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تحلیلی بز الگَّای تخصصی ضذى هٌطقِای ٍ توزکش فضایی صٌایع در ایزاى
ّاضن داداش پَر :1استبزیبض ثط٘بٔٝضیعی ضٟطی ٙٔ ٚغمٝای ،زا٘طٍب ٜتطثیت ٔسضس ،تٟطاٖ ،ایطاٖ
آرهاى فتح جاللی :زا٘طجٛی زوتطی ثط٘بٔٝضیعی ضٟطی ٙٔ ٚغمٝای ،زا٘طٍب ٜتطثیت ٔسضس ،تٟطاٖ ،ایطاٖ
چکیذُ
یىی اظ اٞساف اغّی آٔبیص سطظٔیٗ  ٚثط٘بٔٞٝبی والٖ تٛسؼ ٝوطٛض تأویس ثطٌستطش فؼبِیتٞبی غٙؼتی زض فضبی جغطافیبیی ٚ
ترػعیبثی ٔٙغمٝای ثطای ضىٌُیطی تمسیٓ وبض فضبیی است .أب زض ػُٕ  ٚزض ثط٘بٔٞٝبی تٛسؼ ٝلجُ  ٚثؼس اظ ا٘مالةٞ ،سفٞبی آٔبیص
سطظٔیٗ تحمیك ٘یبفت ٝاست .تٕطوع فؼبِیتٞبی غٙؼتی زض چٙس ٘مغ ٝذبظ وطٛض  ٚتٛظیغ ٘بٔتٛاظٖ آٟ٘ب زض پٟٝٙی سطظٔیٗ ث ٝیىی اظ
ٟٔٓتطیٗ چبِصٞبی ،فطاضٚی سیبستٌعاضاٖ وطٛض تجسیُ ضس ٜاست .ثب زض ٘ظط ٌطفتٗ ایٗ ٔسأِ ،ٝایٗ تحمیك ،ث ٝز٘جبَ پبسد ث ٝایٗ سؤاَ
وّیسی است و ٝآیب ثیٗ ترػػیضسٖ ٔٙغمٝای  ٚتٕطوع غٙؼتی زض ایطاٖ ضاثغٔ ٝؼٙیزاضی ٚجٛز زاضز؟ زض ایٗ ضاستبٔ ،مبِ ٝثطضسی زٚ
فطضیٝیِ افعایص تٕطوع فضبیی فؼبِیتٞبی غٙؼتی زض ایطاٖ زض زٔ ٚمغغ ظٔب٘ی 10سبِ ٚ 1385 -1376 ٝافعایص ترػػیضسٖ ٔٙبعك زض
٘تیجٝیِ تٕطوع فضبیی فؼبِیتٞبی غٙؼتی ضا ز٘جبَ ٔیوٙس .ضٚش تحمیك اظ ٘ظط ٞسف وبضثطزی  ٚاظ حیث ضٚش وٕی -تحّیّی است.
جبٔؼ ٝآٔبضی ٔٛضز ثطضسی وُ وطٛض ثٛز ٚ ٜزازٜٞب  ٚاعالػبت ٔٛضز ٘یبظ ثطای ضبذعٞبی ا٘ساظٌٜیطی ،اظ آٔبض سطضٕبضی وبضٌبٜٞبی
غٙؼتی ز٘ ٜفطوبضوٗ  ٚثیصتط ثطای زٚضٔ ٜعثٛض استفبز ٜضس .ثٕٙظٛض آظٔ ٖٛفطضیٞٝبی پژٞٚص ،تىٙیهٞبی ٌ٘ٛبٌ٘ٛی ٕٞچ ٖٛضطیت
جیٙی ،ضبذع غطفٝجٛیی ٔمیبس ،ضطیت التػبز جغطافیبیی  ٚضطیت ٔىب٘ی ٔٛضز تٛج ٝلطاض ٌطفت٘ .تبیج یبفتٞٝب ٘طبٖ ٔیزٞس و:ٝ
ٔتٛسظ تٕطوع فضبیی زض عی زٔ ٚمغغ  20،1385 ٚ 1376زضغس افعایص یبفت ٝاست؛ و٘ ٝطبٖزٙٞسٜی ٌطایص غٙبیغ وطٛض ث ٝسٛی
تٕطوع فضبیی ٔیثبضس؛  ٚایٗ تٕطوع ػٕستبً زض استبٖٞبی تٟطاٖ  ٚاغفٟبٖ اتفبق افتبز ٜاست .اٌطچ ٝزض پبیبٖ زٚض ٜث٘ ٝظط ٔیضسس و ٝایٗ
تٕطوع ث ٝسٕت استبٖٞبیی ٔب٘ٙس ذطاسبٖ  ٚذٛظستبٖ ٘یع ٔتٕبیُ ضس ٜاستٓٞ .چٙیٗ زیٍط ٘تبیج ٘طبٖ ٔیزٞس و ٝضاثغٝی ٔؼٙیزاضی
ثیٗ ترػػیضسٖ ٔٙغمٝای  ٚتٕطوع غٙؼتی زض ایطاٖ ٚجٛز زاضت ٚ ٝاستبٖٞبی ٔتٕطوع زض فؼبِیتٞبی تٕطوع یبفت ،ٝترػػی ضسٜا٘س.
ٍاصُّای کلیذی :ترػػیضسٖ ٔٙغمٝای ،تٕطوع فضبیی ،فؼبِیتٞبی غٙؼتی ،تٛسؼ ٝالتػبز ٔٙغمٝای ،ایطاٖ.
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تحلیلی بز الگَّای تخصصی ضذى هٌطقِ ای ٍ توزکش فضایی صٌایع ......

بیاى هسألِ:
یىییی اظ اٞییساف اغییّی آٔییبیص سییطظٔیٗ  ٚثط٘بٔییٞٝییبی وییالٖ تٛسییؼ ٝزض وطییٛض تأویییس ثییط ٌسییتطش فؼبِیییتٞییبی
غٙؼتی زض فضبی جغطافیبیی  ٚترػعیبثی ٔٙغمیٝای ثیطای ضیىٌُییطی تمسییٓ ویبض فضیبیی اسیت .ثیٝضغیٓ تٛجی ٝثی ٝاییٗ
ٔٛضٛع زض ثط٘بٔٞٝبی تٛسیؼ ٝلجیُ  ٚثؼیس اظ ا٘میالة ،زض ػٕیُٞ ،یسفٞیبی آٔیبیص سیطظٔیٗ تحمییك ٘یبفتی ٝاسیت  ٚتٕطویع
فؼبِیییتٞییبی غییٙؼتی زض چٙییس ٘مغیی ٝذییبظ وطییٛض (ذتییبیی ٕٞ ٚىییبضاٖ ٚ )4-3 :1379 ،تٛظیییغ ٘ییبٔتٛاظٖ آٟ٘ییب زض پٟٙییٝ
سییطظٔیٗ ثیی ٝیىییی اظ ٟٔییٓتییطیٗ ٔسییبیُ ،فییطاضٚی سیبسییتٍعاضاٖ وطییٛض تجییسیُ ضییس ٜاسییت (پٛضاغییغطٔ .)4 :1387 ،یییُ ثییٝ
وست ٘طخ ضضس التػیبزی ثیب  ،احتٕیب ً یىیی اظ ز ییُ اغیّی تٕطویع زِٚیت ثیط تمٛییت فؼبِییتٞیبی غیٙؼتی زض ٔٙیبعمی
ضس و ٝاظ تٛاٖ ثیصتطی ثیطای وسیت اییٗ ٘یطخٞیبی ضضیس التػیبزی ثطذٛضزاض٘یس .ثٕٙظیٛض ٘ییُ ثی ٝاییٗ ٞیسف ،ز ٚضٚیىیطز
ػٕس ٜزض وطیٛض تحیت ػٙیبٚیٗ «ثرطییٌطاییی» « ٚتٕطوعٌطاییی» ثٛجیٛز آٔیس .وی ٝحبغیُ آٖ پییسایص التػیبز ٔتٕطویع اظ
یه س ٚ ٛتٛج ٝث ٝغٙؼت ث ٝػٙیٛاٖ ثرطیی وی ٝاظ پتب٘سییُ ثیب یی ثیطای تحمیك ٘یطخٞیبی ضضیس ثیب ی التػیبزی ثطذیٛضزاض
است ،اظ سٛی زیٍط ،ظٔیٝٙسبظ لغجیضسٖ غٙؼتی زض التػبز وطٛض ضس.
ٔؼٕ ً ٛلغجیضسٖ غیٙؼتی ییه فطایٙیس زٚ ٚجٟیی ٔییثبضیس .زض ٚجی ٝا ،َٚا٘تریبة ییه ثریص غیٙؼتی ثی ٝػٙیٛاٖ
ثرص پیطتبظ التػیبزی اسیت ٚ ٚجی ٝز ْٚآٖ جغطافییبیی اسیت .ثیسیٗ ٔؼٙیی وی٘ ٝمیبعی اظ وطیٛض (ثی ٝزِییُ ثطذیٛضزاضی-
ٞبی عجیؼی  ٚیب ٘فٛش ثییصتیط زض زِٚیتٔ ،طاویع ثط٘بٔیٝضییعی  ٚسیبسیتٌیصاضی) ثی ٝػٙیٛاٖ ٔٙیبعك ثطٌعییسٔ ،ٜیٛضز تٛجیٝ
ذبظ لیطاض ٌطفتٙیس .تٕطویع ثییص اظ حیس غیٙؼت وطیٛض زض تٟیطاٖ  ٚاغیفٟبٖ اظ جّٕی ٝپیبٔیسٞبی ٌیطایصٞیبی فیٛقاِیصوط
ٔیییثبضییس .ایییٗ تٕطوعٌطایییی غییٙؼتی ٔٛجییت سییطضیع ضییسٖ جٕؼیییت ثیی ٝسییٛی ایییٗ لغییتٞییبی التػییبزی ٌطزیییس وییٝ
پیبٔییسٞبی ٔٙفییی التػییبزی  ٚاجتٕییبػی ٔتؼییسزی ضا زض وطییٛض ثٛجییٛز آٚضز (سییّیٕیفییط .)5:11381 ،ثییطای جّییٌٛیطی اظ
آثبض سی ٛاییٗ پیبٔیسٞب ،اظ ثط٘بٔی ٝچٟیبضْ تٛسیؼ ٝثؼیس اظ ا٘میالة ،ظٔیٙی ٝثیطای تیسٚیٗ «سیبسیتٞیبی تٕطوعظزاییی» فیطآٞ
آٔس ٔ ٚتِٛیبٖ سیبستٍعاضی وطیٛض ثیط آٖ ضیس٘س تیب ثیب تٛظییغ اضیتغبَ ٔٙغمیٝای ٔیٛظٖٚتیط ،تیطاوٓ ثییص اظ حیس فؼبِییت ٚ
جٕؼییت ضا زض ایییٗ ٔٙییبعك وٙتییطَ ٕ٘بیٙیس (پٛضاحٕییس ٕٞ ٚىییبضاٖ .)174 :1384 ،ػّیییضغیٓ تییالش زِٚییتٞییبی ٌ٘ٛییبٌ ٖٛزض
چٙس زٌ ٝٞصضت ،ٝتیبو ٖٛٙسیبسیت تٕطوعظزاییی  ٚضسییسٖ ثی ٝتؼیبزَ فضیبیی  ٚترػیعییبثی زض ٔٙیبعك وطیٛض ،ثی ٝزِییُ
افعایص تٕطوع فضبیی فؼبِیتٞیبی غیٙؼتی ثیب ٔٛفمییت ٕٞیطا٘ ٜجیٛز ٜاسیت ،زض حیبِیوی ٝتمٛییت تٛإ٘ٙیسیٞیب  ٚترػیع-
ٞییبی غییٙؼتی زض ٔٙییبعك ٌ٘ٛییبٌ ٚ ٖٛتؼییییٗ ٔٛلؼیییت  ٚجبیٍییب ٜایییٗ ٔٙییبعك زض تمسیییٓ فضییبیی وطییٛض اظ إٞیییت ظیییبزی
ثطذٛضزاض است (ثرتیبضی.)156 :1381 ،
٘ىتیی ٝلبثییُ تٛجیی ٝزض اغّییت ٔغبِؼییبت ٔطثییٛط ثیی ٝتٛسییؼٙٔ ٝغمییٝای ایییٗ اسییت وییٛٔ ٝضییٛع ترػییع ٔٙغمییٝای ٚ
تٕطویع فضیبیی غیٙبیغ ثی ٔ ٝبثی ٝز ٚضٚی ییه سیىٔ ٝیٛضز تٛجی ٝلیطاض ٌطفتیٝا٘یس ).)Aiginger & et al, 2004: 231
ٞیسف اظ ترػػییضیسٖ ٔٙغمییٝای آٖ اسیت ویٞ ٝیط ٔٙغمیی ٝثیط اسیبس ٔعییتٞییب  ٚضبیسیتٍیٞیبی ذیٛز  ٚزض چٟییبضچٛة
سیبسییتٞییبی وییالٖ سییطظٔیٙی زض چٙییس ضضییت ٝاظ فؼبِیییتٞییبی التػییبزی٘ ،مییص ترػػییی ایفییب وییطز ٚ ٜثییط اسییبس آٖ ثییب
ٔٙبعك زیٍط تؼبٔیُ ثطلیطاض وٙیس .ثیط اییٗ اسیبس ،زض سیبسیتٞیبی آٔبیطیی ،اظ ٌصضیت ٝتیبوٚ ،ٖٛٙجیٛز ٘یٛػی تمسییٓ ویبض
ٔیبٖ ٔٙبعك ثطای ترػیعییبثی ٌ ٚسیتطش فؼبِییت زض فضیبٞبی ٌ٘ٛیبٌ ٖٛوطیٛض ٕٞیٛاضٔ ٜغیط ثیٛز ٜاسیت .ثیب تٛجی ٝثیٝ
ٔجبحییث ثییب ٞ ،ییسف اغییّی ٔمبِیی ٝایییٗ اسییت ویی ٝثییب تٛجیی ٝثیی ٝسیبسییتٞییبی آٔبیطییی  ٚثط٘بٔییٞٝییبی وییالٖ وطییٛض  ٚزض
چٟییبضچٛة ٔفییبٞیٓ  ٚضییبذعٞییبی ٔییطتجظ ،ثیی ٝثطضسییی  ٚتحّیییُ ض٘ٚییس تحیی َٛاٍِٞٛییبی ترػییع ٔٙغمییٝای  ٚتٕطوییع
جغطافیییبیی غییٙؼت زض وطییٛض زض عییی زٔ ٚمغییغ ظٔییب٘ی  1385 ٚ 1376زسیت یبفییت ،تییب ضییٙبذت اٍِٞٛییبی تٕطوییع  ٚػییسْ
تٕطویع فؼبِییتٞیبی غییٙؼتی زض اسیتبٖٞیبی ٌ٘ٛییبٌ ٖٛوطیٛض ٘ ٚییع ترػیع ٔٙغمییٝای  ٚتغیییطات حبغیّ ٝزض زٚضٔ ٜعثییٛض،
ثطای اػٕبَ سیبستٞبی ّٔی ٙٔ ٚغمٝای ٔٙبست فیطا ٓٞضیٛز .جٟیت ٘ییُ ثی ٝاییٗ ٟٔیٓ ،اییٗ پیژٞٚص ثی ٝز٘جیبَ پبسید ثیٝ
ایییٗ پطسییص وّیییسی اسییت ویی :ٝآیییب ثیییٗ ترػػیییضییسٖ ٔٙغمییٝای  ٚتٕطوییع غییٙؼتی زض ایییطاٖ ضاثغییٔ ٝؼٙیییزاضی ٚجییٛز
زاضز؟ زض ایٗ ضاستبٔ ،مبِ ٝز ٚفطضیٝیِ شیُ ضا ز٘جبَ ٔیوٙس:
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ث ٝز ییُ ٔتؼیسزی اظ لجییُ تفیبٚت زض ٔمییبس ٞیبی التػیبزی  ٚافیعایص پی٘ٛیسٞبی افمیی  ٚػٕیٛزی ثییٗ ثٍٙیب-ٜ
ٞبی زاذّیی زض ٔٙیبعك  ٚػّییطغٓ تأوییس ثط٘بٔیٞٝیبی تٛسیؼ ٝسیطظٔیٙی ،تٕطویع فضیبیی فؼبِییتٞیبی غیٙؼتی زض
ایطاٖ زض زٔ ٚمغغ  10سبِ 1385 - 1376 ٝافعایص یبفت ٝاست.
تٕطوییع فضییبیی فؼبِیییتٞییبی غییٙؼتی زض ایییطاٖ زض زٔ ٚمغییغ  ،1385 -1376ثیی ٝافییعایص ترػػییی ضییسٖ ٔٙییبعك
ٔٙجط ضس ٜاست.

هباًی ًظزی ٍ پیطیٌِ تحقیق:
٘ظطیییٞٝییبی ٔٛجییٛز زض ظٔیٙییٝی تٛضیییو  ٚتطییطیو پسیییس ٜتٕطوییع فضییبیی غییٙبیغ  ٚترػییعیییبثی ٔٙغمییٝای زض
سییٌ ٝییط ٜٚاظ ٘ظطیییٞٝییبی سییٙتی٘ ،ظطییی ٝضضییس التػییبزی زض٘ٚییعا ٘ ٚظطیییٞٝییبی ٔییطتجظ ثییب جغطافیییبی التػییبزی ٘ییٛیٗ لبثییُ
ثطضسیی ٔییثبضیٙس (٘ .)Traistrau & et al, 2002: 2ظطیی ٝوالسییه اظ اِٚییٗ ٘ظطییٞٝیب زض اییٗ حیٛظ ٜاسیت وی ٝثیط
عجك آٖٞ ،ط ٔٙغم ٝییب وطیٛض زض تِٛییس وب ٞیبیی وی ٝثیط اسیبس ثطتیطیٞیبی فٙیبٚضیٔ ،عییت ٘سیجی زاضز ،ترػػیی ٔیی-
ضٛز٘ .ظطییٔ ٝعییت ٔغّیك آزاْ اسیٕیت ٔ ٚعییت ٘سیجی ضیىیبضز ٚاظ اِٚییٗ ٘ظطییٞٝیب زض ثیبة ترػیع ٔٙغمیٝای  ٚتجیبضت
ٔ ٚجبزِ ٝثیٗ ٔٙبعك ثی ٝضیٕبض ٔییآیٙیس .ضیىیبضز ٚزض  .ْ 1817ثییبٖ ٔییوٙیس ویٙٔ ٝیبعك ییب وطیٛضٞب زض وب ٞیبیی وی ٝزض
آٟ٘ب ٘سجت ث ٝسیبیط ٔٙیبعك ییب وطیٛضٞب ٔعییت ٘سیجی زاض٘یس ،ترػػیی ٔییضی٘ٛس  ٚاییٗ ٔعییت ٘سیجی ٘بضیی اظ تفیبٚت زض
فٙییبٚضی تِٛیییس ثیییٗ غییٙبیغ  ٚزض ٔیییبٖ وطییٛضٞب  ٚزض ٚالییغ تفییبٚت زض ثٟییطٜٚضی ٘یییطٚی وییبض ٘سییجی اسییت .اظ سییٛی زیٍییط،
٘ظطییی٘ ٝئٛوالسیییه (ٞىطییط -اّٞٚیییٗ) ویی ٝاغییال ضییسٜی ٘ظطییی ٝوالسیییه اسییتٔ ،عیییت ٘سییجی ٔٙییبعك ضا ثییط ٔجٙییبی
ٔٞٛجتٞبی عجیؼی آٟ٘یب تؼطییم ٔییوٙیس (غیجبؽ وطٔیب٘ی .)112-110 :1380،فیطؼ ٘ظطیی ٝفیٛق اییٗ اسیت وی ٝثیب تٛجیٝ
ث٘ ٝبثطاثطی ٔٙبعك زض ٔٞٛجیتٞیبی عجیؼیی ،تفیبٚت زض ٔعییتٞیبی ٘سیجی ٔٙیبعك  ٚغیٙبیغ ٌ٘ٛیبٌ ،ٖٛتفیبٚت زض ثٟیطٜٚضی
٘یطٚی ویبض  ٚفٙیبٚضی ،پبیی ٝضٚاثیظ ٔ ٚجیبز ت ثییٗ ٔٙغمیٝای  ٚتؼیییٗ وٙٙیس ٜاٍِیٛی ترػیع ٔٙغمیٝای اسیت ( Liang,
 .)2004: 236 and Gardiner, 2003: 5اییٗ ٘ظطیی ٝثیٌ٘ٛٝی ٝضیٕٙی ٔغیط ٔییوٙیس وی ٝاٌیط تفیبٚتی زض ٔعییت-
ٞبی ٘سجی ٔٙیبعك ٚجیٛز ٘ساضیت ٝثبضیس ٞ ٚعیٙیٞٝیبی تجیبضت فیٛقاِؼیبز ٜثیب ثبضیس؛ زض آٖ غیٛضت فؼبِییتٞیبی غیٙؼتی
ثٍ ٝ٘ٛوبُٔ پطاوٙس ٜذٛاٙٞس ثٛز (.)Vogiatzoglou, 2006: 90
٘ظطیٞٝبی ضضیس التػیبزی زض٘ٚیعا (تجیبضت جسییس) ثٕٙظیٛض ثییبٖ پسییس ٜتجیبضت زض ٖٚغیٙؼتی  ٚثییٗ غیٙؼتی  ٚزض
تىٕیییُ ٘ظطیییٞٝییبی سییٙتی زض عیی َٛزٞییٔ 1980ٝییٛضز تٛجیی ٝلییطاض ٌطفتیی ٚ ٝتٛسییؼ ٝیبفتٙییس Falcioglu & et al,
) .)2008: 307ایٗ ضٚیىطز فطؼ ٔیوٙیس وی ٝفؼبِییتٞیب ثیب افیعایص ثبظٌطیت ثیٔ ٝمییبس ،زض ٔٙیبعمی وی ٝزستطسیی ثیٝ
ثیبظاض ٔٙبسیجی زاضیت ٝثبضیٙس ذٛضیٝثٙیسی ضیس ٚ ٜاظ ٔٙیبعك زٚض  ٚپیطأی٘ٛی فبغیّٔ ٝییٌیط٘یس (Krugman & et al,
) . 1990زض ایییٗ ضییطایظ ث ی ٝتییسضیج سییبذتبض غییٙؼتی ٔٙغمییٝای ضییىُ ٌطفتیی ٚ ٝاٍِییٛی لجّییی ترػییع ٔٙغمییٝای تغییییط
ٔییییبثییس ( .)Liang, 2004: 236زض ایییٗ ضٚیىییطز ،ثییبظزٜٞییبی فعایٙییسٔ ،ٜحطوییی ثییطای ترػػیییضییسٖ ثطییٕبض ٔیییضٚز.
آثیبض ٘بضییی اظ غییطفٞٝییبی ٞییٓٔىییب٘ی  ٚضٟط٘طیییٙیٞ ،عیٙییٞٝییبی حٕییُ ٘ ٚمییُ  ٚغییطفٞٝییبی ٘بضییی اظ ٔمیییبس  ٚترػػییی-
ضییسٖ ثرطییی اظ ػٛأییُ ٔییؤثط زض ایییٗ ٘ظطییی ٝثطییٕبض ٔیییضٚز (  ٚ Martin, 2004: 15-16زازاش پییٛض ٕٞ ٚىییبضاٖ،
 .)59 :1389اظ سییٛی زیٍییط ٘ظطییٞٝییبی زیٍییطی ٘ظیییط ذٛضییٝای ضییسٖ غییٙؼتی٘ ،ظطییی ٝضضییس ضییٟطی ٔ ....ٚغییط ٞسییتٙس
و ٝاسبس ایٗ ٘ظطیٞٝب ثط ترػع  ٚتٛٙع ٔٙغمٝای استٛاض است.
٘ظطی ٝآِفطز ٔبضضبَ و ٝیىیی اظ ٔفیبٞیٓ ٔیطتجظ ثیب ترػػیی ضیسٖ ٔٙغمیٝای اسیتٔ ،ؼتمیس اسیت وی ٝزض اییٗ ٘یٛع
ترػع سٛ٘ ٝع غیطف ٝتجٕؼیی "ضیىُ ٌییطی ثیبظاض ٘ییطٚی ویبض ٔحّیی ،تیأٔیٗ آسیبٖتیط ٟ٘یبزٜٞیبی ییه غیٙؼت ثیب تٙیٛع

ثیطتط ٞ ٚعیٞٝٙبی پیبییٗتیط ٚ ،سیطضیع آسیبٖ زا٘یص" ضیىُ ٔییٌییطز  ٚاظ اییٗض٘ ،ٚظطیی٘ ٝبحیی ٝغیٙؼتی ذیٛز ضا ثیط پبییٝ
ز ٚػبُٔ ٕٞجٛاضی غٙبیغ ترػػی ٔیطتجظ ثیٞ ٝیٓ  ٚذٛضیٝثٙیسی غیٙؼتی ضیبذٞٝیبی ٔتؼیسزی اظ ییه غیٙؼت ثٙیب ٔیی-
ٌصاضز (زازاش پٛض ،)56 :1388 ،وی ٝاییٗ ػٛأیُ اٍ٘یعضیی ثیطای ترػیعییبثی ٔٙغمیٝای فؼبِییتٞیبی غیٙؼتی زض ٔٙیبعك
ٌ٘ٛبٌ ٖٛاست٘ .ظطی ٝضضیس ضیٟطی زض سیبَ  .ْ 1969ثٛسییّ ٝجییٗ جیىیٛثع ٔغیط ضیسٚ .ی ٔؼتمیس اسیت وی ٝثیبظزٜٞیبی
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فعایٙییس ٜزض جطیییبٖ زا٘ییص زض ٔیییبٖ غییٙبیغ ٌ٘ٛییبٌ ٖٛاتفییبق ٔیییافتییس  ٚحضییٛض زض چٙیییٗ تجٕؼیییٞ ،عیٙییٞٝییبی پییژٞٚص ضا
وبٞص  ٚفطغتٞبی ذّیك ٘یٛآٚضی ضا افیعایص ٔییزٞیس وی ٝثی ٝآٖ غیطف ٝجیٛییٞیبی ضٟط٘طییٙی ٌفتیٔ ٝییضیٛز٘ .ظطییٝ
جیىٛثع ایٗ ثبٚض ضا تمٛیت ٔیوٙس وی ٝغیٙبیغ زض ٔىیبٖٞیبیی ثیب تٙیٛع ثیطیتط ٘ ٚیٛآٚضتط ثیٛز٘ ٚ ٜیطخ ضضیس ثیب تطی ذٛاٙٞیس
زاضت (زازاش پٛض ٕٞ ٚىبضاٖ.)60 :1389 ،
ػال ٜٚثط ایٗ ٘ظطیٞٝبٔ ،یتٛاٖ اظ ٘ظطییٔ ٝعییت ضلیبثتی ٔبیىیُ پیٛضتط ٘یبْ ثیطز ویٔ ٝؼتمیس اسیت ٚجیٛز ذٛضیٞٝیبی
غٙؼتی زض فضبی جغطافییبیی ٔؼییٗ ،سیجت ضلبثیتپیصیطی  ٚسیٛزٔٙسی فؼبِییتٞیبی ثٍٙیبٜٞیب زض ٔٙیبعك ٔییضیٛز .اظ ٘ظیط
پٛضتطٔ ،عیت ضلبثتی ٔب٘یسٌبض ،تیب حیس ظییبزی ٔٙغمیٝای ٔ ٚحّیی ٞسیتٙس  ٚاظ تٕطویع ٟٔیبضتٞیبی ترػػیی ضیس ٚ ٜزا٘یص،
ٟ٘بزٞییب ،ضلجییب ،تجییبضتٞییبی ٔییطتجظ ٔ ٚطییتطیبٖ پیچیییس ٜحبغییُ ٔیییضیی٘ٛس ،ویی ٝثیی ٔ ٝبثیی ٝیییه ٕ٘ییبز ٔٙبسییت زض عطاحییی
سیبسییتٞییبی تٛسییؼٙٔ ٝغمییٝای زیییسٔ ٜیییضییٛز (زازاش پییٛض .)56 :1388 ،ا ٚزض غییٛضتجٙسی اذیییط ذییٛز٘ ،تیجییٔ ٝیییٌیییطز
و ٝوطٛضٞب زض ثیطتط غیٙبیغ ٔٛفیك ثیِ ٝحیبػ ثییٗإِّّیی ،اغّیت زض ٔٙیبعك ذبغیی زض زض ٖٚییه وطیٛض لیطاض ٔییٌیط٘یس.
ٚی ثٍ٘ٛییٝی ٕ٘٘ٛیی ٝاظ تٕطوییع فضییبیی غییٙبیغ فیی ٛز زض اعییطاف زٚضتٕ٘ٛییس ،اسییٗ  ٚزٚسییّسٚضف ،غییٙبیغ ٔبضیییٗ اثییعاض زض
اضتٛتٍبضز  ٚغٙبیغ آضپعذب٘ ٝزض سیّی٘ ٍٗٙیبْ ٔییثیطز وی ٝتٕطویع فضیبیی  ٚترػػیی ضیسٖ ٔٙغمیٝای ضا تمٛییت ٔییوٙیس
( .(Adboye & et al, 1997: 83-97ویبض پیٛضتط ،ثی ٝتمٛییت ضٚیىیطز جغطافییبی التػیبزی ٘یٛیٗ وٕیه لبثیُ تیٛجٟی
وطز .زض ایٗ ضٚیىطز و ٝپبیٞٝیبی ٘ظیطی اییٗ پیژٞٚص ٘ییع ثیط آٖ لیطاض زاضز ،ثیط ٔٙیبعك ٔ ٚىیبٖٞیب تأوییس ضیس٘ ٚ ٜیطٞٚیب ٚ
ػٛأییُ تٕطوییع فضییبییٔ ،ییسَسییبظی ضییس ٜاسییت .زض ایییٗ ضٚیىییطز غییطفٞٝییبی ٘بضییی اظ ٔمیییبس زض سییغو ثٍٙییب ٜثسیییبض ثییب
إٞیت ٔیثبضس (ایطٚا٘ی ٕٞ ٚىبضاٖ.)1385 ،
زض جغطافیییبی التػییبزی ٘ییٛیٗٛٔ ،لؼیییت (ٔىییبٖ) زض٘ٚییی ضییس ٚ ٜػٙبغییط وّیییسی تؼییییٗ وٙٙییسٔ ٜعیییتٞییبی
جغطافیییبیی ضا آسییب٘ی تؼبٔییُ ثیییٗ ػٛأییُ ٟ٘ ٚبزٞییبی التػییبزیٔ ،ػییطف وٙٙییسٌبٖ ،تِٛیسوٙٙییسٌبٖ ٙٔ ٚییبثغ ٌ٘ٛییبٌ ٖٛزاز-ٜ
ٞب  ٚفٙبٚضی تطىیُ ٔیزٞس ٚ ،زض ٟ٘بییت ثیط اسیبس اییسٜٞیبیی ٔب٘ٙیس ذطٚجیی ٔ جیت ،سیطضیع زا٘یص ،شذییط ٜثیبظاض ٘ییطٚی
وبض ،پی٘ٛسٞبی ثییٗ فطٚضیٙسٌبٖ  ٚذطییساضاٖ ،جغطافییبی التػیبزی ٘یٛیٗ ٔجتٙیی ثیط ذٛضیٝثٙیسی فضیبیی ضیىُ ٔییٌییطز
) .(Peterson, 2002: 2زض ایییٗ ظٔیٙیی ٝثطذییی ٔغبِؼییبت ا٘جییبْ ضییس ٜزض سییغو جٟییب٘ی  ٚزاذّیییٔ ،جیییٗ ٘تییبیج جبِییت
تٛجٟی ٞستٙس ویٟٔ ٝیٓتیطیٗ یبفتیٞٝیبی آٟ٘یب ثی ٝضیط ظییط ٔیی ثبضیس :یىیی اظ ٔغبِؼیبت ا٘جیبْ ٌطفتی ٝزض اییٗ حیٛظ ٜثیٝ
ٔمبِی ٝترػیع ٔٙغمیٝای  ٚاٍِٞٛیبی تٕطویع غیٙؼتی زض غییٙبیغ تِٛییسی تطویی ٝزض عیی زٚض ٜثییٗ 1980تیب  2000ثطٔییی-
ٌیطزز ( .)Falcioglu & et al, 2008: 303اییٗ ٔغبِؼی ٝوی ٝثیب اسیتفبز ٜاظ ضیبذعٞیبیی ٘ظییط ضیطیت جیٙیی ا٘جیبْ
ٌطفتیی ٝاسییت ٘طییبٖ ٔیییزٞییس ویی ٝغییٙبیغ تِٛیییسی زض وطییٛض تطوییی ٝثیییٗ سییبَٞییبی 1980تییب ٔ 2000یییالزی ثیی ٝسییٛی
ترػػییی ضییسٖ ٔٙغمییٝای  ٚتٕطوییع جغطافیییبیی ٌییطایص زاضییت ٝاسییت  ٚایییٗ غییٙبیغ ػٕییستبً زض ٔٙییبعك وییالٖ ضییٟطی ٚ
ثطذی ٔٙبعك ٘ٛظٟٛض زیٍیط تجٕیغ ٔیییبثٙیس وی ٝزض آٖ غیطفٝجیٛییٞیبی ٔمییبس ٚجیٛز زاضز .ثیبی ٕٞ ٚىیبضاٖ ثیب ٔغبِؼیٝ
ػٛأییُ تؼیییییٗ وٙٙییس ٜترػػییی ضییسٖ  ٚتٕطوییع فضییبیی فؼبِیییتٞییبی غییٙؼتی زض غییٙبیغ چیییٗ زض عییی زٚض 1985 ٜتییب
 1997ث ٝایٗ ٘تیجٔ ٝییضسیٙس وی ٝسیغو وّیی تٕطویع جغطافییبیی زض چییٗ زض ٔمغیغ ا َٚتیب حیسی ویبٞص پییسا ویطزٚ ٜ
زض اٚاذط زٚض ٜث ٌٝ٘ٛٝثب إٞیتی افعایص یبفتی ٝاسیت .آٟ٘یب ثیط اییٗ ثبٚض٘یس غیٙبیؼی وی ٝاظ غیطفٝجیٛییٞیبی ذیبضجی ثیطیتط
 ٚافییعایص ثبظٌطییت ثییٔ ٝمیییبس ٞ ٚییٓچٙیییٗ غییٙبیغ زِٚتییی ویی ٝسیی٘ ٟٓسییجی وٕتییطی اظ اضییتغبَ ضا زض ثرییصٞییبی زِٚتییی
زاض٘س ،ث ٝسٛی سیغو ثیب تطی اظ تٕطویع جغطافییبیی تٕبییُ زاض٘یس .زض حیبِی وی ٝغیٙبیؼی وی ٝثی ٝذیبعط ٔؼبفییت ٔبِییبتی اظ
حبضییی ٝسییٛز ثییب تطی ثطذٛضزاض٘ییس  ٚسییٔ ٟٓبِىیییت زِٚتییی ثییب یی زاضییت ٚ ٝیییب تحییت حٕبیییت لییٛی زِٚییت ٔحّییی لییطاض
زاضتٙس اظ ترػػی ضسٖ ٔٙغمٝای  ٚتٕطوعجغطافیبیی وٕتطی ثطذٛضزاض٘س ).(Bai & et al, 2004: 397
یىییی زیٍییط اظ پییژٞٚصٞییبی ا٘جییبْ ضییس ٜثییط ضٚی ٔٛضییٛع تٕطوییع جغطافیییبیی  ٚترػػییی ضییسٖ ٔٙغمییٝای ،پییژٞٚص
ا٘جبْ ضس ٜثٛسیِّ ٝیٛیی تطیسیتبضٕٞ ٚ ٚىیبضا٘ص ثیطای ٔطویع ٔغبِؼیبت اضٚپیبی یىپبضچیٔ ٝییثبضیس .زض اییٗ پیژٞٚص وی ٝثیط
ضٚی وطییٛضٞبی ثّغبضسییتبٖٔ ،جبضسییتبٖ ،اسییت٘ٛی ،ضٔٚییب٘ی  ٚاسییّ٘ٛی زض سییبَ  2002ا٘جییبْ ضییس ،ٜثییب ثطضسییی زازٜٞییبی
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اضییتغبَ٘ ،ییطخ تِٛیییس ذییبِع زاذّییی ٞ ٚعیٙییٞٝییبی ػٕییٔٛی ،زض عییی زٚضٜٞییبی 1990تییب  .ْ 1999ثیی ٝایییٗ ٘تیجیی ٝضسیییس٘س
ویی ٝزض زٚضٜی فییٛق ،ثییب افییعایص ترػػیییضییسٖ ٔٙغمییٝای زض وطییٛضٞبی ٔییٛضز پییژٞٚص ،تٕطوییع جغطافیییبیی غییٙبیغ زض آٖ
وطییٛضٞب ٘یییع افییعایص یبفتیی ٚ ٝیییه ضاثغییٝی ٔٙغمییی ثیییٗ تٕطوییع فضییبیی  ٚترػػییی ضییسٖ ٔٙغمییٝای ثطلییطاض اسییت
( .)Traistaru & et al, 2002: 1ثٙییبثطایٗ ،ضٚیىییطز جغطافیییبی التػییبزی ٘ییٛیٗ فییطؼ ٔیییوٙییس وییٔ ٝعیییتٞییبی
جغطافیبیی زضٖٚظا ثیٛز ٚ ٜترػیع ٔٙغمیٝای ثی ٔ ٝبثی٘ ٝتیجی ٝاٍِیٛی فضیبیی ا٘جبضیت فؼبِییتٞیبی التػیبزی تّمیی ٔیی-
ضٛز (.)Krugman, 1991: 5
هَاد ٍ رٍش تحقیق:
ایییٗ پییژٞٚص ،اظ ٘ظییط ٞییسف وییبضثطزی  ٚاظ حیییث ضٚش وٕییی -تحّیّییی اسییت .جبٔؼیی ٝآٔییبضی ٔییٛضز ثطضسییی ،وییُ
وطٛض ثیٛز ٚ ٜزازٜٞیب  ٚاعالػیبت ٔیٛضز ٘ییبظ ثیطای ضیبذعٞیبی ا٘یساظٌٜییطی ،اظ آٔیبض سطضیٕبضی وبضٌیبٜٞیبی غیٙؼتی 10
٘فط ویبضوٗ  ٚثیطیتط زض عیی زٔ ٚمغیغ  85 ٚ 76اسیتفبز ٜضیس .سیپ ،،ثٕٙظیٛض ثطضسیی  ٚآظٔیبیص زضسیتی  ٚییب ٘بزضسیتی
فطضییٞٝیبی پیژٞٚص ،ضیبذعٞیب  ٚسیٙجٞٝیبی ا٘یساظٌٜییطی ٌ٘ٛیبٌ٘ٛی زض ظٔیٙی ٝترػیع ٔٙغمیٝای  ٚتٕطویع فضیبیی زض
ازثیییبت ػّییٙٔ ْٛغمییٝای ٕٞچیی ٖٛضییطیت جیٙییی ،ضییبذع غ یطف ٝجییٛیی ٔمیییبس ،ضییطیت التػییبز جغطافیییبیی  ٚض یطیت
ٔىییب٘ی ٔییٛضز تٛجیی ٝلییطاض ٌطفییت .زازٜٞییبی ٔییٛضز ٘یییبظ ضییبذعٞییبی ٔییصوٛض ضییبُٔ اضییتغبَ ،اضظش افییعٚز ٚ ٜاضظش سییتب٘سٜ
ٔیثبضس ،وی ٝاظ ضا٘ ٜیطْ افیعاض آٔیبضی  ٚ Excelسیسیتٓ اعالػیبت جغطافییبیی ( )GISتجعیی ٚ ٝتحّییُ ضیس ٜاسیت .ثٕٙظیٛض
اثجبت فطضی ٝا َٚپیژٞٚص اظ سی ٝضیبذع ضیطیت جیٙیی تٕطویع جغطافییبیی ،ضیطیت غیطفٝجیٛییٞیبی ٘بضیی اظ ٔمییبس ٚ
ضیطیت التػیبز جغطافییبیی ثیی ٝػٙیٛاٖ ضیبذعٞییبی ٔیطتجظ  ٚاسیترطاه ضییس ٜاظ ٔجیب٘ی ٘ظیطی پییژٞٚص اسیتفبز ٜضیس ٜوییٝ
٘حٔ ٜٛحبسجٞ ٝط یه زض شیُ آٚضز ٜضس ٜاست.
ضزیب جیٌی توزکش جغزافیایی:
ضبذع ضطیت جیٙی ث ٝػٙیٛاٖ یىیی اظ ٔؼیطٚفتیطیٗ ضیبذعٞیبی ٘طیبٖزٙٞیس ٜتٕطویع فضیبیی ٔغیط ٔییثبضیس.
ایٗ ضبذع ٔمساضی ثیٗ غفط  ٚییه ٔیی ثبضیس ویٞ ٝطچی ٝثی ٝغیفط ٘عزییه ثبضیس٘ ،طیبٖزٙٞیس ٜتٕطویع وٕتیط ٞ ٚطچی ٝثیٝ
ػسز یه ٘عزیىتط ثبضس٘ ،طیبٖزٙٞیس ٜتٕطویع ثیطیتط ٔییثبضیس٘ .حیٔ ٜٛحبسیج ٝآٖ ثی ٝضیط شییُ ٔییثبضیس ( Falcioglu
:)& et al, 2008: 307-308
= ضطیت جیٙی ثطای تٕطوع جغطافیبیی

س ٟٓاضتغبَ غٙؼت  iزض ٔٙغم j ٝث ٝوُ اضتغبَ زض غٙؼت i
سهم اشتغال در منطقه jدر اشتغال کل
تؼساز غٙبیغ ;
ٔٛلؼیت ٔٙغم ٝزض ضتجٝثٙسی ٞ Cjب زض حبِت ٘عِٚی ;
ضاخص صزفِجَیی ًاضی اس هقیاط:
ٕٞییب٘غٛض ویی ٝزض لسییٕت ٔجییب٘ی ٘ظییطی اضییبضٌ ٜطزیییس٘ ،ظطییی ٝتجییبضت جسیییس فییطؼ ٔیییوٙییس ویی ٝغییٙبیغ ٔییطتجظ ثییب
غییطفٝجییٛییٞییبی ٔمیییبس ثییب ثییِ ٝحییبػ جغطافیییبیی ثیطییتط ٔتٕطوییع ٔیییٌطز٘ییس .ثییط ایییٗ اسییبس ،ضییبذع غییطفٝجییٛیی
ٔمیبس ث ٝضط شیُ ٔحبسجٔ ٝیٌطزز (:)Paluzie & et al, 2001
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=

ضبذع غطفٝجٛیی ٘بضی اظ ٔمیبس

اضتغبَ غٙؼت  iزض ٔٙغم; j ٝ
تؼساز ثٍٙبٜٞبی غٙؼت  iزض ٔٙغم; j ٝ
ضزیب اقتصاد جغزافیایی:
ثییب تٛجیی ٝثیی ٝازثیییبت ٔٛجییٛز زض ظٔیٙیی ٝالتػییبز جغطافیییبیی ،إٞیییت ثبظاضٞییبی ٔحّییی  ٚاضتجبعییبت افمییی  ٚػٕییٛزی
تِٛیس ثیٗ ثٍٙبٜٞب ٔطرع ٔیثبضیس .اٌیط یىپیبضچٍی ػٕیٛزی ٔییبٖ ثٍٙیبٜٞیب زض ییه غیٙؼت ثیطیتط ٔییثبضیس ،آٖ غیٙؼت
تٕبیییُ ثیی ٝتٕطوییع زض یییه ٔٙغمیی ٝضا ذٛاٞییس زاضییت .ثٕٙظییٛض ا٘ییساظٌٜیییطی ایییٗ ٔٛضییٛع ،اظ ضییطیت التػییبز جغطافیییبیی
( )EGاسییتفبزٔ ٜیییضییٛز .وییٞ ٝییط چیی ٝاضظش ایییٗ ضییطیت ثییب تط ثبضییس٘ ،طییبٖزٙٞییس ٜایییٗ ٔٛضییٛع اسییت ویی ٝیىپییبضچٍی
ػٕٛزی ث طای غیٙؼت شویط ضیس ٜثیطیتط ثیٛز ٚ ٜثی ٝتجیغ آٖ تٕطویع جغطافییبیی آٖ ثیطیتط ذٛاٞیس ثیٛز .ضٚش ٔحبسیج ٝاییٗ
ضطیت ث ٝضط شیُ ٔیثبضس (:)Falcioglu & et al, 2008: 309
= ضطیت التػبز جغطافیبیی
ذطٚجی (ستب٘سٔ،ٜحػ،َٛتِٛیس) غٙؼت  iزض ٔٙغم; j ٝ
اضظش افعٚز ٜغٙؼت  iزض ٔٙغم; j ٝ
زض ٟ٘بیییت ثٕٙظییٛض اثجییبت فطضییی ٝز ْٚپییژٞٚص ،اظ ز ٚضییطیت جیٙییی ترػػییی ضییسٖ ٔٙغمییٝای & Falcioglu
) ٚ )et al, 2008: 308ضیطیت ٔىییب٘ی ثیطای اسیتبٖٞییبی وطیٛض اسییتفبز ٜضیس ٜاسییت .ضیطیت جیٙییی ترػػیی ضییسٖ،
ػسزی ثیٗ غفط  ٚییه ٔیی ثبضیس ویٞ ٝیط چی ٝثی ٝغیفط ٘عزیىتیط٘ ،طیبٖ زٙٞیس ٜترػػیی ضیسٖ وٕتیط ٞ ٚیط چی ٝثی ٝییه
٘عزیىتط٘ ،طبٖزٙٞس ٜترػػی ضسٖ ثیطتط ٔیثبضس.
= ضطیت جیٙی ثطای ترػػی ضسٖ ٔٙغمٝای

س ٟٓاضتغبَ زض غٙؼت  iزض وُ اضتغبَ ٔٙغمj ٝ
س ٟٓاضتغبَ زض غٙؼت  iزض اضتغبَ وُ
تؼساز ٔٙغمٝ

ٔٛلؼیت غٙؼت  iزض ضتجٝثٙسی ٞ Rب زض حبِت ٘عِٚی =

=

i

ٓٞچٙیٗ ثٕٙظیٛض ٔطیرع ضیسٖ ا٘یٛاع فؼبِییتٞیبی غیٙؼتی  ٚضٙبسیبیی ترػیعٞیبی غیٙؼتی زض ٔٙیبعك ٌ٘ٛیبٌٖٛ
وطییٛض ،اظ ضییطیت ٔىییب٘ی ( )LQثیی ٝػٙییٛاٖ یىییی اظ ضییبذعٞییبی ٟٔییٓ اسییتفبز ٜضییس ٜاسییت (ٔٛسییٛی ٕٞ ٚىییبضاٖ،
 .)68:1385ثطای تحّیُ زازٜٞیب ،اثتیسا ٔتٛسیظ ضیبذعٞیبی ضیطیت جیٙیی تٕطویع جغطافییبیی ،ضیطیت غیطف ٝجیٛییٞیبی
٘بضییی اظ ٔمیییبس  ٚضییطیت التػییبز جغطافیییبیی ٔحبسییج ٝضییس ٜاسییت .سییپ ،ضییطیت جیٙییی تٕطوییع جغطافیییبییٔ ،ییٛضز
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ثطضسی زلیكتط لطاض ٌطفت ٚ ٝفؼبِییت ٞیبی غیٙؼتی وطیٛض وی ٝتٕبییُ ثی ٝتٕطویع جغطافییبیی زاضیتٙسٔ ،طیرع ضیسٜا٘یس .زض
ٌبْ ثؼسی ،ثب ٔمبیس ٝس ٟٓاضیتغبَ ٞیط اسیتبٖ اظ فؼبِییتٞیبی غیٙؼتیٔ ،ىیبٖ تٕطویع آٟ٘یب ٔطیرع ضیس ٚ ٜتغیییطات آٟ٘یب
زض عییی زٚضٜٞییبی ظٔییب٘ی  85 ٚ 76ثطضسییی ضییس ٜاسییت .زض ٔطحّیی ٝثؼییس ،ضییطیت جیٙییی ترػػییی ضییسٖ ٔٙغمییٝای ثییطای
استبٖٞبی وطٛض زض زٚضٜی شویط ضیس ٜزض ثیب ٔحبسیج ٝضیس ٚ ٜفؼبِییتٞیبی ترػػیی ضیس ٜزض اییٗ اسیتبٖٞیب ثیب ٔحبسیجٝ
ضطیت ٔىب٘ی آٖ فؼبِیتٞب تؼ یییٗ ضیس ٜاسیت ٟ٘ ٚبیتی ًب ثیب ٔمبیسی٘ ٝتیبیج تٕطویع جغطافییبیی  ٚترػػیی ضیسٖ آٟ٘یب ،الیساْ
ث ٝاثجبت یب ضز فطضی ٝز ْٚپژٞٚص ٌطفت ٝضس ٜاست.
یافتِّای پضٍّص:
زض ایییٗ ثرییص اظ ٔمبِیی ،ٝاعالػییبت ثسسییت آٔییس ٜاظ ضییبذعٞییبی ٔتفییبٚت زض سیی ٝثرییص ٔییٛضز ثطضسییی  ٚتحّیییُ لییطاض
ذٛاٞییس ٌطفییت .زض ثرییص ا ،َٚیبفتییٞٝییبی ٔطثییٛط ثیی ٝتٕطوییع جغطافیییبیی غییٙبیغ زض زٔ ٚمغییغ ثیییٗ ٔ 1385 ٚ 1376ییٛضز
تٛج ٝلطاض ٔیٌیطز .سیپ ،زض ثریص ز ،ْٚیبفتیٞٝیبی ٔطثیٛط ثی ٝترػػیی ضیسٖ ٔٙغمیٝای زض اسیتبٖٞیبی وطیٛض تحّییُ
ضس ٚ ٜزض ثرص سٔ ،ْٛمبیسٛٔ ٝضٛع تٕطوع جغطافیبیی  ٚترػػی ضسٖ ٔٙغمٝای زض وطٛض غٛضت ذٛاٞس ٌطفت.
یافتِّای تحلیل توزکش جغزافیایی صٌایع:
٘تییبیج ثسسییت آٔییس ٜاظ ٔحبسییجٔ ٝتٛسییظ ضییطیت جیٙییی تٕطوییع جغطافیییبیی غییٙبیغٔ ،تٛسییظ ضییطیت التػییبز
جغطافیییبیی ٔ ٚتٛسییظ ضییطیت غییطف ٝجییٛییٞییبی ٘بضییی اظ ٔمیییبس ثییطای سییبَٞییبی ٘ ،1385 ٚ 1376طییبٖزٙٞییس ٜض٘ٚییس
افعایطیی اییٗ سی ٝضیبذع ثیطای فؼبِییتٞیبی غیٙؼتی وطیٛض ٔییثبضیس( .جیس َٚضیٕبض .)1 ٜضضیس  5.97زضغیسی ضیطیت
غیطفٝجییٛیی ٘بضییی اظ ٔمییبس زض زٞییٌ ،1385 -1376 ٝییٛا ٜإٞیییت ٚ ٚجیٛز افییعایص ثطٌطییت ثیٔ ٝمیییبس ،تمبضییبی ٔییؤثط
ثطای تِٛیسات فؼبِیت ٞبی غیٙؼتی وطیٛض  ٚثیبظاض ثیعضي اغیّی زض ٔٙیبعك ذبغیی اظ وطیٛض ٔییثبضیس ،ویٛٔ ٝجیت افیعایص
تٕبیییُ غییٙبیغ تِٛیییسی ثیی ٝتٕطوییع جغطافیییبیی ضییس ٜاسییت .اظ سییٛی زیٍییط ،ضضییس  9.65زضغییسی زض ضییطیت التػییبز
جغطافیبیی زض زٞی ٝفیٛقاِیصوط٘ ،طیبٖ زٙٞیس٘ ٜمیص ٟٔیٓ  ٚاسبسیی پی٘ٛیسٞبی افمیی  ٚػٕیٛزی ثییٗ غیٙبیغ ٚ ٚجیٛز اییٗ
پی٘ٛسٞب ثییٗ فؼبِییتٞیبی غیٙؼتی وطیٛض ٔییثبضیس ویٛٔ ٝجیت افیعایص تٕبییُ غیٙبیغ ثی ٝتٕطویع جغطافییبیی زض ٔٙیبعك
ذبغی اظ پ ٟٝٙسیطظٔیٙی وطیٛض ٔییثبضیس .ػیال ٜٚثیط اییٗ ،ضضیس حیسٚز 20زضغیسی ضیطیت جیٙیی تٕطویع جغطافییبیی ثیٝ
ػٛٙاٖ ٟٔٓتیطیٗ ضیبذع ثىیبض ضفتی ٝجٟیت تؼیییٗ تٕطویع جغطافییبیی غیٙبیغ زض اییٗ پیژٞٚص ،تأوییسی ٔؤویس ثیط تٕبییُ
فؼبِیییتٞییبی غییٙؼتی زض ایییطاٖ ثیی ٝتٕطوییع فضییبیی (فطضییی ٝا َٚپییژٞٚص) ضا اثجییبت ٔیییٕ٘بیییس .ایییٗ ثیییبٍ٘ط تأییییس ٘ظطیییبتی
چ ٖٛجغطافیبی التػبزی ٘یٛیٗ اسیت وی ،ٝفؼبِییتٞیبی غیٙؼتی وطیٛض زض ثریص تِٛییس ،ثیطیتط ثی ٝسیٕت لغجیی ضیسٖ ٚ
تٕطوع زض ٔٙبعك ذبظ جغطافییبیی تٕبییُ زاض٘یس تیب اظ اییٗ ضا ٜثی ٝپی٘ٛیسٞبی افمیی  ٚػٕیٛزی ثییٗ فؼبِییتٞیب  ٚاسیتفبز ٜاظ
غطفٝجٛییٞبی ایجبز ضس٘ ٜبضی اظ تجٕغ آٟ٘ب ،زض یه ٔٙغم ،ٝزست یبثٙس.
جذٍل  -1هتَسط ضزیب صزفِجَیی ًاضی اس هقیاط،اقتصاد جغزافیایی ٍ ضزیب جیٌی در سالّای  1376تا  ٍ1385تغییزات آى
1376

1385

تغییط زض -1376
( 1385زضغس)

سبَ
غطفٝجٛیی ٘بضی اظ ٔمیبس

62.96

66.72

5.97

التػبز جغطافیبیی

0.59

0.64

9.65

ضطیت جیٙی

0.41

0.49

20.4

ضبذع

ٔٙجغٔ :حبسجٛ٘ ٝیسٙسٌبٖ.1389 ،

پ ،اظ ثطضسیی زلییك ٔییعاٖ ضیطیت جیٙیی تٕطویع جغطافییبیی وی ٝثیطای ٞیط ییه اظ فؼبِییتٞیبی غیٙؼتی وطیٛض
ٔحبسییج ٝضییس( ٜجییس َٚضییٕبضٔ ،)2 ٜطییرع ٌطزیییس ویی ٝزض سییبَ  ،1376تِٛیییس ٔٙسییٛجبت ( ،)17غییٙبیغ تِٛیییس ٔییٛاز ٚ
ٔحػیی ٛت ضیییٕیب ی ( ،)24تِٛیییس ٔحػیی ٛت سییتیىی  ٚپالسییتیىی ( ،)25تِٛیییس سییبیط ٔحػیی ٛت وییب٘ی غیییط فّییعی
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( ٚ )26تِٛییییس ٔبضییییٗآ ت  ٚتجٟییییعات عجمیییٝثٙیییسی ٘طیییس ،)29( ٜزاضای ثیطیییتطیٗ ٔییییعاٖ ضیییطیت جیٙیییی تٕطویییع
جغطافیبیی ثٛزٜا٘یس .ثیب ثطضسیی سی ٟٓاضیتغبَ اییٗ غیٙبیغ زض اسیتبٖٞیبی ٌ٘ٛیبٌ ٖٛوطیٛض زض سیبَ ٔ 1376طیرع ٌطزییس
و ٝس ٟٓثب یی اظ فؼبِیت ٞیبی غیٙؼتی تِٛییس ٔٙسیٛجبت ثی ٝتطتییت زض اسیتبٖٞیبی اغیفٟبٖ  ٚتٟیطاٖ ،غیٙبیغ تِٛییس ٔیٛاز
ٔ ٚحػ ٛت ضییٕیب ی ثی ٝتطتییت زض اسیتبٖٞیبی تٟیطاٖ ،ذٛظسیتبٖ  ٚاغیفٟبٖ  ٚفؼبِییتٞیبی تِٛییس ٔحػی ٛت سیتیىی
 ٚپالستیىی فمظ زض تٟطاٖ تٕطوع یبفتیٝا٘یسٞ .یٓچٙییٗ ،فؼبِییت ٞیبی تِٛییس سیبیط ٔحػی ٛت ویب٘ی غییط فّیعی زض تٟیطاٖ ٚ
اغییفٟبٖ  ٚتِٛیییس ٔبضیییٗآ ت  ٚتجٟیییعات عجمییٝثٙییسی ٘طییس ٜزض ز ٚاسییتبٖ تٟییطاٖ  ٚآشضثبیجییبٖ ضییطلی ٔتٕطوییع ضییسٜا٘ییس.
ایییٗ تحّیییُ ٘طییبٖ ٔیییزٞییس ویی ٝػٕییس ٜایییٗ فؼبِیییتٞییب زض اسییتبٖٞییبی تٟییطاٖ ،اغییفٟبٖ ،آشضثبیجییبٖ ضییطلی  ٚذٛظسییتبٖ
تٕطوع یبفتٝا٘یس .ثطضسیی ضیطایت جیٙیی فؼبِییتٞیبی غیٙؼتی زض سیبَ ٘ 1385طیبٖ ٔییزٞیس وی ٝزٌ ٚیط ٜٚغیٙؼتی ٔیٛاز
غییصایی  ٚآضییبٔیس٘ی ٘ ٚیییع تِٛیییس فّییعات اسبسییی ٘یییع زض عییی زٚض 10ٜسییبِ ٝثییٌ ٝییطٜٞٚییبی ػٕییس ٜغییٙؼتی ویی ٝتٕبیییُ ثییٝ
تٕطوع زاض٘س ،اضبف ٝضس ٜاست.
جذٍل  -2ضزیب جیٌی توزکش جغزافیایی صٌایع کطَر بیي سالّای  76تا  ٍ 85تغییزات آى
سبَ 76

سبَ 85

تغییط زٚض85 -76ٜ

فؼبِیت غٙؼتی
15

غٙبیغ ٔٛازغصایی  ٚآضبٔیس٘ی

0.637

1.173

84.06

16

تِٛیس ٔحػ ٛت اظ تٛت ٚ ٖٛتٙجبو ٛی سیٍبض

0.00

0.00

17

تِٛیس ٔٙسٛجبت

0.816

0.828

1.54

18

تِٛیس پٛضبن ی ػُٕ آٚضزٖ  ٚضً٘ وطزٖ پٛست ی ذعزاض

0.243

0.256

5.08

19

زثبغی  ٚػُٕ آٚضزٖ چطْ  ٚسبذت ویم … ٚ

0.226

0.137

-39.56

20

تِٛیس چٛة ٔ ٚحػ ٛت چٛثی  ٚچٛة پٙج ٝی غیط اظ

0.418

0.352

-15.88

21

تِٛیس وبغص ٔ ٚحػ ٛت وبغصی

0.319

0.341

6.92

22

ا٘تطبض ،چبح  ٚتى یط ضسب٘ٞٝبی ضجظ ضسٜ

0.261

0.249

-4.54

23

غٙبیغ تِٛیس شغبَ وه ی پب یطٍبٜٞبی ٘فت … ٚ

0.146

0.247

68.88

24

غٙبیغ تِٛیس ٔٛاز ٔ ٚحػ ٛت ضیٕیب ی

0.830

0.853

2.79

25

تِٛیس ٔحػ ٛت ستیىی  ٚپالستیىی

0.764

0.987

29.21

26

تِٛیس سبیط ٔحػ ٛت وب٘ی غیط فّعی

0.793

1.089

37.24

27

تِٛیس فّعات اسبسی

0.656

1.059

61.45

28

تِٛیس ٔحػ ٛت فّعی فبثطیىی ثجع ٔبضیٗآ ت  ٚتجٟیعات

0.658

0.634

-3.69

29

تِٛیس ٔبضیٗ آ ت  ٚتجٟیعات عجم ٝثٙسی ٘طسٜ

0.710

0.683

-3.71

30

تِٛیس ٔبضیٗآ ت ازاضی ،حسبثٍط ٔ ٚحبسجبتی

0.087

0.091

4.52

31

تِٛیس ٔبضیٗآ ت ِٔٛس  ٚا٘تمبَ ثطق  ٚزستٍبٜٞبی ثطلی

0.338

0.023

-93.20

32

تِٛیس ضازی ،ٛتّٛیعی ٚ ٖٛزستٍبٟٞب ٚ ٚسبیُ اضتجبعی

0.111

0.150

35.33

33

تِٛیس اثعاض پعضىی  ٚاثعاض اپتیىی …ٚ

0.136

0.196

44.53

34

تِٛیس ٚسبیُ ٘مّیٛٔ ٝتٛضی  ٚتطیّط …ٚ

0.193

0.323

67.02

35

تِٛیس سبیط ٚسبیُ حُٕ ٘ ٚمُ

0.288

0.380

31.98

36

تِٛیس ٔجّٕبٖ ٔ ٚػٛٙػبت عجم ٝثٙسی ٘طسٜ

0.305

0.319

4.76

37

ثبظیبفت

0.087

0.00

-100.00

38

وطت  ٚغٙؼت

0.00

0.00

ٔتٛسظ

0.410

0.494

20.40
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ثطضسییی سیی ٟٓاضییتغبَ ایییٗ فؼبِیییتٞییب زض اسییتبٖٞییبی وطییٛض زض سییبَ ٘ 1385طییبٖ ٔیییزٞییس ویی ٝفؼبِیییتٞییبی
غٙؼتی غٙبیغ ٔیٛاز غیصایی  ٚآضیبٔیس٘ی زض اسیتبٖٞیبی تٟیطاٖ  ٚذطاسیبٖ ،تِٛییس ٔٙسیٛجبت زض اسیتبٖ اغیفٟبٖ  ٚغیٙبیغ
تِٛیییس ٔییٛاز ٔ ٚحػیی ٛت ضیییٕیب ی زض اسییتبٖٞییبی تٟییطاٖ  ٚذٛظسییتبٖ تٕطوییع یبفتییٝا٘ییسٞ .ییٓچٙیییٗ ،تِٛیییس ٔحػیی ٛت
سییتیىی  ٚپالسییتیىی زض اسییتبٖ تٟییطاٖ ،تِٛیییس سییبیط ٔحػیی ٛت وییب٘ی غیییط فّییعی زض اسییتبٖٞییبی تٟییطاٖ ،اغییفٟبٖ ٚ
ذطاسبٖ  ٚغٙبیغ تِٛیس فّیعات اسبسیی ثی ٝتطتییت زض اسیتبٖٞیبی اغیفٟبٖ ،ذٛظسیتبٖ ،تٟیطاٖ ٔ ٚطویعی ٔتٕطویع ضیسٜا٘یس.
ثب ثطضسی غٙبیغ زاضای ضیطیت جیٙیی تٕطویع ثیب زض عیی زٔ ٚمغیغ  1376تیب ٔ ،1385طیرع ٔییضیٛز وی ٝفؼبِییتٞیبی
غییٙؼتی اظ لجیییُ غییٙبیغ ٔٛازغییصایی  ٚآضییبٔیس٘ی ( ،)15تِٛیییس ٔٙسییٛجبت ( ،)17غییٙبیغ تِٛیییس ٔییٛاز ٔ ٚحػیی ٛت
ضیییٕیب ی ( ،)24تِٛیییس ٔحػیی ٛت سییتیىی  ٚپالسییتیىی ( ،)25تِٛیییس سییبیط ٔحػیی ٛت وییب٘ی غیییط فّییعی ( ٚ )26تِٛیییس
فّییعات اسبسییی ( )27زض عیی َٛزٚضٔ ٜییصوٛضٕٞ ،ییٛاض ٜزاضای ضییطیت جیٙییی تٕطوییع جغطافیییبیی ثییب یی ثییٛز٘ ٚ ٜطییبٖ زٙٞییسٜ
تٕبیُ ایٗ غٙبیغ ث ٝتٕطوع جغطافیبیی ٔییثبضیس .ػیال ٜٚثیط اییٗ ،ثیب وٕیی زلیت ثی ٝاسیتبٖٞیبی زاضای تٕطویع فؼبِییتٞیبی
غٙؼتی پیطط ٚثییٗ سیبَٞیبی  1376تیب  ٚ 1385سی ٟٓاضیتغبَ آٟ٘یب اظ فؼبِییتٞیبی ٔیصوٛضٔ ،ییتیٛاٖ ٘تیجیٌ ٝطفیت ویٝ
ثییب ٌصضییت ظٔییبٖ ،اظ ٔیییعاٖ تٕطوییع فؼبِیییتٞییبی غییٙؼتی زض اسییتبٖ تٟییطاٖ وبسییت ٝضییس ٚ ٜثیی ٝسییٕت اسییتبٖ اغییفٟبٖ،
ذٛظستبٖ ،ذطاسبٖ ٔ ٚطوعی سٛق پیسا وطز ٜاست.
ثییب زض ٘ظییط زاضییتٗ افییعایص ضییطیت جیٙییی تٕطوییع جغطافیییبیی غییٙبیغ زض عییی ایییٗ زٔ ٚمغییغٔ ،یییتییٛاٖ ٘تیجییٝ
ٌطفت و ٝغٙبیغ وطٛض ث ٝسیٕت تٕطویع جغطافییبیی حطویت ویطزٜا٘یس .ثیب اییٗ تفیبٚت وی ٝزض پٟٙی ٝسیطظٔیٙی اییٗ تٕطویع
ػال ٜٚثط ٔٙغم ٝویالٖ ضیٟطی تٟیطاٖ ثی ٝػٙیٛاٖ لغیت پیطیتبظ تٛسیؼ ٝوطیٛض ثی ٝسیٛی ٔٙیبعك پیطأی٘ٛی  ٚویالٖ ضیٟطی
زیٍییط ٘یییع سییٛق یبفتیی ٝاسییت .ػییال ٜٚثییط ایییٗ ،ثطضسییی تغییییطات ضییطیت جیٙییی تٕطوییع جغطافیییبیی زض عییی زٚض 1376 ٜتییب
ٔ 1385طرع ٕ٘یٛز وی ٝفؼبِییتٞیبی غیٙؼتی ٔٛازغیصایی  ٚآضیبٔیس٘ی ( ،)15غیٙبیغ تِٛییس شغیبَ ویه ی پب یطیٍبٜٞیبی
٘فت ( ،)23تِٛییس فّیعات اسبسیی ( ٚ )27تِٛییس ٚسیبیُ ٘مّییٛٔ ٝتیٛضی  ٚتطیّیط ( )34اظ جّٕی ٝفؼبِییتٞیبی غیٙؼتی وطیٛض
ٔیییثبضییٙس ویی ٝزاضای ثیطییتطیٗ ٔیییعاٖ ضضییس زض ضییطیت جیٙییی تٕطوییع جغطافیییبیی ثییٛز ٚ ٜثیی ٝػٙییٛاٖ غییٙبیغ ٘ٛظٟییٛض  ٚزض
حبَ ضضس وطیٛض ٔغیط ٔییثبضیٙس٘ .ىتی ٝجبِیت تٛجی ٝاییٗ اسیت وی ٝزض عیی اییٗ زٚض ،ٜتِٛییس ٚسیبیُ ٘مّییٛٔ ٝتیٛضی ٚ
تطیّییط زض اسییتبٖ تٟییطاٖ  ٚغییٙبیغ تِٛیییس شغییبَ وییه ی ی پب یطییٍبٜٞییبی ٘فییت زض اسییتبٖٞییبی تٟییطاٖ ،اغییفٟبٖ  ٚذٛظسییتبٖ
ٔتٕطوع ضسٜا٘س ،و ٝاییٗ أیط ٘طیبٖزٙٞیس ٜتٕبییُ حضیٛض فؼبِییتٞیبی ٘ٛظٟیٛض زض ٔٙیبعك غیٙؼتی  ٚویالٖ ضیٟطی وطیٛض
اسییت .زض ٔمبثییُ ،فؼبِیییتٞییبیی ٔب٘ٙییس زثییبغی  ٚػٕییُ آٚضزٖ چییطْ  ٚسییبذت ویییم ( ٚ )19تِٛیییس ٔبضیییٗآ ت ِٔٛییس ٚ
ا٘تمبَ ثیطق  ٚزسیتٍبٜٞیبی ثطلیی ( ،)31زض سیبَٞیبی ٘ 1376-85طیبٍ٘ط ویبٞص ضیطیت جیٙیی تٕطویع جغطافییبیی ثیٛزٚ ٜ
وبٞص تٕبیُ ایٗ فؼبِییتٞیب ثی ٝتٕطویع زض ٔٙغمی ٝجغطافییبیی تٟیطاٖ حىبییت زاضز .ثطضسیی سی ٟٓاضیتغبَ اییٗ فؼبِییتٞیب
ٔؤیس ایٗ ٔٛضیٛع ٔییثبضیس وی ٝغیٙبیغ زثیبغی  ٚػٕیُ آٚضی چیطْ  ٚسیبذت وییم زض سیبَ  76زض تٟیطاٖ تٕطویع زاضیتٚ ٝ
ثٔ ٝطٚض ظٔبٖ س ٟٓایٗ غیٙبیغ زض تٟیطاٖ ویبٞص  ٚزض سیبَ  1385ثی ٝسیٕت اسیتبٖٞیبی لیٓ  ٚآشضثبیجیبٖ ضیطلی ٌیطایص
پیسا ویطز ٜاسیتٞ .یٓچٙییٗ ،تِٛییس ٔبضییٗآ ت ِٔٛیس  ٚا٘تمیبَ ثیطق  ٚزسیتٍبٜٞیبی ثطلیی وی ٝزض سیبَ  1376زض اسیتبٖ-
ٞییبی تٟیطاٖ ٌ ٚیییالٖ ٔتٕطوییع ضییس ٜثٛز٘ییس ،زض سییبَ  ،1385فؼبِیییتٞییبی فییٛق ثیی ٝسییٕت اسییتبٖٞییبی اغییفٟبٖ ،ظ٘جییبٖ ٚ
ذطاسبٖ تٕبیُ ثیطتطی پیسا وطزٜا٘س.
اظ سییٛی زیٍییط ،فؼبِیییتٞییبی تِٛیییس ٔبضیییٗآ ت ازاضی  ٚحسییبثٍط ٔ ٚحبسییجبتی ( ،)30تِٛیییس ٔبضیییٗآ ت ِٔٛییس ٚ
ا٘تمییبَ ثییطق  ٚزسییتٍبٜٞییبی ثطلییی ( ،)31تِٛیییس ضازییی ٚ ٛتّٛیعییی ٚ ٖٛزسییتٍبٟٞب ٚ ٚسییبیُ اضتجییبعی ( ٚ )32تِٛیییس اثییعاض
پعضییىی  ٚاثییعاض اپتیىییی  )33(…ٚث یٌ٘ٛٝیی ٝوّییی ضییطیت جیٙییی تٕطوییع جغطافیییبیی پییبییٙی ضا ٘طییبٖ ٔیییزٙٞییس ویی٘ ٝطییبٖ
زٙٞس ٜػسْ تٕبیُ اییٗ غیٙبیغ ثی ٝتٕطویع جغطافییبیی ثیٛز ٚ ٜزِییُ اییٗ أیطٔ ،ییعاٖ پیبییٗ تؼیساز ضیبغّیٗ اییٗ غیٙبیغ زض
استبٖٞب ٔییثبضیس .ثٙیبثطایٗٔ ،ییتیٛاٖ ٘تیجیٌ ٝطفیت وی ٝغیٙبیغ ثیب سیغو فٙیبٚضی پیبییٗ ٔ ٚتٛسیظ زاضای ضیطیت جیٙیی
ثییب تطی ثییٛز ٚ ٜثیطییتط تٕبیییُ ثیی ٝتٕطوییع زاضییت ٚ ٝزض ٔمبثییُ ،غییٙبیغ ثییب سییغو فٙییبٚضی ثییب (پیطییطفت )ٝثیی٘ ٝسییجت زاضای
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ضییطیت جیٙییی پییبییٗتییطی ثییٛز ٚ ٜتٕییبیّی ثیی ٝتٕطوییع جغطافیییبیی ٘ساض٘ییس .ثییب تٛجیی ٝثییٕٞ ٝسییٛیی  ٚافییعایص سیی ٝضییبذع
ضییطیت جیٙییی تٕطوییع جغطافیییبیی ،غییطفٝجییٛیی ٘بضییی اظ ٔمیییبس  ٚالتػییبز جغطافیییبیی زض زٚض ٜظٔییب٘ی ،1385- 1376
فطؼ ا َٚپژٞٚص ث ٝاثجبت ضسییسٔ ٚ ٜییتیٛاٖ اشػیبٖ زاضیت وی ٝفؼبِییتٞیبی غیٙؼتی وطیٛض زض عیی زٚض ٜظٔیب٘ی ٔغبِؼیٝ
ضییس ،ٜثیی ٝسییٕت تٕطوییع جغطافیییبیی تٕبیییُ زاضییتٝا٘ییس  ٚایییٗ تٕطوییع ػٕییستبً زض اسییتبٖٞییبی تٟییطاٖ ،اغییفٟبٖ ،ذطاسییبٖ ٚ
ٔطوعی اتفبق افتیبز ٜاسیت .اِجتی ٝثیب تٛجی ٝثی ٝویبٞص سی ٟٓتٟیطاٖ اظ اضیتغبَ زض غیٙبیغ ٔیصوٛض ثیٛیژ ٜغیٙبیغ ثیب فٙیبٚضی
سغو پبییٗٔ ،ی تیٛاٖ اسیتٙجبط ٕ٘یٛز وی ٝزض ٔمییبس سیطظٔیٙی ،تیطاوٓ فؼبِییتٞیبی ثریص غیٙؼت زض تٟیطاٖ ویٓ ضیسٚ ٜ
ث٘ ٝفغ استبٖٞبی پیطأی٘ٛی زضحیبَ ویبٞص اسیت وی ٝثییبٍ٘ط تٕطوعظزاییی اظ تٟیطاٖ  ٚحطویت ثی ٝسیٛی ٔٙیبعك ٘ٛظٟیٛض ٚ
پیطأ٘ٛی ٔیثبضس.
تحلیل تخصصی ضذى هٌطقِای:
ثطضسیٞیبی ا٘جیبْ ضیس ٜثیط ضٚی ضیطیت جیٙیی ترػػیی ضیسٖ ٔٙغمیٝای (جیس َٚضیٕبض )3 ٜاسیتبٖٞیبی وطیٛض
زض زٚض 1376 ٜتب  ٚ 1385پبییٗ ثٛزٖ ٔیعاٖ ایٗ ضیطیت زض اسیتبٖٞیب٘ ،طیبٖ ٔییزٞیس وی ٝثیٌ٘ٛٝی ٝوّیی زض وطیٛض پسییسٜ
ترػػییی ضییسٖ ٔٙغمییٝای فؼبِیییتٞییبی غییٙؼتی زض عییی زٔ ٚمغییغ ظٔییب٘ی  1376تییب  1385زض حییس ثسیییبض وٕییی اتفییبق
افتیبز ٚ ٜوییبٞص  6زضغیسی ٔتٛسییظ ایییٗ ضیطیت ٘یییع ٘طیبٖ زٙٞییس ٜوییبٞص ضیطیت جیٙییی ترػػیی ضییسٖ ٔٙغمییٝای زض
فؼبِیتٞبی غیٙؼتی وطیٛض ٔییثبضیس .ثیب اییٗ ٚجیٛز ،اییٗ ضیطیت ویبٞص ثیطای ٕٞی ٝاسیتبٖٞیبی وطیٛض یىسیبٖ ٘یسیت.
ثطضسییی ضییطیت جیٙییی ترػػیییضییسٖ ٔٙغمییٝای زض سییبَ ٘ 1376طییبٖ ٔیییزٞییس ویی ٝاسییتبٖٞییبی ٌیییالٖٔ ،بظ٘ییسضاٖ،
آشضثبیجبٖ ضطلی ،فبضس ،ذٛظستبٖ ،اغیفٟبٖ ،لیعٚیٗ  ٚتٟیطاٖ ثی٘ ٝسیجت ثمیی ٝاسیتبٖٞیب اظ ضیطیت جیٙیی ترػػیی ضیسٖ
ثب یی ثطذیٛضزاض ٔییثبضیٙس .زض ٔییبٖ اسیتبٖٞیبی ٔیصوٛض ٘ییع ،اسیتبٖٞیبی اغیفٟبٖ ،لیعٚیٗ  ٚتٟیطاٖ زاضای ضیطیت جیٙیی
ترػع ثب تطی ثٛزٜا٘س.
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جذٍل -3تحَالت ضزیب جیٌی تخصصی ضذى هٌطقِای در دٍرُ  1376تا  1385در استاىّای کطَر
استبٖ

سبَ 76

سبَ 85

تغییط زض زٚض-1376 ٜ
( 1385زضغس)

ٔطوعی

0.182

0.157

-13.492

ٌیالٖ

0.221

0.183

-17.202

ٔبظ٘سضاٖ

0.262

0.163

-37.667

آشضثبیجبٖ ضطلی

0.234

0.149

-36.256

آشضثبیجبٖ غطثی

0.176

0.133

-24.324

وطٔب٘طبٜ

0.200

0.181

-9.723

سیستبٖ  ٚثّٛچستبٖ

0.119

0.130

9.642

چٟبضٔحبَ  ٚثرتیبضی

0.173

0.144

-16.685

ِطستبٖ

0.139

0.112

-18.940

ایالْ

0.136

0.081

-40.472

ثٛضٟط

0.107

0.092

-14.018

وٟىیّٛی ٚ ٝثٛیط احٕس

0.099

0.108

9.135

اضزثیُ

0.092

0.111

20.934

ٞطٔعٌبٖ

0.103

0.101

-2.161

فبضس

0.244

0.174

-28.379

ذٛظستبٖ

0.211

0.167

-20.916

وطزستبٖ

0.180

0.152

-15.197

وطٔبٖ

0.176

0.591

235.772

اغفٟبٖ

0.373

0.221

-40.815

لٓ

0.179

0.178

-0.212

لعٚیٗ

0.298

0.214

-28.205

ٌّستبٖ

0.124

0.145

16.508

تٟطاٖ

0.289

0.228

-21.193

یعز

170.

0.174

2.274

سٕٙبٖ

0.160

0.207

29.449

ظ٘جبٖ

0.159

0.154

-2.672

ٕٞساٖ

0.181

0.135

-25.441

ذطاسبٖ

0.144

0.213

47.771

ذطاسبٖ ضٕبِی

0.00

0.096

-

ذطاسبٖ جٛٙثی

0.00

0.040

ٔتٛسظ

0.183

0.171

-6.42

ٔٙجغٔ :حبسجٛ٘ ٝیسٙسٌبٖ.1389 ،

ثطضسیی ضیطیت ٔىییب٘ی فؼبِییتٞییبی غیٙؼتی اسیتبٖٞییبی ٔیصوٛض زض سییبَ ( 76جیس َٚضیٕبض٘ )4 ٜطییبٖ ٔییزٞییس
ویی ٝاسییتبٖ اغییفٟبٖ زض فؼبِیییتٞییبی تِٛیییس فّییعات اسبسییی ،غییٙبیغ تِٛیییس شغ یبَ وییه ی پب یطییٍبٜٞییبی ٘فییت  ٚتِٛیییس
ٔٙسییٛجبت ،اسییتبٖ لییعٚیٗ زض تِٛیییس سییبیط ٚسییبیُ حٕییُ ٘ ٚمییُ ،تِٛیییس اثییعاض پعضییىی  ٚاثییعاض اپتیىیی ،تِٛیییس ٔٙسییٛجبت،
غییٙبیغ تِٛیییس ٔییٛاز ٔ ٚحػیی ٛت ضیییٕیب ی  ٚتِٛیییس وبغییص ٔ ٚحػیی ٛت وبغییصی  ٚاسییتبٖ تٟییطاٖ زض تِٛیییس ٔبضیییٗآ ت
ازاضی  ٚحسبثٍط ٔحبسجبتی ،ا٘تطیبض ،چیبح  ٚتى ییط ضسیب٘ٞٝیبی ضیجظ ضیس ،ٜتِٛییس ٚسیبیُ ٘مّییٛٔ ٝتیٛضی  ٚتطیّیط ،زثیبغی
 ٚػٕییُآٚضزٖ چییطْ  ٚسییبذت ویییم ،تِٛیییس ضازییی ٚ ٛتّٛیعییی ،ٖٛزسییتٍبٟٞب ٚ ٚسییبیُ اضتجییبعی ،تِٛیییس اثییعاض پعضییىی  ٚاثییعاض
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اپتیىی ،تِٛیس ٔجّٕیبٖ ٔ ٚػیٛٙػبت عجمی ٝثٙیسی ٘طیس ،ٜغیٙبیغ تِٛییس شغیبَ ویه یی پب یطیٍبٜٞیبی ٘فیت ،تِٛییس ٔبضییٗ
آ ت  ٚتجٟیعات عجم ٝثٙسی ٘طس ٚ ٜتِٛیس ٔحػ ٛت فّعی فبثطیىی ثجع ٔبضیٗآ ت  ٚتجٟیعات ترػػی ضسٜا٘س.
جذٍل  -4رتبِّای بزتز تخصصی ضذى استاىّای کطَر ٍ صٌایع تخصصی آًْا در سال1376
ضتجٝ

٘بْ استبٖ

غٙبیغ ترػػی

ضطیت ٔىب٘ی

1

اغفٟبٖ

تِٛیس فّعات اسبسی
غٙبیغ تِٛیس شغبَ وه ی پب یطٍبٜٞبی ٘فت … ٚ
تِٛیس ٔٙسٛجبت

2.9
2.5
1.9

2

لعٚیٗ

تِٛیس سبیط ٚسبیُ حُٕ ٘ ٚمُ
تِٛیس اثعاض پعضىی  ٚاثعاض اپتیىی …ٚ
تِٛیس ٔٙسٛجبت
غٙبیغ تِٛیس ٔٛاز ٔ ٚحػ ٛت ضیٕیب ی
تِٛیس وبغص ٔ ٚحػ ٛت وبغصی

4.2
3.1
1.4
1.3
1.3

3

تٟطاٖ

تِٛیس ٔبضیٗآ ت ازاضی ،حسبثٍط ٔ ٚحبسجبتی
ا٘تطبض ،چبح  ٚتى یط ضسب٘ٞٝبی ضجظ ضسٜ
تِٛیس ٚسبیُ ٘مّیٛٔ ٝتٛضی ،تطیّط …ٚ
زثبغی  ٚػُٕ آٚضزٖ چطْ  ٚسبذت ویم … ٚ
تِٛیس ضازی ،ٛتّٛیعی ،ٖٛزستٍبٟٞب ٚ ٚسبیُ اضتجبعی
تِٛیس اثعاض پعضىی  ٚاثعاض اپتیىی …ٚ
تِٛیس ٔجّٕبٖ ٔ ٚػٛٙػبت عجم ٝثٙسی ٘طسٜ
غٙبیغ تِٛیس شغبَ وه ی پب یطٍبٜٞبی ٘فت … ٚ
تِٛیس ٔبضیٗ آ ت  ٚتجٟیعات عجم ٝثٙسی ٘طسٜ
تِٛیس ٔحػ ٛت فّعی فبثطیىی ثجع ٔبضیٗآ ت  ٚتجٟیعات

3.14
2.6
2.3
2.2
1.8
1.7
1.7
1.5
1.4
1.3

4

ٔبظ٘سضاٖ

تِٛیس چٛة ٔ ٚحػ ٛت چٛثی  ٚچٛة پٙج ٝی غیط اظ
تِٛیس پٛضبن ی ػُٕ آٚضزٖ  ٚضً٘ وطزٖ پٛست ی ذعزاض
تِٛیس ٔجّٕبٖ ٔ ٚػٛٙػبت عجم ٝثٙسی ٘طسٜ
تِٛیس سبیط ٚسبیُ حُٕ ٘ ٚمُ
تِٛیس ٔٙسٛجبت
غٙبیغ ٔٛازغصایی  ٚآضبٔیس٘ی

12.9
2.17
2.01
1.96
1.89
1.52

5

فبضس

تِٛیس ضازی ،ٛتّٛیعی ،ٖٛزستٍبٟٞب ٚ ٚسبیُ اضتجبعی
تِٛیس ٔحػ ٛت ستیىی  ٚپالستیىی
غٙبیغ تِٛیس ٔٛاز ٔ ٚحػ ٛت ضیٕیب ی
غٙبیغ ٔٛازغصایی  ٚآضبٔیس٘ی
تِٛیس سبیط ٔحػ ٛت وب٘ی غیط فّعی

9.5
2.1
1.8
1.7
1.5

6

آشضثبیجبٖ
ضطلی

تِٛیس پٛضبن ی ػُٕ آٚضزٖ  ٚضً٘ وطزٖ پٛست ی ذعزاض
تِٛیس ٔبضیٗ آ ت  ٚتجٟیعات عجم ٝثٙسی ٘طسٜ
زثبغی  ٚػُٕ آٚضزٖ چطْ  ٚسبذت ویم … ٚ
تِٛیس سبیط ٔحػ ٛت وب٘ی غیط فّعی

7.1
3.3
1.5
1.28

7

ٌیالٖ

تِٛیس وبغص ٔ ٚحػ ٛت وبغصی
تِٛیس ٔبضیٗآ ت ِٔٛس ٚا٘تمبَ ثطق  ٚزستٍبٜٞبی ثطلی
تِٛیس پٛضبن ی ػُٕ آٚضزٖ  ٚضً٘ وطزٖ پٛست ی ذعزاض
تِٛیس ٔٙسٛجبت
زثبغی  ٚػُٕ آٚضزٖ چطْ  ٚسبذت ویم … ٚ
تِٛیس چٛة ٔ ٚحػ ٛت چٛثی  ٚچٛة پٙج ٝی غیط اظ
تِٛیس ٔجّٕبٖ ٔ ٚػٛٙػبت عجم ٝثٙسی ٘طسٜ
غٙبیغ ٔٛازغصایی  ٚآضبٔیس٘ی

3.8
2.2
1.69
1.67
1.63
1.59
1.49
1.41

8

ذٛظستبٖ

تِٛیس وبغص ٔ ٚحػ ٛت وبغصی
تِٛیس فّعات اسبسی
غٙبیغ تِٛیس ٔٛاز ٔ ٚحػ ٛت ضیٕیب ی

4.4
4.2
2.8
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ثطضسی ایٗ ض٘ٚس ثطای سبَ ٘ ،1385یع ٘طبٖ ٔیزٞس و ٝاستبٖٞبی وطٔبٖ  ٚسٕٙبٖ ث ٝتطتیت زاضای ثیطتطیٗ ضضس زض
ضطیت جیٙی ترػػی ثٛزٜا٘س  ٚث ٝجٕغ استبٖٞبی زاضای ضطایت ترػػی ثب زض زٚض ٜظٔب٘ی لجّی پیٛستٝا٘س .ایٗ ثطضسی
٘طبٖ ٔیزٞس و ٝاستبٖ وطٔبٖ زض تِٛیس فّعات اسبسی  ٚتِٛیس ٔحػ ٛت ستیىی  ٚپالستیىی  ٚاستبٖ سٕٙبٖ زض تِٛیس
ٔجّٕبٖ ٔ ٚػٛٙػبت عجم ٝثٙسی ٘طس ،ٜزثبغی  ٚػُٕ آٚضزٖ چطْ  ٚسبذت ویم ،تِٛیس وبغص ٔ ٚحػ ٛت وبغصی  ٚتِٛیس اثعاض
پعضىی  ٚاثعاض اپتیىی  …ٚغٙبیغ تِٛیس ٔٛاز ٔ ٚحػ ٛت ضیٕیب ی ترػػی ضسٜا٘س( .جس َٚضٕبض.)5 ٜ
جذٍل  -5رتبِّای بزتز تخصصی ضذى استاىّای کطَر ٍ صٌایع تخصصی آًْا در سال1385
ضتج ٝاستبٖ

٘بْ استبٖ

غٙبیغ ترػػی

ضطیت ٔىب٘ی

1

وطٔبٖ

تِٛیس فّعات اسبسی
تِٛیس ٔحػ ٛت ستیىی  ٚپالستیىی

4.1
2

2

تٟطاٖ

تِٛیس ٔبضیٗآ ت ازاضی ٚحسبثٍط ٔٚحبسجبتی
ا٘تطبض  ٚچبح  ٚتى یط ضسب٘ٞٝبی ضجظ ضسٜ
تِٛیس ضازی ٚ ٛتّٛیعی ٚ ٖٛزستٍبٜٞب ٚ ٚسبیُ اضتجبعی
تِٛیس ٚسبیُ ٘مّیٛٔ ٝتٛضی  ٚتطیّط …ٚ
تِٛیس پٛضبن ی ػُٕ آٚضزٖ  ٚضً٘ وطزٖ پٛست ی ذعزاض
تِٛیس ٔجّٕبٖ ٔ ٚػٛٙػبت عجم ٝثٙسی ٘طسٜ
زثبغی  ٚػُٕ آٚضزٖ چطْ  ٚسبذت ویم … ٚ
تِٛیس ٔحػ ٛت فّعی فبثطیىی ثجع ٔبضیٗآ ت  ٚتجٟیعات
تِٛیس ٔبضیٗآ ت ِٔٛس ٚا٘تمبَ ثطق  ٚزستٍبٜٞبی ثطلی
تِٛیس اثعاض پعضىی  ٚاثعاض اپتیىی …ٚ
تِٛیس ٔبضیٗ آ ت  ٚتجٟیعات عجم ٝثٙسی ٘طسٜ

3.2
2.58
2.54
2.11
1.8
1.7
1.32
1.31
1.30
1.29
1.26

3

اغفٟبٖ

تِٛیس فّعات اسبسی
تِٛیس ٔٙسٛجبت
غٙبیغ تِٛیس شغبَ وه ی پب یطٍبٜٞبی ٘فت … ٚ
تِٛیس اثعاض پعضىی  ٚاثعاض اپتیىی …ٚ
تِٛیس سبیط ٔحػ ٛت وب٘ی غیط فّعی

2.5
2.3
1.6
1.5
1.28

4

لعٚیٗ

تِٛیس سبیط ٚسبیُ حُٕ ٘ ٚمُ
تِٛیس اثعاض پعضىی  ٚاثعاض اپتیىی …ٚ
تِٛیس ٔٙسٛجبت
تِٛیس ٔجّٕبٖ ٔ ٚػٛٙػبت عجم ٝثٙسی ٘طسٜ
تِٛیس ٔبضیٗ آ ت  ٚتجٟیعات عجم ٝثٙسی ٘طسٜ
غٙبیغ تِٛیس ٔٛاز ٔ ٚحػ ٛت ضیٕیب ی
تِٛیس سبیط ٔحػ ٛت وب٘ی غیط فّعی
تِٛیس ٔحػ ٛت ستیىی  ٚپالستیىی

3.2
2.8
1.48
1.47
1.44
1.29
1.28
1.26

5

ذطاسبٖ

تِٛیس ٔبضیٗآ ت ِٔٛس ٚا٘تمبَ ثطق  ٚزستٍبٜٞبی ثطلی
غٙبیغ ٔٛازغصایی  ٚآضبٔیس٘ی
تِٛیس سبیط ٔحػ ٛت وب٘ی غیط فّعی
تِٛیس پٛضبن ی ػُٕ آٚضزٖ  ٚضً٘ وطزٖ پٛست ی ذعزاض

1.5
1.42
1.36
1.28

6

سٕٙبٖ

تِٛیس ٔجّٕبٖ ٔ ٚػٛٙػبت عجم ٝثٙسی ٘طسٜ
زثبغی  ٚػُٕ آٚضزٖ چطْ  ٚسبذت ویم …ٚ
تِٛیس وبغص ٔ ٚحػ ٛت وبغصی
تِٛیس اثعاض پعضىی  ٚاثعاض اپتیىی …ٚ
غٙبیغ تِٛیس ٔٛاز ٔ ٚحػ ٛت ضیٕیب ی

2.5
1.9
1.7
1.49
1.26
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زض سبَٞیبی  1376تیب  ،1385اسیتبٖٞیبی وطٔیبٖ ،ذطاسیبٖ ضضیٛی ،سیٕٙبٖ ،ییعزٌّ ،سیتبٖ ،اضزثییُ ،وٟىیّٛییٚ ٝ
ثٛیطاحٕ یس  ٚسیسییتبٖ  ٚثّٛچسییتبٖ ،ثییط ذییالف وییُ وطییٛض ویی ٝضییبٞس ضضییس ٔٙفییی زض ضییطیت جیٙییی ترػییع ٔٙغمییٝای
است ،زض ایٗ ضطیت ضضس غیؼٛزی زاضیت ٚ ٝثی ٝسیٕت ترػػیی ضیسٖ پییص ضفتیٝا٘یس .زض ٔییبٖ آٟ٘یب اسیتبٖٞیبی وطٔیبٖ،
سیٕٙبٖ  ٚاضزثییُ زاضای ثیب تطیٗ ضضییس زض ضیطیت جیٙیی ترػػیی ضییسٖ ٔییثبضیٙس .ثیط اسییبس ثطضسییٞیبی ا٘جیبْ ضییسٜ
ثییطضٚی ضییطایت ٔىییب٘ی فؼبِی یتٞییبی ایییٗ اسییتبٖٞییب زض ٔمغییغ  1376تییب ٔ ،1385طییرع ٌطزیییس ویی ٝزض زٞیی،1376-85 ٝ
اسییتبٖ وطٔییبٖ زض تِٛیییس فّییعات اسبسییی  ٚتِٛیییس ٔحػیی ٛت سییتیىی  ٚپالسییتیىی ،اسییتبٖ سییٕٙبٖ زض تِٛیییس ٔجّٕییبٖ ٚ
ٔػییٛٙػبت عجمیی ٝثٙییسی ٘طییس ،ٜزثییبغی  ٚػٕییُ آٚضزٖ چییطْ  ٚسییبذت ویییم  ٚتِٛیییس وبغییص ٔ ٚحػیی ٛت وبغییصی  ٚاسییتبٖ
اضزثیُ زض تِٛییس پٛضیبن ی ػٕیُ آٚضزٖ  ٚض٘یً ویطزٖ پٛسیت ی ذیعزاض ،تِٛییس چیٛة ٔ ٚحػی ٛت چیٛثی  ٚچیٛة پٙجیٚ ٝ
تِٛیییس ٔحػیی ٛت سییتیىی  ٚپالسییتیىی ترػػییی ضییسٜا٘ییس .ػییال ٜٚثییطایٗٞ ،ییٓچٙیییٗ اسییتبٖٞییبی تٟییطاٖ ،اغییفٟبٖ ٚ
لییعٚیٗ ،ثیییٗ سییبَٞییبی  1376تییب  ،1385ثیی٘ ٝسییجت ثمییی ٝاسییتبٖٞییبی وطییٛض ،اظ ضییطیت جیٙییی ترػػییی ضییسٖ ثییب تطی
ثطذٛضزاض ثٛز ٜو٘ ٝطبٖ زٙٞیس ٜترػػیی ثیٛزٖ فؼبِییتٞیبی غیٙؼتی زض اسیتبٖٞیبی ٔیصوٛض ٔییثبضیس .زض اییٗ زٔ ٚمغیغ،
اسییتبٖ تٟییطاٖ اظ ٔیییبٖ فؼبِیییتٞییبی شوییط ضییس ،ٜتٟٙییب زض فؼبِیییتٞییبی غییٙؼتی تِٛیییس ضازییی ٚ ٛتّٛیعییی ٚ ٖٛزسییتٍبٟٞب ٚ
ٚسبیُ اضتجیبعی  ٚتِٛییس ٔجّٕیبٖ ٔ ٚػیٛٙػبت عجمی ٝثٙیسی ٘طیس ٜزاضای ضضیس ٔ جیت زض ضیطیت ٔىیب٘ی ثیٛز ٚ ٜتٕبییُ ثیٝ
افعایص ترػع زض تٟیطاٖ ضا زاضیتٝا٘یس  ٚثمییٝی فؼبِییتٞیبی ترػػیی ،زاضای ضضیس ٔٙفیی ثیٛزٜا٘یس .ضیٕٗ ایٙىی ٝثطذیی
غٙبیغ ٘ظییط غیٙبیغ تِٛییس شغیبَ ویه یی پب یطیٍبٜٞیبی ٘فیت اظ حبِیت ترػیع زض تٟیطاٖ ذیبضه ضیس ٜاسیت .ػیال ٜٚثیط
تٟییطاٖ اسییتبٖ اغییفٟبٖ زض عییی زٚضٔ ٜییٛضز ٔغبِؼیی ،ٝزض ثیییٗ فؼبِیییتٞییبی غییٙؼتی ،تٟٙییب غییٙبیغ تِٛیییس ٔٙسییٛجبت زاضای
ضضس ٔ جت زض ضیطیت ٔىیب٘ی ثیٛز ٜاسیت وی٘ ٝطیبٍ٘ط لغیجص ٔجیسز اییٗ غیٙؼت زض اسیتبٖ اغیفٟبٖ ثیب تٛجی ٝثی ٝلیسٔت
غٙؼت زض ٔٙغمٔ ٝعثٛض ٔیثبضس.
زضحیبِیوی ٝغیٙبیغ تِٛییس فّیعات اسبسیی  ٚتِٛییس شغیبَ ویه یی پب یطیٍبٜٞیبی ٘فیت زض زٚض 1385-1376 ٜزاضای
ضضس ٔٙفی زض ضطیت ٔىیب٘ی ثیٛز ٚ ٜتٕبییُ آٟ٘یب ثی ٝترػػیی ضیسٖ زض اییٗ اسیتبٖ ،ثی ٝسیٕت ویبٞص ٔییُ ویطز ٜاسیت.
زض ٔمبثُ ،فؼبِییتٞیبی تِٛییس اثیعاض پعضیىی  ٚاثیعاض اپتیىیی  ٚتِٛییس سیبیط ٔحػی ٛت ویب٘ی غییط فّیعی ثی ٝػٙیٛاٖ غیٙبیغ
ترػػی جسیس ایٗ استبٖ ثطیٕبض ٔییض٘ٚیس .ثیٌ٘ٛٝی ٝذالغی ،ٝزض ٔمبیسیٝی تغیییطات ثییٗ سیبَٞیبی ٔیصوٛض٘ ،طیبٖزٙٞیسٜ
ایٗ أیط اسیت وی ٝثیب ٌصضیت ظٔیبٖ ،ػیال ٜٚثیط ٔٙیبعك ویالٖ ضیٟطی اغیّی وطیٛض ٔب٘ٙیس ٔٙغمی ٝویالٖ ضیٟطی تٟیطاٖ ٚ
اغفٟبٖ ویٕٞ ٝعٔیبٖ اظ ترػیع  ٚتٙیٛع غیٙؼتی ٌسیتطزٜای ثطذٛضزاض٘یس ،اسیتبٖٞیبی وطٔیبٖ ،سیٕٙبٖ ،ذطاسیبٌٖ ،ییالٖ،
لعٚیٗ ٘ ....ٚیع ٌطایص ث ٝسٕت ترػع زاضیت ٝا٘یس وی ٝاییٗ أیطٌ ،یٛا ٜییه ض٘ٚیس زٚض ضیسٖ فؼبِییتٞیبی غیٙؼتی وطیٛض اظ
ٔٙبعك ٔطوعی ث ٝسٕت استبٖٞبی پیطأ٘ٛی است (اضىبَ ضٕبض.)2 ٚ 1 ٜ
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ضکل ً -2قطِ ضزیب جیٌی تخصصی ضذى هٌطقِای در سال 1385

هقایسِ توزکش جغزافیایی صٌایع ٍ تخصصی ضذى هٌطقِای:
٘تییبیج حبغییّ ٝاظ ٔغبِؼییبت تٕطوییع جغطافیییبیی غییٙبیغ ٘طییبٖ زاز ویی ٝزض سییبَ  ،1376اسییتبٖٞییبی تٟییطاٖ ،اغییفٟبٖ،
ذٛظسییتبٖ  ٚآشضثبیجییبٖ ضییطلی ٔحییُ تجٕییغ فؼبِیییتٞییبی پیطییط ٚغییٙؼت وطییٛض  ٚزاضای تٕبیییُ ثیی ٝتٕطوییع جغطافیییبیی
ثٛزٜا٘یس .اظ سیٛی زیٍیط ،زض ٕٞییٗ سیبَ ،ثیب تٛجی ٝثی ٝضیبذع ترػػیی ضیسٖ ٔٙغمیٝای ،اسیتبٖٞیبی ٔیصوٛض اظ ضیطیت
ترػییع ثییب یی ثطذییٛضزاض ثییٛز ٚ ٜتٕبیییُ ثیی ٝترػػییی ضییسٖ زاضییتٝا٘ییسٔ .مبیسیی ٝفؼبِیییتٞییبی ٔتٕطوییع ضییس ٚ ٜترػػییی
ضس ٜزض استبٖٞیبی تٟیطاٖ ،اغیفٟبٖ ،ذٛظسیتبٖ  ٚآشضثبیجیبٖ ضیطلی زض اییٗ سیبَ ٘طیبٖ ٔییزٞیس وی ٝاسیتبٖ تٟیطاٖ تٟٙیب
زض غییٙبیغ تِٛیییس ٔبضیییٗ آ ت  ٚتجٟیییعات عجمیی ٝثٙییسی ٘طییسٔ ٜتٕطوییع  ٚترػػییی ضییس ٜاسییت .اسییتبٖ اغییفٟبٖ ،تٟٙییب زض
غییٙؼت تِٛیییس ٔٙسییٛجبت ( )17تٕطوییع  ٚترػییع یبفتیی ٝاسییت .اسییتبٖ ذٛظسییتبٖ زض غییٙبیغ تِٛیییس ٔییٛاز ٔ ٚحػیی ٛت
ضییٕیب ی (ٔ )24تٕطویع ضیس ٚ ٜثی ٝسیٕت ترػػیی ضیسٖ حطویت ویطز ٜاسیت .اسیتبٖ آشضثبیجیبٖ ضیطلی ٘ییع زض غییٙؼت
تِٛیس ٔبضیٗ آ ت  ٚتجٟیعات عجم ٝثٙسی ٘طس ٜتٕطوع  ٚترػع یبفت ٝاست.
ثیی ٝػجییبضت زیٍییط زض ایییٗ سییبَ ،اسییتبٖٞییبی تٟییطاٖ ،اغییفٟبٖ ،ذٛظسییتبٖ  ٚآشضثبیجییبٖ ضییطلی زض فؼبِیییتٞییبی
تٕطوع یبفت ،ٝترػػی ٘ییع ضیسٜا٘یس .ثیط اسیبس ٘تیبیج ثطضسیی ضیطیت جیٙیی تٕطویع  ٚترػػیی ضیسٖ ٔٙغمیٝای اسیتبٖ-
ٞبی وطٛض زض سیبَ  ،1385اسیتبٖ ٞیبی تٟیطاٖ ،اغیفٟبٖ  ٚذطاسیبٖ ثی ٝػٙیٛاٖ اسیتبٖٞیبی ٔتٕبییُ ثی ٝتٕطویع جغطافییبیی
 ٚترػػییی ضییسٖ ٔٙغمییٝای ٔغییط ٔیییثبضییٙسٔ .مبیسیی ٝفؼبِیییتٞییبی تٕطوییع یبفتیی ٝزض ایییٗ اسییتبٖٞییب ثییب فؼبِیییتٞییبی
ترػػی آٟ٘بٌ ،یٛا ٜاییٗ ٔغّیت اسیت وی ٝاسیتبٖ تٟیطاٖ زض زٌ ٚیط ٜٚاظ فؼبِییتٞیبی غیٙؼتی ضیبُٔ ٔبضییٗآ ت غیٙؼتی
ٚ ٚسییبیُ ٔٛتییٛضی ترػػییی ضییس ٜاسییتٞ .ییٓچٙیییٗ اسییتبٖ اغییفٟبٖ ،زض ایییٗ سییبَ ،زض غییٙبیغ تِٛیییس ٔٙسییٛجبت (ٚ )17
تِٛیییس فّییعات اسبسییی (ٔ ،)27تٕطو یع  ٚترػػییی ضییس ٜاسییت .اسییتبٖ ذطاسییبٖ ،زض غییٙبیغ ٔییٛاز غییصایی  ٚآضییبٔیس٘ی ()15
 ٚغییٙؼت تِٛیییس سییبیط ٔحػیی ٛت وییب٘ی غیییط فّییعی (ٞ )26ییٓ تٕطوییع جغطافیییبیی زاضییتٞ ٚ ٝییٓ ترػییع یبفتیی ٝاسییت .ثییب
ٔمبیسیی ٝاسییتبٖٞییبی زاضای تٕطوییع فؼبِیییتٞییبی غییٙؼتی زض زٚض ٚ 1385-1376 ٜاسییتبٖٞییبی ترػػییی ضییس ٜزض ٕٞیییٗ
زٚضٔ ،ٜیتٛاٖ ٘تیجٌ ٝطفیت وی ٝتٕطویع جغطافییبیی غیٙبیغ زض اسیتبٖٞیبی تٟیطاٖ ،اغیفٟبٖ  ٚذطاسیبٖ ثیب ترػػیی ضیسٖ
زض ثطذی غٙبیغ ٘یع ٕٞیطا ٜثیٛز ٜاسیت .ػیال ٜٚثیط اییٗ ،ض٘ٚیس جیبضی زض ثحیث تٕطویع جغطافییبیی غیٙبیغ  ٚترػػیی ضیسٖ
آٟ٘ییب زض پٟٙیی ٝسییطظٔیٙی وطییٛض٘ ،طییبٖزٙٞییس ٜتٕبیییُ غییٙبیغ ثیی ٝتٕطوییع  ٚترػػییی ضییسٖ زض ٔٙییبعك پیطأیی٘ٛی (اسییتبٖ-
ٞبیی ٔب٘ٙس ذطاسیبٖ ،ذٛظسیتبٖ ،وطٔیبٖ  ).... ٚػیال ٜٚثیط تٕطویع  ٚترػػیی ضیسٖ زض ٔٙیبعك ٔطویعی  ٚلغیتٞیبی اغیّی
تٛسؼ ٝوطٛض (ٔب٘ٙس تٟطاٖ  ٚاغیفٟبٖ) ٔییثبضیس .اییٗ أیط ٘ییع ٘طیبٖزٙٞیسٚ ٜجیٛز ضاثغی٘ ٝسیجی ثییٗ تٕطویع جغطافییبیی ٚ
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ترػػی ضسٖ ٔٙغمٝای ثیٗ غیٙبیغ تِٛییسی وطیٛض ٔیی ثبضیس  ٚثیب تٛجی ٝثی ٝتٕیبْ ٔیٛاضز شویط ضیس ٜزض ثیب  ،فطضیی ٝزْٚ
پژٞٚص ٘یع ث ٝاثجبت ٔیضسس.
ًتیجِ گیزی:
٘تبیج ثسست آٔس ٜاظ پیژٞٚص ٘طیبٖزٙٞیس ٜض٘ٚیس افعایطیی تٕطویع فضیبیی فؼبِییتٞیبی غیٙؼتی زض ٔٙیبعك ویالٖ ضیٟطی ٚ
ثطذییی ٔٙییبعك ٘ٛظٟییٛض زض وطییٛض ٔیییثبضییس .ثطذییی اظ ز یییُ ٌییطایص ثیی ٝلغییجص زض ایییٗ ٔٙییبعك ثییٚ ٝجییٛز غییطفٝجییٛیی
٘بضی اظ ٔمیبس ،إٞییت ٚ ٚجیٛز افیعایص ثطٌطیت ثیٔ ٝمییبس ،تمبضیبی ٔیؤثط ثیطای تِٛییسات فؼبِییتٞیبی غیٙؼتی وطیٛض
 ٚثییبظاض ثییعضي اغییّی زض ایییٗ ٔٙییبعك ٘طییأت ٔیییٌیییطز وییٛٔ ٝجییت افییعایص تٕبیییُ غیٙبیغ تِٛیییسی ثیی ٝتٕطوییع جغطافیییبیی
ضس ٜاست .ثطضسی تفضییّی ٘طیبٖ ٔییزٞیس وی ،ٝاییٗ تٕطویع زض ٔٙیبعك جغطافییبیی ذیبظ  ٚزض غیٙبیؼی ٔب٘ٙیس ٔٛازغیصایی
 ٚآضیییبٔیس٘ی ( ،)15تِٛییییس ٔٙسیییٛجبت ( ،)17غیییٙبیغ تِٛییییس ٔیییٛاز ٔ ٚحػییی ٛت ضییییٕیب ی ( ،)24تِٛییییس ٔحػییی ٛت
سییتیىی  ٚپالسییتیىی ( ،)25تِٛیییس سییبیط ٔحػیی ٛت وییب٘ی غیییط فّییعی ( ٚ )26تِٛیییس فّییعات اسبسییی ( ،)27تِٛیییس ٚسییبیُ
ٔٛتٛضی ٘ ٚیع غٙبیغ غصایی تٕبیُ اتفیبق افتیبز ٜاسیت .اییٗ غیٙبیغ ویٔ ٝبٞیتی ًب جیع ٚغیٙبیغ اسبسیی وطیٛض ٞسیتٙس ،ػٕٔٛیبً
اظ سییغو فٙییبٚضی ٔتٛسییظ  ٚپییبییٗ ثطذٛضزاض٘ییس .اٌطچیی ٝایییٗ غییٙبیغ ػٕییستبً زض اسییتبٖٞییبی تٟییطاٖ  ٚاغییفٟبٖ ،تٕطوییع
زاضت ٝا٘س ِٚی ض٘ٚیس اییٗ تٕطویع زض پٟٙی ٝفضیبیی سیطظٔیٙی٘ ،طیبٖزٙٞیس ٜویبٞص سی ٟٓتٕطویع زض اییٗ اسیتبٖٞیب (تٛسیؼٝ
یبفتٝتط ٔ ٚطوعیتیط)  ٚتٛظییغ آٟ٘یب زض ٔٙیبعك پیطأی٘ٛیتیط ٔب٘ٙیس اسیتبٖٞیبی ذٛظسیتبٖ  ٚذطاسیبٖ (وٕتیط تٛسیؼ ٝیبفتیٚ ٝ
پیطأ٘ٛیتط) ٔیثبضس ٛ٘ ٚیسثرص حطوت ث ٝسٛی تؼبزَ فضبیی زض پ ٟٝٙسطظٔیٙی است.
ػال ٜٚثط ایٗ ،ثطضسیی ضیطیت جیٙیی ترػػییضیسٖ ٔٙغمیٝای زض اسیتبٖٞیبی وطیٛض ،ثیٌ٘ٛٝی ٝوّیی ٘طیبٖزٙٞیسٜ
وییبٞص تٕبیییُ غییٙبیغ ثیی ٝترػػییی ضییسٖ ٔٙغمییٝای ٔیییثبضییس .ثییب ایییٗ ٚجییٛز ،اسییتبٖٞییبی تٟییطاٖ ،اغییفٟبٖ  ٚلییعٚیٗ ثییٝ
ػٛٙاٖ استبٖٞبی ترػػییتیط ضیس ٜزض زٔ ٚمغیغ  1385 -1376زض لییبس ثیب سیبیط اسیتبٖٞیب ٔغیط ٞسیتٙس .ض٘ٚیس تغیییط
زض ضییطیت ترػػ یی ضییسٖ ٔٙغمییٝای اسییتبٖٞییبی وطییٛض٘ ،طییبٖزٙٞییس ٜضضییس ٔٙییبعك ٘ٛظٟییٛض  ٚترػػییی ضییسٖ غییٙبیغ
تِٛیسی وطٛض ٔیثبضیسٞ .یٓ چٙییٗ ثیب تٛجی ٝثیٔ ٝبٞییت غیٙبیغ زض حیبَ ترػػیی ضیسٖ زض اسیتبٖٞیبی وطیٛض ٔییتیٛاٖ
ٌفت و ٝتٕبییُ اسیتبٖٞیبی تٛسیؼ ٝیبفتیٝتیط وطیٛض ٔب٘ٙیس تٟیطاٖ ثی ٝترػػیی ضیسٖ زض غیٙبیغ ثیب سیغو فٙیبٚضی ثیب ٚ
ٔتٛسظ ثٛز ٚ ٜاظ عطف زیٍط ،تٕبیُ اسیتبٖ ٞیبی وٕتیط تٛسیؼ ٝیبفتی ٝثی ٝسیٕت ترػػیی ضیسٖ زض فؼبِییتٞیبی ثیب سیغو
فٙبٚضی پبییٗ٘ ،یبظٔٙیس ٘ییطٚی ویبض اضظاٖ  ٚغییط ٔترػیع ٙٔ ٚجیغ-پبییٔ ٝییثبضیسٞ .یٓچٙییٗ ثیب ٔمبیسی ٝتغیییطات تٕطویع
جغطافیبیی غیٙبیغ  ٚترػػیی ضیسٖ ٔٙغمیٝای زض اسیتبٖٞیبی وطیٛض زض عیی زٔ ٚمغیغ  1376تیب ٔ 1385ییتیٛاٖ ٘تیجیٝ
ٌطفت وی ٝاسیتبٖٞیبی وطیٛض ،زض فؼبِییت ٞیبیی وی ٝزض آٟ٘یب ٔتٕطویع ضیس ،ٜػٕٔٛی ًب زض آٖ فؼبِییت ترػػیی ٘ییع ضیسٜا٘یس.
اسییتبٖٞییبی تٟییطاٖ ،اغییفٟبٖ  ٚذطاسییبٖ اظ اسییتبٖٞییبی ٟٔییٓ وطییٛض ٔیییثبضییٙس ویی ٝاظ زضجیی ٝتٕطوییع ثییب یی زض غییٙبیغ
ثطذٛضزاض٘س  ٚزض غٙبیؼی و ٝزض آٟ٘ب تٕطوع یبفت ،ٝترػػی ٘یع ضسٜا٘س.
٘تیبیج ایییٗ پییژٞٚص ثییب ثیطییتط پییژٞٚصٞییبی ٔییطتجظ ثییب ٘ظطییی ٝجغطافیییبی التػییبزی ٘ییٛیٗ ویی ٝزض ظٔیٙییٝی اضتجییبط
ثییٗ ترػػیی ضیسٖ  ٚتٕطویع فضیبیی زض وطیٛضٞبیی ٘ظییط چییٗ  ٚ )(Bai, C. E., and et al, 2004:397تطوییٝ
( (Falcioglu &Akgungor, 2008: 303غییٛضت ٌطفتییٕٞ ٝسیی ٛثییٛز ٚ ٜحییبوی اظ ٚجییٛز اضتجییبط ٔؼٙیییزاض ثیییٗ
تٕطوییع جغطافیییبیی غییٙبیغ  ٚترػػییی ضییسٖ ٔٙغمییٝای ٔیییثبضییس .اظ جّٕیی ٝتٛغیییٞٝییبی ایییٗ پییژٞٚص زض أییط تٕطوییع
جغطافیییبیی  ٚترػػییی ضییسٖ ٔٙغمییٝای ضا ٔیییتییٛاٖ زض تمٛیییت جطیییبٖ ثٛجییٛز آٔییس ٜزض ظٔیٙیی ٝوییبٞص تٕطوییع  ٚترػییع
غییٙبیغ زض اسییتبٖٞییبی تٛسییؼ ٝیبفتییٝای ٘ظیییط تٟییطاٖ  ٚاغییفٟبٖ  ٚافییعایص آٖ زض اسییتبٖٞییبی پیطأیی٘ٛی  ٚوٕتییط تٛسییؼٝ
یبفتی ٝوطیٛض زا٘سیت .یىیی زیٍییط اظ تٛغییٞٝیبی ٟٔیٓ ایییٗ پیژٞٚص ،تیالش جٟیت تٛظیییغ فضیبیی ٔتؼیبزَ ترػیعٞییب زض
پ ٟٝٙسطظٔیٙی زض اضتجبط ثیب تٛجی ٝثیٔ ٝعییت ٘سیجی اسیتبٖٞیب  ٚترػػیی ضیسٖ غیٙبیغ ثیب ٔعییت ٘سیجی  ٚضلیبثتی ٕٞیبٖ
ٔٙغمٔ ٝیثبضس.
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