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تحلیلی بر عملکرد شهرهای میانی در توسعه منطقه ای
( مورد پژوهی :شهر بابل)
*هْسی غویویبى 2 ،ضحیوِ جَازیبى
تبضید پصیطش همبلِ97/8/17 :

تبضید زضیبفت همبلِ1397/7/02:
غفحبت27-44 :

چىیذ:ٜ
ػسم تؼبزل ٍ ًب ثطاثطی زض ًظبم سکًَتگبّی ٍ ل عٍم زستیبثی ثِ تَسؼِ ٍ تؼبزل هٌطمِ ای هَجت تَجِ ضٍظ افعٍى ثِ ضْطّبی هیبًی ثِ ػٌَاى
یکی اظ ضاّجطزّبی جْبًی ضسُ است زض ایي ضاستب ضطٍضت زاضز تب ًمص ٍ ػولکطز ایي ضْطّب هَضز اضظیبثی لطاض گیطز ّسف ایي پػٍّص
ثطضسی ٍ تحلیل ًمص ٍ ػولکطز ضْط ه یبًی ثبثل زض تَسؼِ فضبیی استبى هبظًسضاى پطزاذتِ ضسُ است .ضٍش تحمیك تَغیفی – تحلیلی ثب
ّسف کبضثطزی هی ثبضس.زض جوغ آٍضی زازُ ّب اظ ضٍش اسٌبزی ٍ کتبثربًِ ای ثْطُ گطفتِ ضسُ است .ثِ هٌظَض تجعیِ ٍ تحلیل زازُ ّب اظ ضٍش
ّب ٍ هسل ّبی کوی ًظیط هسل ّبی جوؼیتی ( ضطیت آًتطٍپی ٍ ضطیت کطص پصیطی) ،هسل ّبی التػبزی( ضطیت هکبًی ٍ هسل تغییط سْن)
ٍ هسل حَظُ ًفَش (تئَضی ًمطِ جسایی) استفبزُ ضسُ استً .تبیج تحمیك ًطبى هی زّس کِ ضْط ثبثل تَاًستِ زض تؼبزل جوؼیتی هٌطمِ ایفبی
ًمص ًوبیس ثطَضیکِ ثسٍى ٍجَز ایي ضْط ػسم تؼبزل ّبی هٌطمِ ای افعایص هی یبثس .اظ سَی زیگط اضظیبثی ػولکطز التػبزی ًیع ثیبًگط آى
است کِ ضْط اظ ًمص لَی ذسهبتی ثطذَضزاض ثَزُ ٍ هیتَاًس زض تَسؼِ ٍ تؼبزل التػبزی استبى ایفبی ًمص کٌس ّوچٌیي ثطضسی حَظُ ًفَش
ضْط ثبثل ًطبى هی زّس کِ ایي ضْط ثرص لبثل تَجْی اظ ذسهبت ذَز ضا ثِ حَظُ ًفَش اذتػبظ زازُ است .زض هجوَع ًتبیج ایي هطبلؼِ
ًطبى هی زّس ضْط ثبثل ثِ ػٌَاى ضْط هیبًی زض استبى هی تَاًس ثب ػولکطز هطلَة ثِ اًسجبم تَسؼِ فضبیی استبى هبظًسضاى کوک کٌس.

ٍاغُ ّبی کلیسی :ضٟش ٔیب٘ی – ػّٕىشد خٕؼیتی – ػّٕىشد التػبدی  -ػّٕىشد حٛص ٜی ٘فٛر – ضٟش ثبثُ
 1دا٘طدٛی دوتشی خغشافیب  ٚثش٘بٔ ٝسیضی ضٟشی ٚ ،احذ سٕٙبٖ ،دا٘طٍب ٜآصاد اسالٔی ،سٕٙبٖ ،ایشاٖ M.samimi63@gmail.com
ٔ 2ذسس دا٘طٍب ٜپیبْ ٘ٛس ٟٔذیطٟشr.javadian95@gmail.com
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همسهِ
لشٖ ثیستٓ ٔیالدی ثب وٕی ثیص اص یه ٔیّیبسد ٘فش
خٕؼیت  10 ٚدسغذ ضٟش ٘طیٗ آغبص ضذ ٚ ٜثب وٕی
ثیص اص ضص ٔیّیبسد ٘فش  50 ٚدسغذ ضٟش٘طیٗ خبتٕٝ
یبفت .دس ایٗ دٚساٖ ضٟش٘طیٙی ثی سبثم ٝثٛدٜ
است(لشخّ ٚ ٛصٍ٘ .)1388،20،ٝٙثشسسی ٞب ٘طبٖ ٔی
دٞذ سیبست ٞبی ضٟش٘طیٙی غبِجب دس چبسچٛة ٘ظشیٝ
ٞبی تٛسؼ ٝفضبیی و ٝاسبس آٖ ٞب ثش اسصش ٞبیی چٖٛ
وبسآیی  ٚػذاِت استٛاس است اتخبر ٔی ٌشدد.
ٌشایص ثش٘بٔ ٝسیضاٖ  ٚسیبست ٌزاساٖ ثش تٕشوض صدایی
فضبیی خٟت وٙتشَ سضذ والٖ ضٟشٞب  ٚوبٞص ػذْ
تؼبدَ ٞبی فضبییٙٔ ،دش ث ٝاتخبر ساٞجشدٞبی
ضٟش٘طیٙی ٔتفبٚتی ٌشدیذ ٜاست ،و ٝاص آٖ خّٕٔ ٝی
تٛاٖ ث ٝخظ ٔطی ٔجتٙی ثش تمٛیت ضٟشٞبی ٔتٛسظ ثٝ
ٔٙظٛس استمبء ٘مص  ٚافضایص تبثیش آٟ٘ب دس ٔٙغمٝ
پیشأ ٖٛآٖ اضبس ٜوشد .ایٗ خظ ٔطی ثش ٔجٙبی ایٗ
فشضی ٝاتخبر ٌشدیذ ٜو ٝضٟشٞبی ٔتٛسظ یب ٔیب٘ی دس
فشایٙذ تٛسؼ ٝفضبیی ٘مص ٔثجت ایفب ٔی وٙٙذ.
ضٟشٞبی ٔیب٘ی ثب پزیشش س ٟٓلبثُ تٛخٟی اص ػٛأُ
تِٛیذ ،سشٔبیٌ ٝزاسی ٞب ٘ ٚیشٞٚبی ا٘سب٘ی  ٚخٕؼیت،
دس فٛاغّی ٔتٙبست ثب ٚسؼت سشصٔیٕٗٞ ،چٚ ٖٛص٘ٝ
ٞبی ث ٝدٚس اص حٛص ٜوطص  ٚخبرثٔ ٝشوض ػُٕ وشدٚ ٜ
لبدس ث ٝتثجیت ٔدٕٛػ ٝػٛأُ الصْ ثشای ضىٛفبیی
ٔٙبعك سشصٔیٗ ٔی ض٘ٛذ .ثب ایٗ وبس ثٕٞ ٝشا ٜوبٞص
تفبٚت ٞبی ٔشوض ثب پیشأٔ ٖٛیتٛاٖ ث ٝتؼبدِی ٔٛص ٖٚدس
سشاسش سشصٔیٗ دست یبفت (أىچی )1383،13سیبست
تمٛیت ضٟشٞبی ٔیب٘ی ثشای اِٚیٗ ثبس دس ضطٕیٗ ثش٘بٔٝ
تٛسؼ ٝالتػبدی  ٚاختٕبػی فشا٘س )75-1971( ٝدس

ع َٛثش٘بٔ ٝثشای ٞفت ضٟش ٔغشح ضذ (صثش دست
٘ )1383،26بدیذٌ ٜشفتٗ ٘مص  ٚخبیٍب ٜضٟشٞبی
ٔتٛسظ  ٚػذْ تشویت سیبست ٞبی ضٟش٘طیٙی ثب
سیبست ٞبی تٛسؼ ٝالتػبدی  -اختٕبػی ث ٝس ٟٓخٛد
ٔٛخت تطذیذ ٔطىالت ضٟش ٘طیٙی ،تٛصیغ ٔتٕشوض
ٔشدْ  ،فؼبِیت ٞب  ٚدٌٚبٍ٘ی دس تٛسؼ ٝفضبیی ٌشدیذٜ
است و ٝدس ایٗ ٔیبٖ ضٟشٞبی ٔتٛسظ ٔی تٛا٘ٙذ ٘مص
یه « وبتبِیضٚس» سا دس تٛصیغ ٔتؼبدَ  ٚتٛسؼٔ ٝتؼبدَ
ٔٙبعك ثش ػٟذ ٜثٍیش٘ذ(.پبپّی یضدی )1387،219
دسوطٛس ٔب ثبٚخٛد إٞیتی و ٝدس ضٕٗ ثش٘بٔٞ ٝبی
تٛسؼ ٝدس دٞ ٝٞبی اخیش ثٚ ٝیژ ٜثش٘بٔٞ ٝبی ا ٚ َٚسْٛ
ث ٝضٟشٞبی ٔتٛسظ داد ٜضذ ٜتٛخ ٝچٙذا٘ی ث ٝضٙبخت
سبص  ٚوبسٞبی تمٛیت خبیٍب ٜایٗ ضٟشٞب دس وُ ٘ظبْ
ضٟشی ث ٝػُٕ ٘یبٔذ ٚ ٜاعالػبت ث ٝدست آٔذ٘ ٜطبٖ
ٔی دٞذ و ٝایٗ ٘مص دس ٔٙبعمی اص ایشاٖ ثسیبس ضؼیف
 ٚوٓ سً٘ است .ثشسسی ٞب ٘طبٖ ٔی دٞذ دس وطٛس ٔب
ثیطتشیٗ ٘شخ سضذ خٕؼیت دس ضٟشٞبی ( ثیطتش اص یه
ٔیّی٘ ٖٛفش)  ٚثیطتشیٗ ٘شخ سضذ تؼذاد ضٟش ٞب دس
عجم ٝضٟشٞبی وٛچه ( 25تب ٞ 50ضاس ٘فش) ٔطبٞذٜ
ٔی ضٛد .وٓ تشیٗ ٘شخ سضذ خٕؼیت  ٚتؼذاد ضٟشٞب
ٔشثٛط ث ٝضٟشٞبی ٔیب٘ی ( 300تب ٞ 500ضاس ٘فش) ثٛدٜ
است (اػتٕبد  )1387،23ثٚ ٝضٛح لبثُ ٔطبٞذ ٜاست
٘مص ضٟشٞبی ٔتٛسظ ٔ ٚیب٘ی وطٛس پیٛست ٝوٓ سً٘
تش است .اص ایٗ س ٚدس وطٛس ایشاٖ ػذْ تؼبدَ دس ٘ظبْ
ضٟشی  ٚپذیذ٘ ٜخست ضٟشی ث ٝچطٓ ٔیخٛسد .دس
وطٛس ایشاٖ استبٖ ٔبص٘ذساٖ اص خّٕٙٔ ٝبعمی ثطٕبس ٔی
آیذ و ٝثب ػذْ تؼبدَ دس ٘ظبْ سى٘ٛت  ٚفؼبِیت ٔٛاخٝ
است ،دس سغح ایٗ استبٖ عی چٙذ د ٝٞاخیش ثب
تحٛالت صیبدی سٚثش ٚثٛد ٜاست ،و ٝاص ٔ ٟٓتشیٗ ایٗ

تحلیلی ثط ػولکطز ضْطّبی هیبًی زض تَسؼِ هٌطمِ ای( هَضز پػٍّی :ضْط ثبثل)

تحٛالت ٔی تٛاٖ ث ٝافضایص وٕی ٘مبط ضٟشی  ٚتٛصیغ
ٔتؼبدَ خٕؼیت دس ایٗ ٘مبط اضبس ٜوشد .دس سبَ
٘ 53 -1390مغ ٝضٟشی دس استبٖ ٚخٛد داسد و ٝدس
ایٗ ٔیبٖ یه ضٟش ثبالی ٞ 250ضاس ٘فش 3 ،ضٟش  100تب
ٞ 250ضاس ٘فشی  37 ٚضٟشوٛچه صیش ٞ 25ضاس ٘فش دس
٘ظبْ سّسّٔ ٝشاتجی ضٟشی استبٖ ٔبص٘ذساٖ لشاس داس٘ذ.
ثٙبثشایٗ ،دس ٘ظبْ ضٟشی استبٖ ،ضٟشٞبی ٔیب٘ی -100
ٞ 500ضاس ٘فش ،ثسیبس ٘بدس است .ضٟش ٔیب٘ی ثبثُ و13 ٝ
دسغذ اص وُ خٕؼت ضٟش سا ث ٝخٛد اختػبظ داد ٜاست
ثب سغح خٕؼیتی ٞ 227891ضاس ٘فش ث ٝػٛٙاٖ دٔٚیٗ
ضٟش ٔ ٟٓاستبٖ ٔی ثبضذ .ایٗ ضٟش ثبتٛخ ٝث ٝلذٔت،
خٕؼیت ٛٔ ٚلؼیت خغشافیبیی ثب ٔسبحت 3034
ویّٔٛتش ٔشثغ ثخص لبثُ تٛخٟی اص ٔشاوض ثٟذاضتی –
دسٔب٘ی  ،دا٘طٍبٞی  ٚفؼبِیت ٞبی تدبسی – ثبصسٌب٘ی
استبٖ سا داسا ٔی ثبضذ .ث ٌٝ٘ٛ ٝای و ٝدس سبَ ٞبی
اخیش ثؼٛٙاٖ یىی اص اغّی تشیٗ لغت ٞبی خبرة
خٕؼیت دس سّسّٔ ٝشاتت ضجى ٝضٟشی استبٖ ثٛدٚ ٜ
ٔٛخت ایدبد صیشسبخت ٞبی ثٟتش  ٚفشآ ٓٞضذ ٜپبیٞ ٝب
 ٚصیشسبخت ٞبی الصْ خٟت ایدبد سبیش فؼبِیت ٞب اص
خّٕ ٝخذٔبت ٙٔ ٚبثغ خذیذ فشآ ٓٞآٚسد ٜاست .اص ایٗ
س ٚسبختبس فضبیی ضٟش ثبثُ تبثیش ٕٟٔی ثش تٛسؼ ٝاستبٖ
ٔبص٘ذساٖ  ٚویفیت ػٕىشدی – اختٕبػی – التػبدی
استبٖ ٔی ٌزاسد .دس ٕٞیٗ استجبط ثب تٛخ ٝث٘ ٝمص ٔٛثش
ضٟشٞبی ٔیب٘ی ٔٙبست است ثب اسصیبثی ٘مص ضٟش ٞبی
ٔیب٘ی  ٚتمٛیت آٟ٘ب دس ساستبی وبٞص ػذْ تؼبدَ ٞب دس
تٛسؼ ٝاستبٖ ٌبْ ٔٛثشی ثشداضت .ثش ٕٞیٗ ٔجٙب دس ایٗ
پژٞٚص ث ٝثشسسی ٘مص ضٟش ٔیب٘ی ثبثُ دس تٛسؼٝ
فضبیی استبٖ ٔبص٘ذساٖ پشداخت ٝخٛاٞذ ضذ.
پیطیٌِ تحمیك:
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پیشأ٘ ٖٛمص ضٟشٞبی ٔیب٘ی ٔغبِؼبت  ٚتحمیمبتی دس
داخُ  ٚخبسج اص وطٛس ا٘دبْ ضذ ٜاست ،و ٝدس صیش ثٝ
آٖ اضبس ٜضذ ٜاست.
سٚدَ تٛسؼ ٝضٟشٞبی وٛچه ٔ ٚتٛسظ سا سٚش
ٔٙبسجی ثشای تٛسؼ ٝفضبیی  ٚایدبد سضذ التػبدی ٚ
تؼبدَ اختٕبػی ٔی دا٘ذ ٔ ٚؼتمذ است و ٝثبیذ سشٔبیٝ
ٞب سا اص ضٟشٞبی ثسیبس ثضسي ث ٝسٕت ضٟشٞبی وٛچه
ٔ ٚتٛسظ سٛق داد( ضشاثی .)1379،109
و٘ٛضٔبٖ ثیبٖ ٔی داسد ضٟشٞبی ٔیب٘ی ثٙب ثٛٔ ٝلؼیت
خغشافیبیی ضبٖ ٔ ،ی تٛا٘ٙذ س ٝػّٕىشد داضت ٝثبضٙذ :
اِف)ػٕ ّىشد تِٛیذ ضبُٔ :تٟی ٝوبال  ٚاسائ ٝخذٔبت ثشای
ٔٙبعك وطبٚسصی اعشاف  ،ة) :ػّٕىشد تٛسؼ ٝای اص
عشیك ایدبد  ،حٕبیت  ٚتطٛیك تٛسؼ ٝالتػبدی ٚ
اختٕبػی دس ٔٙغم ٝج) :ػّٕىشد تسىیٙی یب تؼذیّی ثٝ
ضىُ خٟت دادٖ ٙٔ ٚحشف سبختٗ فطبسٞبی تٛسؼ ٝاص
ٔبدس ضٟشٞب ثٙٔ ٝبعك ضٟشی ا٘تخبة ضذ ٜدس حبضیٚ ٝ
اعشاف ٔبدس ضٟشٞب (و٘ٛضٔبٖ .)1364،3
٘یُ ٙٞشی دس تجیٗ ضٟشٞبی وٛچه ٔ ٚیب٘ی دس تٛسؼٝ
ّٔی ،ضٟش٘طیٙی اضبػ ٝیبفت ٝاص پبییٗ  ،و ٝتٛسؼٝ
ضٟشٞبی وٛچه ٔ ٚیب٘ی سا دس ثشداسد ،سا سا ٜحّی
ٔٙبست  ٚػّٕی خٟت تٛسؼ ٝوطٛسٞبی دس حبَ تٛسؼٝ
دا٘ست ٝاست وٞ ٝذف آٖ وٕه ث ٝایدبد فشغت ٞبی
ضغّی  ٚسضذ ٘بحی ٝای دس ٔدبٚسات آ٘بٖ است
( )Hinrey,2007:52پی ی )2008( ٖٛدس عشح
تحمیمبتی خٛد ثش سٚی ضٟشٞبی وٛچه چیٗ اضحبس
ٔی داسد و ٝضٟشٞبی وٛچه ٔىبٖ ٞبی ٔٙبسجی ثشای
تٛسؼ ٝوب٘ٞ ٖٛبی صیستی ثٛدٟٔ ٚ ٜبخشاٖ سٚستبیی سا
دس ثشخی فؼبِیت ٞبی غٙؼتی  ٚخذٔبتی خزة ٕ٘ٛدٚ ٜ
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ٔب٘غ اص حشوت آٖ ٞب ث ٝضٟشٞبی ثضسي ٔٙغمٔ ٝی
ضٛد()Puwen,2008:83
وبٔب٘ذا ( )2007دس تجیٗ ٘مص ٞبی وٛچه ٔ ٚیب٘ی دس
آٔشیىبی خٛٙثی ثب استفبد ٜاص اٍِٞٛبی التػبدی  ٚحٛصٜ
٘فٛر ،ث ٝایٗ ٘تیدٔ ٝی سسذ و ٝتٛسؼ ٝضٟشٞبی وٛچه
ٔ ٚیب٘ی ،سا سا ٜحّی ٔٙبست  ٚػّٕی خٟت تٛسؼٝ
دا٘ستٝ
تٛسؼٝ
حبَ
دس
وطٛسٞبی
است)Kamanda.2007,63-78(.
لشخّٕٞ ٚ ٛىبساٖ ( )1387دس اسصیبثی ٘مص ضٟش ٔیب٘ی
ضٟش سضب ثبتٛخ ٝث٘ ٝمص لٛی ایٗ ضٟش دس ثخص ٞبی
غٙؼتی  ٚخذٔبتی داضت ٝارغبٖ داضت ٝا٘ذ ضٟش سضب
ثؼٛٙاٖ یىی اص چٟبس لغت تٛسؼ ٝاستبٖ ٔی تٛا٘ذ ثٝ
ػٛٙاٖ ٔشوض خذٔبتی  ٚغٙؼتی ثشای سى٘ٛتٍبٞ ٜبی
خٛٙة استبٖ ٔٛسد تٛخ ٝلشاس ٔی ٌیشد (لشخّٚ ٛ
ٕٞىبساٖ .)166-1387-147 ،دس ٔغبِؼ ٝدیٍش اسصیبثی
ضٟش ٔیٙی خٛی صیبسی ٕٞ ٚىبساٖ ( )1387ث٘ ٝتبیح
ٔٛثش ایٗ ضٟش دس تٛسؼ ٝفضبیی استبٖ آرسثبیدبٖ غشثی
سسیذ ٜا٘ذ  ٚثش اسبس پیطٟٙبد ٕ٘ٛد ٜا٘ذ ،ایٗ ضٟش ٔی
تٛا٘ذ ثؼٛٙاٖ ٔشوضیت خذٔبتی  ٚغٙؼتی ثخص ضٕبِی
استبٖ استبٖ ایفبی ٘مص ٕ٘بیذ( صیبسی ٕٞ ٚىبساٖ-15 ،
)28-1387
ٕٞچٙیٗ ٔسؼٛد تمٛایی ( )1387ثب اسصیبثی ٘مص ضٟش
ٔیب٘ی ثضسي ٕٞذاٖ سا دس تٛسؼٙٔ ٝغم ٝای ث ٝایٗ
٘تید ٝسسیذ ٜا٘ذ و :ٝو ٝایٗ ضٟش ث ٝػٛٙاٖ اِٚیٗ ضٟش
استبٖ ثب اسائ ٝوبسوشدٞبی غٙؼتی ،خذٔبتی  ٚوطبٚسصی
دس ثٟجٛد ضشایظ التػبدی وُ ٔٙغم ٝتبثیش ٌزاس است ٚ
ٔی تٛا٘ذ دس استٕشاس  ٚپٛیبیی التػبدی ٔٛثش ٚالغ ضٛد ٚ
دس ٟ٘بیت ایٗ ضٟش ٘مص ٔٛثشی دس تٛسؼ ٝفضبیی داضتٝ
است (تمٛایی ٕٞ ٚىبساٖ)64-1387-38 ،

ازثیبت ًظطی:
ضٟشٞبی ٔیب٘ی دس دسخ ٝا َٚثٛاسغ ٝخبیٍبٞطبٖ ثیٗ
ٔشاوض ٔحّی ضبُٔ ٘ٛاحی سٚستبیی یب ضٟشن ٞبی
تخػػی ٔ ٚشاوض ٔبدس ضٟشی و ٝداسای ػّٕىشد ّٔی ٚ
ثیٗ إِّّی ٞستٙذ ،ضٙبختٔ ٝی ض٘ٛذ ( Bolay&et
 " )al,2004:410وال٘ضٔٗ" ٘مص ٞب  ٚػّٕىشدٞبیی سا
ثشای ضٟشٞبی ٔتٛسظ ثش ٔی ضٕبسد  ٚآٟ٘ب سا پبی ٝی
٘ظشی ساٞجشدٞبی تٛسؼ ٝثشای یه اٍِٛی ضٟش٘طیٙی
ٔتٛاصٖ ٔ ٚتؼبدَ ٔی دا٘ذ .ا ٚتٛسؼ ٝی ٞذایت ضذ ٜی
فیضیىی ،التػبدی  ٚاختٕبػی ضٟشٞبی ٔیب٘ی سا ٔٛخت
تسشیغ پشاوٙص ضٟش٘طیٙی ٞ ٚذایت ٟٔبخشت سٚستبیبٖ
ث ٝضٟشٞبی ٔیب٘ی (ٔتٛسظ)،تخففیف ٔطىالت ضٟشٞبی
ثضسي تش ،تحشن ثخطیذٖ ث ٝالتػبد سٚستبیی – ٔٙغمٝ
ای ،افضایص تٛا٘بیی ٞبی سیستٓ ٔذیشیت اخشا ،وبٞص
فمش ضٟشی  ٚوٕه ث ٝتبٔیٗ ٘یبصٞبی اسبسی خٛأغ
سٚستبیی  ٚضٟشی  ٚتحشن التػبدی ضٟشی  ٚاضبػٝ
٘ٛآٚسی ٞب ٔی دا٘ذ(ٔحٕذ صاد ٜتیتىبّ٘)1381-89 ٛ
ضٟشٞبی ٔیب٘ی ث ٝػٛٙاٖ یه سیستٓ ثٚ ٝاسغ ٝی
وٕه ث ٝتبٔیٗ اٞذاف ا٘سب٘ی تذا ْٚیبفت ٝا٘ذ .تٛخ ٝثٝ
ضٟشٞبی ٔیب٘ی ث ٝغٛست ٔٙفشد ٔ ٚدضا  ٚثذ ٖٚدس ٘ظش
ٌشفتٗ استجبعبت آٖ ثب دیٍش ِٔٛفٞ ٝبی پیچیذ ٜتطىیُ
دٙٞذ ٜسیستٓٔ ٝ٘ ،یتٛا٘ذ پبیذاس ثٕب٘ذ ٔ ٝ٘ ٚی تٛا٘ذ ثٝ
پبیذاسی ٔمیبس ّٔی ٙٔ ٚغم ٝای وٕه وٙذ (ایٍش-4،
 ،)2012اص ایٗ سٛٔ ٚلؼیت ساٞجشدی ضٟشٞبی ٔیب٘ی
٘سجت ث ٝیه ٔشوض ضٟشی ٔتشٚپّجٗ ،صیش سبخت ٞب ٚ
ٔٙبثغ یىی اص ٚیژٌی ٞبی ٔٛفمیت ضٟشٞبی ٔیب٘ی است.
ث ٝعٛسی و ٝضٟشٞبی ٔیب٘ی ث ٝا٘ذاص ٜوبفی ٘ضدیه
ٔشاوض ٔتشٚپُ لشاس ٌیش٘ذ تب ثتٙ٘ٛذ اص اثشات خبسخی آٟ٘ب
سٛد ثجش٘ذ  ٚخٟت دٚسی اص تجذیُ ضذٖ ثٔ ٝشداة
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ضٟشٞبی ثضسي ،ث ٝا٘ذاص ٜوبفی اص ایٗ ضٟشٞب دٚس
ثبضٙذ(.اتیس)2010-118،ٛ
ثب پزیشش فشؼ ٞبی ٌفت ٝضذ ،ٜتٛسؼ ٝضٟشٞبی ٔیب٘ی،
ػبّٔی اسبسی دس ساٞجشدٞبی وّی ضٟش٘طیٙی است.
وب٘ضٔٗ ثشای دستیبثی ث ٝاٍِٛی ضٟش ٘طیٙی ٔتٛاصٖ،
حٕبیت اص ضٟشٞبی ٔتٛسظ سا ساٞجشدی لبثُ دفبع ٔی
دا٘ذ ،صیشا فشؼ ٔی وٙذ ایٗ ضٟشٞب دس ایدبد تحشن
سبختبس التػبدی سى٘ٛتٍبٞ ٜبی پیشأ ٖٛتبثیش ٔثجت
داس٘ذ .سا٘ذیّی اص پبیٌ ٝزاساٖ اغّی ساٞجشد ضٟشٞبی
ٔیب٘یٔ ،جٙبی ػّٕىشد ایٗ ضٟش ٞب سا تذاسن خذٔبت ،
ثشخی غٙبیغ ٚاثست ٝث ٝوطبٚسصی  ٚغٙبیغ وٛچه ٘ ٚیض
خذٔبت حُٕ ٘ ٚمُ تؼشیف وشد ٜاست (پبپّی یضدی ٚ
سٙبخضی " . )1382-217 ،سا٘ذیّٙی" ثب ثشسسی اٍِٛی
سشٔبیٌ ٝزاسی ٞبی دِٚت ٞب  ،سیبست ٞبی ٔذیشیت
ٔٙبثغ  ٚتخػیع ٞبی ٔٙغم ٝای ٘ ٚیض تٛصیغ ٘بثشاثش
ٔٙبفغ ّٔی دس وطٛسٞبی دس حبَ تٛسؼ ٝث ٝایٗ خٕغ
ثٙذی ٔی سسذ و ٝایٗ ػٛأُ دست دس دست داد ٜثٝ
تدٕغ  ٚث ٝتسّظ والٖ ضٟشٞب یب ثؼجبست دیٍش ٘خست
ضٟشی ٔٙدش ضذ ٜاست .دِٚت ٞب ٔیتٛا٘ٙذ ثب افضایص
سشٔبیٌ ٝزاسی ٞب دس ضٟشٞبی ٔیب٘ی ٔٛخجبت سضذ ٚ
تٛسؼ ٝآٟ٘ب سا فشا ٓٞآٚس٘ذ و ٝایٗ خٛد ٔی تٛا٘ذ ث ٝفؼبَ
ضذٖ تٛاٖ ثبِم ٜٛآٟ٘ب خٟت ایفبی ٘مص دس ٔٙغٙٔ ٝدش
ضٛد .ثٙبثشایٗ ایدبد ضجى ٝای اص ضٟشٞبی ٔیب٘ی
یىپبسچ ٚ ٝتمٛیت ضذٔ ٜی تٛا٘ذ ٔٙدش ث ٝتٕشوض صدایی
سشٔبیٌ ٝزاسی خػٛغی ٟ٘ ٚبیتب تٛسؼٛٔ ٝص ٖٚدس
سغح ّٔی ضٛد (صیبسی )1388-31:ضٟشٞبی ٔیب٘ی
لبدس٘ذ اص عشیك ایدبد خذٔبت  ،أىب٘بت  ٚثبصاس ثشای
تِٛیذات وطبٚسصی حٛصٞ ٜبی سٚستبیی ،ث ٝالتػبد
سٚستبیی تحشن ثخطٙذ .دس ٕٞیٗ استجبط "تبوِٛی"
( )2006اػتمبد داسد اٌشچ ٝدس فشآیٙذ تٛسؼٙٔ ٝغم ٝای
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ثش ضٟشٞبی وٛچه ٔ ٚتٛسظ تبویذ ضذ ٜاست أب
ضشٚسی است وبسوشد ایٗ ضٟشٞب دس ضشایظ ٌستشدٜ
٘ظبْ  ٚسیبست ٞبی تٛسؼٙٔ ٝغم ٝای ٔٛسد ثشسسی ٚ
اسصیبثی لشاس ٌیشد)Tacoli,2006:50(.
"ٞب٘سٗ" ( )1982-308-320اص خّٕٔ ٝحممب٘ی است
و ٝدس استجبط ثب ضٟشٞبی وٛچه ٔ ٚیب٘ی ٔغبِؼبت
ٔتؼذدی ا٘دبْ داد ٜاست٘ .ظشیٞ ٝبی اِٚی ٝا ٚدس ٔٛسد
ضٟشٞبی وٛچه ٔ ٚیب٘ی و ٝاص ثشسسی تبسیخی دیذٌبٜ
ٞب  ٚساٞجشد ٞبی فضبیی تٛسؼ ، ٝػٕذتب لغت سضذ ٚ
ٔفبٞیٓ ٔشتجظ ثب آٖ ٘ ٚمذ آٟ٘ب حبغُ ضذ ٜاست ،سضذ
ضٟشٞبی وٛچه ٔ ٚیب٘ی دس وطٛس ٞبی دس حبَ تٛسؼٝ
سا ثبتٛخ ٝث ٝإٞیت ٔٙبثغ ا٘سب٘ی ٘ ٚیبصٞبی اسبسی ثشای
تٛسؼ ،ٝسا ٜحُ ٔٙبسجی ثشای پیطشفت  ٚتٛسؼ ٝایٗ
وطٛسٞب ٔی دا٘ذ .أ ٚذػی است و٘ ٝظبْ ٞبی التػبدی
وطٛسٞبی دس حبَ تٛسؼ ٝفبلذ پی٘ٛذٞبی اسٌب٘یه ثیٗ
سضذ التػبد ّٔی  ٚسبختبس تِٛیذ  ٚتمبضبی داخّی است
 ٚچ ٖٛثش ٖٚداد ایٗ ٘ظبْ ٞب دس خذٔت ٘ظبْ ٞبی
ثیش٘ٚی است ،دس ٘تید ٝحبغُ سضذ التػبدی ث ٝسفبٜ
ػٕٔٛی دس ایٗ وطٛسٞب ٔٙدش ٘طذ ٜاست.
ثٙبثشایٗ ثشای دستیبثی ث ٝسضذ  ٚػذاِت ،ضٟشٞبی
وٛچه ٔ ٚیب٘ی ایٗ لبثّیت سا داس٘ذ و ٝایٗ ٘مص سا ایفب
وٙٙذ  ٚث ٝػجبست دیٍش سضذ التػبدی  ٚػذاِت  ٚسفبٜ
ػٕٔٛی سا ثب یىذیٍش پی٘ٛذ ثض٘ٙذ (ٔحٕذصاد ٜتیتىبّ٘،ٛ
)1388-89
" ثىشٛٔٚسیس "ٖٛثش إٞیت خٟب٘ی ضذٖ التػبد  ٚاثشات
آٖ ثش ساٞجشدٞبی تٛسؼ ٝضٟشی  ٚسیبست ٞبی
ضٟش٘طیٙی ٟٔ ٚبخشت ٞبی سٚستبیی – ضٟشی تبویذ
ٚیژ ٜای داس٘ذ ٚ .ثب ٔشٚس تحّیُ ٞب ٘ ٚظشیٞ ٝبی
ٟٔبخشت ،ػٛأُ ٔٛثش ثش ٟٔبخشتٟب اص خّٕ ٝا٘تظبسات
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دسآٔذی ،ثٛدخ ٝضٟشداسی ٞب ،تبسیسبت  ٚتسٟیالت
ضٟشی دستشسی ٞب  ٚأىب٘بت حُٕ ٘ ٚمُ ٔ ٚب٘ٙذ آٖ سا
ٔٛسد ثحث لشاس ٔی دٙٞذ ٔ ٚؼتمذ٘ذ ثبیذ دس ساٞجشدٞبی
ضٟش٘طیٙی ٞ ٚذایت ٟٔبخشت ٞبی سٚستب – ضٟشی
تدذیذ ٘ظش ضٛد دس ٔیبٖ آٟ٘ب ث ٝسیبست تمٛیت
ضٟشٞبی ٔتٛسظ اص ایٗ دیذٌب ٜؤ ٝی تٛا٘ذ سضذ
خٕؼیت ضٟشٞبی ثضسي سا وٙذ ٕ٘ٛد ٚ ٜتٛسؼٔ ٝشاوض
سٚستبیی سا تسٟیُ وٙذ ٔی ٍ٘ش٘ذ .سیبست تمٛیت
ضٟشٞبی ٔتٛسظ سا ٔی تٛاٖ ثب ساٞىبسٞبی ٔختّف ثٝ
اخشا دس آٚسد ؤٕٟ ٝتشیٗ ایٗ ساٞىبسٞب ،فشا ٓٞسبختٗ
صیش سبخت ٞبست(صیبسی)1387-32 ،
ضٍش تحمیك:
سٚش پژٞٚص تٛغیفی – تحّیّی  ٚاص ٘ظش ٘ٛع ٞذف
وبسثشدی است ٔ .حذٚدٔ ٜغبِؼبتی تحمیك ضٟش ثبثُ دس
استبٖ ٔبص٘ذساٖ ٔی ثبضذ .دادٞ ٜب  ٚاعالػبت ٔٛسد ٘یبص
ایٗ ٔمبِ ٝث ٝسٚش اسٙبدی ( وتبثخب٘ ٝای) خٕغ آٚسی
ٌشدیذ ٜا٘ذ .ثٙٔ ٝظٛس تدضی ٚ ٝتحّیُ دادٞ ٜب اص تىٙیه
ٞب ٔ ٚذَ ٞبی وٕی ٞبی ٘ظیش ٔذَ ٞبی خٕؼیتی

(ضشیت آ٘تشٚپی  ٚضشیت وطص پزیشی)ٔ ،ذَ ٞبی
التػبدی (ضشیت ٔىب٘یٔ ،ذَ تغییش سٔ ٚ )ٟٓذَ حٛصٜ
٘فٛر (تئٛسی ٘مغ ٝخذایی) استفبد ٜضذ ٜاست .دس
ٔحبسج ٝضشایت ٔختّف اص سٚش ٔحبسج ٝدستی  ٚثشای
ٕ٘بیص ٘تبیح اص ٘شْ افضاس  excelsاستفبد ٜضذ ٜاست.
هٌطمِ هَضز هطبلؼِ:
استبٖ ٔبص٘ذساٖ ثب ٔسبحت  23833ویّٔٛتش ٔشثغ ،دس
ضٕبِی تشیٗ ٘مغ ٝوطٛس ٚالغ ضذ ٜاست .ثشاسبس
سشضٕبسی  ،1390ایٗ استبٖ خٕؼیتی ثبِغ ثش
ٞ 3073943ضاس ٘فش سا دس خٛد خبی داد ٜاستٚ ،
تؼذاد٘ 53مغ ٝضٟشی سا داسا ٔی ثبضذ .ضٟش ثبثُ یىی اص
ضٟشٞبی استبٖ ٔبص٘ذساٖ است و ٝدس لسٕت ٔشوضی
استبٖ لشاس داسد .ثشاسبس سشضٕبسی ػٕٔٛی ٘فٛس ٚ
ٔسىٗ دس سبَ  1390خٕؼیت ضٟش ثبثُ 227891
ٞضاس ٘فش است (ٔشوض آٔبس ایشاٖ .)1390 ،ایٗ ضٟشثب
تٛخ ٝث ٝلذٔت ،خٕؼیت ٛٔ ٚلؼیت خغشافیبیی اش ثٝ
ػٛٙاٖ یىی اص اغّی تشیٗ لغت ٞبی خبرة خٕؼیت دس
سّسّٔ ٝشاتت ضٟشی استبٖ ٔی ثبضذ.

٘مطٛٔ :ٝلؼیت ضٟش ثبثُ دس استبٖ ٔبص٘ذساٖ دس سغح ّٔی
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 ،1390ثبِغ ثش  14دسغذ ثٛد ٜاست.دس ایٗ ساستب
تحمیمبت ٘طبٖ ٔی دٞذ و ٝث ٝسغٓ سضذ ٔتؼبدَ
خٕؼیتی ضٟش ثبثُ دس سبِٟبی ٔختّف ،فبغّ ٝخٕؼیتی
ضٟش ا َٚاستبٖ (سبسی) ثب ایٗ ضٟش ثب ٌزضت صٔبٖ سٚ
ث ٝوبٞص سفت ٝاست( .خذ )1 َٚو ٝاص دالیُ ػٕذ ٜآٖ
ٟٔبخش پزیشی ثیطتش عی سبَ ٞبی اخیش ثخبعش تٕشوض
ثشخی خذٔبت ثٚ ٝیژ ٜخذٔبت ثٟذاضتی – دسٔب٘ی ٚ
آٔٛصضی دس ضٟش ثبثُ است.

ثحث اغلی:
اضظیبثی ػولکطز جوؼیتی ضْط ثبثل
ثشسسی ٘ظبْ سّسّٔ ٝشاتجی استبٖ ٔبص٘ذساٖ  ٚخبیٍبٜ
ضٟش ثبثُ دس آٖ ثیبٍ٘ش آٖ است و ٝایٗ ضٟش دس سبَ
ٞبی  75-1355دس ستج ٝس ٚ ْٛدس سبَ ٚ 1385
 1390ثؼذ اص ضٟش سبسی دس ستج ٝد ْٚلشاس ٔی ٌیشد،
س ٟٓایٗ ضٟش اص وُ خٕؼیت ضٟشی استبٖ دس سبَ

جسٍل  :1ضًٍس تغییطات جوؼیتی ضْطّبی اٍل ٍ زٍم استبى طی سبل ّبی 90-35
سبَ

1335

1345

1355

1365

1375

1385

1390

خٕؼیت ضٟش ا (َٚسبسی)

26278

44547

70753

141020

195882

273972

299526

خٕؼیت ضٟش ثبثُ

36194

49973

68059

115320

158346

240073

261733

ستج ٝضٟش ثبثُ

3

3

3

3

3

2

23

هٌجغً :تبیج سطضوبضی ػوَهی سبل ّبی 90-35

تجییٗ تٛاٖ خزة خٕؼیتی ضٟشٞبی استبٖ ٔبص٘ذساٖ ٚ
٘یض ضٟش ثبثُ ٘سجت ث ٝاستبٖ ثب استفبد ٜاص ضشیت
وطص پزیشی ا٘دبْ ضذ ٜاست .ایٗ ٔذَ ،ضبخػی است
و ٝثب ٔحبسج ٝآٖ ٔی تٛاٖ دسغذ خٕؼیت ضٟشی سا دس
(
)
(
)
دس ایٗ ساثغ E ٝضشیت وطص پزیشی دس فبغّ ٝصٔب٘ی t
٘ rv ،t+10 ٚشخ سضذ خٕؼیت سبال٘ ٝضٟشی٘ r ،شخ
سضذ سبال٘ ٝوُ خٕؼیت است .دس تحّیُ ضشیت وطص
پزیشی خٕؼیت ضٟشٞبی  ،چٙب٘چ E ٝث ٝسٕت یه ٚ
ثبالتش اص آٖ ٔیُ وٙذ ،ضٟش داسای خبرث ٝخٕؼیتی
ثبالتشی است  ٚثش ػىس ،ضشایت پبییٗ تش ٘طبٖ دٙٞذٜ

ٔمبثُ وُ خٕؼیت ٔٙغم ٝیب وطٛس اسصیبثی وشد (
حىٕت ٘یب )1390-28 ،ضشیت وطص پزیشی اص عشیك
ایٗ ساثغ ٝث ٝدست ٔی آیذ:
)

(
ضؼف ضٟش دس خزة خٕؼیت ٍٟ٘ ٚذاضت خٕؼیت خٛد
است (فٙی.)1388،78 ،
دس ایٗ استجبط ٘تبیح ٘طبٖ ٔی دٞذ و ٝضٟش ثبثُ دس
دٚس٘ 1385-90 ٜشخ وطص پزیشی ثبالتشی سا ٘سجت ثٝ
سبَ  1375-85تدشث ٝوشد ٜاست ،ضشیت وطص
پزیشی ثبال عی دٚسٞ ٜب ثشای ضٟش ثبثُ ٘طبٖ ٔی دٞذ
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و ٝایٗ ضٟش خٕؼیت پزیش ثٛد ٚ ٜثیبٍ٘ش ٟٔبخش پزیشی
آٖ عی سبَ ٞبی ٔختّف است .أب دس سبَ ،1385-90
٘شخ وطص پزیشی ثیطتش ضٟشٞبی استبٖ ثیطتش اص 1

ٔی ثبضذ و ٝاص دالیُ آٖ تٛاٖ ایٗ ضٟش ٞب دس خزة ٚ
تثجیت خٕؼیت ٔی ثبضذ.

جسٍل  :2ضطی ت کطص پصیطی ضْطّبی استبى هبظًسضاى( هطاکع ضْطستبى) طی سبل ّبی 1390-1375

ًبم ضْط

1375

1385

1390

ًطخ ضضس

ضطیت کطص
پصیطی

ًطخ ضضس

ضطیت کطص
پصیطی

جوؼیت

جوؼیت

جوؼیت

85-75

85-75

90-85

90-85

سبضی

195882

259084

295758

2.7

1.2

2.6

1

ثبثل

158346

198636

227891

2.9

1

2.7

1.1

آهل

159092

197470

226038

2.1

0.98

2.7

1

لبئوطْط

143286

174246

197820

1.9

0.88

2.5

0.96

ثبثلسط

38644

47872

56631

2.1

0.97

3.3

1.2

ثْطْط

72067

83537

95212

1.4

0.67

2.6

1

ًکب

35208

46152

52397

2.7

1.2

2.5

0.86

چبلَؼ

41345

44618

51643

0.76

0.34

2.9

1.1

تٌکبثي

33650

43128

49625

2.4

1.1

2.8

1

ًَضْط

35133

40578

47738

1.4

0.65

3.2

1.2

فطیسًٍکٌبض

27976

34452

39046

2

0.94

2.5

0.96

ضاهسط

28954

31659

36317

0.89

0.40

2.7

1

هحوَز آثبز

20054

27561

31408

3.1

1.4

2.6

1

جَیجبض

23909

27117

30800

1.2

0.57

2.5

0.96

ًَض

16688

21806

25458

2.6

1.2

3

1.1

گلَگبُ

16460

18720

21197

1.2

0.58

2.4

0.92

ػجبؼ آثبز

9384

11256

12766

1.8

0.82

2.5

0.96

271807

1534706

1750532

2.2

-

2.6

-

جوؼیت ضْطی
استبى هبظًسضاى

هٌجغ  :یبفتِ ّبی ًگبضًسُ

ثشسسی ٘مص ضٟش ثبثُ دس تؼبدَ ثخطی ث٘ ٝظبْ تٛصیغ
خٕؼیت دس ضجى ٝضٟشی استبٖ ٔبص٘ذساٖ ثب استفبد ٜاص
ضشیت آ٘تشٚپی ا٘دبْ ضذ ٜاست .ایٗ ٔذَ ٔؼیبسی ثشای

سٙدص تٛصیغ خٕؼیت ضٟشی  ٚتٛصیغ تؼذاد ضٟشٞب دس
عجمبت ضٟشی یه ٔٙغم ٝاست .سبختبس وّی ٔذَ ثٝ
ضشح صیش است:

03

تحلیلی ثط ػولکطز ضْطّبی هیبًی زض تَسؼِ هٌطمِ ای( هَضز پػٍّی :ضْط ثبثل)

) (

و ٝدس آٖ ٔ :Hدٕٛع فشاٚا٘ی ٘سجی دس ٍِبسیتٓ ٘یشٚی
فشاٚا٘ی ٘سجی :pi ،فشاٚا٘ی ٘سجی: K،تؼذاد عجمبت:G ،
ضشیت آ٘تشٚپی ٘سجیٍِ :Lnpi ،بسیتٓ ٘پشی فشاٚا٘ی
٘سجی.ثش اسبس ایٗ ٔذَ اٌش آ٘تشٚپی ث ٝعشف غفش ٔیُ
وٙذ ،حىبیت اص تٕشوض ثیطتش  ٚیب افضایص تٕشوض یب ػذْ
تؼبدَ دس تٛصیغ خٕؼیت ضٟشٞب داسد  ٚحشوت ث ٝعشف
یه  ٚثبالتش اص آٖ تٛصیغ ٔتؼبدَ تشی سا دس ػشغٙٔ ٝغمٝ
ای ٘طبٖ ٔی دٞذ ( حىٕت ٘یب ٛٔ ٚسٛی -1390:190
)189دس ایٗ ساستب خٟت اسصیبثی تبثیش ضٟش ٔیب٘ی ثبثُ
دس ٔیضاٖ تؼبدَ ثخطی دس ضجى ٝضٟشی استبٖ ،ثٝ
ثشسسی ضشیت آ٘تشٚپی ثب احتسبة ضٟش ثبثُ  ٚیه ثبس

∑

٘یض ثذ ٖٚاحتسبة ضٟش ثبثُ احتسبة ٔحبسج ٝضذٜ
است .ثش اسبس ایٗ ٔحبسج ٝدس سبَ  ،1390تغییشات
ضشیت آ٘تشٚپی دس استبٖ ٔبص٘ذساٖ ثب احتسبة ضٟش ثبثُ
 G=0/95ثٛد ٜو ٝتؼبدَ ٘سجی سا دس ضجى ٝضٟشی
استبٖ ٕ٘بیبٖ ٔی سبصد ،دس حبِی و ٝتغییشات آ٘تشٚپی
دس ٕٞبٖ سبَ ثذ ٖٚاحتسبة ضٟش ثبثُ وٕتش ضذٜ
 ٚ G=0/93ثیبٍ٘ش ػذْ تؼبدَ ثیطتش دس ٘ظبْ ضٟشی
استبٖ ٔی ثبضذ ،ث ٝػجبستی ایٗ ٚضغ ثیبٍ٘ش ٘مص ٔٛثش
ضٟش ثبثُ دس سبختبس ٘ ٚظبْ تٛصیغ خٕؼیت دس ضجىٝ
ضٟشی استبٖ ٔبص٘ذساٖ است.

جسٍل  : 3هحبسجِ تغییطات ضطیت آًتطٍپی هٌبطك ضْطی استبى هبظًسضاى ثب احتسبة ضْط ثبثل زض سبل 1390
طجمِ ضْطی

Pi

)Ln(pi

)Pi*ln(pi

کوتط اظ ّ 25عاض

0/161
20/16

-1/82

-0/293

-2/81
-1/93
-1/005
-1/79
-

-0/294
-0/277
-0/367
-0/297
1/528
0/95
5

50000-25000
100000-50000
250000-100000
500000-250000
هجوَع فطاٍاًی ()H

0/143
0/366
0/166
-

ضطیت آًتطٍپی()G

-

-

تؼساز طجمبت()K

-

-

هٌجغ :هحبسجِ ًگبضًسگبى ثب استفبزُ اظ زازُ ّبی سط ضوبضی ػوَهی سبل 1390
جسٍل  :4هحبسجِ تغییطات ضطیت آًتطٍپی هٌبطك ضْطی استبى هبظًسضاى ثسٍى احتسبة ضْط ثبثل زض سبل 1390
طجمِ ضْطی

Pi

)Ln(pi

)Pi*ln(pi

کوتط اظ ّ 25عاض

0/161
20/16

-1/82

-0/293

-2/81
-1/93
-1/435
-1/79

-0/294
-0/277
-0/341
-0/297

50000-25000
100000-50000
250000-100000
500000-250000

0/143
0/238
0/166
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هجوَع فطاٍاًی ()H

-

-

1/50

ضطیت آًتطٍپی()G

-

-

0/93

تؼساز طجمبت()K

-

-

5

هٌجغ :هحبسجِ ًگبضًسگبى ثب استفبزُ اظ زازُ ّبی سط ضوبضی ػوَهی سبل 1390

اضظیبثی ػولکطز التػبزی ضْط ثبثل:
اسصیبثی ػّٕىشد التػبدی ضٟش ثبثُ دس استبٖ ثب استفبدٜ
اص سٚش ضشیت ٔىب٘ی ٔ ٚذَ تغییش س ٟٓا٘دبْ ضذٜ
است دس ایٗ ٔذَ ،پبی ٝیب غیش پبی ٝای ثٛدٖ فؼبِیت ٞبی

:LQضشیت ٔىب٘ی
 :Tتؼذاد ٘یشٚی وبس ٔٛخٛد دس ثخص  iدس ضٟش
 :TIتؼذاد وُ ٘یشٚی وبس ٔٛخٛد دس ضٟش
 : CIتؼذاد ٘یشٚی وبس ٔٛخٛد دس ثخص  iدس وُ
استبٖ
 : Cتؼذاد وُ ٘یشٚی وبس ٔٛخٛد دس وُ استبٖ
اٌش ( )LQ=1ثبضذ ضٟش اص ٘ظش التػبدی خٛدوفبست،
اٌش ( )LQ>1ثبضذ ضٟش غبدس وٙٙذ ٜوبال  ٚخذٔبت
خٛاٞذ ثٛد اٌش ( )LQ<1ثبضذ ث ٝایٗ ٔؼٙی است وٝ
ضٟش ثبیذ خذٔبت  ٚوبالٞبی ٔٛسد ٘یبص سا ٚاسد
وٙذ(صیبسی )1380،176ثش اسبس ٔحبسجبت ا٘دبْ ضذٜ
دس سٚش ضشیت ٔىب٘ی ٔالحظٔ ٝی ضٛد و ٝثخص
وطبٚسصی ضٟش ثبثُ دس سبَ  75دس سغح استبٖ خضء
ثخص ٞبی پبی ٝضٕشدٕ٘ ٜی ضٛد ،ایٗ ضشیت دس سبَ
 85خٛدوفب ٔی ضٛد .أب ٔدذدا دس سبَ  90ثب س٘ٚذ

التػبدی ضٟش ٔطخع ٔی ضٛد .سبختبس وّی ٔذَ ثٝ
ضشح صیش است:

٘ضِٚی س ٚث ٝس ٚثٛد ( ٜضشیت ٔىب٘ی ث ٝتشتیت ثشاثش
 ٚ )0.0،1،76.74ایٗ ثخص ث ٝػٛٙاٖ فؼبِیت غیش پبیٝ
التػبد ثطٕبس ٔی آیذ .ایٗ ثخص سا ٔی تٛاٖ ثب ثٟشٜ
ٌیشی اص ظشفیت ٞبی تِٛیذ ث ٝخٛدوفبیی ٘ضدیه ٕ٘ٛد (
خذ َٚضٕبس .)5 ٜأب ثخص غٙؼت ایٗ ضٟش دس سبَ
 ،75دس سغح استبٖ ضشایظ غیش پبی ٝای داضتِٚ .ٝی ایٗ
ضشیت دس سبَ ٞبی  90 ٚ 85ثٟجٛد یبفت ٚ ٝثٝ
خٛدوفبیی دس ثخص غٙؼت دست یبفت ٝاست ( ضشیت
ٔىب٘ی ث ٝتشتیت  )0،1،1.88دس غٛست تذا ْٚایٗ ضشایظ
 ٚایدبد تٛا٘بیی ٞبی ثیطتش التػبدی دس ایٗ ثخص ،دس
آیٙذٔ ٜی تٛا٘ذ دس ٌستشش غبدسات دس سغح ٔٙغمٝ
٘مص ثسیبس اسبسی داضت ٝثبضذ .ثخص خذٔبت ضٟش
ثبثُ دس سبَ  90 ٚ 75خضء ثخص ٞبی پبی ٝث ٝضٕبس ٔی
آیذ (ضشیت ٔىب٘ی ث ٝتشتیت  )1.1،1،04.06ثذاٖ ٔؼٙی
و ٝضٟش ثبثُ دس ثخص خذٔبت تٛا٘ست ٝضٕٗ تبٔیٗ
٘یبصٞبی سبوٙبٖ خٛد ،دس خذٔبت سسب٘ی ث ٝسبیش
سى٘ٛتٍبٞ ٜبی ٔٙغم ٝای ایفبی ٘مص ٕ٘بیذ.

جسٍل  :5ضطیت تغییطات هکبًی ضْط ثبثل ( زض سبل ّبی )1390-1375
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تحلیلی ثط ػولکطز ضْطّبی هیبًی زض تَسؼِ هٌطمِ ای( هَضز پػٍّی :ضْط ثبثل)

تؼساز ضبغلیي

ثرص ّبی التػبزی

LQ75

1375

1385

1390

LQ85

LQ90

کطبٍضظی

3424

4514

6868

0/74

1

0/76

غٌؼت

1027

21938

18170

0/88

1

1

ذسهبت

31222

47670

48999

1/06

1

1/04

جوغ اضتغبل

45991

74940

78350

-

-

-

هٌجغ :هحبسجبت ًکبضًسُ ثب استفبزُ اظ زازُ ّبی سط ضوبضی ػوَهی سبل 1390

ٔذَ تغییش س ،ٟٓتفبٚت سضذ ثخص ٞبی التػبدی ضٟش
سا ثب سضذ ثخص ٞبیی دس سغح التػبد ٔشخغ ثشسسی ٔی
وٙذ .ایٗ تفبٚت ؤٕ ٝىٗ است ٔثجت یب ٔٙفی ثبضذ،

ثیبٍ٘ش تغییش ٔىبٖ یب خبثدبیی س ٟٓالتػبد ٔشخغ است.
ٔذَ تغییش س ٟٓسا ث ٝغٛست صیش ٔی تٛاٖ ثیبٖ وشد:

ػٙػش  Aتغییشات اضتغبَ دس التػبد ٔشخغ ( استبٖ ) سا
عی یه د٘ )75-85( ٝٞطبٖ ٔی دٞذ

ػٙػش ٛٔ Cلؼیت سلبثتی ٞش ثخص التػبدی استبٖ سا
دس ٔمبیس ٝثب التػبد وطٛس ا٘ذاصٌ ٜیشی ٔی وٙذ وٝ
ٕٔىٗ است ٔثجت یب ٔٙفی ثبضذ.

ٔ :Eiجیٗ اضتغبَ دس ثخص دس التػبد ٔشخغ ( استبٖ )
است.
ػٙػش  Bسضذ یب ٘ض٘ َٚسجی ٞش ثخص التػبد سا دس وُ
التػبد ٔشخغ ( وطٛس) ا٘ذاصٌ ٜیشی ٔی وٙذٔ .ثجت یب
ٔٙفی ثٛدٖ ایٗ ضبخع ثٔ ٝؼٙبی غؼٛد یب ٘ض َٚآٖ
ثخص دس التػبد وطٛس است.
 :Eliاضتغبَ ثخص دس سغح ضٟشستبٖ یب استبٖ
 :ERiاضتغبَ ثخص دس سغح وطٛس

ٔدٕٛع ٘تبیح حبغُ اص فشٔٔ َٛزوٛس ثیبٍ٘ش تغییشات دس
ٞش ثخص التػبدی سغح ٔٛسد ٔغبِؼ ٝاست(.حىٕت ٘یب،
)1390،79
خٟت ثشسسی تحّیُ التػبد ضٟش ثبثُ دس استبٖ
ٔبص٘ذساٖ ،اص ٔذَ تغییش س٘ ٟٓیض استفبد ٜضذ ٜاست
٘تبیح ٔحبسجبت ٘طبٖ ٔی دٞذ و ٝسضذ التػبد ٔشخغ (
استبٖ ٔبص٘ذساٖ) دس سبِٟبی  90-1385ثشاثش 0.048
ثٛد ٜاست .ثشسسی تفىیىی ثخص ٞب ٘طبٖ ٔی دٞذ وٝ
ثخص وطبٚسصی عی سبَ ٞبی  ٓٞ 90-1385دس سغح
استبٖ  ٓٞ ٚدس سغح ضٟش ثبثُ افضایص اضتغبَ داضت( ٝ
ضشایت ٔ C ٚ Bثجت) ایٗ ثخص ثش٘ذ ٜالتػبدی است.
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ا٘ذ (ضشایت ٙٔC ٚ Bفی)ایٗ س ٝثخص التػبدی ثبص٘ذٜ
التػبدی ٞستٙذ .ثخص خذٔبت ٔبِی دس سغح استبٖ
وبٞص اضتغبَ ِٚی دس سغح ضٟش ثبثُ افضایص اضتغبَ
داضت ،ٝایٗ ثخص ثش٘ذٔ ٜختّظ التػبدی است  ٚ .ثخص
خذٔبت اختٕبػی دس ٞش د ٚسغح استبٖ  ٚضٟش ثبثُ
افضایص اضتغبَ داضت ( ٝضشایت ٔ C ٚ Bثجت) ،ایٗ
ثخص ثش٘ذ ٜالتػبدی است .دس وُ ٔیتٛاٖ ٌفت ،ضٟش
ثبثُ دس ثیطتش ثخص ٞبی التػبدی٘ ،مص صیبدی دس
سضذ اضتغبَ استبٖ داضت ٝاست ،ایٗ ٔٛضٛع دس ثخص
ٞبی خذٔبتی ( خذٔبت ّٔی  ٚخذٔبت اختٕبػی) چطٓ
ٌیش تش است( خذ َٚضٕبس.)6 ٜ

ثخص ٔؼذٖ ،دس سغح استبٖ وبٞص  ٚدس سغح ضٟش
افضایص اضتغبَ داضت ( ٝضشیت ٙٔ Bفی ٔ C ٚثجت)،
ایٗ ثخص ثش٘ذٔ ٜختّظ التػبدی است .ثخص غٙؼت ٚ
سبخت  ٓٞدس سغح استبٖ  ٓٞ ٚدس سغح ضٟش ،وبٞص
اضتغبَ داضت ( ٝضشیت ٙٔ C ٚ Bفی) ،ایٗ ثخص ثبص٘ذٜ
التػبدی است .دس ثخص تبٔیٗ ثشق  ،آة ٌ ،بص  ،دس ٞش
د ٚسغح استبٖ  ٚضٟش افضایص اضتغبَ ٚخٛد داضتٚ ٝ
ضشایت آٖ ٞب ٔثجت  ٚایٗ ثخص ثش٘ذ ٜالتػبدی است.
 ٓٞچٙیٗ دس س ٝثخص التػبدی ( سبختٕبٖ ،ػٕذٜ
فشٚضی  ٚخشد ٜفشٚضی  ٚحُٕ ٘ ٚمُ)  ٓٞدس سغح
استبٖ  ٓٞ ٚدس ضٟش ثبثُ وبٞص اضتغبَ ٚخٛد داضتٝ

جسٍل  :6تغییط سْن ثرص ّبی التػبزی ضْط ثبثل طی سبل ّبی 1390-1385
A

B

C

(تغییطات

(ضضس یب

(هَلؼیت

اضتغبل زض

ًعٍل ًسجی

ضلبثتی ّط

التػبز

ّط ثرص

ثرص

1385

1390

1385

1390

هطجغ)

التػبزی

التػبزی زض

زض کل

همبیسِ ثب

التػبز

التػبز

هطجغ)

هطجغ)

کطبٍضظی

193565

232521

4514

6868

0/048

0/153

0/32

0/521

هؼسى

4423

3998

150

153

0/048

-0/144

0/116

0/02

غٌؼت

118604

110523

12368

10417

0/048

-0/116

-0/08

-0/148

آة ٍ ثطق

9904

11279

634

951

0/048

0/09

0/34

0/478

ّتل ٍ ضستَضاى

9734

9772

620

770

0/048

-0/044

0/23

0/234

سبذتوبى

135140

112620

9420

7600

0/048

-0/214

-0/02

0/186

ػوسُ فطٍضی

131694

116931

16613

14718

0/048

-0/16

-0

-0/112

ضْط ثبثل

استبى هبظًسضاى

ثرص ّبی
التػبزی

A+B+C
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حول ٍ ًمل

91508

83442

8742

7756

0/048

-0/136

-0/02

-0/108

ذسهبت هبلی

28287

20917

3564

2731

0/048

-0/308

0/02

-0/24

ذسهبت اجتوبػی

170817

190430

19482

22074

0/048

0/066

0/01

0/124

ذسهبت ًبهطرع

11364

56783

818

4313

0/048

3/9

0/27

4/218

جوغ

905040

949216

76925

78351

0/048

-

-

-

هٌجغ :هحبسجِ ًگبضًسگبى ثب استفبزُ اظ زازُ ّبی سطضوبضی ػوَهی سبل ّبی 1390 ٍ 1385

ثطضسی حَظُ ًفَش ضْط ثبثل:
خٟت ثشسسی خظ ٔشص ٔٙغم ٝتدبسی ثیٗ د ٚضٟش اص
ٔذَ ٘مغ ٝخذایی استفبدٔ ٜی ضٛد .ایٗ ٔذَ ثشای
تؼییٗ ٔحذٚد ٜد٘ ٚمغ ٝیب حٛص٘ ٜفٛر د ٚضٟش ،استفبدٜ

 :B.P.Dفبغّ٘ ٝمغ ٝخذایی ثیٗ د٘ ٚمغٝ
 :dفبغّ ٝثیٗ د ٚضٟش
 :PIخٕؼیت ضٟش ثضسٌتش
 :Psخٕؼیت ضٟش وٛچىتش
ثش اسبس ایٗ ٔذَ ،حٛص٘ ٜفٛر ضٟش ثبثُ ث ٝػٛٙاٖ
دٔٚیٗ ضٟش استبٖ ثب ثیطتشیٗ ٔشاوض خذٔبتی ،ػّٕی،
دسٔب٘ی  ٚغیش اص ٔٙغم ٝضٟشی ،سشاسش استبٖ سا ضبُٔ
ٔی ضٛد .ثشسسی ٞب ٘طبٖ ٔی دٞذ و ٝضٟش ثبثُ
ثیطتشیٗ حٛص ٜی ٘فٛر خٛد سا دس سغح استبٖ ثب
ضٟشٞبی ثخص ٔیب٘ی استبٖ  ٚوٕتشیٗ حٛص٘ ٜفٛر سا ثب
ضٟشٞبی غشثی استبٖ داسد .ث ٝعٛسی و ٝثب ضٟشٞبی

ٔی ضٛدٕ٘ .بد سیبضی ایٗ اٍِ ٛث ٝضشح صیش است(
حبتٕی ٘ژاد)1373 ،77

ثبثّسش ،لبئٕطٟش ،فشیذ٘ٚىٙبس ،خٛیجبسٔ ،حٕٛدآثبد ٚ
سبسی ثیطتشیٗ  ٚثب ضٟشٞبی تٙىبثٗ ،سأسشٛ٘ ،ضٟش ٚ
چبِٛس وٕتشیٗ حٛص٘ ٜفٛر سا داسد(.خذ َٚضٕبس)7 ٜثٝ
عٛس وّی ایٗ ثشسسی ٘طبٖ ٔی دٞذ وٞ ٝشچ ٝفبغّٝ
وٕتش ٔی ضٛد استجبط لٛی تش است ٘ ٚمص  ٚتبثیش ٘فٛر
ضٟش ثب ٔشاوض خٕؼیتی ثب افضایص فبغّ ٝخغشافیبیی
ضؼیف تش ٔی ضٛد ،ث ٝػجبست دیٍش ثؼذ ٔسبفت یىی اس
ػُّ اغّی ث ٝضٕبس ٔی آایذٕٞ .چٙیٗ ٞش ا٘ذاص ٜظشفیت
خٕؼیتی  ٚالتػبدی ٔشوض ضٟشی ثضسي تش ثبضذ،
ٔحذٚد٘ ٜفٛر آٖ ثیطتش است .ثٙبثشایٕٗٞ ،ب٘غٛس وٝ
ٌفت ٝضذ ٘ ،مص  ٚتبثیش حٛص٘ ٜفٛر ثب ٔشاوض خٕؼیتی ٚ
التػبدی استجبط ٘ضدیىی داسد ٚ ،تبثیش ٘فٛر ضٟش ثب ٔشاوض
خٕؼیتی وٕتش ،ثب افضایص فبغّ ٝخغشافیبیی ضؼیف تش
ٔی ضٛد(٘مط ٝضٕبس)2 ٜ

جسٍل :7تؼییي ًمطِ جسایی ضْط هیبًی ثبثل()1390
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ضٟش ٔیب٘ی

خٕؼیت

ضٟش حٛص٘ ٜفٛر

خٕؼیت

فبغّ ٝث ٝویّٔٛتش

حٛص٘ ٜفٛر ضٟش وٛچىتش(ویّٔٛتش)

ثبثُ

227891

آُٔ

226038

29

145

لبئٕطٟش

197820

20

9/64

ثٟطٟش

95212

82

32

ثبثّسش

56631

20

6/6

تٙىبثٗ

49625

184

85/5

خٛیجبس

30800

43

115

چبِٛس

51643

124

40

سأسش

36317

210

60

پُ سفیذ

9857

70

12

ػجبس آثبد

12766

154

29/5

فشیذ٘ٚىٙبس

39046

34

10

ٌٌّٛبٜ

21197

88

20/5

ٔحٕ ٛآثبد

31408

49

13/2

٘ىب

52397

63

20/5

٘ٛس

25458

85

21/3

سبسی

295758

40

18/7

٘ٛضٟش

47738

130

41

هٌجغ:هحبسجبت ًگبضًسگبى ثب استفبزُ اظ زازُ ّبی سطضوبضی ػوَهی سبل 1390
ًمطِ ً:2مطِ حَظُ ًفَش ضْط ثبثل ()1390

هٌجغ :یبفتِ ًگبضًسُ

ًتیجِ گیطی:

٘ظبْ ضجى ٝضٟشی ایشاٖ ث ٝد٘جبَ افضایص فبغّ ٝتٟشاٖ ٚ
ضٟشٞبی ثضسي اص ٔشاوض ضٟشی دیٍش ،ػّٕىشد سّسّٝ
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ٔشاتجی ٘ذاسد  ٚخٟت ٌیشی آٖ ثیطتش ث ٝسٕت تٕشوض
ٌشایی است .ایٗ ٔسئّٛٔ ٝخت ضذ ٜو ٝدسسغح وطٛس
سیبست تمٛیت ضٟشٞبی ٔیب٘ی  ٚوٛچه ث ٝػٛٙاٖ یىی
اص ساٞىبس ٞبی اسبسی دس خٟت تٕشوض صدایی  ٚتؼبدَ
ثخطی ث ٝضجى ٝضٟشی ٚوبٞص ٘خست ضٟشی ٔٛسد
تٛخ ٝلشاس ٌیشد(صیبسی)1385،25
دس ایٗ ٔمبِ ،ٝػّٕىشد ضٟش ثبثُ ث ٝػٛٙاٖ ضٟش ٔیب٘ی ،دس
سبختبس اختٕبػی ،التػبدی  ٚفضبیی استبٖ ٔبص٘ذساٖ ثب
استفبد ٜاص ٔذَ ٞبی التػبدی ،خٕؼیتی  ٚحٛص٘ ٜفٛر
ٔٛسد ثشسسی ٌشفت٘ .تبیح ٘طبٖ ٔی دٞذ و ٝضٟش ثبثُ
ثب سیش غؼٛدی خٕؼیت س ٚث ٝس ٚاست  ٚتٛاٖ خزة
خزة خٕؼیت دس استبٖ سا داسد ػال ٜٚثش آٖ ایٗ ضٟش
٘مص ٔٛثشی دس وبٞص تدٕغ فضبیی خٕؼیت داضت،ٝ
ثغٛسیى ٝثذ ٖٚدس ٘ظشٌشفتٗ ایٗ ضٟش ػذْ تؼبدَ دس
٘ظبْ ضجى ٝضٟشی استبٖ افضایص ٔی یبثذ.
ثش اسبس ٔذَ ٞبی التػبدی دس ضٟش ثبثُ ،ث ٝتشتیت دٚ
ثخص غٙؼت  ٚخذٔبت داسای ضشایظ خٛدوفبی
التػبدی ٚ ،ضشایظ پبی ٝالتػبدی ٞستٙذ .ثٚ ٝاسغٝ
ضشیت ٘سجی ،ثخص غٙؼت دس ایٗ ضٟش ،اص سٛی ٔی
تٛا٘ذ ٔٛخت خزة سشٔبیٌ ٝزاسی ثخص خػٛغی ٚ
خبسج استب٘ی ٌشدد ٚ ،اص فشاس سشٔبیٞ ٝبی دسٙٔ ٖٚغمٝ
ای ٘یض خٌّٛیشی ث ٝػُٕ آٚسد ٕٞ ٚیٗ ٔٛضٛع ث ٝػٛٙاٖ
ػبُٔ ٕٟٔی دس تمٛیت ٘مص التػبدی ٔٙغم ٝػُٕ ٔی
ٕ٘بیذ .ضٕٗ آ٘ى ٝدس تٛإ٘ٙذی ایٗ ضٟش دس اسائ ٝخذٔبت
(ث ٝػٛٙاٖ یه ثخص پبی ٝالتػبدی) ث ٝثیش ٖٚاص ٔٙغمٝ
خٛدٔ ،یضاٖ دسآٔذ سا افضایص ٔی دٞذ .اص سٛی دیٍش ثٝ
سجت سضذ ٔثجت دیٍش دس ثخص ٞبی وطبٚسصی ،آة،
ثشقٌ ،بص ،خذٔبت ثٚ ٝیژ ٜخذٔبت اختٕبػی ثبتٛخ ٝثٝ
ایٙى ٝایٗ ثخص ٞب ثش٘ذ ٜالتػبدی ٔحسٛة ٔی ض٘ٛذ.
ایٗ ضٟش ٔیتٛا٘ذ ثب ایدبد فشغت ٞبی ضغّی ٔٛخجبت

وبٞص فمش ٔٙغم ٝای سا فشا ٓٞآٚسد .ثشسسی حٛص٘ ٜفٛر
ضٟش ثبثُ ثش اسبس ٔذَ فبغّ٘ ٝمغ ٝخذایی٘ ،طبٖ ٔی
دٞذ و ٝایٗ ضٟش دس ثخص ٔیب٘ی استبٖ ٔبص٘ذساٖ ثؼذ اص
ضٟش سبسی ث ٝػٛٙاٖ ٔشوض استبٖ اص حٛص٘ ٜفٛر ٚسیغ
تشی ٘سجت ث ٝدیٍش ضٟشٞب ثشخٛسداس است  ٚثخص
صیبدی اص خذٔبت خٛد سا ث ٝسى٘ٛتٍبٞ ٜبی حٛص٘ ٜفٛر
تٛصیغ ٔی وٙذ.
ث ٝعٛس وّی تحّیُ ٞب ٘طبٖ ٔی دٙٞذ و ٝضٟش ٔیب٘ی
ثبثُ ،ثب داسا ثٛدٖ تبثیشات ٔثجت وبسوشدی  ٓٞدس تٛسؼٝ
التػبدی  -اختٕبػی  ٓٞ ٚدس حٛص٘ ٜفٛر ضٟشی ٘مص
ٔٛثشی داضت ٚ ٝدس ایدبد تؼبدَ دس ضجى ٝضٟشی استبٖ
ٔٛثش است .دس صٔی ٝٙتذاسن خذٔبت ثشای حٛص٘ ٜفٛر وٝ
اص ػٕذ ٜتشیٗ خػٛغیبت ضٟشٞبی ٔیب٘ی است ،ایٗ
ضٟش دس دسخ ٝا َٚإٞیت لشاس داسد .ثبتٛخ ٝث ٝتٕشوض
أىب٘بت  ٚفشغت ٞبی التػبدیٛٔ ،لؼیت ٔٙبست ضٟش ٚ
٘یض ثشای خٌّٛیشی اص تطذیذ تٕشوض ضٟشی  ٚظٟٛس
پذیذ٘ ٜخست ضٟشی استبٖ دس سبَ ٞبی آتی ،ایٗ ضٟش
ٔی تٛا٘ذ ٔشوضیت خذٔبتی – غٙؼتی استبٖ سا ثش ػٟذٜ
ثٍیشد  ٚدس وٙبس ضٟش سبسی (ٔشوض استبٖ) ٔٛخت خزة
ثخطی اص خٕؼیت  ٚسشٔبیٞ ٝبی ٔٙغم ٝای ضذٚ ٜ
تٛصیغ ٔتؼبدَ تش خٕؼیت استبٖ سا سجت ضٛد.
پیطٟٙبدات:
 ثب تٛخ ٝثٚ ٝالؼیت ٔٛخٛد دس استبٖ ( تؼذاد
وٓ ضٟشٞبی ٔیب٘ی  ٚتؼذاد صیبد ضٟشٞبی
وٛچه) ،ثبیذ ٔشاوض ضٟشستب٘ی و ٝداسای
پتب٘سیُ ثبالتش  ٚاص ٘ظش ٔىب٘ی ٘یض دس ٔٛلؼیت
خغشافیبیی ٔٙبسجی دس سغح ٔٙغم ٝلشاس داس٘ذ،
ٔٛسد تٛخ ٝلشاس ٌیش٘ذ ،صیشا تٛسؼ ٚ ٝتمٛیت
ضٟشٞبی ٔزوٛس دس استبٖ ٔی تٛا٘ذ دستشسی
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ٔٙبست تشی ثشای سغٛح پبییٗ تش ضجىٝ
ضٟشی دس سغح استبٖ ثبضذ.
 ثب تٛخ ٝث ٝإٞیت ٘مص ثبثُ ٘ ٚیض ػٙبیت ثٝ
ٔٛلؼیت استجبعی ضٟش  ٚاستمشاس خذٔبت ثشتش
دس ایٗ ضٟش ٘سجت ث ٝضٟش ٞبی ٔدبٚس
پیطٟٙبد ٔی ٌشدد دس تٛسؼ ٚ ٝتمٛیت ایٗ
ضٟش تٛخ ٝاسبسی غٛست ٌیشد تب دس استبٖ
ٔبص٘ذساٖ ثب خزة سشٔبی ،ٝخٕؼیت  ٚلجَٛ
وبسوشد ٞبی ٔٙغم ٝای ثتٛا٘ذ ث ٝالتػبد ٔٙغمٝ
تحشن ثخطذ ٚ .ػذْ تؼبدَ ٞب خػٛغب پذیذٜ
تٕشوض صدایی ٘ ٚخست ضٟشی سا دس دستیبثی
ث ٝتٛسؼ ٝپبیذاس دس استبٖ ٔبص٘ذساٖ وبٞص
دٞذ.
 خٟت تمٛیت لغت ٞبی خبسج اص ضٟش ثضسي
استبٖ ،ضٟش ثبثُ اص ثٟتشیٗ ٔٛلؼیت خٟت
تمٛیت صیش سبخت ٞب ثشخٛسداس است ،ثغٛسیىٝ
ثب ایدبد غٙبیغ ثضسي دس ایٗ ضٟش ٔی تٛاٖ اص
تٕشوض ثیطتش دس سبسی خٌّٛیشی  ٚاستبٖ سا ثٝ
سٕت چٙذ لغجی ضذٖ ٞذایت وشد.
 ا٘تمبَ لغت ٞبی تٕشوض اص ٔشاوض ضٟشستب٘ی
سد ٜا َٚثٔ ٝشاوض ضٟشستب٘ی سد ٜد ٚ ْٚسٚ ْٛ
ٔشاوض ضٟشستب٘ی سدٔ ٜیب٘ی دس استبٖ ث ٝػّت
ایٙى ٝپٙبسیُ ٞبی ثٟتشی ثشای تٛسؼ ٝداس٘ذ ٚ
ث ٝسشٔبیٌ ٝزاسی ٞبی صیش سبختی وٕتشی
٘یبص داس٘ذٔ ،ی تٛا٘ٙذ ٔٛخجبت تٛسؼ ٝسا فشآٞ
وٙٙذ.
 ثشای سسیذٖ ث٘ ٝظبْ ضٟشی ٔتؼبدَ دسسغح
استبٖ ٔبص٘ذساٖ ،الصْ است ٕٞشا ٜثب سشٔبیٝ
ٌزاسی ٞبی دِٚتی ،سشٔبیٌ ٝزاسی ٞبی
خػٛغی سا ٘یض ث ٝسٛی ضٟشٞبی و ٝث ٝػٛٙاٖ
ضٟش ٔیب٘ی دس استبٖ ٘ظش ٌشفتٔ ٝی ض٘ٛذ( دس

دسخ ٝا َٚضٟش ثبثُ  ٚثؼذاص آٖ ضٟش آُٔ)
ٞذایت وشد.
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The Analysis on the role middle cities Mazandaran province of
regional development (Case study: Babol)
* Mehdi Samimian, 2 rahimeh javadian

abstract
Imbalances and inequalities in the settlement systm and the need to achieve a balance of interest in the development
and causes tente intermediatc in cities as one of the global straregy in this regrad it is essential to evaluate the role
and function of these cities .in this regard it is essential to the role andevaluated the performance of these ities.
Therefore,this article is to answer this question. Babol Ptansylhavtvanmndyhay system development in the region
(province) what? In this paper, a method of cross-sectional study, which collected data from documents and library
method has been applied, Also, to data processing methods and quantitative models Nzyrmdl demographic,
economic models used Vmdl hinterland the results show that the equilibrium population of the city of Babylon able
to play a role so no it increases regional imbalances. Dygrarzyaby aslo indicates that the economic performance of
the service has a strong role in the development and economic balance of the province, and can act. Also check the
influence of Babylon show that singnificant shhrbkhsh devoted his services to the hehinterland. Overall, these
results suggest that in the middle of the city in the province of Babylon, as well as consistency of spatial
development of the province can help.

