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 چکیده
های اگرچه مفهوم توسعه و برنامه ریزی توسعه از دوران بسیار قدیم برای انجام امور کشاورزی و نظم دادن به فعالیت

ای به طور علمي ها و مسائل منطقهای و مطرح شدن نابرابریپذیرفت اما پیشینه این دانش بین رشتهمرتبط صورت مي

رسد. به طوری که اندیشمندان علوم جغرافیا، اقتصاد و جامعه های پس از جنگ جهاني دوم ميای به سالو حرفه

های مختلف های موثر بر آن کرد. به رغم مطالعات و بررسيزمای و تبیین مکانیهای منطقهشناسي را درگیر عدم تعادل

ای، همچنان در معني و مفهوم واژگاني چون منطقه و توسعه ابهاماتي وجود دارد. در رابطه با موضوعات مختلف منطقه

به موازات  ای است کهها و راهبردهای توسعه منطقهتوان ذکر کرد؛ تغییر و تحول نگرشاما آنچه که در این میان مي

های کشورهای مختلف در ای، صورت پذیرفته است. چنانکه تغییر در سیاستتحوالت در چارچوب نظری توسعه منطقه

های بخشي( به فضایي)قطب رشد، ای از راهبردهای اقتصادی)توسعه مبتني بر صادرات و تئوریریزی منطقهحوزه برنامه

های نظری ای توسعه یافته و پایدار، نمودی از تغییر در چارچوبمنطقه مراکز رشد، رشد متعادل و ...( با هدف ایجاد

 این حوزه است.

شده تا از این  بررسيدر این طرح تالش بر این خواهد بود که وضعیت شاخص های توسعه در منطقه/استان تهران 

های قایسه فیمابین استاناین مطالعه در دو سطح ملي و مشناسایي گردد.  سناریوهای الزم جهت توسعه استانطریق 

مختلف در قیاس با استان تهران و با در نظر گرفتن نسبت جمعیتي و بدون نسبت جمعیتي از یک سو و در سوی دیگر 

های منتخب صورت گرفته است. در نهایت بر مبنای سطوح بررسي های استان تهران بر مبنای شاخصشهرستان

یه بر دو بخش وضعیت موجود توسعه و نیز خبره سنجي، استخراج شده های توسعه، سناریوهای مد نظر با تکشاخص

 است.
 

 .استان تهرانای، : توسعه، توسعه متعادل منطقهواژگان کلیدی
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 مساله طرح

 يط امروزه توسعه. پرداخت توسعه فیتعر به ستیبا يم ابتدا سوال نیا به یيپاسخگو یبرا ست؟یچ یامنطقه توسعه

مصرف سرانه  شیصرفاً هدف توسعه افزا گریخارج شده است و د یاقتصاد 1رشد یهادگاهید انحصار از گذشته دهه چند

 ،یاری)زاست افتهی وندیپ توسعه نینو مفهوم با شناسانه بوم یهاتعادل و یيخوداتکا ،ياجتماع عدالت یهادگاهی. دستین

 و منطقه یيفضا محدوده در مردم یبرا است یاتوسعه واقع در یامنطقه توسعه توانيم راستا نیا در(. 9: 1383

 ياسیو س یاقتصاد-ياجتماع یهاحوزه در منطقه نیساکن یهاانتخاب گسترش به هایيتوانا شیافزا با همراه ستیبايم

 در یکشورها از یاریبس در که آنچه اما(. United Nation Program, 1994: 6)باشد يانسان توسعه تا انجامدیب

 بوده يغرب اتیتجرب از ناقص يبرداشت د،یگرد ارائه یامنطقه توسعه یهاطرح غالب در رانیا جمله از ایدن توسعه حال

 .ساخت فراهم را یامنطقه مشکالت و هاینابرابر تداوم بستر ینحو به خود که

 ی)کشورهاجوامع از يبرخ ينیع و يذهن طیشرا ،يصنعت انقالب آغاز از سال پنجاه و کصدی از شیب گذشت با واقع در

 و یاقتصاد یهاشرفتیپ فراراه گسترده مشکالت حل و يمل یهاآرمان به يابیدست یبرا نمود جابیدر حال توسعه( ا

 مساله جیتدر به ،یاقتصاد عیسر نسبتاً  رشد موازات به. آورند یرو کشور سطح در یزیربرنامه به ،ياجتماع رفاه نیتام

محدود  یبه دو پاره، مجزا شد: پاره ا یکشورها يمل یجنوب بروز کرد. فضا یحاد در کشورها يبه شکل 2یامنطقه

 کشور، نقاط از يبرخ در تیفعال و تیجمع حد از شیب تمرکز مقوالت. آن از محروم گسترده یابرخوردار از رشد و پاره

دادند  لیدر جنوب را تشک یامنطقه مساله مباحث محور توسعه، اصطالح به از مانده کنار ينواح و یامنطقه تعادل عدم

 (. 17: 1377 ،ي)صراف

 به  يابیدست  و یامنطقه نیب و درون یهاینابرابر رفع هدف با یامنطقه یزیر برنامه گفت توان مي منظر این از

 برنامه عنوان با آن از که یا منطقه یزیر برنامه لذا. شوديم اجرا و هیته ياسیس و ياجتماع ،یاقتصاد متعادل توسعه

 مختلف یها برنامه کردن هماهنگ و میتنظ جهت در که است یندیفرا شود، يم ادی زین یا منطقه توسعه یزیر

 توان يم را ای منطقه زییر برنامه (.85: 1389)دانشور، ردیپذ يم صورت يمحل امکانات و ازهایبا ن ياجتماع-یاقتصاد

 مقابل در مناطق از يبرخ در ينیشهرنش سرعت و تیجمع عیسر رشد .کرد يتلق ای منطقه بعد در يمشکالت به پاسخ

 اکثر در را ایمنطقه زییر برنامه لزوم که است يمشکالت جمله از گر،ید مناطق يبرخ در اقتصادی رکود و يافسردگ

 در زییر برنامه برای يکمک ای لهیوس توان يم را ای منطقه زییر برنامه نکهیا ضمن .است کرده مطرح کشورها

 (.61: 1371 ،دانشپور یعبد)کرد يتلق يمحل و يمل سطوح

 يمناسب گاهیجا توسعه مسائل لیتحل در یيفضا ابعاد ،ياجتماع عدالت بر يمبتن یکردهایرو یهایریگ جهت با امروزه

 یامنطقه یزیر برنامه به توجه ،يبرالینئول یکردهایرو غلبه رغمیعل که یطور به. است کرده دایپ کشورها یزیر برنامه در

 یکشورها در قبول قابل يآهنگ با و گرفته قرار يمناسب تیوضع در یامنطقه توسعه و یزیر برنامه حوزه و افتهی شیافزا

 سوال نیا اما(. 21: 1391 زاده،و عبداله ی)کالنترکند يم يط را يتکامل به رو روند توسعه، حال در و افتهی توسعه

 مطالعات به توانيم رابطه نیا در افت؟ی دست یامنطقه متعادل توسعه یالگو به توانيم چگونه که است مطرح

 اندنموده يسع يعلم کردیرو و دگاهید یمبنا بر کی هر که کرد اشاره یامنطقه علوم متفکران و شمندانیاند از یمتعدد

 پاسخ و یابا عنوان مسائل توسعه منطقه 3کولیآت مطالعه به توان يم جمله آن از. ابندیب سوال نیا یبرا يپاسخ تا

در  یامنطقه توسعه استیس(، 1966)دمنیفر از ونزوئال در یامنطقه توسعه استیس(، 1984)لندیتا در آن به ياسیس

                                                 
  در واقع تا دهه 1960 توسعه تداوم رشد اقتصادی بود که اغلب با رشد تولید ناخالص ملي و درآمد سرانه کشور سنجیده ميشد)تودارو، 1364(. 1
2  Regional Problems 
3 Atikul 
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 جنوب و جنوب در اندازها چشم و تجارب یامنطقه توسعه(، 1984)1میک از کره نمونه عیسر یاقتصاد رشد با یکشورها

 بخش در. کرد اشاره...  و( 1986)همکاران و استوارت از قایافر یبرا برنامه و یامنطقه توسعه(، 1971)لفبر از ایآس شرق

 یاز پارامترها شیب یاقتصاد يمختلف مبان یدر کشورها یامنطقه توسعه از گرفته صورت مطالعات از يتوجه قابل

 بوده است.  لیتحل ينقش داشته و در واقع ابزار اصل یيفضا

 در. دارد یيفضا سازمان نییتب و یيفضا یهاینابربرا با مرتبط مباحث حل در شهیر یامنطقه توسعه مساله اما

 پس ثروت مجدد عیبازتوز با ارتباط در رشمنیه مانند کیکالس اقتصاددانان از یاریبس یامنطقه یهاینابرابر لیتحل

(،  ,1980Friedman and Weaver :19)شديم ادی 2نییپا به رخنه اصطالحاً آن از که مناطق در شدن يقطب از

 توسعه حال در یکشورها از یاریبس که انداز آن يحاک يفراوان ياست که شواهد تجرب يدر حال نینظر مثبت داشته، ا

: 1384 ونز،یا و)پاتر کننديم یرویپ رشمنیه نه و ردالیم هیتوص از عمدتاً حاضر حال در...  و ونزوئال ل،یبرز هند، مانند

 مطالعه و یزیربرنامه ضرورت ينامتوازن یالگو نیچن جهینت در افتهی نمود مشکالت و متعادل توسعه یالگو فقدان(. 91

 يبرخ يانگل عملکرد از يناش واقع در ها تعادل عدم بروز. نمود آشکار را یامنطقه متعادل توسعه یالگو استقرار جهت

 توان يم یاتوسعه متعادل منطقه یالگو يبررس در ،3تسیهوزل مطالعات اساس بر. است یا منطقه شبکه در شهرها از

بود که  نیا يشهر مولد و انگل زیتم یبرا تسیهوزل يابیکرد. شاخص ارز میتقس 4يانگل و مولد دسته دو به را شهرها

 ,Potter et al)ستین نیچن يانگل شهر که يحال در زدیانگيخود را بر م رامونیپ ينواح یشهر مولد، رشد اقتصاد

: کرد میتقس گروه دو به یامنطقه توسعه در را منطقه کی یشهرها توان يم منظر نیا از واقع در(. 34 :1998

 و سطوح به را آن گر،ید و کنند، يم یگذار هیسرما خود رامونیپ و درون در را شده استخراج مازاد که یيشهرها

 شبکه نظام از سطح هر در که یمازاد که است نیا اساساً موضوع. دهنديم انتقال یگذار هیسرما یبرا گرید یفضاها

 مراتب سلسله امتداد در آن از يبخش: گردديم میتقس بخش دو به شود،يم استخراج منطقه در( یيروستا)و یشهر

 در ای و یامنطقه ،يمحل مادرشهر در است ممکن يزهکش مراکز. شوديم يزهکش باالتر سطوح به منطقه یشهر نظام

 یشهر نظام مختلف سطوح در مازاد از یگرید بخش اما. باشد داشته قرار ،يجهان یمادرشهرها يحت و يمل مادرشهر

 (.54: 1384 ،يمی)عظکنديم رسوب منطقه

 نهیزم و بود حاکم یاقتصاد یهایزیر برنامه اول مرحله در که یاقتصاد رشد بر يمبتن یهاافتیره به توجه لذا

 یکردهایرو به نافرجام يسرنوشت از پس ساخت؛ يم فراهم را( شهر)نخست یمرکز شهر چند ای و کی رشد ای و توسعه

 معطوف شود، يم ادی یامنطقه متعادل توسعه یالگو عنوان تحت آن از که آنچه ای و یامنطقه توسعه

 حکم در گردديم متعادل یامنطقه نظام جادیا به منجر که یامنطقه متعادل توسعه یالگو(. 79: 1389،یدی)سعشد

 شکل را منطقه کی يسکونتگاه بافت هم، کنار در که است روستاها زین و کوچک و بزرگ یشهرها از يکامل مجموعه

 یموارد به توانيم که است یيوندهایپ و هاانیجر از یامجموعه رندهیبرگ در یکالبد قیمصاد کنار در که. است داده

 اشاره کرد.  ها،ینوآور و اطالعات ها،دهیا د،یتول عوامل ه،یسرما ،يانسان عوامل انیجر چون

ای در کشور همواره مطرح بوده است. ریزی و توسعه منطقهریزی در ایران، تاکنون برنامهاز زمان پیدایش تفکر برنامه

اجتماعي کشور، دچار تحول و تغییر ای تحت تأثیر مقتضیات سیاسي و اقتصادی و ریزی منطقهدر واقع موضوع برنامه

نیافته، گاه به عنوان ابزاری برای تمرکز گذاری در مناطق توسعهشده و در این میان، گاه به عنوان ابزاری برای سرمایه

ریزی جامع های بخشي و زماني هم به صورت برنامهای کردن برنامهگذاری در مناطق مستعد، زماني برای منطقهسرمایه

منجر  یمنطقه ا یزیبرنامه ر یضرورت ها طرح(. 1390 ،یی و مانند اینها مورد استفاده بوده است)محمدامنطقه

                                                 
1 Kim 
2 Trickle Down 
3 Hoselitz 
4 Generative and Parasitic 
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در مناطق عقب افتاده و مستعد در قالب  یگذار هیبه مفهوم تمرکز سرما یامنطقه یزیر برنامه بار نیاول یبرا که دیگرد

تا برنامه  یمنطقه ا یزی(. اما برنامه ر270: 1370 ،یدی( مطرح شود)وح1334-1327)يبرنامه هفت ساله اول عمران

ریزی توسعه متداول در همان مقطع زماني در جهان و ادبیات حاکم از دیدگاه توسعه برگرفته از رویکردهای برنامهسوم 

به عنوان اند. این برنامه ها استوار بودههای دارای قابلیتها و لکهای مبتني بر نظریه قطب رشد و توسعه نقطهمنطقه

 در یامنطقه یزیربار در برنامه سوم برنامه نیاول یتوسعه مناطق عقب مانده اما مستعد مطرح شد و برا یبرا یابزار

 بر دیتأک و ينیبشیپ ماده این هدف بار نیا و کرد دایپ يمستقل گاهیجا ناقص يصورت به البته برنامه، قانون 17 ماده

 (.163: 1389 و سرخ کمال يرچیزنج ،یاریز)بود یامنطقه یزیربرنامه یيتمرکززدا یهاجنبه

 ژاپن سوئیس، هلند، آلمان، انگلستان، فرانسه، مانند صنعتي کشورهای در زدني مثال مطالعات و ها تالش علیرغم

 را ایمنطقه توسعه ریزی برنامه توسعه حال در کشورهای از بسیاری مانند نیز ایران ای،منطقه هایتعادل حوزه در..  و

 :است داده گسترش زمینه سه در تنها

 .مناطق توسعه برای ایمنطقه شهرهای و هامتروپل مبنای بر ریزیبرنامه (1

 .ملي هایبرنامه قالب در ایمنطقه هایبرنامه تدوین (2

 (.18: 1396 کالنتری،)رودخانه هایحوزه برای ایمنطقه ریزیبرنامه (3

 شده انجام ایدن یکشورها در يمختلف یها روش و موضوعات با یامنطقه یزیر برنامه حوزه در یاریبس مطالعات

ست ساله کی حل یبرا تالش در یامنطقه علوم شمندانیاند گفت توان يم واقع در. ا شکل و م س م سا  سطح در يا

 تحوالت و رییتغ یها زمیمکان نییتب منظور به ینظر يچاچوب ارائه یبرا تالش و ها تعادل عدم رفع آن و بودند منطقه

 .است یامنطقه نیب و درون

س شمار جینتا يبرر شور در یسر شان ک سبت کاهش رغمیعل که دهد يم ن  سطح در  ،1یشهر یيتمرکزگرا ن

شهرها (تهران سهم)کاهش يمل شدن  سط و ظهور قطب ها یو افزوده  شد د یمتو سطح مل گریر شهد، يدر  )مانند م

 نیبوده و در حال رشد است. ا يو ...( اما کماکان تمرکز در مناطق)استان ها( به قدرت خود باق رازیش ز،یاصفهان، تبر

است که  نیسوال ا انیم نیشده است که در ا تیو قعال تیجمع عیدر توز یيفضا یمساله منجر به بروز عدم تعادل ها

ساختار  الت،یناموزون امکانات و تسه عیاز مطالعات انجام شده توز يدر برخ ست؟یناموزون چ عیبروز توز یها زمیمکان

ستیس زین يمنطقه و برخ يعیطب سلط و تمرکز ندیفرا نیا. اندعدم تعادل ذکر کرده نیبروز ا لیرا دل یاراد یها ا  ت

س در شور یها قطب از یاریب سل ندیفرا ک سل سند دارد يپ در را تیجمع و تیفعال ه،یسرما جذب از یوار ت  برنامه)

 (.1378 توسعه، سوم

 تیهدا هینظر ست؟یچ توسعه یهاشاخص نیمهمتر که شوديم مطرح سوال نیا گذشت آن ذکر که آنچه اساس بر

 چه و است؟ چگونه شده فیتعر یها شاخص منظر از تهران استان يعموم یمایس کدامند؟ ها شاخص نیا گر

 نمود؟ ارائه ها شاخص نیا بهبود یراستا در توانيم یيراهکارها

.

                                                 
1 City Concentration Ratio 
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 مساله پژوهش ابعاد:  1 شماره شکل

 

توسعه نیافتگي 

 اقتصاد ملي

توسعه نیافتگي 

 ساختار فضایي

توسعه نیافتگي 

-اقتصاد منطقه

ای و ساختار 

 فضایي

توزیع نامتعادل 

 جمعیت

توزیع نامتعادل 

 فعالیت

 ایهای منطقهمکانیزم

 

 مليهای مکانیزم

 

 مليهای مکانیزم

 

 های جهانيمکانیزم

 گذاری و امکانات و خدمات زیربنایيتوزیع نامتوازن سرمایه

 پیرامون-ای و نظام مرکزشکل گیری ساختار نامتعادل منطقه

گیری قطب گرایي در سطح منطقه و عدم وجود سلسله مراتب شکل

بهینه در نظام شهری، ضعف شهرهای کوچک و متوسط و عدم 

 قابل بین مراکز باالدست و پایین دست. پیوندهای مت

درماني، فرهنگي، تولیدی، آموزشي و -تمرکز خدمات برتر بهداشتي

 های شغلي در شهر اصليمتعاقباً تمرکز فرصت

شهری و نیز در برخي موارد -روز پدیده مهاجرت روستاب

 مهاجرت از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ

 وستایي به شهررخلیه روستاها و تبدیل نقاط ت

 توزیع نامتوازن فعالیت

 توزیع نامتوازن جمعیت

سایر 

 هامکانیزم

 تسلط نخست شهری

روز و افزایش مسائل و مشکالت اجتماعي و فرهنگي و نیز ب

 کالبدی در شهرهای بزرگ

 یجاد تقاضاهای جدیدا

سرمایه گذاری بیشتر 

 ها و تشدید نابرابری

 ایهای منطقهو تداوم فقر و عدم تعادل ایگسترش شکاف منطقه

افزایش جاذبه 

 شهرهای بزرگ
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 بحث ضرورتو  تیاهم

 اصول بر يمبتن شوديم ارائه روستا و شهر یبرا مسووالن و زانیربرنامه یسو از که یگرید برنامه ای مدل ه،ینظر هر

 و برون یفضا يتکامل ریس در و شوديم یزیر هیپا حاکم یدئولوژیا اهداف به يابیدست منظور به که است یيهاارزش و

 و ياسیس ،یاقتصاد ،ياجتماع ،يعلم دیجد یهایيتوانا. سازديم فراهم را داریپا توسعه موجبات روستا و شهر درون

 .است هاارزش و اصول نیا با یيارویرو و تقابل در دائماً مکان و زمان طیشرا با متناسب رهیغ

 کنديم مطرح را سوال نیا( 78، 1384)"یاهیناح یزیربرنامه"از کتاب خود با عنوان  يدر بخش ریدل زادهنیحس

 بدان نیا که دهديم پاسخ نگونهیا سوال نیا به ادامه از سپس باشد؟ توانديم چه( یا)منطقهیاهیناح رشد از منظور که

 متعادل شود. یرشد کند تا سطوح درآمد افتهی توسعه ينواح از تندتر رتریفق ينواح که معناست

 سطح در يانسان یهاسکونتگاه يوابستگ لیتحل کپارچه،ی توسعه ضرورت به توجه با سوم جهان یکشورها در

 یهاستمیس از یينها هدف سوم، جهان یکشورها در رایز شود؛يم محسوب کار اساس یزیربرنامه هر در ،1یاهیناح

 به است؛ یاهیدر سطوم ناح یاقتصاد-ياجتماع توسعه روند عیتوز و هیناح سطوح در تیجمع مطلوب عیتوز ،یاهیناح

 همراه به هیناح یایزوا همه در یاقتصاد یهاتیفعال يبازده و یيکارا دیبا یاهیناح یهاستمیس لیتحل گرید عبارت

 ياجتماع و یاقتصاد یهاتیفعال محرک صورت به تینها در يعنی دهد؛ شیافزا آن امکانات عیتوز در ياجتماع عدالت

 دیبا مانده عقب طیشرا با هیناح کوچک یشهرها و یيروستا یهاحوزه سوم، جهان یکشورها در سان نیبد. کند عمل

 سالم و ازین مورد خدمات افتیدر ،یيروستا عیصنا امکانات نیتام ،يابیبازار خدمات از و رندیبگ قرار توسعه ریمس در

 به دنیبخش تیمطلوب توسعه، یهابرنامه هدف اگر پس. شوند مندبهره هاکارخانه و بازارها به یدیتول مواد رساندن

 يسکونتگاه یهاستمیس لیتحل درباره یشتریب قاتیشهر و روستا باشد، الزم است تحق ياجتماع-یاقتصاد طیشرا

 صورت نیا در تنها در رایز شود؛ مشخص یاهیناح یهاستمیس با یاهیناح یزیربرنامه هر چارچوب و ردیبگ صورت

 اهداف از يکی لیدل نیبهم گرفت؛ بهره هیناح یاقتصاد و ياجتماع توسعه در ،يانسان یروین و موجود منابع از توانيم

 آن، امدیپ که است یاهیناح سطوح در کامل اشتغال به دنیرس یاهیناح-یشهر یایجغراف در يستمیس لیتحل مهم

 (.1373 ،یي)شکوبود خواهد یيروستا یهاحوزه در انیروستائ ماندن و یيروستا یهامهاجرت یهاآهنگ شدن فیضع

 نمود عنوان)به تیفعال و تیجمع یيفضا دمانیچ بر دیتاک با منطقه کی در یاتوسعه ابعاد شناخت یرو نیهم از

 .باشد یامنطقه درون یهاتعادل عدم هاینابرابر یراهگشا توانديم( فضا در اقتصاد و استیس تبلور و ينیع

 :از اند عبارت يمل توسعه هیپا هینظر در پنجگانه یمحورها نیسرزم شیآما مطالعات در

 منطقي تصویری امکان حد تا دارد سعي است، بلندمدت ریزی برنامه اصلي نیاز پیش که بخش نی: اینگر ندهیآ -1

 ."میرويم کجا به” که دهد پاسخ سؤال این به واقع در و دهد ارائه رو پیش جهان از بینانه واقع و

 در و باشد مي تر عیني ای حوزه در هنگری آیند بحث ادامه عبارتي به بحث این :ایمنطقه موقعیت تحلیل -2

 مي پاسخ سؤال این به و دهد مي ارائه منطقه اقتصادی و سیاسي جغرافیایي، وضعیت و موقعیت از روشني درک واقع

 .“هستیم درکجا” که دهد

 است گرفته مي قرار غفلت مورد هاریزی برنامه در تاکنون معموال که بخش این :ملي هویت فرهنگي ساختار -3

“هستیم که ما” که است براین ناظر هویت، بحث .پردازد مي ما ملي هویت فرهنگي ساختار و اصلي اجزای شناخت به

                                                 
از همین روی در بسیاری از منابع مرتبط با  اند.شکویی معادل ناحیه را برای منطقه استفاده کردهحسین بسیاری از جغرافیدانان کالسیک مانند دکتر   1

 این عزیزان کلمه ناحیه مورد استفاده قرار گرفته است.
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 ایجاد تناسب توسعه مشيخط حفظ با اجتماعي های واقعیت و ها توانمندی بین که است آن دنبال به بحث این .

 .کند

 توسعه فضای سازماندهي و سرزمین آمایش موجود وضع شناخت معنای به بحث این :فضایي سازمان تحلیل -4

 .“ هایم ایستاد وضعیتي چه در ” گوید مي ما به شناخت این .باشد مي

 عرصه در ما های کاستي و هاتوانمندی از درست شناخت :توسعه تنگناهای و هامحدودیت ها،قابلیت امکانات، -5

و چه کم  میدار چه” گوید مي ما به شناخت این .است ملي توسعه پایه نظریه تدوین نیاز پیش دیگر مختلف، های

 (.15: 1383 دار،یو توسعه پا شی)دفتر آما"میدار

 مطروحه محور پنج از محور دو اساس بر طرح نیا نیسرزم شیآما مطالعات در مندرج پنجگانه یمحورها اساس بر

 : از عبارتند محور دو نیا. است افتهی نیتدو ضرورت

 .يمل یيفضا ساختار با ارتباط در یامنطقه تیموقع لیتحل ضرورت( الف

 .آن در تیفعال و تیجمع یيفضا نمونرخ از يبخش عنوان به منطقه یيفضا ساختار و سازمان يبررس و لیتحل( ب

 حرکت تداوم و تهران شهر يعنی ،ياصل شهر کی در يصنعت یهاتیفعال تمرکز به توان يم مطرح، اتیضرور گرید از

 يصنعت دوریکر نیا در شتریب تمرکز آن یيفضا دادکه مسلماً برون تهران-کرج-تهران محور در عیصنا و تیفعال وارخزش

 متعاقباً  که. است ،یيتمرکزگرا حرکت نیچن انکار بدون ندیبرآ مسلما، ،يتیجمع يماکروسفال ظهور. باشديم است،

 .است يهیبد یامر است؛ تیجمع يانباشتگ از يناش آن از يتوجه قابل بخش که ياجتماع مشکالت و مسائل
 

 قیتحق اهداف

)ساختار یامنطقه متعادل توسعه در رگذاریتاثعناصر  يتمام لیو تحل يستمیبر نگاه س دیمطالعه با تاک نیا در

 یساختار کردیبا توجه به رو نیبنابرا .است گرفته قرار يبررس مورد تیجمع و تیفعال فضا، عنصر سه ،(منطقه یيفضا

 :کرد خالصه ریز موارد در راپژوهش  نیاهداف ا توانيم ،منطقهبه 

 

 پژوهش کالن فهد -1

 است. "بهبود آن یتوسعه استان و راهکار ها یشاخص ها تیوضع يبررس " طرح نیا ياصل هدف

 ياتیعمل اهداف -2

 ارائه ياصاال هدف به يابیدساات ورمنظ به واقع در که را( ي)فرعياتیعمل اهداف توانيم طرح ياصاالهدف  اساااس بر

 :نمود یبنددسته ریز قرار به گردند،يم
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 توسعه یشاخص ها نیمهمتر یو دسته بند یيشناسا 

 در حوزه توسعه يو تجارب جهان ینظر يمبان يبررس 

 توسعه یوضع موجود استان تهران از منظر شاخص ها لیتحل 

 توسعه یدر استان تهران از منظر شاخص ها یاهیو گسست ناح یيافتراق فضا یيشناسا 

 توسعه در استان تهران یهابهبود از منظر شاخص یو راهکارها هازمیمکان یيشناسا 

 

 پژوهش یهاسوال

از  .اندشده تشکیل(، 1390 ،ي)فرجيفیتعر و يفیاز دو دسته سواالت توص طرح نیمطرح شده در ا سواالت

با  .نمود یبنددسته( 40: 1384 ،يکی)بلیيچرا و يگچگون ،يستیچ دسته سه در را طرح سواالت توانيم گریمنظر د

 و يبررس ردمو تهرانرا در منطقه  "منطقه درتوسعه  یهاشاخص تیوضع يبررس"که قصد دارد  طرحتوجه به عنوان 

صورت چ پژوهش یهاسوال دهد، قرار نییتب س لی)تحليستیبه دو  ضع يو برر شکلیيموجود( و چرا و  یریگ)علل 

 .شونديم یبنددسته ریقرار ز به (یيفضا یهافرم

 است؟ یموارد چه شامل توسعه سنجش یهاشاخص نیمهمتر

 است؟ (ي)در سطح مل يتیوضع چه یدارا توسعه یهاشاخص منظر از تهران استان

 است؟( شهرستان سطح)در  يتیوضع چه یدارا توسعه یهاشاخص منظر از تهران استان یهاشهرستان

 توسعه در استان تهران کدامند؟ تیبهبود وضع یو راهکارها وهایسنار نیمهمتر
 

 قیتحق فرضیات

 .است دهیگرد نظر صرف سواالت طرح از مطالعه، ياکتشاف تیماهتوجه به  با
 

 تحقیق انجام هایروش و اطالعات گردآوری ابزار ها،داده

 قیتحق نوع -1

 "یکاربرد قاتیتحق" عانوااز  قینوع تحق ،با توجه به اهداف مورد نظر زیو ن پژوهش نیا ینظر یکردهایرو به توجه با

 است.

 قیتحق يشناس روش -2

 طرحاهداف  شبردیمنتخب در پ یاست و استراتژ يعلّ نییاز نوع تب يلیتحل – يفیپژوهش، توص نیدر ا قیتحق روش 

 است. ياسیق یاستراتژ ه،یفرض آزمون و يبررس زیو ن

 ندیب دسته در لذا است مطالعه مورد محدودهتوسعه  یالگو ساختاراز آنجایي که هدف این تحقیق به نحوی کشف  

 طریق از و کمي تحقیق پارادایم پرتو در حاضر تحقیق زین يپارادایم جنبه از. گیردمي قرار نیز اکتشافي تحقیقات

 يردگگست به عنایت با تحقیق، راهبرد لحاظ از. است شده محقق آنها تحلیل و هاداده گردآوری و گراکمیت سازیشاخص



 

 14 

 و اسنادی تحلیل طریق از ردهگست اطالعات کسب به نیازمندی(، روستایي و)شهری ایمنطقه مطالعات ابعاد و حدود

است،  نیادیبن یهاپژوهش نوع از هدف، و پژوهش یگیراستفاده شده است. این تحقیق از لحاظ جهت ثانویه هایداده

نیز، با عنایت به  ي. از لحاظ زمانباشديقابل استفاده م یامنطقه یزیربرنامه با مرتبط یهاشهیاند قیتعمزیرا در جهت 

 . باشديم يمقطع یهاپژوهش نوع از دگیريخاص و معین انجام م ياینکه این پژوهش در چند مقطع زمان

 تهرانتوسعه در منطقه)استان(  یهاشاخص تیوضعنگر پژوهش با توجه به اینکه به دنبال واکاوی همه جانبه این

 منطقهعنوان  بهاستان قزوین) و يسطح کالن مل انتخاب با باشد،يم آن نتایج يدهتعمیم امکان صدددر يسوی از و است

 سرشماری، هایداده مانند ثانویه هایداده ق،یتحق نیابزار پژوهش در ا .ردیگيبهره م ياسیقاز رویکرد  ،(مطالعه مورد

. شوديم حاصل اسنادی و ایکتابخانه مطالعات قیطر از که اشدبيم...  و منطقه معادن و صنایع اطالعات ،هانقشه

 مورد فعالیت و جمعیت فضایي توزیع نیز و منطقه روستایي و شهری نظام روشن، جینتا به يابیدست منظور به نیهمچن

 گرفته شده است.  بهرهکمي  هایتکنیک از منظور این برای که گرفته قرار بررسي

 

 پژوهش یهاداده -3

 :شونديم یبنددسته يکل بخشدر دو  رندیگيپژوهش مورد استفاده قرار م نیا در که یيهاداده يکل طور به

 تهراندر سطح منطقه  یيفضا زیو ن يتیفعال ،يتیابعاد جمع طرح نیکه ا یياز آنجا :یآمار یهاداده -الف

 :است یبنددسته قابل ریز قرار به یآمار ابعمن از مستخرج یهاداده لذا دهديمقرار  يرا مورد مطالعه و بررس

 و نسبت تحوالت ،يتیجمع راتییتغ ،(1395)یمختلف آمار یدر دوره ها یيو روستا ینقاط شهر تیجمع: يتیجمع یهاداده 

 .منطقه سطحدر  تیجمع یهااندازه

 خدمات مراکز عیتوز معادن، عیتوز ،عیصنا عیتوز: يتیفعال-یاقتصاد یهاداده. 

 مطالعات از یاعمده بخشرو  نی. از ااستان توسعه یوهایسنار ارائه و يبررس(: یرآماری)غیاسناد یهاداده -ب

 :بود خواهد ریز موارد شامل پژوهش نیا در
  يخیتار -یاسناد مطالعات  

 (.متقاطع اثرات سیماتر از استفاده با يسنج)خبره  يشیمایپ مطالعات 

 

 اطالعات یگردآور روش -4
 هیکل شامل یاسناد روش. بود خواهد( ي)خبره سنج يشیمایپ و یاسناد صورت دواطالعات به  یجمع آور روش

به  تهرانو بخصوص منطقه  یامنطقه مطالعاتکه در خصوص  یيهانامهانیپا زین و مرتبط یهازارشگ و اسناد متون،

 یآمار یهامنتشره در سالنامه یبر گرفته از آمارها طرح نیا یهااز داده يقابل توجه بخش .انددرآمده ریرشته تحر

 .است رانیا آمار مرکز

 

 پژوهش یهاکیتکن و مدل -5

 saw 1 روش ¤

بهره  SAWاستان تهران از روش  گاهیجا قیتدق زیو ن ياستان زیو ن يمل اسیتوسعه در مق یمایس میمنظور ترس به

در این روش با مشخص . کنديم ارائه توسعه مراتبسلسله و یبندرتبه نییجهت تع یيروش مبنا نیگرفته شده است. ا

( پرداخته 1با استفاده از رابطه ) *Aباشند با انتخاب گزینه مناسب ها ميهای شاخصکه بردار وزن wبودن بردار 

 شود.مي

                                                 
1 -Simple additive-weighting method 
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 زاردیوویسنار افزار نرم

 يسنجخبره زین و موجود تیوضع یمبنا بر استان توسعه یوهایسنار ارائه طرح نیا اهداف از يکی نکهیا به توجه با

 ینگار ندهیآ ينوع بر روش نیا یمبنا. است شده گرفته بهره طرح نیا در يسیونویسنار روش از لذا است؛ گرفته صورت

 زاردیو ویسنار افزار نرم يسیونویسنار روش در ياساس ابزار. است تهران استان توسعه یوهایسنار نیمهمتر نییتع و

 .است

 یهاسیماتر افزارنرم نیا کار اساس. است افتهی توسعه آلمان اشتوتگارت دانشگاه يپژوهش مرکز در زاردیوویسنار افزارنرم

 گرفیتوص کی از حالت کی وقوع احتمال اثر مورد در خبرگان نظر استخراج منظور به هاسیماتر نیا. است متقابل اثرات

 نی(. ا114: 1394 ،ينینائ یادیو بن ی)شکور شوديم استفاده يکالم یهاعبارت قالب در گرفیتوص از يحالت یرو بر

که با  گریکدیعوامل بر میرمستقیو غ میو شبکه روابط مستق یریو اثرپذ یاثرگذار سیماتر شیافزار عالوه بر نمانرم

 یي)تقوا دینما يم يمعرف زیباالتر را ن يو هم بستگ یيهم افزا یدارا Scenariosمک مشترک است،  کیم یهاتیقابل

 (. 13: 1396 خواه،ينیو حس

 به یدیکل عوامل انتخاب از.پس است شده يطراح يسیونویسنار دهیچیپ محاسبات انجام یبرا زاردیو ویسنار افزارنرم

 هاتیوضع آن، نامهپرسش در. ردیگيم قرار توسعه نیمتخصص اریاخت در( متقابل اثرات سی)ماتر يسیماتر صورت

 نامهپرسش نیا یمحور سؤال. است ریمتغ -3 تا 3 از نامهپرسش اعداد و دهند نشان زین را يمنف یرگذاریتأث تواننديم

 تیعدم وقوع وضع ایبر وقوع  یریچه تأث فتد،یاستان اتفاق ب ندهیدر آ A یدیعوامل کل از 1A تیاست که )اگر وضع نیا

2B یدیاز عوامل کل B افزاردر نرم تیذکر شده و در نها -3تا  3از اعداد  يفیخواهد داشت که جواب آن به صورت ط 

 قابل و وهایسنار یسازنهیمعروف است و هدف آن به 1CBDبه  افزارنرم نیا لیتحل کیتکن(. شودیم لیتحل مذکور

 (.116: 1395 ،يو زال انیعطر) هاستآن کردن نانیاطم

 CIB سیماتر: 2شماره  شکل

 1396 خواه،ينیحس و یيتقوا: منبع

 نیکند و بهتريم يمختلف حاالت عوامل را بررس یهابیبه حاالت مختلف هر عامل ترک يدهکه با نمره بیترت نیبد

مک  کی، نسبت به مScenario Wizard ازاتیاز امت گرید يکیکند. يم يبرتر معرف یوهایرا در قالب سنار وهایسنار

                                                 
1 . Cross – impact balance 
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 ازیگون را ولو با امتناهم یبا اجزا یيوهایتواند سناريعناصر است که م نیب يخوانناهم رشیسطح پذ میتوان تنظ زین

 (.14: 1396 خواه،ينیو حس یي)تقوا دیاعضا، حذف نما گرید نیب یيباال یيهم افزا

 :زاردیوویسنار در خبرگان پانل مراحل

 عضو 20 تا 12 نیب پانل نیا ینگارندهیآ یهاپروژه در معمواالً. شوديم لیتشک خبرگان پانل مرحله نیا در: اول مرحله

 سواد افراد، تجربه مانند یموارد به که است مهم مسئله کی خود پانل در شرکت یبرا افراد يخبرگ صیتشخ. دارد

 .دارد يبستگ...  و پروژه یرو هاآن یاثرگذار زانیم ها،آن کیآکادم

 کامل حیتشر ضمن خبرگان پانل از جلسه نیاول لیتشک و پانل در شرکت منظور به افراد از دعوت از بعد: دوم مرحله

 تا شوديم خواسته پانل اعضا از ،یفکرهم مناسب جو جادیا یراستا در خبرگان پانل لیتشک از هدف و پروژه اهداف

 رانیا روابط ندهیآ نهیزم در میبخواه ما اگر مثال یبرا. ندینما مشخص را پژوهش مورد مسئله یگرهافیتوص نیترمهم

 مناسبات و روابط نفت، متیق: شوند یيشناسا یيگرهافیتوص نیچن است ممکن میبپرداز ینگارویسنار به عربستان و

 ینگارندهیآ پروژه هر در معمول طور... .به و يمذهب مناقشات من،ی به مربوط مسائل کا،یآمر و رانیا رابطه ،يالمللنیب

 .شونديم یيشناسا گرفیتوص 20 تا 10 نیب

 گرفیتوص هر یشرویپ ياحتمال یهاحالت تا شوديم خواسته پانل یاعضا از گرهافیتوص یيشناسا از پس: سوم مرحله

 .باشد داشته ياحتمال حالت چند توانديم گرفیتوص هر. کنند مشخص يکالم عبارت قالب در را

 اثر از توانديم اثر نیا. کنند انیب يکالم صورت به را حالت وقوع اثر تا شوديم خواسته پانل یاعضا از: چهارم مرحله

 .ردیبگ قرار فیط کی در زیناچ اریبس اثر تا ادیز يلیخ

 وترد و گرفته قرار -3 تا 3 از یعدد فیص کی یرو بر قبل مرحله در شده شناخته اثرات تینها در: پنجم مرحله

 .شونديم لیتحل افزارنرم یهايخروج و شده داده افزارنرم به سیماتر نیا. شونديم سیماتر

 يعنی هاآن تیذهن استخراج و خبرگان با کردن کار هاقسمت نیترمهم پژوهش نیا انجام ندیفرا در که داشت دقت دیبا

 لیتشک و کردن يکم آن از بعد. طلبنديم را گرپژوهش وسواس و دقت که هستند یيابتدا يفیک مرحله چهار همان

 (.117: 1395 ،يزال و انی)عطر گرفت خواهد صورت افزار،نرم لهیوس به هاداده پردازش و سیماتر

 در را پژوهش يشناسروش با آن ارتباز و طرح يمفهوم مدل توانيم حاضر طرح يشناسروش ارائه انیپا در نیبنابرا

اثرات  یدارا تیو فعال تیجمع مؤلفهمختلف بر دو  یهازمیمکان یمدل اثرگذار نینمود. در ا میترس 3 رهشما شکل قالب

مختلف و استفاده از  یوهایسنار نیتدواست که با استفاده از  يو اثرات مسلط فیاثرات ضع میمستق ریغ م،یمستق

 متعادل توسعه ندیفرآ در را مختلف یهامؤلفه و عوامل یاثرگذار توانديم ،يپژوهندهیکارآمد در حوزه آ یابزارها

  نمود.  ينیبشیپ و مطالعه ،یامنطقه



 

 17 

 طرحمفهومي  مدل :3 شماره شکل

 
 

 

 تاثیر مستقیم ضعیف تاثیر مسلط تاثیر مستقیم

 

 تاثیر غیر مستقیم

مراکز صنعتي و  نقاط شهری

 معدني

مراکز ارائه 

 خدمات

مراکز تولید  نقاط روستایي

 کشاورزی 

 فعالیت جمعیت ایتوسعه متعادل منطقه

های مکانیزم

طبیعي)موقعیت جغرافیایي 

و شرایط ژئومورفولوژیک( و 

غیرطبیعي)اقتصادی، 

 فرهنگي(-سیاسي، قومي
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 طرحواژگان کلیدی  تعریف

 توسعه -1

 مطرح ياجتماع و یاقتصاد اتیدور در ادب يلیخ یهااز گذشته 4و گسترش 3شرفتیپ ،2رشد ،1يترق مفهوم گرچه

 (.8: 1391کرده است)تودارو،  دایدوم رواج پ يآن پس از جنگ جهان يبه مفهوم متداول کنون 5توسعه واژه کنیل بوده،

 توسعه با سهیمقا در اما دارند، نظر مد را جامعه کی موجود طیشرا و اوضاع بهبود جهت در حرکت م،یمفاه نیا اگرچه

 وضع از طیشرا رییتغ و یبهبود سمت به حرکت مفهوم، در توسعه. هستند برخوردار یمحدودتر میمفاه و يمعان از

 .(19: 1391و عبداله زاده،  ی)کالنترگذارديم شینما به را یتريآرمان یهدفمند جنبه و بوده ترمطلوب وضع به يکنون

 مفهوم از اترفر امروزه که آنچه اما. 6دینما يرا متبادر م يمختلف يعلوم مختلف معان شمندانیالبته توسعه از نظر اند

 .است داریپا توسعه مفهوم واقع در باشديم مدنظر توسعه صرف

به  ویر 1992که در کنفرانس سال  ستیز طیبه مسائل مح يبا معطوف شدن توجه جهان ،یالدیم 1990دهه  در

خصوص اصطالح  نیتوسعه افزوده شد. در ا يو اجتماع يبه ابعاد انسان زین يطیمح ستیمسائل ز د،ینقطه اوج خود رس

براتلند  ونیتوسط کمس يبار به طور رسم نیاول یمفهوم برا نیکرد. ا دایرواج پ 7داریپا توسعه نام به یدیجد مفهوم و

 یهانسل حقوق ،يکنون نسل یازهاین ودننم برآورده نیع در که است توسعه از یيالگو و دیمطرح گرد 1987در سال 

 و مساوات ،یبرابر يعنی توسعه، هیال سه آن در که براتلند فیتعر بر بنا. دیننما محدود را منابع به يابیدست در ندهیآ

قرار  يمورد بررس يکیو اکولوژ ياجتماع ،یاقتصاد بعد سه در را داریپا توسعه شده، مشخص ستیز طیمح از حفاظت

 (. 21: 1375)زاکس، اندکرده اضافه مفهوم نیا به را يهنگفر و يمکان بعد دو زین يبرخ البته. دهنديم

 يکیاکولوژ یداریپا چنانکه. کنديم دیکتا توسعه از يخاص جنبه یداریپا بر کیتفک به داریپا توسعه ابعاد از کی هر

 یداریپا بعد. کنديم دیتاک ،يعیطب یهاهیسرما از رگید يعبارت به ای و يطیمح ستیز منابع از نهیبه مصرف و حفظ بر

 عیتوز بر ياجتماع یداریپا بعد و...  و داریپا اشتغال د،یتول یساز تنوع ،یورهبهر شیافزا د،یتول یداریپا بر یاقتصاد

 یداریپا عدب حال نیع در. شوديم دیتاک...  و ياجتماع یهاتنش کاهش ،يزندگ تیفیعادالنه منابع و امکانات، بهبود ک

 )همان(.کنديم دیتاک نیامروز یباورها اساس رب باورها و هاارزش تداوم بر يفرهنگ

 مد و توجه مورد شتریب داریپا توسعه چارچوب در یامنطقه مطالعات در ایجغراف شمندانیاند انیم در که آنچه اما

-یشهر عادالنه و متقابل روابط ،یيبر توسعه متعادل فضا يمکان-یيفضا یداریپا. است يمکان داریپا توسعه است؛ نظر

 حفظ رمترکز،یغ شدن يصنعت ،مادرشهرها در تمرکز کاهش ها،تیالفع و هاسکونتگاه مناسب یيفضا عیتوز ،یياروست

 سلسله ساختار و یشهر یهانیزم و یکشاورز ياراض یکاربر نهیبه یالگو ،يعیطب یهاقرق در يطیمح ستیز تنوع

 )همان(.کنديم دیتاک ،یيروستا و یشهر شبکه مناسب يمراتب

                                                 
1 Progress 
2 Growth 
3 Advancement 
4 Expanding 
5 Development 

ردمی، چنانکه اقتصاددانان توسعه را به معنی رشد اقتصادی و اندیشمندان علوم سیاسی، توسعه را در مفهوم توسعه سیاسی و در قالب مشارکت های م  6

عه را در نظام های چند حزبی، رقابت های انتخاباتی، ثبات سیاسی و پرهیز از تنش سیاسی تعریف می کنند. در حالی که اندیشمندان علوم اجتماعی توس

نوان توسعه فرهنگی تفسیر کرده و در آن تامین نیازهای غیرمادی)بازاندیشی سنت ها و تجارب در قالب نیازهای امروزین( به ع-مفهوم توسعه اجتماعی

تری و فرهنگی و نیز تامین نیازهای مادی مانند مسکن، تغذیه مناسب، بهداشت، آموزش، حمل و نقل و... به عنوان توسعه اجتماعی مد نظر است)کالن

 (.1391عبداله زاده، 
7 Sustainable Development 
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مراد از مفهوم  طرح نیبه طور خاص گفته شد در ا داریتوسعه به طور عام و توسعه پا فیتوجه به آنچه که در تعر با

 فیتعر ریبه قرار ز طرح نیراستا توسعه در ا نیدر ا .باشديم داریتوسعه پا يمکان-یيفضا بعدتوسعه در واقع همان 

 :گردديم

دسترس همگان  در امکانات و منابع آن موازات به که نیسرزم پهنه در تیفعال و تیجمع یيفضا عیتوز از یحد

 یشهر شبکه یدارا که است یامنطقه افتهی توسعه منطقه واقع در. نگردد جادیا يتیفعال و يتیعجم يبوده و انباشتگ

 .باشد متعادل...(  و يخدمات ،ي)صنعتيتیفعال يپراکندگ و ثبات با یيروستا تیجمع موزون،

 منطقه -2

-یساختمان اقتصاد ،يکیو دموگراف يطیعوامل مح بیکند که در آن ترک يم فیتعر يمنطقه را محل 1ووفتر

 اندشمندان انیم در گفت بتوان دیشا(. 26: 1389 آورده باشد)دانشور، دیرا پد يهماهنگ و موزون ياجتماع -يفرهنگ

 وجود با اما. اندنپرداخته آن ابعاد و منطقه مطالعه و يبررس به ایجغراف شمندانیاند وسعت به چکدامیه مختلف علوم

 یيایجغرافدر حدود  ي( تا به حال توافقیشهر یزیربرنامه)و ایجغراف حوزه در عیوس تمطالعا و گسترده یهاتالش

 .خوردينم چشم به منطقه

 ،2همگن مناطق گروه سه در را منطقه حیتشر و فیتوص نهیزم در موجود یهاروش ،یامطالعه در چاردسونیر

 همگن منطقه مبنا نیا بر(.  ,1973Richardson :468)کنديم میتقس یزیرو مناطق برنامه 3(ي)کانونیاگره مناطق

. باشد همگن رهیغ و يکیزیف تیوضع ای یکشاورز غالب تیوضع زبان، رینظ خاص یهايژگیو نظر ازاست که  یامنطقه

 ،یزیربرنامه منطقه و دارند غلبه منطقهچند شهر بر کل  ای کیاست که در آن  یامنطقه واقع در يکانون ای یاگره منطقه

 ی)کالنترگردد يم مشخص یادار و ياسیس یمرزها نییتع منظور به دولت توسط و قانون یمبنا بر که است یامنطقه

 (.42: 1391 و عبداله زاده،

 ای و يژگیو یمبنا بر که است یيایجغراف محدوده رندهیگ بر در منطقه واقع در آمد انیم به آن ذکراساس آنچه  بر

و  فیعمل در تعر یبه عنوان مبنا طرح نیشده است. آنچه که در ا نییتع یزیربرنامه اتیضرور اساس بر ای و يفتص

 رندهیگ بر در یکشور ماتیتقس چارچوب در نجایا در که است یزیربرنامه منطقه همان واقع در است همنطق قیتدق

 .است شهرستان همان زین ينواح و باشديم استان

 یامنطقه یزیربرنامه -3

 یاقتصاد رکود دهه نیا درمطرح کرد. در واقع  1930 یهادهه در توانيم را یامنطقه یزیربرنامه نمود و ظهور

 یزیربرنامه مفهوم دوره نیا در که. فتگر شکل( هاستیکمون از ری)غغرب جهان یکشورها يبشدت در تمام يمیعظ

 یمسائل و مشکالت اقتصاد ریقرار داد که درگ يمبنا را توسعه مناطق ،یاقتصاد یزیربرنامه تیمحور با یامنطقه

 یيفضا عوامل بیترک واقع در افتهی شهرت یامنطقه یزیربرنامه عنوان به امروزه هاما آنچه ک (.29: 1387بودند)هال، 

 .است یيرفضایغ و

 به  يابیدست  و یامنطقه نیب و درون یهاینابرابر رفع هدف با یامنطقه یزیربرنامه گفت توانمي منظر این از

 یزیربرنامه عنوان با آن از که یامنطقه یزیرامهبرن لذا. شوديم اجرا و هیته ياسیس و ياجتماع ،یاقتصاد متعادل توسعه

-یاقتصاد مختلف یهاو هماهنگ کردن برنامه میجهت تنظ در که است یندیفرا شود،يم ادی زین یامنطقه توسعه

 به پاسخ توانيم را ایمنطقه زییربرنامه (.85: 1389)دانشور، ردیپذيم صورت يمحل امکانات و ازهاین اب ياجتماع

 يافسردگ مقابل در مناطق از يبرخ در ينیشهرنش سرعت و تیجمع عیسر رشد .کرد يتلق ایمنطقه بعد در يمشکالت

                                                 
1 Woofter 
2 Homogenous Regions 
3 Nodal Regions 
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 کشورها اکثر در را ایمنطقه زییربرنامه لزوم که است يمشکالت جمله از گر،ید مناطق يبرخ در اقتصادی رکود و

 و يمل سطوح در زییربرنامه برای يکمک ایلهیوس توان يم را ایمنطقه زییربرنامه نکهیا ضمن .است کرده مطرح

 (.6: 1371 ،دانشپور ی)عبدکرد يتلق يمحل

از  (.23: 1383 ،یاریز)است يعموم مصالح موانع و هاتعادل عدم و اشتباهات کننده حیصحت نقش در یزیربرنامه

 با ياجتماع و یاقتصاد مختلف یهابرنامهو هماهنگ کردن  میاست در جهت تنظ یندیفرا یامنطقه زییربرنامه نرویا

آن را  توانيم لذا شود،يم مطرح زین مردم کتمشار چون زییربرنامهنوع  نی. در ایامنطقه و يمحل امکانات و ازهاین

 زییربرنامه نیدانست. بنابرا یامنطقه یهايژگیو با کالن یهابرنامه انطباقبه باال در جهت  نییپا از زییربرنامه

 یهالیپتانس و منابع از نهیبه ستفادها و یبرداربهره ،يسازمانده ،یگذاراستیس یبرا يمشارکت است يکوشش یامنطقه

. یامنطقه یساختارها و نهادها کمک به منطقه مردم يزندگ سطح بردن باال جهت ها،تیاولو با متناسب یامنطقه

از  تیحکا زین يدارد و تجربه جهان نیسرزم شیبا آما يو فضا، وجه مشترک فراوان ایاز نظر جغراف یامنطقه زییربرنامه

در چارچوب  یامنطقه یزیربرنامهدر کنار هم و بلکه  دیبا نیسرزم شیو آما یامنطقه یزیربرنامهدارد که  تیواقع نیا

 :است ریز شرح به خاص مفهوم دو رندهیبرگ در یامنطقه یزیرانجام شود. مفهوم برنامه نیسرزم شیآما یزیربرنامه

 یردارب هرهب رد يعس ناطق،م مکاناتا زامنسجم  دید کی اب یزیررنامهبکه در آن سازمان  1یانطقهم نیب یزیررنامهب 

 .دارد را يمل اهداف و ازهاین به یيپاسخگو در( يمل ی)فضامناطق یفضا و امکانات از نهیبه

 و یهرش ،يحلم یاهیعمارم ،یکالبد-يکیزیف یاهيراحط و يبایکه در آن مسائل مکان 2یانطقهم روند یزیررنامهب 

 .است ترکینزد یياجرا مسائل به و ردیگيم بر در را عمده سهم یيروستا

 نخست مفهوم همان است نظر مورد یامنطقه زییربرنامه يتحت عنوان عموم آنچه زییربرنامهدر نظام  اصوالً

 امکانات به توجه با يمل یفضا در...  و ياجتماع ،یاقتصاد یساز نهیبه آن هدف که است( یامنطقه نیب زییر)برنامه

 (.1377 بودجه، و برنامه سازمان)است یامنطقه

نظام  ياست که با هدف سامانده یيهاتیفعال و اقدامات هیکل رندهیگ بردر واقع  یامنطقه زییربرنامه طرح نیا در

 یهابرنامه چارچوبدر  یشده و به نحو نیتدو ياجتماع-یو تعادل در توسعه اقتصاد یيو روستا ینظام شهر ،يتیفعال

 .باشديم يمحل و يمل

 یامنطقه متعادل توسعه -4

 یيایجغراف مطالعات در. نمود ارائه تعادل از يفیتعر ستیبايم یامنطقه متعادل توسعه فیتعر به پرداختن از شیپ

 به منطقه هر رشیپذ به توجه با که چرا. ستین تیفعال ای و تیجمع کسانی یيایجغراف عیتوز يمعن به واقع در تعادل

 یفضا توانينم لذا است مراتب سلسله وجود ستمیس هر یهاصهیخص از يکی که نکهیا به توجه با و ستمیس عنوان

 یفضا در تیفعال و تیجمع عیتوز ای یریگ قرار يمعن به تعادل گفت توانيم. کرد تصور کدستی یفضا را منطقه

 .نگردد یامنطقه ستمیدر س يمنف یکه منجر به بروز بازخوردها است ینحو به منطقه یيایجغراف

 يقاعده مستثن نیاز ا زین یامنطقه توسعه و است انسان رفاه توسعه، یندهایفرا همه هدف ؛ که است معتقد سرایم

 آن عادالنه عیتوز نیهمچن بلکه ردیگيرا هدف م يرفاه بر حسب ارقام کل شیاز توسعه نه تنها افزا بخش نی. استین

: 1368 مابوگونج، و سرای)مردیگيم بر در زین را مردم یهاگروه و( یامنطقه یهاینابرابر بردن نیب)از مختلف ينواح نیب

21.) 

                                                 
1 Inter-regional Planning 
2 Intra-regional Planning 
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صرفاً هدف توسعه  گریخارج شده است و د یاقتصاد 1رشد یهادگاهید انحصار از گذشته دهه چند يط امروزه توسعه

 توسعه نینو مفهوم با شناسانه بوم یهاتعادل و یيخوداتکا ،ياجتماع عدالت یهادگاهی. دستیمصرف سرانه ن شیافزا

 مردم یبرا است یاتوسعه واقع در یامنطقه توسعه گفت توانيم راستا نیا در(. 25: 1383 ،یاری)زاست افتهی وندیپ

 یهاحوزه در منطقه نیساکن یهاانتخاب گسترش به هایيتوانا شیافزا با همراه ستیبايم و منطقه یيفضا محدوده در

 (.United Nation Program, 1994: 19باشد) يتا توسعه انسان ؛انجامدیب ياسیسو  یاقتصاد-ياجتماع

 توسعه نیبنابرا پس. است یامنطقه اسیمق در ياجتماع عدالت مفهوم همان متعادل توسعه که داشت توجه دیبا

 یفضاها و مردم يتمام یيشکوفا و رشد بستر آوردن فراهم جهت امکانات عادالنه عیتوز و يدسترس يمعن به متعادل

 یيایجغراف بار عمدتاً که گردديم فیتعر ریز یهافرض شیپ اساس رب یاتوسعه متعادل منطقه طرح نیدر ا .یيایجغراف

 :یدارا متعادل توسعه با منطقه کی. دارند

 .است متعادل یشهر شبکه -

 .است متعادل نیسرزم پهنه در یشهر نقاط عیتوز -

 است. ایو پو ثابت ،یشهر مناطق بانیپشت مناطق عنوان به یيروستا نقاط تعداد و یيروستا تیجمع نسبت -

 است. و متوازن یاهسته چند یالگو یدارا يصنعت مراکز عیتوز -

 .دینمايم جادیا نیساکن یبرا را رفاه حداکثر ،يدسترس یالگو به توجه با منطقه کل در يخدمات مراکز -

 2یيفضا ساختار -5

عناصر  ریسا یریو در ارتباط با نحوه قرارگ گرید دهیپد ای عنصر با ارتباط در( دهی)پد عنصر هر مکان و تیموقع به

 سرا،ی)مسازديم انیفضا را نما کیعرصه  در توسعهعناصر  یيفضا شیو آرا بیترت یيساختار فضا ي. به عبارتشوديگفته م

1353 :11.) 

.

                                                 
 (.1364شد)تودارو، توسعه تداوم رشد اقتصادی بود که اغلب با رشد تولید ناخالص ملي و درآمد سرانه کشور سنجیده مي 1960در واقع تا دهه   1

2 Spatial Structure 



 

 22 

 
 
 
 
 
 

 چارچوب و ینظر يمبان ق،یتحق اتیادب :دوم بخش
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 منطقه فضایيفضا و تحوالت  ساختاریابيکالن در ارتباط با  هاینظریه  

 ایتوسعه منطقه الگوهای  

  طرح ینظر چارچوبارائه  
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 مقدمه

 دهه نیا در جیتدر به اما. گرفتيم قرارمسائل توسعه کمتر مورد توجه  لیدر تحل یيابعاد فضا 1970دهه  لیاوا تا

 توسعه یهابرنامه کار دستور در مختلف ابعاد در توسعه یهاینابرابر کاهش ای حذف محور،عدالت یکردهایرو توسعه با

 و يکیکالس یهاهینظر غفلت(. 26: 1391 زاده، عبداله و یکالنتر زبه نقل ا Felsenstein, 2005)گرفت قرار

 توسعه و رشد یهادگاهید انحصار از جیتدر به توسعه مفهوم تا دیگرد باعث توسعه، يمکان و یيفضا بعد از يکینئوکالس

 توسعه یزیربرنامه محور مختلف مناطق در توسعه سطوح به يبخشآن خارج و ضرورت تعادل  یهاانگاره و یاقتصاد

 ,Niebuhr)گرفت نشات دیجد یایجغراف رشد هینظر توسعه از د،یجد عالقه نیا. ردیگ قرار ياجتماع و یاقتصاد

2001: 7 .) 

 و یامنطقه یيهمگرا ،یاقتصاد يدوگانگ یهاهینظر یامنطقه توازن عدم علل کننده نییتب یهاهینظر نیترعمده

 معتقدند، یامنطقه یيهمگرا طرفداران(. Noorbakhsh, 2005: 929)هستند یيفضا شدن يقطب یکردهایرو

 جرمن یامنطقه توازن به ،یامنطقه توسعه و رشد درازمدت در که یطور به همگراست، یندیفرا توسعه، و رشد عیتوز

 مداخله دگاهید نیا طرفداران از يبرخ. شوديم کمتر مناطق انیم شکاف گردد، ترافتهیتوسعه اقتصاد چه هر و گردديم

 گروه نیا. ورزنديم دیتاک نیسرزم شیآما و یيفضا یزیربرنامه بر و داننديم الزم را روند نیا اصالح و عیتسر یبرا

 توانندينم لیدل نیهم به و ستندین هاتیفعال و منابع نهیبه عیتوز به قادر یيتنها به بازار یندهایفرا که، معتقدند

 عقب مناطق توسعه به کمک ژهیو به و ندیفرا نیا در مداخله گرید يگروه مقابل در .کنند نیتضم را یيفضا یهاتعادل

 توسعه با عمالً یامنطقه اقتصاد توسعه که معتقدند آنها(. Richardson, 1978: 16)داننديم دهیفا يب را مانده

. است يمل بازار یروهاین به مناطق واکنش و يمل یتقاضا سطح از يتابع جهت نیهم به و شوديم نییتع يمل اقتصاد

 بازار یروهاین رقابت رایز داشت نخواهد وجود یامنطقه اقتصاد يافتادگ عقب نام به یامساله درازمدت در رو نیا از

 :Nijkamp et al, 2002)شد خواهد منجر مختلف مناطق سطح در یاقتصاد یهاتیفعال نهیبه عیتوز به تاًینها

1866 .) 

 انیم شکاف م،یواگذار خود به را یاقتصاد یهاانیجر اگر که معتقدند یيواگرا کردیرو پردازانهینظر از يبرخ اما

 ی)کالنترتاس یضرور توسعه ندیفرا در مداخله ،یامنطقه توازن تحقق یبرا پس شد، خواهد شتریب روز به روز مناطق

 رشد منطقه شهیهم است، معتقد شدن، يقطب کردیرو طرفداران از يکی ردالیگونارم(. 31: 1391و عبداله زاده، 

 یبرا نفع نیشتریب اساس بر که مناطق انیم يعموم اعتبارات صیتخص نوع هر و دارد یشتریب ينسب تیمز تر،افتهی

 يدولت یگذارهیسرما و بازار یروهاین. شد خواهد منجر مناطق انیم شکاف شیافزا به تاًینها رد،یگ صورت يمل دیتول

 ،یامنطقه توازن جادیا دیبا یزیربرنامه هدف نیبنابرا. ندیافزايم بدان بکاهند، مناطق انیم ینابرابر از آنکه یجا به هم

 رشمنیه آلبرت. باشد نیسرزم پهنه در توسعه پخش یبرا رشد مراکز و هاقطب استقرار ،یاقتصاد یفضا کردن کپارچهی

است و  ریشدن اجتناب ناپذ يقطب لیبه دل یرشد اقتصاد دنیفرا در یامنطقه یهاتعادل عدم که، کنديم دیتاک زین

همچنان  هیرشد اول یهاقطب در توانديم یگذار هیسرما. شوديتوسعه محسوب م هیرشد در مراحل اول یشرط الزم برا

 يمل توسعه نکهیا انیب با زین پرو فرانسوا. باشد داشته تدام تینهايب هاقطب توسعه ندیفرا که ندارد يلیاما دل ابد،یادامه 

توسعه را نشان داده و با  ندیدر فرا ینابرابر وجود شود،يم هاتیفعال شدن يقطب به منجر خود حرکت ندیفرا در

 Higgins andقرار داده است) لیو تحل هیتوسعه را مورد تجز ندیشدن مناطق در فرا ياستدالل مشابه، مفهوم قطب

Savoie, 1995: 12.) 

 باشد همراه درآمد عیتوز در ینابرابر شیافزا با است ممکن توسعه هیاول مراحل که بود معتقد زین( 1954)کوزنتز

 اقتصاد کی يوقت دگاهید نیا طبق(. Kuzents, 1966: 6)است مربوط شدن يصنعت و ينیشهرنش هیاول مراحل به که



 
 24 

قرار  يمناسب گاهیباالتر در جا یدرآمد یهاتیموقع تیمز از یریگبهره یبرا مردم از یاژهیو یهاگروه ابد،یيم توسعه

 نیهم و ماننديم يباق یيروستا بخشعمدتاً در  نییبا درآمد پا یهاگروه و افتدياتفاق م یشهر بخشکه در  رندیگيم

 نهیزم در را فوق دگاهید امسونیلیو(. Bhatia, 2004: 17)دبخشيم شدت را یيروستا و یشهر یهاینابرابر موضوع

 یروین يبازده و دستمزد نرخ منطقه، کی در یگذارهیسرما با که است نموده عنوان و داده گسترش یامنطقه توسعه

 در یيجوصرفه و یفناور خاطر به ندیفرا نیا در. کننديم مهاجرت آنها یسو به تیجمع و افتهی شیافزا آن در کار

مناطق  انیم هیشکاف در نرخ برگشت سرما ب،یترت نیو بد افتهی شیبه آن منطقه افزا هیسرما بازگشت نرخ تراکم،

 شیافزا زمان طول در جیتدر به سرانه درآمد در هاینابرابر ط،یشرا نیا در شود،يم شتریب شرفتهیپ وعقب مانده 

 (.Williamson, 1965: 6)ابدیيم

 یزیربرنامه به توجه و یيفضا تفکر کی از یریگبهره ضرورت به اعتقاد رغمکه به  دهديم نشان گذشت که آنچه

 یابرنامه اقدامات نقش و عمل نحوه خصوص در نظر اجماع هنوز متعادل، و متوازن توسعه به يابیدست یبرا یامنطقه

 یزیربرنامه حوزه در شده مطرح یهادگاهید در يشیبازاند رو، نیا از. ندارد وجود یيفضا اقتصاد به يبخشدر تعادل 

 .دهديم نشان را آنها يبررس و نقد و هادگاهید طرح لزوم نهیزم نیا در شده ارائه یراهبردها و نیسرزم شیآما و یيفضا

در سطوح مختلف است لذا توجه به هر  ياسیو س یاقتصاد یندهایکه فضا و ساختار هر منطقه محصول فرا یياز آنجا

 بر موثر یهازمیمکان نییبه منظور تب یيفضا اتینظر زیو ن ياسیس-یاقتصاد یندهایمرتبط با فرا اتیدو دسته نظر

 لیتحل به تا میصدد در بخش نیدر ا لیدل نیبه هم .است یضرور منطقه در تیفعال و تیجمع یيفضا دمانیچ

مدل  تیو در نها شده پرداخته یيفضا ساختار اتینظر و یاقتصاد توسعهارائه شده در حوزه  یهاافتیره و هادگاهید

 گردد. میتقد طرح نیا ینظر

مختلف  یابعاد و الگوها ات،ینظر صورت گرفته و پس از آن قیتحق اتیمختصر بر ادب یمرور ابتدا بخش نیا در

 و اتینظر يبررس از پس حال نیع در. گرفت خواهدقرار  يآن مورد بحث و بررس مترتب بر یيتوسعه و ساختار فضا

 .باشديم یاسناد وهیبه ش بخش نیو مطالعه در ا ي. روش بررسگردديارائه م طرح ینظر یالگو ،مختلف هادگاهید

 

 طرح یچارچوب نظر میو تنظ نیتدو ندیفرا

مرحله، شامل:  3از  طرح یچارچوب نظر میو تنظ نیتدو ندینشان داده شده است؛ فرا ریز شکلبر آنچه که در  بنا

.است ،طرح یو چارچوب نظر يمطالعات نهیشیو پ ینظر يمبان ،طرح( اتیچارچوب)کل نیتدو
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 و ابعاد آن توسعه فهومم بر یگذار

 بهبود، اصطالحات هیکل موضوع نیا. است رفته کار به ریفراگ يموضوع صورت به دوم يجهان جنگ از پس توسعه مفهوم

 يبرخ به ادامه در که دارد یمتعدد فیتعار يدانش مختلف یهاشاخه در مفهوم نیا. ردیگيم بر در را رهیغ و ینوساز رشد،

 .است شده اشاره آنها از

 ساخت در ياساس راتییتغ مستلزم که بوده یبعد چند يمفهوم توسعه کند،يم فیتعر نیتوسعه را چن 1تودارو کلیما

. است مطلق فقر کردن کنشهیر و ینابرابر کاهش ،یاقتصاد رشد عیتسر زین و يمل ینهادها و مردم عامه يتلق طرز جامعه،

 یهاگروه و افراد یهاخواست و ياساس یازهاین با هماهنگ ،ياجتماع نظام مجموعه نیّمب دیبا توسعه فیتعر نیا منظر از

 بهتر یمعنو و یماد منظر از که يزندگ از يحالت یسو به و شده خارج يزندگ نامطلوب حالت از ،ياجتماع نظام دورن

 (. 135: 1391 تودارو،) ابدی تحول بوده،

 اهداف یسو به شرفتیپ حسب بر و يعموم یندیفرآ صورت به توسعه که کندياذعان م نیتوسعه چن فیدر تعر 2لدیبروکف

 (.7: 1394 ،یو غفار ایازک) شود فیتعر دیبا ینابرابر و یکاریب فقر، کاهش رینظ يرفاه

 کنديم فیتعر یچندبعد یادهیپد و یبشر دستاورد ،يمتعال مفهوم کی مثابهبه را توسعه زین یهند اقتصاددان سرایم پراساد

 تحول کی بر که کنديم يمعرف يفرهنگ مختصات و هايژگیو واجد نمود و محتوا در بوده انسان دستاورد که جهت آن از و

: 1391 ان،یانی)بن شوديم فیتعر فرهنگ توسط که است یاپرثمره يزندگ جادیا توسعه نیا از هدف. دارد داللت کیارگان

33 .) 

 دیتول روش کی يمعرف د،یجد باتیترک یریکارگبه شامل را یاقتصاد توسعه ژهیوبه و یاتحوالت توسعه 3تریشومپ ژوزف

 توسعه موتور ابداعات و ینوآور ،یتکنولوژ او نظر از. است دیجد یهاسازمان جادیا و دیجد یبازارها به يابیدست د،یجد

 ان،یانیهستند)بن تیو صاحب خالق ینوآور يژگیکه واجد و نیآن طبقه کارآفر طیشرا کنندهفراهم و توسعه ازینشیپ و بوده

1391 :33 .) 

 توسعه یهاگونه

 هاگونه نیا ادامه در که ردیگيم انجام زابرون توسعه ای زادورن توسعه شکل دو به معموالً توسعه مفهوم نیتکو و یریگشکل

 . شوديم فیتعر

  زابرون توسعه

 رشد معادل شتریب را توسعه بود، ساخته خود متوجه را توسعه پردازانهینظر افکار یالدیم 1960 دهه در که دگاهید نیا

 ،يفرهنگ ،ياجتماع ،یاقتصاد یریپذانعطاف و يداخل قدرت مناسبات از يناش را يافتگینتوسعه و کرديم قلمداد یاقتصاد

 قراردادن الگو با با ابندی توسعه خواهنديم سوم جهان یکشورها اگر که بود باور نیا بر و دانستيم داخل يساخت و ینهاد

 یمارشال و ترومن برا یهابرنامه در توانيم را تفکر نیا نمونه. کنند لیتسه را توسعه روند آنها فرهنگ رشیپذ و غرب

 (. 34: 1393 ،يمیو ابراه یزدی يجهان سوم مالحظه نمود )پاپل یکشورها

                                                 
1 . Michael P. Todaro 
2 . Brcokfield 
3 . Prasad Mishra 
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  زادرون توسعه

. ساخت معطوف خود به را سوم یایدن جوامع و توسعه پردازانهینظر افکار 1970 دهه لیاوا و 1960 دهه اواخر در روش نیا

 رشد یمعنا به توسعه افتیره نیا در. شد مطرح اول دگاهید جاذبه شتریب هرچه رفتن نیب از و اریبس یهایينارسا لیدل به

 یکشورها يوابستگ و بود سلطه تحت در يساخت و ینهاد انعطاف عدم در را يافتگین توسعه بلکه ست،ین یاقتصاد توسعه و

 امکانات هیکل که بوده يدرون یریگجهت به یيالگو یدارا توسعه نوع نیا. دانديم افتهیتوسعه یکشورها به سوم جهان

 شونديم گرفته کار به جامعه يخیتار طیشرا چارچوب در يفرهنگ و ياسیس ،یاقتصاد ،یاقتصاد اوضاع به توجه با يداخل

-يم گرفته کار به جامعه همان یازهاین نمودن برطرف یراستا در و جامعه يدرون یهاتیفعال گسترش یسو به و

ریزان نخست در سطح سازان و برنامهزا به عنوان راهنمای عمل برای تصمیم(. توسعه درون10: 1390 زاده،یي)لهساشود

ریزان توسعه اقتصادی منطقهمورد توجه برنامه یامیالدی در سطح زیر ملي و منطقه 1990ملي مطرح شد و از اواخر دهه 

های وری کشورها از طریق پتانسیلهای بهرهزا این است که سیستمدرون توسعهای قرار گرفته است. ایده اصلي پارادایم 

عمومي همراه با افزایش کنترل اجتماعات ها و کنشگران بخش گذاری شرکتتوسعه موجود در درون قلمرو و از طریق سرمایه

های تواند رشد یا تغییر یابد. پارادایم نوین از تعریف رشد ارائه شده از سوی الگوهای مبتني بر تابع تولید و ریشهمحلي، مي

ه تغییرات گذاری بهینه بهای نهادی و فرهنگي و با پیشنهاد راهبردهای سرمایهفراتر رفته و با تاکید بر جنبه ،نظری خود

شود. این تغییرات به شدت به فرآیندهای نوآوری و یادگیری وابسته است و با جنبهساختاری در اقتصاد محلي منتهي مي

 (. 162: 1394پور اصل، و ملک زادگانفیکند )شريمهای نظری خود پیوند برقرار های مختلف ریشه
 

 توسعه یهاهینظر و مکاتب بر یمرور

 ،يوابستگ ،ینوساز ،يتکامل یهادگاهید شامل توسعه حوزه در مطرح مکاتب و اتینظر از يبرخ ياجمال يمعرف به ادامه در

 . شوديمطرح م یاتوسعه منطقه یهادگاهیاز د يو سپس برخ شوديم پرداخته دیجد یهادگاهید و يجهان یهادگاهید

 ( کیکالس شناسانجامعه دگاهی)د يتکامل دگاهید

 تیحکا خودنو بودن  نی، که اردیگيشکل م نیو نو در مغرب زم دیای جدو جامعه يزندگ وهیدوم قرن هجدهم ش مهیاز ن

شد  ينقطه عطف يتحول نیکرده بود. چن دایپ انیداشت و در ابعاد مختلف در جوامع جر قیژرف و عم يو دگرگون رییاز تغ

های علوم برای طرح رشته سرآغازی تیو در نها يجوامع انسان يبه مطالعه و بررس يدر ظهور و توجه دانشمندان اجتماع

در قالب  يشناسهای جامعهکیکالس ای ياجتماععلوم  شکسوتانیو پ انیشد. بان يشناسو به طور خاص جامعه ياجتماع

جوامع و  يخیگذار تار يبه عبارت ایو توسعه جوامع و  رییتغچون تکامل،  يکالن مباحث يخود، در سطح يحوزه مطالعات

شناسان (. جامعه134: 1394 ،یو غفار ایاند )ازکگذار و حرکت را محور بحث و مورد کنکاش قرار داده نیا يچگونگ

 نیبه ا یيپاسخگو يمورد توجه قرار داده و در پ ياجتماع يهای کالن دگرگونهیرا در قالب نظر يتوسعه اجتماع کیکالس

 انیم یيو جدا يشود؟ آنها به سستيو گسترده م عیوس راتییها و تغيدچار دگرگون چگونه عهجام کیاند که پرسش بوده

دانند. ياز جامعه م دیی، نوع جديفیداری امروز را به لحاظ کهیورزند و جامعه سرمايم دیتأک میقد جامعهو  دیجامعه جد

 ستین دییتردکشانده است.  يوامع انساندر مورد ج يچند وجه ای يهای دو وجهبندیآنها را به سوی طبقه يکیتفک نیچن

 نیا کیهای کالسشهیاند ازبوده است. در بحث  يخیدوره تار ایها بر مبنای عناصر غالب در جامعه بندینوع طبقه نیکه ا



 
 28 

حرکت ، اسیق نیاست که در ا داشتهای وجود وارهاندام اسیق يآنها نوع شهیکه در اند ردیمورد توجه قرار گ دیبا زینکته ن

که در اواخر  يسندگانی: نوسدینويم 1چنانچه چوداک ،شوديم سهیرشد و نمو موجودات زنده، مقا يو تطور جوامع با چگونگ

بودن،  يو وفور کاالها، عقالن تینمودند که به سوی موفقيم فیتوص نیرا چن ایدن ،کردنديقرن نوزدهم در باب توسعه کار م

و  يدگرگون يآن بودند که چگونگ يدر پ یياز سو سندگانینو نی. اابدیيکامل تکامل م يخوشبخت يعدالت و حت تینها

را  ندهیآن بتوانند آ لهیکه به وس ابندیدست  یيهادگاهیخواستند به ديم گرید یيکنند و از سو نییتبانتقال گذشته را 

 ساخته شده است. يتکامل اجتماع يعموم هیهدف بود که نظر نیبر اساس ا قتیکنند. در حق ينیبشیپ

 میدورکشباهت به نظر  يباشد. نظر وی که چندان بيم 2هربرت اسپنسر ياز صاحب نظران مکتب تکامل اجتماع يکی

قانون اعظم تکامل به  ای. ناموس خلقت ندهیفزا يدگیچیحرکت به سوی پ يتکامل اجتماع ندی، عبارت است از فرآستین

گذشت زمان، از توحش  با ياز وحدت به کثرت است. به نظر او جامعه انسان ای، يدگیچیبه پ ينظر اسپنسر، حرکت از سادگ

و  یيجوزهیست هیدارای روح يانسانجوامع  ياست و به طور کل دهیرس يبه حالت کنون يمراحل خاص يبه تمدن و از ط

 (. 36: 1384 ا،ی)ازک اندازديم هیآرامش بر جامعه سا هیصنعت روح افتنیهستند و تنها با قدرت  یيجوجنگ

 اتیکشف ریتحت تأث شتریها بهینظر نی. امیکنيفوق چند مورد است که به آنها اشاره م اتیهای مشترک نظريژگیو

و  رفتهیپذو متعدد  يدر پ يرا از مراحل پ يمکتب گذار جوامع انسان نی. همه متفکران ااستزمان خود بوده  يکیولوژیب

باالتری قرار  مرتبهدر  ينسبت به مرحله قبل تیفیاند که هر مرحله منحصر به فرد بوده و از لحاظ کطور تصور کرده نیا

توسعه  ایو  يدگرگون جادیا يها از چگونگهینظر نیاز ا کی چیطرفه است. ه کی يها، حرکت تکاملهینظر نیدارد. طبق ا

 رییها نه تنها به فرد امکان تغهینظر نیاز ا يآگاه تیهاپردازند. در نيم تیموقع فیکنند و تنها به توصيجوامع بحث نم

 اتینظر ي(. به طور کل37: 1384 ا،یخورد )ازکيها به چشم مهیرظن نیدر ا یيعنصر جبرگرا يدهد و نوعيجامعه را نم خیتار

از جمله  گریید هایدگاهیشد، ديکه در آنها مشاهده م يمطرح شدند و با وجود اشکاالت يکل يدر سطح يتکامل اجتماع

 نوسازی از آنها انشعاب شد.

 ینوساز دگاهید

که  دیگرد جادیا یيدر فضا دگاهید نیمسلط در حوزه توسعه بود. ا دگاهینوسازی، د دگاهید الدی،یم 1950در اواخر دهه 

و به  شد يم يتلقو غرب  کایخطر جدی برای آمر کی سمیمتحده در اوج قدرت قرار داشت. گسترش نفوذ کمون االتیا

 دگاهید نیدر حال ظهور بودند. ا گرییبعد از د يکی افتهیامپراطوری استعماری اروپا، کشورهای تازه استقالل  یيعلت واگرا

 (. 12: 1389 ،نیدارد )آلو یيو کارکردگرا يتکامل اتیدر نظر شهیاز لحاظ نظری ر

 هینظر نیا رییباشد. به تعبيهای جهان سوم مدر کشور يو داخل يموانع درون نییتب ياست که در پ يدگاهینوسازی د

. الگوی عمل میکنهای نوسازی شیپو رشیجوامع را آماده و مستعد پذ يو داخل يساختارهای درون دیمعتقد است که با

 يتوسعه و متجدد شدن غرب الگوی ياست. به نوع يغرب افتهیو توسعه  شرفتهیو کشورهای پ نیزممغرب يخیآنها تجربه تار

و متجدد شدن آنها شده  يافتگیساز توسعه نهیکه زم افتهیکشورهای توسعه يبه ساز و کارهای درون تیو با عنا رفتهیرا پذ

بر مبنای جستجو  نیکنند. همچنيجستجو م افتهیو توسعه ن يرغربیساز و کارها را در کشورهای غ نیاست، فقدان تحقق ا
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پردازند يکشورها م نیدر خصوص ا يسیاست به ادامه راه حل و نسخه نو يهای غربو پژوهش خود که برخاسته از مدل

 (. 174: 1394 ،یو غفار ای)ازک

جامعه  کیاعتقاد است که در  نیا براستوار است  يکارکردی عناصر ساخت کیکه بر اساس تفک 1اسملسر لین هینظر

است.  يکیتفک نیفاقد چن افتهینامعه توسعهج يبه طور کامل صورت گرفته، ول يکارکردی عناصر ساخت کی، تفکشرفتهیپ

شده به جای  يتخصصمستقل و  ياست که در آن واحدهای اجتماع ندییمتمرکز شده و فرا کی، روی تفکرییپس تغ

اقتصاد، خانواده،  رینظ يمختلف هاینهیشدن در زمي. اسملسر معتقد است که حالت تخصصابندیياستقرار م يواحدهای قبل

 است:  ریاز چهار حالت ز يناش اقتصادی. به اعتقاد اسملسر توسعه دیآيبه وجود م يو نهادهای مذهب ياسینظام س

دانش  کاربردبه طرف  کیتکن يمیای است که از وضع ساده و قدتکنولوژی، جامعه در حال توسعه، جامعه نهیدر زم -1

 رود.يم شیپ يعلم

 محصوالت دیبه طرف تول شتیکه از زراعت در حد مع است یاعهکشاورزی، جامعه در حال توسعه، جام نهیدر زم -2

 رود.يم شیکشاورزی برای تجارت پ

جانب  به وانیح روییکه از حالت استفاده از بازوی انسان و ن است یاصنعت، جامعه در حال توسعه، جامعه نهیدر زم -3

 رود.يم، ندیآيکه با سوخت به حرکت در م یيهانیاستفاده از کارگران مزدبر در کنار ماش يعنیصنعت 

که از حالت دهات و مزارع به طرف توسعه شهرها و اجتماعات  است یا، جامعه در حال توسعه، جامعهيشناساز نظر بوم -4

 (. 41: 1384 ا،یشهری در حرکت است )ازک

 و با فاصله شیم کشورها کم و بداند که در تمايم يخیتار ندیی: وی توسعه اقتصادی را فرا2وروست تمنیوالت و

 از: عبارتند يور کلطمراحل به  نیقائل است، ا يروی خواهد داد. روستو برای توسعه اقتصادی مراحل ایروی داده و  يزمان

 اقتصادی زشیبرای خ نهیآماده کردن زم -1

  زشیمرحله خ -2

 .زشیمرحله بعد از خ -3

مستلزم  زشیهای خشرطشیتری هم دارد، حصول پکه جنبه عام ياول، حالت. میدر مرحله اول با دو حالت روبه رو هست 

 است.  يهای فرهنگارزش يو حت يو اجتماع ياسیدر ساخت س ياساس راتییتغ

 ، معموالً زشیاست. شروع خ دهیسد گرد يعیو منابع طب نیاز بهره برداری از زم يناش رفاهبه خاطر  زشیکه خ يدوم، حالت

های شیباشد که نهادهای اقتصادی و گرا ياسیانقالب س کیحالت ممکن است  نیگردد. ايبر م حاد زندهیحالت انگ کیبه 

 حمل و نقل باشد.  نهیتکنولوژی مثال در زم يدگرگون کی جهیممکن است نت ایدهد. يم رییتغ رااقتصادی 

 ،يفیبود )لط میقتصادی رو به رو خواها شرفتیو پر نوسان پ يبا داستان طوالن زشیمرحله پس از خ يعنیدر مرحله سوم 

1396 :28 .) 

 يوابستگ دگاهید

از بحث گسترده  افتیره نی. ابودچشم انداز غالب  کی يوابستگ افتیره 1970در دهه  يافتگیتوسعه و توسعه ن اتیدر ادب

نمود.  فایمدرن ا يمهم در علوم اجتماع يمشارکتنشئت گرفت و نقش و  يافتگیمسائل توسعه ن رامونیپ ينیالت کاییآمر
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 کی افتیره نیا نیگرفت، بلکه همچنيمحورانه را در بر م اروپانوسازی  میکننده از پارادارانینقد و کی افتیره نینه تنها ا

کننده در توسعه بعدی تئوری لیتسه کیبه عنوان  زیداشت و ن شهیر سومارائه نمود که در جهان  لیانداز فکری بدچشم

 ونیسیکم»العمل نسبت به شکست برنامه و به عنوان عکس نیالت کاییمکتب ابتدا در آمر نیکرد. ا دایتوسعه کارکرد پ

معروف است  ECLAبرنامه که به  نی(. ا117: 1389 ،نی)آلو دیبه ظهور رس «نیالت یکایآمر یسازمان ملل برا یاقتصاد

آن  يو در پ داشت دیتأک يدولت به طور کل یيگراو مداخله زییرواردات، برنامه ينیگزیجا قیشدن از طريبر صنعت

بعدی نشان  اتیتجرب يخوب عمل کرد ول برنامه برای دوره محدودی نسبتاً نیبود. ا دیمورد تأک اًیای قومنطقه يکپارچگی

 (. 126: 1391و نارسا بود )هتنه،  ياستراتژی اگر غلط نبود، دست کم ناکاف نیداد که ا

به گسترش  کوباو  نیهای چانقالب روییاست. پ سمینئومارکس ردیگيم هیاز آن ما يب وابستگکه مکت گریید کیسنت تئور

شناسان وجود آورد. جامعه بهرا  ينسل انقالب کیمنجر شد و  نیالت کاییهای آمردر دانشگاه سمیاز مارکس دییشکل جد

 در کشورهای جهان سوم و ضمناً  يافتگیدانستن علت توسعه ن يدرون لیمکتب، با انتقاد از مکتب نوسازی به دل نیا رویپ

 يابیشهیدر ر ياند، سعنموده يکشورها ط نیکه ا يخیتار ریبه س يتوجهيو ب افتهیآن کشورها با کشورهای توسعه سهیمقا

نسبت به  دگاهید نی(. ا121: 1389 ،نیو بهتر داشتند )آلو ترقیکشورهای جهان سوم به شکل دق يافتگیعلل توسعه ن

بماند  يباق رییبدون تغ يروابط استثماری کنون که ياست و معتقد است در صورت نیکشورهای جهان سوم بد ب ندهیآ

و  يافتگیروابط آنها را به توسعه ن نیشده و ادامه ا شتریهر روز ب يغرب کشورهایکشورهای جهان سوم به  يوابستگ

 (.136: 1394 ،یغفار و ایکشاند )ازکيم شتریب يورشکستگ

منحصر به  فقطمسئله  نیاقتصادی درخشان بوده است، اما ا شرفتی، اگرچه تکامل جامعه بشری و پ1به نظر پل باران

اقتصادی  هایشرفتیاتفاق افتاده است. آنها از پ نیعکس ا افتهیتوسعه کمتراست. در کشورهای  شرفتهیکشورهای پ

داری غرب نه هیوضع را از آنچه بود، بدتر کرده است. سرما تیاست و رشد جمع زیناچ يدهو بهره نییمحرومند. درآمد پا

 ياقتصادی، اجتماع طیشرا قاًیعمتنها از بهبود مادی مردم کشورهای مستعمره ناتوان ماند، بلکه عملکردش طوری بود که 

، اما آنچه را که از تعادل اوردیان بارمغ بهداری نتوانست توسعه را در کشورهای عقب مانده هینمود. سرما بیآنها را تخر

 نیا یيکرد. کشاورزی خودکفا يو سنت يشاه پدرروابط  نی. بازار را جانشختیدر هم ر زیمانده بود ن يجامعه باق يفئودال

 ازهاییبازار نموده است. سرنوشت آنها را با مقدرات و ن پسندکاالهای مورد  دیبرده و آنها را وادار به تول نیکشورها را از ب

و نوسانات آن قرار داده است. آنچه از پروسه  يالمللنیهای بمتیق حرکات ریگره زده و اقتصاد آنها را تحت تأث يبازار جهان

هیو سرما يفئودال ستمیوجوه دو س نیای بود از بدترزهیمانده حاصل شد، آمعقب کشورهایداری در هیتوسعه سرما يمعرف

. او معتقد است در کشورهای عقب مانده، استعمار و مناسبات ارباب و دیصادی را مانع گرداقت دیمف وداری که رشد مؤثر 

و  زییربه سمت برنامه دیبا ریکشورها ناگز نیصورت ا نیداری را ناتوان کرده است. در اهیسرما شرویپ روهایین يتیرع

 (. 41: 1396 ،يفیروی آورند )لط يهمکاری اجتماع

های کشورها به قطب نیا يرا در بافت خاص وابستگ افتهیکشورهای توسعه ن يعقب افتادگ يعلت اصل 2آندره گوندر فرانک

توسعه »در مقاله معروف خود  ی(. و58: 1384،  ایباشد .)ازک ينابرابر م اریرابطه بس نیداند و معتقد است که ايم هیسرما

با وضع سابق  کشورهای عقب مانده کامالً يکنون تیدارد که وضع دهیکند و عقيرا رد م يتز دوگانگ «يافتگیتوسعه ن

 يبودند. در حال افتهینبودند، بلکه تکامل ن افتهین توسعه، شرفتهیمتفاوت هستند. به نظر او کشورهای پ شرفتهیکشورهای پ

                                                 
1 . Paul Baran 
2 . Andre Gunder Frank 
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کننده  دتعادل، تشدینام ندییباشد که فرايم يافتگین توسعهبا آن روبرو هستند،  يآنچه کشورهای عقب مانده کنون که

کشورها  يخیکشورهای عقب مانده مطالعه تار يافتگیبرای درک علل توسعه ن فرانککننده اختالل. گوندر جادیها و انابرابری

مناسبات  ریمناسبات اقتصادی و سا جهیبه طور عمده در نت يافتگیدهد که توسعه نيم نشانداند. مطالعات يم ریرا ناگز

مناسبات بخش  نیبه صورت متروپل است. به عالوه ا افتهیبه صورت ماهواره و کشورهای توسعه  افتهینکشورهای توسعه

 توسعهدهد. به نظر وی يم لیتشک يجهان اسیمجموعه در مق کیداری را به صورت هیو تکامل نظام سرما ساخت ياساس

چه در  متروپلتوسعه  نکهیا يکیوجود دارد:  هیدو فرض نجای. در اردیتواند مستقل از مناسبات صورت گياقتصادی فقط م

که  یي، جانکهیا گریشود و ديم يو محل ياقمار در سطح مل يافتگیباعث توسعه ن يو چه در سطح مل يالمللنیسطح ب

کرده  دایرا پ يتوسعه صنعت نیشتریب ژهیتوسعه و به و نیشتریب است، بوده برقرار متروپل –مناسبات ماهواره  نیترفیضع

 (. 44: 1396 ،يفی)لط است

 يجهان نظام دگاهید

مسائل  مطالعه، مکتب نوسازی برای 1950ابرقدرت در دهه  کیبه عنوان  کایدوم و قرار گرفتن آمر يپس از جنگ جهان

مکتب  شیدایبه پ 1960های نوسازی در دهه حال ضعف و شکست برنامه نیتوسعه در جهان سوم به وجود آمد. با ا

های را از نظر فکری به سال 1970در حوزه مطالعات توسعه، دهه  دگاهیدو د نیا زیآمتعارض يستیزهم .دیانجام يوابستگ

 نیاز محقق يگروه انیم نیکرد. در ا فروکشدو مکتب  نیا انیم کیدئولوژینبرد ا 1970نمود. اواسط دهه  لیپر بار تبد

 ارییبس نییتوان به تبينم يوابستگ دگاهیدر چارچوب د کهبودند  افتهیدر 1نیوالراشتا مانوئلیا ي، تحت سرپرستادگرایبن

توان يرا م ينظام جهان افتیره شهی(. ر208: 1389 ،نی)آلو زد دست یدارهیسرما يدر اقتصاد جهان دیهای جدتیاز فعال

غالب  هیر در نظرمستت انهیانتقادی نسبت به چارچوب توسعه گرا ستارییکرد که همراه با آن ا يابیرد يدر تئوری وابستگ

اثبات شیاست که گرا خیاست. سرچشمه و منشأ دوم آن مکتب آنالس در تار کیو شر میسه 1960و  1950های دهه

، یي، کل گرانیکند. بنابراياتخاذ م انهیاندازی کل گراطلبد و چشميرا به مبارزه م يسینو خیتار ياصل انیجردر  انهیگرا

 500در حدود  «يجهان نینظام نو» نیوالراشتا دگاهی(. از د173: 1391است )هتنه،  يدر تفکر نظام جهان ياساس ياصل

بود که از مرزهای  يداری مبتنهیسرما يهای بازرگاننظام بر شبکه نی. ادیظهور رس منصهبه  يدر اروپای غرب شیسال پ

موجب بروز رقابت  هیانباشت سرما زهیانگشوند. يخوانده م «یدارهیسرما ياقتصاد جهان» یرو نیکشوری فراتر رفتند و از ا

 چارچوبهای رقابت در بیدار برای تصاحب کار، مواد و بازارها شد و با فراز و نشهیکنندگان سرمادیتول انیم ایندهیفزا

ناموزون  گسترش نیاز جهان، در گسترش ناموزون اقتصاد جهان ادغام شدند. ا يمناطق متفاوت دیهای اضافه تولبحران

 دارند. يهای متقابليکرد که بستگ میرا به سه نوع جامعه تقس جهان

به نحو  وبالنسبه قوی داشته  یيهااند ، دولتافتهیتخصص  عیو توز يصنعت دیای که در تولهسته ای( جوامع مرکزی 1

 ای مداخله دارند.رهستهیدر امور جوامع غ رییچشمگ

و بورژوازی  فیضع یيهاهستند. دولت يمواد خام متک دیقرار دارند که به تول یي، کشورهارامونیدر پ يعنی( در آن سو، 2

 ای قرار دارند.نفود جوامع هسته ریدارند و به شدت ز يعیوس يکوچک و طبقه دهقان

 رامونیپ ومرکز  طهیهر دو ح اتیدهند که در خصوصيم لیرا تشک يرامونیجوامع شبه پ ماندهی( و باالخره، جوامع باق3

شدن يها از قطبيرامونیپای در حال افول. شبهجوامع هسته ایاند و افتهیرشد يرامونیجوامع پ ای جوامع نوعاً نی. اکندیشر

                                                 
1 . Immanuel Wallerstein 
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ای هیالگوی سه ال نی. طرح ادیآيکننده نظام به شمار متیتثب نیکنند و بنابرايممانعت م يرامونیجوامع مرکزی و پ انیم

: 1389 ،نیدر الگوی خود منظور کند )آلو زیرا ن نییتحرک عمودی رو به باال و رو به پادهد امکان ياجازه م نیبه والرشتا

در کل آن  دیرا با ياست که اقتصاد جهان نیا يفرض نظام جهانشیاستنباط نمود که پ توانيم نیچن نیبنابرا(. 240

  مطالعه کرد.

  توسعه دیجد یهادگاهید

توجه  جایبه  نیمحقق نکیرود. ايم شیسنتز پ کیباورند که رشته توسعه به سمت  نیبر ا نیاز محقق ادییامروزه عده ز

به  شتری، بيجهان نظام تیکل نییو به جای تب يالگوی عام وابستگ می، به جای ترسیيسنت و نوگرا يهای آرمانبه نمونه

پردازند که مستلزم يم يقاتیتحقآن دسته از مسائل  يدهند. آنان به بررسيعالقه نشان م يخیشناخت موارد ملموس تار

صرف بر  هیباشند. به جای تکيچندبعدی م هایلیارائه تحل يدر پ يهمگ دیاست. مطالعات جد يخیتار قیهای دقلیتحل

بر فشارهای مبرم  هیتک ایاقتصادی و  ندیفرا کیبه عنوان  يوابستگ يبه جای تلق ای شرفتیپ زهیانگ ریواحد نظ ریمتغ کی

به جای  دیدهند مطالعات جدينهادهای مختلف توجه نشان م ایو  رهایمتغ دهیچیمتقابل و پ راتیبه تأث شتری، بينظام جهان

اشاره  نی، به ايوابستگ رانگریبر آثار مخرب و و دیطور به جای تأک نیو هم يمترق انیجر کینوسازی به عنوان  میترس

 (. 318: 1389 ،نیآلوباشد )يم يدارند که توسعه هم دارای آثار مثبت و هم منف

 توسعه انیدر جر يطیمح ستیمجدد به جای رشد و توجه به مسائل ز عیباالتر به توز تیمانند دادن اولو يبه مسائل توجه

توان در مورد مفهوم يم يتوسعه مطرح شده است. آنچه به طور کل اتیاست که در ادب دیی( از مسائل جدداری)توسعه پا

توسعه از دهه  اتیدر جهت مثبت است و نظر جانبههمه  ریییاست که توسعه تغ نیآن گفت، ا اتینظر ریتوسعه و س

و  يتکامل اتیرا در نظر رییتغ نیاند. در ابتدا اتوسعه بوده حالدر کشورهای در  رییتغ نیا جادیهمواره به دنبال ا 1950

ها، الگوی دوره نیدادند. در هميرا ارائه م ياز کشورهای غرب دییتقل الگوهایکه هر دو  دندیدينوسازی م اتیسپس در نظر

در کشورهای  يداخل دیباال بردن تول يدر پ شتریب اتینظر نیتوسعه بر مبنای رشد بود. ا الگویشد، يای که ارائه متوسعه

از کشورها و  رونیدر ب را يافتگیمسلط بود که علت توسعه ن دگاهید يوابستگ دگاهید 1970. در دهه بودنددر حال توسعه 

بود.  ياساس ازهاییالگوی ن زیدهه الگوی مسلط رشد ن نیکرد. در ايبا غرب جستجو م افتهیکشورهای توسعه ن ارتباطدر 

دو  دنیدل رسامورد توجه قرار گرفت. دهه دهه به تع زیمردم ن يهای اساس ازیدوران رفع ن نیعالوه بر رشد اقتصادی، در ا

برای  يکل هینظر کیشد. در عصر حاضر،  تمامهای بزرگ هیدوره نظر تیبود و در نها ينظام جهان دگاهیقبل در د دگاهید

 ستیبه بعد، توجه به مسائل ز 1990طلبد. از دهه يم رامطالعه مخصوص خود  ریییشود و هر تغيداده نم راتییتمام تغ

به طور  يعیو عدالت توز دارییمطرح شد که بر پا يانسان داریپا توسعهو سپس  داریتوسعه پا کردیآغاز شد و رو زین يطیمح

واژه توسعه از  لیتا کنون، تکم 1950های توسعه از  کردیو رو اتیحاصل نظر م،ینیبيدارد. همانطور که م دیهمزمان تأک

 بوده است. شرفتیمفهوم همه جانبه از پ کیتا  اقتصادیمفهوم ساده رشد 

 یامنطقه توسعه یهادگاهید

توسعه،  هدف گریخارج شده است و د يهای رشد اقتصادی و انگاره غربدگاهی، از انحصار دریچند دهه اخ يتوسعه طمفهوم 

 وندیتوسعه پ نیمفهوم نو باشناسانه های بومو تعادل یي، خود اتکايهای عدالت اجتماعدگاهی. دستیمصرف سرانه ن شیافزا
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 يکیتئور اییای و جغرافای، اقتصاد منطقه، علوم منطقهيدر سه شاخه علم شهیر ای عمدتاًتوسعه منطقه هاییتئوراند. افتهی

 بندی هستند. قابل طبقه يای در دو دسته کلهای توسعه منطقههیدارند. نظر

 بر برنامه هیهای عملکردی و تکبه بخش ياجتماع -های اقتصادیتیفعال میتقس هیبر پا کهاست  ياتیدسته اول نظر

 است. کیای قابل تفکمنطقه توسعهی برا يبخش زییر

 زییر، به برنامهطیآنها در مح يکپارچگیو  هاتیها و فعالانسان یيتقدم قلمرو فضا هیاست که بر پا ياتیدسته دوم نظر 

در هر  اتینظر يبرخ حی(. در ادامه به توض135: 1389 ر،یو دل یهستند )منزو يای متکبرای توسعه منطقه یيفضا

 . میپردازيدو بخش م

 ایدر توسعه منطقه يبخش زییرهای برنامههینظر

منطقه را به دو  اقتصادیهای تیفعال هیاقتصادی، نظر هیپا ای نزیینئوک هی: طرفداران نظر1صادرات هیتئوری توسعه بر پا

از بخش  يمنطقه را درآمد ناش اقتصادمحرک  روییموتور رشد و ن نانیکنند. ايم میتقس هیرپای( و غي)صادرات هیبخش پا

 رییصادرات وابسته است. صادرات به عنوان تنها متغ به هیرشد و توسعه ناح هینظر نی، بر اساس انیدانند. بنابرايصادرات م

ای به شمار هیاست و تنها محرک رشد اقتصاد ناح هیو توسعه ناح رشدکننده نییتع رهایمتغ گریبا د اسیکه مقدار آن در ق

 (. 48: 1396 ،یشناخته شده است )کالنتر تیبه رسم د،یآيم

 زییربرنامه هیپااند، بر بندی شدهقسمت طبقه نیکه در ا یيهاهی: نظرهای اقتصادیو رشد بخش 2يتئوری بخش

 يای به رشد اقتصادی منطقه متکبرای توسعه منطقه اتینظر نیباشند. ايهای اقتصاد کالن ماقتصادی و استفاده از مدل

دارد که معتقد است رشد اقتصادی در  ياتیدر فرض شهیتئوری، ر نیکنند. ايکشور فرض م کیهستند و منطقه را همانند 

 دیدرآمد سرانه و تول شیاست که در آن افزا يتجربه اروپای غرب هیرشد، بر پا مراحلافتد. مفهوم يمراحل مختلف اتفاق م

خدمات  ایصنعت و باالخره بخش سوم  ایکشاورزی به بخش دوم  ای هیاشتغال از بخش اول الگویبا انتقال  يناخالص داخل

 (.52: 1396 ،یمالزم بوده است )کالنتر

 یيفضا توسعه یهاهینظر

در  يعامل اصل کیدهند و به فضا به عنوان يقرار م دیبرای توسعه مناطق، مفهوم فضا را مورد تأک اتیدسته از نظر نیا

را محصول رشد  یي، توسعه نهاي) فضا( مورد مطالعه است. اما برخمنطقهها، توسعه هینظر نیا يند. هدف تمامنگريتوسعه م

 میبودن، اقلي، صنعتشتریتواند وسعت بيمختلف که م لیبه دال ينواح يکه برخ دارنددانند و اعتقاد يو توسعه ناموزون م

 هیها مانند نظرهینظر نیمناطق از مواهب توسعه کمتر برخوردار شوند. ا يباشند و برخ شتریتوسعه ب دارایدر  دیبهتر و ... با

منطقه عدالت، به رشد و توسعه موزون مناطق و در واقع اتینظر يبرخ مقابل در. هستند اندازه -رتبه هینظر ایو  رشدقطب 

توسعه  اتینظر حیدانند. در ادامه به توضيمناطق نم يبرخ شتریبر توسعه ب لیرا دل يخاص يژگیو چیای معتقد هستند و ه

 .میپردازيم یيفضا

                                                 
1 . Export-base theory 
2 . Sector theory 
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 ها: سکونتگاه ينظام سلسله مراتب

توسعه  ندیدر فرآ ي، موجب استفاده از عوامل سکونتگاهيمکانهای تیاز تجمع و مز يهای ناشیيجوتوجه به مقوله صرفه

 شود. يداده م حیتوض ادامه در مرکزی مکان و اندازه -رتبهن یبا عناو يشد. دو تئوری عمده سکونتگاه

 : 1اندازه -تئوری رتبه

مطالعه  کیهاست. در اندازه سکونتگاه ورتبه  عیسطح توسعه کشور و توز نیشمردن روابط ب يهیتئوری بد نیا هیاول ساختار

 ستین ستایروابط به طور ساده و ا نیکه ا افتیدرکشور انجام گرفت، او  38در مورد  1961بری در سال  نیبراکه توسط 

 اندازه -رتبه عیبا توز ادییز ي، همبستگينیدر شهرنش آن يخیاندازه کشور و سابقه تار رینظ گرییو عوامل متعدد د

 نیب نابرابری شهرها، اندازه -رتبه عیتوز نیکرد روابط ب يدر مطالعه خود سع ی. وکشور توسعه سطح تا دارد هاسکونتگاه

 کیبه طرف  يشتیاقتصاد مع کیکشوری از  يکه وقت افتیقرار دهد. او در يابیکشور را مورد ارز توسعهسطح مناطق و 

 عیتوز زیحال ن همان. در ابدیيو دوباره کاهش م افتهی شیکم افزاای کمهای منطقهکند، نابرابریيمدرن حرکت م اقتصاد

شهر بزرگ غالب  کی رییگشکل سمت، به گریکدیشهر کوچک بدون ارتباط با  ادییاندازه شهرها، از حالت وجود تعداد ز

ها و رتبه آنها در سلسله مراتب سکونت سکونتگاه اندازه نیب يرسد که رابطه نرماليم يند و سپس به حالتکيحرکت م

 .ردیگيم شهر کوچک شکل ادییشهر بزرگ در مقابل تعداد ز ي. به طوری که تعداد کمدیآيبه وجود م يگاه

 : 2مکان مرکزی هینظر

 هیشان مورد تجزرا بر حسب اندازه آنهاهای مرکزی و منطقه تجارت تئوری مکان مرکزی تالش کرد تا اندازه و فاصله مکان

کاالها و خدمات الزم را برای مصرف در سلسله مراتب  کههستند  یيهاسکونتگاه ایقرار دهد. مکان مرکزی، نقاط  لیو تحل

آنهاست که در حداقل کردن  یيهای مرکزی کارامکان یيفضا يدهسازماناصل  نیدهند. مهمتريارائه م يگاهسکونت

در مفهوم آستانه و  يکیکند. از نقطه نظر تئوريم دایپ يتجل ازشانیو کاالهای مورد ن خدمات نیبرای تأم انیحرکت مشتر

الزم  که ازییو ن تیحما زانیدهنده حداقل مآستانه، در واقع نشانکنند. يم فیهای مرکزی را تعرمکان یيکارآمحدوده، 

فوق مقرون به صرفه  کاالی ایفوق باشد، ارائه خدمات  زانیخدمات ارائه شود. چنانچه تقاضا کمتر از م ایکاال  کیاست تا 

حداکثر محدوده است که  هم دارای يمفهوم آستانه است. هر کاال و خدمات یيدهنده جنبه فضانخواهد بود. محدوده نشان

که کمتر از آن عرضه کاال و خدمات، قابل دوام و  محدودهبعد از آن امکان جذب مشتری وجود ندارد و هم دارای حداقل 

، کاالها يهستند. اما بنا به قاعده عموم ي، دارای آستانه و محدوده متفاوتمختلفنخواهد بود.کاالها و خدمات  يافتنیتوسعه 

های مرکزی، مکان نیفضای تحت پوشش ب نیهای مرکزی عرضه خواهد شد. بنابراتعداد مکان نیکمتر قیو خدمات از طر

را برای  هینظر نیبار ا نیبرای اول 1933در سال  3ستالریگردند. والتر کريم يسازمانده یيسلسله مراتب فضا کیدر 

آمدن  دیآن پد جهیاست که نت يابیبازار اصلبه  يمتک ستالریکر يهای جنوب آلمان ارائه داد. در واقع مدل اصلسکونتگاه

تئوری، افرادی  نی(. به دنبال ارائه ا166: 1394 ،یو موسو یاریهای مرکزی است )زمکان نیروابط متقابل سلسله مراتب ب

 ،ی)کالنتر تئوری انجام دادند نیا لیدر رابطه با اصالح، بسط و تکم یيها( تالش1960) 5زاردی( و ا1954) 4چون لوش

1396 :58 .) 

                                                 
1 . Rank-size rule 
2 . Center place theory 
3 . Walter christaller 
4 . Losch 
5 . Isard 
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 : 1قطب رشد هینظر

 لیمتما قطب رشد اساساً هی. نظرنامديآن را قطب رشد م 3شامل عناصری هستند که پرو ردالیو م 2رشمنیهای ههینظر

 هیدارد. نظر شترییب یيایها پوکینوکالس هینظر یيستایاهای لیبا تحل سهیدر مقا یيکارا نیاقتصادی است، اما ا یيبه کارا

از  يهای ناشنهی)کاهش هز عیهای تجمبه صرفه يابیدست قیرا از طر توسعهتوان ياستدالل است که م نیقطب رشد بر ا

 نیداد. در ا شیاند(، افزايداخل يبا فضای قطب سهیدر مقا يشوند وليمحسوب م يخارج ،با بنگاه سهیکه در مقا يعوامل

منافع  قیطر نیکرد و از ا تیهای رشد را تقوتوان توسعه قطبيای ممنطقهگذاری استیسشده است که با  دیتاک هینظر

 عیصنا عیکند که رشد سريم انیشدن ب ي(. مفهوم قطب36: 1389و همکاران،  یاریچندی به دست آورد )ز وستهیپبه هم 

باعث تمرکز  يعیطب طورتمرکز اقتصادی به  نیشود. ايواحدهای اقتصادی به قطب رشد م ریکننده موجب تمرکز ساتیهدا

گردد. سپس يمنطقه م کیهای اقتصادی به تعداد محدودی از مراکز در تیمنابع و جذب فعال انیجر قیاز طر یيایجغراف

اثر،  نیگردد که به ايفضاهای اطراف خود منتشر م درشده در قطب رشد به صورت امواج  جادیبه مرور زمان اثرات توسعه ا

خواهد  رهیمدت اثر پخش بر اثرات جذب مرکز چبلندکند که در يادعا م رشمنی. هندیگويم نیینشت به پا ایاثرات پخش 

عمل نکرد و خود باعث  يتئوری در کشورهای در حال توسعه به خوب نی(. شواهد نشان دادند که ا74: 1396 ،یشد )کالنتر

 های رشد بود.در قطب رهیو غ يمکانات، منابع انسان، اهیجذب سرما قیای شد که از طرهای منطقهتعادلعدم  دیتشد

 : ایدر توسعه منطقه سرایم هینظر

تئوری را مناسب کشورهای در حال توسعه  نیا لیدل نیهمرا بر تئوری قطب رشد وارد دانست و به  لیانتقادات ذ سرایم

 لیدل نیدارد و به هم يغرب افتهیدر اقتصاد توسعه  شهیرشد ر قطبکه تئوری  نیدانست. انتقادات وارده او عبارتند از اينم

 طیگردد که تحت آن شرا يطیشرا جادیمنجر به ا دی، قطب رشد باافتهیتوسعه ن کشورهایدارد. در  دیشدن تاکيبر صنعت

 يبه عنوان مراکز خدمات دیها باقطب گونه نیشدن، ايبر صنعت دیبه جای تاک نیفراهم گردد. بنابرا يصنعتامکان توسعه 

 نی. در اکنندرشد عمل  جیباشند و به عنوان مراکز نوآوری و ترو ستالریهای مرکزی مطرح شده توسط کرمکان رینظ

اجزاء  نیمدل خود ب در سرایاشکاالت م نیعمل کنند. برای رفع ا ژهیو يبه عنوان نقاط ارتباط دیهای رشد باکشورها قطب

او شامل پنج مرحله  يکرد. مدل سلسله مراتب جادیا یيئوری مکان مرکزی و تئوری پخش فضاعناصر تئوری قطب رشد، ت

)در سطح 7(، مرکز خدماتهی)در سطح ناح6ای(، نقاط رشد)در سطح منطقه5(، مرکز رشدي)در سطح مل4است: قطب رشد

 (. 80: 1396 ،ی)کالنتر 8روستای مرکزی و( يمحل

 : 9رامونیپ-مرکز هینظر

را عرضه  رامونیپ-الگوی مرکز 10دمنیفرو تحوالت روند توسعه،  رییتغ ينیب شیمناطق و پ یيساختار فضابرای درک 

نظام  یيایو پو شتازیمرکز که قلب پ يکیاست.  یينظام فضا ریشامل دو ز یيایهر نظام جغراف دیگويم دمنیدارد. فريم

                                                 
1 . Growth pole theory 
2 . Hirschman 
3 . Perroux 
4 . Growth pole 
5 . Growth center 
6 . Growth point 
7 . Service center 
8 . Central village 
9 . Center-periphery 
10 . Freidmann 
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نسبت به مرکز قرار  رییپذو سلطه يآورد و در حالت وابستگ حسابنظام به  هیتوان آن را بقيکه م رامونیپ گرییاست و د

 يبرخ یيشده، با جابجا يساختاری قطب ای استعماری دانست. معموالًرابطه توانيم را اصوالً رامونیپ -دارد. رابطه مرکز

تسلط فضای مرکزی بر  می(. روند تحک56: 1389و همکاران،  یاریبه مرکز همراه است )ز هیحاشاز  دیتول يعوامل اصل

 است: ریمرکزی به شرح ز ياز رشد نواح يآثار بازخور ناش درای هیفضای حاش

 لیدر مرکز را تسه هایروابط و نوآور دیکه تشد ي، اثر اطالعاتشود يم باعثبه مرکز را  هیاثر سلطه که انتقال منابع از حاش

شود. اثر ي، در مرکز ختم مهایاال و خطر کمتر به رشد باالتر نوآور، به انتظارات برییچشمگ لیکه به دل يکند، اثر روانيم

 گرییدهای ها، نوآوریای که نوآوریرهیسازد. اثر زنجيها را فراهم ممناسب نوآوری ينهادی و اجتماع راتییتغنوسازی که 

 ر،یو دل یکنند )منزويم جادیو تجمع را در فضای مرکز ا اسیاز مق يهای ناشیيجوکه صرفه دییآورند، آثار توليم دیپد

1389 :142 .) 

 : ایدرباره نابرابری منطقه ردالیم هینظر

بر آن بنا کرد. برای  يعوامل خارج ریای و تأثهای منطقهنابرابری هیاقتصاد خود را بر پا يافتگیتئوری توسعه ن ردالیم

کند: تمام يم فیتعر نیکننده استفاده کرد. وی اثرات بازدارنده را چن جییو ته بازدارندهتئوری خود از مفهوم اثرات  فیتوص

، مهاجرتاست. مانند اثر  ستمیدر خارج از س یيروهاین تیفعال جهیشود، نتيکه در اقتصاد انجام م يراتییتغ يمنف راتیتأث

 ریاقتصادی و غ عوامل يتمام نیب يعمل روند عوامل درون جهیکه نت يشامل اثرات تراکم زی، تجارت و نهینوسانات سرما

 ردالیم دهیاست .به عق گریمناطق د برآن  ریمنطقه و تأث کیشده در  جادیکننده شامل توسعه اجییاقتصادی است. اثرات ته

است. به  افتهین کننده در کشورهای توسعه جییته فیضعای، اثرات قوی بازدارنده و اثرات های منطقهنابرابری يعامل اصل

گذاری در هیسرما اقتصادی است. معموالً ریعوامل غ تیعمل و فعال نحوهای های منطقهنابرابری يعلت اصل ردالیم دهیعق

ای اندک باشد، آن منطقه در آنجا وجود دارد. اگر نرخ سود در منطقه شترییسود ب انتظارکه  ردیگيصورت م يمناطق

کنند يم تیداری به نحوی فعال هیداخل بازار در اقتصاد باز سرما روهایی، نگریخواهد ماند. به عبارت د يباق افتهیتوسعه ن

 دیحال توسعه با درهای کشورهای دولت ردالی. از نظر مدیافزايم نیای بر ابعاد اهای منطقهکه به جای کاهش نابرابری

 ترعیکنند. تا بتوانند هرچه سر تیکننده را تقوجییو اثرات ته فیعرا اتخاذ کنند، که اثرات بازدارنده را تض یيهااستیس

 (. 366: 1385 ان،یببرند )قره باغ نیای را از بهای منطقهنابرابری

 : 1هاروی دیویای دعدالت منطقه هینظر

و عدالت  ایدر جغراف نییتب»های ارزشمند کتاب سندهیو نو ستمیبدوم سده  مهین دانیجغراف نیترهاروی برجسته دیوید

 یيای، انقالب در تفکرات جغرافیيایهای جغراف لیرا در تحل يعدالت اجتماع رییکارگاست. هاروی به  «و شهر ياجتماع

داری هیدر خدمت مقاصد سرما رییتغیو به طور ال شهیداری همهیکند که ابزار سرمايدفاع م هینظر نیاداند. هاروی از يم

به  دیمازاد تول توانديبر بازار نم يمتک ستمی. به باور او سستیسازگار ن ياری با هدف عدالت اجتماعدهیو مقاصد سرما است

کل  شی، افزايعدالت اجتماع ثیحکه از  دینمايم نیچن نیمصرف کند، بنابرا يهای عادالنه اجتماعدست آمده را در راه

باور است که  نی(. او بر ا88: 1388 ،يو راست نژادي)حاتم ردیبدون استفاده از ساز و کار بازار صورت گ دیبا ياجتماع دیتول

 يچه کسان انیدر م عیتوز نی( ا2کرد؟  عیتوز دیرا با زی( چه چ1عادالنه دو پرسش مطرح است :  عیمفهوم توز يدر بررس

  رد؟یگ يصورت م یيزهایو چه چ

                                                 
1 . Harvey 
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را  عیواحد توز نیواپس ،نامد و در پاسخ به سؤال دوميباشد، درآمد م يشدنعیرا که توز زییپاسخ به سؤال اول، هر چ دراو 

ها و مناطق را در ها و سازمانگروه انیمدر  عیکار، توز يبهتر است، برای آسان يدر مواقع دیگويداند و ميم يافراد انسان

 يبا بررس دیگويکند و ميهای عادالنه را مطرح معادالنه از راه عی، توزایمنطقه يجتماععدالت ا نهی. هاروی در زممینظر آور

 ای: به معنای عدالت منطقه دنیرس، برای ياصول عدالت اجتماع

 يقیمنابع به طر صیتخص نیبرآورده شود و همچن منطقههر  تیجمع ازهاییباشد که ن يقیبه طر دیدرآمد با عی( توز1

باشد که  يقیبه طر يمنابع اضاف صیتخص نیا بر عالوهبرسد.  حداکثرای به منطقهنیب يندگیفزا بیکه ضرا ردیصورت گ

 مؤثر واقع شود.  يکیزیف و ياجتماع طیاز مح يدر رفع مشکالت خاص ناش

مناطق تا  نیتردر محروم يزندگ دورنمایباشد که  يقیبه طر دیو اقتصادی( با ياسی، سي( ساز و کارها )نهادی، سازمان2

عادالنه به دست آمده  قیعادالنه، که از طر عیتوز کیتوان به يموجود باشد آنگاه م طیشرا نیحد امکان بهتر شود. اگر ا

 (. 171: 1390 ،یداریو ق يفی)لط افتیاست، دست 

 ي. ولستنده نیدر سرزم یيتعادل فضا جادیبه دنبال ا يای همگتوسعه منطقه اتیشود نظريهمانطور که مشاهده م

 يتوجه دارند و برخ اقتصادیهای به بخش اتیاز نظر يبا هم متفاوت هستند. برخ اتیهای اتخاذ شده در نظراستراتژی

خواهند يعدم تعادل م تیو ... در واقع از تقو مرکزیمانند قطب رشد و مکان  اتیاز نظر يبه فضا توجه دارند. برخ ماًیمستق

نوسازی توسعه  دگاهیدر د شهیر اتینظر نیاست. ا عیهای تجمصرفه از، استفاده نهیزم نیآنها در ا هیبه تعادل برسند و توج

 گرید يکنند و برخيقلمداد م یيرا به عنوان مرحله گذار به سوی تعادل نها دهديم رخکه در ابتدا  يدارند و توسعه ناموزون

در  شهیها ردگاهید نیعادالنه منابع موافق هستند. ا عیرند و با توزاز ابتدا توسعه موزون را مد نظر دا هارویو  ردالیمثل م

ناموزون را  توسعه( است و یي)به جای رشد و کارا عیمتوجه عدالت و توز شتریتوسعه دارند که ب يانتقادی وابستگ دگاهید

ای و توجه های منطقهکاهش نابرابری اتینظر نیوجه اشتراک همه ا تیدانند. در نهايم نیشیهای مسلط پدگاهیسرشت د

 است. افتهیکمتر توسعه  يبه رشد و توسعه نواح
 

 توسعه ابعاد

 بنابر مختلف محققان توسعه، فیتعار با رابطه در شدهمطرح یهادگاهید زین و ازهاین گسترده و عیوس اریبس فیط به نظر

مفهوم ذکر شده است و در  نیا یبرا يابعاد مختلف لیدل نیکه به هم اندستهینگر آن به يخاص دید از خود يعلم نهیزم

 ادامه به آنها پرداخته خواهد شد. 

 یاقتصاد توسعه

 رشد و شدنيصنعت فشار. شد مطرح یياروپا یکشورها در یالدیم جدهمیه و هفدهم قرن از یاقتصاد توسعه مباحث

 قطب دو انیم شکاف کوتاه يزمان در تا شد باعث يمستعمرات فیضع یکشورها بازار تصاحب با توأم کشورها نیا در یفناور

 از بازمانده یکشورها و شرفتهیپ یکشورها: ردیگ ششکل جهت در کشورها از فیط دو و شده قیعم مانده عقب و شرفتهیپ

 یتکنولوژ از شتریب استفاده د،یتول کل در یکشاورز سهم کاهش کار، یروین یوربهره به یاقتصاد توسعه مفهوم. شرفتیپ

 نیبهتر و بوده غرب از یدیتقل شتریب که است توسعه دگاهید در نیتريمیقد تفکر نیا. دارد اشاره ينیشهرنش عیسر رشد و

 . دانديم افتهیتوسعه یکشورها از دیتقل را سوم جهان یکشورها توسعه یالگو
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 یاقتصاد توسعه اتینظر از بعد توسعه اتینظر درواقع و گرفت شکل جهان در توسعه یهاهینظر و هاشهیاند دوران نیهم از

 يانسان يکیزیف یهاتیظرف از اعم یدیتول یهاتیظرف شیافزا با همراه رشد با مترادف یاقتصاد توسعه نیا اما. شد متولد

 اهداف شامل:  نیاست. ا يعدالت اجتماع یآنها در راستا یدارد که هردو يدو هدف اصل ی. توسعه اقتصاديو اجتماع

 فقر يکنشهیر و جامعه مردم رفاه و ثروت شیافزا 

 اشتغال.  جادیا 

 يصورت به است متفاوت شرفتیپ از بازمانده یکشورها و شرفتهیپ یکشورها در توسعه به نگاه که است ذکر به الزم البته

 شرفتیپ از بازمانده یکشورها در که يدرحال است، مردم امکانات و رفاه شیافزا ياصل هدف شرفتهیپ یکشورها در که

 (.26: 1395 ،يانی)کاو است مدنظر ياجتماع عدالت شیافزا و فقر يکنشهیر شتریب

 يو از طرف ابدیبه جهان سوم اختصاص  دیرشد با یموجود برا یاکولوژ یدارند هر گونه فضا دهیعق داریطرفداران اقتصاد پا

 دیشود. سرانه توليدر رشد نشان داده نم ازاتیمنافع و امت عیتوز رایبود ز يتوان تنها بر رشد متکيحذف فقر نم یبرا

و منجر به  ابدیممکن است کاهش  ياز مردم به صورت واقع یاریبس يدرآمد پول يول افتهی شیتواند افزايم يناخالص داخل

 لیبه دل ستیز طیمح تیفیو تنزل ک ریطبقه فق انیآمدن سطح سالمت و بهداشت در م نییپا ،ياختالف طبقات شیافزا

مورد  یاقتصاد صرفاً یاهکه مؤلفه ستین يکاف داریپا ی(. در رشد اقتصاد25: 1385 ،ينیشود )بحر شتریب یهايآلودگ

 یهاارزش گریو د عتیطب یيبایز ز،یتم یآب وهوا ،يسالمت ،يوابسته به آن مثل آموزش یهابلکه مؤلفه رد،یتوجه قرار گ

 داریتوسعه پا یهااز مؤلفه گرید يکیدر نظر گرفته شود.  دیو رفاه مربوط است، با يانسان یازهایکه به ن یاقتصادریغ

 دیاز منابع انجام شده، تول یکه استفاده کمتر يو مصرف به شکل دیتول یالگوها رییاست. تغ داریپا صرفو م دیتول ،یاقتصاد

 جادیراه ا نیکند، ناگفته نماند در ايم ترکینزد یداریشود، اقتصاد را به پا جادیا یکمتر دیو مواد زا دیبه دست آ یشتریب

 کند.يم یباز يمؤثرتر نقش مهم یهایتکنولوژ

 

 يفرهنگ و ياجتماع توسعه

ها و آموزش و انسان یمسکن مناسب برا نیهمگان، تأم يسالمت نیقابل تداوم، تأم يدر سطح يجهان تیجمع تیتثب

 يتوسعه در جهت اجتماع یهابرنامه يزمان يعنیهستند.  ياجتماع داریدهنده توسعه پا لیتشک یهامؤلفه يعموم يآگاه

 ياجتماع یهاتنش جادیبه ا ستیز طیو مح تیجمع انیمتقابل م ينفم ریعوامل در نظر گرفته شود. تأث نیاست که ا داریپا

را ممکن  داریاست که توسعه پا يطیمح ستیز یهاتیو ظرف تیجمع انیتعادل م کیبه  افتنیانجامد و تنها با دست يم

 نیدر ارتباط است. بنابرا رهیمصرف، فقر، بهداشت و غ یمثل الگوها گریاز عوامل د یاریبا بس تیعامل جمع رایز ؛سازديم

و حفاظت از  ياجتماع ،یتوسعه اقتصاد پسشناخته شود.  داریو توسعه پا يتیعوامل جمع انیم يالزم است ارتباط اساس

 . دهنديم لیرا تشک داریسازنده توسعه پا یاند و اجزاوابسته گریکدیبه  ستیز طیمح

 يسادگ به توسعه از یيالگو تا شده موجب يفرهنگ منظر از جوامع تفاوت ،یاقتصاد نظر از مختلف جوامع تفاوت یراستا در

 یيجدا را يزندگ و فرهنگ توسعه، کارشناسان. دیرس داریپا توسعه اهداف به نتوان آن میتعم صورت در و نباشد ریپذامکان

 توسعه که اندرفتهیپذ زین اقتصاددانان. است يفرهنگ عوامل به توجه ازمندین جامعه یازهاین درک رایز دانند؛يم ریناپذ

 نیا: است شده فیتعر نیچن توسعه يفرهنگ بعد(. 38: 1393 ،يمیابراه و یزدی ي)پاپل است جانبههمه یاتوسعه يواقع

بهبود  یکه برا ردیگيم بر در را يعلم و يشناختفن ،یاقتصاد عوامل ،يشناختجامعه -يروان یهابیترک از یامجموعه بعد
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 هاطرح تیموفق یبرا و شهیاند يچگونگ و يزندگ وهیش در خشن يحرکت جهش جادیا بدون مردم ياخالق و يزندگ طیشرا

 آثار مانند شیهانشانه و آثار به اغلب فرهنگ مفهوم 1970 و 1976 یهادههانیجر در. رونديم کاربه توسعه یهابرنامه و

 يفرهنگ توسعه مورد در نشیب و يآگاه جادیا یبرا جیتدر به اما شد؛يم محدود يفرهنگ راثیم و يادب یهانشیآفر ،یهنر

و  یفکرروشن ،یماد ،يروح مشخص آثار رندهیبرگ در مجموعه مثابهبه فرهنگ 1982 سال در تا گرفت صورت یيهاتالش

 (.  29: 1391 ،يشد)محالت يتلق يعاطف

  ياسیس توسعه

 مورد یاسهیمقا یهااستیس مطالعه چارچوب در 1960 دهه لیاوا و 1950 دهه اواخر از جیتدربه ياسیس توسعه مفهوم

 اعالم سوم جهان یکشورها از یاریبس زمان نیا در چراکه( 11: 1382)قوام،  گرفت قرار ياسیس علوم دانشمندان توجه

 یکشورها در خصوص به ياسیس توسعه. کردند ظهور نیالت یکایآمر و قایآفر ا،یآس در یانوخاسته جوامع و نموده استقالل

 تا شد موجب يدکوکراس و یآزاد به مفهوم نیا شتریب توجه. شد برخوردار یاژهیو تیاهم از توسعه درحال و سوم جهان

 شاخص و بوده ياسیس اقتصاد امروز، اقتصاد رایز شود؛ مطرح یاقتصاد اهداف به يابیدست یبرا یکردیرو به کردیرو نیا

: 1393 ،يمیو ابراه یزدی يهستند)پاپل تیحائز نقش و اهم یدارهیسرما ژهیوبه و یاقتصاد یهانظام گسترش در ياسیس

41 .) 

-يتخصص ،یساختار تنوع مردم، یهاخواسته و ازهاین به یيپاسخگو در نظام تیظرف شیافزا را ياسیس توسعه یپا نیلوس

 ياسیس نظام کی مطلوب توسعه تحقق یبرا است معتقد يپ. دانديم ياسیس مشارکت شیافزا نیهمچن و ساختارها شدن

. ردیگينم نظر در هابحران با مقابله یبرا یتأخر و تقدم یو. کند عبور یزیآمتیموفق صورت به هابحران سلسله کی از دیبا

 : کنديم مشخص ياسیس توسعه مفهوم یبرا را مهم يژگیو سه اما

 شهروندان به را آنها که دارد اشاره ياسیس یهاتیفعال در مردم يعموم اقدام و یاتوده مشارکت به يژگیو نیا ؛یبرابر 

 . کنديم لیتبد فعالت

 آن بر جامعه و اقتصاد اشاره دارد که  ریتدث زانیو به م دادهابرون دادن در ياسیس نظام یيتوانا به يژگیو نیا ت؛یظرف

 اجرا همراه است.  نیاثرگذار بر ا طیو شرا يحکومت فیوظا یبا اجرا

 ساختارها داللت دارد.  کردنياختصاص و گسترش بر ياسیس توسعه يژگیو نیا ؛يجیتدر رییتغ 

 داریپا توسعه

نسل حاضر را بدون به مخاطره انداختن  یازهایاست که ن یاتوسعه يالمللنیازنظر ب داریتوسعه پا فیتعر نیترقبولقابل 

 فیصورت تعر نیبد داریتوسعه پا زین ونسکویخودشان برآورده سازد. در اسناد  یازهاین نیتأم یبرا ندهیآ یهانسل یيتوانا

ین منابع بر روی کره زمین شده است که هر نسل باید منابع آب، هوا و خاک را خالص و بدون آلودگي، همانند زماني که ا

از  یاریدر دستور کار بس ریاخ یها( و در دههBarton, 2000: 303وجود آمدند، برای نسل بعد باقي بگذارد ) هب

سال  ي( گزارش توسعه انسان1داریدرباره توسعه پا ویسازمان ملل )کنفرانس ر 21کار  دستور رینظ یشهرساز یهاجنبش

و همکاران،  ينیتوسعه قرار گرفته است )حسو درحال يدر جوامع صنعت 3نینو یيو منشور شهرگرا 2سازمان ملل 2003
                                                 

1 . Rio De Janeiro Earth Summit 
2 . Human development report.(UNDP).2003 
3 . The Charter of New Urbanism 
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را به خود اختصاص داده است.  یاژهیو گاهیجا داریو جوامع پا داریبه بعد، مفهوم توسعه پا 1990(. از دهه 174: 1386

)سال  3وی( و اجالس ر1878)سال  2مشترک ما ندهیآ تحت عنوان  1لندبرانت ونیبعد از کمس عیطور وسبه داریتوسعه پا

 ,Roy & Pal) یو کالبد ياجتماع ،يطیمحستیز ،يطیشامل مطالعات اقتصاد مح داری( مطرح شد. توسعه پا1992

 یهانسل یهایيبه توانا بیبدون آس يرفاه انسان فعل یصورت بلندمدت جهت حداکثرسازکه به يراتیی( و تغ192 :2009

 هیبر سه پا داری(.  توسعه پاBaumgartner & Korhonen, 2010: 72) باشديها مآن یازهایبرآورد ن یبرا ندهیآ

 استوار است. ستيیز محیط اجتماعي و ،یتوسعه اقتصاد

 
  داریتوسعه پا یهامؤلفه انی. تعادل م1شکل 

 

 يچند مؤلّفه اساس داری. توسعه پاشوديم دیتأک داریبر مفهوم توسعه پا ز،یاز هر چ شیب یتوسعه اقتصاد اتیدر ادب امروزه،

 دارد:

 توسعه است.  ندیمحوربودن در فرامؤلّفه اول ناظر بر انسان 

 پردازديتوسعه م ندیخوب در فرا يحکمران یمؤلّفه دوم به نقش محور . 

 دهد. يقرار م دیمورد تأکر و متعادل بودن ابعاد توسعه را یمؤلّفه سوم فراگ 

 یرشد اقتصاد کنديکه فرض م يدارد. برخالف پندار عموم ژهیتوجه و داریبه توسعه پا لیانسان در ن تیمؤلّفه اول بر محور

از آن است  يحاک اند،دهکر يتوسعه را ط ریکه مس یيرا به دنبال دارد، تجربه اغلب کشورها يصورت خودکار، توسعه انسانبه

. از طرف ردیگيامور، مورد غفلت قرار م گریکمک کرده و د يتوسعه انسان یجنبه ها يفقط به بهبود برخ یاقتصاد که رشد

مناطق به گسترش شکاف در  شتریدر جامعه، ناهمگون و ناهماهنگ شده، در ب یخوب، رشد اقتصاد يبدون حکمران گر،ید

 يتحقق م يزمان داریکه توسعه پا انددهیعق نیمحققان توسعه بر ا نی. همچنشوديم يمنته يتماعو اج یاقتصاد یهابخش

                                                 
1 . Brundtland 
2 . Our Common Future 
3 . Rio 
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دنبال  يطیمح ستیو ز يفرهنگ -ياجتماع ،یدر سه وجه اقتصاد یداریطور همزمان و متعادل، پابوده و به ریکه فراگ ابدی

 شود.

 :Morgan, 2004بوده است ) یيزاسبه راتیتأث یدارا يو محل یادر مباحث توسعه منطقه ریاخ یهادر سال داریپا توسعه

876; Roberts, 2004: 129به چالش  ،یاز حد بر رشد اقتصاد شیتمرکز ب لیبه دل یاتوسعه منطقه ي(. اشکال سنت

در کنار ارتقاء سطح  يطیمح ستیو ز يکیمشکالت اکولوژ ندهیفزآ راتیتأثو  ياجتماع یهاینابرابر انیشد. در م دهیکش

 یهاخسارت هیدر سا مدتياستفاده طوالن يبه عبارت ایو  یداریمنابع به سمت پا جیرا یروند استفاده از الگوها ،يآگاه

 ،یاتوسعه منطقه دیجد یارهایمع رییتغ نی. به دنبال اافتیسوق  يطیمح ستیو ز ياجتماع ،یاقتصاد یهانهیکمتر در زم

در خود منعکس  يو محل یادر سطوح منطقه يزندگ تیفیسالمت، رفاه و ک میاز توسعه را شامل مفاه یترعیمفهوم وس

 یهاپرسش نی، بر ا1970اوقات ضد رشد در دهه  يتحت سلطه و گاه طیاز مح یيابتدا یهايساختند. حرکت از نگران

باالتر  یبه استانداردها لیاجتناب برا ن رقابلیابزار غ ينوع ای انیپا يعنوان نوعبه یاقتصاد شدمتمرکز شد که ر ياساس

 . ردیگيمورد استفاده قرار م يزندگ

 توجه مورد ستیز طیمح و اجتماع اقتصاد، متقابل ریتأث و شد حاکم داریپا توسعه بر يستمیس شهیاند 1990 دهه آغاز از

 یبرا یو ابزار ردیگيم بر در زین را ندهیآ یهانسل و است بلندمدت یاتوسعه داریپا توسعه دگاهید نیا در. گرفت قرار

 است:  ریز ياساس ازیبه پنج ن دنیرس

 توسعه و حفاظت قیتلف .1

 انسان  يستیز هیاول یازهاین نیتأم .2

  يبه عدالت اجتماع يابیدست .3

 و استقالل  یخودمختار .4

 کیاکولوژ يگانگی حفاظت بر دیتأک با يفرهنگ تنوع .5

 طور به را انسان و ستیز طیمح که باشديم ریفراگ و جانبههمه یاتوسعه ازمندین یاجامعه هر فوق یازهاین به پاسخ یبرا

 ي)پاپل سازد برطرف یگرید به رساندن بیآس بدون را دو هر یازهاین کند تالش و دهد قرار گریکدی با ارتباط در و متقابل

 (50: 1393 ،يمیابراه و یزدی

با هم به  يو اجتماع يطیمح ستیز ،یاقتصاد جیادغام نتا يدر پ یامنطقه داریتوسعه پا ریاخ یکردهایراستا رو نیهم در

 فیتعر یبرمبنا داریاساس توسعه پا نی(. بر اHaughton et al, 2009: 23) باشديمبنا متجارت یسازش با روندها یجا

عناصر متفاوت از  یيشناسا یبرا یداریپا اءیاست که اصول اح يولاص یدارا 1و توسعه ستیزطیمح يجهان ونیکمس

را در قالب  آلدهیگرداننده، نقاط ضعف و قوت و مدل ا یهااعم از وضع موجود، چرخ دار،یمرتبط با توسعه پا یکردهایرو

 .میشاهد هست 1جدول 
 یداریپا اءی.  اصول اح1جدول 

 به رویکردها

 پایدار توسعه
 پایدار توسعه آلایده مدل قوی پایدار توسعه ضعف پایدار توسعه گرداننده چرخِ

 محوریزیست و محوریمحیط ----------- --------- گرایيانسان فلسفه

 تیازهای تأمین صحیح، معاش امرار و زیستمحیط با سازگار بازار محیطي زیست هایسیاست نمایي رشد و اقتصاد نقش

                                                 
1 . World Commission on Environment and Development 
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 الگوهای در تغییر و بازارمحور رشد ماهیت

 مصرفي

 و تولید الگوهای در تغییرات

 مصرف

 و الگوها در تغییر غیرضروری،

 مصرف هایمیزان

 تمرکز

 جغرافیایي

 و جهاني بازارهای

 جهاني اقتصاد

 خودکفایي برای اولیه حرکت

 برای جزئي ابتکارات اقتصادی،

 جهاني بازار هایقدرت کاهش

 اقتصاد خودکفایي افزایش

 بازارهای زمینه در محلي

 جهاني

 محوریزیست گرایيمنطقه

 گسترده محلي هایخودکفایي

 منابع از برداریبهره ماهیت

 با منابع محدودیت جایگزیني

 منابع از برداریبهره سرمایه،

 تجدیدپذیر

 زیست حمایت و مدیریت

 محیطي
 زیستي تنوع از حفظت و ارتقاء

 سازییکپارچه

 و بخشي

 هاسیاست

 محوربخشي رویکردهای تغییر بدون
 هایسیاست سازییکپارچه

 محیطي زیست
 نگرکل بخشي بین سازییکپارچه

 فناوری

 بر،سرمایه

 هایاتوماسیون

 روندهپیش

 فناورانه، هایحلراه پایان

 و برسرمایه توأمان هایتکنولوژی

 نیرومحور

 مدیریت پاک، هایفناوری

 تولید، هایچرخه

 برسرمایه توأمان هایتکنولوژی

 نیرومحور و

 محورانسان مناسب هایفناوری

 جزئي ساختارهای تجدید حداقلي اصالحات تغییر بدون نهادها
 اقتصادی، نهادهای از تمرکززدایي

 سیاسي و قانوني اجتماعي،

 ابزارهای

 سیاست

 هایحسابداری

 متعارف

 زیست هایشاخص از استفاده

 ابزارهای در محدودیت محیطي،

 بازارمحور سیاسي

 از پیشرفت استفاده

 در پایداری هایشاخص

 سیاسي ابزارهای

 هاشاخص از منطقي هایاستفاده

 اجتماعي ابعاد در شده گسترده

 بازتوزیع
 به عنوانبه عدالت

 مسئله

 موضوع یک عنوانبه عدالت

 ایحاشیه
 نسليبین و نسليدرون عدالت عدالت بحث به ویژه توجه

 مدني جامعه

 بسیار گوی و گفت

 و دولت بین محدود

 زیست هایجنبش

 محیطي

 گوی و گفت پایین، به باال روندهای

 و دولت بین محدود بسیار

 محیطي زیست هایجنبش

 روشن و باز گوهای و گفت

 جامعه، باالی به پایین ساختارهای

 به نهادن ارزش به جدید رویکرد

 کار

 (Pike et al, 2006: 116) 

و بازساخت  يابیشامل اصالح و باز يعیمثبت توز جیگذاشت، نتا یامنطقه یهااستیبر س داریکه توسعه پا يراتیاز تأث يکی

به باال و همراه با مشارکت  نییپا یندیفرآ یدارا یادر سطوح منطقه داریتوسعه پا یکردهایبود. رو شدهبیتخر ستیزطیمح

و تعاون کمک  یيبه خوداتکا يسازمان اجتماع يمحل یهاو فرم یيکوچک، تمرکززدا یهااسیمق قیبود که با تشو نفعانیذ

عمدتاً  داریوارده بر توسعه پا انتقاداتوارد شد.  يانتقادات زین داری. اما بر توسعه پا(Chatterton, 2002: 554) کنديم

 یداریپا یهادهیو سهم محدود ا يطلببر اصالح فیضع داریصورت گرفته است. توسعه پا یو قو فیضع داریحول توسعه پا

با  زین یقو داریدارد. توسعه پا دیتأک یو اقتصاد ياجتماع ،يطیمح ستیز کپارچهی یکردهایبه رو يابیو امکان دست

مورد انتقاد منتقدان واقع  اسیمقکوچک یهابودن و توجه به نمونه يعدم امکان عمل ک،یدئولوژیو ا يرواقعیغ یهالیپتانس

 اسیمقاغلب اقدامات کوچک یادر سطوح منطقه داریتوسعه پا تیموقع کی یبرا ازیمورد ن راتییتغ ي. با توجه به بزرگدیگرد

 يو محل یامنطقه یاز نظر دولت و حکومت و نهادها نی(. همچنHaughton et al, 2009: 26) رسديبه نظر م يناکاف

 کردیرو نیازجمله انتقادات وارد شده بر ا زین داریجهت ارائه توسعه پا يچندسطح یهااستیعدم وجود منابع قدرت در س

 . روديبه شمار م
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 همه با داریپا توسعه ایآ نکهیا. است توسعه غالب میپارادا عنوان به آن به نگرش دار،یپا توسعه حوزه در مهم ابعاد از يکی

 در ر؟یخ ای است شده لیتبد توسعه یهاطرح و یهایگذاراستیس اقدامات، در غالب میپادارا به خود اهداف و اصول ابعاد،

 نیا در. شوديم مطرح ياساس مسائل از يکی عنوان به داریپا توسعه شدن یاهیرو همانند یيهابحث که است چارچوب نیا

 که کنديم اشاره آن، شدن یاهیرو به ازین بر دیتأک ضمن نگرد،يم داریپا توسعه به يمیپارادا یکردیرو با که روزالند راستا

 یاقتصاد اقدامات از دیبا که يتلق طرز نیا از و گردد یسازمفهوم متفاوت یاوهیش با توسعه انجام عنوان به دیبا داریپا توسعه

 به یاقتصاد یهاتیفعال انجام با دیبا یو نظر براساس بلکه جست؛ یدور شود، یریجلوگ منابع از استفاده نهیزم در انسان

شدن  یاهی(. در رابطه با رو32 :1390 راد،ي)فرج بود يانسان رفاه و شیآسا يپ در دار،یپا يطیمح ستیز و ياجتماع لحاظ

حوزه، با الهام از گزارش براتلند  نیمهم در ا یاز نهادها يکیبه عنوان  یو توسعه اقتصاد یسازمان همکار داریتوسعه پا

است که از  یرییتغ ندیمثابه فرآنبوده و بلکه به کسانیو  ستایا تیحالت و موقع کی داریکه توسعه پا کندياذعان م نیچن

 نیقوان ها،یریگمیتصم ها،یگذاراستیدر س یو عاد یجار یاهیاصول و اهداف به رو ادها،یاز بن یاریبس شدنیرهگذر نهاد

 . شوديامور روزمره م يو مقررات و حت

 و ابعاد است داده شنهادیپ داریپا توسعه شدنیاهیرو یبرا را یمتعدد و مختلف یراهبردها و راهکارها زین 21 کار دستور

 ينیآفرنقش و تیاهم بر دیتأک با ياجتماع و یاقتصاد یبسترها و هانهیزم ،یياجرا اقدامات ،یگذاراستیس ،يتیریمد وجوه

 نشان است، داریپا توسعه شدن یاهیرو یبرا يچارچوب که را 21 کار دستور کردیرو ریز شکل. دارد دیتأک مختلف یهاگروه

  .دهديم

 
 (33: 1390 راد،ي)فرج داریپا توسعه شدن یاهیرو یبرا يچارچوب مثابهبه 21 کار دستور کردیرو. 2شکل 

 

 نیو همچن یياجرا یهاهیو رو هااستیبر حسب س داریسنجش توسعه پا دار،یشدن توسعه پا یاهیحال در چارچوب رو نیا با

مشارکت به  دار،یسنجش توسعه پا يسنت وهیمثال در ش ی. براردیگيقرار م يابیمورد ارز يو اقدامات عمل هااستیس جینتا

شدن آن، مشارکت صرفاً  یاهیبر حسب رو داریاما در سنجش توسعه پا شوديدر نظر گرفته م یداریپا یبرا يعنوان شاخص

و اقدامات  هاساتیبر س دیتأک نی. بنابرایداریپا یبرا يبهتر است و نه شاخص جیبه اقدامات و نتا يابیدست یبرا یالهیوس

 (. 33: 1390 راد،يباشد )فرج شتریب دیبا داریو روشن مرتبط با توسعه پا حیصر يعمل
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 توسعه یندهایفرآ یداریناپا ای یداریپا تیسنجش وضع یهااز روش يبرخ يمعرف

 یهاروش دار،یتوسعه پا یهاشاخص یيو شناسا فیو به دنبال آن تعر داریتوسعه پا میو تکامل پارادا نیبه موازات تکو

 يناش داریاز تفاوت در نگاه به توسعه پا دهیپد نیها مطرح شده است که اشاخص نیو سنجش ا یریگاندازه یبرا يگوناگون

 یداریپا یریگسنجش و اندازه یبرا يو پول یاقتصاد یهااز شاخص شتریب یداریسنجش پا یبرا یشود. نخبگان اقتصاديم

 دیتأک يستیو ز يکیزیف یهابر شاخص شتریشناسان بو بوم ستیز طیحکه صاحب نظران م يکنند، در حالياستفاده م

وجود دارند که  يفکراننظران و متصاحب زیدو گروه ن نیا نیکنند. در بياستفاده م یداریسنجش پا یداشته و از آنها برا

ها روش نیا هیاستفاده کنند. اما فصل مشترک کل یداریسنجش پا یها براشاخص نیاز ا یاکنند تا از مجموعهيتالش م

 است. داریتوازن بین ابعاد مختلف توسعه پا یبرقرار یبرا ران،یگمیو تصم استگذارانیو س يدر افکار عموم تیحساس جادیا

شامل شاخص توسعه  یداریپا یریگسنجش و اندازه یهاروش ،یداریسنجش پا یهابه منظور درک و شناخت بهتر روش

 طیمح یریپذبیآس روشخالص،  یاندازهاشاخص پس ،يستیز دیتول تیمازاد ظرف روش ،يشناختبوم یردپا ،يانسان

 يها در ادامه مورد بررسروش نیاز ا يدارد که برخ وجود هاروش از گرید یاریبس و يناخالص داخل دیشاخص تول ست،یز

 . ردیگيقرار م

 يانسان توسعه شاخص

و سطح توسعه  زانیم يابیارز یتوسط سازمان ملل برا 1990است که از سال  یياز شاخص ها يکی 1يانسان توسعه شاخص

است که دست آورد کشورها را در سه  يتوسعه انسان تیاز وضع يکل اریشاخص مع نیشد. ا يمختلف معرف یدر کشورها

 نیکه ا یيدهد، اما از آنجايرا نشان م ياستاندارد زندگتوسعه شامل بهداشت و سالمت، آموزش و سطح  يبعد اساس

در هر موضوع در نظر گرفته  نیجانش یرهاینمودن آنها متغ يکم یباشند، الزم است برايم يکل اریو بس يفیکموضوعات 

و  يص کلمناسب به محاسبه شاخ یآمار یهاو استفاده از روش نهیزم نیو با استفاده از آمار اطالعات موجود در ا شده

 (. 132: 1390 ،یریپرداخت )ام يبیترک

 يشناختبوم یپا رد روش 

. شودياقتصاد استفاده م ای ت،یجمع یها براندهیمصرف منابع و جذب آال یریگاندازه یبرا 2يشناختبوم یردپا روش

جوامع، مناطق مختلف، کشورها  یامدهایشده است، آثار و پ لیکشورها تبد نیدر ب یداریپا سهیکه به موضوع مقا يمفهوم

کند. يم سهیها، مقاندهیو جذب آال ياساس یازهاین دیتول یبرا ازیموردن يآنها به اراض لیبا تبد ستیز طیو افراد را بر مح

)مدوز و همکاران،  سازديمرتبط م ستیز طیمح یامدهایها را با پانسان يزندگ وهیش يشناختبوم یپا یجا گریبه عبارت د

1388 :65.) 

                                                 
1 . Human Development Index (HDI) 
2 . Ecological Footprint (EF) 



 
 45 

  يستیز دیتول تیظرف مازاد روش

 یدهد. برايقرار م يابیمصرف را مورد ارز یالگوها یداریپا ،يبوم شناخت یبه مانند ردپا 1يستیز دیتول تیمازاد ظرف روش

از  يشاخص تابع نیا کنند.يبالقوه بارور کم م يو آب يخشک يرا از سطح اراض يبوم شناخت یپا یشاخص، جا نیمحاسبه ا

 (.17: 1396و همکاران،  ای)آزادن است تیبارور، مصرف و جمع يبوم شناخت یمقدار فضاها

 خالص یاندازهاپس شاخص

 ریاست )نظ تیتوسعه آن حائز اهم یکشور را که برا یهایيدر کل دارا راتییارزش خالص تغ 2خالص یاندازهاپس شاخص

شاخص  نیادهد. ي( نشان ميخارج یهایيو دارا يانسان هیسرما ست،یز طیمح تیفیک ،يعیمنابع طب دشده،یتول یهایيدارا

 .(17: 1396و همکاران،  ایکند )آزادنيمطرح م يمل یهامتفاوت از حساب يثروت کشور را در چارچوب

 ستیز طیمح یریپذبیآس روش

 1998دهد. در سال يکند، نشان م يم دیرا تهد ستیز طیکه مح یيهاسکیر زانیم 3ستیز طیمح یریپذبیآس روش

 یبا همکار ستیز طیمح یریپذبیآس یهاشاخص نیتدو یرا برا یيهاسازمان ملل متحد تالش داریتوسعه پا ونیسیکم

 یشاخص عدد ست،یز طیمح یریپذبیآغاز کرد. شاخص آس يآرام جنوب انوسیحوزه اق نیعلوم زم یکاربرد ونیسیکم

 دهد.يکشورها را نشان م ستیز طیمح یریپذبیآس تیبدون بعد است که وضع

 ستیز طیمح یداریپا روش

 يابیارز ندهیدهه آ نیدر چند ستیز طیاز مح تیحما یها را براملت یهاتیو قابل یيتوانا ستیز طیمح یداریپا روش

 یانسان از فشارها یریپذبیکاهش آس ،يستیز طیمح یکاهش فشارها ،يستیز طیمح یهامانند سامانه یکند و موارديم

را مدنظر  يو نظارت جهان يستیز طیمح یهادر قبال چالش تیمسئول یبرا يو مؤسسات ياجتماع تیظرف ،يستیز طیمح

 (. 18: 1396و همکاران،  ایدهند )آزادنيقرار م
 

 ستیز طیمح عملکرد روش

کشورها را در  یهاو برنامه هااستیداشته و عملکرد س دیتأک ستیز طیمح یداریبر ابعاد پا ستیز طیمح عملکرد روش

يقرار م يابیمورد سنجش و ارز يعیمنابع طب تیریو مد ستیز طیو حفاظت از مح يستیز طیکاهش معضالت مح نهیزم

 (. 19: 2003)سازمان ملل متحد،  دهد

  هاشاخص از استفاده با توسعه سنجش و يابیارز یهايستگیبا

در دهه  نکهیتا ا شدياستفاده م شتریب یاقتصاددوم، قبل از مفهوم توسعه، از مفهوم رشد  يدر دوره پس از جنگ جهان

 تیدرباره وضع شتریجوامع، نارسا است. مفهوم رشد ب تیوضعنشان دادن  یمفهوم برا نیمعلوم شد که ا یالدیهفتاد م

                                                 
1 . Surplus Bio Capacity (SB) 
2 . Genuine Savings (GS) 
3 . Environmental Vulnerability Index (EVI) 
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ناخالص  دیتول زانیمعلوم شد که م ياز مدت . پسشديم دهیسنج يناخالص مل دیو با تول شديجامعه به کار برده م یاقتصاد

شاخص  نیا رایز ست،یآنها ن تینشان دادن وضع یبرا يمناسب اریمع یيآنها، به تنها ناخالص دیسرانه تول يکشورها و حت

 ياسیس ،ياجتماع تیمفهوم رشد وضع نیشده است. همچن عیچگونه در جامعه توز يناخالص مل دیتول که دهدينشان نم

بود که  شدهبنانهاده  يستیو مارکس یماد یهافرضشیپ یمفهوم بر مبنا نیمعنا ا کی. به دیسنجيجامعه را نم يفرهنگو 

 ،يسبب رشد اجتماع یاقتصادکه رشد  کنديفرض م يو به طور ضمن دانديجامعه م گریهمه ابعاد د یبرا یياقتصاد را مبنا

ابعاد جامعه  ریسبب رشد سا یاقتصاد رشدنه تنها  يکه مشخص شد، گاه ي. در حالشوديم زیجامعه ن يو فرهنگ ياسیس

يرا هم سد م يو فرهنگ ياسیس ،یرشد اقتصاد یجلو يحتوجوه مختلف جامعه  نیب جادشدهیا يبلکه ناهماهنگ شود،ينم

 .کند

نشان  یبرا دیو با ستیابعاد جامعه ن ریرشد سا یيربنایز یکه رشد اقتصاد دادجهان سوم نشان  یدو دهه تجربه کشورها

 ،ینابرابر زانیجوامع، م یاقتصاد تیتوسعه استفاده کرد. مفهوم توسعه عالوه بر وضع ترجامعجوامع از مفهوم  تیدادن وضع

 ای یکشور يکه زمان ی. به طوردهديجامعه را هم مدنظر قرار م ياسیو س ياجتماع تیو وضع يانسان یروین تیوضع

حال هم  نیکنند و در ع دایالزم ارتقاء پ يکه همه ابعاد مختلف جامعه با هماهنگ شوديم يتلق افتهی توسعه یامنطقه

 .ابدیدر جامعه تحقق ب ياسیو س یو اقتصاد ياجتماع عدالت

 رییدچار تغ زیآن ن يشناسو روش تیریمد ،یزیر(، برنامهنیگزی)جا دی( به جدکی)کالس يتوسعه از سنت میپارادا رییبا تغ

کردن دارند، قابل درک است و صحبت نییو تب ریتفس ،یریگاندازه ،يابیارز یيکه توانا یيهابا روش راتییتغ نیشده است. ا

 یزیراساس برنامه نیبوده و بر ا يفاقد هرگونه ارزش نییو تب ریتفس ،یریگاندازه نبدون در نظر گرفت داریدرباره توسعه پا

است  ياز جمله مباحث یداریپا يابی(. سنجش و ارز40: 1386 س،یاست )بل و مور یریگو اندازه يابیارز ازمندین تیریو مد

در  داریتوسعه پا دهیمورد توجه قرار گرفت و به دنبال آن و کمتر از دو دهه پس از ا زانیرنظران و برنامهصاحب یکه از سو

مطرح و مورد استفاده قرار گرفته  يتخصص یهانهیها با توجه به زمها، ابزار و شاخصروش ،يو علم ياسیس یهانشست

 دنیسنج یبرا یالهیو وس دهیا کی زانیم ایارزش  يبررس یبرا یالهیوس يابی(. ارز25: 1395 ،و همکاران ياست )رضوان

و  یو اقتصاد ياجتماع طیپروژه را بر عناصر موجود بر مح ای تیهر فعال راتیاست که تأث یندیباشد و به طور عام فرآيم

 (. 11: 1382 ،یو افتخار یکند )بدريدهد و ثبت ميم صیتشخ کالیزیوفیب

و  يدر حل مشکالت اجتماع گریکدی یشوند که با همکاريقلمداد م ریناپذ یيدو رکن جدا عمدتاً داریو توسعه پا يابیارز

بر  رگذاریتأث ياند، نقشکرده ریجهان را درگ یيو روستا یشهر یهااز سکونگاه یاکه بخش عمده يو منابع مهم یاقتصاد

 حصار یاری) دیدرآ يشدن یریگاندازه يدر قالب هدف یداریاست که پا يمعن نیدب یداریو پا يابیارز نیب وندیعهده دارند. پ

 ستیز يابیاست، ارز کیقابل تفک یو اقتصاد ياجتماع ،يطیمح ستیز يابیبه ارز یداریپا يابی(. ارز96: 1392و همکاران، 

 تیفعال کی ي. اثرات احتمالندیرا گو تیرشته فعال ایطرح، برنامه  کی يطیمح ستیرات زثا ای امدهایپ لیبه تحل يطیمح

 يابیشوند. ارزيم سهیکند، مقايم جادیا نیگزیجا یهاتیکه فعال يطیشرا ای نیمع یارهایبر اساس مع يابینوع ارز نیدر ا

 نیپردازد. ايم یدر جوامع بشر يو خصوص يعموم یهاتیفعال يو فرهنگ ياجتماع یامدهایآثار و پ يبه بررس ياجتماع

 رییجامعه را تغ یو سرانجام مشارکت افراد و اعضا يکار، برخوردها و تعامالت، سازمانده ،يزندگ یهاروش ،هاتیفعال

مختلف بخش یهاتیاز فعال يبا داده و ستاده ناش يپول یهاانیشده و جر کینزد یگذاربه ارزش یاقتصاد يابیدهد. ارزيم

 ردیگيو بازار قابل سنجش باشد، در نظر م يپول یارهایرا که با مع هغالبأ هرچ يابینوع ارز نی. اسنجديرا م یاقتصاد یها

 یداریپا تیاز وضع يکل یيارائه نما ،یداریو سنجش پا یریگهدف از اندازه ي(. به طور کل105: 1390و همکاران،  انی)شا
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 یهانهیزم تیو در نها ابدیناکامل امتداد  یداریکامل تا ناپا یداریاز پا يفیتواند به صورت طياست که مدر سطح فض

 کی زانیم ایارزش  يبررس يابی( و هدف از ارز98: 1392و همکاران،  یاریرا فراهم سازد ) یداریعوامل مؤثر بر پا یيشناسا

 ,Troumanشود ) ياجتماع يدگرگون تیو در نها يرا آشکار کند که منجر به باال رفتن آگاه يینشبتواند ياست که م دهیا

سنجش و  ،یریگرا در حصول به اهداف مورد نظر اندازه استیس تیریو مد یزیربرنامه ت،یموفق زانیم و( 20 :2005

 (. 11، 1390و همکاران،  ی)افتخار دینما سهیمقا

 نییو تع یيبه شناسا يبا درک علم دیباياست که پژوهشگر م یيهاها و شاخصروش ،ابزار ازمندین یداریپا يابیارز ندیفرآ

گفته، تالش دارند تا رشد  شیپ میبا در نظر داشتن مفاه یداریپا يابیو ابزار ارز هاشاخص ،هاروش آنها اقدام کند. عموماً

 یکنند )افتخار يجامعه بررس يطیمح ستیز یهاو ارزش يفرهنگ ،يخدمات اجتماع تیجوامع را در کنار وضع یاقتصاد

قادر  دیابزار با نی. اردیرا در بر گ یاجانبهو همه کیستماتیس یهاوهیش دیمناسب با يابی(. ابزار ارز12: 1390و همکاران،

است  يابیابزار ارز ازمندین ندیآفر نیمشکالت بالقوه باشند. ا نییتع یبازخورد برا یهاو حلقه يو معلول يروابط عل يابیبه ارز

 کی( 2007راستا، لس و همکاران ) نیها و روابط را داشته باشد. در ااز پارامترها، داده یادیپرداختن با تعداد ز یيکه توانا

 شده که عبارتند از:  لیاند که از سه طبقه کالن تشکرا توسعه داده یداریپا يابیارز یابزارها یچارچوب جامع برا

 .شونديم میتقس کپارچهیریو یا غ کپارچهیبه صورت  شتریکه ب ارها،یمع -هاصشاخ -1

 . اتیچرخه ح دگاهیخدمات از د ایاز محصول  یانرژ انیجر ایمواد  یبر محصول با تمرکز بر رو يمبتن يابیارز -2

پروژه متمرکز  کی یاجرا ای استیراهبرد و س رییتغ یبر رو از ابزارهاست که معموالً یاکه مجموعه کپارچهی يابیارز -3

 یریگاندازه ندیابزارها که در فرا نی(. ازجمله اSingh et al, 2009: 162به نقل از  1390و همکاران،  یشوند )افتخاريم

هستند  یيها، ابزارهاباشند. چراکه شاخصيم یداریپا يابیارز یارهایها و معهستند، شاخص یدینقش کل یدارا یداریپا

دهند يارائه م يفیو ک يمنطقه به صورت کم کیدر  يطیمح ستیو ز ياجتماع ،یخاص از توسعه اقتصاد يحالت که عموماً

: 1390و همکاران،  ی)افتخار داستفاده شون ندهیدر آ یزیعملکرد چ ينیبشیعملکرد و پ لیو تحل هیتجز یتوانند برايو م

12 .) 

شوند و در يو توسعه مطرح م یزیردر برنامه یداریپا يابیهستند که با هدف ارز يمیمفاه یداریپا یهاها و معرفشاخص

 يطیمح ستیو ز ياجتماع ،یسالمت اقتصاد یبرا یادیو بن ياساس یهاکننده مؤلفهمنعکس یيو روستا یجوامع شهر

قابل اعتماد و جامع  د،یمف يو ارتباط يابیبه عنوان ابزار ارز اهها هستند، امروزه شاخصنسل يجامعه در بلند مدت و ط

(. در Schianetz et al, 2007: 371به نقل از  58: 1395 ،ياند )گرمابافتهیتوسعه  زانیرو برنامه رانیگمیتصم یبرا

 کیاشاره دارند و به صورت  یداریاز توسعه و پا يمتفاوت یهاابداع شده است که به جنبه یادیز یهاحال حاضر روش

 یهادگاهیپردازند. با وجود ديها مشاخص يهم به تبادل نظر درباره گرید يو بعض رندیگيدر کنار هم قرار م يکل ریتصو

 یها باشد، جاشده و قابل کاربرد در تمام مناطق و بخشرفتهیپذ عموماً هک يمنبع شامل روش کیمتفاوت، عدم وجود 

به عنوان مدل  است که صرفاً  افتهیسازمان یاها به گونهلاز مد ي(. در واقع برخ40: 1386)بل و مورس،  ستیتعجب ن

شاخص یریگو اندازه يطراح ندیشده است که فرآ یریگاندازه یهاواحد با شاخص یاشود، بلکه بستهينم يتلق یریگاندازه

 لیدر آن وجود ندارد. دل ينیگزیامکان دخل و تصرف و جا يزمان و توأمان در بر داشته و به عبارترا به طور هم داریپا یها

گفت که براساس  دیبا يابیاقدام کرد. لذا از نظر انواع مدل ارز نهیزم نیتوان بدون شاخص در ايموضوع است که نم نیآن، ا

 شود. يم فیتعر يروش انجام کار به اشکال مختلف شتریموضوع و ب مان،هدف، ز
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ها باشند، ینابرابر یریگها و اندازهشرفتیپ انیدر جر مرتب صورت بهتا  ازمندندیدر حال توسعه ن یکشورها نکهیرغم ا يعل

رو  نیارائه نشده است. از ا يخاص يالمللنیب ای يمل یرهنمودها ،هاشاخص تیمتاسفانه هنوز در مورد مفهوم، دامنه و ماه

 :ردیگيم صورت ریز یهايژگیو با هاشاخص انتخاب انجام گرفته عموماً یدر انجام کارها

شوند. يکه موجب توسعه م یيهاباشند نه شاخص يافتگیآثار توسعه انگریکه ب وداستفاده ش یيهاتا حد امکان از شاخص -1

 نشوند. يبه هدف منته يمواقع درشوند يم يافتگیکه موجب توسعه یيهاممکن است شاخص رایز

 ابهام باشند. و بدون ایگو تیمحروم ای یمندبهره انیتا حد امکان در ب هاشاخص -2

 .ندینما انیخانوارها ب ایافراد  تیمحروم ای یمندرا به منظور محاسبه بهره يانسان یرویها نقش نشاخص -3

شاخص بار تکفل  که يباشند. به عنوان مثال وقت زین یکاربرد دیکنند، بايم لیرا تحل ینابرابر نکهیها عالوه بر اشاخص -4

توان روشيم يلیبر جنبه تحل عالوه شود،يو محاسبه م فیشاغالن+دارندگان درآمد بدون کار( تعربر ) تیجمع میاز تقس

 نیمأاشتغال و ت شی، افزاتیکه با کنترل جمع بیترت نیامالحظه کرد. به  یمقدار را به صورت کاربرد نیکاهش ا یها

 .افتی خواهدبار تکفل در جامعه کاهش  زانیم ياجتماع

 ها شاخص تینیو ع بودن دسترس در -5

مورد استفاده قرار  ریها به شرح زشاخص ،يجهان یهاشاخص يفوق و پس از بررس یهايژگیبا توجه به و بیترتنیبد

 اند که در ادامه به شرح آنها پرداخته خواهد شد. گرفته

 داریپا توسعه سنجش یهاشاخص نیتدو

نظران عنوان یکي از مهمترین موضوعات مورد توجه بسیاری از صاحبگیری و سنجش میزان توسعه همواره به اندازه

در  شهرستان ای منطقه هرجایگاه  شناختریزان بوده است. زیرا گذاران و برنامهاقتصادی و توسعه و همچنین سیاست

های گذشته ز طي سالروندهای آن نی نکهییافتگي و رشد اقتصادی و اها از نظر توسعهشهرستان ایمقایسه با سایر مناطق و 

کشورها اتفاق افتاد به  انیو در م يجهان اسیمسئله در گام نخست در مق نیاست. ا تیاهم حائز ،چه سمت و سویي داشته

از اواسط قرن هفدهم آغاز شد.  یافته تقریباً گیری و سنجش میزان رشد و درآمد ملي در کشورهای توسعهکه اندازه يصورت

گیری درآمد ملي این کشور انجام داد. در کشور انگلیس برآوردهای مقدماتي را برای اندازه 1يت، ویلیام پ 1665در سال 

درآمد بریتانیای کبیر آن روز را برای سال  1696دنبال شد. کینگ در سال  2سپس کارهای او توسط گریگوری کینگ

صورت کل توانند بهفرض شده بودند، ميتخمین زد. در محاسبات این دو نفر درآمد ملي، جریان کاالها و خدمات  1688

 گیری شوند.درآمد یا کل هزینه اندازه

شدن سازوکار بازار های هیجدهم و نیمه اول قرن نوزدهم به دلیل تسلط رویکردهای اقتصاد نئوکالسیک و حاکمطي قرن

نیز طي این دوره نسبتا طوالني،  گیری میزان رشد و توسعه احساس نشد. به همین دلیلدر اقتصاد، چندان نیازی به اندازه

گیری و اندازه 1843و  1790های های اقتصادی دو کشور روسیه و ایاالت متحده به ترتیب در سالتنها محاسبات شاخص

 منتشر شد. 

های رسمي و عمل اشخاص و محققان خصوصي خارج شد و سازمان حوزه از ملي محاسبات تدریج به بعد به 1920 دهه از

، مجمع عمومي سازمان ملل متحد برای 1939های خود را در این زمینه آغاز کردند. در سال ورها، فعالیتآماری کش

                                                 
1 . Sir William Petty 
2 . Gregory King 
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 کشورهای نمایندگان ،1944 سالهایي منتشر کرد. در کشور با استفاده از شاخص 26هایي از درآمد ملي نخستین بار تخمین

کردند که در این نشست ضمن بحث در مورد قابلیت مقایسه تخمین نشستي را در واشنگتن برگزار  بریتانیا و کانادا امریکا،

کمیته کارشناسان آمار سازمان ملل متحد  1947ای از تعاریف و مفاهیم استاندارد را پذیرفتند. در سال درآمدهای ملي، پاره

گزارش و ضمیمه آن  را منتشر کردند. این «های اجتماعيگیری درآمد ملي و ساختار حساباندازه»گزارشي تحت عنوان 

 المللي و سنجش میزان توسعه را تشکیل داد. های بینهای حسابنوشته شده بود، اساس نظام 1که توسط ریچارد استون

شدن نیازهای های بعد از جنگ جهاني دوم و همچنین مطرحسال در مختلف کشورهای در ملي هایحساب تهیه گسترش با

های ملي و لزوم هماهنگي با سایر موسسات راردادن این نیازها در سیستم حسابکشورهای در حال توسعه و مد نظر ق

( از نظر تعاریف و مفاهیم، نیاز OECD)توسعه  وهای اقتصادی همکاری( و سازمان IMFالمللي پول )نظیر صندوق بین

( SNAهای ملي )سیستم حساب های زیادبه تجدید نظر در گزارش ریچارد استون احساس شد و در نهایت پس از بررسي

های ملي مدون و هایي تهیه شد که اولین سیستم حساببه منظور مقایسه کشورها در قالب شاخص 1953در سال 

 استاندارد سازمان ملل متحد بود.

ر بیني شده در سیستم پیشین، مورد تجدید نظهای پیشاین سیستم نیز با توجه به نیاز کشورها در زمینه گسترش حساب

در  توسعه مختلف رویکردهای گسترش و بسط موازاتبه تصویب رسید. به  1968قرار گرفت و سیستم جدید در سال 

های سنتي رشد اقتصادی مطرح شد، های پس از جنگ جهاني دوم و همچنین ایرادات متعددی که به شاخصخالل سال

نظران هایي برای سنجش میزان توسعه توسط صاحبها و معیارنظران برای تدوین شاخصهای زیادی از سوی صاحبتالش

داند. بر این شدن ميپردازان تجزیه و رفاه عمومي، توسعه را به مفهوم نوگرایي و مدرناز نظریه 2صورت گرفت. پل استریتن

(، هایي نظیر بهبود سطح و میزان درآمد ملي، شرایط تولید، سطح زندگي )تغذیه، مسکن، بهداشت و آموزشاساس شاخص

ها را برای سنجش میزان توسعه پیشنهاد کرد. نظر استرتین در باره توسعه، معروف به شرایط محیط کار، نهادها و سیاست

 نگرش به توسعه از بعد نیازهای اساسي است.

نظران در سطح های زیر نیز به عنوان معیارهایي از توسعه مناسب مورد قبول اکثر صاحبمعیارها و شاخص يطور کل به

 جهان قرار دارد:

 از جمله غذا، پوشاک، مسکن، بهداشت و درمان و ...  اساسي نیازهای زمینه در خانوارها معیشتي مخارج تامین 

 خانوار سرپرستان برای کار وجود 

 در جامعه باسوادی نرخ ازدیاد و آموزش به عموم دسترسي افزایش 

 حکومت و جامعه اداره در افراد عموم مشارکت افزایش 

 تصمیمات دولت ملي بر هادولت سایر تأثیرپذیری عدم مفهوم به ملي لاستقال 

 ار، تشکیل کمیسیون توسعه پاید21یکي از فراز های مهم دستور کار  داریتوسعه و توسعه پا یداریدر حوزه مفهوم پا اما

(CSD زیر نظر سازمان ملل متحد بود. یکي از نکات اساسي که در گزارش مقدماتي کنفرانس ) سران زمین بر آن تاکید

بر لزوم مشارکت و همکاری  21های توسعه پایدار بوده است. به این منظور در فصل چهلم دستور کار گردید، تدوین شاخص

گیری تاکید گردیده است. به منظور نیل به برای گردآوری اطالعات برای تصمیم 21کلیه کشورهای امضاءکننده منشور 

 ط کشورهای متعهد پذیرفته شد:این هدف اقدامات زیر توس

                                                 
1 . Richard Stone 
2 . Paul Streeten 
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 پایدار توسعه هایشاخص تدوین •

 پایدار توسعه هایشاخص از جهاني استفاده افزایش •

 هاداده از استفاده و آوریجمع تقویت، •

 هاداده ارزیابي و تحلیل هایشیوه تقویت •

 اطالعاتي جامع چارچوب یک تدوین •

 فاده از اطالعات سنتياست برای هاقابلیت تقویت •

 چگونگيها، شد که در آن چارچوب شنهادیپ ونیسیکم یسوشاخص از  134جلسات متعدد  یسرانجام پس از برگزار

 جدولتا  2جدول که در  دیمنتشر گرد 1995ای در سال کتابچه صورتبهکه  دیگرد نییهر شاخص تع نیساماندهي و تدو

 ستی( در چهار گروه اقتصادی، اجتماعي، ز3شکل ) ادشدهی هایآنها اشاره شده است. شاخص نیاز مهمتر يبرخ به 5

 نیتدو 3واکنش یهاو شاخص 2تیوضع یهاشاخص ،1شرانیپکه در چارچوب شاخص  دیبندی گردو نهادی طبقه طيیمح

 . دیگرد
 متحد ملل سازمان داریپا توسعه ونیسیکم یشنهادیپ ياجتماع یهاشاخص فهرست. 2جدول 

 العملعکس یهاشاخص تیوضع یهاشاخص شرانیپ یهاشاخص 21 کار دستور در فصل عنوان

 )واکنش(

 فقر شاخص  یکاریب نرخ  فقر با مبارزه: سوم فصل

 فقر شکاف شاخص 

 فقر شکاف مربع شاخص 

 یدرآمد ینابرابر ينیج شاخص 

 سبت ستمزد نیانگیم ن  به زنان د

 مردان دستمزد

 

 یيایپو و یداریپا: پنجم فصل

 تیجمع
 تیجمع رشد نرخ 

 مهاجرت خالص نرخ 

 زنان یبارور کل نرخ 

 تیجمع تراکم  

 آموزش، یبهساز: ششم و يس فصل

 آموزش و يعموم یهاياگاه

 یاحرفه

 محصالن  تیجمع راتییتغ نرخ 

 بت کان در  نسااا نام کود بت  ث

  یيمدارس ابتدا

 متوسطه  یهاثبت نام در دوره نرخ 

 بزرگساالن یباسواد نرخ 

 عداد کان ت  5 سااان به که يکود

 رسنديم يسالگ

 مدرسه سن تا يزندگ به دیام 

 بت نرخ اختالف  و دختران نام ث

 مدرسه در پسران

 هر یازا به زنان کار یروین تعداد 

 مردان کار یروین نفر 100

 

صد   بهداشت توسعه و حفظ: ششم فصل سه به که يتیجمع در  التیت

ضوالت دفع سان ف س يان ستر  يد

 دارند

 يبه آب سالم و بهداشت يدسترس  

 تولد بدو در يزندگ به دیام 

 برابر در کودکان ونیناساایواکساا 

 يعفون امراض

 یباردار از یریشگیپ 

 یيایمیشااا مواد يابیرد نسااابت 

 یيغذا مواد در خطرناک بالقوه

                                                 
1 . Driving force indicators  
2 . State indicators  
3 . Response indicators 
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 تولد بدو در نوزادان وزن 

 مادران ریم و مرگ نرخ 

 کودکان هیتغذ تیوضع 

 هداشااات یهانهیهز  که يمل يب

 در يبهداشاات یهامراقبت صاارف

 شوديم يمحل سطح

 اسکان بهبود و توسعه: هفتم فصل

 بشر
 یشهر تیرشد جمع نرخ  

 يلیفس یهاسوخت مصرف سرانه 

 نقل و حمل هینقل وسائط

 از يناشاا يمال و يجان خسااارت 

 يعیطب حوادث

 یشهر ينواح در تیجمع درصد 

 در تیااجاامااعاا و مساااااحاات 

 يررسمیغ و يرسم یهاسکونتگاه

 یشهر

 مسکن سرانه 

 درآمد به مسکن متیق نسبت 

 یيربنایز خدمات نهیهز سرانه 

 (81: 2007 ملل، سازمان)منبع: 

 متحد ملل سازمان داریپا توسعه ونیسیکم یشنهادیپ یاقتصاد یهاشاخص فهرست. 3جدول 

 العملعکس یهاشاخص تیوضع یهاشاخص شرانیپ یهاشاخص 21 کار دستور در فصل عنوان

 )واکنش(

 يالمللنیب یهافصل دوم: همکاری

 توسعه به دنیبخش شتاب جهت

 ساختنمرتبط و کشورها در داریپا

 يداخل یهااستیس با آن

 يناخالص داخل دیتول سرانه  

 در  یگذارهیخالص ساارما سااهم

  يناخالص داخل دیتول

 عنوان به واردات و صاااادرات کل 

 يداخل ناخالص دیتول از یدرصد

 از که يداخل محصاااوالت خالص 

 اندشده لیتعد يستیز طیمح نظر

 در کل  دشاادهیتول یکاالها سااهم

که در معرض فروش  يصاااادرات

 اند. قرار داده شده

 

  یساالنه انرژ مصرف  مصرف یالگوها رییتغ: چهارم فصل

 افزوده منابع بر ارزش عیصنا سهم

  دشدهیتول یکاالها

 ریدپذیتجد منابع مصرف 

 شدهاثبات يمعدن ریذخا 

 شدهاثبات يلیفس یانرژ ریذخا 

 شدهاثبات یانرژ ریذخا عمر 

 خام مواد از استفاده شدت 

 محصاااوالت افزودهارزش ساااهم 

نه خا خالص دیتول در یاکار  نا

 يداخل

 

 و هاسمیمکان: سوم و يس فصل

 يمال منابع
 دیااخااالص بااه تول يمااال منااابع 

  يناخالص داخل

 يخااارجاا یهاااکاامااک کاال 

 ریسا به شدهارائه ای شدهافتیدر

 از یدرصاااد عنوان به کشاااورها

 يمل ناخالص دیتول

 ناخالص  دیبه تول يبده نسااابت

  يمل

 به وام اقساااط بازپرداخت نساابت 

 صادرات

 شاااده جهت صااارف یهانهیهز

به عنوان  ستیز طیحفاظت از مح

  يناخالص مل دیاز تول یدرصد

 ضاف ای دیجد يمنابع مال مقدار  يا

  داریتوسعه پا یبرا

 یهایتکنولوژ: چهارم و يس فصل

 و یهمکار ست،یز طیمح با سازگار

 یتوانمندساز

 یاهیسرما یکاالها واردارت  

 يخارج میمستق یگذارهیسرما 

 یاهیسرما یکاالها صادرات سهم 

 ستیز طیمح با سازگار

 بالعوض يفن یهاکمک 

 (96: 2007 ملل، سازمان)منبع: 
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 متحد ملل سازمان داریپا توسعه ونیسیکم یشنهادیپ يطیمح ستیز یهاشاخص فهرست. 4جدول 

 العملعکس یهاشاخص تیوضع یهاشاخص شرانیپ یهاشاخص 21 کار دستور در فصل عنوان

 )واکنش(

 حفاظت و تیحما: جدهمیه فصل

 نیریش آب منابع از
 و يسطح یآبها ساالنه استحصال 

 ينیرزمیز

 يخانگ آب مصرف سرانه 

 ينیرزمیز آب منابع 

 یهااافرم يکل تعااداد و غلظاات 

 نیریش آب در يمدفوع

 س يکیولوژیب ازین ( BOD) ژنیاک

 آب منابع

 فاضالب  هیتصف پوشش 

 يکیدرولوژیه یهاشبکه تراکم 

 از حفاظت: هفدهم فصل

 يساحل ينواح و اهایدر ها،انوسیاق
 ينواح در تیجمع رشااااد نرخ 

 يساحل

 بااه  ينفت یهاااناادهیآال هیااتخل

  يسطح یهاآب

 شار سفر انت  یهاآب به ترونین و ف

 يساحل

 پا حداکثر  یبرا داریبرداشاااات 

  يالتیش یهاتیفعال

 هاجلبک شاخص 

 

 در جامع نگرش: دهم فصل

 منابع تیریمد و یزیربرنامه

 ينیرزمیز

 ينواح در فقر خط ریز تیجمع 

 خشک

 يبارندگ ماهانه يمل شاخص 

 ياهیگ پوشش شاخص 

 تأث ياراضااا زانیم حت   ریکه ت

 اند قرار گرفته یيزاابانیب

 

 تیریمد: زدهمیس فصل

 و شکننده یهابومستیز

 کوهستان داریپا توسعه ر،یپذبیآس

 غ یت ع راتی م ح تیااج نوا  يدر 

  يکوهستان

 در  يعیاز منابع طب داریپا استفاده

  يکوهستان ينواح

 در مستقر یهاتیجمع رفاه سطح 

 يکوهستان ينواح

 

 و یکشاورز جیترو: چهاردهم فصل

 یيروستا داریپا توسعه
 تفاااده  در هاااکشآفاات از اسااا

 یکشاورز

 یيایمیش یاز کودها استفاده  

 يآب کشت ياراض درصد 

 کشت قابل ياراض سرانه 

 و یشااور ریتأث تحت که ياراضاا 

 دارند قرار يغرقاب

 یکشاورز جیترو یهاآموزش 

سبت  ياهیگ پوشش راتییتغ   یيزداجنگل با مبارزه: ازدهمی فصل ض ن طرح  یدارا يجنگل يارا

 ها به کل جنگل تیریمد

 شدهحفاظت يجنگل ياراض درصد 

 مساحت کل از یدرصد عنوان به

 تنوع از حفاظت پانزدهمک فصل

 يستیز

  دیتهد معرض در یهاگونه تعداد 

 یهاگونه از یدرصاااد عنوان به

 يبوم

 به شاادهحفاظت ياراضاا سااطح 

 کشور سطح کل از یدرصد عنوان

 حیصح تیریمد: شانزدهم فصل

 طیمح مالحظات با يستیز یفناور

 يستیز

   پژوهش و قیتحق یهااانااهیهز 

(R&Dدر فن )يستیز یهایاور  

 یهاو دسااتورالعمل نیقوان وجود 

  يستیز يمنیدر خصوص ا يمل

  یاگلخانه یانتشار گازها زانیم  اتمسفر از حفاظت: نهم فصل

 سولفور یدهایاکس انتشار 

 تروژنین یدهایاکس انتشار  

 ينواح در هوا یهاندهیآال غلظت 

 یشهر

 جهت شااادهصااارف یهانهیهز 

 هوا يالودگ کاهش
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 العملعکس یهاشاخص تیوضع یهاشاخص شرانیپ یهاشاخص 21 کار دستور در فصل عنوان

 )واکنش(

 هیال مخرب مواد مصااارف زانیم 

 ازن

 حیصح تیریمد: کمی و ستیب فصل

 مسائل و جامد یپسماندها

 طیمح مالحظات با هافاضالب

 ستیز

 جامد یپسااماندها ساارانه دیتول 

 یشهر و يصنعت

 نه ها سااارا ند ما  يخانگ یپسااا

 شدهدفع

  شاااده جهت صااارف یهانهیهز

 مواد زائد  تیریمد

 فتیباز فاده و ا جدد اسااات  از م

 پسماندها

 یشهر زائد مواد دفع 

 حیصح تیریمد: ستمیب فصل

 خطرناک یپسماندها
 مواد زائد خطرناک  دیتول 

 زائااد مواد صااااادرات و واردات 

 خطرناک

 هیتخل اثر در که ياراضااا ساااطح 

 اندشده آلوده خطرناک زائد مواد

 جهت شااادهصااارف یهانهیهز 

 خطرناک یپسماندها هیتصف

 مواد حیصح تیریمد: نوزدهم فصل

 يسم یيایمیش

  موجب که یيایمیشااا مواد زانیم 

 گردنديم حاد یهاتیمسموم

 شدهممنوع یيایمیش مواد تعداد 

 تیریمد: دوم و ستیب فصل

 یپسماندها حیصح و مطمئن

 ویواکتیراد

 ویواکتیراد یپسماندها دیتول   

 (102: 2007 ملل، سازمان)منبع: 
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 متحد ملل سازمان داریپا توسعه ونیسیکم یشنهادیپ ینهاد یهاشاخص فهرست. 5-0جدول 

 العملعکس یهاشاخص تیوضع یهاشاخص شرانیپ یهاشاخص 21 کار دستور در فصل عنوان

 )واکنش(

 یهایریگمیتصم: هشتم فصل

 طیمح و توسعه نهیزم در يقیتلف

 ستیز

   داریتوسعه پا یراهبردها  

 مالحظااات  قیتلف یهااابرنااامااه

 یدر حساااابدار يساااتیز طیمح

  یاقتصاد

 یامدهایپ يابیقانون ارز بیتصااو 

  يستیز طیمح

 توسعه جهت يمل یشورا لیتشک 

 داریپا

 توسعه خدمت در علم: هشتم فصل

 داریپا

  شمندان تعداد سان و دان  به مهند

 تیجمع نفر ونیلیم هر یازا

 مهندساااان و دانشااامندان تعداد 

غل عه و قیتحق در شااااا  توسااا

(R&Dبه ازا )نفر  ونیلیهر م ی 

 و قیتحق در شدهصرف یهانهیهز 

نوان بااه( R&D) توساااعااه  ع

 يداخل ناخالص دیتول از یدرصد

 ینهاد باتیترت: هشتم و يس فصل

 يالمللنیب

   

و  هاسمیو نهم: مکان يس فصل

  يالمللنیب يقانون یابزارها

   يالمللنیب یهانامهموافقت تیتقو 

 مصاااوب یهانامهموافقت یاجرا 

 يالمللنیب

 یبرا اطالعات: چهلم فصل

 یریگمیتصم

  عداد  هر یازا به تلفن خطوط ت

 نفر 100

 مه نا ها نیتدو بر مار  طیمح یآ

 يستیز

: دو و يس يال سه و ستیب فصول

 عمده یهاگروه نقش تیتقو

   یعمده در شوراها یهاگروه نقش 

  داریتوسعه پا يمل

 ما در  انیو بوم هاتیاقل ندگانین

  داریتوسعه پا يمل یشوراها

 در يردولتیغ یهاسااازمان سااهم 

 داریپا توسعه

 (141: 2007 ملل، سازمان)منبع: 
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 داریپا توسعه یهاشاخص مدل و چارچوب. 3شکل 

 

 
 (DPSIR) پاسخ و امدیپ ت،یوضع فشار، شران،یپ یروهاین مدل چارچوب. 4شکل 
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 به شاخص های سنتيایرادات وارده 

که داشت  يشناختو روش يتیماه یرادهایتوسعه به سبب ا یداریپا زانیدر حوزه سنجش م شدهنیتدو يسنت یهاشاخص

ها وارد بود که در ادامه شاخص نیبه ا ریانتقادات ز لیدل نیتوسعه نبود. به هم زانیمناسب م یریگقادر به سنجش و اندازه

 . شوديآنها اشاره م نیتربه مهم

 ملي ناخالص تولید تولید چون هایيشاخص (GNP به دلیل اینکه مبتني بر ارزش کاالها و خدمات تولیدشده در )

دهند. به عبارت شوند نیز افزایش نشان مياقتصاد است، حتي هنگامي که ذخیره سرمایه طبیعي یک کشور تخلیه مي

 دهند. ها، کمیابي منابع را نشان نميدیگر این شاخص

 کند، تولید ناخالص ملي همچنان افزایش نشان ها تنزل ميآلودگي انتشار دلیل به زیست محیط کیفیت که هنگامي

ها را نادیده های تخریب محیط زیست و اثرات آنها بر سالمت و رفاه انسانها، هزینهدهد. به عبارات دیگر این شاخصمي

 گیرند.مي

 خانه فاضالب(، تولید کند )مانند احداث تصفیههایي را پرداخت ميها هزینهگيزماني که نظام اقتصادی برای کاهش آلود

 هایي باید از تولید ناخالص داخلي کسر گردند.یابد. در حالي که چنین هزینهناخالص ملي افزایش مي

 ( تولید ناخالص داخليGDPتغییر در بهره )کنند.وری سرمایه انساني و طبیعي را منظور نمي  

 کند و به تولید معیشتي شود را منظور ميدر محل بازار انجام مي که را مبادالتي و معامالت فقط داخلي ناخالص تولید

های داوطلبانه و خیریه را در محاسبات خود منظور نميداری )مانند آشپزی و باغباني( و کار سازمانروستائیان، خانه

تر ا که فاقد آمارهای مناسب در این زمینه هستند، بسیار پایینکند. به همین دلیل تولید ناخالص بسیاری از کشوره

 شود.نشان داده مي

 شود. به عنوان مثال افزایش مصرف کاالهایي که تهدید تولید ناخالص داخلي میان انواع مختلف کاالها تمایزی قائل نمي

ها را کاهش که ممکن است رفاه انسان کننده بالقوه سالمتي هستند )نظیر الکل و سیگار یا غذاهای چرب(، علیرغم این

 شوند. دهند، به عنوان افزایش در تولید ناخالص داخلي منظور مي

  ،درآمد ناخالص ملي قادر به نمایاندن نحوه توزیع درآمد در یک کشور نیست. در یک کشور با توزیع درآمد یکسان

اما در کشور دیگری که درآمد به شکل نابرابر توزیع ای از درآمد هر شخص است. گرایانهدرآمد ملي سرانه انعکاس واقع

تواند انعکاسي از درآمد تک شده و بخش عظیمي از درآمد در دست اقلیت محدودی قرار دارد، درآمد ملي سرانه نمي

 تک افراد باشد.

 موجود، سرانه های درآمد سرانه یک کشور قادر به توضیح تمامي ابعاد توسعه نیست. به عنوان نمونه، بر اساس شاخص

ترین کشورهای توسعه یافته، برابری درآمد ملي کشوری مانند کشور امارات عربي متحده بسیار باال بوده و با پیشرفته

کند، در حالي که بخش اعظم باالبودن سرانه درآمد در این کشور ناشي از درآمدهای نفتي است و کشور مزبور در مي

های سیاسي، دمکراسي و سایر موارد، در زمره کشورهای پیشرو در این حوزهدیهای توسعه نظیر آزامورد سایر جنبه

 گیرد. ها قرار نمي

 شینما 5شکل در قالب  توانيرا م داریسنجش توسعه پا یهاسنجش توسعه و شاخص يسنت یهاشاخص نیا انیم زیتما

 داد. 
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 داریپا توسعه یهاشاخص و يسنت یهاشاخص انیم زیتما. 5شکل 

 

 2030 کار دستور براساس داریپا توسعه یهاشاخص و اهداف

وهانسبورگ، رهبران جامعه ژپس از اجالس  لو ده سا 1992 لتوسعه پایدار در سا ياجالس رسم نیپس از اول لسا ستیب

برزیول در  روییانژ( در ریودو1391 رماهیت 2 تیلغا خرداد 31) 2012 سال ژوئن 22 تا 20بار دیگر در فاصله  يجهان

 يارزیاب و يرا بررس 1992 لدر سا نیساله اجالس زم ستی( گردهم آمدند تا دستاوردهای بRio+20) 20اجالس ریو 

ای ملل متحد درباره توسعه پایدار بود که ماده 238 هیانیانجام شده، ب هایيو بررس هايارزیاب ،این نشست اصلنمایند. ح

شد. این سند از دیدگاه  يکشورهای عضو نهای انیم زیمذاکرات چالش برانگ لو به دنبا 20از طرح در کنفرانس ریو+ پس

که در  يطور خالصه اهداف به. باشديم رمتوازنیغ يسندی متوازن به لحاظ منافع کشورها و از نظر برخ ءاز اعضا يبرخ

 مطرح شد شامل محورهای زیر بوده است: 2012 لدر سا رویانژاجالس ریودو

 به توسعه پایدار ياسیتجدید تعهد س 

 له اجرا درآیدحآنچه که تعهد شده و باید به مر نیبردن شکاف ب نیو از ب شرفتیپ يارزیاب  

 های نوظهورپرداختن به چالش 

بوده  داریو اهداف توسعه پا 2015، دستور کار توسعه پس از 2012در سال  20+ویکنفرانس ر ياصل یاز دستاوردها يکی

. باشدوهانسبورگ ژ يو برنامه اجرای 21 ریو، دستورکار هیانیاصو ب هیاست و مقرر شد تا اهداف توسعه پایدار باید بر مبنای کل

 یبرا 2030و تحول در جهان ما: دستور کار  يدگرگون»با عنوان  تیمتعدد در نها یهاياهداف پس از بحث و بررس نیا
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 طیو مح ینهاد ،ياجتماع ،یمختلف اقتصاد یهاشاخص  در حوزه 169آرمان و  17اهداف  نیشد. ا شنهادیپ «داریپا توسعه

توسعه  یاثرگذار یهاحوزه نیتوسعه و همچن زانیجهت م يو مالک اریکه بخش به عنوان مع شوديرا شامل م يستیز

  .دهديمتناضر با آن را نشان م یهاها و شاخصآرمان نیا 6جدول . در ادامه شوديشناخته م
 داریپا توسعه یهاشاخص و یهاآرمان. 6جدول 

 یااشکال آن و در هر نقطه يدادن به فقر در تمام انیپا 1 آرمان

 هاشاخص

شهری یا ) ياییجغراف تیعقو مو لاشتغا تیوضعسن،  ت،یفقر براساس جنس يالمللنیزیر خط ب تینسبت جمع -

 ( يروستای

 و سن  تیفقر براساس جنس يزیر خط مل تینسبت جمع -

ابعاد آن و براسااااس  يو در تمام نیسااان يتمامدر  کننديم يکه در فقر زندگ ينسااابت مردان، زنان و کودکان -

 يمل فتعاری

سبت جمع - شش نظام تین سازمانتحت پو س ياجتماعهای و حمایت ها،  ساس جن ساختن  ت،یبرا ضمن متمایز 

شغل انیربانقسالمندان، معلوالن، زنان باردار، نوزادان،  شغل،د قکودکان، افراد فا س فقرا ،يصدمات  بیو افراد آ

  پذیر

  هیآنها به خدمات اول يخانوارها براساس دسترس تینسبت جمع -

سبت کل جمع - سا تین ضحدارای  لبزرگ سلم تملک بر ارا سم با يق م سناد ر ضق آنهحکه  يا سبت به ارا  يا ن

 افراد نوع تملک تیمحفوظ است، بر اساس جنس

 نفر 100000ها در هر مفقودین و افراد متأثر از بحران رها،یتعداد مرگ و م -

 ( GDP)يداخل ناخالص دیاز بحران نسبت به تول يناش میتصادی مستققهای اخسارت -

 يو محل يملهای راهبردهای کاهش خطرات بحران وجود تیوضع -

 کاهش فقر هاییافته از سوی دولت در برنامهصیصخت میمنابع مستقنسبت  -

 (يمایت اجتماعحو  سالمتها در خدمات ضروری )آموزش، ارج دولتخنسبت مجموع م -

پذیر به طرز بیهای آسااکه زنان، فقرا و گروه يهایشخها در بدولت يای و پرداختهای ساارمایهنساابت هزینه -

 برند.يم سودنابرابری از آنها 

 دادن به گرسنگي، دستیابي به امنیت غذایي و بهبود تغذیه و ترویج کشاورزی پایدارپایان 2 آرمان

 هاشاخص

 سوء تغذیه  وعیش -

 ( FIES) يغذای يشاخص تجربه ناامن براساس ت،یجمع انیشدید یا متوسط در م يغذای تیعدم امن وعیش -

سن  ارید )انحراف معق يکوتاه وعیش - صد به  سبت  سازمان جهان انهیماز  2-  >ن شد کودک  ستانداردهای ر  يا

 لسا 5کودکان زیر  انیمدر  (WHOبهداشت )

صد  اریسوء تغذیه )انحراف مع وعیش - سبت وزن به  سازمان  انهیاز م  2- > ای 2+ <ن شد کودک  ستانداردهای ر ا

 وزن(رویه و اضافه يبراساس نوع )مصرف ب لسا 5زیر  کودکان انیبهداشت، در م يجهان

 داری های کشاورزی، دامداری، جنگلگروهگذاری در سرمایه يد کار براساس بزرگحسرانه وا دیجم تولح -

 نسبت مناطق کشاورزی براساس کشاورزی مولد و پایدار -

 يبوم تیو وضع تیجنس براساس يمحصوالت غذای اسیمقکوچک دکنندگانیدرآمد تول نیانگیم -

شاورزیمرتبط با خواربار و  يوانیحو  ياهیگ کینتژتعداد منابع  - سه ک مدت  انیم يفاظتح التیمورد اعتماد با ت

 یا بلندمدت
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خطر، امن یا در سااطح ناشااناخته از خطر  معرضبندی شااده به عنوان نژادهای در طبقه ينساابت نژادهای محل -

 انقراض 

 های دولت  شاخص گرایش کشاورزی در هزینه -

 ش کشاورزیخ( در بيهای رسمسایر جریان عالوهتوسعه به  يهای رسم)کمک يهای رسممجموع جریان -

 کننده دیمایت از تولحبرآورد  -

 یارانه صادرات محصوالت کشاورزی -

 يمواد غذای متیقهای شاخص ناهنجاری -

 در همه سنین گانهای سالم و ترویج و ارتقای رفاه برای همتامین زندگي 3 آرمان

 هاشاخص

 زایمان  نیحمادران در  رینسبت مرگ و م -

 ای سالمترفهحگرفته توسط کادر نسبت تولدهای انجام -

 لسا 5کودکان زیر  ریمرگ و م خنر -

 نوزادان ریمرگ و م خنر -

 ياصل تیسن و جمع ت،یبراساس جنس سالم تینفر جمع  1000ایدز درهر  مارییتعداد موارد جدید ابتال به ب -

 نفر  1000سل در هر  مارییب وعیش -

 نفر  1000ماالریا در هر  مارییب وعیش -

 نفر  1000000ب در هر  تیهپات مارییب وعیش -

 شده های فراموشمارییمداخله در برابر ب ازمندیتعداد افراد ن -

 يمزمن تنفس مارییدیابت یا ب سرطان، ،يقعرو يلبقهای مارییمربوط به ب ریمرگ و م خنر -

 ياز خودکش يناش ریمرگ و م خنر -

مانپو - مداخالت در ماع -يروان ،يخدمات داروی) يشاااش  قاهت( جهت بتقو مرا بازپروری ،ياجت های دوران ن

 مصرف مواد ازسوء يهای ناشناهنجاری

ساس تعری - ضر از الکل، برا ستفاده م صورت  يمل فا شورها به  سرانه الکل )در افراد  زانیمک صرف  و  لسا 15م

 الکل خالص تریصورت هر ل به يتقویم لباالتر( در سا

 ایوادث جادهحاز  يناش ریمرگ و م خنر -

 خانواده میتنظ مدرنهای روش ازمندی( نلسا 49تا  15نسبت زنان در سن باروری ) -

 يگروه سن نینفر زن در ا 1000( در هر سال 19-15 و سال 14 تا 10زایمان در نوجوانان ) خنر -

کننده از  يبر مداخالت ردیاب يمبتن هیاول خدماتپوشش  نیانگی)که به صورت م يبهداشت هیشش خدمات اولپو -

باروری، ساااالمت  و  خدمات تیو ظرف ریرواگیغ هایمارییب ،يعفون هایماریینوزاد و کودک، ب مادر،جمله 

 شده است(.  تعریفشار جامعه قترین اعموم مردم و محروم انیدر م يدسترس

 نفر  1000هر  در يسالمت یا نظام سالمت عموم مهیتعداد افراد تحت پوشش ب -

 يطیهوای مح يمربوط به خانوارها و آلودگ ریمرگ و م خنر -

به خدمات آب سالم و رعایت  ي)عدم دسترس نظافتمربوط به آب ناسالم، عدم رعایت بهداشت و  ریمرگ و م خنر -

 (WASHهمگان ) برایبهداشت و نظافت 

 رعمدییمربوط به مسمویت غ ریمرگ و م خنر -

 و باالتر لسا 15افراد  انیمشده در  نیین تعاستفاده از تنباکو براساس س يفعل زانیم -

 ابل خرید قپایدار آنها به داروها و واکسن های  يبراساس دسترس تیبت جمعنس -
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 سالمت يهای اصلبخشو  يپزشک قاتیش تحقختوسعه به ب يهای رسممجموع خالص کمک -

 تراکم و توزیع مددکاران سالمت -

 اضطراری سالمت تیوضعبرای  ي( و آمادگIHRسالمت ) يالملل نیضوابط ب تیظرف -

 همگان یالعمر برامادام یریادگی یهافرصت جیو ترو یمساو تیفیو با ک ریآموزش فراگ یسازفراهم 4 آرمان

 هاشاخص

 یسوادآموز تیوضع نظر ازآنها  تینسبت کودکان و جوانان براساس جنس -

 تیرشد هستند براساس جنس حالدر  ریییادگو  يکه از نظر سالمت روان، تندرست لسا 5نسبت کودکان زیر  -

ضور در مدارس ح ياز سن رسم شیپ ل)یک سا تیشده براساس جنس يدهسازمان رییمشارکت در یادگ رخن -

 (يابتدای

ماه گذشته براساس  12در  يررسمیو غ يرسم يمیتعلو  يهای آموزشمشارکت جوانان و بزرگساالن در دوره خنر -

 آنها تیجنس

 ( براساس نوع مهارت آنها ICTبزرگساالن مطلع و دارای مهارت در فناوری ارتباطات و اطالعات )نسبت جوانان و  -

شهر -شاخص های برابری )پنجک رفاه زنان - ستا، باال -مردان،  ضع نیپای -رو سایرموارد مانند و  ت،یمعلول تیو 

موجود در این  يموزشااآهای شاااخص يابل دسااترس( در تمامقبه صااورت داده  مناقشااات، ریو درگ يافراد بوم

 باشند.يم کیابل تفکقفهرست که 

ساااب حهای از مهارت در سااواد و مهارت ينیمعخاص که دساات کم به سااطح  يدرصااد افراد در یک گروه ساان -

 آنها تیباشند براساس جنس دهیرسکاربردی 

شهروندی جهان يایجاد جریان کل زانیم - شامل برابری جنس آموزشو  يآموزش  شر حو  يتیتوسعه پایدار،  قوق ب

 دانش آموزان يابیمعلم و ارزش تیترب ،يهای درسآموزش، برنامه يهای ملاستیس سطوح يدر تمام

و  هازیرساخت ؛يرایانه با اهداف آموزش ؛يبا اهداف آموزش اینترنتآنها به برق؛  ينسبت مدارس براساس دسترس -

های تیجهت جنساا هیاول يامکانات بهداشااتسااالم،  يدنی؛ آب نوشاالآموزان معلوابزارهای مناسااب برای دانش

 ( WASHشاخص ) فها براساس تعاریجهت شستن دست هیاول امکاناتو  فتلخم

 ش و نوع مطالعهخب براساس هیتوسعه در ارائه بورس يهای رسمجم جریان کمکح -

سبت معلمان در پ - ستان شین ضروری پ تیهای تربل دورهقداحکه  رستانیو دب يراهنمای ؛يابتدای ؛يدب  شیمعلم 

 اند.خدمت را برای تدریس گذرانده نیحاز خدمت یا 

 زنان و دختران يتمام یو توانمندساز يتیجنس یبه برابر يابیدست 5 آرمان

 هاشاخص

عدم تبع - ظارت بر برابری و  قا، تقویت و ن عدم وجود چارچوب گرفتنبدون در نظر  ضیارت یا   ينونکهای وجود 

 تیبراساس جنس

از  يیا روان يجنس ،يهای جسمخشونت موضوعمشترک و  يو باالتر دارای زندگ لسا 15زنان و دختران نسبت  -

 ماه گذشته براساس شکل خشونت و سن آنها 12یا سابق آنها در  يفعل يسوی شریک زندگ

سبت زنان و دختران  - شته از  12و باالتر که در  لسا 15ن شرکای زندگ ریافرادی غ سویماه گذ خود مورد  ياز 

 اند براساس سن آنها و محل وصوع خشونتگرفتهرار ق يآزاد و اذیت جنس

 اند.با دیگران ارتباط داشته يسالگ 18از  شیپ یاازدواج نموده  يسالگ 15از  شیکه پ لسا 24تا  20نسبت زنان  -

 سن آنها اند براساستجربه نموده راخود  يکه ختنه آلت تناسل لسا 49تا  15نسبت دختران و زنان  -

دریافت دسااتمزد براساااس  بدون يبتقدامات مراقو ا لزمان سااپری شااده در انجام کارهای منز زانینساابت م -

 افراد تیعقسن و مو ت،یجنس

  يهای محلو دولت يزنان مجالس مل اریهای در اختينسبت تعداد کرس -
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 ينسبت زنان در مناصب مدیریت -

از  رییشگیخود، استفاده از داروهای پ يجنس روابطآگاهانه درخصوص  ماتیکه تصم لسا 49تا  15نسبت زنان  -

 .رندیگيخدمات سالمت باروری م ازبارداری و استفاده 

 و آموزش اطالعاتو باروری،  يبه خدمات سالمت جنس لسا 49تا  15زنان  يدسترس تیوضع -

های کشاورزی خود براساس سن افراد نیبر زم ينیتضم حقیا  تیق مالکحنسبت مجموع کل کشاورزان دارای  -

 قحنوع  براساسهای کشاورزی نیق زمحاین مالکان یا افراد دارای  انیزنان در م سهمو 

 آنها  تینسبت افراد دارای تلفن همراه براساس جنس -

 و توانمندسازی زنان يتیبا هدف برابری جنس يعموم هایصیتخصو ایجاد  رییهای رهگنظام تیوضع -

 همگان یآب و بهداشت برا داریپا تیریو مد يدسترس جادیا 6 آرمان

 هاشاخص

 شده مدیریتسالم و  يدنیاستفاده کننده از خدمات آب نوش تینسبت جمع -

ستفاده تینسبت جمع - شتا ها با شده، از جمله امکانات شستشوی دستمدیریتسالم و  يکننده از خدمات بهدا

 صابوناستفاده از آب و 

 شده  هینسبت فاضالب تصف -

 تیفیدارای آب با ک يهای آبنسبت پهنه -

 زمان  لوری استفاده از آب در طودر نسبت بهره رییتغ -

 موجوداز منابع  يشخبه عنوان ب رینی: برداشت آب شيسطح تنش آب -

 (100 تا 0اجرای مدیریت یکپارچه منابع آب ) زانیم -

 آب هستند. نهیجهت همکاری در زم ياتیعمل داتیوضه آبریز که دارای تمهحمرزی نسبت مناطق برون -

 زمان لهای مرتبط با آب در طوستمیعت اکوسیضدر و رییتغ -

 شده با دولتهای هماهنگاز طرح هزینه يبخشمرتبط با آب و بهداشت به عنوان  يهای رسمکمک زانیم -

برای جذب مشااارکت  ياتیو عمل يرساام ياجرایهای اسااتیها و ساادارای رویه يمحل يدهای اجرایحنساابت وا -

 آب و بهداشت مدیریتدر  يجوامع محل

 همگان یبرا نیو نو داریپا مطمئن، ر،یپذپرداخت یها یبه انرژ يدسترس جادیا 7 آرمان

 هاشاخص

 دارند  يکه به برق دسترس يتینسبت جمع -

 براساس اتکای عمده بر سوخت و فناوری پاک تینسبت جمع -

 يهای مصرفیژانرهای تجدیدپذیر از کل یژسهم انر -

 يداخل ناخالص دیو تول هیی اولژسب انرحشده بر ی محاسبهژشدت انر -

 میگذاری مسااتقساارمایه زانیو م يناخالص داخل دیی به عنوان درصاادی از تولژوری انرهگذاری در بهرساارمایه -

 ها و فناوری در خدمات توسعه پایدارمربوط به زیرساخت يمال لدر نقل و انتقا يخارج

 همگان یبرا ستهیکامل و مولد و کار شا اشتغال دار،یو پا ریمداوم، فراگ یرشد اقتصاد جیترو 8 آرمان

 هاشاخص

 يعقوا يناخالص داخل دیرشد ساالنه سرانه تول خنر -

 شاغلدر هر یک نفر  يعقوا يناخالص داخل دیرشد ساالنه تول  نرخ -

 افراد  تیجنس براساساز کشاورزی  ریغ يهایشخدر ب يررسمیغ لنسبت اشتغا -

 يناخالص داخل دی(، سرانه ردپای مواد و ردپای مواد نسبت به تولmaterial footprintردپای مواد ) -

 يناخالص داخل دینسبت به تول مواد يمواد و مصرف داخل يمواد، مصرف سرانه داخل يمصرف داخل -

 درآمد زنان و مردان در ساعت براساس نوع شغل، سن و معلوالن  زانیم -
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 سن و معلوالن ت،یبراساس جنس کارییب خنر -

  ندیدهیا آموزش کاریب رمحصل،یسال( غ 24تا  15نسبت جوانان ) -

 .شونديکه به عنوان کودکان کار شناخته م آنهاو سن  تیبراساس جنس لسا 17تا  5نسبت و تعداد کودکان  -

 اجرتمه تیو وضع تیجنسمشاغل براساس  رکشندهیهای کشنده و غبیتکرار آس رخن -

 رشد خو نر يناخالص داخل دیتول کلاز  يشخگردشگری به عنوان ب میمستق يناخالص داخل دیتول -

  تیرشد مشاغل براساس جنس خمشاغل و نر کلاز  يشختعداد مشاغل موجود در صنعت گردشگری به عنوان ب -

 لنفر بزرگسا 100000های خودپرداز نسبت به هر های تجاری و دستگاهتعداد شعبات بانک -

سا - سبت افراد بزرگ سات مالساب نزد بانکحو باالتر( دارای  لسا 15)  لن س سایر مؤ دهندگان یا نزد ارائه يها یا 

 همراه يخدمات پول

 های تجاریکمک به تعهدات و پرداخت -

و  يهای ملاز بودجه يشااخبه عنوان ب لاشااتغا هایو برنامه يمایت اجتماعحش خدر ب يهای دولتمجموع هزینه -

 يناخالص داخل دیتول

 یو توجه به نوآور داریو پا ریفراگ یسازيصنعت ندیفرآ یمداوم، ارتقا یهاساختریز جادیا 9 آرمان

 هاشاخص

 های چهار فصل جاده لومترییک 2ساکن در  يروستای تینسبت جمع -

 مل و نقلحجم مسافر و بار براساس نوع ح -

 و سرانه  يناخالص داخل دیاز تول يشخایجاد ارزش افزوده به عنوان ب -

 لاز مجموع اشتغا يشخبه عنوان ب لایجاد اشتغا -

 ش صنعت خنسبت صنایع کوچک در کل ارزش افزوده ب -

 نسبت صنایع کوچک دارای وام یا خط اعتباری  -

 د ارزش افزوده حبه ازای هر وا 2COانتشار  -

  يناخالص داخل دیاز تول يشخو توسعه به عنوان ب قیهای تحقهزینه -

 نفر  ونیلیت( در هر یک مقتعداد محققان )تمام و -

 نسبت ارزش افزوده صنایع دارای فناوری باال و متوسط به کل ارزش افزوده  -

 فناوریتحت پوشش شبکه تلفن همراه براساس  تیسبت جمعن -

 کشورها انیم و داخل درکاهش نابرابری  10 آرمان

 هاشاخص

  تیو کل جمع تیجمع نی% پای 40 انیدر م ها یا درآمد خانواررشد سرانه هزینه خنر -

 و معلوالن تی% از متوسط درآمد براساس سن، جنس 50نسبت افراد دارای کمتر از  -

 ضیخود را مطابق با موارد ممنوعه تبع هیعل اذیتو  ریا آزا ضیتبع لماه گذشااته اعما 12نساابت افرادی که در  -

 اند. قوق بشر گزارش نمودهح المللنیانون بقموجود در 

  يمایت اجتماعح وهای دستمزد شامل پرداخت ،يناخالص داخل دیسهم کار از تول -

 يهای سالمت مالشاخص -

 درآمد ساالنه کشور مقصد از يشخوجود آمده از سوی کارکنان به عنوان ب هب لهزینه اشتغا -

 اندنموده اجراای را شدهلهای مهاجرت کنتراستیکه س يتعداد کشورهای -

توسعه  حالیافته و کشورهای در کمتر توسعه کشورهایشده برای واردات از  لاعما يخطوط تعرفه گمرک زانیم -

 با تعرفه صفر

 های منابع جهت توسعه کل جریان -
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 پرداخت شده زانیاز م يشخبه عنوان ب يهای پرداختهزینه -

 پایدارآور و های انساني فراگیر، ایمن، تابساخت شهرها و سکونتگاه 11 آرمان

 هاشاخص

 یا دارای مسکن نامناسب يررسمیغهای ها، سکونتگاهشهری ساکن در زاغه تینسبت جمع -

 سن و معلوالن  ت،یبراساس جنس يعموممل و نقل ح ستمیمناسب به س ينسبت افراد دارای دسترس -

  تیرشد جمع خبه نر نیمصرف زم خنسبت نر -

ریزی شهری هستند که به و برنامه مدیریتدر  يجامعه مدن میکه دارای ساختار مشارکت مستق ينسبت شهرهای -

 کنند.يطور منظم و آزادانه عمل م

 راثیم هیراساات و نگهداری از کلحفاظت، ح جهت( يوخصااوصاا يهای انجام شااده )دولتمجموع ساارانه هزینه -

  راثینوع م براساس يعیو طب يفرهنگ

 نفر  100000ها در هر مفقودان و افراد متأثر از بحران رها،یتعداد مرگ و م -

وارد شده  بیاز جمله آس ،يجهان يناخالص داخل دیتولها در رابطه با از بحران يناش میتصادی مستققهای ازیان -

  هیدر ارائه خدمات اول لو اختال ياتیهای حبه زیرساخت

پسماندهای شده، به کل  هیلخآوری و به طور مناسب تنسبت پسماندهای جامد شهری که به صورت منظم جمع -

 براساس شهرها دشدهیشهری تول

 ( 2.5PMو  10PMسطح متوسط ساالنه ذرات معلق )به عنوان مثال  -

سعه نیانگیم - شهرها که برای عموم سهم مناطق تو سق مردمیافته  ساس جن ستند، برا سترس ه سن و  ت،یابل د

 معلوالن

 وع آن قو محل و يناتوان تیسن، وضع ت،یجنسماه گذشته براساس  12در  يآزار و اذیت جنس انیربانقنسبت  -

سبت جمع - شهرهای تین سعههای که در آنها برنامه يساکن در  سازی ای به منظور یکپارچهشهری و منطقه تو

 شهرها يبراساس بزرگ گردد،يمنبع اجرا م ازهایین و تیجمع ينیبشیپ

ساس چارچوب کاهش خطرات  يهای محلبحرانای که راهبردهای کاهش خطرات يهای محلسبت دولتن - را برا

 . نمایندياذ و اجرا مخبالیا ات

 بحران  خطراتکاهش  يو محل يراهبردهای مل تیوضع -

سبت  - سعه يهای مالمایتحن شورهای کمتر تو ساختمانساخت و مقاوم جهتیافته که از ک های پایدار، سازی 

 اند.یافته صیصخت يمنابع با استفاده از مواد بوم نهیبهمقاوم و با مصرف 

 الگوهای تولید و مصرف پایدار جادیا 12 آرمان

 هاشاخص

 يداخل ناخالص دیردپای مواد، سرانه ردپای مواد و ردپای مواد نسبت به تول -

  يناخالص داخل دیمواد نسبت به تول يداخلمواد و مصرف  يمواد، سرانه مصرف داخل يمصرف داخل -

  يفاسدشدن مواد غذای يشاخص جهان -

زیست با موضوع پسماندهای خطرناک و سایر  طیمحمرتبط با  يالمللنیهای چندجانبه بهتوافقنام نیطرفتعداد  -

های مرتبط عمل توافقنامه ازاطالعات الزم براساس هریک  لخود در انتقا فبه تعهدات و وظای که ياییمیمواد ش

 اند.نموده

  هیشده براساس نوع تصف هیتصفپسماندهای خطرناک و پسماندهای خطرناک  دیسرانه تول -

 مواد بازیافت شده ژبراساس تنا يبازیافت مل خنر -

 .کننديهای پایداری را منتشر مکه گزارش يهایعداد شرکتت -

 پایدار يعموم نیتأمدام قهای اها و برنامهاستیتعداد کشورهای اجراکننده س -
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استیس( در يمیاقل راتییجمله آموزش تغتوسعه پایدار )از  آموزششهروندی و  ياستفاده از آموزش جهان زانیم -

 آموزان دانش يابیارزشمعلم  و  تیترب ،يمواد درس ،يهای آموزش

شااده و ابزارهای دام اجرا شااده با نظارت توافققا هایهای گردشااگری پایدار و برنامهاسااتیتعداد راهبردها یا ساا -

 پایش 

و مصاارف( و به  دی)تول يناخالص داخل دیاز تول واحددر هر  يلیهای فساابه سااوخت يهای پرداختیارانه زانیم -

 يلیهای فسدرخصوص سوخت يهای ملهزینه مجموعاز  يشخعنوان ب

 آن راتیو تاث يمیاقل راتییجهت مقابله با تغ یاتخاذ اقدامات فور 13 آرمان

 هاشاخص

 خطرات بحران کاهشجهت  يو محل يراهبردهای مل وجود -

 نفر 100000ها در هر مفقودان و افراد متأثر از بحران ر،یتعداد مرگ و م -

سبرنامه وجود - سجم کاهش  يهای در شدار زودهنگام در انهخگل گازهایمن سازگاری، کاهش اثرات و ه دورهای، 

 و دانشگاه رستانیدب ،يراهنمای ،يهای ابتدای

ضع - سازمانتیتقویت ظرف تیو تیفعالفناوری و  لاهش و انتقاو فردی جهت اجرای انطباق، ک مندنظام ،يسازی 

 ای های توسعه

 داریبا هدف توسعه پا یيایو منابع در اهایدر ،هاانوسیاز اق داریحفاظت و استفاده پا 14 آرمان

 هاشاخص

 يلحشناور در مناطق سا يکی( و تراکم پسماندهای پالستي)پرغذای ونیکاسیشاخص یوتریف -

 . شونديمدیریت م ستمیبر اکوس يمبتنکشورها که با استفاده از رویکردهای  يتصادی ملقنسبت مناطق ویژه ا -

س نیانگیم - ساس توافقPH) يدریای دیتهیا ستگاه عملهای به ( که برا ب اندازهخبرداری منتهای نمونهآمده در ای

 . استشده رییگ

  ولوژیکیدر سطوح پایدار ب ينسبت ذخایر ماه -

  يبا مناطق دریای شده در رابطهفاظتحپوشش مناطق  -

 يماه ضابطهيگزارش نشده و ب ،يرقانونیغ دیبا ص مبارزهبا هدف  يالمللنیاسناد ب ياجرای زانیدر م شرفتیپ -

 توسعه  حالدر  کوچکدر جزایر  يناخالص داخل دیپایدار به عنوان درصدی از تول التیش -

  يدریایوزه فناوری ح دریافته به پژوهش صیصخت يقاتینسبت کل بودجه تحق -

شورها در م شرفتیپ - سیس ،يمقررات ،يقانونهای چارچوب رییبه کارگ زانیک سحکه  يسازمان ،يا ستر به  يق د

 نماید. يمایت محشناخته و از آن  تیرا به رسم اسیمق کوچک التیش

 ،يانونقهای از طریق چارچوب المللنیقوق بح که انوسیقبا ا مرتبطو اجرای اسااناد  دیتصااویب، تأی تیوضااع -

سیس سازمان يا س ،يو  ستفاده پایدار از دریاها و  ظفحسازمان ملل متحد جهت  دریاقوق ح ونیطبق کنوان و ا

 هستند. شرفتیپ حالدر  آنهامنابع 

 15 آرمان
ها، مبارزه با پایدار جنگل مدیریت ،يهای خشکستمیفاظت، بازسازی و ارتقای استفاده پایدار از اکوسح

 ياز دست رفتن تنوع زیست قفو تو نیریب زمخو معکوس ساختن ت قفو متو يزایابانیب

 هاشاخص

 ينیاز کل مناطق سرزم يشخها به عنوان بجنگل -

رار دارند براساس قشده فاظتحکه در مناطق  رینیشو آب  يمناطق خشک ينسبت مناطق مهم برای تنوع زیست -

 ستمینوع اکوس

 ها در جهت مدیریت پایدار جنگل شرفتیپ -

  نیشده به کل زمریبخهای تنیزمنسبت  -
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 فاظت شدهحمناطق  عنوانبه  يکوهستان يپوشش مناطق مهم دارای تنوع زیست -

 شاخص پوشش سبز کوهستان -

 رمز ق ستیشاخص ل -

 جهت فراهم کردن سهم معقوالنه و عادالنه از مزایا  ياسیسو  ياجرای ،يانونقهای چارچوب تیوضع -

 شود. ياچاق مق یاشده  رشکا يقانونریش تجاری که به طور غحو اتیحنسبت  -

های مهاجم گونه لیا کنتر رییشااگیجهت پ يکافمنابع  نیمرتبط و تأم يمل نیوانقنساابت کشااورهای دارای  -

  گانهیب

  يستیتنوع ز یشرفت به سوی اهداف تدوین شده برایپ -

  هاستمیو اکوس يجهت حفظ و استفاده پایدار از تنوع زیست يتوسعه و هزینه های عموم يهای رسمکمک -

 ها ستمیو اکوس يو استفاده پایدار از تنوع زیست حفظجهت  يهای عمومتوسعه و هزینه يکمک های رسم -

 اچاق شده است. ق یاشکار  يرقانونیش تجاری که به صورت غحو اتیحنسبت  -

 16 آرمان
همگان و  یبه عدالت برا يدسترس جادیا دار،یبا هدف توسعه پا زیآمو صلح ریجوامع فراگ جیترو

 سطوح يدر تمام ریموثر، پاسخگو و فراگ ینهادها لیتشک

 هاشاخص

 و سن تیآن براساس جنس نسبتنفر و  100000های عمدی در هر تلق انیربانقتعداد  -

 سن و علت مرگ ت،یآن براساس جنس نسبتنفر و  100000شات در هر قاز منا يناش رهاییمرگ و م -

 اندرار گرفتهق يیا جنس يروان ،يجسمهای ماه گذشته مورد خشونت 12که در  ياصخنسبت اش -

 نمایند يم تیساس امنحخود ا يزندگروی در اطراف محل ادهینسبت افرادی که به هنگام پ -

سبت کودکان  - شونت يبدن هیدارای تجربه تنب لسا 17تا  1ن ستان خود در طو يروان هایو یا خ سرپر سوی   لاز

 یک ماه گذشته

 سن و شکل استثمار ت،یجنس براساسنفر و نسبت آن  100000اچاق انسان درهر ق انیربانقتعداد  -

 اندرار گرفتهق يهای جنسمورد خشونت يسالگ 18که تا سن  لسا 29تا  18نسبت زنان و مردان جوان  -

سبت  - شونت در  انیربانقن شته که  12خ ساز و  خودشدن يربانقماه گذ سایر  صالح یا  کارهای را به مقامات ذی 

 اند.مناصشات اعالم نموده فصلل و ح ينونقا

  انیزندان تیاز جمع يشخب عنواناند به که هنوز به مجازات محکوم نشده يبازداشت شدگان -

  يرقانونیغ يورودی و خروج يهای مالجریان يارزش کل -

  يانونقو ابزارهای  يالمللنیبا استانداردهای ب مطابقشده  يابیهای کوچک و سبک ضبط و رهنسبت سالح -

ست کم یک ارتباط با مقامات دولت - سبت افراد دارای د شوهو پرداخت  ين سوی  ر شوه از  ست ر به آنها، یا درخوا

 ماه گذشته 12 لدر طو يمقامات دولت

سبت فعال - ست کم یک ارتباط با تین ست  يدولت مقاماتهای تجاری دارای د شوه به آنها، یا درخوا و پرداخت ر

 ماه گذشته  12 لدر طو يدولت مقاماترشوه از سوی 

ش )یا براساااس کل خآن به ازای هرب نساابتو  هیاز بودجه مصااوب اول يشااخهای عمده دولت به عنوان بهزینه -

 بودجه یا موارد مشابه( 

  يبت افراد دارای رضایت از آخرین استفاده خود از خدمات دولتنس -

س - ساس جن صب )برا سبت منا سات دولتيتیجمعی هاسن، معلوالن و گروه ت،ین س و  يهای مل)دولت ي( در مؤ

 ي( در مقایسه با توزیعات ملهیضایقوه قو  يعمومخدمات  ،يمحل



 
 67 

صم - سبت افرادی که معتقدند ت سئوالنه رییگمین ستند،ها جامع و م س ه ساس جن سن، معلوالن و گروه  ت،یبرا

 تیجمع

 ثبت شده، براساس سن کودکان يکه تولد آنها از سوی مقامات مدن لسا 5نسبت کودکان زیر  -

بازداشت خودسرانه و شکنجه خبرنگاران و کارکنان  اجباری،ناپدید شدن  ،يربایتل، آدمق دیتعداد موارد مورد تأی  -

 ماه گذشته  12قوق بشر در حها، فعاالن تجاری و مدافعان رسانه بامرتبط 

 عموم مردم به اطالعات  يجهت دسترس ياسییا س و يانونق ،يانون اساسقهای تعداد کشورهای دارای ضمانت -

  پاریستوافقنامه  لقوق بشر مطابق با اصوح يجود مؤسسات مستقل ملو -

 ضیخود را براساااس موارد ممنوعه تبع هیآزار عل ویا اذیت  ضیتبع لماه گذشااته اعما 12نساابت افرادی که در  -

 اند.قوق بشر گزارش نمودهح يالملل نیبانون قموجود در 

 داریبا هدف توسعه پا يمشارکت جهان اءیاجرا و اح یابزارها تیتقو 17 آرمان

 هاشاخص

 و نسبت آن، براساس منابع يداخلناخالص  دیاز تول يشخبه عنوان ب يمجموع درآمد دولت -

  اتیشده براساس مال يمال نیتأم يهای داخلنسبت بودجه -

 يررسمیغ و يهای رسمکمک ،(FDI) يخارج میگذاری مستقسرمایه -

  يناخالص داخل دیتول مجموعاز  يشخبه عنوان ب يجم وجوه پرداختح -

 از صادرات کاال و خدمات  يشخخدمات دیون به عنوان ب -

 گذاری های ارتقای سرمایهیمژتعداد کشورهای دارای ر -

 نفر ساکن و نسبت آن براساس سرعت اینترنت  100مشترکان ثابت اینترنت پرسرعت در هر  -

 زیست  طیهای سازگار با مح، توزیع و انتشار فناوریلارتقای توسعه، انتقا جهت يمالهای نیمقدار کل تأم -

 نسبت کاربران اینترنت  -

 تصاد کالن قمجموعه اطالعات ا -

 توسعه پایدار  استیساز و کارهای موجود جهت ارتقای انسجام س تیوضع -

شاخص - سبت  سعه پایدار تعرن سطح ملفیهای تو ( کامل آنها با توجه به هدف کیتفک) بندیمیبا تقس يشده در 

 يرسمآمار  ياساس لمرتبط و مطابق با اصو
(United Nations, 2015) 

  منتخب یداریپا یهاشاخص

 يانسان منابع و تیجمع

ارائه  توسعه ندیدر مورد نقش آن در فرا توسعه محققان یاز سو يمتفاوت یهادگاهیاست که د یاز جمله موارد تیجمع

عنوان  بهاز آن  يمثبت و محرک و برخ ياز آن به عنوان عامل اقتصاددانان ژهیوبه و محققاناز  يکه برخ یشده است به طور

 . اندادکردهیتوسعه  ندیو بازدارنده در فرا يمنف يعامل

است لذا در  يحسابتصاعد  یدارا یيو مواد غذا یبوده و رشد کشاورز يتصاعد هندس یدارا تیمالتوس رشد جمع ازنظر

: 1389 ،و همکاران ي)قربان شوديم حیجنگ تصح ای يقحط قیعدم تعادل از طر نیبحران غذا به وجود خواهد آمد و ا ندهیآ

52 .) 

 یهایيتوانابه همراه دارد، استفاده از  ينزول يکه استفاده از آن بازده عتیمعتقد است برخالف طب نهیزم نیمارشال در ا

 عتیسازد بر طبيم قادربوده و ما را  دیعامل تول نیاست. معرفت و دانش بشر قدرتمندتر یصعود يبازده یانسان دارا
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 زین يکیزیف هیسرما یوربهره زانیم ردینگ انجام يدر منابع انسان يکاف یگذارهی(. اگر سرما32: 1394)دالوند،  میمسلط شو

 ر،یاست )م یو کاردان ضرور یاحرفه ر،یوجود افراد مد یماد یهاهیاستفاده مؤثر از سرما یچرا که برا شود،يمحدود م

1387 :41 .) 

و توسعه وجود داشته،  يانسان یرویو ن تیجمع انیرابطه م نهیکه در زم یدینوع تأک ریدر طول سه دهه اخ يطور کل به

 يفیو ک يکم یهامنبع، از جنبه کیبه عنوان  يانسان یرویو ن تیشده است. هم اکنون جمع یریچشمگ راتییدچار تغ

 پورلی)اسماع ردیگياز منظر مالتوس و طرفداران آن کمتر مورد توجه قرار م تیو مشکل جمع ردیگيقرار م يمورد بررس

 یهااز شاخص يکی تیو مهمتر از آن رشد جمع نیدر پهنه سرزم تیجمع نهیبه عیو توز تیفیک ت،ی(. کم57: 1384روشن، 

 (. 8: 1390است )اطاعت،  داریتوسعه پا ندیادر فر رگذاریتأث

« دوره مدرن» ،«شامدرنیپ»مرحله  ایبه سه دوره  تیرشد جمع ندیگفت که  فرآ نیچن توانيم تیرابطه با رشد جمع در

عدم توان  لیموالید باالست، اما به دل زانیاست که اگر چه م یدوره ا شامدرن،یباشد. دوره پ يم میقابل تقس« فرا مدرن»و 

در سطح  زین ریمرگ و م ه،یو سوء تغذ يرفاه و يها، نبود امکانات بهداشت یماریب نیا وعیو ش رداریواگ یهایماریمقابله با ب

از مناطق با  يبرخ ي. حتدیگرد يم جادیا يعیطب يمدرن بین موالید و مرگ توازن و تعادل شایقرار داشت. در دوره پ یيباال

 یهایماریدر مقابل ب تیو مصون دیجد یعلم، دانش و کشف داروها شرفتیدوره مدرن با پ درشدند.  يمواجه م يتیکم جمع

. میرا شاهد هست تیرشد جمع ندیاز فرآ یدیجدمرحله  ،يو دام يزراع داتیتول شیو در کنار آن انقالب سبز و افزا رداریواگ

آغاز شد که با گذشت زمان  تیشتابان جمع شیشت و افزانسبت به موالید رو به نقصان گذا ریمرگ و م زانیدوره م نیدر ا

در  ریمرگ و م زانیمرحله فرا مدرن، اگر چه م ای. در دوره سوم دندیمواجه گرد يتیاز مناطق جهان با بحران پرجمع يبرخ

 تیو مجددا وارد مرحله ثبات و سکون جمع ابدی يکاهش م زین دیموال زانیقرار دارد، اما به همان نسبت م ينییسطح پا

)اطاعت، میشاهد هست یياروپا یاز جمله کشورها يصنعت شرفتهیپ یشد که نمود آن را هم اکنون در کشورها میخواه

1390 :9.) 

توان در سه گروه طرفداران رشد  يرا م کردهایرو نیوجود دارد. ا يمتفاوت یها هینظر زین تیرشد جمع يدر مورد چگونگ

نمود)اطاعت،  یبند میثابت تقس تیو هواداران جمع تیجمع تیبا موافقان محدود تیمخالفان رشد جمع ت،یجمع ادیازدو 

1390 :10.) 

های نهادی لیهای ساختاری به تحلنییاز تب ،يتیهای جمعمیبه رژ تیجمعتوان از تئوری انتقال يرا م راتییتغ نیا ندیفرآ

 حیناآگاهانه مشاهده و تشر تیعقالنو  تیبر هو دیآگاهانه به تأک تیو عقالن يمنطق رفتارهای هیدر قالب نظر لیو از تحل

 توسعه، يدر حوزة نظری و مفهوم نیهای نورییگدهد در جهتيها نشان مي(. بررس5: 1384و همکاران،  یيرزایکرد )م

 (.27: 1395 ،يای دارد )قاسمژهیو تیاهم يطیو مح يو اجتماع اقتصادیهای دهیو تعامالت آن با پد تیجمع لیتحل

که  دیرس جهینت نیتوان به ايها مشهیاند نیزمان و مکان بر ا ریو تأث تیبا توجه به نظرات موافق و مخالف رشد جمع

به  یو از کشور يو مکان يزمان طیموضوع بسته به شرا نیندارد. ا يمعنا و مفهوم تیمخالفت با موافقت مطلق با رشد جمع

باال  ریمرگ و م زانیهمچون طاعون، وبا، آبله و... م رداریواگ یهایماریب علتبه  ي. در دوره سنتابدیيتفاوت م رگیکشور د

تعادل و  جادیا یقرار داشته است که برا دیمورد تهد یانسل به گونه یدوران بقا نیبوده است. در ا نییبوده و طول عمر پا

که مربوط به دوره  یبه تکنولوژ يرسعدم دست لیبه دل گریضرورت داشته است. از طرف د ادیوالدت ز ر،یجبران مرگ و م

حائز  يکیزیو توان ف تیجمع تیها، کمو دفاع از خود در جنگ داتیانسان در تول يکیزیف یهاتیفعال ریمدرن است و تأث

 نمود. يم ینه تنها الزم که ضرور تیرشد جمع ،يطیشرا نیدر چن يعیبوده است. به طور طب اریبس تیاهم
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 تیو شتاب رشد جمع يسن بیترک ه،یپا تیجمع زانیتوسعه، به م ندیمانع فرآ ایمحرک توسعه است  تیکه رشد جمع نیا

بر توسعه  يمانع تیکه رشد جمع يمناطقدارد. در  يبستگ گرید یکشورها از سو یاقتصاد ،ياجتماع طیسو و شرا کیاز 

توسعه که باعث  ندیبر فرآ ينه تنها مانع تیصورت رشد جمع نیا ریباشد، در غ دیتواند مفيرشد م نینباشد، ا داریپا

بر  تیجمع تیفیمدرن ک یایتر آن که در دنخواهد شد. مهم يطیمح ستیو ز يفرهنگ ،ياجتماع ،یمشکالت اقتصاد

 تیفیک يتیجمع نینو یهااستیس ستمیقرن ب لیکه از اواخر قرن نوزدهم و اوا نیاست. کما ا افتهیآن رجحان  تیکم

 يفیو ک يکم يشناستیجمع یرهایاز آنجا که متغ نیبنابرارا تحت عنوان بهبود نسل مطمح نظر قرار داده است.  تیجمع

 یزیربرنامه ازین شیمتناسب پ تیگذارند، جمعيم ریتوسعه تأث یرهایبر متغ تیجمع يفرهنگ یهايژگیو و اتیو خصوص

 زانیم ت،یتراکم جمع یهااساس شاخص نی(. برهم15: 1390است )اطاعت،  داریتوسعه پا ندیو الزمه گذار موفق فرآ

گانه صنعت، سه یهااز بخش کیدر هر نیو درصد شاغل تینرخ فعال کار،یشاغل و ب تیفعال، جمع تیجمع ،ينیشهرنش

 زانیم نیو همچن تیو جمع يانسان یروین یکارآمد زانیم تواندياست که م یيهاو خدمات ازجمله شاخص یکشاورز

مرتبط با  یهااست که درصورت ضعف در شاخص يعی. طبدیسنج شتریمنبع توسعه را در جهت توسعه ب نیاز ا یریگبهره

توسعه  یندهایدر مقابل فرآ یدیتهد يانسان یرویو ن تیجمع نیتوسعه، ا ندیدر فرآ يانسان یرویو ن تیاز ظرف یریگبهره

  .ردیگيقرار م يمورد بررس يانسان یرویو ن تیمنتخب در حوزه جمع یهاخواهد شد. در ادامه شاخص لیتبد

 یيایجغراف منطقهدهد و در مورد هر ياست که متوسط تعداد افراد در واحد سطح را نشان م يشاخص ت،یتراکم جمع 

علت تراکم  نیبد(. 1393 ران،ی)مرکز آمار ا دیآيمربع( به دست م لومتریبه مساحت )ک تیتعداد جمع میاز تقس

باشد. يم «يشغل یهافرصتوجود » تیجذب جمع یهااز مالک يکی رایز رند،یگيمرا معموالً مالک توسعه  تیجمع

منطقه است که موجب توسعه  کی یهالیخاک و پتانس استعداد ،یيوهواجذب آب طیشرا تیجذب جمع گریعامل د

توسعه است  جهینت هیناح کیدر  تیتراکم جمع نیگردد. بنابرايم يشغل یهاو به تبع آن فرصت یاقتصاد یهاتیفعال

جهت  رایز ؛باشد يخود عامل توسعه م تیتراکم جمع يکه از جهت دهديم نشان را نکته نیابه اعصار گذشته  ي. نگاه

برده که اگر  يپ تیجمع شیآن در ارتباط با افزا اتیشدن و خصوصزهیبا مدرن يباشد. وليمکار  یرویبه ن ازین دیتول

 یشتریبافراد  نیحاصله ب دیدانست که تول دیبا ياست ول ریاجتناب ناپذ یامر تیجمع شیبه علت افزا دیتول شیافزا

همه و  یماریب یجا بهجهل، سالمت  یفقر، آموزش به جا یبشر رفاه به جا يزندگ تیفیشود. پس ک میتقس دیبايم

 باشد.يم قیدق يتیجمع یهااستیگرو سهمه در 

 تیقابل از ایکاال و خدمات مشارکت داشته )شاغل( و  دیکه در تول شتریسال و ب 10تمام افراد  به فعال تیجمع 

 (. 1393 ران،یا آمارشوند)مرکز يفعال محسوب م تیجمع ی(، از نظر اقتصادکاریمشارکت برخوردار بوده اند )ب

 ( یریساعت در هفته مرجع آمارگ کیکار )حداقل  فیکه براساس تعر شتریساله و ب 10به تمام افراد  شاغل تیجمع

 ران،یا آمار)مرکز شوديشاغل اطالق م تیبه طور موقت کار را ترک کرده باشند، جمع يلیبنا به دال ایکار کرده باشد و 

فعال جامعه  یروین زا یدرصد یدر واقع به معناکه  شوديم انیشاخص معموالً در قالب نرخ اشتغال ب نی(. ا1393

دهنده باالتر باشد نشان یامفهوم، هر چه نرخ اشتغال در منطقه نی. با توجه به اباشديشغل هستند، م یکه دارا

فعال کار در منطقه  یرویالزم جهت جذب ن یهاتیچرا که امکانات و ظرف باشد،ياستان م ایآن منطقه  يافتگیتوسعه 

 شده است. جادیا

 به  ایکه در طي دوره زماني مرجع، غایب موقت از محل کار بوده و  شتریساله و ب 10به تمام افراد  کاریب تیجمع

دالیل اقتصادی نظیر رکود کاری، پیدا نکردن کار، قرار داشتن در فصل غیرکاری و ... کمتر از ساعت قانوني کشور کار 
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شاخص معموالً  نی. اشودياطالق م کاریب تیجمع د،اضافي در زمان مرجع باشکرده و خواهان و آماده برای انجام کار 

 . شوديم انی( و به درصد محاسبه و بکاریفعال)شاغل و ب تیبه جمع کاریب تیبه صورت نسبت جمع

 به منظور دهد نشان را تیجمع کی یاقتصاد یيکارا توانديم که است یيهاشاخص از گرید يکی زین تیفعال نرخ .

آشکار به  یکاریب یفرهنگ علوم اقتصاد در. شود شناخته دیباپنهان و آشکار  یکاریب مفهومابتدا  تینرخ فعال فیتعر

انواع  یدارا یکارینوع ب نیاو کار وجود ندارد. ا یبرا يولکار دارد  یشود که فرد توان و تقاضايگفته م يتیوضع

 يواقع زانیکمتر از م عمالً يشاغل است ول گردد که فرد ظاهراًيم اطالق يتیپنهان به وضع یکاریباشد. بيمختلف م

 دارد. يخود بازده

کارگران به  آناست که در  يتیپنهان وضع یکاری: بسدینو يدر جهان سوم م یتودارو در کتاب توسعه اقتصاد کلیما

آموزش،  نداشتن ،یماری، بیسازتیامر ممکن است عدم ظرف نیمولدند. علل ا ریغ يظاهر در اشتغال کامل هستند ول

 خود باشد. فهینامناسب در انجام وظ ابزاراستفاده آنان از  ایکارگران و  یاز سو یکار زهیو نداشتن انگ يگرسنگ

از زمان  استعبارت  تی. در واقع نرخ فعالدیآيبه دست م تینرخ فعال مییدرصد کم نما 100را از  یکارینرخ ب اگر

ارتباط  نیشده است. در ا صرفآن کار  یکه برا يبه حداکثر زمان نهیبه طیشرا کیدر  یکار کیانجام  یالزم که برا

. اکنون با دیآيپنهان به دست م یکاریب نرخ مییکم نما کیو آن را از  میاساس داشته باش نیرا بر ا تیاگر نرخ فعال

 .میابیيدست م یکاریبنرخ  يآشکار و پنهان به رقم واقع یکاریجمع نرخ ب

 جامعه اطالق شده که عموماً  کیبه نسبت تعداد شاغالن در بخش صنعت نسبت به کل شاغالن  صنعت بخش نیشاغل

 (.1393 ران،یا آماردارد)مرکز  یيباال یهانسبت افتهیکه در جوامع توسعه شوديم انیبه درصد ب

 جامعه اطالق شده که  کینسبت به کل شاغالن  یبه نسبت تعداد شاغالن در بخش کشاورز یکشاورز بخش نیشاغل

 (.1393 ران،یا آمار)مرکز شوديم انیعموماً به درصد ب

 جامعه اطالق شده که  کیبه نسبت تعداد شاغالن در بخش خدمات نسبت به کل شاغالن  خدمات بخش نیشاغل

 .(1393 ران،یا آماردارد)مرکز  یباالتر یهانسبت افتهیکه در جوامع توسعه شوديم انیعموماً به درصد ب

 آموزش حوزه یهاشاخص

به  1961از دهه  آنبه  ندهیآن در توجه فزا تیتوسعه است. اهم ندیدر فرا یدیعامل کل کیآموزش،  یبرا یگذارهیسرما

سبب شد تا مهارت يانسان یروین تیوترب يرسمریو غ يرسم یهادر آموزش یگذارهیدوره سرما نیبعد منعکس است. از ا

سال است که بانک  ستیاز ب شیفراهم شود. ب ياجتماع و یتوسعه اقتصاد یو تحرک الزم برا يو آگاه ابدی شیها افزا

 میتنظ نهیدر زم یادیز اتیتجرب يمدت بانک جهان نیا يدهد، در طيم آموزشدر حال توسعه وام  یبه کشورها يجهان

 يآموزش یهایگذارهیسرما تینه تنها اهم اتیتجرب نیمستقل به دست آورده است. ا یهاپروژه طرح و يآموزش یهااستیس

و  يآموزش یهااستیس میموجود در تنظ یهايدگیچینشان دهنده پ نیدهد، بلکه همچنيقرار م دیرا مورد تاک

هست. بدون  زین د،یتوسعه بنما یکشور برا کی یهاکمک را به کوشش نیشتریکه ب یابه گونه یگذارهیسرما یهایاستراتژ

و اطالعات متنوع  يلیدارد و به ابزار تحل يبستگ يمختلف علم یهارشته منابعمناسب آموزش به  یهااستیس میشک، تنظ

به  دیها بابخش گریآموزش و د نیب تیپر اهم یهاارتباط يعنی، یگریتوجه نموده که عامل د اگراست.  يو گسترده متک

، یتواند با توسعه کشاورزي. به عنوان مثال، آموزش مابدیيم یشتریب تیاهم يآموزش یهایگذارهیسرما يابیارز د،یآ حساب

 باشد.  مرتبط رهیو غ یو کاهش بارور هیبهداشت و تغذ
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ملت بپردازد  کی نشیآفرکه بخواهد از راه شرکت فعاالنه مردم به  يهر گونه کوشش»:دیگو يم نهیزم نیدر ا ردالیگونارم
 .«ها بپردازدنخست به باسواد کردن توده دیبا

 دیتول شیدر افزا مهمگذار بوده و از عوامل  ریافراد جامعه تاث يشغل یهابر مهارت يفیوک يآموزش و پرورش از لحاظ کم

کار جامعه را موجب  یرویدر ن ینوآورو  تیو کارآمد سطح ابتکار و خالق ایدر جامعه خواهد بود. آموزش و پرورش پو

برنامه يآورد. اهداف کليجامعه را به ارمغان م یاقتصاد رفاه شیمصرف و افزا یارهایبهبود مع نهیزم تیو در نها دهیگرد

فرصت دنیو متوسطه، تدارک د یيراهنما ،یيکردن آموزش ابتدايهمگاندر قالب  توسعه در آموزش وپرورش معموالً یزیر

راستا  نیکه در هم یسواديکردن بکن شهینظام آموزش و ر یيبه کارا دنیبخش بهبود پسران، وبرابر آموزش دختران  یها

 رهیغ و مهدکودک تعداد ،يورزش و يآموزش یفضاها سرانه ،يآموزش پرسنل تعداد مدرسه، نسبت و تعداد یهاشاخص

  .ردیگ قرار مدنظر توانديم

 هر در کودک یمهدها تعداد و پرسنل تعداد ،يآموزش یواحدها تعداد به توانيم آموزش حوزه در اثرگذار و مهم عوامل از

 یيکارا قیاز طر کودک یمهدها سرانه و يآموزش یهاسرانه و آموز دانش به معلم یهابهبود نسبت. نمود اشاره شهرستان

 یيخواه ابتدا يآموزان در هر مقطعکه اگر تعداد دانش است يهیگردد. بديم يلیاز افت تحص یریموجب جلوگ ينظام آموزش

خواهد آورد بدان جهت که هر چقدر تعداد دانش نییرا پا یيآن باشد کارا نرمالاز حد  شیمتوسطه ب ایو  یيراهنما ای

معلم  نسبت تیتواند اهميمسئله م نیکند. ا يدگیآموزان رستواند به دانشيم يمعلم به راحت باشدآموزان کالس کمتر 

موجب کاهش  يلیاز افت تحص یریجلوگ. ابدیينسبت کاهش م نیکه به علت کمبود معلم ا دینما انیب زیآموز را نبه دانش

 يآموزش یفضاها با رابطه در که یيفضاها از گرید يکیگردد. يم يآموز و بخش عمومفرزند دانش یدارا یخانوارها نهیهز

 عنوان به که است يورزش یفضاها گردد،يم استفاده مورد آموزاندانش فراغت اوقات نیهمچن و استعدادها پرورش یبرا و

 .ردیگيم قرار استفاده مورد توسعه زانیم سنجش یهاشاخص از گرید يکی

 هیسرما و يمال حوزه یهاشاخص

از  يکی گفت توانيم گریکند. به عبارت ديم فایتوسعه ا ندیدر فرا یيسزاهنقش ب دیاز عوامل تول يکیبه عنوان  هیسرما

کمبود  ایکه فقدان و  است؛ یگذارهیو سرما هیتوجه به امر سرما افتهینتوسعه یالزم جهت رشد و توسعه کشورها طیشرا

 انگریب توانديجامعه م کیدر  يبانک التیتسه زانیتوجه به آمار و م نی. بنابراشودياز موانع مهم توسعه محسوب م يکیآن 

مهم در هر جامعه که عالوه بر فراهم نمودن  یهااز بخش يکیباشد.  یامختلف توسعه یهادر بخش یگذارهیسرما تیاهم

 افتهیاختصاص  هیسرما زانیرا به دنبال دارد، بخش مسکن است. م یادیز اریبس یهاتیفعال یيایرفاه جامعه، تحرک و پو

مناطق  يافتگیتوسعه زانیدرجات و م نییدر تع توانديم شود،يها اعطا مو وام التیبخش که معموالً در قالب تسه نیبه ا

 دنیبا بهبود بخش تواندياعطا شده در بخش مسکن م یهاو وام التیتسه زانیبرخوردار باشد. در واقع م تیمختلف از اولو

مسکن  ينیروزافزون در نوع مسکن و جانش بهبود ،اشخاص بدون خانمان یبرا مناسب سرپناه نیتأم ومسکن  طیشرابه 

سالم و فراهم آوردن  يدنیاز آب آشام یهر فرد، برخوردار یبرا فضاسرانه  شیمسکن موقت، افزا یدائم و بادوام به جا

  .دیرا فراهم نما شتریبهتر و ب شیگاز وتلفن و در مجموع رفاه و آسا ،يکیالکتر یانرژالزم جهت استفاده از  التیتسه
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 صنعت حوزه یهاشاخص

 دیدر تول صنعتسهم بخش  دیبا یکه در روند توسعه اقتصاد یاست، به طور یشدن شرط الزم توسعه اقتصاديصنعت

به بخش صنعت، تنها  یکشاورز بخش. انتقال مرکز ثقل اقتصاد از ابدیدر آن کاهش  یو سهم کشاورز شیافزا يناخالص مل

توسعه  رشمنیحالت، به قول ه نیممکن است. در ا يصنعت یهایاستراتژ اریو اخت يصنعت یهااستیاعمال س قیاز طر

وجود  يمختلف اقتصاد ارتباط تنگاتنگ یهابخش نیهست؛ چون ب زین اقتصاد گرید یهابخش ریبخش صنعت به سود سا

است. رشد بخش صنعت و  یبه صنعت و از صنعت به خدمات ضرور یها از کشاورزبخش نیب توسعه يتوال تیدارد و رعا

 .بودو درآمد در کل اقتصاد خواهد  دیتغال، تولاش شیسبب افزا یاقتصاد یهابخش ریسا دنیدنبال کش به

طرفه  کی بخشدو  نیب روابط گر،یدارد. به عبارت د یبر توسعه بخش کشاورز يمثبت ریثأشدن تيصنعت گر،یطرف د از

 مثبت بگذارد. ریتاث یکشاورزتواند به اشکال گوناگون بر رشد يم زیشدن نيبلکه متقابل است. صنعت ستین

 عیاستفاده در صنا مورد هیکار و سرما یروین شیاست که خود مستلزم افزا يبخش، توسعه بخش صنعت نیمربوط به ا هدف

مورد استفاده  یهاشاخص تعدادهمراه باشد.  یاقتصاد یهابخش گریبا رشد متناسب د دیامر با نیباشد. البته ايمختلف م

 باشد.  منطقه کیدر سطح  صنعتبخش  يافتگیتوسعه  زانیابعاد مختلف م انگریب توانديمبخش  نیدر ا

مجوز  یدارا یبه واحدها توانيباشد م يمنطقه از نظر صنعت کیتوسعه  تیوضع انگریب توانديکه م یيهاشاخص ازجمله

 یهاهیو تعداد اتحاد يو خدمات یدیمجوز تول یدارا یتعداد واحدها ،يو کارگاه يمجوز صنعت یدارا یتعداد واحدها ،يصنعت

 ره نمود. اشا يصنف

ای سیار باشد و توسط به هر واحد اقتصادی که فعالیت آن در محل ثابت یا وسیله رانیمرکز آمار ا فیاستاندارد تعار براساس

 یتعداد واحدها شیاست که افزا يعی. طبشوديگفته م يواحد صنف ،صنفي با اخذ پروانه کسب دایر شده باشد فرد یا افراد

 نیا يفیو در صورت توجه به مباحث ک یکننده رشد اقتصادآنها در گام نخست فراهم تیفیو ک یدر کنار کارآمد يصنف

 ،یدیتول یمعموالً در قالب واحدها يصنف یواحدها نیمنطقه را به همراه داشته باشد. ا کی يتوسعه صنعت توانديواحدها، م

 که:  ي. به صورتشونديم فیو تعر یبنددسته يو کارگاره يو صنعت يو خدمات يعیتوز

 های آنان منجر به تغییر فیزیکي یا شیمیایي مواد گشته و منحصراً ها و خالقیتآن دسته از صنوف که فعالیت به

)مرکز ندیگويم یدیتول يصنف واحد ،دهندتولیدات خود را مستقیم و غیر مستقیم در اختیار مصرف کننده قرار مي

 (. 1393 ران،یا آمار

 بدون آن که  ،نماینداقدام مي في که صرفاً نسبت به عرضه کاال از محل واردات یا تولیدات داخليآن دسته از صنو به

 (. 1393 ران،ی)مرکز آمار اشوديگفته م يعیتوز يصنف یواحدها ،در تولید یا تغییر دادن کیفیت نقش داشته باشند

 جامعه را تأمین نموده و این فعالیت در  های خود قسمتي از نیازهایبه آن دسته از صنوف که با فعالیت نیهمچن

 ران،ی)مرکز آمار اشوديگفته م يخدمات يواحد صنف ،زمینه تبدیل مواد به فراورده )تولیدی( یا خدمات فني نباشد

1393 .) 

 يعیطب منابع و یکشاورز حوزه یهاشاخص

 طیشرا درعوامل توسعه  ریسا يعنوان کرده است که اگر کشورها ازنظر فراوان يعیمنابع طب تیدر خصوص اهم سیلوئ

 یبرداربهره حیداشته باشند و از آنها به نحو صح یشتریب يعیکه منابع طب یکشورها ایقرارگرفته باشند؛ کشور و  ينسب

و  نیتریضرور یکشاورز داتیاز آنجا که تول نی(. همچن23: 1396 ،یرشد خواهند کرد )کالنتر هیاز بق شتریب ندینما
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مورد نظر بوده و  یهادر مجموعه در بخش کیبخش استراتژ کیبه عنوان  دیگويمصارف جامعه را پاسخ م نیترياتیح

برخوردار شود و عالوه  یيتواند از رشد بااليمطلوب م طیشدن شرافراهم باکه  دینمايمقابل انکار  ریبخش را غ نیا تیاولو

 یهاتیفعال اماسازد. يرا فراهم م کشور ای منطقه کیسوم اشتغال موثر و مولد اقتصاد  کیحدود  یاورزکش، بخش نیبر ا

صورت  یمحصول کشاورز کی دیتول یکاشت، داشت و برداشت است که برا یهاتیفعال هیعبارت است از کل یکشاورز

بزرگ و خدمات  یهارا به بخش صنعت، کشت و صنعت خود یروز جاروزبه يسنت ی. اگر چه بخش کشاورزردیگيم

حائز  کهباشد يم یافراد بشر حتاجیما نیتریضرور يعنی یيمواد غذا کنندهنیمأت یکشاورز نهایرغم اي. اما علدهديم

 یيو کارا یورمسئله افت بهره نیکند و ايم يجامعه را دچار گرسنگ یمحصوالت کشاورز کمبود ای ضعف و بوده تیاهم

برخوردار  يخاص تیاهم از توسعه ندیفرآدر  یکشاورز اریرا به دنبال خواهد داشت. پس مع یکار و رکود اقتصاد یروین

 یکشاورز یهاتیفعال یمنطقه برا کی تیتوان و ظرف زانیسنجش م یحوزه برا نیکه در ا یيهااز شاخص يکیباشد. يم

به بخشي از زمین های کشاورزی که برای کشت و  يزراع ياست. اراض یو کشاورز يزراع يمساحت اراض شود،ياستفاده م

که ممکن است به دلیل تناوب کشت یا علل  شوديکار محصوالت ساالنه اعم از آبي و دیم اختصاص یافته است گفته م

 یهانیت زممساح زانیمحاسبه م نیو توان کاشت محصوالت را دارد. بنابرا تیدیگر، محصولي کاشته نشده باشد اما ظرف

منطقه را در  کی تیتوان و ظرف زانیم توانديشود مباغ و قلمستان مي نیو همچن يزراع یهانیکه شامل زم یکشاورز

  توسعه نشان دهد. ندیفرآ

منطقه اثرگذار  کیتوسعه  تیبر وضع تواندياست که م يمهم یهاشاخص گریمنطقه از د يکیمعادن  تیوضع نیهمچن

 رود،يمنطقه به شمار م ایجامعه و  کی یازهاین نیتأم یمهم برا اریبس یهارهیمعادن به عنوان ذخ نیا نکهیباشد. عالوه بر ا

 کی ایجامعه و  کیو اقتصاد  يانسان یرویاز ن یادیوابسته به خود، بخش ز عیصنا یاندازراه ایدر قالب صادرات و  توانديم

که  يمعدن رهیمنطقه مجموعه کانسار )ذخ کیمعادن در  تیخود کند. وضع ریدرگ میرمستقیو غ میطور مستقمنزقه را به

و کانه  یبردارو بهره زی، تجهاکتشافاست که به منظور  يالتیآالت و تسهنیباشد( و ماشيم یاز آن اقتصاد یبرداربهره

از مواد  يمنظور جدا کردن قسمت بهکه  یيایمیو ش يکیزیف اتیبه تمام عمل ،یيآرااست. کانه شده جادیاز آن کانسار ا یيآرا

 لیو پتانس تیظرف توانديم زیشاخص ن نیشود. پس اي، اطالق مردیگيصورت م گریکدیها از هکان کیتفک ایباطله از کانه و 

 مناطق نشان دهد.  ریمنطقه را نسبت به سا کیتوسعه 

 ارتباطات و نقل و حمل حوزه یهاشاخص

در توسعه  تیاهمپر  یاز پارامترها يکی( انجام داده است، دویونیملل متحد) يکه سازمان توسعه صنعت يبر اساس مطالعات

 یاقتصاد تیهر فعال یبناها ریز ازحمل و نقل و ارتباطات  قتیهاست. در حقبه ارتباطات و راه يدسترس زانیجوامع، م

در مناطق مختلف کشور در  يو صنعت یکشاورز داتیولتاگر  يگسترده، حت یهابدون وجود راه شوند که قطعاًيمحسوب م

 نیدچار اختالل خواهد شد. به ا منطقه کیتوسعه  جهیرفته و در نت نیبباشد. امکان انتقال محصوالت از  یيسطح باال

دانست.  یاقتصاد شرفتیتحرک و پ یهارگکشور را شاه کینقاط مختلف  انیم يارتباط یهاتوان شبکه راهيم بیترت

 مناطق انیسازد، در توسعه ارتباطات ميرا فراهم م دیمصرف و تول یبه بازارها يابیامکان دست نکهیبر ا عالوهها راه جادیا

 است. تیمختلف کشور حائز اهم

 ياشکال و امکانات ارتباط ریو سا يدسترس یهااز راه یشهرستان از لحاظ برخوردار کی ایمنطقه و  کیهر چه  نیبنابرا

 يارتباط یهاو طول راه زانیشاخص م نیشهرستان خواهد بود. بنابرا ایآن منطقه  يافتگیباشد، نشان از توسعه مندتربهره
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توسعه نشان  ندیمنطقه را در فرآ کی تیو ظرف یبرخوردار زانیم توانيحوزه م نیاست که در ا يمهم یهااز شاخص يکی

  دهد.

 فرهنگ حوزه یهاشاخص

 يوابستگ يفرهنگ یانسان است؛ به فرهنگ و باورها يمختلف زندگ یهانهیدر زم ژهیخاص و و یتوسعه که مستلزم رفتارها

مناسب و  يفرهنگ یمناسب و سازگار با مفهوم توسعه است. باورها يفرهنگ یباورها ازمندین یدارد. توسعه اقتصاد یادیز

 سازگار با توسعه عبارت اند از: 

 انسانها یبه برابر يباور فرهنگ 

  گرانیبه لزوم احترام به حقوق د يفرهنگباور 

 ياسیس یبه آزاد يباور فرهنگ 

 جامعه يفرهنگ یبر باورها ينگرش علم تیحاکم 

 (. 65: 1384 ،يمی)عظ يجمع یریبه لزوم نظم پذ يباور فرهنگ 

به عکس  ایکند يم یزیرهیآن را پا یاقتصاد یبنا ریجامعه ز کیکه فرهنگ  نیاگر به دور از مناقشات موجود بر سر ا

توسعه  یهاکه فرهنگ در برنامه میریبپذ سازد،يرا مشخص م يفرهنگ تیجامعه است که وضع یدیو تول یمناسبات اقتصاد

در حال توسعه در  یعقب ماندن کشورها لیاز جمله دال يفرهنگدر واقع عدم توجه به توسعه  ،است اتیاز ضرور يکی

 . باشديجهان م یتوسعه اقتصاد ندیفرا

 یهاجنبه معموالً تمدنکه  نی، با توجه به امیبشر را تمدن و فرهنگ بنام یو معنو یماد یهاها و اندوختهساخته چنانچه

 یجامعه بشر یمعنو یهاها و اندوختهساختهفرهنگ به مجموعه  نیبنابرا رد،یگيجامعه را در بر م کی یهاشرفتیپ یماد

ها و بتوانند ساخته يستیشوند، بايفرهنگ در نظر گرفته م بخش یکه برا یيهاشاخص بیترت نیگردد. به اياطالق م

 کنند. لیتبد تیکمبشر را به  یمعنو یهااندوخته

 یهابه کتابخانه توانيمنطقه را نشان دهد م کی يو توسعه فرهنگ يفرهنگ تیوضع توانديکه م یيهاشاخص ازجمله

 اشاره کرد.  يمطبوعات یهاوسکیو ک يو مطبوعات محل اتینشر ،يعموم

مسئله است که دولت و  نیا یایگو نیباشد و همچنياقشار جامعه م نیسواد و مطالعه در ب تیاهم انگریوجود کتابخانه ب

آموزان ها را دانشکتابخانه یاز اعضا یي. درصد باالدهديم تیاهم یآموزجامعه تا چه حد به مطالعه و علم یزیرنظام برنامه

پس از  ؛سازديقشر را مرتفع م نیا ازین ،يمنابع علم گانیرا نیمأت قیها از طردهند که کتابخانهيم لیتشک انیو دانشجو

 يمهم اریو مرامز انتشار آنها حائز نقش بس يو مطبوعات محل اتینشر نیبگذارد. همچن ریتواند بر توسعه تاثيم يفرهنگ نظر

 به عموم مردم را دارند.  يبخشيدر آگاه

کند و وجود آن  لیتوسعه را تسه ندیفرآ تواندياست که م یيهااز جنبه گرید يکیبر فرهنگ  ياقتصاد مبتن نیبر ا عالوه

 یازجمله مراکز غاتیو تبل يآگه یهاوجود کانون نیها و همچناز سطوح باالتر توسعه است. تعداد چاپخانه يحاک ينوعبه

که  شوديگفته م یامعموالً به موسسه غاتیو تبل يهنگ است. کانون آگهاقتصاد وابسته به بخش فر نیمب ينوعاست که به

ها و محصوالت تبلیغاتي و دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي بوده و فعالیت آن مشاوره، تنظیم و تهیه برنامه

های رای آگهي از طریق رسانهانجام خدمات روابط عمومي یا تحقیقاتي مرتبط برای معرفي و فروش کاال و ارائه سفارش اج



 
 75 

 یهاتواند بر ارزش يبر اقتصاد، م یجامعه و اثرگذار کیدر  یدیتول یکاالها يارتباط جمعي است. پس عالوه بر معرف

 اثرگذار باشد.  زیمصرف آن جامعه ن یو الگو يفرهنگ

منطقه، نسبت به مناطق  کی شتریتوسعه باالتر و ب زانیاز م تیاست که توسعه آن حکا یيهااز بخش گرید يکی زین هنر

 یدارا يبروز هنر عموم یبه عنوان بسترها یو هنر يفرهنگ یهاها و مجتمعنگارخانه نماها،یوجود س نیدارد. بنابرا گرید

 شتر،یآن از امکانات ب یسکونتگاه عالوه بر برخوردار کیعناصر در  یوجود ا نیدر جوامع مختلف هستند. بنابرا ينقش مهم

 . دهديهنر بوده و باالتر بودن سطح رفاه آن منطقه و آن جامعه را نشان م یوجود تقاضا برانشان از 

 یانرژ حوزه یهاشاخص

یکي از معیارهای تشخیص میزان موفقیت کشورها در دستیابي به توسعه، دسترسي به استانداردهای باال در تولید و مصرف 

شود و وجود و تأمین انرژی از الزامات و توسعه اقتصادی کشورها ميهای انرژی باعث رشد انرژی است. اگرچه فرآورده

زندگي امروزی است، تولید و مصرف انرژی اعم از فسیلي و غیرفسیلي، تهدید و چالشي اساسي برای محیط زیست و توسعه 

ان منبع انرژی پایدار محسوب ها را برطرف نمود که انرژی بتواند به عنوتوان این چالششود. تنها زماني ميپایدار قلمداد مي

از توسعه پایدار، مفهوم انرژی پایدار عبارت است از تولید و مصرف انرژی به  دنتلناشود. در چارچوب تعریف کمیسیون بر

های آتي در تأمین نیازهایشان برآورده سازد. بنا به تعریف های حاضر را بدون لطمه به توانایي نسلروشي که نیاز نسل

شود که سه حوزه محیط زیست، انرژی و توسعه با یکدیگر همپوشاني ، زماني مفهوم انرژی پایدار محقق ميدنتلناکمیسیون بر

 (. 147: 1392 ،يترکمان يمیداشته باشند )سل

از قبل شد است.  شتریمصرف سوخت ب يزندگ تیفیارتقاء ک یو تالش برا تیجمع شیافزا شدن،يحال حاضر صنعت در

 طیبر مح یاریمنابع شده است بلکه اثرات بس لیتنها منجر به تقلنه يلیفس یهاسوخت ژهیها به وسوخت هیرويب شیافزا

امر باعث حرکت ارام به  نیرا به دنبال داشته است. ا یجو طیشرا زیآممخاطره رییو تغ يخطرات سالمت شیو افزا ستیز

پاک ازجمله  یهااستفاده از سوخت قیشده از طر جادیا ياتالف و کاهش آلودگ یسازنهیکم دار،یپا دیتول یهاسمت روش

 یهاجامعه از سوخت کی یدیتول یهابخش نیساکنان و همچن یو برخوردار يدسترس زانیم نیبرق و گاز شده است. بنابرا

راستا  نیاست. در هم داریحرکت جامعه در جهت توسعه پا یهااز مؤلفه يکی یکاهش اتالف انرژ یپاک، در کنار تالش برا

و نوع  ینشان دهد که عمده انرژ توانديم يو عموم یتجار ،يدر بخش خانگ یانرژ نیتعداد و درصد مشترک یهاشاخص

 یيو روستا یشهر یهاشاخص تعداد سکونتگاه نیها است. همچناز بخش کیجامعه در کدام کیشده در مصرف یانرژ

است  يعیمنطقه را نشان دهد. طب کی یبرخوردار تیوضع توانديم ،يعیگاز طب ژهیطر وپاک و به یهابرخوردار از سوخت

 هايبوده و به دنبال آن آلودگ شتریپاک پ یهایدر دسترس بودن انرژ زانیباشد، م شتریب یبرخوردار نیا زانیکه هرچه م

 بشود.  دارتریبسترساز توسعه پا توانديامر م نیکه ا شوديم دیکمتر تول

 ياجتماع نیتأم و يستیبهز حوزه یهاشاخص

 داریاز ارکان توسعه پا يکی بیترت نیبه ا ؛های توسعه، رفاه انسان استندیهمه فرا یيشد هدف نها انیهمان طوری که ب

را برای توسعه همه جانبه انسان، جهت حصول به  يمناسب نهیکه زم دئالیو ا يآرمان ياست. مفهوم يرفاه اجتماع نیتأم

جهت مشارکت، دخالت  درکردن انسان يتوانمندسازی، اجتماع نیب نی. در اآورديو توانمند فراهم م ستهیشا يزندگ کی

ساخت  ریز يرفاه اجتماع ياست. به طورکل ياجتماع رفاهانسان از اهداف  تیدر امور مربوط به خود و تالش برای رضا
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از منابع و  نهیبرای حداکثر استفاده به هايو دسترسها است که با برابرسازی فرصت جامعهتوسعه همگن و برابر در  ياساس

 .کندياقدام م روهاین جیو بس امکانات

در  طیمجموعه شرا جادیکه با ا بودو کارامد خواهد  ایمستمر، پو ندییفرا دار،یبا توسعه پا وندیدر صورت پ ياجتماع رفاه

استیتوسعه در چارچوب س دیبا اساس نی. بر اشوديممنجر  يزندگ تیفیفقرا و ک يتواناسازی مردم به بهبود مستمر زندگ

مورد حمله قرار دهد. برابری  میطور مستقرا به يافتگیفقر و توسعه ن لیطور جامع حرکت کرده تا دالبه ياجتماع های

کرد. مقوله ها هموار خواهد ها و ملتتر در جهت تساوی افراد، مکانو گسترده شتریب تیفعالدر جامعه راه را برای  ينسب

ساز و بستری برای نهیعنوان زم بهخود  گر،یکند و از سوی ديم دایپ تیتوسعه موضوع ندیدر فرا سوکیاز  ياجتماع رفاه

که در جوامع شکل گرفته است  یيهارساختیاز ز يکی. کنديمعمل  ياسیو س يتوسعه همه جانبه اقتصادی، اجتماع

از کودکان  یمراکز نگهدار نیو همچن ياجتماع یهابیخصصان و مراکز اسمت ،ياجتماع یهابیها و مراکز آسمجتمع

 جامعه معموالً دو کارکرد عمده دارند:  کینهادها در  نیو بد سرپرست است. ا سرپرستيب

 سرپرستيو ب ازمندین هایخانوادهمادی و معنوی از  تیحما ،يکه در جهت ارتقای توسعه مشارکت يتیکارکرد حما -1

مهارتهای  ،يفردی و اجتماع هایيآگاه شیافزا ،آنها، تالش در جهت توانمندسازی آنها یيو خودکفا یيروستاو  یشهر

 .رهیغو يزندگ

جوانان و  ياجتماع هایانحرافو  ياجتماع هایبیاز آس رییشگیدر راستای پ يرسانو اطالع يتوانبخش ری،یشگیپ -2

 و ينالی)عریپذبیاز معلوالن و افراد آس تیحما ت،یبروز معلول از رییشگیآنان، پ يو روح يپرورش جسمان ،نوجوانان

 (. 57: 1384 ،يطاهرخان

 يارتقاء سطح رفاه عموم ،یمحورسالمت یهادگاهیکه با د يخدمات و مراکز خدمات نیگفت که ارائه ا توانيم نیچن پس

 یهاتیبه بهبود بسترها و ظرف توانديت توسعه مدر جه یسازمشارکت در امور مربوط به خود و فرهنگ نهینمودن زمو فراهم

 توسعه منجر شود. 

 نمود.  یبندجمع 6شکل منتخب را به صورت  یهاشاخص نیبنابرا
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 داریپا توسعه منتخب یهاشاخص. 6شکل 

 های توسعه پایدارشاخص

حمل و 

نقل و 

ارتباطات

جمعیت و 

نیروی 

انسانی

 فرهنگ

حوزه مالی 

 و سرمایه

 انرژی

و  کشاورزی

منابع 

طبیعی 

 صنعت

آمار تسهیالت بانکي 

های مسکنتعداد وام 

تعداد مدرسه 

تعداد پرسنل آموزشي 

تعداد مهدکودک 

سرانه فضاهای ورزشي 

 مساحت اراضي

 کشاورزی

وضعیت معادن 

 

های مرکز آسیب
 اجتماعي

 تعداد افراد مراکز
 های اجتماعيآسیب

سرپرست و کودکان بي
 بدسرپرست

 وضعیت و طول

 های ارتباطيشبکه

تراکم جمعیت 

میزان شهرنشیني 

 جمعیت فعال 

 جمعیت شاغل 

جمعیت بیکار 

نرخ فعالیت 

هاای درصد شاغلین بخش

 صنعت، خدمات و کشاوری

 کانون آگهي و تبلیغات 

هاتعداد چاپخانه 

کیوسک مطبوعاتي 

کتابخانه عمومي 

ت و مطبوعات محلينشریا 

تعداد سینما 

مجتمع فرهنگي و هنری 

هاتعداد نگارخانه 

 مشترکین انرژی خانگي 

مشترکین انرژی تجاری 

مشترکین انرژی عمومي 

 تعداد روستاها و شهرهای

 شدهگازرساني

 واحدهای دارای مجوز

 صنعتي

های صنفيتعداد اتحادیه 

 تعداد واحدهای صنعتي و

 کارگاهي

 تعداد واحدهای تولیدی و

 خدماتي

 آموزش
بهزیستی و 

تأمین 

اجتماعی
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 یریگجهینت و یبندجمع

 داریپا توسعه اهداف و هاآرمان چارچوب در آن ابعاد هیکل و باشد یداریپا يژگیو واجد که افتهیتوسعه یاجامعه به لین

 یهاتیفعال با ترازهم يطیمحستیز و يعیطب منابع از یبرداربهره و توسعه از ينینو یالگوها به يابیدست مستلزم باشد

 مخاطره به را مواهب و منابع از يآت یهانسل یمندبهره ،يفعل نسل و جامعه ياساس یازهاین نیتأم ضمن که است توسعه

 طیمح ارکان یداریپا و حفظ که توسعه نینو کردیرو نیا. دینما فراهم را يآت یهانسل یازهاین نیتأم نهیزم و انداختهین

 انیم یاستهیشا تعادل تا است تالش در دهديم قرار توسعه کنندهنییتب یهاشاخص و رهایمتغ ریسا کنار در را ستیز

 توسعه یداریپا سبب نیبد. سازد برقرار طیمح توان و هاتیظرف با را یازهاین نیتأم یراستا در بشر مصارف و یهاتیفعال

 و تعامالت بهتر شناخت و درک جهت آن بودن سنجش قابل و بودن یگراندازه قابل با نیسرزم کی و منطقه کی

 هاستمیاکوس رفتار یهايدگیچیپ سبب به توسعه ندیفرآ رایز شود؛يم مشخص اقتصاد و حامعه ط،یمح انیم یهايدگیچیپ

 یهايبررس. گذارديم اثر يجهان و يمل یهاستمیاکوس و یهاستمیس بر هم و خود یهاستمیرسیز بر هم و هابومستیز و

 توسعه ندیفرآ در یداریپا وجه تیاهم از يجهان جامعه قیعم درک نیمب يجهان یهادستورالعمل و اسناد در گرفتهصورت

 کشور ازجمله و يجهان مناطق از یاریبس در حاضر حال در که يستیز طیمح مشکالت و مسائل از یاریبس قتیدرحق. است

 یندهایفرآ در یداریپا نیا سنجش یکارآمد اما. است انسان یهاتیفعال یداریپا وجه نیهم از غفلت در شهیر دارد وجود

 عدم بعضاً نیهمچن و يبوم طیشرا به توجه با دارد، وجود يجهان عرصه در که گسترده یهاشاخص از استفاده با توسعه

 مناطق نیهمچن کشور یبرا یزیتجو صورت به را کشورها ریسا در استفاده مورد یهاشاخص توانينم الزم، آمار وجود

 يژگیو و توسعه یندهایفرآ نیمب هم که يبوم و کارآمد یهاشاخص از یریگبهره رو نیا از. نمود اعمال کشور در مختلف

 و کم هم دیبا هاشاخص نیا. دینما فراهم داریپا و متوازن یاتوسعه جهت را هایبرخوردار عدم هم و باشد آن یداریچا

 با هاتیفعال نیا. دهد قرار يبررس مورد توسعه عوامل نیترمهم از يکی عنوان به را او یهاتیفعال وهم يانسان یروین فیک

 يم اجام نقل و حمل و یانرژ ،يصنعت یهاشاخص ،يبانک و يمال ،یاقتصاد یهاشاخص ،ياموزش حوزه یهاشاخص يبررس

 زانیم توسعه، سنجش و مطالعه ندیفرا نیا گرید بعد نیهمچن. ردیگ قرار يبررس مورد ،يبوم یکردیرو با دیبا و ردیگ

 از استفاده با امر نیا معموالً. است يطیمح منابع و طیمح توان و هاتیظرف از استفاده هایبرخوردار عدم ها،یبرخوردار

 يانسان بعد نیبرا عالوه. شوديم محقق یکشاورز ياراض مساحت و تیوضع نیهمچن و معادن تیوضع یهاشاخص يبررس

 ردیگيم قرار يبررس مورد يفرهنگ حوزه در اندرکاردست ینهادها و امکانات نمودن فراهم در توسعه یفراندها ینهاد بهد و

 و انتشار تیوضع ها،کتابخانه نماها،یس ،یهنر -يفرهنگ یهامجتمع شامل يفرهنگ یهاشاخص يبررس حوزه نیا در که

 راستا نیهم در. ردیگيم قرار يبررس مورد حوزه نیا در فعال ینهادها و يمحل مطبوعات و اتینشر عیتوز دامنه و گسترده

شده مدل ارائه نیدر ا .شوديارائه م 07شکل توسعه در قالب  یهاسنجش شاخص يوممفه مدل گذشت آنچه براساس

 حاضر پژوهش . ابدیيمعنا م یداریدر گرو توجه به ابعاد مختلف پا آن شدن نهینهادکه  نهیبه یبه عنوان الگو داریپا توسعه

 یيامدهایپ ،هاتیمجموعه فعال کیدر قالب  که توجه به آن مدل نیا یبه عنوان ورود يمختلف یهاشاخص يبررس ضمن

 که پژوهش يمفهوم چارچوب قالب در امر نیا. کند کمک یداریپا شدننهینهاد به توانديمرا به دنبال خواه داشت که 

شده است.  میترس ریبر آن استوار است در شکل ز ژوهشپ نیا شاکله
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 پژوهش  ي. چارچوب مفهوم07شکل 

 محیطی -پایداری زیست فرهنگی -پایداری اجتماعی

 پایداری اقتصادی نهادیپایداری 

 فرهنگی -متغیرهای اجتماعی

 نهادی متغیرهای اقتصادی متغیرهای

 محیطی -متغیرهای زیست

 یو منابع انسان تیجمع 

حوزه آموزش یهاشاخص 

حوزه حمل و نقل و  یهاشاخص

  ارتباطات

 شاورز یهاشاخص و  یحوزه ک

  یعیمنابع طب

 حوزه صنعت یهاشاخص  

 خص ل یهاشااا ما و  یحوزه 

 هیسرما

  حوزه فرهنگ یهاشاخص 

یحوزه انرژ یهاشاخص 

 هاشاخصارتباط و پیوند  

های ها و توانتوجه به ظرفیت

 محیطی

های آماریتکنیک 

های نظریتحلیل 

 رویکرد سیستماتیک ناظر بر

 فرآیند

 در شناخت وضعیت عملکرد

 های مختلفحوزه

های برخورداری وضعیت تبیین

 ایای و منطقهناحیه

 از وضعیت شناخت میزان فاصله

 شایسته

کنارگذاشتن رویهشناسی و آسیب-

 پیشیننادرست های 

 

توسعه پایدار به 
 مثابه الگوی بهینه 

نهادینه شدن 
 توسعهپایداری 

 پیامد )نتیجه( فرآیند )فعالیت( ورودی

 پیش فرض آثار
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 مقدمه
 يشمال عرض درجه 5/36تا  34 نیب  مربع لومتریک هزار 8/13حدود  يشهر تهران، با وسعت تیستان تهران به مرکزا

استان از شمال به استان مازندران، از جنوب به استان قم، از جنوب  نیواقع شده است. ا يدرجه طول شرق 53تا  50و 

 یزیربرنامه و تیریمد)سازمان سمنان محدود است استاناز غرب به استان البرز و از شرق به  ،یبه استان مرکز يغرب

استان کشور  نیترتی، پرجمع1395در سال  ینفر ونیلیم 3/13 تیاستان با جمع نی. ا(27: 1397 تهران، استان

 است. رمجموعهیشهرستان ز 16 یکه خود دارا روديکشور به شمار م تختیاستان شهر تهران و پا نیباشد. مرکز ايم

و کل کشور، به  ناستان تهرا یموجود برا يرسم یگزارش حاضر )به عنوان مرحله دوم پروژه( با استفاده از آمارها 

 ،يبازرگان اتاق)گزارش  تکل کشور پرداخته اس یهاها با شاخصآن سهیاستان و مقا نیا یاقتصاد یهاشاخص يبررس

 (.1396 تهران، یکشاورز و معادن ع،یصنا

 

 استان تهران يمشخصات عموم
 ماتیالبرز قرار دارد. مطابق آمار تقس یهارشته کوه يجنوب یهامربع در دامنه لومتریک 13841استان تهران با مساحت 

 نیطبق آخرباشد که يدهستان م 71شهر و  44بخش،  33شهرستان،  16 ی، استان تهران دارا1396سال  یکشور

نفر برآورد شده  ونیلیم 3/13، حدود 1395استان تهران در سال  تینفوس و مسکن، جمع يعموم یسرشمار جینتا

 ونیلیم 7/6حدود  ت،یجمع نیا نیب ازداده است.  لیسال تشک نیکشور را در ا تیاز کل جمع یدرصد 6/16که سهم 

 7/49نفر را زنان )سهم  ونیلیم 6/6تهران( و حدود  تیدرصد از جمع 3/50تهران را مردان )سهم  تینفر از جمع

 814و  ینفر از ساکنان استان تهران در نقاط شهر ونیلیم 5/12. حدود دهنديم لیتهران( تشک تیار جمع یدرصد

 کنند. يم يزندگ یيهزار نفر در نقاط روستا

 94حدود  انیم نیر است که از اخانوا ونیلیم 3/4حدود  1395سال  یاستان تهران در سرشمار یتعداد خانوارها

 1395شوند. بعد خانوار در سال يم رساکنیو غ یيروستا یدرصد شامل خانوارها 6و  یشهر یها خانوارهادرصد آن

 ی، نرخ باسواد1395سال  یبوده است. مطابق آمار سرشمار 3/3کل کشور  یو برا 1/3استان تهران  یخانوارها یبرا

ست که ا يدر حال نیدرصد بوده است. ا 6/87کشور  یدرصد و نرخ باسواد 9/93استان تهران  شتریساله و ب 6 تیجمع

درصد بوده  8/84درصد و  5/90برابر با  بیبه ترت 1390سال  یاستان تهران و کل کشور در سرشمار ینرخ با سواد

 است. 

 

 

 کار یروین یهاشاخص
 یاقتصاد مشارکت و یکاریب نرخ-1

درصد بوده که نسبت به سال قبل  6/11، حدود 1395استان تهران در سال  شتریساله و ب 10 تیجمع یکارینرخ ب

ده  تیجمع یکارینرخ ب. است دهیرس درصد 2/12به  1397در سال  زانیم نیا است. افتهی شیواحد درصد افزا 5/3

 . ستا شتریواحد درصد ب 8/0استان  یکاریدرصد بوده که از نرخ ب 4/12معادل  1395شتر کل کشور در سال یساله و ب

درصد بوده که نسبت به سال  2/40حدود  1395استان تهران در  شتریساله و ب 10 تیجمع ینرخ مشارکت اقتصاد

نرخ مشارکت  است. افتهیدرصد کاهش  8/39به  1397در سال  زانیم نیاما ا است افتهی شیواحد درصد افزا 1/3قبل 

واحد درصد کمتر  8/0درصد بوده که از رقم مشابه در استان تهران  4/39کل کشور در مدت مذکور معادل  یاقتصاد

 است.
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 شتریده ساله و ب تیجمع-کل کشور و استان تهران یکاریو نرخ ب ینرخ مشارکت اقتصاد سهی(: مقا1) جدول

 شرح

 قبل سال به نسبت راتیتغ 1395 سال

 )%( یکاریب نرخ )%( مشارکت نرخ
 مشارکت نرخ راتیتغ

 (درصد)واحد 

 یکاریب نرخ راتیتغ

 (درصد)واحد 

 4/1 2/1 4/12 4/39 کشور کل

 5/3 1/3 6/11 2/40 تهران استان

 رانیا آمار مرکز: هاداده منبع

. است دهیرس صد در 1/8 به صد در 6/11 از و کرده يط ينزول روند 139 تا 1391 سال از تهران استان در یکاریب نرخ

آن  يشینرخ افزا و بازگشته 1391 سال نرخ به تهران استان یکاریب نرخ یدرصد واحد 5/3 رشد با 1395 سال در اما

 در کشور کل یکاریب نرخ. است دهیرس 2/12 به استان یکاریب نرخ 1397که در سال  یيادامه داشته است تا جا

 گرفته شیپ در یصعود روند 1393 سال از اما شده مواجه کاهش با خود قبل سال به نسبت 1392 و 1391 یهاسال

 .است

 1390-1395 هایسال– تهران استان شتریب و ساله 10 تیجمع کارییب نرخ و اقتصادی مشارکت نرخ(: 1) نمودار

 

 
 1390-1395 هایسال– تهران استان شتریب و ساله 10 تیجمع کارییب نرخ و اقتصادی مشارکت نرخ(: 2)نمودار

 رانیا آمار مرکز: هاداده منبع

 
 بهار در کشور کل یاقتصاد مشارکت نرخ از که بوده درصد 1/41، 1396 بهار در تهران استان یاقتصاد مشارکت نرخ

 نرخ. است بوده درصد 2/11 تهران استان یکاریب نرخ 1396 بهار در نیهمچن. است شتریب درصد واحد 5/0، 1396
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نرخ مشارکت اقتصادی استان تهران نرخ بیکاری استان تهران
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 انیم در 1395 زمستان در تهران استان یکاریب نرخ. است شده برآورد درصد 6/12 فصل، نیا در کشور کل یکاریب

 زمستان در مردان یاقتصاد مشارکت نرخ.  است کمتر درصد واحد 8/12 زنان یکاریب نرخ از که بوده درصد 7/7 مردان

 .است زنان برابر 5 باً یتقر تهران استان در 1395

 مردان یاقتصاد مشارکت نرخ از که است درصد 7/63 کشور کل در مردان یاقتصاد مشارکت نرخ  ،1395 زمستان در

 نرخ از درصد واحد 1 کشور کل زنان یاقتصاد مشارکت نرخ مقابل در. شد بايم کمتر درصد واحد 1/2 تهران استان در

 نرخ از، 1395 زمستان در کشور کل در زنان و مردان یکاریب نرخ. است باالتر تهران استان زنان یاقتصاد مشارکت

 .است باالتر تهران استان در هاآن یکاریب
 -جنس حسب بر کشور کل و تهران استان شتریب و ساله ده تیجمع کارییب نرخ و اقتصادی مشارکت)درصد(  نرخ(: 3) نمودار

 (1395)زمستان 

 کشور کل                                                                                 تهران استان                              

 (13: 1396 ،يدستان يمیکر: منبع)

 
 9/3صد بوده که در 10، 1395استان تهران در زمستان  یشتر در نقاط شهریده ساله و ب تیکل جمع یکاریرخ بن

 استان یشهر نقاط در شتریب و ساله ده تیجمع کل یاقتصاد مشارکتاست. و نرخ  شتریب یيواحد درصد از نقاط روستا

 .است درصد 6/38 یيروستا نقاط در و درصد 01/40، 1395 زمستان در تهران

 
 اشتغال-2

 از. است داده یجا خود در را کشور شتریب و ساله 10 تیجمع کل از درصد 18 حدود 1397 سال در تهران استان

 از درصد 1/8 و شاغل آن درصد 9/91 حدود ،1397 سال در تهران استان ینفر ونیلیم 6/4 فعال تیجمع مجموع

 ،1397 سال در کشور کل شتریب و ساله 10 شاغل تیجمع از تهران استان سهم که اندگرفته قرار کارانیب زمره در هاآن

 .است درصد 8/12 کشور کاریب تیجمع کل از آن سهم و درصد 17 حدود
 1397 سال در کشور کل و تهران استان شتریب و ساله 10 رفعالیغ و فعال تیجمع(: 2) جدول

 جمع شرح
 فعال

 فعال ریغ
 کاریب شاغل جمع

 کشور کل

 )نفر(
66874949 27073841 23813045 3260796 39801115 

 تهران استان

 )نفر(
11407302 4608550 4106629 501921 6798752 

 استان سهم

 کل از تهران

 )درصد( کشور

08/17 39/15 25/17 8/12 06/17 

 رانیا آمار مرکز: هاداده منبع
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 تهران استان در 1395 زمستان در است،( کاریب و)شاغل  فعال تیجمع به شاغل تیجمع نسبت با برابر که اشتغال نرخ

 استان اشتغال نرخ کشور، کل با سهیمقا در. است افتهی کاهش قبل سال مشابه مدت به نسبت که بوده درصد 2/90

 1397نرخ اشتغال در سال  نیهمچن. است شتریب درصد واحد 7/2 کشور کل اشتغال نرخ از، 1395 زمستان در تهران

 اشتغال یدارا تیجمع نسبت که ناقص اشتغال نرخدرصد بوده است.  8/89درصد و استان تهران  1/89در کل کشور 

 کار ساعت 44 از کمتر... و شتریب کار ساعت با کار نکردن دایپ رکود، لیدل به مرجع هفته در که ي)شاغالن ناقص

 درصد 4 تهران استان یبرا و درصد 6/9 کشور کل یبرا 1395 زمستان در دهد،يم نشان را فعال تیجمع به( اندکرده

 شده مواجه نرخ نیا در کاهش با خود قبل سال مشابه مدت به نسبت تهران استان که است يدرحال نیا. است بوده

 1395 سال به نسبت که است درصد 2/4 تهران استان در و 9/8 با برابر کشور کل یبرا 1397 سال در زانیم یا. است

 . هديم نشان شیافزا

 یبرا 1395 زمستان در دهد،يم نشان را شاغل تیجمع به ناقص اشتغال یدارا تیجمع نسبت که ناقص اشتغال سهم

 از شیب با شتریب و ساله 10 تیجمع شاغالن سهم و. است بوده درصد 4/4 تهران استان یبرا و درصد 9/10 کشور کل

 خود قبل سال مشابه مدت به نسبت که بوده درصد 5/52 تهران استان یبرا، 1395 زمستان در معمول کار ساعت 49

استان  یدرصد و برا 10کل کشور به  یبرا 1397در سال  زانیم نیا نیهمچن .است داشته شیافزا درصد واحد 7/8

 داشته است.  شیافزا 1395است که نسبت با سال  دهیدرصد رس 7/4تهران به 
 درصد-تهران استان و کشور کل در آن سهم و ناقص اشتغال اشتغال، نرخ سهیمقا(: 3) جدول

 شرح

1395 1397 

 اشتغال نرخ
 اشتغال نرخ

 ناقص

 اشتغال سهم

 ناقص
 اشتغال نرخ

 اشتغال نرخ

 ناقص

 اشتغال سهم

 ناقص

 0/10 9/8 1/89 9/10 6/9 5/87 کشور کل

 7/4 2/4 8/89 4/4 4 2/90 تهران استان

 رانیا آمار مرکز: هاداده منبع

 5/33 صنعت بخش سهم درصد، 3/65 حدود 1395 سال در تهران استان اشتغال از خدمات بخش سهم يکل طور به 

 .است بوده درصد 3/1 یکشاور بخش سهم و درصد

 و کاهش قبل سال مشابه مدت به نسبت صنعت بخش در اشتغال سهم کشور، کل و تهران استان در 1395 سال در

 3/65درصد، در بخش خدمات  3/1 یدر بخش کشاورز 1395سال  یآمار برا نی. ااست افتهی شیافزا خدمات بخش در

بخش  یدرصد، برا 2/1 یبخش کشاورز یبرا 1394درصد بوده است و در سال  5/33بخش صنعت  یدرصد و برا

 اشتغال از درصد 5/80 حدود، 1395 زمستان در درصد بوده است. 5/35بخش صنعت  یدرصد و برا 3/63خدمات 

 يکشور در بخش عموم یآمار برا نی. ااست بوده يعموم بخش در آن از درصد 5/19 و يخصوص بخش در تهران استان

 درصد بوده است.  83معادل  يدرصد و در بخش خصوص 17معادل 

 هزار 454 حدود 1394 سال یابتدا در تهران استان کشور، کل در دولت کارکنان ینفر هزار 331/2 عتیجم انیم از

 تهران استان در که دولت کارکنان از درصد 4/18. است داده یجا خود در را دولت کارکنان از درصد 5/19 يعنی نفر

 .هستند کار قانون تابع کارکنان جزء درصد 25 حدود و يرسم ریغ درصد 21 ،يرسم کارمند دارند قرار
 1394 سال یابتدا-تهران استان در ياستخدام مقررات و نیقوان حسب بر دولت کارکنان(: 4) جدول

 شرح

 مقررات ریسا و یکشور خدمات تیریمد قانون تابع کارکنان

 تابع کارکنان ياستخدام

 کار نیقوان

 کارکنان کل جمع

 دولت
 يرسم کارکنان

 ریغ کارکنان

 يرسم
 جمع
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 2331458 161763 2169695 626109 1543586 کشور کل

 454440 40320 414120 129427 284693 تهران استان

 رانیا آمار مرکز: هاداده منبع

 کار یروین یور بهره-3

 يط تهران استان یوربهره که دهديم نشان 1383 سال ثابت یهامتیق اساس بر کار یروین یوربهره آمار يبررس

 استان کار یروین یوربهره زانیم. است بوده کشور کل یوربهره سطح از باالتر همواره 1393 تیلغا 1384 یهاسال

 سال در هرنفر یازا به الیر ونیلیم 139 حدود به 1384 سال در هرنفر یازا به الیر ونیلیم 104 حدود از تهران

 9/78 از 1383 سال ثابت یهامتیق اساس بر کشور کل یوربهره که است يحال در نیا. است افتهی شیافزا 1393

 .است افتهی شیافزا 1393 سال در هرنفر یازا به الیر ونیلیم 9/100 به 1384 سال در هرنفر یازا به الیر ونیلیم

 به الیر ونیلیم 144 حدود از 1391 سال در 1383 سال ثابت یهامتیق اساس بر تهران استان کار یروین یوربهره

 حداکثر. است دهینرس 1391 سال مقدار به هنوز 1393 سال در آن رشد رغميعل و است افتهی کاهش هرنفر یازا

 که است بوده هرنفر یازا به الیر ونیلیم 106 حدود و 1390 سال به مربوط يبررس مورد دوره در کشور کل یوربهره

 .است دهینرس خود يقبل حداکثر سطح به هنوز ریاخ یهاسال در آن رشد رغميعل
 1384-1393 یهاسال يکشورط و تهران استان کار یروین یوربهره روند(: 4) نمودار

 (13: 1396 ،يدستان يمیکر)منبع: 

 يمل یهاحساب
 يداخل ناخالص محصول -1

، 1393 سال در تهران استان يداخل ناخالص محصول ارزش ران،یا آمار مرکز یسو از شده منتشر آمار نیآخر اساس بر

 سرانه. است داده لیتشک را کشور کل يداخل ناخالص محصول از درصد 6/23 که بوده تومان اردیلیم هزار 271 حدود

 7/39 حدود تهران استان يداخل ناخالص دیتول سرانه و الیر 6/27 حدود، 1393 سال در کشور يداخل ناخالص دیتول

 .است بوده الیر ونیلیم
 1393 سال در نفت بدون و نفت با سرانه يداخل ناخالص محصول و يداخل ناخالص محصول(: 5) جدول

 کشور تهران واحد شرح

 114872 2711 الیر اردیلیم هزار (نفت)با  يداخل ناخالص محصول

 103287 26645 الیر اردیلیم هزار (نفت)بدون  يداخل ناخالص محصول

 سال ثابت متیق به يداخل ناخالص محصول سرانه

1383 
 6/27 7/39 الیر ونیلیم

 رانیا آمار مرکز: هاداده منبع
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 سال در تومان اردیلیم هزار 1149 رقم به 1383 سال در تومان اردیلیم هزار 5/155 از کشور يداخل ناخالص محصول

 1/271 رقم به 1383 سال در تومان اردیلیم هزار 4/39 از تهران استان يداخل ناخالص محصول. است دهیرس 1393

 درصد 5/24 از کشور کل يداخل ناخالص محصول از تهران استان سهم. است دهیرس 1393 سال در تومان اردیلیم هزار

 . است افتهی کاهش 1393 سال در درصد 6/23 به 1384 سال در

 1388 سال به مربوط کشور کل يداخل ناخالص محصول از تهران استان سهم نیشتریب 1388 يال 1384 یهاسال يط

 کشور يداخل ناخالص محصول از تهران استان سهم 1388 يال 1384 یهاسال يط و. است بوده درصد 9/28 حدود و

 است افتهی شیافزا ياندک زین تهران در شاغالن تعداد دوره نیا در که است يحال در نیا است، داشته ندهیفزا یروند

 کاهش با خود قبل سال به نسبت کشور يداخل ناخالص محصول از تهران سهم 1390 سال در(. 1387 سال جز)به 

 سهم 1390-1393 یهاسال يط يول. افتی کاهش 1389 سال به نسبت سال نیا در زین شاغالن تعداد. شد مواجه

 .است داشته يشیافزا روند تهران، استان شاغالن تعداد نیهمچن و يداخل ناخالص محصول از تهران استان
 1384-1393 یهاسال يط کشور يداخل ناخالص محصول از تهران استان سهم و اشتغال روند(: 5) نمودار

*  

 به آن از بعد و یانقطه صورت به 1384-1389 در نمودار لذا. است شده ارائه يکیتفک صورت به تهران استان آمار 1390 سال از تهران، استان از البرز استان جداشدن به توجه با

 .است شده داده نشان روند صورت

 (13: 1396 ،يدستان يمیکر)منبع: 

 در الیر ونیلیم 6/27 رقم به 1384 سال در الیر ونیلیم 1/23 از ثابت متیق به کشور يداخل ناخالص محصول سرانه

 رقم به 1384 سال در الیر ونیلیم 2/35 از تهران استان يداخل ناخالص محصول سرانه. است دهیرس 1393 سال

 سرانه يداخل ناخالص محصول سطح از باالتر همواره ریاخ سال 10 يط که دهیرس 1393 سال در الیر ونیلیم 7/39

 .است بوده کشور
 1384-1393 یهاسال يط 1384 سال ثابت متیق به کشور و تهران استان يداخل ناخالص محصول سرانه روند(: 6) نمودار

 به 1384-1389 در نمودار لذا. است شده ارائه يکیتفک صورت به تهران استان آمار 1390 سال از تهران، استان از البرز استان جداشدن به توجه*با 

 .است شده داده نشان روند صورت به آن از بعد و یا نقطه صورت

 رانیآمار ا مرکزها: منبع داده
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 افزوده ارزش-2

 که. است داده اختصاص خود به را کشور يداخل ناخالص دیتول کل از یدرصد 6/23 سهم 1393 سال در تهران استان

 در و 7/76 خدمات بخش درصد، 3/2 یکشاورز بخش در تهران افزوده ارزش از یاقتصاد مختلف یهابخش سهم

 .است بوده درصد 21 زین گاز و برق و آب و ساختمان معدن، صنعت، یهابخش

 77 حدود به 1383 سال در درصد 79 از تهران استان يداخل ناخالص دیتول کل از خدمات بخش افزوده ارزش سهم

 0/2 از تهران استان يداخل ناخالص دیتول کل از یکشاورز بخش افزوده ارزش. سهم است دهیرس 1393 سال در درصد

 و ساختمان معدن، صنعت، بخش افزوده ارزش سهم. است دهیرس 1393 سال در درصد 3/2 به 1383 سال در درصد

 دهیرس 1393 سال در درصد 21 به 1383 سال در درصد 1/91 از تهران استان يداخل ناخالص دیتول کل از یانرژ

 .است
 )درصد( 1383-1393 یهاسال يط تهران استان يداخل ناخالص دیتول از مختلف یهابخش سهم روند(: 7) نمودار

 .است شده آورده نمودار چپ سمت ستون در ها بخش ریسا سهم و نمودار راست سمت ستون در خدمات بخش*سهم 

 لذا. است شده ارائه يکیتفک صورت به تهران استان آمار 1390 سال از تهران، استان از البرز استان جداشدن به توجه*با 

 .است شده داده نشان روند صورت به آن از بعد و یانقطه صورت به 1384-1389 در نمودار

 (22: 1396 ،يدستان يمی)منبع: کر

 خانوار بودجه-3

 ساکن خانوار کی ساالنه ناخالص نهیهز متوسط خانوار، بودجه نهیزم در یمرکز بانک خانوار بودجه گزارش نیآخر طبق

 کشور یهااستان نیب در را نهیهز نیشتریب الیر ونیلیم 480 باحدود تهران استان ،1396 سال در یشهر مناطق در

 الیر ونیلیم 89و  يرخوراکیغ یهانهیدرصد( هز 5/81) الیر ونیلیم 391که شامل  است داده اختصاص خود به

 داشته است.  شیدرصد افزا 8/17درصد و  3/15که نسبت به سال گذشته  باشديم يخوراک یهانهیدرصد( هز 5/18)

 غالت، رشته، آرد، نهیهز ،یشهر خانوار کی يدخان و يخوراک انهیسال خالص یهانهیهز الیر ونیلیم 89 از نیهمچن

 نیشتریدرصد( ب 1/20) الیر ونیلیم 9/17درصد( و گوشت  1/22) الیر ونیلیم 7/19ان معادل  یهافرآورده و نان

سهم را دارا  نیدرصد( کمتر 5/3) الیر ونیلیم 1/3با حدود  يخوراک باتیترک ریو سا هايچاشن ها،هیادو نهیهز وسهم 

 . باشنديم

 ونیلیم 7/171 شامل که بوده الیر ونیلیم 8/241 یيروستا خانوار کی ساالنه خالص یهانهیهز متوسط 1396سال در

که  باشديم يو دخان يخوراک یهانهیدرصد( هز 29) الیر ونیلیم 1/70و  يخوراک ریغ یهانهیهز (درصد 71) الیر

 . دهديرا نشان م شیدرصد افزا 8/44درصد و  3/13 بینسبت به سال گذشته به ترت

 مسکن هیهز ،یيروستا خانوار کی يرخوراکیغ ساالنه خالص یهانهیهز متوسط الیر ونیلیم 7/171 از 1396 سال در

 درصد( 5/16) الیر ونیلیم 4/28حمل و نقل و ارتباطات معادل  نهیو هز (درصد 8/44) الیر ونیلیم 9/76 معادل

 دارا را سهم نیکمتر( درصد 96/2) الیر ونیلیم 1/5 معادل خدمات و هايو سرگرم حاتیتفر نهیسهم و هز نیشتریب

 . باشنديم
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 و نان غالت، رشته، آرد، نهیهز یيروستا خانوار کی يدخان و يخوراک خالص یهانهیهز متوسط الیر ونیلیم 1/70 از

درصد(  5/19) الیر ونیلیم 6/13گوشت معادل  نهیو هز (درصد 5/24) الیر ونیلیم 2/17 معادل آن یهافرآورده

 نیدرصد( کمتر 1/4) الیر ونیلیم 9/2معادل  يخوراک باتیترک ریو سا هايچاشن ها،هیادو نهیسهم و هز نیشتریب

 . باشنديسهم را دارا م
 1396-1390 سال تهران استان در خانوار کی ناخالص نهیهز متوسط(: 8) نمودار
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 الیر ونیلیم 4/515 تهران استان در یشهر خانوار کی ساالنه درآمد 1396 سال آمار براساس زین درآمدها حوزه در

را به خود اختصاص داده است.  (درصد 4/52) همس نیشتریب متفرقه یدرآمدها درآمد، نیتأم منابع انیم از که باشديم

 درآمد، نیتأم منابع انیم از که باشديم الیر ونیلیم 5/287 یيخانوار روستا کیسال متوسط درآمد  ياما در هم

  را به خود اختصاص داده است.  (درصد 6/40) سهم نیشتریب متفرقه درآمد
 تهران استان در نهیهز مختلف یهاگروه در خانوار کی ناخالص نهیهز متوسط(: 9) نمودار

 (27: 1396 ،يدستان يمیکرمنبع: )
 یبرا ساالنه ناخالص يرپولیوغ يپول درآمد مجموع، 1394 سال در یمرکز بانک خانوار بودجه گزارش نیآخر طبق

 یبرا و( تومان هزار 4286 ماهانه)معادل  تومان هزار 51430 تهران استان در یشهر مناطق در ساکن خانوار کی

 .است( تومان هزار 2792 ماهانه)معادل  تومان هزار 33509 کشور کل یشهر خانوار

 و ناخالص يپول یدرآمدها شامل 1394 سال در تهران استان در یشهر خانوار کی ساالنه ناخالص درآمد متوسط

 ،يرپولیغ یدرآمدها انیم در و 2/19 سهم با متفرقه یدرآمدها ،يپول یدرآمدها انیم در. است يرپولیغ یدرآمدها

 یشهر خانوار کی یدرآمدها انیم در را سهم نیشتریب درصد 6/36 با( نینش)مالک  يشخص مسکن یاجار ارزش

 . دارند تهران ساکن

 درآمد" ،"يعموم و يدولت بخش حقوق و مزد از درآمد"، 1394 سال در ناخالص يرپولیغ و يپول یدرآمدها مجموع از

 یدرآمدها مجموع از متفرقه یدرآمدها و " یرکشاورزیغ آزاد مشاغل از درآمد" ،" يخصوص بخش حقوق و مزد از

 در يرپولیغ یدرآمدها مجموع از درآمدها ریسا و( نینش)مالک  يشخص مسکن یاجار ارزش از يناش درآمد و يپول

 آزاد مشاغل" و "يتعاون بخش حقوق و مزد" از يناش یدرآمدها يول. است باالتر کشور کل متوسط از تهران استان

 .است کمتر کشور کل از تهران استان در " یکشاورز

 
 درآمد عیتوز-4

 درآمد عیتوز

 ینابرابر بودن باالتر یمعنا به آن بودن باال و دهديم اننش مردم انیم در را ثروت عیتوز ينیج بیضر ای ينیج شاخص

 . است يطبقات اختالف و یدرآمد

 که يحال در است بوده 40/0 ،1397 سال در تهران استان یشهر ينیج بیضر ران،یا آمار مرکز گزارش نیآخر طبق

 . است بوده 39/0 کشور کل در شاخص نیا

 بیضر و است بوده 39/0 و ، 35/0 بیترت به 1397 تا 1390 یهاسال يط کشور کل یشهر مناطق ينیج بیضر

 ينیج بیضر سهیمقا. است بوده 40/0 و 35/0 بیترت به 1397 تا 1390 یهاسال يط تهران یشهر مناطق ينیج
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 نابرابر دهنده نشان که است افتهی شیافزا یشهر ينیج بیضر کشور کل در اگرچه دهديم نشان ریاخ یهاسال يط

 در، 1393 تیلغا 1391 یهاسال يط کاهش رغميعل ز،ین تهران در شاخص نیا است، کشور در درآمد عیتوز شدن

 1393که تا سال  یادامه داشته است. به طور شیافزا نیا 1397و تا سال  تاس افتهی شیافزا مجددا 1394 سال

 شیدر استان تهران افزا بیضر نیا 1394در استان تهران نسبت به کل کشور کمتر بوده اما از سال  ينیج بیضر

در  درآمد عیتوز ینابرابر بودن باالتر از تیحکا امر نیا و است شده شتریب کشور کل ينیج بیرض با آن فاصلهو  افتهی

 در کشور دارد.  درآمد عیتوز ینابرابر تینسبت به وضع ریاخ یهاآن در سال دیاستان تهران و تشد
 یيروستا و یشهر مناطق کیتفک به کشور کل و تهران استان ينیج بیضر(: 9)نمودار

 
 رانیا آمار مرکز: هاداده منبع

 ياتیمال یدرآمدها

 رشد که افتهی تحقق درصد 5/87 سال، آن مصوب به نسبت تهران استان ياتیمال یدرآمدها عملکرد 1395 سال در

 سال آن مصوب به نسبت 1395 سال ياتیمال یدرآمدها عملکرد زین کشور کل در. است بوده صد در 1/16 آن عملکرد

 . است بوده درصد 7/97 با برابر

 کل در رشد نیا کهيحال در داشته رشد یدرصد 16 حدود 1395 سال در تهران استان ياتیمال یدرآمدها عملکرد

 .است بوده درصد 6/31 کشور
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 و تهران استان ياتیمال یدرآمدها عملکرد رشد و کشور و تهران استان ياتیمال یدرآمدها عملکرد تحقق درصد(: 10) نمودار

 )درصد( قبل سال به نسبت کشور کل

 اماهانه وزارت اقتصاد و بانک مرکز ج.ا. ارینماها: منبع داده

 يبانک یآمارها-5

 يبانک التیتسه

 مانده و دیرس الیر اردیلیم 12799907 رقم به 1398 ماهوریشهر انیپا در تهران استان يبانک یهاسپرده مانده

 . است بوده الیر اردیلیم 11617757 معادل زمان نیا در زین تهران استان( یرجاریغ و یجار از)اعم  التیتسه

 و الیر هزار 9/12799کشور مربوط به استان تهران با مانده  یهااستان انیم رها دسپرده مبلغ نیشتریب نیهمچن

 کل التیتسه کل مانده. باشديم الیر اردیلیم هزار 8/61 معادل حمدا ریبو و هیلویکهگ استان به مربوط مبلغ نیکمتر

بالغ بر  يدرصد و مبلغ 9/64حدود  زانیم نیکه سهم استان تهران از ا باشديم الیر اردیلیم هزار 7/16824 زین کشور

 . باشديم الیر اردیلیهزار م 2/10919
 انیکشور در پا کل و تهران استان یاعتبار مؤسسات و هابانک یارز و يالیر یهاسپرده و التیتسه مانده کل(: 6) جدول

 (الیر اردیلیم به) 1398 وریشهر

 کشور کل تهران شرح
 کشور کل از تهران استان سهم

 )درصد(

 48/54 23493932 12799907  هاسپرده

 07/55 21095597 11617757  يپس از کسر سپرده قانون هاسپرده

 90/64 16824667 10919262  یجار ریو غ یاعم از جار التیتسه مانده

 بوده تهران استان در هااستان ریسا یدیتول ومؤسسات هاشرکت از یاریبس یمرکز دفاتر استقرار تهران استان در هاوسپرده التیتسه رقم بودن باال مهم علل از يکی*

 .شوديم انجام مذکور استان یاعتبار مؤسسات و هابانک شعب قیازطر هاآن يبانک یهاتیفعال وعمده

 ج.ا.ا یمنبع: بانک مرکز
 يقانون سپرده کسر از پس و تومان اردیلیم هزار 3/749 به 1395 اسفند انیپا در تهران استان يبانک یهاسپرده مانده

 خود به را کشور یهاسپرده کل از یدرصد 3/59 سهم زانیم نیا که است دهیرس تومان اردیلیم هزار 675 حدود به

 سهم که است دهیرس تومان اردیلیم هزار 5/602 به 1395 اسفند در تهران يبانک التیتسه مانده. است داده اختصاص

 . است داده اختصاص خود به را کشور یهاسپرده کل از یدرصد 1/61
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 درصد 89 حدود تهران استان یبرا 1395 ماه اسفند در يقانون سپرده کسر از پس هاسپرده به التیتسه مانده نسبت

 .است بوده درصد 7/86 حدود کشور کل در و
 اسفند در کشور کل و تهران استان یاعتبار مؤسسات و هابانک یارز و يالیر یهاسپرده و التیتسه مانده کل(: 11) نمودار

 الیر اردیلیمهزار -1395

 (37: 1396 ،يدستان يمی)منبع: کر

 تا مجوز یدارا یاعتبار مؤسسات و هابانک شعب کل تعداد ،یمرکز بانک ينظارت معاونت در شده منتشر گزارش طبق

 در زانیم نیا که است شعبه 20598 کشور کل در( يردولتیو غ يدولت یها)شامل بانک 1397 سال ماهخرداد انیپا

 هزار صد هر یازا به یاعتبار مؤسسه و يبانک شعبه 33 تهران استان در نی. همچنباشديم شعبه 4049 حدود تهران

 .دارد وجود نفر

 

 پرداخت خدمات

 تراکنش اردیلیم 3/6 حدود 1397 سال در که دهديم نشان شاپرک کارت پرداخت يکیالکترون شبکه شرکت عملکرد

 سهم تهران استان واقع در. است تراکنش اردیلیم 7/21 کشور کل در عدد نیا که است شده انجام تهران استان در

سهم استان تهران از تعداد  .است داده اختصاص خود به را 1397 سال در کشور یهاتراکنش کل از یدرصد 2/29

 مبالغ از تهران استان سهم. است بوده درصد 8/70 هااستان ریسا سهم و درصد 2/29انجام شده در کشور  یهاتراکنش

 سال در هاتراکنش مبلغ .است بوده درصد 6/66 هاناستا ریسا سهم و درصد 4/33انجام شده در کشور  یهاتراکنش

 حدود کشور کل در زانیم نیا که است بوده الیر ونیلیم 8،627،724،790 حدود تهران استان در 1397

 سال در کشور یهاتراکنش مبلغ کل از یدرصد 4/33 سهم تهران استان و است بوده الیر ونیلیم 25،839،830،874

 دار تراکنش فروش انهیپا ونیلیم 5/14 حدود تهران استان در 1397 سال در. است داده اختصاص خود به را 1397

 97/19) درصد 20 حدود واقع در. است بوده انهیپا ونیلیم 8/72 حدود کشور کل در زانیم نیا که است داشته وجود

 .است شده واقع تهران استان در 1397 سال در دار تراکنش فروش یهاانهیپا تعداد از درصد(
 1395 سال و 1394 سال در شاپرک کارت پرداخت يکیالکترون شبکه شرکت عملکرد(: 7) جدول

 شرح
 (تراکنش ونیلی)م هاتراکنش تعداد

 اردیلیم)هزار  هاتراکنش مبلغ

 (تومان

 فروش یهاانهیپا تعداد

 (انهیپا ونیلی)م دارتراکنش

 1395 سال 1397 سال 1395 سال 1397 سال 1395 سال 1397 سال

 3/12 5/14 469 7/862 7/4238 2/6334 تهران استان

 3/45 2/58 9/914 1/1721 9/8339 7/15431 هااستان ریسا
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 6/57 8/72 9/1383 9/2583 6/12578 9/21765 کشور کل

 پرداخت کارت شاپرک يکیشبکه الکترونها: شرکت منبع داده

 يخارج یگذارهیسرما-6

 حدود زانیم نیا از که بوده وروی ونیلیم 72/195 ،1397 سال در تهران استان مصوب يخارج یگذارهیسرما حجم

 استان در يخارج یگذارهیسرما طرح 27، 13975 سال در نیهمچن. است شده کشور وارد آن وروی ونیلیم 81/26

  شده است.  آغازطرح آن  4تعداد  نیمصوب شده که از ا تهران

دراستان تهران  1397در سال  تیحوزه فعال کیدر استان تهران به تفک يخارج یگذارهیسرما یهاتعداد طرح يبررس

 يتیفعال یهاحوزه ریطرح آن شروع شده است، نسبه به سا 4شده که طرح مصوب 15خدمات با  حوزه دهدينشان م

 به خود اختصاص داده است.  یشتریتعداد طرح ب
  1397در سال  تیحوزه فعال کیدر استان تهران به تفک يخارج یگذارهیسرما یهاتعداد طرح يبررس(: 12) نمودار

  
 رانیا يفن و یاقتصاد یهاکمک و یگذار هیسرما سازمان يمقدمات یآمارها از برگرفته /اقتصاد وزارت ارماهانهینما: هاداده منبع

 
 تیلغا 1/10/1394 دوره يط پسابرجام در دولت يرسان اطالع گاهیپا گزارش طبق 1397قبل از  یهاسال در

 است داشته یدالر ونیلیم 1066 مصوب هیسرما با يخارج یگذارهیسرما دیجد طرح 12 تهران استان، 1/10/1395

 . است داده اختصاص خود به را کشور يخارج یگذارهیسرما دیجد یهاطرح مصوب هیسرما کل از یدرصد 9 سهم که

 در تهران استان یتجار و يمعدن ،يصنعت طرح 4 مجموع در 1395 سال در تجارت و معدن صنعت، وزارت آمار مطابق

 دالر ونیلیم 5/138 ارزش به یگذارهیسرما مجموعاً، هاطرح نیا که است شده بیتصو يخارج یگذارهیسرما أتیه

 .است داشته

 
 1395سال -خارج یگذارهیسرما أتیه در مصوب تهران استان یتجار و يمعدن ،يصنعت یها طرح(: 8) جدول

 طرح عنوان فیرد
 یگذار هیسرما حجم

 يخارج
 تیتابع

 شیاتر 13224 (یگذارهیسرما شی)افزا مقوا و جعبه انواع دیتول و چارچوب 1

 آلمان 325 (یگذارهیسرما شی)افزا گچ دیتول 2
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برق، گاز
ساختمان معدن کشاورزی زیربنایی گردشگری خدمات بهداشت و 

درمان
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 انگلستان 96976 يمهندس و يفن خدمات واحد سیتأس 3

4 
 لیاتومب هیکرا – یحمل و نقل شهر ينترنتیخدمات ا ارائه

(snapp) 
 متحده امارات 27968

 صمت وزارت: ها داده منبع

 بهادراوراق بورس-7

 خود قبل ماه به نسبت که دیرس واحد  302104 به 1398 سال ورماهیشهر در تهران بهاداراوراق بورس شاخص عدد

 1398ماهه نخست سال  شش که بود واحد 178659 به 1397 سال درعدد  نی.  ااست کرده رشد درصد 25/13

 . است داشته شیافزا درصد 1/69 قبل سال مشابه مدت به نسبت

ماهه شش در. دیرس الیر اردیلیم هزار 4/1407 به 1397 سال در تهران بهاداراوراق بورس سهام معامالت کل ارزش

 مشابه مدت به نسبت که دیرس الیر اردیلیم هزار6/1445 حدود به تهران سهام معامالت ارزش زین 1398 سال اول

 . است داشته یدرصد 2/185 رشد قبل سال

 مشابه مدت به نسبت که دیرس سهم اردیلیم 8/510 به 1397 سال در تهران بهاداراوراق بورس شده معامله سهام تعداد

 که بوده سهم اردیلیم 6/486 زین 1398 سال ماهه نخستشش در عدد نیا. است داشته یدرصد 98 رشد قبل سال

 بهاداراوراق بورس سهام بازار کل ارزش. است داشته 1397 سال ماهه نخستشش به نسبت یدرصد 1/139 رشد

 4/80 رشد خود قبل ماه به نسبت که دیرس اردیلیم هزار 4/11045 حدود به 1398 سال نخست ماههشش در تهران

 .است کرده تجربه را یدرصد
 (1369 هیپا)سال  تهران بهاداراوراق بورس یهاشاخص-(: 9) جدول

 شرح

 راتییدرصدتغ 1398 سال 1397

 اول ماههشش ماه وریشهر سال انیپا اول ماههشش

 رییتغ درصد

 ماه به وریشهر

 گذشته

 به وریشهر

 سال انیپا

1397 

 اول ماههشش

 به 1398

 اول ماههشش

1397 

 7/82 1/69 5/13 302104 302104 178659 165359 کل شاخص

 معامالت ارزش

 هزار) سهام

 (الیر اردیلیم

8/506 4/1407 0/335 6/1445 5/66 - 2/185 

 سهام تعداد

 شده معامله

 (سهم اردیلیم)

5/203 8/510 0/100 6/486 7/57 - 1/139 

 بازار ارزش

)هزار  سهام

 (الیر اردیلیم

1/6124 8/6828 8/9797 4/11045 7/12 7/61 4/80 

 تهران بهاداراوراق بورس شرکت از برگرفته /یمرکز بانک: هاداده منبع

 صنعت بخش-8

 شتریب و کارکن نفر ده يصنعت یهاکارگاه

 7009 ،1395 سال در تهران استان شتریب و کارکن نفر ده يصنعت یهاکارگاه تعداد موجود، یآمارها نیآخر اساس بر

 نیا در .دهديم لیتشک را کشور شتریب و کارکن نفر ده يصنعت یهاکارگاه کل از درصد 4/22 حدود که بوده کارگاه

 واحد بود.  31309در کل کشور  شتریبا ئه نفر کارکن و ب يصنعت یواحدها تعدادسال 
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 کارکن نفر 10-49 با یهاکارگاه شامل تهران استان در شتریب و کارکن نفر ده يصنعت یهاکارگاه از درصد 9/80 

 تعداد از درصد 8/8 کارکن نفر 100 از شیب با یهاکارگاه و درصد 3/10 کارکن نفر 50-99 يصنعت یهاکارگاه. است

 در تهران استان شتریب و کارکن نفر ده یدارا يصتنعت یهاتیفعال .دهنديم لیتشک را تهران استان یهاکارگاه کل

 جادیا افزوده ارزش از یدرصد 3/11 سهم که نمودند جادیا الیر اردیلیم هزار 366 حدود یاافزوده ارزش 1395 سال

 یهاکارگاه به متعلق افزوده ارزش نیشتریب. است داشته کشور کل شتریب و نفرکارکن ده يصنعت یهاکارگاه توسط شده

 جادیا افزوده ارزش 1395 سال در الیر اردیلیم هزار 4/301 معادل که باشديم نفرکارکن 100 از شیب با يصنعت

 و نفرکارکن صد يصنعت یهاکارگاه به متعلق تهران استان در شده جادیا افزوده ارزش کل از درصد 3/82. اندکرده

 .باشديم درصد 87 کشور کل یبرا رقم نیا که است شتریب
 1395-کارکن طبقات حسب بر تهران استان در شده جادیا افزوده ارزش سهم(: 13) نمودار

 
 رانیآمار ا مرکز: منبع

 هاو خوشه يصنعت یهاشهرک

 قرارداد 7661 از مجموع در که است يصنعت شهرک 16 یدارا تهران استان شده، منتشر یآمارها نیآخر اساس بر

 هزارنفر 7/91 مجموع در ،يصنعت شهرک تعداد نیا. است دهیرس یبرداربهره به واحد 4664 ها،شهرک نیا در منعقده

 .اندکرده جادیا اشتغال

 1395 آذر انیپا تا تهران استان يصنعت یهاشهرک(: 12) جدول

یرد
 ف

 شهرک نام

 يصنعت

 اشتغال

 شده جادیا

 به واحد

-بهره

 یبردار

 دهیرس

 استقرار یبرا مجاز عیصنا

 یسلولز ، یيایمیش ، پوشاک و ينساج ، کیالکترون برق ، یيغذا ، یفلز ریغ يکان ، یفلز 538 8492 تختیپا 1

 یگرختهیر بجز یفلز عیصنا ، کیالکترون و برق ، خودرو یسازقطعه 308 9590 پرند 2

 - 13 239 شوایپ 3

 یساز صابون -یساز روده -آن به وابسته عیصنا و یسازچرم 188 2570 ریچرمش 4

 يپزشک ، يسنگ ،یسلولز ، یيایمیش ، پوشاک و ينساج ، کیالکترون برق ، یيغذا ، یفلز 0 0 خاوران 5

 یسلولز ، یيایمیش ، پوشاک و ينساج ، کیالکترون برق ، یيغذا ، یفلز 80 1993 يخوارزم 6
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 0 0 2 دماوند 7
 ریغ یيایمیش و یسلولز ، برآب ریغ یيغذا و یيدارو ،( یآبکار و یگر ختهیر جز)به  یفلز

 کیالکترون برق ، یفلز ریغ يکان ، ندهیآال

 87 1818 هیساالر 8
 و يخدمات ،یسلولز ،یيایمیش پوشاک، و ينساج ک،یالکترون برق ،یيغذا ،یرفلزیغ يکان ،یفلز

 یيشويقال

 - 1391 28661 آباد شمس 9

 1562 29749 آباد عباس 10
 ، یيایمیش ، پوشاک و ينساج ، کیالکترون برق ، یيغذا ، یفلز ریغ يکان ، یگرختهیر و یفلز

 یسلولز

 46 1154 کوه روزیف 11
 ،یسلولز ،یيایمیش پوشاک، و ينساج ک،یالکترون برق ،يداروئ و یيغذا ،یفلز ریغ يکان ،یفلز

 یکشاورز يلیتبد عیصنا

 یيغذا و برق ،یيایمیش ،ينساج ،یسلولز ،یرفلزی،غیفلز عیصنا 0 0 قرچک 12

 451 7364 رآبادینص 13
 و ينساج ، کیالکترون و برق ، یساز نیماش و یفلز ، کیپالست و یيایمیش ، يدنیآشام و یيغذا

 خدمات ، یفلز ریغ يکان ، یسلولز ، پوشاک

14 
 یآور فن

 اطالعات

-بهره عدم

 یبردار

-بهره عدم

 یبردار
- 

 اریشهر 15
-بهره عدم

 یبردار

-بهره عدم

 یبردار
- 

 چاپ 16
-بهره عدم

 یبردار

-بهره عدم

 یبردار
- 

 تهران استان يصنعت یهاشهرک شرکت: هاداده منبع

 یهاشهرک از مورد 5 تنها که است يخصوص يصنعت شهرک 13 و يصنعت هیناح 4 یدارا تهران استان نیهمچن

 .هستند یبرداربهره پروانه یدارا هاآن از مورد 10 و سیتأس جواز یدارا تهران استان يخصوص

 
 معدن بخش-9

 کشور کل در معدن 4913 تعداد 1395 سال در کشور یبرداربهره درحال معادن از یریآمارگ جینتا گزارش طبق

 . است افتهی کاهش معدن 301 تعداد ،1394 سال به نسبت تعداد نیا از که شده یبرداربهره

 داشته کاهش 1394 سال به نسبت که است دهیرس یبرداربهره به معدن 91 تعداد 1395 سال در تهران استان در

 تعداد ،1395 سال در کشور در یبرداربهره حال در معدن 4913 مجموع از(. است افتهی کاهش معدن 16)تعداد  است

 . هستند يتعاون ای يعموم يمابق و يخصوص معادن نیا از معدن 87 که بوده تهران استان به مربوط معدن 91

 ونیلیم 2069581 ارزش به داتیتول تن ونیلیم 3/24 حدود 1394 سال در تهران استان یبرداربهره حال در معادن

 . است شده مواجه یدرصد 5/9 کاهش با 1394 سال به نسبت تهران معادن دیتول مقدار که اندداشته الیر

 درصد 25/1 که بوده الیر ونیلیم 2069581 حدود 1395 سال در تهران استان معادن توسط شده جادیا افزوده ارزش

 . شوديم شامل را کشور معادن کل افزوده ارزش از

 صادرات زانیم که يحال در اندنداشته يمیمستق صادرات 1395 سال در تهران استان یبرداربهره حال در معادن

 .است بوده تن ونیلیم 4/6 حدود 1394 سال در کشور کل یبرداربهره حال در معادن میتقمس
 1395سال  در کشور یبرداربهره حال در معادن میمستق صادرات وافزوده  ارزش د،یتول ارزش و زانیم تعداد،(: 13) جدول

 شرح

 صادرات مقدار معادن تعداد

 میمستق

 (تن ونیلی)م

 صادرات ارزش

)هزار  میمستق

 (الیر اردیلیم

 دیتول زانیم

 (تن ونیلی)م

 ونیلیم) دیتول ارزش

 (الیر

 افزوده ارزش

 يخصوص (الیر ونیلیم)
 و يعموم

 يتعاون

 1536632 2069581 3/24 0 0 4 87 تهران

 123275908 165734101 0/343 2/16 4/6 169 4744 کشور
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 رانیا آمار مرکز: هاداده منبع

 استان یبرداربهره حال در معادن در یگذارهیسرما ارزش دهديم نشان 1394 سال در یگذارهیسرما آمار بر یمرور

 بخش در کشور یهایگذارهیسرما کل از درصد 2/0 تنها که بوده الیر اردیلیم 8/56 معادل 1394 سال در تهران

 . شوديم شامل را معدن

 و بادوام لیسا و و ابزار آالت،نیماش در یگذارهیسرما به مربوط تهران ستان ا معادن در یگذارهیسرما زانیم نیشتریب

 .است یادار زاتیتجه

 
 درصد-یاهیسرما اموال نوع حسب بر 1394 سال در تهران استان معادن در یگذارهیسرما(: 14) نمودار

 رانیا آمار مرکز: هاداده منبع

 در را کشور معدن بخش شاغالن کل از درصد 4/2 که هستند بکار مشغول معدن بخش در نفر 2199 تهران استان در

 معادن يدولت حقوق از الیر اردیلیهزارم 3/4 حدود، 1395 سال يط صنعت، وزارت گزارش طبق نیهمچن. رندیگيم بر

 . است داشته رشد درصد 4/32 حدود 1394 سال به نسبت که است شده وصول کشور

 به نسبت که است بوده الیر اردیلیم 104 حدود، 1395 سال در تهران استان معادن شده وصول يدولت حقوق زانیم

 .است داشته رشد درصد 7 معادل 1394 سال

 یکشاورز بخش-10

 1393 سال در را( یدرصد 47)سهم  سهم نیشتریب یباغدار تیفعال تهران، استان یکشاورز یهایبرداربهره انیم در

 وریط و دام پرورش انواع به مربوط یاورزکش یهایبرداربهره سهم نیشتریب کشتور کل در. است داده اصاختص خود به

 یدرصد 25 و 6/24 حدود سهم تهران استان در زراعت و دام پرورش ،یباغدار از پس. است یدرصد 41 حدود سهم با

 .اندداشته
 1393-کشور یبرداربهره کل از کشور کل و استان یبرداربهره کل از تهران استان یکشاورز مختلف یهاتیفعال سهم(: 15) نمودار
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 رانیا آمار مرکز: هاداده منبع

 پرورش تیفعال در. است درصد 7/12 یاگلخانه کشت نهیزم در کشور کل یکشاورز یبرداربهره از تهران استان سهم

 تهران استان سهم یکشاورز یهاتیفعال ریسا در. کنديم نیتام را کشور کل ازین از درصد 4/1 تهران استان زین يماه

 . است يکوچک اریبس سهم کشور مقابل در

 هزار 173 حدود تهران، استان در یکشاورز شده یبرداربهره نیزم هکتار هزار 182 حدود مجموع از 1393 سال در

 نیزم هکتار هزار 173 حدود مجموع از. اندشده کشت مید نوع از آن هکتار هزار 9 حدود و يآب نوع از آن هکتار

 .است شده انجام یبردار بهره هزار 7/45 تهران، استان در يآب یشده یبرداربهره

 
 (هکتار) 1393-کشور کل و تهران استان در کشت نوع حسب بر یبرداربهره نیزم مساحت و یبرداربهره تعداد(: 14) جدول

 شرح
 یبرداربهره نیزم مساحت یبرداربهره تعداد

 مید يآب جمع مید يآب جمع

 8944 173176 182120 1782 45708 46069 تهران استان

 8857390 7619219 16476609 1291737 2668979 3359409 کشور کل

 رانیا آمار مرکز: هاداده منبع

 نسبت. باشديم هکتار هزار 1/37 با برابر سطح نیا جو یبرا و هکتار هزار 3/50 تهران استان در گندم کشت ریز سطح

 درصد 8/1 جو يزراع محصول در. است زیناچ عمدتاً يزراع محصوالت در کشور کل به تهران استان کشت ریز سطح

 .است بوده تهران استان در کشت ریز سطح درصد 2/2 يزراع محصوالت ریسا در و کشت ریز سطح

 محصوالت کل از درصد 3 حدود که است کرده دیتول يباغ محصوالت تن هزار 360 حدود 1394 سال در تهران استان

 . ردیگيم بر در را کشور يباغ

 5/3 سهم که بوده هزارتن 966 و تن هزار 6/28، 1394 سال در تهران استان در ریش و قرمز گوشت دیتول مقدار

 . دهديم اختصاص خود به را کشور کل دیتول از یدرصد 6/10 و یدرصد

 2 حدود بیترت به 1394 سال در مروغ تخم تن هزار 147 و مروغ گوشت تن هزار 40 حدود دیتول با تهران استان

 886 تنها کشور کل در شده دیتول عسل تن هزار 4/77 کل از. کنديم نیتأم را کشور کل ازین از درصد 16 و درصد

 .شوديم دیتول تهران استان در آن تن
 ساختمان و مسکن بخش-11

 واحد هزار 162 به، 1395 سال در تهران شهر يمسکون یهاآپارتمان معامالت تعداد ،یمرکز بانک گزارش نیآخر طبق

 متیق متوسط گزارش نیا طبق. دهديم نشان را شیافزا درصد 4/5 قبل سال با سهیمقا در که است دهیرس يمسکون

زراعت
33%

باغداری
25%

کشت گلخانه 
ای
0%
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طیور
41%

پرورش زنبور
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25%
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ای
2%
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25%

پرورش زنبور
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 حدود، 1395 سال در تهران شهر يملک یهابنگاه قیطر از شده معامله يمسکون واحد مربع متر کی فروش و دیخر

 . دهديم نشان را شیافزا درصد 4/5 قبل سال مشابه مدت به نسبت که بوده تومان ونیلیم 4/4

 نسبت و یدرصد 3/4 کاهش با 1395 ماه اسفند به نسبت يمسکون واحد مترمربع هر متیق 1396 ماه نیفرورد در

 يمسکون واحد هزار 15 تهران شهر در 1396 ماه خرداد در. است داشته یدرصد 6/3 شیافزا قبل سال ماه نیفرورد به

 و دیخر متیق نیهمچن. دهديم نشان کاهش صد در 6 حدود 1396 سال ماه بهشتیارد به نسبت که شده معامله

 ماه به نسبت که بوده تومان ونیلیم 56/4 1396 ماه خرداد در شده معامله يمسکون واحد مربع متر هر فروش

 يمسکون واحد هزار 5/14 تهران شهر 1396 رماهیت در. است داشته متیق رشد درصد 7/0 سال همان بهشتیارد

 در زین يمسکون واحد مربع متر هر متیق. است شده مواجه یدرصد 4/5 کاهش با قبل ماه به نسبت که شده معامله

 .دهديم نشان را یدرصد 2/1 شیافزا خود قبل ماه به نسبت که دیرس تومان ونیلیم 6/4 به 1396 رماهیت
 تهران شهر در شده انجام معامالت عملکرد(: 15) جدول

 شرح
 1396 سال نخست ماهه چهار عملکرد ساالنه عملکرد

 ریت خرداد بهشتیارد نیفرورد 1395 1394 1393

 14533 15362 16374 5886 162054 153763 171311 (يمسکون)واحد  معامالت تعداد

)هزار  مربع متر هر متیق متوسط

 (تومان
4184 4168 4393 4219 4534 4563 46197 

 رانیا آمار مرکز: هاداده منبع

 قبل سال به نسبت که است بوده هزارفقره 7/8 حدود 1395 سال در تهران در شده صادر يساختمان یهاپروانه تعداد

 بوده فقره هزار 8/113 کشور کل یشهر مناطق در 1395 سال در هاپروانه نیا تعداد. است داشته رشد درصد 5/7

 . است داشته رشد درصد 2/12 قبل سال مشابه مدت به نسبت که است

 داشته ينزول روند 1394 تا 1391 یهاسال يط تهران استان یشهر نقاط در شده صادر يساختمان یهاپروانه تعداد

 کشور یشهر مناطق کل در مذکور مدت يط. است دهیرس 1394 انیپا در فقره هزار 1/8 به فقره هزار 7/25 از و است

 . است افتهی کاهش مذکور صادرشده یهاپروانه تعداد زین

 9/7 حدود 1394 سال انیپا در یشهر نقاط شده صادر يساختمان یهاپروانه کل از تهران استان یشهر مناطق سهم

 .است مانده يباق درصد 6/7 حدود در زین 1395 سال در سهم نیا. است بوده درصد
 فقره هزار-کشور و تهران استان یشهر نقاط در ساختمان احداث یبرا صادرشده یهاپروانه تعداد سهیمقا(: 16) نمودار

 یاقتصاد ینماگرها ،یمرکز بانک: ها داده منبع

 هزار 2/133 حدود 1395 سال در تهران یشهر مناطق دیجد یهاساختمان در يخصوص بخش یگذارهیسرما زانیم

 هایگذارهیسرما نیا زانیم. است داشته کاهش درصد 5/25 قبل سال مشابه مدت به نسبت که است بوده الیر اردیلیم

 1/14 قبل سال مشابه مدت به نسبت که است بوده الیر اردیلیم هزار 602 کشور کل یشهر مناطق در 1395 سال در

 .است داشته کاهش درصد
 الیر اردیلیهزارم-یشهر مناطق دیجد یهاساختمان در يخصوص بخش یگذار هیسرما(: 16) جدول
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 1395 1394 1393 شرح
 به نسبت 1395راییتغ درصد

1394 

 -5/25 2/133 9/178 4/205 تهران

 -1/14 2/602 4/701 6/810 یشهر مناطق کل

 یمرکز بانک: ها داده منبع

 برابر تهران استان یشهر نقاط در 1394 سال در صادره يساختمان یهاپروانه در شده نییتع يمسکون یواحدها تعداد

 .دهديم اختصاص خود به را یشهر مناطق یواحدها کل از یدرصد 23 حدود سهم که بوده واحد هزار 2/83 با

 یواحدها یبرا و تومان ونیلیم 5/4 با برابر 1395 زمستان در تهران يکلنگ يمسکون واحد مربع متر هر متیق متوسط

 . اندداشته یدرصد 6/0 و یدرصد 3/0 رشد بیترت به 1395 زییپا به نسبت که بوده تومان ونیلیم 4/4 يمسکون

 سال به نسبت 1392 سال در که تهران شهر در يکلنگ يمسکون یهاساختمان در نیزم مربع متر هر متیق متوسط

 با برابر 1394 سال در کهیطور به افتی کاهش ياندک 1394 و 1393 یهاسال در شد، مواجه شیافزا با خود قبل

 . است بوده همراه یدرصد 6 کاهش با 1393 سال به نسبت که بوده تومان ونیلیم 8/4

 1393، 1392 یهاسال در و داشته يشیافزا یروند تهران شهر در يمسکون واحد یربنایز مربع متر هر متیق متوسط

 .است شده مواجه شیافزا با خود قبل سال به نسبت درصد 2و  %5، %24 بیترت به 1394 و

 
 یگردشگر و سفر-12

 سال نیا در را کشور شگرانگرد کل از صد در 9/0 که داشته گردشگر ونیلیم 1/2 حدود تهران استان 1396 سال در

 که است صد در 1/30 معادل، 1394 سال در تهران استان در يخارج یورود گردشگران سهم. است داده لیتشک

 . باشديم کشور کل در آن سهم از شتریب

 باشند،يم استان هر یهااقامتگاه به یورود گردشگران همان کشور یآمار سالنامه آمار مطابق که يبوم گردشگران

 گردشگران را گرشگران از درصد 66 حدود کشور کل در مقابل در. اندداده لیتشک را تهران گردشگران از درصد 8/28

 .دهنديم لیتشک يبوم

 
 1394-کشور و تهران استان در یگردشگر انواع سهم(: 17) نمودار

 
 رانیا آمار مرکز: هاداده منبع

 به را( يعموم نقل و حمل)با  ياستان درون یسفرها کل از درصد 1 حدود تهران استان 1384سال  آمار براساس

 کل به نسبت تهران استان ،یاجاده يعموم نقل و حمل با ياستان برون یسفرها انواع در. است داده خوداختصاص

 . است داشته یدرصد 4/22 سهم کشور

کل کشور

خروجی بومی ورودی خارجی

استان تهران

ورودی خارجی بومی خروجی
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 یسفرها در کشور کل به نسبت تهران استان یاجاده يعموم نقل و حمل توسط شده جاجابه مسافران تعداد سهم

 . است درصد 7/24 ياستان برون یسفرها در و درصد 8/1 ياستان درون

 بوسينیم از خود ياستان درون یسفرها یبرا یاجاده يعموم هینقل لیوسا انواع انیم در تهران استان مردم آمار، مطابق

 .ندینمايم استفاده اتوبوس از شتریب خود ياستان برون یسفرها یبرا و
 1394 جاده يعموم هینقل لیوسا کیتفک به تهران استان در ياستان برون و ياستان درون یسفرها تعداد(: 18) نمودار

 رانیا آمار مرکز: هاداده منبع
 

 ارتباطات و اطالعات یفناور بخش-13

 64 حدود و انهیرا یدارا درصد 65 تلفن، یدارا درصد 99 تهران، استان در ساکن خانوار ونیلیم 2/4 حدود انیم از

 کل متوسط از تهران استان یخانوارها در ارتباطات ارقام نیا. دارند يدسترس نترنتیا به خود سکونت محل در درصد

 .است باالتر کشور
 1394-سکونت محل در ارتباطات و اطالعات یفناور از یبرخوردار حسب بر تهران استان یخانوارها سهم(: 17) جدول

 شرح

 کل تعداد

 ونیلی)م خانوارها

 (خانوار

 یخانوارها سهم

 تلفن یدارا

 یخانوارها سهم

 انهیرا یدارا

 به يدسترس با یخانوارها سهم

 خود سکونت محل در نترنتیا

 7/63 0/65 1/99 2/4 تهران

 5/55 4/57 7/98 3/24 کشور

 رانیا آمار مرکز: هاداده منبع

 کشور کل یبرا سهم نیا که هستند همراه تلفن یدارا درصد 80 تهران، استان در شتریب و ساله 6 تیجمع کل انیم از

 که کننديم استفاده انهیرا از تهران استان شتریب و ساله 6 تیجمع از درصد 52 حدود. باشديم کمتر درصد واحد 1/0

 به را سال 7 یباال تیجمع از درصد 56 تهران استان در نترنتیا کاربران. است درصد 2/41 کشور کل در سهم نیا

 .هستند نترنتیا کاربران جزء سال 6 یباال تیجمع کل از درصد 45 کشور کل در کهيحال در اندداده اختصاص خود
 1394-ارتباطات و اطالعات یفناور از استفاده حسب بر تهران استان شتریب و ساله 6 تیجمع سهم-(: 18) جدول

 شرح
 ساله 6 تیجمع کل تعداد

 (نفر ونیلی)م شتریب و

 تلفن یدارا تیجمع سهم

 همراه

 استفاده تیجمع سهم

 انهیرا از کننده

 کاربر تیجمع سهم

 نترنتیا

 0/56 8/51 0/80 9/11 تهران

 3/45 2/41 9/77 4/72 کشور

 رانیا آمار مرکز: هاداده منبع
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وضعیت توسعه : دوم فصل

 های استان تهران شهرستان
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 مقدمه
 يمفهوم مدل قالب در استخراج قابل یهاشاخص مجموع تا است شده آن بر يسع طرح گزارش از مرحله نیا در

 مورد اسیمق پژوهش، نیا يبررس ضرورت به توجه با. شود يبررس مورد پژوهش نیا دوم بخش در شده ارائه يمبان و

 کیتفک به يبررس ضمن زین مرحله نیا در. است استان یهاشهرستان مجموع دارنده بر در مرحله نیا در توجه

 تیحال به تبع نیارائه شده است. در ع زین یيشده و سنتز نها بیترک sawبه روش  هاشاخص موارد يتمام ها،شاخص

 يمداخله داده شده است. در ادامه خروج تینسبت جمع زین اسیمق نیدر ا ،يمل اسیاز روش انجام شده در مق

 .است شده آورده هالیمحاسبات و تحل

 

 آموزش شاخص
ها را آموزش را توسعه داده و سازمان ینوین در سطح جهان، مرزها یهادانش، مهارت و فناوری یریبه یادگ ازین

 است.  مد آن کردهآکار متوجه مقوله آموزش و مدیریت اثربخش و میرمستقییا غ میبه طور مستق

در جامعه  تحول و رییتغ جادیبه توسعه و ا لیو پرورش به عنوان بستری مناسب برای ن به بعد آموزش 1950دهه  از

توسعه و  دییکل به عنوان رمز او پرورش ر آموزش ،يتیو ترب ياجتماع زانیربرنامهدانان و شود و اقتصاد يمطرح م

خود  ياز منابع مال ادییافته نسبت زیجمله کشورهای توسعه ن اند.کشورهای مختلف جهان ازرفتهیپذ ياجتماع رییتغ

مند شوند. و با توجه به آن بهره اییاز مزا بهتری و شتریدهند تا بتوانند به نحو بياختصاص م يهای آموزشنهیرا به هز

را به سوی  جامعه توانديم زیحال ن نیع در مشارکت و توسعه داشته باشد، در يتواند نقش مهميپرورش م آموزش و

درون و مداوم،  توسعه از عوامل و هارساختیاز ز حیو شناخت صح درک با نیکند. بنابرا رهبری زین يعقب ماندگ

 يانسان روییو آموزش ن تیترب بر رگذاریعوامل تاث يفیک و يبرای گسترش کم يمناسب زییرضروری است که برنامه

 .ردیصورت گ

را در حوزه  یهاشهرستان نیا گاهیجا تواندياستان تهران م یهاآموزش در شهرستان تیوضع يبررس سببنیبد

 به1397 سال در تیجمع هزارنفر ده هر یازا بهنشان دهد. شاخص تعداد مدرسه  هایبرخوردارعدم ای هایبرخوردار

 نشان داده شده است.   1و شکل  1شهرستان در جدول  کیتفک

  تیهر ده هزارنفر جمع یبه ازا مدرسه تعداد شاخص: 1 جدول
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 (نگارندگان: محاسبات -1397 تهران، استان یزیربرنامه و تیریمد سازمانها: منبع داده)
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 تیهر ده هزار نفر جمع یبه ازا مدرسه تعداد شاخص نقشه: 1 شکل

 

موضوع  نیا وآمار را به خود اختصاص داده است  نیشتریب 4/82 نسبت با راناتیشمشهرستان  1توجه به شکل  با

 التیتسه و امکانات وجودکه  است شهرستان نیا در تیجمع نفر هزار ده هر یازا به مدرسه شتریب تعدادبرگرفته از 

 زیقدس و قرچک ن بهارستان، یهاشهرستان .است شتریب هاشهرستان ریسا به نسبت يآموزش یهارساختیز و يرفاه

 تیهر ده هزار نفر جمع یبه ازا مدرسه تعداد شاخص در را زانیم نیکمتر 3/5و  2/5 ،6/4 یهابا نسبت بیبه ترت

 نظر از قرچک و قدس ،بهارستان یهاشهرستان با روزکوهیف یحدود تاو  راناتیشم یهاشهرستانفاصله  نی. بنابرادارند

 است.  ادیز اریمدرسه بس تعدادشاخص  ژهیبه طور و و يآموزش امکانات از یبرخوردار

 )پرسنل مدارس( يانسان یروین شاخص

سطح توجه به موضوع  لیدر تحل یيمبنا توانديم زیشاخص پرسنل فعال ن مسلماً  مدارس تعداد آمار کنار در شک بدون

 از يکیعنوان  به همواره يانسان یرویشاخص توسعه ندر سنجش توسعه باشد.  يانسان یرویآموزش و متعاقبا موضوع ن

يم ياساس قاعده نیا مشمول زین یاقتصاد عرصه تبع به که روديم شمار به جوامع یيشکوفا و رشد در ياصل ارکان

شود، اگر يمحسوب م یهر سازمان و کشور یيدارا نیو بزرگتر هیسرما نیترو با ارزش نیباالتر يانسان هیسرما شود.

 ازند و تنهيها را رقم مسازمان انیسود و ز جهینت يول شوديآورده نم يانیترازنامه و حساب سود و ز چیچه در ه

 توسعه دیکل نیو همچن کنديم دایتوسعه پ ندهیصورت فزاهو ب افتهیکاهش ن شتریاست که با استفاده ب یاهیسرما

مورد توجه قرار  اریدر توسعه بس يانسان کردینقش رو ریکارآمد است. در دهة اخ يانسان یرویها و کشورها نسازمان

 يرقابت تیمز نیباشد. بزرگتريتوسعه م ندیآدرفر يموضوع به علت نقش مهم عامل انسان نیا تیگرفته است. اهم
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است،  يانسان یرویاز آن ن زین يسهم ثروت جهان نیشتریباشد. بيتوانمند م يانسان یرویها داشتن نکشورها و سازمان

 است. يعیو منابع طب يکیزیسهم منابع ف از شتریدرثروت شان ب يسهم منابع انسان افتهیتوسعه  یدر کشورها

 يعیدرصد را منابع طب 20و  يکیزیدرصد منابع ف16،  يمنابع انسان جهان را یثروت کشورها درصد 64بطور متوسط 

درصدثروت را  34 زین رانیدهد(. در ايم لیتشک يدرصد ثروت ژاپن را منابع انسان 80مثال  یبرادهد، )يم لیتشک

و توسعه  يتوسعه انسان نی. بدهديم لیتشک يعیدرصد را منابع طب 29و  يکیزیدرصد منابع ف 37و  يعامل انسان

 استان در 1397سال  درشاخص را  نیا تیوضع 2و شکل  2ادامه جدول  دروجود دارد.  يمیکشورها ارتباط مستق

  .دهديم نشان شهرستان کیتفک به تهران

  موزآبه دانش تعداد پرسنل مدرسه نسبت شاخص: 2 جدول
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 مدرسه

2/1 6/1 5/1 0/2 3/1 2/1 3/1 3/1 0/1 6/1 
1/

1 
3/1 3/1 -- 2/1 8/1 

 (نگارندگان: محاسبات -1397 تهران، استان یزیربرنامه و تیریمد سازمان: هاداده)منبع 

 
 مدرسه پرسنل تعداد شاخص نقشه: 2 شکل

 یشتریتعداد ب ،مدارس یباال تعداد و يتیجمع یباال حجم بودن دارا لیدل به تهران اگرچهشهرستان  2توجه به شکل با

 بخش کارکن 2با نسبت  روزکوهیف شهرسان دهدينشان م آموزاندانش تعداد با آن لیتعد اما دارد يموزشآپرسنل 
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و  باشديم استان در هاشهرستان ریسا به نسبت یباالتر بیضر یدارا آموزدانش نفر 100 هر یازا به يآموزش

آموز را در به دانش ينسبت تعداد پرسنل آموزش نیکمتر 1/1و  1 یهابا نسبت بیترت به یو ر سیپرد یهاشهرستان

 استان دارند. 

 يعموم کتابخانه شاخص
گردند؛ به گونهيم محسوب جامعه شرفتیپ و تحول مهم مراکز از يکی افتهیتوسعه یدر کشورها يعموم یهاکتابخانه

 ستیدرحال نی(. ا2006 ،و هپورس تونی)کل هستند موثر جامعه...  و يفرهنگ ،ياسیس ،یاقتصاد یهاشرفتیکه در پ یا

 عدم جامعه، افراد یماد و يفرهنگ فقر جمله از یمتعدد لیدر حال توسعه به دل یدر کشورها يعموم یهاکتابخانه که

ها، عدم وجود افراد آن منابع مجموعه ضعف مراکز، نیکشورها، عدم توجه دولت به ا یاقتصاد و ياسیس رشد وجود

ينم فایجامعه ا یهاشرفتیپ در يچندان نقش و رندیگيها و... مورد اقبال افراد جامعه قرار نم متخصص در کتابخانه

 يجهان یهاشرفتیمانده و با وجود پ يخود باق يدر حال توسعه به شکل سنت یدر کشورها يعموم یهاکنند. کتابخانه

 ياطالعات نینو یهایفناور از استفاده زانیبوده و م يو چاپ يها منابع سنتکتابخانه نیاند. منابع موجود در اافتهین توسعه

 (.2008 ،)اوگانسوالاست نییپا اریها بسآن در يارتباط و

  تیجمع نفر 100 هر یازا به يعموم کتابخانه یربنایز سرانه: شاخص 3 جدول
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 یربنایز

  کتابخانه

5/0 5/1 5/1 5/3 3/1 6/0 1 3/1 3/1 9/0 5/2 8/0 1 1 9/0 7/0 

 (نگارندگان: محاسبات -1397 تهران، استان یزیربرنامه و تیریمد سازمان: هاداده)منبع 

 
 تینفر جمع 100هر  یبه ازا يعموم کتابخانه یربنایز سرانه: نقشه شاخص 3 شکل
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 ،ينیب جهان ،ياجتماع یهنجارها یریگشکل ،ياجتماع نگرش ،ياطالعات دانش ارتقاء نهیدر زم يعموم یهاکتابخانه

 و داشته یمؤثر نقش جامعه افراد انیم ياجتماع یهاتیفعال و آموزش ارتقاء ،يفرهنگ یغنا مطالعه، به عادت و عالقه

در  ،3. با توجه به شکل ندارند يچندان نقش جامعه، افراد یاقتصاد نگرش ،يفرهنگ یهانییآ ،ياسیس نگرش نهیزم در

 سرانه نیباالتر ت،ینفر جمع 100هر  یبه ازا يکتابخانه عموم یربنایز مترمربع 5/3 با روزکوهیف شهرستان 1397سال 

 تهران شهرستان در هادانشگاه یباال حجم وجودبا توجه به  زی. شهرستان تهران نردیگيبر م استان در در را هاکتابخانه

دانشگاه  ف،یدانشگاه شر نیاست و همچن رانیدر ا يآموزش عالنهاد  نیتربزرگاز جمله دانشگاه تهران که  باشد؛يم

نسبت به  شتریب اریبس تیبا توجه به جمع و... یيعالمه طباطبا ،يمدرس، خوارزم تیترب ر،یرکبیام ،يبهشت دیهنر، شه

سرانه  ،را به خود جذب کرده است ایاز سرتاسر کشور و دن که یادیز انیدانشجو تعداد نیها و همچنشهرستان ریسا

 8/0، 6/0، 5/0با سرانه  بیبه ترت میو رباط کر قدس بهارستان، یهاشهرستان که يحال درمتر مربع دارد.  9/0 ربنابیز

 .باشنديرا دارا م يدرصد تعداد کتابخانه عموم نیترنییپا

 چاپخانه تعداد شاخص
 به يقدمت وجود با رانیا چاپ صنعت .است مهم یهاشاخص از چاپ صنعت منطقه، کی يافتگیتوسعه يابیارز یبرا

 گزارش طبق. است داده اختصاص خود به را انهیخاورم چاپ بازار از ياندک سهم منطقه، یکشورها اکثر از شتریب مراتب

 اشغالگر میرژ درصد، 44 با رانیا هیهمسا هیترک. است داشته اریاخت در را بازار کل از درصد 4 تنها رانیا رایپا موسسه

 سهم نیب نیا در. اندداده اختصاص خود به را منطقه سوم تا اول یهارتبه درصد 7 با عربستان و درصد 23 با قدس

 است يحال در نیا. است لبنان و تیکو ،يعرب متحده امارات مثل منطقه کوچک یکشورها از شتریب ياندک تنها رانیا

 را منطقه یکشورها ریسا از باالتر يلیپتانس کرده، لیتحص قشر نیهمچن و يانسان یروین وسعت، واسطه به رانیا که

 صنعت نیا قدمت به توجه با نیهمچن و ياجتماع و ياسیس یهايژگیو لیدل به تهران استان زین رانیا کشور در. دارد

 روشنفکران نخبگان، با ثیح کی از رایز باشد مطرح توسعه یهاشاخص نیمهمتر از يکی عنوان به توانديم استان در

 و است يفرزانگ زانیم سنجش شاخص چاپ صنعت. مردم همه با گرید يسمت از و دارد ارتباط هیعلم یهاحوزه و

 در گرید یسو از و داریپا هنر و يعموم افکار اقتصاد، در ژهیو یریتأث سوکی از و است دانش زانیم  سنجش شاخص

 . است امده شهرستان کیتفک به تهران استان یهاچاپخانه تعداد شاخص 5 جدول در. دارد فرهنگ

 چاپخانه تعداد شاخص: 5 جدول

 

ان
ست

هار
ب

 
ند

ماو
د

هر 
مش

سال
ا

 

یف
وه

زک
رو

 

ک
رچ

ق
 

س
قد

رد 
مال

ت 
دش

اک
پ

 

رد
پ

ی
 س

یپ
 شوا

ر
 ی

ط
ربا

 
 میکر

هر
ش

 اری

یشم
ت

رانا
 

ان
هر

ت
 

رام
و

ی
 ن

 تعداد

 چاپخانه
0.2 1 0.6 0 0.1 0.55 2.4 0.1 0.1 0.03 0.6 0.07 0.17 1.2 3750 9 

 (نگارندگان: محاسبات -1397 تهران، استان یزیربرنامه و تیریمد سازمان: هاداده)منبع 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86


 
108 

 
 چاپخانه تعداد شاخص نقشه: 5 شکل

 به توجه با تهران شهرستان(، 5)شکل  است شده داده نشان تهران استان یهاچاپخانه تعداد شاخص نقشه به توجه با

 هاچاپخانه درصد نیشتریب یدارا تقاضا بودن باال و هايکتابفروش یباال تعداد و متعدد و کی سطح یهادانشگاه وجود

بعد از شهرستان تهران  2.4و  9و مالرد با  نیورام یهاشهرستان و است واحد 3750 با گرید یهاشهرستان به نسبت

و  فیضع یهاشاخص در رده نیاز منظر ا سیو پرد میو رباط کر اریو شهر یهاتعداد را دارند؛ اما شهرستان نیباالتر

 اند.  قرار گرفته نییپا

 يورزش یفضا سرانه تعداد شاخص 
تیافراد کاهش داشته و فعال يحرکت – يو جسمان يورزش تیسطح فعال ،یبا گسترش تکنولوژ یامروز یشهرها در

 نمودن برطرف یبرا که است افتهی شیافزا مردم...( و اضطراب ،یپرخاشگر ،ي)افسردگ يروان یفشارها و يذهن یها

 .است يورزش یفضاها ساخت و توسعه با ورزش اشاعه اقدامات، نیبهتر از يکی مذکور، مشکالت

 اماکن کمبود. است يعموم فرهنگ و ياجتماع سطوح یارتقا در املع نیترمناسبتوسعه،  یاز نشانگرها يکی ورزش

 باشديم کشور گوناگون یشهرها مشکالت نیمهمتر از مختلف مناطق تیجمع يپراکندگ به توجه با يورزش و يحیتفر

. گردديم جوانان انیم در...( و تیجنا مخدر، مواد به شیگرا ،ی)بزهکار ياجتماع یهاينابسامان به منجر تاًینها که

 تیجمع بودن)نامتناسب  قشر نیا یازهاین رفع یبرا که کشور جوان تیجمع شیافزا خصوص به کشور تیجمع شیافزا

 . سازديم یضرور را یشهر ورزش یفضا توسعه یبرا ياصول یزیربرنامه لزوم(، يورزش یفضاها با

 تا کودکان يورزش ساتیتاس به باتوجه ،يرانیا شهروندان یبرا يورزش یهاطیمح و مراکز انواع به نسبت يورزش سرانه

 سازمان راستا نیا در. گردديم شنهادیپ مربع متر 4 بزرگساالن و جوانان نوجوانان، سال، 14 تا 7 کودکان سال، سه

 در را شاخص نیا تیوضع 6 جدول. است نموده نییتع يورزش سرانه عنوان به را مربع متر 5/4 يبدن تیترب

  .دهدينشان م 1397در سال  تهران استان یهاشهرستان
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 يورزش یفضا سرانه شاخص: 6 جدول
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 يورزش یفضا
26/0 41/3 47/0 92/0 29/0 22/0 47/0 85/0 92/0 72/0 69/0 35/0 42/0 7/15 33/0 69/0 

 (نگارندگان: محاسبات -1397 تهران، استان یزیربرنامه و تیریمد سازمان: هاداده)منبع 

 
 يورزش یفضا سرانه شاخص نقشه: 6 شکل

 دهیسرپوش و باز یفضاها مجموع از مربع متر 41/3 و 7/15 سرانه با دماوند و راناتیشم یهاشهرستان 6 شکل به توجه با

شهرستاندارا هستند.  استانرا  يورزش یسرانه فضا زانیم نیباالتر دارند که يورزش یهر نفر کاربر یبا ازا يورزش

 دارند را يورزش دیمف یفضاها سرانه زانیم نیکمتر 29/0 و 26/0، 22/0 با بیبه ترت قرچک و بهارستان قدس، یها

 دارد.  يورزش یها از نظر شاخص سرانه فضاشهرستان نیا فینامناسب و ضع تینشان از وضع که

 کودک مهد تعداد شاخص
 از يمین حدود کایآمر در مثالً هستند، کودک مهد نام به يطیمح تجربه به ریناگز کودکان امروز، يصنعت یایدن در

. است برقرار يتیوضع نیچن زین یگرید يصنعت یکشورها در و باشنديم شاغل دارند سال 6 ریز کودکان که مادران

 مسئله حال هر به يول مانند،يم فرزندانشان نزد خانه در مادران سنت، طبق يشرق یکشورها از يبعض در البته

 نی. برهمستین يمستثن تیواقع نیاز ا زیکه کشور ما ن شوديم لیتبد يجهان مسئله کی به زمان مرور به مهدکودک،

 آمده است.  7استان تهران از نظر تعداد مهدکودک در جدول  یهاشهرستان تیاساس وضع
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 درصد 54.3 یدارا يتیجمع یباال حجم لیدل به شد ذکر هم باال در که همانطور تهران شهرستان 7 شکل به توجه با

 به قابل شهرستان نیا در هامهدکودک یباال تعداد به توجه با. است داده اختصاص خود به را استان یهامهدکودک

 یباال یهاهیشهر لیدل به. کننديم استفاده کودک مهد از شهرستان نیا در کودکان از درصد 15 فقط که است ذکر

 یبرا يمال یيتوانا کودکان از یادیز تعداد هاخانواده از يبرخ فقر و یاقتصاد تیوضع نبودن مناسب و هامهدکودک

 0.6و 0.7و 0.8 و 0.5 بیترت به شوایپ و سیپرد قدس، روزکوه،یف یهاشهرستان و ندارند را کودک مهد از استفاده

 .دارند را مهدکودک تعداد درصد نیکمتر

 کودک مهد تعداد شاخص: 7 جدول
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 (نگارندگان: محاسبات -1397 تهران، استان یزیربرنامه و تیریمد سازمان: هاداده)منبع 

 
 کودک مهد تعداد شاخص نقشه:  7 شکل

 يعموم پزشک تعداد شاخص
طلبد. بي ریزی و برآورد احتیاجات مستمر و مدام را ميای لزوم طرحهای مستمر در هر جامعهتحوالت و دگرگوني

تر باشد، مدت زماني که برای رسیدن به هدف در نظر شک، هر قدر که دامنه تغییرات و تحوالت ناشي از محیط وسیع

بیني و برآورد احتیاجات دراز مدت نیروی انساني امکانر باشد، چه در این مدت امکان پیشتشود، باید کوتاهمي گرفته

درماني بوده و دسترسي بهتر مردم به سیستم های  -پذیر نخواهد بود. نیروی انساني، پایه هر سیستم بهداشتي 

کافي است. برآورد نیازهای کشور در خصوص منابع انساني، درماني مستلزم تربیت نیروی انساني به اندازه  -بهداشتي 

گیرد. با توجه به احساس نیاز به پزشک در نقاط دور افتاده، در دو دهه ریزی نیروی انساني صورت ميدر قالب برنامه

های پزشکي گرفت درماني کشور تصمیم به افزایش تعداد دانشجویان ورودی به دانشکده -اخیر سیستم بهداشتي 
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درماني خود  -یافته و در حال توسعه، چاره مشکالت بهداشتي (. بسیاری از کشورهای توسعه1377)وزارت بهداشت، 

 (. 1377)وزارت بهداشت، اند را در تربیت هر چه بیشتر پزشک دیده

 يپزشک عموم نسبت: شاخص 8 جدول
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 (نگارندگان: محاسبات -1397 تهران، استان یزیربرنامه و تیریمد سازمان: هاداده)منبع 

 
 يعموم پزشک تعداد شاخص نقشه: 8 شکل

 يعموم پزشک تعداد در را رقم نیباالتر درصد 3.68 و 3.13 با روزکوهیف و راناتیشم یهاشهرستان 8 شکل به توجه با

 را تعداد نیکمتر 0.15و 0.69و 0.28 با قرچک و بهارستان و اسالمشهر یهاشهرستان و اندداده اختصاص خود به را

 .دارند

 يمحل مطبوعات و اتینشر تعداد شاخص

در  یمطبوعات را ابزار يارائه شده است؛ گروه يمختلف اتیمطبوعات و توسعه تاکنون نظر انیخصوص رابطه م در

 ریقابل انکار است نقش و تأث ری. اما آنچه غداننديتوسعه م جیمطبوعات را از نتا يو گروه داننديخدمت توسعه م

 اتینظر از يکیاست.  يو فرهنگ ياجتماع ،یاقتصاد ،ياسیمختلف س یکشورها از منظرها توسعه ندیمطبوعات در فرآ

توسعه عمالً  ان،یجوامع به نقش ارتباطات درتوسعه توجه داشت. در آن م ینوساز یبرا ،یالدیم 50 شده در دههمطرح

 اتیشد. بر اساس نظر فیتعر یرشد اقتصاد نهینقش ارتباطات در زم ل،یدل نیدانسته و به هم یمترادف با رشد اقتصاد

 يکیمطبوعات به عنوان  ینوساز میدارد. در پارادا اتینظر نیا شبردیدر پ يخاص گاهیمطبوعات جا ،یتوسعه و نوساز

 يروانشناخت یالگو کی لرنر لیدان شوديجهان سوم به کار گرفته شده است و م یدر کشورها ینوساز ياز عوامل اصل

از کارگزاران مهم  زیدر مدرن کردن جوامع مؤثر است و مطبوعات ن والگ نیکرد و معتقد بود که ا یيرا در افراد شناسا
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تازه قرار  یهامردم را در برابر رفتارها و فرهنگ د،یجد یاندازهاچرا که با نشان دادن چشم شوند؛يقلمداد م ینوساز

 کیبه تفک يو مطبوعات محل اتیتعداد نشر 9راستا در جدول  نی(. در هم85: 1379 کر،ی)راجرزو شوم دهنديم

 شهرستان آمده است. 

 يمحل مطبوعات و اتینشر: شاخص تعداد 9 جدول
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12.9 13 10.8 8.7 4.5 2.5 2.17 11 2.1 4.3 2.18 11 6.5 4.35 3800 2 

 (نگارندگان: محاسبات -1397 تهران، استان یزیربرنامه و تیریمد سازمان: هاداده)منبع 

 
 يمحل مطبوعات و اتینشر:  نقشه شاخص 9 شکل

 استان مرکز و تهران بودن تختیپا از برگرفته نیا و دارد را تعداد نیباالتر 3800 با تهران شهرستان 9 شکل به توجه با

 نیورام س،یپرد مالرد، قدس، یهاشهرستان و باشديم مناسب یهارساختیز وجود نیهمچن و تهران شهرستان بودن

 .دارند را يمحل اتینشر تعداد نیکمتر 2 و 2.17،2.1 ،2.5 با بیترت به

 نگارخانه تعداد شاخص
 یهنرها بحث در را مردم متوسااط طبقه يعموم قهیساال که هسااتند یهنر مرتبط مراکز نیترازمهم يکی هانگارخانه

سم سترده گفت، بتوان دیشا و کننديم فیتعر و نییتع يتج سعه یبرا نهاد نیترگ ست هنرمندان یاحرفه هنر تو . ا

صل دو نیا يتالق محل ها،نگارخانه صاد و هنر يعنی مهم ا ستند آن اقت سب حوزه در هم که يصورت به ه  و درآمد ک

 یيهاشاااخص از يکی نیبنابرا. دارند برعهده را هنر يفیک یارتقا فهیوظ آن کنار در هم و دارند یاژهیو گاهیجا تجارت

 تعداد شاخص دهد، نشان يفرهنگ و ياجتماع حوزه هم و یاقتصاد حوزه در را توسعه زانیم و سطح توانديم هم که

 . است آمده 10 جدول در هانگارخانه تعداد نظر از تهران استان یهاشهرستان یبرخوردار تیوضع. باشديم نگارخانه

 نگارخانه: شاخص تعداد 10 جدول
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 (نگارندگان: محاسبات - تهران، استان یزیربرنامه و تیریمد سازمان: هاداده)منبع 

 
 نگارخانه تعداد:  نقشه شاخص 10 شکل

 به را تعداد نیشتریب نگارخانه 211 با هارساختیز و امکانات بودن دارا لیدل به تهران شهرستان 10 شکل به توجه با

آتشزاد، آثار و... اشاره  ن،یارژنگ، آتب یهانگارخانه به توانيم تهران معروف یهانگارخانه جمله از داده اختصاص خود

 یهاشهرستان ستهیبا تیعدم وجود ظرف لیدارند اما به دل یيبر هنر نقش باال يکرد که در حوزه هنر و اقتصاد مبتن

 .هستند نگارخانه فاقد راناتیشم و اریشهر م،یکر رباط شوا،یپ س،یپرد مالرد، قدس، بهارستان،

 نمایس تعداد شاخص
مورد  يستمیکل س کیفرهنگ، فراغت و اقتصاد را در  اریمع توانيم یيایجغراف پهنه هر توسعه تیوضع يبررس در

گذران سالم اوقات فراغت جوانان و  یهاو روش هانهیگز نیترياز اصل يکیبه  نمایامروزه رفتن به ستوجه قرار داد. 

 حاتیتفر ریاز سا یکمتر نهیهز باً یآن، تقر يفرهنگ هیباال بودن سرماکه عالوه بر  يشده است. فراغت لیها تبدخانواده

 شیبه زمان از پ ازیدادن آن ن بیحال امکان ترت نیو در ع اردو تئاتر د يقیموس یهامانند رفتن به کنسرت يفرهنگ

 یبرا زیو خوراک را ن دیهمانند خر یگرید يامکانات جانب لم،یف شیفضاها عالوه بر نما نیندارد. ا یادیز شده نییتع

 اقشار فراغت اوقات گذارن در یادیز تیاهم رساختیز نیا و بستر نیا وجود نیبنابرامخاطبان فراهم کرده است. 

 شناخته توسعه یهاشاخص از يکی عنوان به نمایس تعداد راستا نیهم در. داردجامعه اعم از جوانان  کیمختلف 

  .دهديم نشان شاخص نیا نظر از را تهران استان یهاشهرستان تیوضع 11 جدول. شوديم

 نمایس: شاخص تعداد 11 جدول
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 (نگارندگان: محاسبات -1397 تهران، استان یزیربرنامه و تیریمد سازمان: هاداده)منبع 

 
 نمایس تعداد:  نقشه شاخص 11 شکل

 نیا عیتوز در تعادل عدم از نشان تهران استان یهاشهرستان در نمایس تعداد شاخص يبررس از آمده دستبه جینتا

 نیشتریب شهرستان سطح در نمایس 50 با تهران شهرستان که یطور به. دارد مختلف یهاشهرستان در رساختیز

 11هستند. شکل  نمایقدس، قرچک و مالرد فاقد س روزکوه،یف یهاشهرستان و است داده اختصاص خود به را تعداد

 يفرهنگ یفضاها ریاخ یها. هرچند در سالدهديمختلف نشان م یهاهرستان انیم نمایتفاوت را از نظر تعداد س نیا

بوده است  يو هم در ابعاد فرم يشناخت یيبایهم در ابعاد ز راتییتغ نیاند و اکرده يراتییتغ نماهایس ژهیبه و یشهر

 یاست که پاسخگو نیبر ا شانياند و سعحرکت کرده یچندکارکرد یبه سو یکارکرد فضاها از تک نیکه ا يبه صورت

قدس، قرچک و مالرد  روزکوه،یف یهاشهرستاندر  شاخص  نیباشند اما ضعف ا لمیصرف ف شیاز نما ریغ یيازهاین

 دارد.  تیدر استان تهران حکا هارساختیامکانات و ز عیازجمله نقاط ضعف توز

 یهنر و يفرهنگ مجتمع شاخص
دهد. فرهنگ به عنوان ياجتماع را در خود شکل م کیمختلف  یهابخش يرهنگ در هر جامعه شالوده و نقطه طالقف

و  يمراکز فرهنگ افته،یبه شکل تجسم ای يسبب مراکز فرهنگ نیشود و به هميهر اجتماع شناخته م تیو هو شهیر

مراکز و  نیا تیاهم یباشند. در راستايم یرمهم در هر شه اریبس یکالبد یاز ساختارها یبه شکل عملکرد یهنر

استان تهران در  یهاشهرستان یهنر يها و مراکز فرهنگشاخص تعداد مجتمع يبررس یهنر -يفرهنگ یهامجموعه

  آمده است. 12جدول 

 یهنر و يفرهنگ مجتمع: شاخص تعداد 12 جدول
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8.1 10 18.9 13.5 0 0 6.7 11 2.7 2.7 3 8 0 3.4 20000 3 

 محاسبات: نگارندگان( -تهران استان یزیربرنامه و تیریمد سازمان: هاداده)منبع 

 

 
 یهنر و يفرهنگ مجتمع تعداد:  نقشه شاخص 12 شکل

 

 یدارا تهران شهرستان. دارد را تعداد نیباالتر یهنر و يفرهنگ مجتمع 20000 با تهران شهرستان 12 شکل به توجه با

 رانیا نمایس ایتهران  یهنر ياز جمله مجموعه فرهنگ باشديم يبزرگ و متفاوت يفرهنگ یهامجتمع و مراکز

 سال در مرکز نیاست. اواقع شده تهرانمتر مربع در مرکز  5700از  شیب ياست که با وسعت يخصوص یامجموعه

 مختلف امکانات و تئاتر سالن کی(، بنفش و قرمز ،يسبز، آب یها)سالن نمایس سالن چهار شامل و شده سیتأس 1345

هستند.  یو هنر يفاقد مجتمع فرهنگ اریقرچک، قدس و شهر یهاشهرستان مقابل، در امااست.  یهنر -يفرهنگ

بتوانند نقش خود را در  نکهیا یبرا یو هنر ياماکن فرهنگ يو به طور کل یو هنر يفرهنگ یهاهرچند مجتمع

 ایو  یقرار گرفتن در مراکز شهر ازمندین دارند و مشخصاً ازین تیکنند به جمع فایا يبه درست ياجتماع یساختارها

 يول شوديم ادیاز آن  يتیباشند که تحت عنوان استانه جمعيمورد نظر م یمتناسب با فضا تیمراکز محله با جمع

الزم را دارند  تیظرف یهامجتمع نیا تیحما یبرا يتیجمع یهااز نظر آستانه نیقرچک، قدس و ورام یهاشهرستان

 یهارساختیو ضعف در حوزه ز یبرخوردارها نشان از عدمشهرستان یدر ا یو هنر يفرهنگ یهاو عدم وجود مجتمع

 ست. ها اشهرستان نیدر ا یو هنر يفرهنگ

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 غاتیتبل و يآگه کانون تعداد شاخص

 توسعه يمعن به غاتیتبل گسترش گرید انیب به. گرندیکدی با هیسو دو رابطه یدارا توسعه سطح و غاتیتبل زانیم

 کانون نیاول. افتد موثر دیتول و فروش زانیم در یگرید عوامل توانديم چند هر است کشور در فروش زین و يبازارگان

 مؤسسه نینخست کانون، نیا و شد یاندازراه «بایز» يغاتیتبل و يآگه کانون عنوان با 1316 سال در يغاتیتبل و يآگه

 غاتیتبل يالمللنیب هیاتحاد و انگلستان يغاتیتبل مؤسسات هیاتحاد تیعضو به يرسم طور به که است رانیا يغاتیتبل

 . دهديم نشان شهرستان کیتفک به را غاتیتبل و يآگه یهاکانون تعداد 13 جدول .درآمد متحده االتیا

 غاتیتبل و يآگه کانون: شاخص تعداد 13 جدول
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0.63 0.7 2 0.2 0.1 0.5 0.63 0.58 0.8 0.2 1 0.8 2.5 1.37 1677 15 

 (نگارندگان: محاسبات -1397 تهران، استان یزیربرنامه و تیریمد سازمان: هاداده)منبع 

 
 غاتیتبل و يآگه کانون تعداد:  نقشه شاخص 13 شکل

 و دارد استان یهاشهرستان نیب در را تعداد نیباالتر غاتیتبل کانون 1677 با تهران شهرستان 13 شکل به توجه با

از  يکی. هرچند باشنديم دارا را تعداد نیکمتر 0.2و 0.2، 0.1 با بیترت به شوایپ و روزکوهیف قرچک، یهاشهرستان

در شهرستان تهران است،  تیو جمع یاقتصاد یهاتیاستان تمرکز فعال یهاشهرستان انیتفاوت م زانیم نیا لیدال

کنندگان است. لذا مناسب محصول به مصرف یيو شناسا غاتیدر گرو تبل یاقتصاد تیفعال کی تیاز موفق ياما بخش

قرار  ریتحت تأث زیها را نشهرستان نیا یاقتصاد یهاتیفعال توانديم شوایو پ روزکوهیقرچک، ف یهاضعف شهرستان

 دهد. 
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 یکشاورز ياراض مساحت شاخص
مین امنیت غذایي در گروی کشاورزی پایدار أرا تهای اقتدار و امنیت ملي هر کشوریست، زیکشاورزی یکي از مقوله

های اقتصادی کشور محسوب ميترین حوزهمین غذای مورد نیاز جامعه یکي از مهمأاست. بخش کشاورزی به دلیل ت

شود. این بخش از یک سو سهم باالیي در ارزش افزوده اقتصاد کشور دارد و از سوی دیگر سهم باالیي را در حوزه 

خود اختصاص داده است. بازیگران این بخش در شهرستان تهران، اداره کل جهاد کشاورزی، اداره کل اشتغال به 

 نسبت کشاورز بخش تیریمد و یگذاراستیس درباشند که نقش هریک از آنها دامپزشکي و مدیریت امور عشایر مي

است.  یزیربرنامه نیاز ا یگریوجه د زین ناستا یهاو توان شهرستان تی. اما توجه به ظرفاست ترپررنگ نهادها ریسا به

 تواندياست، م دهیبالقوه که به بالفعل رس تیاز ظرف يو توجه به بخش یکشاورز يمساحت اراض يراستا بررس نیدر هم

 14منطقه را نشان دهد. جدول  کیتوسعه  زانیاز م يبخش ،یو بازده محصوالت کشاورز یوردر کنار توجه به بهره

  .دهدياستان تهران را نشان م یهاشهرستان یکشاورز يشاخص مساحت اراض

 یکشاورز ياراض مساحت شاخص: 14 جدول

 

ان
ست

هار
ب

 

ند
ماو

د
هر 

مش
سال

ا
 

یف
وه

زک
رو

 

ک
رچ

ق
 

س
قد

رد 
مال

ت 
دش

اک
پ

 

رد
پ

ی
 س

یپ
 شوا

ر
 ی

ط
ربا

 
 میکر

هر
ش

 اری

یشم
ت

رانا
 

ان
هر

ت
 

رام
و

ی
 ن

 مساحت

 ياراض

 یکشاورز

0.9 6 7 4.5 1.6 0.7 6 8 0.2 7 19 5 8 3 3.3 18 

 (نگارندگان: محاسبات -1395 تهران، استان یزیربرنامه و تیریمد سازمان: هاداده)منبع 

 
 یکشاورز ياراض مساحت:  نقشه شاخص 14 شکل

 درصد نیباالتر گرید یهاشهرستان به نسبت درصد 18 و 19 با نیورام و یر یهاشهرستان 14 شکل به توجه با

 0.7، 0.2با  بیقدس و بهارستان به ترت س،یپرد یهاشهرستان و اندداده اختصاص خود به را یکشاورز ياراض مساحت

 یهاشهرستان نیا یریو قرارگ تیموقع لیبه دل شتریامر ب نیباشند. ا يرا دارا م یکشاورز يمساحت اراض نیکمتر 0.9و 
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 رینسبت به سا یو بهتر شتریب گاهیتوانسته است جا ،يو منابع آب یياست که در کنار عوامل آب و هوا يدشت هیدر ناح

 ها کسب کند. شهرستان

  تیجمع تراکم شاخص
 ریتأث يو اجتماع یهستند که در تحول اقتصاد یيرهایاز توجه به روابط متقابل متغ ریتوسعه ناگز یهاطراحان برنامه

و  تیمحاسبات در نظر گرفته شود، جمع یبه عنوان مبنا یزیرکه در برنامه یریمتغ نیترمهم دیگذارند. شايم

 (. 57: 1376،ی)مراددباش ندهیتحوالت آ ينیبشیآن در گذشته و حال و پ یهايدگرگون

اسیدر مق یزیراساس هر برنامه ت،یجمع گریاست. به عبارت د یزیرهر برنامه ياساس یمبنا یدر هر کشور تیجمع

شود که يم هیته یافراد یها لزومأ برایزیرباشد. در واقع تمام برنامهي( ميمحل ،یامنطقه ،يمل ،يمختلف )جهان یها

ساکن بوده و جمع شک تیدر جامعه   يعامل یشهر تیو ناموزون جمع عیسر شیافزا نکهی. با انددهيم لیجامعه را ت

ستردگ سا يدر بروز و گ شکالت و م سکونتگاه ها یشهر لیم سکن،  سمیغ یچون کمبود م ش يرر ش هیو حا  ،ينین

 نیا يگستردگ يباشد وليبوده و م رهیو غ يطیمح ستیز لیمسا ،یکاریخدمات، ب یينارسا ،یشهر یهاکمبود سرانه

سا ش لیم شاخص تیبه جمع يتوجه کماز  ينا ست، چرا که امروزه عدهیزیرآن در برنامه یهاو   یهااز طرح یاها ا

سا یکه برا یشهر شده انجام م لیحل م شاخصدر مطالعات نکهیبا وجود ا ردیگيذکر  را در نظر  يتیجمع یهاشان 

س جتأینت يول رندیگيم ستگذاریدر  و  دیطور که باقرار داده و آن يتوجهمقوله را مورد کم نیخود ا شنهاداتیو پ یا

شهر با جمعشود که تيعامل باعث م نیپردازند. هميبه آن نم دیشا س تیوان  شکالت ب شته و م سب ندا  اریآن تنا

 (.28: 1387ران،ی)دوآورد به وجود ندهیحال و آ یرا برا یمتعدد

تحت اشغال آنها  یتعداد افراد و فضا انیرابطه م يابیارز یبرا یالهیبه عنوان وس يتیتراکم جمع یزیربرنامه ندیفرا در

مناسب  یهامکان نییدر تع يبر واحد سطح بوده و نقش مهم تیسنجش اندازه و فشار جمع یبرا ياست که شاخص

شاخص به  نیتوسعه، ا زانیدر حوزه سنجش م تیتراکم جمع تینظر به اهم نیدارد. بنابرا يانسان یهاتیفعال یبرا

 آمده است.  15استان تهران محسابه و در جدول  یهاشهرستان کیتفک

 تیجمع تراکم شاخص: 15 جدول
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 184 5974 501 2202 995 325 431 613 350 405 3861 2990 14 2530 66 8380 تیجمع تراکم

 (نگارندگان: محاسبات -تهران استان یزیربرنامه و تیریمد سازمان: هاداده)منبع 
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 تیجمع تراکم:  نقشه شاخص 15 شکل

 گرید یهاشهرستان به نسبت که باشديم نفر 8380 با بهارستان شهرستان در تیجمع تراکم 15 شکل به توجه با

 هستند يتیجمع تراکم نیباالتر یدارا 3861 و 5974 با زین قدس و تهران شهرستان و دارد قرار باالتر رتبه در استان

 وسعت که آنجا از. است داده رخ انجام ادیز یهامهاجرت براثر که هاشهرستان نیا یباال اریبس تیجمع لیدل به امر نیا

 یدارا هست تیجمع جاذب امکانات و مناسب اشتغال طیشرا لیدل به و است نداشته يشیافزا چیه هاشهرستان نیا

 . باشديم يتیجمع تراکم نیکمتر یدارا مربع لومتریک در نفر 14 با روزکوهیف شهرستان و هستند زین باال تراکم

 فعال تیجمع شاخص
آن جامعه دارد، اما چگونگي ساختار یک جمعیت از اهمیت  توسعهدر هر جامعه تعداد جمعیت تاثیر بسزایي بر وضعیت 

های سني بیشتر از سایر گروه های سني واقع در سنین کاربیشتری در این زمینه برخوردار است. در یک جمعیت گروه

اشد. جوامع ممکن است از نظر اقتصادی اهداف گوناگوني داشته باشند اما یکي از در رشد اقتصادی آن تاثیر گذار مي

ها و اهداف مهم اقتصادی آنها ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری است که برای رسیدن به این هدف الزم است زمینه

 دد. های الزم مهیا گرزیرساخت

دهد. ساختارهای جمعیتي در طول زمان ساخت جمعیت، شکل و ترکیب جمعیت را بر حسب سن و جنس نشان مي

درصد افراد  40ها دارای ساختي جوان هستند، در این گونه جمعیت ها حداقل شوند. برخي از جمعیتدچار تغییر مي

کثر ا کند. معموالًدرصد تجاوز نمي 4یا  3الی آنها از ساله به با 65سالگي قرار دارند و نسبت جمعیت  15در سنین زیر 

شود و به کشورهای درحال توسعه دارای چنین ساختاری هستند. اما با گذشت زمان چنین ساختاری دچار تغییر مي

درصد  25تا  20یابد و به حدود ساله کاهش مي 15رسد که در آن سهم افراد کمتر از ورده ميخساختار جمعیتي ساال

هایي یابد. به جمعیتدرصد و یا بیشتر افزایش مي 8ورده نیز به خرسد و نسبت افراد ساالعیت و یا کمتر از آن ميجم

شمار افرادی  نی(. همچن4: 1384و همکاران،  یيرزایشود )مهای در حال گذار گفته ميکه وضع بینابیني دارند جمعیت

اندازه ترکیب سني جمعیت آن کشور بستگي دارد و ترکیب وجوی کار هستند اساساً به که در یک کشور در جست
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سني جمعیت متأثر از میزان والدت و مرگ و میر است. بدون شک تغییر میزان رشد جمعیت در تغییر میزان اشتغال 

اهمیت بسیار دارد زیرا تغییر رشد جمعیت، تعداد و رشد متقاضیان جدید را در آینده دچار تغییر خواهد کرد. ترکیب 

توان های سني در ساختمان یک جمعیت دانست. ترکیب سني را ميتوان شامل چگونگي قرارگیری گروهني را ميس

بررسي ترکیب جمعیت برحسب سنین منفرد که  .های سني کوچک و بزرگ نشان دادبرحسب سنین منفرد، گروه

شود. گروه سني گونهاستفاده ميهای سني رین شکل ترکیب سني است، دشوار است و به همین جهت از گروهدقیق

لف در فواصل زماني مساوی است که برای سهولت مطالعه و به منظور احراز قابلیت اندازهختبندی سنین مای از طبقه

 از شتریب و ساله 15-64، 0-14های سني بزرگ، با تقسیم جمعیت به سه گروه عمده گیرد. در گروهگیری صورت مي

ش میانه و فعال خبر این اساس هر چه ب .گرددبعد جمعیت فعال و غیرفعال تعیین ميکیفیت جمعیت از  سال 65

آن جامعه کیفیت  ،ساله( در ساختمان جمعیت یک منطقه سهم بیشتری را به خود اختصاص دهد 15-64جمعیت )

ستان تهران شهرستان در ا کیفعال به تفک تیشاخص جمع نیاقتصادی و فعالیت بهتری را دارا خواهد بود. بنابرا

 امده است.  16محاسبه شده و در جدول 

 فعال تیجمع شاخص: 16جدول
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 2 60.4 4.1 5.3 2.1 4.3 0.6 1.2 2.5 2.8 2.3 1.9 0.2 3.8 0.8 3.8 فعال تیجمع

 (نگارندگان: محاسبات -تهران استان یزیربرنامه و تیریمد سازمان: هاداده)منبع 

 

 
 فعال تیجمع:  نقشه شاخص 16 شکل

 نیا و باشديم شاخص نیا درصد نیباالتر یدارا فعال تیجمع درصد 60.4 با تهران شهرستان 16 شکل  به توجه با

است که  ادیز تیجمع نیا دیبودن تهران مو تختیپا طورنیهم و باشديم شهرستان تیجمع و امکانات وجود لیدل به

فعال را  تیجمع نیدرصد کمتر 0.2با  روزکوهیداده است. شهرستان ف یفعال را در خود جا تیاز جمع یينسبت باال
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 يتیلو فعا یاقتصاد یهاجاذبه لیتهران به دل يتیگفت که ساختار جمع توانيم نیچن نیداده است. بنابرا یدر خود جا

 رینسبت به سا شوديفعال در سطح کشور شناخته م تیقطب جاذب جمع کیشهر وجود دارد و به عنوان  نیکه در ا

 استان یهاشهرستان ریسا به نسبت تهران شهرستانساختمان جمعیت  نیدارد. بنابرا یشتریها درصد بشهرستان

 در نهیبه و مناسب استفاده صورت در و تیظرف کی مثابهبه امر نیا و داردبهتری را  يکیفیت اقتصادی و فعالیت

 استفاده عدم صورت در فعال تیجمع نیهم اما. شود منجر شتریب توسعه به توانديم یدیتول و یاقتصاد یهاتیفعال

 و ياجتماع مشکالت و مسائل توانديم و نموده عمل دولبه ریشمش کی عنوان به اشتغال جادیا عدم و آن تیظرف از

 یگذارنام يتیجمع پنجره عنوان با شناسانتیجمع نگاه از مسدله نیا. باشد داشته دنبال به زین را یگرید يفرهنگ

  .شوديم ادی ياجتماع و یاقتصاد توسعه و رشد به يابیدست یبرا بزرگ يتیجمع ازیامت کی عنوان به که است شده

 شاغل تیجمع شاخص
تعداد جمعیت تاثیر بسزایي بر وضعیت اقتصادی آن جامعه دارد، اما یکي از اهداف مهم  شد اشاره قبالً که گونه همان

ها و ایجاد اشااتغال و کاهش بیکاری اساات که برای رساایدن به این هدف الزم اساات زمینه تیجمع نیااقتصااادی 

ریزی های برنامهمؤلفههای الزم مهیا گردد. ایجاد اشااتغال و کاهش بیکاری یکي از اهداف اقتصااادی و از زیرساااخت

ویژه در کشااورهایي که میزان رشااد جمعیت زیاد اساات، موضااوع رفع موانع های اساات. بنیروی انساااني در هر جامعه

شتغال از اهمیت ویژه صر ا ساني معا سائل جوامع ان ساني از مهمترین م شتغال و بیکاری نیروی ان ست. ا ای برخوردار ا

ند. به دلیل عدم تعادل و توازن در ساااختارهای اقتصااادی، اجتماعي و باالخص در کشااورهای درحال توسااعه هساات

شتغال و بیکاری همانند  ست. ا ستمرار فرآیند توسعه قابل توجه ا شتغال در ا فرهنگي چنین جوامعي، نقش و اهمیت ا

صادی، دارای دو ب سائل اقت ست. بخسایر م ضا ا ضه و تقا ضه متأثر از تحوالت جمعیتي و بخش عر ضخش عر ا ش تقا

 تلف اقتصادی است. خهای مشخمتأثر از میزان فعالیت و رشد ب

 شاغل تیجمع شاخص: 17جدول
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 2.05 59.6 4.06 5.3 2.2 4.4 0.6 1.3 2.6 2.8 2.4 1.9 0.2 3.8 0.9 4 شاغل تیجمع

 (نگارندگان: محاسبات -تهران استان یزیربرنامه و تیریمد سازمان: هاداده)منبع 
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 شاغل تیجمع:  نقشه شاخص 17 شکل

ستان 17 شکل به توجه با ستان شاغل تعداد نیباالتر  59.6 با تهران شهر ست داده یجا خود در را ا  امر نیا که ا

ش صاد طیشرا از ينا ستان نیا در ادیز يشغل یهاتیموقع و یاقت شديم شهر صد 88 که با  نیا فعال تیجمع در

يم دارا را تعداد نیکمتر شاغل تیجمع درصد 0.2 با روزکوهیف شهرستان. هستند کاریب درصد 12 و شاغل شهرستان

شد ستنباط نمود که آنجا توانيم نیچن نی. بنابرابا سرمایه یيا شتغال تابعي از  ست اگذاری و تولید که ا امر در  نیا

سا سبت به  ستان تهران ن ستان ریشهر سبشهر ستفاده و بهره یترها به نحو منا ست. اما  یبردارمورد ا قرار گرفته ا

سئله شتغال نیازمند برنامه نیبدان توجه نمود ا دیکه با یام ست که ا و قابل اجرا  مکملو بلندمدت  مدتکوتاهریزی ا

گذاری الزم تکیه داشته باشد برای حل ت و ایجاد انواع تسهیالت برای سرمایهص که بر مهار جمعیخبرنامه مش .است

ترین مسئلهوری از نیروی کار عمدهگذاری و بهرهگیری از سرمایهمشکل اشتغال صرفاً کافي نیست بلکه چگونگي بهره

 ای است که باید مورد توجه قرار گیرد.

 کاریب تیجمع شاخص
متعدد در  یهابحران جادیو باعث ا زدیرياست که توازن و تعادل جامعه را برهم م يمعضالت نیاز بزرگتر يکی یکاریب

صه صاد ،ياجتماع یهاعر س يروان ،یاقت سیو  ست يهیگردد. بديم يا ست نخ ست و  یکاریب ریتأث نیا کاهش درآمد ا

از دسااات رفتن  ن،یدهد. همچنيقرار م ریتأث تحتخانواده بلکه کل جامعه را  کیفرد و  کیکاهش درآمد نه تنها 

با کاهش  يخارج داتیبه تول يو وابستگ دیحذف چرخه تول جامعه،به وجود آمدن خالء در  یاقتصاد شرفتیفرصت پ

 یکار یکه فرد يزمان گر،ید ی(. از سااو21: 1390 ،يفیاساات )شاار یاقتصاااد ابعاددر  یکاریتبعات ب گریاز د دیتول

 یاقتصاد ،ياجتماع یازهایپاسخ به ن يشغل یهاتیواهد داشت. در واقع، فعالنخ زین يشادابکند احساس نشاط و ينم

 .دهديقرار م ریاز تمام جهات فرد را تحت تأث یکاریو ب استفرد  يو روان

سط قرن  شواهد موجود در اوا ساس  صنعت 18بر ا س یهابحثدر اروپا تا به امروز  يو مقارن با آغاز انقالب  در  یاریب

سر جهان پ شتغال کامل م يابیو دست یکاریکاهش ب رامونیسرا و حاکمان منطقه شمندانیاندنظران، صاحب انیبه ا
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ست و اگرچه تفاوت یا ستگذاریسو  هاهینظر دگاه،یدر د یيهاصورت گرفته ا آنها وجود دارد، اما همواره  انیها میا

سرانه، افزا شیافزا شتغال، درآمد  کردن فقر و  کنشهیشهروندان، ر یباالتر برا يزندگ تیفیو ک يزندگبه  دیام شیا

ست. همگان دیمورد تأک هایکاهش نابرابر سیس ينگاه با بوده ا را  کارانیب توانيم زین یکاریب دهیبه پد يتیو امن يا

 یانکار رقابلیارتباط غ يتیو امن ياسیس یهامؤلفه ریو سا یکاریموضوع ب انیماغتشاش دانست. امروزه  رهیلشگر ذخ

سیس انباریآثار ز توانديممقوله  نیوجود دارد و ا شته و موجب تغ يتیو امن يا س راتییبه همراه دا سا صحنه  يا در 

 مشکالتاز  یاریاست و حل آن بس ياجتماع یهایمعضالت و ناهنجار يشاهراه اصل یکاریب نیبنابرا گردد، ياسیس

 یهامنطقه از جنبه کیدر  یکاریب تیتوجه به وضااع نی. بنابراسااازديجامعه را برطرف م یاقتصاااد ،يروان ،ياجتماع

صاد سیس ،ياجتماع ،یگوناگون اقت ست. جدول  یاژهیو گاهیجا یدارا يتیو امن يا ضع 18ا را در  کاریب تیجمع تیو

 . دهدياستان تهران نشان م یهاشهرستان

 کاریب تیجمع شاخص: 18جدول
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 (نگارندگان: محاسبات -تهران استان یزیربرنامه و تیریمد سازمان: هاداده)منبع 

 
 کاریب تیجمع:  نقشه شاخص 18 شکل

ستان یهاشهرستان نیب در را یکاریب درصد نیباالتر درصد 66.8 با تهران شهرستان 18 شکل به توجه با  خود به ا

 به مناسااب شااغل نداشااتن لیدل به که افراد از یادیز تعداد بودن دسااتفروش امر نیا دیمو که اساات داده اختصاااص

 استان تیوضع نیبنابرا. باشديم درصد 0.5  با دماوند شهرستان به متعلق درصد نیکمتر و اندآورده یرو يدستفروش

 تیفعال ساان در عمدتاً که تهران به مهاجر تیجمع کنار در کاذب مشاااغل وجود و بوده ناهمگون شاااخص نیا نظر از

 ریسااا به نساابت تهران شااهرسااتان در شاااخص نیا بودن باال عمده عامل دو هسااتند کار یایجو و بوده یاقتصاااد

 . باشديم هاشهرستان
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 یکاریب نرخ شاخص
 نیا نیب ارتباط يچگونگ و باشند يم اقتصاد تیوضع يبررس یها شاخص نیمهمتر تورم و یکاریب ،یاقتصاد رشد

 رشد یها مدل در یکاریب نمودن لحاظ ریاخ یها سال در. است اقتصاددانان عالقه مورد موضوعات از ها شاخص

 قرار توجه مورد شتریب رشد، یها مدل نیا قیطر از یاقتصاد رشد نرخ یرو بر یکاریب نرخ ریتاث يبررس و یاقتصاد

 .است گرفته

س ست ممکن دارد وجود فعال تیجمع نیهمچن و تیجمع تعداد در که يراتییتغ لیدل به کارانیب تعداد يبرر  نتواند ا

ضع يخوببه شتغال تیو شان را ا سبه اما. دهد ن شکل نیا یکاریب نرخ شاخص محا  را یکاریب نرخ. کنديم حل را م

 يابیارز در معموالً شاااخص نیا. کننديم يمعرف ،(بیکار و شاااغل) فعال جمعیت به بیکار جمعیت نساابت از عبارت

ستان ص ها،شهر سعه زانیم سنجش در ژهیو طوربه و اعتبارات صیتخ ستفاده مورد هاآن يافتگیتو  به. ردیگيم قرار ا

  .است آمده 19 جدول در تهران استان در هاشهرستان یکاریب نرخ شاخص لیدل نیهم

 یکاریب نرخ شاخص: 19جدول
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 (نگارندگان: محاسبات -تهران استان یزیربرنامه و تیریمد سازمان: هاداده)منبع 

 
 یکاریب نرخ:  نقشه شاخص 19 شکل

ستا در یکاریب نرخ 19 شکل به توجه با شهر و اریشهر رانات،یشم تهران، یها شهر سالم  و 11.1 ،11.5 بیترت به ا

ستان و دارند را ارقام نیباالتر 10.4 شت شهر صد 5.7 نرخ با پاکد صاص خود به را یکاریب نرخ نیکمتر در  داده اخت
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 کارگربر و عمده عیصنا از يبخش یریقرارگ نیهمچن و شهرها نیا يتیجمع ساختار در توانيم را امر نیا لیدل. است

 شهرستان نیمهمتر تهران شهرستان فعال تیجمع شاخص منظر از که يصورت به نمود؛ عنوان پاکدشت شهرستان در

ستان سبه با اما بود ا سبت و یکاریب نرخ شاخص محا شان فعال تیجمع به کاریب تیجمع ن ستان در که داد ن  شهر

 ریسااا به نساابت و اساات نشااده اسااتفاده تیجمع نیا تیظرف از اما شااتر،یب يفعال تیجمع وجود به توجه با تهران

 . باشنديم کاریب شهرستان نیا تیجمع از یشتریب درصد هاشهرستان

 تیفعال نرخ شاخص
شارکت شاخص ای تیفعال نرخ شاخص ص کار یروین م سبت از يشاخ ست منطقه کی کار سن در تیجمع ن  که ا

 ای کاال دیتول یبرا آماده کار عرضااه ينسااب اندازه شاااخص نیا. هسااتند کار بازار در( کاریب و شاااغل) تیفعال مشااغول

شان را خدمات سبت قیطر از و دهديم ن شتر و ساله 10( کاریب و شاغل) فعال جمعیت ن  کار، سن در جمعیت به بی

 . گردديم محاسبه 100 در ضرب بیشتر و ساله 10

 که يعوامل مطالعه در و دهديم نشان خدمات و کاالها دیتول یبرا را کار دسترس قابل عرضه ينسب اندازه شاخص نیا

 یباز یمرکز نقش کی دهد،يم نشان را ندهیآ یبرا کار عرضه طرح ساخت و یاقتصاد -يانسان منابع بیترک و اندازه

 کار يجهان سازمان توسط که است کار بازار یدیکل شاخص ستیب انیم در یدیکل شاخص نینخست نرخ نیا. کنديم

ست دهیگرد هیارا ستیس نیتدو یبرا نیهمچن اطالعات نیا. ا شتغال یهاا ستفاده ا ش یازهاین تا شوديم ا  را يآموز

سبه را زنان و مردان تیجمع در انتظار مورد مؤثر کار و کنند نییتع ضع کار، بازار لیتحل به توانديم و کنند محا  تیو

شستگ تیوضع نده،یآ در کار بازار . دینما کمک موارد ریسا و مشاغل انواع یبرا یزیربرنامه کار، بازار از خروج و يبازن

 و کشااورها در کار یروین ساااختار و شااکل نییتب در یدیکل فاکتور و شاااخص یاقتصاااد مشااارکت نرخ واقع در

ستیس شديم کار بازار ندهیآ یبرا یزیربرنامه و یگذارا  طبقات کار بازار درک و فهم یبرا نیهمچن شاخص نیا. با

ستفاده يتیجمع متفاوت ساس بر. شوديم ا شارکت یالگو و سطح یتئور کی ا شتغال یهافرصت به کار یروین م  و ا

 تیفعال یهانرخ سهیمقا. باشد متفاوت گرید طبقات به افراد طبقه کی از است ممکن که است وابسته درامد یتقاضا

شارکت ای صادها از کار یروین م سعه، متفاوت مراحل در یاقت شکار را شکل U رابطه کی تو صادها در. کنديم آ  یاقت

 نوع و لیتحصاا دوران ترشاادنيطوالن ،يلیتحصاا امکانات گسااترش و توسااعه به یاقتصاااد رشااد افته،یتوسااعه کمتر

 به جنس دو هر یبرا ترنییپا مشارکت نرخ به گریکدی با موارد نیا از یامجموعه و است وابسته یاقتصاد یهاتیفعال

 ابد،ی شیافزا کار یروین مشااارکت یهانرخ تا دارد شیگرا توسااعه باالتر سااطوح یبرا و دارند شیگرا زنان یبرا ژهیو

صت مانند شتغال یهافر شد یبرا ا ضا و کامل ر  گرید یسو از. زنان و مردان جنس دو هر یبرا باالتر درامد کی یتقا

 پرداخته زین یاقتصاد مشارکت نرخ به یکاریب نرخ کنار در جهان سطح در یاقتصاد تیوضع یهايبررس تر شیب در

 شده گفته موارد يتمام. گفت سخن کشورها یاقتصاد طیشرا درباره یترقیدق و ترياصول صورت به بتوان تا شوديم

. باشدينم يمستثن قاعده نیا از زین تهران استان تیوضع يبررس که دارد کار بازار تیفعال نرخ يبررس تیاهم بر دال

  .است آمده 20 جدول در و شده محاسبه تهران استان مختلف یهاشهرستان در شاخص نیا اساس نیبرهم

 تیفعال نرخ شاخص: 20جدول
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 (نگارندگان: محاسبات -تهران استان یزیربرنامه و تیریمد سازمان: هاداده)منبع 
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 تیفعال نرخ:  نقشه شاخص 20 شکل

 

 را تیفعال نرخ نیباالتر درصد 39 با میکر رباط و مالرد، قدس، بهارستان، س،یپرد یهاشهرستان 20 شکل به توجه با

 نیرا دارد. بنابرا تینرخ فعال نیدرصد کمتر 32.4با  راناتیاستان تهران دارند و شهرستان شم یهاشهرستان نیب در

شاخص نرخ ب ساس آنچه در  شم یکاریبرا ستان  شهر شد  سان یروین تیاز ظرف راناتیعنوان  فعال خود به نحو  يان

 یهاتیآنها و مشاااارکت آنها در فعال تیاما نرخ فعال ،یفعال اقتصااااد تیاند و با وجود جمعاساااتفاده نکرده يمطلوب

 نیشهرستان و همچن نیساکن در ا يقشر اجتماع نی. عالوه بر اباشديها کمتر مشهرستان رینسبت به سا یاقتصاد

 شاخص دارد.  نیبر ا يکاهش یروند و اثر زین لیدوران تحص شدنياز عوامل همانند طوالن يبرخ

 يعموم یانرژ نیمشترک تعداد شاخص

 شاادن زمانهم. شاادينم گرفته نظر در دیتول عامل عنوان به یانرژ يمل محصااول دیتول تابع در 1970 دهه اواخر تا

 به یانرژ تیاهم ای ارتباط در یدیجد فصاال غرب در یاقتصاااد رکورد ای 1979 و 1973  یهاسااال ينفت یهاتکانه

 و 1956)سولو،  استاندارد رشد هینظر اساس بر(. 1390 ،يزارع و مهرآرا)  گشود یاقتصاد رشد عوامل از يکی عنوان

 رشاااد عامل نیترمهم که اسااات يحال در نیا. شاااوديم گرفته نظر در کار یروین و هیسااارما از يتابع دیتول( 1957

شناخته عامل یاقتصاد  و رشد اول مرحله در در یانرژ مصرف رسديم نظر به. است یفناور شرفتیپ يعنی زابرون نا

سعه صاد تو شد شیافزا موجب یاقت صاد یيکارا و ر شت با اما شود،يم یاقت  یانرژ یوربهره کاهش لیدل به زمان گذ

 . شوديم همراه یاقتصاد یيکارا کاهش ای یانرژ مصرف

تواند نقش مؤثری در رشد اقتصادی داشته باشد. از اینمصرف انرژی به عنوان یک عامل تولید مهم، مي يطور کل به

ار است. عالوه های اقتصادی، از اهمیت زیادی برخوردرو بررسي رابطة مصرف انرژی و رشد اقتصادی به ویژه در بخش

مصرف نوع و  تیفیو ک یوربهره زانیدر م توانيامر توسعه را م یداریبا توسعه و پا یمصرف انرژ زانیرابطه م نیبر ا
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را با لحاظ نمودن  یمصاارف انرژ تیفیو ک زانیتوسااعه م یکه سااطوح باال یطوروجو نمود؛ بهجساات یانرژ زانیم

 . رندیگيدر نظر م ستیز طیبه مح بیآس نیو کمتر یوربهره

صاد  سي و  یامنطقه و يملجایگاه خاص انرژی در اقت ضرورت برر شور ما دارد  صرف انرژی در ک سیتي که م سا و ح

 یانرژ نیتعداد مشاااترک 21راساااتا جدول  نیکند. در همهای انرژی را ایجاب ميتحلیل متغیرهای مربوط به حامل

 . دهدياستان تهران نشان م یهارا در شهرستان يعموم

 يعموم یانرژ نیمشترک تعداد شاخص: 21جدول
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 (نگارندگان: محاسبات -تهران استان یزیربرنامه و تیریمد سازمان: هاداده)منبع 

 
 يخانگ یانرژ نیمشترک تعداد:  نقشه شاخص 21 شکل

 يخانگ یانرژ بخش در را انرژ مصرف مقدار نیباالتر ادیز يتیجمع بار لیدل به تهران شهرستان 21 شکل به توجه با

 .دارد را نیمشترک تعداد نیکمتر1066 تعداد با نیورام شهرستان و. دارد را تهران استان گرید یها شهرستان به نسبت

 یتجار یانرژ نیمشترک تعداد شاخص
ست که ارتباط  شورهای مختلف حاکي از آن ا صادی برای ک شد اقت صرف انرژی و ر آمار و اطالعات موجود در مورد م

شد تولید معني صرف انرژی و ر سایر عوامل تولید )نیروی کار، داری بین م وجود دارد، به نحوی که اگر انرژی را مانند 

سرمایه، تکنولوژی و غیره( در نظر بگیریم، افزایش در مصرف انرژی مي تواند سطح تولید را افزایش دهد. این موضوع 

 عالوهد، قابل بررسي است. کنها را مشخص ميدر قالب تابع تولید که ارتباط فني میان سطح تولید با هریک از نهاده

صي پیروی مي نیبر ا صادی از الگوی خا شد اقت صرف انرژی در مراحل مختلف ر شد  عموماًکند. م در مراحل اولیه ر

ست، ولي به تدریج روند فوق معکوس مي شد تولید ناخالص ملي ا صرف انرژی بیش از نرخ ر شد م صادی، نرخ ر اقت
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شد  ست نرخ ر شي بگیرد. بخش تجاری و شود، به نحوی که ممکن ا صرف انرژی پی شد م تولید ناخالص ملي از نرخ ر

سهعمومي دربرگیرنده تمام بنگاه س صادی و مؤ سازمانهای اقت سههای مالي و پولي، همچنین نهادها،  س های ها و مؤ

آورده  ،یو از نظر اقتصاااد شااوديافزوده مصاارف مارزش جادیا یدولتي و غیردولتي اساات که عموماً مصااارف آن برا

از  يکیبه عنوان  یتجار یانرژ نیتعداد مشااترک تیراسااتا وضااع نیجامعه به همراه دارد. در هم یرا برا یاقتصاااد

 آمده است.  22استان تهران محاسبه شده است و در جدول  یهاتوسعه در شهرستان یهاشاخص

 یتجار یانرژ نیمشترک تعداد شاخص: 22جدول
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 (نگارندگان: محاسبات -تهران استان یزیربرنامه و تیریمد سازمان: هاداده)منبع 

 
 یتجار یانرژ نیمشترک تعداد:  نقشه شاخص 22 شکل

 و دارد مشترک 112268 با یتجار یانرژ بخش در را نیمشترک تعداد نیباالتر تهران شهرستان 22 شکل به توجه با

 یانرژ نیمشااترک تعداد شیافزا نیا. دارد بخش نیا در را نیمشااترک تعداد نیکمتر 2176 با روزکوهیف شااهرسااتان

شهرستان  نیدر ا یاقتصاد یهاتیفعال شتریب نسبت نیهمچن و ساکن یباال تیجمع لیدل به تهران استان در یتجار

 ها است. شهرستان رینسبت به سا

 يخانگ یانرژ نیمشترک تعداد شاخص
صرف یهابخش نیترمهم از يکی يخانگ بخش شور در یانرژ کنندهم صد شهیهم که روديم شماربه ک  از یيباال در

صرف صاص م ودخ به را یانرژ یينها م صارف انرژی در این بخش، عمدتاًدهدياخت جنبه رفاهي دارد و برای ایجاد  . م
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گیرد. بنابراین محاساابه شاادت انرژی )میزان انرژی مصاارفي برای تولید میزان ارزش افزوده مورد اسااتفاده قرار نمي

سطچندان منمعیني از کاالها و خدمات( برای این بخش  ست. اما برر شترکان انرژ يقي نی از منظر  يخانگ یتعداد م

خانوارها  ستیو ز يزندگ تیفیجامعه را باالتر ببرد، بر ک کیسطح رفاه  توانديم يزندگ تیفیو ک يرفاه یهاشاخص

شد و همچن شته با صرفه نیاثر مثبت دا صورت توجه به  س نیبا کمتر تواندیم یانرژ یورو بهره هایيجودر  به  بیآ

یر قیمت مصاارفي، تعداد نظ يعمدتاً به عوامل يدر بخش خانگ یمصاارف انرژ زانیهمراه باشااد. اما م سااتیز طیمح

 .دارد ارتباطخانوار، سطح زیربنایي منازل مسکوني، فرهنگ استفاده و نرخ باسوادی در میزان مصرف 

ت انرژی )میزان انرژی مصرفي برای تولید مقدار در ایران فراواني نسبي منابع انرژی سبب شده که مصرف سرانه و شد

ساختارهای مشابه و منابع انرژی کمتر، باالتر باشد. به عبارتي  معیني از کاالها و خدمات( در مقایسه با کشورهایي با 

شدت انرژی در ایران را توجیه مي سرانه و  صرف  ه به کنند. البته با توجدیگر کاالهای انرژی بر تا حدودی باال بودن م

شور مي صنایع و فعالیتفراواني و غنای منابع انرژی ایران، این ک صادی انرژیتواند در  شد و  ربهای اقت دارای مزیت با

ست تا حدودی  شان مي شدتحتي ممکن ا شدت باالی انرژی منطقي را توجیه کند، ولي آمار و اطالعات ن دهد که 

اوپک باالتر است. هرچند تا حدود زیادی باال بودن شدت انرژی تر کشورهای عضو در کشور در مقایسه با بیش انرژی

تواند های اخیر ميدر ایران به دلیل ناکارآمدی مصاارف آن در جامعه ایران اساات، ولي توسااعه بخش انرژی در دهه

های اخیر سااهم گاز طبیعي )با آالیندگي کمتر( از کل انرژی بخشااي از این پدیده را توضاایح دهد. اگرچه در سااال

شدت انرژی مي سطح باالی  ست، اما باید توجه کرد که به طور کلي  شور افزایش یافته ا صرفي ک تواند دارای اثرات م

های مناسب سمت عرضه و تقاضای انرژی، از دور خارج کردن توان با اتخاذ سیاستمنفي بر محیط زیست باشد. مي

شین شینها با مها، موتورها و تجهیزات قدیمي و جایگزیني آنما بر؛ یعني خانگي های انرژیهای نو به ویژه در بخشا

ضمن افزایش بهره صنعت و تولید برق،  ست. و تجاری، حمل و نقل،  شدت انرژی کا ستا نیهم دروری انرژی، از   را

شترک تعداد شاخص ستان تهران، با تفک یهاشاخص از يکی عنوان به يخانگ یانرژ نیم سعه در ا ستان  کیتو شهر

 نشان داده شده است.  23و شکل  23آن در قالب جدول  جیقرار گرفته است و نتا يمورد بررس

 يخانگ یانرژ نیمشترک تعداد شاخص: 23جدول
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 يخانگ یانرژ نیمشترک تعداد:  نقشه شاخص 23 شکل

شهرستان نیب در را زانیم نیباالتر يخانگ یانرژ مشترک 1296078 تعداد با تهران شهرستان 23 شکل به توجه با

 شهرستان. باشديم تهران شهرستان تیجمع یباال شیافزا لیدل به هاشهرستان ریسا با فاصله نیا و دارد استان یها

 .دارد را نیمشترک تعداد نیکمتر 2543 با زین نیورام

 يصنعت مجوز یدارا واحد تعداد شاخص
سله کی انجام با توانديم يصنعت یواحدها و صنعت ستفاده قابل و ارزش با را مواد آن خام، مواد یرو بر اعمال سل  ا

شغال را یکمتر سطح هاتیفعال گرید با سهیمقا در يصنعت یهاتیفعال اگرچه. سازد  ازین که میبدان دیبا اما کنديم ا

سان اردهایلیم شاک، خوراک، لحاظ از را ان سکن پو شورها تجارب. سازديم نیتأم يزندگ یضرور لوازم گرید و م  یک

 مختلف مناطق یبرا يباارزش یاقتصاد نقش تنها نه شدنيصنعت قیطر از یساختار رییتغ هر دهديم نشان مختلف

صاد به منجر بلکه کند،يم جادیا ش اقت  ندیفرا در یمعنادار نقش يصنعت یواحدها منظر نیا از. شوديم زین يخودران

سعه صت جادیا ،یوربهره دات،یتول شیافزا قیطر از مختلف مناطق تو س یازهاین نیتأم ،يشغل یهافر سا  جادیا و يا

. شاااود منجر زین یامنطقه یهاینابرابر کاهش به تینها در تواننديم که دارند یاقتصااااد یهابخش گرید با وندیپ

 که است مختلف یهااسیمق در منطقه کی یفضا در واحدها استقرار قیتشو يمعن به مجوز یدارا يصنعت یواحدها

 مجوز یدارا يصنعت یهامجتمع نیا درواقع. دارديم بر گام توسعه یراستا در جامعه کی یهاتیظرف از استفاده یبرا

سعه چرخه در یاارزنده نقش تواننديم صاد تو  متحول را منطقه کی طیشرا و نموده یباز منطقه کی ياجتماع ،یاقت

 شهرستان کیتفک به مجوز یدارا يصنعت یواحدها تعداد يبررس قالب در شاخص نیا به توجه اساس نیبرهم. کنند

 . است آمده 24 جدول قالب در امر نیا و دهد نشان را منطقه کی توسعه تیوضع توانديم

 يصنعت مجوز یدارا واحد تعداد شاخص: 24جدول
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 یدارا واحد
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 يصنعت مجوز یدارا واحد تعداد شاخص نقشه:  24 شکل

 یهاشهرستان نیب در را تعداد نیباالتر يصنعت مجوز یدارا واحد 8692 با تهران شهرستان 24  شکل به توجه با

شهرستان را به عنوان  نیتنها اکه نه باشديم تهران شهرستان در ادیز و متعدد عیصنا وجود لیدل به نیا و دارد استان

 نیدر ا يصنعت یو واحدها عیاز صنا یاکرده است، بلکه تمرکز بخش عمده لیاستان تبد يصنعت یهااز قطب يکی

 54به دنبال داشته است. در استان تهران شهرستان قرچک با تعداد  زیاستان و شهرستان را ن شدنيشهرستان، قطب

استان و عدم  نیدر ا يصنعت یشاخص دارد که نشان از کاهش محسوس واحدها نیواحد را از نظر ا نیواحد کمتر

 در استان دارد.  يصنعت یمناسب واحدها عیتوز

 يصنف هیاتحاد تعداد شاخص
صناف صاد یهاتیفعال توسعه نهیزم در نهادها نیموثرتر از يکی ا شد؛يم یاقت  با جامعه مختلف یهاهیال در که چرا با

سترده یابعاد شد. دینمايم فایا یریانکارناپذ نقش و نموده تیفعال يرگیمو صورت به گ سعه ر صاد تو  از جامعه یاقت

 و درک قابل زین يسااطح نگاه با که دهیگرد جامعه يفرهنگ و ياجتماع یهاعرصااه یيشااکوفا باعث اصااناف قیطر

 بوده نیآفرنقش مقدم خط در مختلف یهازمان در اقتصاد پرتحرک و فعال بازوان عنوان به اصناف. باشديم مشاهده

 اقتصاااد چرخ حرکت باعث اصااناف، طرف از دولت تیحما و اتحاد اعتماد، ،يهمدل با برجام یاجرا در روديم انتظار و

 قادر يداخل صنعت بودن، شکننده و گذشته انیسال در یاقتصاد رکود به توجه با صورت نیا ریغ در که گردد کشور

شد به سعه و ر شدينم تو صناف. با  سطح یارتقا جهت در داخل دکنندگانیتول از تیحما با دیتول نهیزم در توانديم ا

 در. بدهد نشااان را خود ياصاال نقش کنندگانمصاارف به داخل داتیتول فروش جهت کمک زین و آنها تیفیک و دیتول

 و يقانون صاااورت به چه ن،ییپا تیفیک لیدل به يخارج ارزان تیفیکيب یکاالها واردات از دولت دیبا نهیزم نیا
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 باز منطقه اقتصاااد صااحنه به بتوانند يزمان حساااس برهه نیا در داخل دکنندگانیتول تا دینما یریجلوگ يرقانونیغ

ستا نیهم در .گردند ستان کیتفک به يصنف یهاهیاتحاد تعداد شاخص را ستان یهاشهر س مورد تهران ا  قرار يبرر

 . است شده داده نشان 25 شکل و 25 جدول قالب در آن جینتا و است گرفته
 يصنف هیاتحاد تعداد شاخص: 25جدول
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 (نگارندگان: محاسبات -تهران استان یزیربرنامه و تیریمد سازمان: هاداده)منبع 

 

 
 يصنف هیاتحاد تعداد شاخص نقشه:  25 شکل

 تهران استان یهاشهرستان نیب در تعداد نیباالتر یدارا يصنف هیاتحاد 1986 با مالرد شهرستان 25 شکل به توجه با

محور  یریشهرستان مالرد و قرارگ تی. موقعباشديم تعداد نیکمتر یدارا هیاتحاد 10 با شوایپ شهرستان و باشديم

 ریشهرستان نسبت به سا نیا يصنف یهاهیشهرستان باعث شده است که از نظر تعداد اتحاد نیاستان در ا يصنعت

 داشته باشد.  یباالتر زانیاستان م یهاشهرستان

 يخدمات و یدیتول یواحدها تعداد شاخص
سیاری از  صاد و اجتماعي در ب شان مينگاهي به نظام اقت سعه یافته، جهان ن شرفته و تو شورهای پی دهد که ایجاد و ک

سط یکي از اولویتحمایت از بنگاه سي در برنامههای کوچک و متو سا ست. های ا شورها ا صادی این ک سعه اقت های تو

اد اشتغال، گذاری کمتری نیاز دارند، بازدهي بیشتری داشته و در ایجرغم آنکه به سرمایههای اقتصادی علياین بنگاه

ایجاد بسااتر مناسااب برای نوآوری و اختراعات و افزایش صااادرات این کشااورها، نقش مهمي دارند. در حال حاضاار، 
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از  یریاز امکانات و جلوگ نهیبهرا به اسااتفاده  يکنندگان صاانعتدیشاادن بازارها، توليو جهان یيگرابه منطقه شیگرا

ست که نت ساخته ا  شیاز پ شیب جیو رشد و ترو يصنعت ساختاردر  رییموضوع، تغ نیا جهیهدر رفتن منابع مستلزم 

( یيو روستا ی)شهر يو خدمات یدیتول یکوچک و متوسط، واحدها یهاواحد وکوچک و متوسط است. بنگاه  عیصنا

در مناطق مختلف فراهم کردن اشغال  داریتوسعه پا جادیا تینفر کارکن دارند. با توجه به اهم 50از  کمترهستند که 

ست یالزامات برا نیاز مهمتر يکیجزو  سعه پا يابید ست. در ا داریبه تو ستا واحدها نیا که در  يو خدمات یدیتول یرا

 تواننديم کنند،يم جادیا یادیخدمات و تجارت مشاغل ز د،یتول یهاکوچک و متوسط فعال در بخش یهاقالب بتنگاه

مسااتقر شااوند از امکانات و  يصاانعت یهادر پارک عیها و صاانابنگاه نیکه ا يداشااته باشااند. در صااورت یدینقش کل

مانند وجود  یيایاز مزا توانندياساااتفاده نموده و م يخوبعوامل مهم به ریها و سااااشااارکت نیا یيربنایخدمات ز

 نهیمند شوند و زممشترک بهره اتسیو تأس التیدر ساخت و سازها و وجود تسه یيجوصرفه ،يعموم یهارساختیز

 تیوضااع توانديدر سااطح شااهرسااتان م يو خدمات یدیتول یتعداد واحدها يبررساا نی. بنابراندیرقابت را فراهم نما

 آمده است.  26آمار در جدول  نیها را نسبت به هم نشان دهد که ااز شهرستان کیموجود هر

 يخدمات و یدیتول یواحدها تعداد شاخص: 26جدول
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 (نگارندگان: محاسبات -تهران استان یزیربرنامه و تیریمد سازمان: هاداده)منبع 

 
 يخدمات و یدیتول واحد تعداد شاخص نقشه:  26 شکل

 یدیتول و يخدمات واحد 2128 و 2263، 3026 با پاکدشت و شوایپ س،یپرد یها شهرستان 26 شکل به توجه با

 .دارد را يخدمات و یدیتول واحد نیکمتر تعداد 57 با بهارستان شهرستان و باشنديم دارا را تعداد نیباالتر
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 شده يرسان گاز یشهرها تعداد شاخص
ترین ارکان هر فعالیت اقتصادی، از جایگاهي راهبردی در نظام های اقتصادی رو به توسعه عنوان یکي از مهم هنرژی با

عوامل گردد. به عبارت دیگر، انرژی نیز همانند سایر ترین عوامل توسعه پایدار محسوب ميبرخوردار بوده و از اساسي

ریزی و اقدام برای رود که برنامهتولید از جمله ساارمایه و نیروی کار از عناصاار بنیادین رشااد اقتصااادی به شاامار مي

 . سازدناپذیر ميدسترسي به منابع قابل اطمیناني از آن جهت تامین امنیت عرضه انرژی را اجتناب

ست محیطي بدر کنار مزیت سبکارگیری گاز طبیعي، عوامل ههای زی تر و قیمت ي همچون پراکندگي جغرافیایي منا

سایر حامل سبد انرژی قابل رقابت با  سهم فزاینده به گاز طبیعي در  صیص   یخانوارهاهای انرژی، موجب اقبال و تخ

ست و دولت یشهر شنديم زیها نشده ا سعه ا کو سطح رفاه بعالوه بر فراهم یانرژ نیبا تو  تیفیو ک شترینمودن 

شهر یانرژ نیا ترستهیشا يزندگ سعه بدهند. بنابرا یرا در مناطق  س نیتو ضع يبرر سان یشهرها تیو  شدهيگازر

 نیمنطقه را نشااان دهد. برهم کی يافتگیتوسااعه ن ای يافتگیتوسااعه  تیها وضااعاز شاااخص يکیبه عنوان  توانديم

  .دهديتهران نشان م شهرستان در استان کیرا به تفک شدهيگازرسان یتعداد شهرها 27اساس در جدول 

 (ریسال اخ کی)در  شده يرسان گاز یشهرها تعداد شاخص: 27جدول
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 (نگارندگان: محاسبات -تهران استان یزیربرنامه و تیریمد سازمان: هاداده)منبع 

 
 شده يرسان گاز یشهرها تعداد شاخص نقشه:  27 شکل

 و استان یهاشهرستان نیب در شده يگازرسان شهر نیشتریب یدارا شهر 7 با اریشهر شهرستان 27 شکل به توجه با

 یرشد شهرها ریاخ یهادر سال نیتعداد را دارند. بنابرا نیشهر کمتر کیو قرچک با  شوایتهران، قدس، پ یهاشهرستان
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 نیرشد آمار مربوط به ا نیاز ا يبوده است. بخش شتریها بشهرستان رینسبت به سا اریدر شهرستان شهر شدهيگارزسان

انجام شده بود و  یشهر یهابه سکونتگاه يگازرسان اریها قبل از شهرستان شهرشهرستان ریامر است که در سال

 ياز سطح مناسب شدهيگازرسان یتعداد شهرها شیافزا نیها فاصله داشت، با اشهرستان ریکه با سا اریشهرستان شهر

 به شهرها برخوردار شد.  يو گازرسان عیاز توز

 شده يرسان گاز یروستاها تعداد شاخص
صد جمع 97هم اکنون  صد جمع 73 ،یشهر تیدر ستا تیدر صد از جمع 87و  یيرو شور از نعمت گاز  تیدر کلّ ک

ستا نیهم دربرخوردارند.  يعیطب ستاها تعداد را سان یرو  کاهش معرّف که یيهاشاخص از يکی عنوان به شده يگازر

ستا در و روستا و شهر اختالف زانیم ستان در است، ياجتماع عدالت یرا  تیوضع و گرفته قرار يبررس مورد تهران ا

  .اشت آمده 28 جدول در شاخص نیا

 (ریاخ سال کی)در شده يرسان گاز یروستاها تعداد شاخص: 28جدول
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 (نگارندگان: محاسبات -تهران استان یزیربرنامه و تیریمد سازمان: هاداده)منبع 

 
 شده يرسان گاز یروستاها تعداد شاخص نقشه:  28 شکل

 یيروستا یهاسکونتگاه نیشتریب روستا 64 با نیورام شهرستان و روستا 67 با یر شهرستان 28 شکل به توجه با

باشد و شهرستان قدس با  ياستان تهران م یهاشهرستان نیب در. دارند هاشهرستان ریسا به نسبت را شدهيگازرسان

 یروستاها نیبهارستان و قرچک کمتر یهاباشد و سپس شهرستان يتعداد م نیکمتر یشده دارا يروستا گازرسان 4

ها از شهرستان نیا یيروستا یهاسکونتگاه ينسب تیو محروم ماندنیباق ریمسئله تحت تأث نیرا دارند. ا شدهيگازرسان
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 گرید یها از سوشهرستان ریها نسبت به ساشهرستان نیدر ا یيروستا یهاتعداد کمتر سکونتگاه نیو همچن سوکی

 . باشديم

 یشهر بهداشت خانه سرانه تعداد شاخص
کشور مد نظر بوده است چنان  یدر مباحث توسعه مند یياز مباحث مبنا يکیامر بهداشت همواره به عنوان  رانیا در

به  بهداشت و درمان اختصاص  «کشور يو فرهنگ ياجتماع ،یبرنامه سوم توسعه اقتصاد»و پنجم  قانون ستیکه فصل ب

توسعه در هر کشور است. دولت  یهاتیاولو  نیاز مهمتر يکی ایسالم و پو یاداشتن جامعه  نیداده شده است. بنابرا

 یهادر ارتقاء شاخص يدر بخش بهداشت و درمان کشور، سع یادیز اریبس یهانهیهر ساله با صرف هز نیریو خ

است؛  یمهم و ضرور اریتوسعه هر کشور بس یکه برا یيهااز حوزه يکیسطح سالمت مردم دارند.  شیو افزا يبهداشت

تمام افراد جامعه جز الزامات محسوب  یبرا کردن آن تیکه رعا يدر سطح جامعه است. بهداشت طیتوجه به بهداشت مح

 شود.يم

سالمت، خود به  نیباشد؛ ا زهیاز آن سالم و پاک رونیها چه در داخل خانه و چه بانسان يزندگ یبرا طیکه مح يزمان

 طیو مح يبهداشت عموم تیفراموش کرد که رعا دینبا البتهآورد. يافراد جامعه به دنبال م یرا برا یيایخود نشاط و پو

بهداشت، به  تیکار اهتمام الزم را داشته باشند و رعا نیانجام ا یبرا نیشود که همه مردم و مسئوليمحقق م يزمان

 شود. لیتبد يعموم يفرهنگ

جامعه  يبه موضوع بهداشت عموم دیو توسعه با شرفتیپ یاند که براافتهیموضوع دست  نیاز جوامع به ا یاریبس امروزه

اقتصاد،  ستمیها بر سنهیاز هز یاریبس شیموضوع عالوه بر افزا نیکه عدم توجه به ا چراداشته باشند.  یاژهیتوجه و

از حقوق مسلم فردى و اجتماعى است  کىیاز بهداشت و سالمتى  برخوردارىشود. يم زیجامعه ن کیباعث عقب گرد 

است که جسم و روان مردم آن سالم باشد. سالمت اى شده است. جامعه موفق جامعه دیآن تاک بر زیاسالم ن نیکه در د

 نیقابل توجهى برخوردار است. برهم تیاز اهم زیاقتصادى ن دگاهیابزار تکامل انسان است و از د نیجسم و روان مهمتر

 یاستانداردها از شهروندان یبرخوردار تیوضعاست که  یيهااز شاخص يکیعنوان اساس سرانه خانه بهداشت به

 .است آمده 29 جدول در تهران استان یهاشهرستان در شاخص نیا. دهديم نشان را يبهداشت

 یشهر بهداشت خانه سرانه شاخص: 29جدول
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 یشهر بهداشت خانه سرانه شاخص نقشه:  29 شکل

 

 تهران استان یهاشهرستان نیب در تعداد نیباالتر یدارا بهداشت خانه 9 باسرانه نیورام شهرستان 29 شکل به توجه با

اشاره کرد که  توانيچنان م تیوضع نیا لی. در تحلباشديم سرانه نیکمتر یدارا 0.17 با تهران شهرستان و. باشديم

سرانه اثرگذار  زانیها که در محاسبه مشهرستان رینسبت به سا شتریب اریبس تیداشتن جمع لیدلشهرستان تهران به

 . باشدياستان تهران م یهاشهرستان انیسرانه در م زانیم نیترنییو پا نیکمتر یاست، دارا

 یيروستا بهداشت خانه سرانه تعداد شاخص
شاخص شورمان(،  سعه )از جمله ک شورهای در حال تو صورت متوازن در ک شت و درمان به  سعه خدمات بهدا های تو

واحدهای کوچک  نیدر ب يها، حتشااااخص نینشاااده و شاااکاف توساااعه ا عیتوز یيایجغراف يمناطق و نواح انیم

شاهده م یيایجغراف ضوح م شور، ارائه . یکي از ابعاد تجليشوديبه و شتي و درماني در ک بخش مدیریت خدمات بهدا

 نیا نیاز مهمتر يکی یيروسااتابهداشاات  یهاباشااد و خانهخدمات بهداشااتي و درماني به اقشااار مختلف جامعه مي

سکونتگاهعنا ستا یهاصر در  شديم یيرو ستا یها. خانهبا شت رو س طیشرا تیبا رعا یيبهدا ستر و  یيایجغراف يد

سط براهب يفرهنگ س نی. بنابراشونديم یاندازنفر( راه 3500تا  500نفر ) 1200حدود  یطور متو سرانه خانه  يبرر

 سهینشان دهد و مقا یيدر جامعه روستا يشهرستان را در حوزه توسعه خدمات بهداشت کی تیوضع توانديبهداشت م

سرانه ستا را در  انیعدم توازن م زانیم یشهر یهاان با  شان م کیشهر و رو شکل  30. جدول دهديمنطقه ن  30و 

  .دهدياستان تهران نشان م یهاشاخص را در شهرستان نیا تیوضع

 یيروستا بهداشت خانه سرانه شاخص: 30جدول
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 (نگارندگان: محاسبات -تهران استان یزیربرنامه و تیریمد سازمان: هاداده)منبع 

 
 یيروستا بهداشت خانه سرانه شاخص نقشه:  30شکل

 نیباالتر یدارا 1.35 سرانه با راناتیشم شهرستان سپس و 1.44 سرانه با روزکوهیف شهرستان 30 شکل به توجه با

 تیوضع نی. بنابراباشديم سرانه نیکمتر یدارا 0.06 با بهارستان شهرستان و استان یهاشهرستان نیب در سرانه

 یهاشهرستان رینسبت به سا راناتیو شم روزکوهیف یهاشهرستان یيدر مناطق روستا يپوشش خدمات بهداشت

 دارد.  یترمناسب تیاستان وضع

 مسکن وام تعداد شاخص
رشد اقتصادی دارد. این بخش های دیگر اقتصادی نقش اساسي در بخش مسکن به دلیل ارتباط پیشین قوی با بخش

تواند به عنوان موتور رشاااد و قطب توساااعه در های دیگر اقتصااااد دارد، ميهای بخشبه دلیل نیاز باالیي که به داده

اقتصاد کشور عمل کند. به رغم این، در دو دهه گذشته بخش مسکن با نوسانات شدید قیمت در مناطق شهری کشور 

توان بارزترین شهرها را ميهای مسکن به ویژه در کالنثباتي و نوسانات گسترده قیمترو به رو بوده است. مسأله بي

ویژگي این بخش مهم اقتصادی کشور دانست. اگر بتوان عوامل مؤثر بر قیمت مسکن و نوسانات آن را شناسایي کرد، 

صااي و چه از جانب گیرهای مربوط به این بخش چه از سااوی بخش خصااوتواند در تصاامیمشااناسااایي این روند مي

 گذاران اهمیت زیادی داشته باشد. سیاست

ساس يمال نیتأم باشد. به  يم مهم يبازار مسکن به شمار رفته و در ابعاد اقتصادی و اجتماع يمسکن از مؤلفه های ا

سکن خانوارهای کم درآمد و نحوه تأم ،يلحاظ اجتماع ضوع م ستطاعت مال توجهآنها با  يمال نیمو آنان در  يبه عدم ا

شود. از بعد اقتصادی، يبخش مسکن محسوب م درها دولت يهای اساساز چالش ،يواحدهای مسکون دیتدارک و خر
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بر عرضااه و تقاضااای  میبخش، به طور مسااتق نیبه ا افتهی اختصاااص التیهای بازار رهن، حجم اعتبارات و تسااهنرخ

 است. رگذاریمسکن تأث

منظور تأمین نیازهای مصاارفي در کشااور ما همچون بساایاری از کشااورهای  از سااوی دیگر، میزان کمبود مسااکن به

از این رو، عملکرد مؤثر بازار مسکن مستلزم دسترسي به  درحال توسعه به مراتب بیشتر از امکانات مالي دولت است.

نه خانوارها های خرید یا احداث مسااکن به چندین برابر درآمد ساااالمنابع مالي درازمدت اساات. در واقع، چون هزینه

ها نیست، نیاز به استقراض درازمدت برای تأمین مالي مسکن انداز آنها پاسخگوی این هزینهپس شود و معموالًبالغ مي

التفاوت قدرت خرید خود با بهای یک واحد مسااکوني را از کند. به بیان دیگر، خانوارها ناگزیرند مابهضاارورت پیدا مي

ازند. با توجه به اینکه در ایران نیاز به اسااتقراض درازمدت برای تأمین مالي مسااکن اندازهای آتي خود بپردمحل پس

ضرورت دارد، شاید بتوان تسهیالت بانکي را به عنوان یکي از عوامل نوسانات قیمت مسکن در نظر گرفت. بنابراین، در 

ولید ناخالص داخلي، نرخ تورم، نرخ این بررسي میزان اثرگذاری تسهیالت بانکي در مقایسه با عوامل دیگر اقتصادی )ت

سایر دارایي سکه و  سکن و نقش ها، درآمدهای نفتي، نرخ بهره کوتاهارز، قیمت  سانات قیمت م مدت، نرخ اجاره( بر نو

های تجاری فعال در کشور در زمینه ارائه تسهیالت ترین نقش را میان بانکتسهیالت اعطایي بانک مسکن که محوری

راستا با هدف مشخص نیدر ا .گیردین مسکن مورد نیازشان دارد، به طور خاص مورد توجه قرار ميبه مردم برای تأم

سانات قیمت مسکن، مي سهیالت بانکي بر نو شاخص تعداد وامشدن نقش ت شده در هر یهاتوان  از  کیمسکن اعطا 

  آمده است. 31شهرستان در جدول  کیآمار به تفک نیقرار داد که ا ياستان تهران را مورد بررس یهاشهرستان

 مسکن وام تعداد شاخص:  31جدول
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 مسکن وام تعداد شاخص نقشه:  31شکل

ساس شه  برا ستان 31و جدول  31آنچه در نق شهر ست  سبت به  19.3و  28.5با  بیو تهران به ترت یر یهاآمده ا ن

 متیباالبودن ق لیشهرستان به دل رینسبت به سا شیافزا نیاند. اوام مسکن را داشته زانیم نیتریها بشهرستان ریسا

 تیباالتر بودن جمع نی. عالوه براباشديم کند،يآن را نم یانداز خانوارها تکافوها که درآمدها و پسشهرستان نیدر ا

ستان نیساکن در ا ست که به باالتررفتن ا يعوامل گریها از دشهر ساشاخص  نیا سبت به  ستان رین ستان  یهاشهر ا

 يافتیدر یهاوام زانیم نیکمتر 2.4و  2با  بیبه ترت شوایو پ شیپرد یهاتهران منجر شده است. در مقابل شهرستان

 اند. در بخش مسکن را داشته

 يبانک التیتسه تعداد شاخص
صاد، ظرف يبخش واقع ص تیاقت شخ سترش  دیبرای تول يمحدود و م سرماتیفعالدارد و برای گ گذاریهیهای آن به 

را  يگذاری و به تبع آن توسااعه بخش واقعهیساارما برایالزم  ياقتصاااد، منابع مال ياساات. بخش مال ازین دیهای جد

صوالت و خدمات در بازارهای واقع عیو توز دیتولبخش،  نیا نی. همچنکنديفراهم م سه يمح صاد را ت کند. يم لیاقت

تمام شاااده  بهایفراهم کند تا  يبخش واقع يمال نیبرای تام نهیهز نیبتواند منابع الزم را با کمتر دیبا يمالبخش 

شود يهای مالهنیاز حد متاثر از هز شیب زین يکاالها و خدمات بخش واقع س به .ن بتواند منابع  دیبا يمال ستمیعالوه، 

صادبخش يبرای تمام کنواختیالزم را به طور هماهنگ و  شد ها بهکند تا همه بخش زیتجه های اقت صورت متوازن ر

سعه  يهای مالستمیس .کند س نقشهای نظارت، معامالت و اطالعات، هنیکاهش هز قیاز طر افتهیتو سا در بهبود  يا

وکار، های مناسب کسبفرصت يمال نیو تام یيشناساکارآمد با  يهای مالکنند. نظاميم فایا يگری مالکارکرد واسطه

و  سکیر تیریو مد عیتوزمبادله کاالها و خدمات،  لیتسه ،هاگذاریهیبر سرما نظارتاندازها، پس صیو تخص عیتجم

رشااد اقتصااادی  شیافزا تیو در نها هیو ساارما يبهتر منابع مال صیهای مبادله موجب تخصااهنیکاهش هز نیهمچن

ستا م نیشوند. در ايم سه زانیرا  یهابخش ژهیجامعه به و کیمختلف  یهاشده به بخشارائه يبانک التیو تعداد ت

کند. شاااخص آمار  لیمنطقه تسااه کیتوسااعه را در  ندیفرا شااران،یپ یروین کیمثابه به توانديم يو خدمات یدیتول
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سه شاخص يکی يبانک التیت شن م یيهااز  ست که ن سه دهديا ستفاده از ت  کیمختلف  یهادر بخش يبانک التیا

 آمده است.  32استان تهران در جدول  یهاشهرستان کیآمار به تفک نیمنطقه به چه صورت بوده است و ا

 يبانک التیتسه آمار شاخص:  32جدول
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 يبانک التیتسه آمار نقشه:  32شکل

ساس ستان برا شهر شکل  یهاآمار موجود از  ستان تهران که در  سه 32ا شه آمار ت صو يبانک التیو در قالب نق  ریبه ت

 یشتریب يبانک التیها از تسهشهرستان رینسبه به سا سیقرچک و پرد روزکوه،یف یهاشده است شهرستان دهیکش

 التیاستفاده از تسه زانیم نیکمتر 2.4و  0با  بیو بهارستان به ترت شوایپ یهااند و در مقابل شهرستاناستفاده کرده

 اند.  ها داشتهشهرستان ریرا نسبت به سا

 

 ياجتماع یهابیآس مراکز تعداد شاخص
 ةدر پنج ده آنکهرغم انسااان، به يزندگ ياجتماع تیبه عنوان امری معطوف به بهبود وضااع ياجتماع ةتوسااع ةمؤلف

در نظام برنامه ایسااتهیبا گاهیجا ازجهان قرار گرفته اما هنوز  شاامندانیگذشااته مورد توجه جدی صاااحبنظران و اند

اقتصادی  ةتوسع ژهیمباحث توسعه، به و هیدر حاش ایمقولهحداکثر به عنوان  ایکشور برخوردار نبوده  ةو توسع زییر

 بیکرده است. آس داینمود و بروز پ ياجتماع یهابیامر در قالب وقوع آس نیاست. ا نگرفتهمورد توجه قرار  يصنعت ای

 يو قواعد عام عمل جمع يکه در چارچوب اصاااول اخالق شاااودياطالق م يجمع ای یبه هر نوع عمل فرد ياجتماع
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 يو اجتماع يقبح اخالق ای يبا منع قانون جهیو در نت ردیگيکنشگران قرار نم تیجامعه محل فعال يرسم ریو غ يرسم

و نظم  يناظران قانون، اخالق عموم دیخود را از د یهایدارند کجرو يکجروان ساااع ل،یدل نی. به همگردديروبرو م

نظر  از .شونديمواجه م يو طرد اجتماع ياخالق ریتکف ،يقانون گردیصورت با پ نیا ریدر غ رایز ند؛یپنهان نما ياجتماع

که ممکن است  يعمل. رفتار و شوديم فیموجود در فرهنگ تعر یبا توجه به هنجارها يرفتار انحراف کیبروس کوئن 

ست در جاها ای تیموقع کیدر  شد، ممکن ا شد. از جمله  ریناروا و غ گرید یفرهنگ خاص قابل قبول با قابل قبول با

فحشااا و  اد،یجوانان، اعت یبزهکار ز،یجنون آم يروان يناراحت ،یانحرافات در فرهنگ ما قتل عمد، تجاوز به عنف، دزد

 یهابیو اقدام کند مراکز آس یزیربرنامه هابیآس نیکاهش ا یدر راستا توانديکه م یاز مراکز يکیامثال آن است. 

ست. در هم ياجتماع ستا با توجه به روند فزا نیا س نیا ندهیرا شهر ژهیبه و هابیآ شاخص تعداد مراکز  ،یدر نقاط 

قرار گرفت و آمار آن  يدر استان تهران مورد بررس يتوسعه اجتماع یهااز شاخص يکیعنوان به ياجتماع یهابیآس

 آمده است.  33در جدول 

 ياجتماع یهابیآس مراکز تعداد شاخص:  33جدول
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 ياجتماع یها بیآس مراکز تعداد شاخص نقشه:  33شکل

 ریمرکز نسبت به سا 42در شهرستان تهران با حدود  ياجتماع یهابیاطالعات و آمار حاصله تعداد مراکز آس براساس

 ياجتماع یهابیتعداد آس نیو همچن تیاز جمع يتابع زانیم نیتعداد مراکز را دارد. باالبودن ا نیشتریها بشهرستان

که  يگمنام يژگیو نیها و همچنشهرستان ریشهرستان تهران نسبت به سا تیجمع زانیباالبودن م لیاست که به دل
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س یهامحرک نیتراز مهم يکی س ياجتماع یهابیوقوع ا ست، تعداد مراکز آ شديباال م زین ياجتماع یهابیا . اما با

 یهابیآساا شااتریبه بروز ب توانديامر م نیبوده و ا ياجتماع یهابیو قرچک فاقد مرکز اساا سیپرد یهاشااهرسااتان

 منجر شود.  زیها نشهرستان نیدر ا ندهیدر ا ياجتماع

 پسماند دیتول واحد تعداد شاخص
شر يترشدن زندگدهیچیبه تبع آن پ و تیجمع شیافزا ،یيگرارواج فرهنگ مصرف ،ينیتوسعه شهرنش در  یجوامع ب

سان ستیز طیمح د،یجدقرن  ست.  مواجه یرا با مخاطرات جد يعیو طب يان شکالت،  نیا نیاز بارزتر يکیساخته ا م

ست. توجه به مح دیمواد زا دیتول شیافزا سان يو حفظ سالمت ستیز طیا سا ان ساس يکیموجودات،  ریو  صول ا  ياز ا

شت جهان دگاهیشود. از ديم محسوبروزمره  يدر زندگ که بر اثر توسعه  يمشکالت نیتر مهماز  يکی ،يسازمان بهدا

ستا ،یشهر صنعت یيرو سأله دفع مواد زا دیپد يو  ست، م شد. دفع يجامد م دیآمده ا شتبا زباله به عنوان مهم يبهدا

ها ساده و ارزان روش ریبا سا سهیروش در مقا نیشود، چرا که ايدفع شناخته م شدهروش کنترل نیترو متداول نیتر

 کار ماهر ندارد.  یرویو ن دهیچیپ یبه تکنولوژ ازیتر است، ضمن آن که ن

سر و کار دارند و مقدار یتر شهردارشیاست که ب یاکشور مسأله یزباله در شهرها دیروز افزون تول شیافزا ها با آن 

صرف جمع يتوجهقابل  شکالت ز نیشود، عالوه بر ايحمل و نقل و دفع زباله م ،یآوراز بودجه آنها   يطیمح ستیم

 ياساات و به عوامل يوجهمقوله چند کیپسااماند  تیریمد ندیکه فرآ نیبا توجه به ا .داشااتخواهد  يرا در پ يفراوان

 نیدر ا قبولقابل  یابه نقطه دنیدارد، جهت رسااا يبساااتگ افتیدفع و باز نقل،حمل و  ،یآورجمع د،یهمچون تول

ها و عوامل پسااماند اعم از چالش تیریمد سااتمیساا عملکردبر  رگذاریتأث يو خارج يعوامل داخل يسااتیعرصااه با

اقدام  نهیبه یهایاستراتژ نیقرار داد و سپس به تدو يشتاب دهنده را مورد بررس یهالیپتانس نیو همچن کنندهکند

س نیبنابراکرد.  سماند دیتول یواحدها تعداد يبرر ست یيهاشاخص از يکی عنوانبه پ ضع توانديم که ا سماند تیو  پ

شان را منطقه کی ضع 34 شکل و 34 جدول و دهد ن ستان در را شاخص نیا تیو ستان یهاشهر شان تهران ا  ن

  .دهديم
 پسماند دیتول واحد تعداد شاخص:  34جدول
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 پسماند دیتول واحد تعداد شاخص نقشه:  34شکل

ساس شاخص تعداد واحد تول برا شه  صله در نق شکل  دیآمار حا سماند که در  ستان  34پ شهر ست  شده ا شان داده  ن

ها دارد شهرستان ریمراکز را نسبت به سا نیشتریمرکز پسماند ب 68با  یدیزباله تول یباال اریحجم بس لیتهران به دل

 تعداد واحد پسماند را دارند.  نیکمتر 0.67و  0.29با  بیبه ترت شوایو پ روزکوهیف یهاو شهرستا

 هاراه طول شاخص
به مقاصااد مهم را فراهم  يدسااترساا یبرا یيایفرصاات جغراف کیو  دهديما را شااکل م رامونیپ یحمل ونقل، فضااا

از  اسااتفادهدشااوار اساات. درواقع،  هینقل لةیروزانه بدون وساا يتصااور تحرک در زندگ کم،ی و  سااتی. در قرن بکندیم

سه یبرا لیاتومب ست. عالوه بر ا رفتهیروزانه پذ يدر زندگ هایيجاجابه لیت صر مهم  يکیحمل ونقل،  نیشده ا از عنا

سطح مل يرقابت ست و نقش  یامنطقهو  يدر  سا ضم يمهم اریب صاد نیدر ت شد و توسعه اقت محققان  يدارد. برخ یر

سعةمعتقدند که  ساختیز تو صاد یحمل ونقل برا یهار شد اقت ست یضرور یکارآمد، امر یر  یهاتیفعال درواقع، .ا

 کیاز  گرید یزهایو چ هیمواد خام، سرما ،يانسان یروینچون  يآسان منابع یيجاجابه ازمندیکشور ن کیدر  یاقتصاد

 زین يخارج و يمحل یبه بازارها یدیاز نقاط تول یيو مواد غذا دشاادهیتول یو انتقال کاالها اساات گریط دانقطه به نق

و  ياز امکانات ارتباط که يو دورافتاده هنگام یمنزو ياز نواح یاریحمل ونقل مناسب است. بس ستمیدرگرو وجود س

صاد یيایجغراف یانزواشوند، از يونقل برخوردار م حمل شده و ارزش اقت سب یخارج  سب م يمنا  نی. بنابراکننديک

سعه و همچن يکیاز آن به عنوان  توانيم شروط تو ستفاده از ظرف نیاز  سعه  یهاتیا  نیا 35نمود. در جدول  ادیتو

 قرار گرفته است.  يشهرستان در استان تهران مورد بررس کیشاخص به تفک

 هااهر طول شاخص: 35 جدول
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 (نگارندگان: محاسبات -تهران استان یزیربرنامه و تیریمد سازمان: هاداده)منبع 

 
 ها راه طول شاخص نقشه:  35شکل

 دماوند و یر شهر،اسالم یهاشهرستان( 35)شکل  هاراهطول شاخص يمیترس نقشه و 35 جدول اطالعات براساس

 توان و تیظرف هاشهرستان نشیا نیبنابرا. هستند برخوردار یبهر و ترمناسب تیوضع از هاشهرستان ریسا به نسبت

ستفاده یبرا یشتریب ستا در خود یهاتیظرف از ا  و عوامل لیتسه نهیزم يارتباط شبکه از یریگبهره با و توسعه یرا

 و قدس یهاشااهرسااتان مقابل در اما. کنند فراهم را خود شااهروندان انتقال و یيجابجا نیهمچن و یدیتول یهانهاده

ستان ضع بهار سب تیو سب نهیزم هارساختیدر ز یگذارهیسرما و نهیهز صرف با دیبا و ندارد را يمنا تر را توسعه منا

 فراهم کنند. 

 

 یریگجهینت و یبندجمع
 شودکهيم شناخته هایزیربرنامه یبرا یيمبنا عنوان به توسعه لحاظ از هاشهرستان و ينواح گاهیجا لیتحل و يبررس

 به توانيم موجود وضاااع در گوناگون یهاشااااخص يفیک و يکم تیوضاااع نییتع با درواقه. دارد یيسااازابه تیاهم

 و نیتدو ن آ یبرا را یاستهیشا اندازچشم و شناخت را يفعل ضعف نقاط برد، يپ شهرستان کی نیادیبن یهاتیظرف

س ستان در توسعه مختلف یهاشاخص بر یمرور. نمود میتر ستان یهاشهرتان کیتفک به تهران ا شان ا  رغم به داد ن

 و متوازن توسعه موجبات نتوانسته یيفضا و ياجتماع ،یاقتصاد مختلف ابعاد در اقدامات نیا یاتوسعه اقدامات و اجرا

 در مناسااب نساابتاً یامدهایپ وجود با یاتوسااعه اقدامات نیا گرید انیب به. بزند رقم اسااتان سااطح در را يهماهنگ

 جینتا بر یمرور. است نداشته همراه به را یيفضا توسعه و نبوده مناسب یيفضا منظر از اما جامعه مختلف یهابخش
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صله س از حا سه، تعداد یهاشاخص يبرر سنل تعداد مدر سه، پر سکیک تعداد ،يعموم یهاکتابخانه تعداد مدر  یهاو

 یهامجتمع ها،نگارخانه تعداد ،يمحل مطبوعات و اتینشااار تعداد کودک، مهد تعداد ها،چاپخانه تعداد ،يمطبوعات

 یهابخش در یانرژ مصااارف زانیم شااااغل، تیجمع فعال، تیجمع غات،یتبل و يآگه یهاکانون ،یهنر و يفرهنگ

 ژهیو به و مختلف یهاحوزه در يبانک التیتسه زانیم شاخص مجوز، یدارا يصنعت یواحدها تعداد ،یتجار و يعموم

 شهرستان پسماند دیتول یواحدها و ياجتماع یهابیآس به يدگیرس مراکز تعداد شاخص نیهمچن و مسکن حوزه در

شته یترمناسب تیوضع هاشهرستان ریسا به نسبت تهران  یترمناسب یبرخوردار زانیم هاشاخص نیا نظر از و دا

شته  ریسا به نسبت تهران شهرستان یبرتر از نشان که بوده هاشاخص نیا یبندجمع حاصل زین 36 شکل. است دا

ستان ضع نمودن لحاظ و درنظرگرفتن بدون یبندجمع نیا اما. دارد هاشهر  خواهد کنندهگمراه یمقدار تیجمع تیو

ساختیز وجود رایز بود، سعه یمعنا به لزوماً نقطه کی در شتریب امکانات و هار شدينم منطقه آن بودن ترافتهیتو  و با

 جینتا از چنانچه. روديم شااامار به شااااخص نیا کنندهحیتصاااح و کنندهلیتعد عامل کی عنوان به يتیجمع عامل

سعه یهاشاخص یبندجمع ستان در تو صل تهران ا ستان تفوق و یبرتر شد حا  که یيهاشاخص نظر از تهران شهر

شاره سوس شد، ا ستان نیترفیضع اما بود ملموس و مح  نظر ازکه  یطوربه بودند؛ متفاوت هاشاخص نیا در هاشهر

سه تعداد شاخص سنل تعداد نیهمچن و مدر سه پر ستان مدر ستان یهاشهر  تعداد شاخص نظر روزکوهازیف و بهار

 مالرد، و نیورام یهاشهرستان يمطبوعات یهاوسکیک تعداد شاخص نظر از شوا،یپ و روزکوهیف يعموم یهاکتابخانه

 يمحل اتینشااار و مطبوعات تعداد نظر از قدس، و روزکوهیف یهاشاااهرساااتان مهدکودک تعداد شااااخص نظر از

 رباط شوا،یپ مالرد، قدس، بهارستان، یهاشهرستان هانگارخانه تعداد شاخص نظر از س،یپرد و نیورام یهاشهرستان

 یهامجتمع تعداد شاااخص نظر از نیهمچن. گرفتنديم قرار برخوردار کمتر یهاشااهرسااتان رده در اریشااهر و میکر

 تیجمع و فعال تیجمع شاخص نظر از و شوایپ و روزکوهیف قرچک، و قدس ار،یشهر یهاشهرستان یهنر و يفرهنگ

 هاشاخص نیا نظر از اصطالحاً و داشت یترنییپا گاهیجا هاشهرستان ریسا به نسبت روزکوهیف شهرستان زین شاغل

ستان رده در ش اما. گرفتيم قرار برخوردار کمتر یهاشهر سرانه ورز شاخص  ستان پرد ياز نظر  از نظر  س،یشهر

شک عموم شم يشاخص تعداد پز ستان  ض رانات،یشهر ساحت ارا شاخص م شاورز ياز نظر  ستان یک و  یر یهاشهر

ضع نیورام سب تیو شتند و در ا یتربهتر و منا شت. اما در مجموع شاخص نیدا ستان تهران نقش برتر را ندا شهر ها 

ستان تهران بدون لحاظ نمودن نقش جمع توانيم شهر س تیگفت که  شاخص یاریاز منظر ب سبت باز  ساها، ن  ریه 

 داده بود.  یرا در خود جا یشتریب یاتوسعه یهارساختیداشت و ز یترمناسب یها برخوردارشهرستان
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 يتیجمع نسبت نمودن لحاظ بدون توسعه خدمات از یبرخوردار سطح یبندجمع: 36 شکل

ساختیز وجود شد ذکر که گونههمان اما سعه یمعنا به لزوماً نقطه کی در شتریب امکانات و هار  آن بودن ترافتهیتو

شدينم منطقه صح و کنندهلیتعد عامل کی عنوان به يتیجمع عامل و با  چه. روديم شمار به شاخص نیا کنندهحیت

سا ساختیز و امکانات از يبرخ یدارا که یيشهرها ای و مناطق ب سعه یهار ستند یاتو  تیجمع تراکم و تمرکز اما ه

 يتیجمع یهاآستانه تیرعا عدم و باشند نداشته يدسترس هارساختیز و امکانات نیا به مردم همه است شده باعث

 عدم يتیوضع نیچن جهینت. شود استفاده رساختیز و امکانات آن توان و تیظرف از شتریب اریبس که است شده باعث

ضاد در ياجتماع عدالت یارهایمع با که شده شهر کی شهروندان انیم ینابرابر بروز و تعادل ست ت  لحاظ نیبنابرا. ا

سبت نمودن صو توانديم يتیجمع یهان سعه یهاشاخص از یاتریگو و بهتر ریت  وجود و دهد ارائه منطقه کی در تو

 حکم سپس و بدهد قرار يبررس مورد منطقه آن تیجمع با رابطه در منطقه کی را یاتوسعه یهارساختیز و امکانات

 در توساااعه یهاشااااخص تیوضاااع بهتر درک یبرا زین حاضااار پژوهش در. بدهد یبرخوردار عدم ای یبرخوردار به

ستان ستان مختلف یهاشهر  یبرخوردار سطح یبندجمع یاتوسعه خدمات و امکانات عیتوز بهتر درک منظور به و ا

 دهديحاصله نشان م جیارائه شده است. نتا 37در قالب شکل  يتیجمع یهانسبت نمودن لحاظ با توسعه خدمات از

سعه شاخص یاامکانات و خدمات تو س یمختلف برا یهاکه  ستان تهران  يسنجش آن مورد برر شهر قرار گرفت در 

ساااکن در  یباال تیمشااخص شااد جمع يجمعت یهاارائه داده اساات. پس از لحاظ نمودن نساابت يمتفاوت جینتا

ضع ستان تهران از نظر و س تیشهر ستر سعه يد س یابه خدمات و امکانات تو صله ب سا یادیز اریفا ستان ریبا  ها شهر

ها دارند. از شعرستان رینسبت به سا یتر و مساعدترمناسب تیوضع روزکوهیو ف راناتیشم یهاندارد بلکه شهرستان

 ماتیاز نظر تقساا یيآنجا. از نمود اشااارهشااهرسااتان  نیمتفاوت ا يبه ساااخت و بافت اجتماع توانيامر م نیا لیدال

شهر تهران در شهرستان شمک کیشهرستان منطقه  ياسیس شهر هم از نظر  نیقرار دارد و ا راناتیالن منطقه از کالن

صاد یبرخوردار زانیم سطح اقت ضع یاز امکانات و هم  سب تیشهروندان آن و ساعدترمنا سا یتر و م سبت به   رین
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 یهادر شاااخص ادیز اریبساا رییبه تغ نیبنابرا باشااد،يکمتر م زیآن ن تیتراکم جمع زانیمناطق دارد و عالوه بر آن م

 یتر و مساعدترمناسب تیاستان در وضع یهاشهرستان ریشهرستان را نسبت به سا نیا تیتوسعه منجر نشده و وضع

استان  یهاشهرستان ریشهرستان نسبت به سا نیگفت ا توانيها مشاخص نیا يکه با بررس یطورقرار داده است، به

شاخص سب یهاتهران  سعه منا صاد ياجتماع ،يتیجمع یهايژگی. اما ودارد یترتو ستان یو اقت شهر  یهاساکنان 

 یبردارو عدم بهره یکشاورز يازجمله شاخص مساحت اراض يعیوجود امکانات طب رغميبهارستان، قرچک عل ار،یشهر

 استان تهران منجر شد است.  یهاشهرستان ریها نسبت به ساشهرستان نیکمتر ا يافتگیبه توسعه هاتیظرف نیاز ا

 
 يتیجمع نسبت نمودن لحاظ با توسعه خدمات از یبرخوردار سطح یبندجمع: 37 شکل

ضا کپارچهیفقدان نگرش  درمجموع ستان تهران به همراه توز یيف در پهنه  تیناهمگون و نامناسب جمع عیدر قلمرو ا

ستان تعامالت و پ ستان در به صورت يمناسب يبخش نیو ب يمکان نیمناسب ب یوندهایا  يرا رقم نزده است تا قلمرو ا

در  یيفضا یوندهایتعامالت و پ نیکه ا يبرخوردار شود و مادام یانسبتاً متوازن و همگون از امکانات و خدمات توسعه

ستان شود، پ یهاشهر ستان برقرار ن صله م شیهمچون افزا ينامطلوب یامدهایمختلف ا ستان انیفا سعه شهر ها، تو

ستان يبرخ شدنينامتوازن و قطب شهر شک ادامه ااز  شت. بدون   یارهایکه با مع طیشرا نیها را به دنبال خواهد دا

صال دارد تبعات مختلف نیسرزم کی یداریپا صا یهادر حوزه يفا سیس يو حت يطیمح ستیز ،ياجتماع ،یاقت  -يا

 یهاو منابع از شهرستان هاهیسرما شتریاز خروج ب یاقتصاد یهاحوزه تبعات در نیبه دنبال خواهد داشت. ا يتیامن

ستان شهر سمت  شار مرفه به  شت که  شرویپ یهاکمتر برخوردار تا تداوم مهاجرت اق و ممتاز را به همراه خواهد دا

 خواهد بود.  شدنيتعادل و قطبعدم نیدستاورد نامبارک ا یداریو ناپا يشکنندگ
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 مقدمه
 موارد سوم، و دوم بخش دو يخروج اساس بر تا است شده آن بر يسع گزارش یينها مرحله عنوان به مرحله نیا در

 .شود ارائه تهران استان توسعه یوهایسنار تینها در و استراج توسعه یهاشرانیپ و یينها

-یهنجار ،يپژوهندهیآ علم یهاروش براساس تیماه لحاظ به رو شیپ پژوهش انجام روش شده، ارائه مطالب به توجه با

 یاسناد یهاروش از يبیترک ق،یتحق انجام جهت هاداده یآورگرد یبرا و یکاربرد هدف، منظر از که باشديم يلیتحل

 مدل از آن یساز استاندارد یبرا و شده گرفته بهره ساخته محقق پرسشنامه از آن در که شده گرفته کار به يشیمایپ و

 توسعه یدیکل یهاشاخص انتخاب یبرا پژوهش، ادامه در. دهیگرد استفاده متخصصان و دیاسات نظر کارشناسانه يدلف

-جمع منظور به. است شده ستفاده زاردیوویسنار افزارنرم از وهایسنار نیتدو یبرا و  مککیم افزارنرم از تهران استان

 و باز یهاپرسشنامه و مصاحبه شامل که اول مرحله در يدلف ساخته محقق پرسشنامه از قیتحق نیا در هاداده یآور

 یبرا ادامه در و  مککیم افزارنرم در لیتحل یبرا متقاطع أثرات لیتحل پرسشنامه از دوم مرحله در و باشديم بسته

 .است شده استفاده زاردیوویسنار افزارنرم

 توجه با و کارشناسان نظر اساس بر  و ینظر کردیرو به توجه با قیتحق نیا در تهران استان توسعه یارهایمع ای هامؤلفه

 بر تهران استان توسعه ابعاد ای توسعه یارهایمع ریز. است شده یبندطبقه و انتخاب نیسرزم شیآما ياصل رکن سه به

 یهاتیوضع. اندشده انتخاب کارشناسان نظر به توجه با و يدست باال اسناد و پژوهشگران ریسا یهاپژهش اساس

 اسناد ،ینظر کردیرو به توجه با است شده گرفته نظر در وهایسنار یبرا که يمختلف یهاحالت همان ای مختلف

 .است شده استفاده هاآن از وهایسنار نیتدو جهت که بوده کارشناسان نظرات و يباالدست

 پژوهش يمفهوم مدل(: 1) نمودار
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 تهران استان توسعه یهاشرانیپ و اتیکل به ياجمال نگاه

 استان   ینقش اقتصاد
بخش از طرح ابتدا  نیآن است در ا یشناخت نقش اقتصاد ازمندین ناستا در توسعه غالب ویسنار نییتع که یيآنجا از

 "73هیگارن يتون"منطقه،  ینقش اقتصاد نییتع یبرا. گردديم نییتعو شاپو  هیبر اساس مثلث بوژوگارن ینقش اقتصاد

را دارد.  "75کالرک نیکول" یبندمیتقس یاند که مبناداده شنهادیرا پ يروش ،یفرانسو دانیدو جغراف "74ژرژ شاپو"و 

 : نگرنديم لیذ نیدر بطن عناو یمشاغل شهر بیترکسخن، به  گریبه د

 و استخراج معادن. يماه دیو ص يبانجنگل ،یوابسته به کشاورز يانسان یرویگروه اول مشاغل: ن

 و ساختمان. عیفعال در صنا يانسان یرویگروه دوم مشاغل: ن 

در گروه اول و دوم  توانديکه نم يمشاغل هیو خدمات و کل يجذب شده در بازرگان يانسان یرویگروه سوم مشاغل: ن

 آورده شود. 

 میو نامشابه تقس یبخش نامساو 6شکل که بر حسب قرار داد به  یدرصد رو یسه گانه مشاغل را بر مبنا یروهاین

نشان  ریمنطقه است. همان طور که نمودار ز ینقش اقتصاد انگریخطوط، ب ي. نقطه تالقکنندياند، منعکس مشده

 قرار گرفته است. يران در بخش خدماتاستان ته ینقش اقتصاد دهد،یم

 
 استان یاقتصاد نقش نییتع(: 2)نمودار

 1397، 5 فصل تهران، استان شیآما برنامه: منبع

 تهران استان توسعه هایقابلیت تریناصلي

 تهران در مدیریتي و قضایي،اقتصادی سیاسي،اداری، مرکزیت 

 تهران شهر کالن وجود  

 کشاورزی محصوالت بندیبسته و تبدیلي بزرگ صنایع و کشور بزرگ صنایع انواع سوم یک حدود استقرار 

 دراستان

 الملليبین هوایي زمیني، ارتباطي مناسب شبکه وجود و نقل و حمل المللي بین کریدورهای مسیر بر استقرار 

 خمیني امام الملليبین فرودگاه به توجه با HUB کلیه به ریلي و

                                                 
73 . Tony Garnyh 
74 . Georges Shabv 
75 . Colin Clark 
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 منطقه پستي عنوان به پیام فرودگاه و کشور مخابراتي ارتباطي هایشبکه سوم یک حدود از برخورداری  
HUB 

 هافعالیت انواع برای انرژی تامین توان 

 برای کشور مصرف بازار ترینبزرگ و ملي سطح در تجاری مرکزیت و بازرگاني گسترده هایساخت زیر وجود 

 استان در کشور کاالی توزیع و تهیه عمده واحدهای استقرار و مختلف تولیدات

 فراملي و ملي عملکرد با سرمایه سریع گردش و ایسرمایه توجه قابل منابع از برخورداری 

 مالي تخصصي،علمي ای،مشاوره مهندسي، )فني، فراملي و ملي سطوح در برتر خدمات عمده مراکز استقرار 

 (درماني و بهداشتي اعتباری، و

 ماهر و متخصص انساني نیروی از برخورداری  

 عالي آموزش و پژوهشي باالی وسطح عمده مراکز استقرار 

 و نشر جمعي، هایرسانه و )مطبوعات کشور هنری و فرهنگي ورزشي، هایفعالیت از ایعمده بخش تمرکز 

 المللي بین هاینمایشگاه ها،جشنواره و هاهمایش بدني،تربیت و ورزش سینما، و تئاتر چاپ،

 سیاسي و مدني هایتشکل و نهادها از ایعمده بخش تمرکز  

 وفرهنگي سیاسي اجتماعي، اقتصادی، امور در زنان فعال مشارکت و عمومي فرهنگ سطح بودن باال  

 درفیروزکوه زیرزمیني هایآب منابع از برخورداری و کشور غرب و شمال آبریز هایحوضه با همجواری 

 ودماوند

 گردشگری تأسیسات و تفرجگاهي نواحي و فرهنگي و مذهبي تاریخي، طبیعي، هایجاذبه از برخورداری  

 کشاورزی مستعد اراضي و مناسب اقلیم  

 (خورشید و تودهزیست باد، )انرژی برق تأمین برای تجدیدپذیر و نو هایانرژی کارگیری به توانایي 

 سرمایه به گرایش ورزشي، هایفعالیت به جامعه مثبت نگرش ورزش، توسعه برای قانوني هایزمینه وجود-

 .ورزش توسعه غیردولتي داوطلب هایتشکل و خصوصي بخش (NGO) در رساني خدمات و گذاری

 های توسعه استانا و محدودیتهترین تنگناهعمده
 های سطحي و زیرزمینيمحدودیت منابع آب 

 محدودیت اراضي برای توسعه شهرهای موجود 

 های فعالزلزله خیزی و وجود گسل 

  گیاهي و کافي نبودن عملیات آبخیزداری و شوری و تخریب خاکضعف پوشش 

  پدیده وارونگي هوا در شهر تهران 

 وابستگي شدید منابع مالي بخش ورزش به درآمدهای عمومي 

 استان در مفهوم عام آن توسعهاهداف 
 ایجاد مدیریت واحد شهری در شهرهای بزرگ 

 زیست سالم سازی محیط 

 مهار و کنترل رشد جمعیتي و کالبدی مجموعه شهری تهران یابي به تعادل فضائي ودست 
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 های فرهنگي، های هویتي استان و ساماندهي فعالیتهای فرهنگي و ویژگياعتالی معرفت دیني، ارزش

 اجتماعي و ورزشي و توزیع متعادل امکانات درسطح استان

 حفظ، احیا و بهره برداری مناسب از منابع پایه و طبیعي 

  بهره برداری مناسب از منابع آب محدودحفظ، احیا و 

 ارتقاء امنیت نقاط شهری و روستایي در برابرحوادث طبیعي و غیرمترقبه 

 ساماندهي ترافیک در ترددهای شهری و بین شهری 

 ساماندهي بازارهای کاال 

 های صنعتيساماندهي فعالیت 

 های ها با تأکید بر توسعه کشتوری محصوالت و فرآوردههای کشاورزی، افزایش بهرهساماندهي فعالیت

 ای و کاهش ضایعاتمتراکم و گلخانه

 ساماندهي صنعت گردشگری 

 های اقتصادی و عوامل تولیدوری و افزایش آن در بخشنهادینه سازی بهره 

 های اجتماعيهای افراد و گروهارتقاء نقش ورزش در تأمین سالمت جسمي و روحي و تقویت توانمندی 

 دستیابي به هدف( های توسعه هزارهM.D.G ) در استان 

 های اقتصادی بزرگهای گسترده و اداره بنگاهتوانمندسازی بخش تعاوني برای ایفای فعالیت 

 گیری استان سازی و تصمیمتوسعه نقش و جایگاه زنان در سطوح تصمیم 

 محاسبات: نگارندگان( -1397استان تهران،  یزیرو برنامه تیریها: سازمان مد)منبع داده

 توسعه استان تهران هیپا هینظر
سرزمین و باتوجه های آمایشگیریو جهت يانداز بلندمدت توسعه کشور، ضوابط ملدر راستای تحقق اهداف سند چشم

عالي  تیریمد یبستر ساز”ها، نقش و جایگاه منحصر به فرد استان در تحقق اهداف توسعه ملي، استان تهران يبه ویژگ

دانش  یاقتصاد یهاتیت امور تخصصي علمي و پژوهشي، فعالیالمللي کشور، هدانیتوسعه ملي و روابط ب یندهایفرآ

ها گیری از سایر توانمندیهای فوق مانع بهرهتکیه بر اولویت "و برتر را به عهده خواهد داشت نینو یهایبا فناور انیبن

استان تهران، کاهش تمرکز و تراکم فعالیت و  يالمللخواهد بود. به منظور تقویت عملکرد بینهای استان نو ظرفیت

های دانش بنیان و های اقتصادی در راستای افزایش سهم فعالیتجمعیت در مجموعه شهری تهران، ساختار فعالیت

باشد مي ریمدت استان تهران به شرح زندتوسعه بل یراهبردها نیتراصلي نییابد. بنابرايمرتبط با عملکرد فوق تغییر م

 .(1393توسعه استان تهران،  هیپا هی)نظر

 

 تهران استان مدتبلند توسعه یراهبردها نیتر اصلي
 يتر( و تقویت و تجهیز مراکز آموزشو پایین ي)کارشناسيسطوح پایین آموزش عال يجلوگیری از توسعه کم 

به مرزهای جدید دانش  يیاباز استان تهران و دست يزدایاستان در سطوح باالتر، به منظور تمرکز يو تحقیقات

 مورد نیاز مدیریت کشور.  ينسانو تربیت نیروی ا يالمللو بین يمل يهای علمو فناوری، توسعه همکاری
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 يمدرن و سازمانده يو اطالعات يهای الزم ارتباطبنیان از طریق توسعه زیر ساختهای دانشرشد فعالیت 

های نوین و برتر سازگار آوری با تأکید برگسترش فناوریو فن يپژوهش ،يهای علمای از مراکز و پارکمجموعه

 زیست. با محیط

 و فراهم نمودن  يمحور، ارتقاء سرمایه انسان يتوسعه و تقویت نقش کلیه مناطق استان در راستای توسعه دانائ

و  ياقتصادی و نهادی از طریق توسعه)ترویج( جریان اطالعات و ارتباطات و ایجاد جریان دانائ ،ينظام انگیزش

 نوآوری. 

 تولید متناسب با استانداردهای  بانو پشتی يتجاری، حقوق ،يهای مالسطح خدمات در زمینه يارتقاء کیف

 ان. است يالملل)در تداوم راهبرد قبل( در جهت تقویت و ارتقاء نقش بین يجهان

 با  يالمللبین ياستان از طریق توسعه و گسترش تبادالت و تعامالت فرهنگ يالمللتقویت و بهبود روابط بین

 ،يفرهنگ -پذیرش اقوام و ملل، حفظ و احیاء میراث  هنگارتقا امنیت، ایجاد فر ،ياسالم يتأکید بر هویت ایران

 های مورد نیاز. و توسعه زیرساخت يو طبیع يهنری، تاریخ

 های نوین و برتر، سازگار با محیطگیری از فناوریو کشاورزی با بهره يهای صنعتوری فعالیتافزایش بهره- 

 .موری کهای آالینده و با بهرهزیست و با تأکید بر کاهش فعالیت

 های استاندشت يزمینمنابع آب زیر يبرداری بهینه از منابع محدود آب از طریق تعادل بخشحفاظت و بهره 

 های غیر متعارف و تغییر الگوی مصرف آب. ، استفاده از آب

 های های تولید، شیوهوری استفاده از نهادهاز طریق افزایش بهره يارتقاء سهم بخش کشاورزی در امنیت غذای

آبیاری، اقتصادی کردن تولید، حفظ و پایداری منابع پایه، کاهش استفاده از سموم و تاکید بر جلوگیری  یننو

 کشاورزی.  ياز تغییر کاربری اراض

 های مدیریت یکپارچه مجموعه شهری تهران )بر اساس مصوبه هیأت دولت( و جلوگیری از توسعه سکونتگاه

و اسکان غیر  ينشینزیست، پدیده حاشیهو محیط يمنابع طبیع ،يشهری با توجه جدی به حفظ کاربری اراض

 ها و تهدیدات و تأمین خدمات مورد نیاز مجموعه شهری. يبا اولویت مهار آلودگ ،يرسم

 يو اجرای يارتقاء جایگاه مدیریت استان در کشور از طریق عضویت در هیأت دولت و تفویض اختیارات تصویب 

 ها. وظائف و مسؤلیت ردها،متناسب با اهداف، راهب

 های مردم نهاد)سمن( و سازمان يهای مردمها و نهادهای الزم برای افزایش نقش مردم، مشارکتایجاد زمینه

 های استان. در مدیریت سکونتگاه

 در راستای حفاظت و ارتقاء سطح پایداری منابع  يبر رویکرد مشارکت يمبتن يبوماعمال مدیریت جامع زیست

 زیست استان. و محیط يیعطب

 ریزی و برنامه يیابو پدافند غیر عامل در توسعه، مکان يارتقاء امنیت از طریق بکارگیری معیارها و ضوابط دفاع

 مراکز سکونت و فعالیت.

 

 تهران استان یامنطقه توسعه بر مؤثر یهاشاخص انتخاب و یيشناسا
 و یاسناد يبررس و یمورد مطالعه قیطر به تهران استان یامنطقه توسعه بر مؤثر یهامجموعه شاخص یيشناسا-1

 یاکتابخانه
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 و ترمرفع يزندگ کی جادیا و توسعه سمت به استان يحرکت روند به توانديم هاآن به دادن تیاهم که یيهاشاخص 

 توسعه بر مؤثر یهاشاخص عنوان به را شود منجرب خود ساکنان یبرا يروح و يذهن یهادغدغه از بدور ترشاداب

 به. است شده پرداخته تهران استان یبرا هاآن یبندمیتقس به( 1) جدول کی قالب در کار ادامه در و شناخته استان

 صورت به که شده گرفته نظر در تهران استان توسعه يکل یهاشاخص یبند میتقس یبرا بعد 25 و مؤلفه 7 ،يکل طور

 .است شده آورده( 1) جدول

 ابعاد و هامؤلفه هیاول یبند میتقس(: 1) جدول

 ابعاد ابعاد تعداد هامؤلفه فیرد

 د،یتول ،یگرگردش ،یکشاورز ،یيربنایز ،یانباردار و نقل و حمل خدمات، صنعت، 8 یاقتصاد 1

 ریسا

 ياستان فرا ،ياستاندرون 2 يفرهنگ-ياجتماع 2

 ينظام ،يتیامن ،يتیریمد ،یراهبرد 4 يتیامن-ياسیس 3

 بحرانتیریمد ،یانرژ ،يطیمحستیز ،يعیطب منابع 4 يطیمح و يعیطب 4

 يعلم ،یفناور توسعه ،ینوآور اطالعات،یفناور 4 یتکنولوژ و علم 5

 يتیجمع ،يسکونتگاه نظام 2 یفضا سازمان 6

 يالملل نیو ب يمل-ياستان 1 وندهایپ 7

اسناد  سوم، بخش یهاافتهی به توجه با استان توسعه یبرا شاخص 457 ،(Dimension) بعد 25 نیا یبرا ادامه در

توسعه استان تهران، برنامه  هیپا هیاستان تهران، نظر شیتوسعه استان، برنامه آما يتوسعه استان، سند مل يباالدست

استان تهران، سند  يو فرهنگ ياجتماع ،ی(، سند توسعه اقتصادیاستان تهران )سند راهبرد ياقتصاد مقاومت ياتیعمل

 اقتصادی، توسعه ششم پنجساله برنامه قانوناستان تهران،  یهاشهرستان يو فرهنگ ياجتماع ،یتوسعه اقتصاد

 قاتیتحق استان، یبرا نگارانهندهیآ و توسعه يمطالعات یهاطرح و قاتیتحق ،ایران اسالمي جمهوری فرهنگي و اجتماعي

 جدول صورت به و است شده استخراج و  انتخاب گرانپژوهش ریسا قاتیتحق و يدست باال و یکشور توسعه یهاطرح و

 حوزه در فعال کارشناسان و هاخبره توسط استان توسعه هیاول یهاشاخص انتخاب منظور به و شده، آورده لیذ در( 2)

 .است شده استفاده هاآن از استان توسعه یدیکل یهاشاخص انخاب یبرا بعد مرحله در و مطالعه مورد

 تهران استان توسعه بر مؤثر یهاشاخص(: 2) جدول

 فیرد
-مؤلفه

 (7)ها
 (457)هاشاخص (25)ابعاد

1 

 

 یاقتصاد

 

 صنعت

و  يداخل گذارانهیاز سرما تیحما ،يعیساز توسعه صنایع مرتبط با معادن و منابع طبزمینه

-ستیمالحظات ز تیبا رعا يلیتبد عیتوسعه بخش صنعت، توسعه صنا یاستان برا يبوم

در استان به منظور  يلیتبد عیو توسعه صنا جادیا ،یبندبسته عیو توسعه صنا جایا ،يطیمح

 ،یمحصوالت کشاورز داتیدر مرکز تول يلیتبد عیاستقرار صنا ،ياز خام فروش یریگجلو

کوچک در  یهاو کارگاه عیو گسترش صنا جادیاستان، ا عیدر صنا يبوم یروهایاستفاده از ن

از  تیحما ،یيروستا یدیتول یهااز کارگاه تیحما افته،یکمتر توسعه  یروستاها و شهرها

گسترش  ،يکوچک محل عیکار زنان روستا در صنا یرویاستفاده از ن ،يو هنر بوم يدستعیصنا

 ،يلیتبد عیتوسعه صنا ،یيغذا عیتوسعه صنا ،يتعاون یهاو مجتمع يصنعت یهاشهرک

 ،يصنعت یوربهره ع،یمادر، توسعه بخش صنعت، صنا عیصنا جادیجهت ا یگذارهیسرما

 ای و مبدلگسترش صنایع واسطه

دستیابي همگاني به آموزش ابتدایي و ترویج و بهبود برابری جنسیتي و توانمندسازی زنان،  خدمات
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های اجتماعي و کاهش خدمات انساني در اثر حوادث، توسعه اماکن گسترش پوشش بیمه

به روستاها به منظور  شتریب يخدمات رسان ،يتوسعه انسان یهاصشاخ یارتقا ،يورزش

توسعه  یبرا یگذارهیسرما ،یکشاورز یهانیشدن زم يو خال انییروستا از مهاجرت یریجلوگ

برتر در کوچک، توسعه خدمات سطح یورزش استان، توجه به بهداشت روستاها و شهرها

 يرسانمراکز خدمات جادیشهرها و روستاها، ا شتریهرچه ب یيبایدادن به ز تیمنطقه، اهم

و  جادیمرکز خدمات برتر منطقه و کشور، ا نها، توسعه تهران به عنواکوچک در دهستان

 توسعه بخش خدمات ها،يتوسعه تعاون

حمل و نقل و 

 یانباردار

 ،يالملل نیحمل و نقل ب یهارساختیتوسعه ز ،یاو جاده يلیر ،یيتوسعه حمل و نقل هوا

ها در نقاط توسعه انبارها و سردخانه ،یشهر رونیو ب یتوسعه شبکه حمل و نقل درون شهر

 جادیساماندهي ترافیک در ترددهای شهری و بین شهری، ا ،يبه خطوط حمل و نقل کینزد

عملکرد  یارتقا ،يالملل نیاقتصادی و روابط گسترده پولي و مالي و مبادله کاال در سطح برابطه 

 یسازکاال و مدرن عیتوز یهاو توسعه بازار جادیا ،يگسترش مرکز توسعه بازرگان ،عیشبکه توز

 ياتصادر یهاتیدر داخل کشور، گسترش فعال ياستان نیها، نقش استان در حمل و نقل بآن

 ،یاو توسعه حمل و نقل جاده تیتقو ،یاو جاده يلیر ،یيحمل  و نقل هوا لیبر پتانس دیبا تاک

 جادیا ،يفرامل يتوسعه بازرگان ،یيحمل و نقل هوا تیتقو یو توسعه فرودگاه مدرن برا جادیا

 از صادر تیحما ،يدر استان، بازار تقاضا، خدمات بازرگان يتوسعه و بازرگان دیمراکز جد

واردات، صادرات و  ،یتوسعه صادرات، صادرات محصوالت کشاورز ،يو بخش بازرگان کنندگان

 ، محوریت نقل و انتقال کاالواردات بین المللي

 یيربنایز

و  جادیاطالعات، ا یفناور یهارساختیاستان، توسعه ز يو آزادراه يراهتوسعه شبکه بزرگ

 یهارساختیتوسعه ز ک،یتجارت الکترون یهارساختیز جادیها، اگسترش انبارها و سردخانه

 یيروستا یهاساخت ریها و زصادرات واردات استان، توسعه راه یهاتیمتناسب با ظرف يلیر

 يدر نواح یيربنایز یهاشبکه تیو امنتر کاالها، تقو ترعیسر یيبه منظور جابجا یشهر نیب و

و  يلیر ،یيارتباط هوا یهارساختیتوسعه ز ،یشهر نیب یهاتوسعه جاده افته،یتوسعه ن

شبکه ارتباطات،  ن،یمسکن و زم ،یانرژ عیشبکه توز ،ياصل یهادر منطقه ، شبکه راه یجادها

 ،يجمع یهارسانه ،یيروستا یربناهایز ،يو درمان يبهداشت یهاشبکه قل،شبکه حمل و ن

استان، شبکه راه و  یهافرودگاه تیظرف ،يصنعت یهاشهرک رساختیاستان، ز يلیخطوط ر

تقویت ارتباط و  ،یگردشگر یهارساختیکاال و مسافر در استان، ز يو خروج یورود یمباد

 یاو ارتباط جاده یاشبکه راه منطقه های زمیني، ریلي، هوایي،زیرساخت

 یکشاورز

کاهش استفاده از سموم در محصوالت  ،یوربهره شیو افزا یاریآب نینو یهاوهیاستفاده از ش

توسعه  ،یکشاورز ياراض یکاربر رییو تغ بیاز تخر یریجلوگ ک،یمحصوالت ارگان شیو افزا

 از یبرداربهره شیبر افزا دیها، تأکو صادرات آن تیفیمحصوالت با ک دیتول ،یاکشت گلخانه

 یو توسعه آن در روستاها و شهرها یااز کشت گلخانه تیحما ،یمختلف کشاورز یهاتیفعال

صادرات، توسعه  یبرا کیارگان يمحصوالت باغ دیاستان، تول يسطح یهاکوچک، مهار رواناب

باال و  یوربا بهره شرفتهیپ یتوسعه کشاورز ،یاخارج از فصل به صورت گلخانه یهاکشت

 يکشاورزان، تنوع محصول، صنعت يارتقاء سطح دانش فن ک،یمنابع اکولوژ زحداقل استفاده ا

کامل از کشاورزان،  تیلزوم حما ا،یپو یاقتصاد کشاورز ،یکشاورز یهاتیمودن تمام فعالن

 یکشاورز یهانیاز تکه شدن زم یریجلوگ ،يبه مدرن و صنعت يسنت یکشاورز لیتبد

 ،یجهت بهبود صادرات بخش کشاورز یبندهتوجه به صنعت بست اس،یگسترده و بزرگ مق

های کشاورزی های بالقوه بخش کشاورزی، توسعه بخش کشاورزی، زمیناستفاده از ظرفیت

کشاورزی، کشاورزی مدرن و مرغوب، کشاورزی آسیب پذیر، آسیب جدی اصالحات ارضي به 

سازی یکپارچه ،مکانیزه، جذب منابع حداکثری برای توسعه کشاورزی، صنایع وابسته کشاورزی

 یوربهره ،يباغات، محصوالت زراع ،یکشاورز يلیو تکم يلیتبد عیاراضي کشاورزی، صنا
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-یآبز ،یمحصوالت کشاورز ،یدر بخش کشاورز نینو یاز فناور یریگبهره ،یکشاورز داتیتول

 یپرور

 یگردشگر

 یگردشگر یهاها و برنامهاز طرح تیهای گردشگری کشور، حماتبدیل استان به یکي از قطب

 جادیا ران،ینسبت به ا يجهان دگاهید ریبه منظور تغ یزیربرنامه ،يخارج سمیو جذب تور

استان،  یگردشگر یهارساختیهر منطقه، توسعه ز يتوسط افراد بوم یگردشگر یهاکمپ

های بسیار زیاد بخش گردشگری، در اقتصاد استان، قابلیت یگردشگر گاهیجا اءرونق و ارتق

های طبیعي، تاریخي و توسعه بخش گردشگری، جاذبه ،يو باستان يخیتوجه به اماکن تار

به صنعت گردشگری، توسعه پایدار از طریق گردشگری، صنعت  ژهیو دیکأگردشگری، ت

در سطح  یبا عملکرد یگردشگر لیاز پتانس یارتوریسم، گردشگری خارجي و داخلي، برخورد

 سمیکوتورا ،يمل

 دیتول

استان،  يالملل نینقش ب تیبه منظور تقو يجهان یهااسب با استانداردتنم داتیتول شیافزا

بهبود  د،یبه تول يتنوع بخش  د،یبه منظور مشارکت در امر تول يجهانمعتبر  یهاجذب شرکت

های تولید در بخش کشاورزی استان، اقتصادی نمودن تولید کاالها و مدیریت و اصالح شیوه

 یهاکارگاه یاندازکشور، راه دیقطب تول ،يجهان یدر بازارها دیسهم تول شیافزا ت،خدما

 ها،گاهسکونت نیا در تیجمع حفظ منظور به کوچک یشهرها و هاروستا در کوچک یدیتول

 افتهی توسعه کمتر یشهرها به یدیتول یهاکارگاه انقال

 ریسا

ای، متنوع های کاالیي با عملکرد ملي و منطقهتوسعه بورس ،يدر سطح مل یتجار تیمرکز

از  یریگکوچک به منظور جلو یو شهرها ییيروستا ياشتغال در نواح جادیا ها،تیفعال یساز

 یقابل استقرار در روستاها و شهرها يو خدمات يصنعت یهاتینقش فعال شیمهاجرت، افزا

 یهاحضور در بازار تیاستان، تقو یبازارها یریپذو رقابت يرقابت ساختار تیکوچک، تقو

اشتغال، ساختار اشتغال،  ،یورافزوده، بهرهارزش ،يناخالص داخل دیتول ،يو جهان یامنطقه

-تغییر شیوه ،یدامدار ها،تیرقابت، تمرکز فعال ه،یخروج سرما ،يو خارج يداخل یگذارهیسرما

های خارجي و داخلي، جذب سرمایه گذار خارجي و داخلي، سرمایه اهشاری، کذگهای سرمایه

 ،یتصاداق ياصل یهادر بخش يو خارج يداخل یگذارهیاستان، جذب سرما یرشد اقصاد

سطح  ،یریرقابت پذ ،يصنعت یدامپرور ،یمتخصص و با مهارت، منطقه آزاد تجار کار یروین

 دیتول وهیش ،یتکنولوژ

2 

 

-ياجتماع

 يفرهنگ

 

 يدرون استان

و استفاده از مشارکت زنان در امور مختلف، توسعه ورزش و  يتوسعه سطح فرهنگ عموم

نشاط جامع، توسعه  شیو افزا يهمگان یهادر سطح استان، توسعه ورزش ياماکن ورزش

 یمندمردم، ریشه کني فقر شدید و گرسنگي و بهره نیگذران اوقات فراغت در ب یهابرنامه

همگاني از مواهب توسعه اقتصادی و اجتماعي، بسترسازی برای افزایش مشارکت اجتماعي، 

و  يخیتار یاهااقتصادی، فرهنگي و سیاسي زنان در روند توسعه استان، حفظ و مرمت بن

ها به منظور توسعه مراسمات و جشن یارزشمند استان، برگزار یهابافت ایو اح يفرهنگ

مشارکت  یبرا یمردم و فرهنگ ساز قیتشو ،ياجتماع یيگراهم تیوتق ،يفرهنگ و اداب بوم

کاهش سطح  ،ياجتماع-يفرهنگ یها NGO جادیا ،یيو روستا یخودجوش در مسائل شهر

 تیهنر و فرهنگ استان، اهم شتریبهبود و غناء ب ،یيو روستا یجامعه شهر یشکاف درآمد

نرخ مشارکت زنان و جوانان در  شیاستان، افزا يمحل–يبوم یهایها و بازدادن به ورزش

مردم، کاهش فقر،  يفرهنگ بوم ریو تغ يدر زندگ ینقش فناور ،يفرهنگ-يمسائل اجتماع

حداکثر مشارکت گرفتن از  یتالش برا ،ياسیو س يفرهنگ ،ياجتماع یهابیو آس ینابرابر

 ل،در اشتغا يتیتوسعه، عدالت جنس ندیدر فرآ ينمودن جامعه بوم میو سه يجامعه بوم

مشارکت  ،يتوسعه انسان ،ياجتماع نیبرابر، تأم يشغل یهاتیاز فعال یخدمات و برخوردار

مصرف،  یالگوها ،ينقش زنان، بهداشت عموم ،يمقررات اجتماع ،يمدن یهاشبکه ،ياجتماع

برقراری پیوند عمیق بین ادیان و جلوگیری از بروز تنش، تنوع  ،ياجتماع هیسرما ت،یقوم
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 ،یيقانون گرا ،یریمصرف، مشارکت پذ یالگوها ،ياجتماع تیدر فعال نفرهنگي، نقش زنا

توسعه  یهامولفه ،يتماع)مشارکت، تعاون و...(، مشارکت اج ياجتماع هیفرهنگ و هنر و سرما

 يورزش-يفرهنگ اماکن توسعه ،يانسان

 يفرا استان

توسعه  ،ياسالم-يرانیا تیبر هو دیبا تأک يالملل نیب يگسترش تبادالت و تعامالت فرهنگ

 يجهان، تبادالت فرهنگ یملل مختلف، پیوند تاریخي و فرهنگي با کشورها رشیفرهنگ پذ

به منظور کاهش تنش  یکشورها ریمراسمات مشترک با سا یبرگزارها، استان ریاستان با سا

 مهاجرت، مذهب ورها،کش انیم

3 

 

-ياسیس

 يتیامن

 

 یراهبرد

به نقاط کمتر  عیبه منظور انتقال صنا ياتیمال یهاتیمانند معاف يقیتشو یهاتوسعه برنامه

 یيزااز درآمد استان به اشتغال يبخش صیو کاهش تمرکز از مرکز استان، تخص افتهیتوسعه 

و منابع،  يطیمح با توجه به توان تیو فعال تیمناسب جمع عیاستان، توز يجوان و بوم یروین

 هیسرما يجذب و بازگردان ،يو خارج يداخل گذارانهیجذب سرما یبرا هارساختیز جادیا

استان به طور  یهااز بخش کیتوسعه هر  یهاتیقابل یيبه استان، شناسا يگذاران بوم

هر بخش استان به همان بخش به منظور توسعه  یهااز درآمد يبخش صیجداگانه، تخص

 یکالن و خرد باالدست برا ماتیمشارکت مردم در تصم یبرا یيهانهیزم جادیا ها،رساختیز

با  کیارتباط نزد نه،یزم نیموفق در ا یتوسعه کشورها یهاها و برنامهاستان، استفاده از طرح

های کالن های دولت مرکزی،  سیاستتوسعه محله محور و فرهنگ محور، سیاست گان،یهمسا

همسایگان، تغییر قوانین کشوری و ایجاد قوانین خاص جهت  با کشور، ارتباط غیرسازنده

ریزی شورایي و علمي، ایجاد های استاني، تغییر نگرش مسئولین استان، برنامهافزایش مزیت

ارتباط اجتماعي و اقتصادی با همسایگان، توسعه از طریق ارتباط با همسایگان،  فضای باز برای

موقعیت راهبردی زمیني و  ،يت اسالمزّو ع يدائم اقتدار ان،یتعامل با جهان ،ياسیمشارکت س

 هوایي منطقه

 يتیریمد

اختیارات ارتقاء جایگاه مدیریت استان در کشور از طریق عضویت در هیأت دولت و تفویض 

واحد در سطح  تیریها، مدمتناسب با اهداف، راهبردها، وظائف و مسؤلیت يو اجرای يتصویب

 یهابخش نیب يو هماهنگ یدر استان، همکار ینهاد نیب یهایهمکار شیاستان، افزا

 نیب یهایفکرو هم یمتخصص، همکار رانیجذب مد یالزم برا یهانهیزم جادیمختلف، ا

مختلف، استفاده از  يشغل نهیمتخصص در زم رانیو مسوالن، استفاده از مد رانیمد ياستان

منابع آب استان، استفاده و  تیریبا تجربه، مد رانیدر کنار مد يکارآموز دانشگاه یروهاین

و متخصص،  يبوم رانیدر کنار مد يالملل نیو ب یکشور لتراز او رانیمشاوره گرفتن از مد

 رانیاز مد تیاستان، حما يبوم ریو غ يبوم یهاهیو مقررات جذب سرما نیقوان یسازشفاف

 صینحوه تخص ،يمحل رانیمد اراتیاخت شیها، افزااز آن تیو حما يبوم رانیآموزش مد ،يمحل

بر توسعه درونزا و  دیاستان و تاک یکالبد اصالح ساختار توسعه ،ياراض یمنابع آب و کاربر

 نیکوچک و پراکنده، تناسب ب یدر روستاها تیجهت حفظ جمع يقیتشو یهااستیس ،يبوم

مشارکت مردم  ،یزیرو برنامه يتیریمد یهادر دستگاه يشغل یهانهیو زم يلیتحص یهارشته

 یاستان، همکار یزیربرنامه موثر در نظام يوجود افراد بوم ،یيو اجرا يتیریمد یهابا دستگاه

بر علم  هیتک ت،یریمد وهی(،شینهاد نیب یهمکار) يو بخش خصوص يدولت یهاسازمان نیب

دولت، اصالح  تیریمد وهیو ش کردیرو ران،یمد يستگیشا ران،یو تجربه و نگرش متعدل مد

 ارچه،های مدیریت و جلوگیری از اعمال سلیقه در مدیریت استان، نظام مدیریتي یکپشیوه

متخصصان در مدیریت، ها، استفاده از نیروهای بومي و توجه به تخصصي شدن مدیریت

های محلي، ضعف هماهنگي تمامي مسئوالن؛ مدیران دولتي، نمایندگان و...، توسعه مدیریت

در مدیریت، تغییرات عمده مدیریتي، مدیران متخصص و کارآمد، عدم تعامل مناسب مدیران 

 بانکي و مدیریت اقتصادی هایاستاني، ضعف سیستم
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 يتیامن

-و پدافند غیر عامل در توسعه، مکان يبکارگیری معیارها و ضوابط دفاعارتقاء امنیت از طریق 

ریزی مراکز سکونت و فعالیت، ساماندهي خطوط انتقال انرژی و آب و انبارهای و برنامه يیاب

ذخیره سوخت در جهت ارتقاء امنیت نقاط تجمع جمعیت و فعالیت در برابر حوادث مربوطه، 

و  يعیمخاطرات طب داتیتهد ،یگذارهیسرما تیامن ،يداخل تیاستان، امن کیژئوپلت تیموقع

 ياجتماع داتیتهد ،يفرهنگ – ياجتماع داتیتهد ،یاقتصاد داتیتهد سست،یز طیمح

 يفرهنگ

 ينظام
 عیمهمات، صنا یهادر مرکز استان، انتقال زاغه يبا عملکرد مل ينظام یهاتیفعال دیتمرکز شد

 به نقاط فاقد سکونت، تیو فعال تیمستقر در مراکز تجمع جمع ينظام یهاو پادگان يدفاع

4 

 

و  يعیطب

 يطیمح

 

 يعیمنابع طب

مصرف، حفظ، احیا و بهره برداری  یاز منابع آب موجود و گسترش فرهنگ الگو نهیاستفاده به

تعادل  قیاز منابع محدود آب از طر نهیبه یمناسب از منابع پایه و طبیعي، حفظ و بهره بردار

و تغییر الگوی  تعارفهای غیر ماستان، استفاده از آب یهادشت ينیزم ریمنابع آب ز يبخش

 اءیآب، توسعه حفاظت و اح یورو خردمندانه از منابع، ارتقا بهروه یيمصرف آب، برداشت عقال

در  ياز مشارکت مردم یریگدر حفظ منابع، بهره يها و مراتع استان، مشارکت مردمجنگل

کار  یروین زدر استفاده ا يبوم یروهایدادن به ن تیو برداشت از منابع، اولو یه نگهدارنحو

و استفاده  یيبر منابع آب، صرفه جو کپارچهی تیریاعمال مد ،يعیمعادن و منابع طب یبرا

 ،يمعدن یهاتیمنابع آب، قابل ،ينیرزمیز یهامنابع آب تیو تقو ایاز منابع آب استان، اح نهیبه

در  هاآن یيفضا عیو توز يعیمعدن، استفاده بهینه از منابع آب، فرآوری معادن، عناصر طب

 ياراض یآب، کاربر تیفینفت، ک ریذخا ،يمعدن ریآب، مراتع، ذخا تیسطح استان، کم

 يطیمحستیز

 نهیدر زم يمردم یهاکم، ارتقاء مشارکت یوربا بهره ندهیآال یهاتیبر کاهش فعال دیتأک

و  يزراع ياراض یکاربر راتییکاهش تغ ست،یزطیو مح يعیمنابع طب یحفاظت و نگهدار

آلوده کننده  عیکالن شهر تهران، انتقال صنا یهوا يها، آلودگرودخانه میباغات و تصرف حر

به منظور  ستیزطیمح يالملل نیب یهااز گروه تیو حما لیفاقد سکونت، تشک مناطق به

از  یبردارتعادل در بهره تیرعا ستم،یحفاظت از اکوس ،يطیمحستیز یهايکاهش آلودگ

 یریجلوگ ،يکیمسکن سبز، تعادل اکولوژ -توسعه اقتصاد سبز  ،يعیطبو منابع  يمرتع ينواح

 يعیمخاطرات طب ست،یزطیمح NGO  تع،مرا بیاز تخر

 یانرژ

-یسهم انرژ شیو افزا یانرژ دیدر منابع تول يتنوع بخش ر،یپذ دینو و تجد یهایاستفاده از انرژ

 لیاز پتانس یریگ¬بهره ،یباد و ...(، توسعه صادرات انرژ د،ی)خورشریدپذیتجد یها

و با  داریمطمئن پا یعرضه انرژ تیارتقا امن ،یانرژ عیو توز دینو در استان، تول یها¬یانرژ

 دیجد یمناسب، منابع انرژ تیفیک

 تیریمد

 بحران

انتقال  ز،یگسل فعال و زلزله خ یو ساخت و ساز بر رو يعمران اتیاز گسترش عمل یریجلو گ

 تیو فعال تیسوخت مستقر در مرکز تجمع جمع رهیذخ یو آب و انبارها یخطوط انتقال انرژ

به مناطق فاقد سکونت، ارتقاء امنیت نقاط شهری و روستایي در برابرحوادث طبیعي و 

کاشت درخت  ،يعیو کاهش مخاطرات طب یریگسترده به منظور جلوگ یزیربرنامه رقبه،غیرمت

 یهابه گونه يروستاها و شهرها، آب رسان کیدر اطراف و نزد يمصنوع یهاجنگل جادیو ا

به منظور  ينیزمریمخازن بزرگ آب ز جادیا ،يخشکسال لیبه دل یدر معرض نابود ياهیگ

 ،ينیرزمیز یهاانیمهار جر یبرا ينیزم ریز یسدها جادیا ،يسالاستفاده از آن در مواقع خشک

 یریبر، کنترل خطر پذآب عیصنا یيمنابع آب استان در استقرار و جانما تیتوجه به محدود

 يعیاستان از مخاطرات طب يتیو فعال يسکونت یهاپهنه

5 

 

علم و 

 یتکنولوژ

 

 یفناور

 اطالعات

جذب  و آموزشاطالعات، یتوسعه فناور یهارساختیز جادیدر استان، ا IT توسعه

 ای در بخش فناوری اطالعات و ارتباطاتمنطقه یهادر استان، نقش IT نیمتخصص

دانش  یایاح ،ياستان نانیاز کارآفر تیحما ها،نهیزم يدر تمام نینو یهایاستفاده از تکنولوژ ینوآور
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 یتکنولوژ ينیگزیجا ،يکیو استفاده از آن در کنار علم مدرن، توسعه تجارت الکترون يبوم

 یتوسعه فناور

سازگار با   نینو یهایاستفاده از فناور ست،یز طیسازگار با مح نینو یهایگسترش فناور

تهران به عنوان  ،یو کشاورز يصنعت یهاتیفعال یوربهره شیافزا یدر راستا ستیز طیمح

 ششهر هوشمند، حمایت از ایجاد و توسعه صنایع با تکنولوژی برتر و غیرآالینده مجاز، گستر

 یهاگاهیپا یساز پارچهکیتکنولوژی ارتباطات و اطالعات در مجموعه شهری تهران، توسعه و 

 دیتول ،یدر بخش کشاورز نینو یهایجذب فناور تیارتقاء ظرف ه،یداده و اطالعات پا

 برتر، قطب علم و فناوری یهایتکنولوژ ،یتکنولوژ

 يعلم

 یيدر سطح استان به منظور تمرکز زدا يآموزش عال نییسطوح پا ياز توسعه کم یریجلو گ

تقویت  ،يمتخصص بوم یروهایآموزش ن ،يالملل نیب يعلم یهایاز استان، توسعه همکار

های آموزشي و پژوهشي سطح باالی شهر تهران در زمینه فعالیتنقش بین المللي کالن

 نیتعامل موثر ب یرتقاا ،یعلم و فناور یهاو توسعه پارک جادیتخصصي و خدمات برتر، ا

استان به منظور باال بردن سطح  انیاز دانشجو تیحما ،يو خدمات يصنعت یدانشگاه و واحدها

استان، اجرا و  عیدر صنا يمتخصص بوم یروهایدادن به استفاده از ن تیاستان، اولو يعلم

از  تیو متداوم، حما یااستان به صورت دوره رسدر مدا يابیاستعداد یهاتوسعه برنامه

به  ياز بودجه استان يبخش صیتخص ،يبخصوص علم هانهیزم ياستان در تمام یاستعدادها

 تیبه منظور اهم یسازفرهنگ ه،یاستان از سطح پا يلیتحص یاز استعدادها ژهیو تیحما

 از بودجه استان به صورت يها به آموزش فرزندانشان، اختصاص دادن بخشخانواده شتریدادن ب

و  یيشناسا افته،یدر روستاها و مناطق کمتر توسعه  هیآموزان پادانش یبرا يلیتحص ارانهی

ارتقاع سطح سواد زنان در  یاستان در مشاغل مختلف، تالش برا يتحصل یجذب استعدادها

مدارس و  یمختلف، هوشمندساز یهانهیاستان در زم يمطالعات یهااستان، استفاده از طرح

-خبره و شاخص در دانشگاه دیبه روز و مدرن در مدارس، استفاده از اسات یتکنولوژاستفاده از 

ها و ارتقای سطح علمي تحقق و توسعه، توسعه دانشگاه ،يعلم، توسعه علم دیاستان، تول یها

های استان، توسعه فرهنگ و دانش عمومي، ها، جذب دانشجوی خارجي در دانشگاهآن

با  يدانشگاه یهارشته نییل کرده، نیروهای کارآمد، تناسب بنیروی انساني تحص دهيسازمان

 بازارکار استان ازین

6 

 

سازمان 

 یيفضا

 

نظام 

 يسکونتگاه

 يمنابع طبیع ،يهای شهری با توجه جدی به حفظ کاربری اراضگاهجلوگیری از توسعه سکونت

ارتقاء نقش مردم و مشارکت  ،يرسم ریو اسکان غ ينینش هیحاش تیریزیست، مدو محیط

ه یدر شهر تهران و حاش تیجمع دیاستان، تمرکز شد یهاگاهسکونت رتیدر مد يمردم

مختلف استان  یهامراکز توسعه در بخش جادیا ت،ینظام اسکان جمع یيتعادل فضا  ،ينینش

کوچک و  یدادن به شهرها تیاهم ،یيارتقاء سطح رفاه روستا ،یچند مرکز یالگو تیو تقو

و  قیشهرها، تشو رامونیپ يرسم ریغ یهاگاهسکونت ياستان، سامانده افتهیکمتر توسعه 

 جادیا ،یشهر-استان به منظور کاهش مهاجرت روستا نیو کارآفر القاز  جوانان خ تیحما

در  تیاستقرار جمع یالزم برا یهانهیزم جادیاستان، ا يتعادل و توازن در نظام سلسله مراتب

و  يتیحما یهاتوسعه، برنامه لیپتانس یدارا یروستاها و شهرها یيمستعد، شناسا ينواح

کوچک  يتیمراکز جمع یهاو توان هاتیاز ظرف یحداکثر هاشتغال در روستاها، استفاد يقیتشو

 ،یساز کپارچهی کردیپراکنده با رو یيروستا یهاگاهسکونت تیوضع يدهو پراکنده، سامان

جلوگیری از تخریب و  ،یيو روستا یشهر تیجمع راتییو روند تغ تیجمع ينحوه پراکندگ

به صورت افقي و پراکنده، توسعه  شهر های روستایي به شهر، جلوگیری از توسعهالحاق بافت

های ارتباطي، عدالت فضایي، توسعه پایدار، توسعه مناطقه محروم برای جلوگیری از راه

کوچک و  یها، نقش شهرهاپایین بودن زیرساختمهاجرت به شهرها و نابودی کشاورزی، 

 دیشد تیمرکز ،استان یشهرها و روستاها نیب وندیو پ يوستگیاستان، پ یدر نظام شهر يانیم

 مهاجرت لیشهر تهران بدل
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 يتیجمع

مادران و نوزادان،  ریمعکوس نمودن روند مهاجرت در استان، کاهش مرگ و م یتالش برا

کوچک،  یدر روستاها و شهرها تیروستا به شهر، حفظ و نگهداشت جمع یهاکاهش مهاجرت

-کانون تییکنترل مهاجرت از استان، تقو یهااستیاز مرکز استان شهر تهران، س یيتمرکز زدا

در استان،  یاز مرکز استان، وجود نظام نخست شهر یيروستاها، تمرکز زدا در يتیجمع یها

 ،يتیجمع یهايژگیو ت،یجمع بیترک ت،یجمع زانیانساني، مهای نیروی استفاده از ظرفیت

 بعد خانوار ت،ینرخ رشد جمع

 وندهایپ 7
و  يمل-ياستان

 يالملل نیب

 ،یاقتصاد یوندهایپ ه،یهمسا یمتقابل با کشورها یو تجار یاقتصاد یوندهایگسترش پ

 ،يتیجمع یوندهایپ ،يکیزیف یوندهایپ ،يفرامل یوندهایپ ،يمل یوندهایپ ،ياجتماع یوندهایپ

 یوندهایپ ،يفرهنگ – ياجتماع یوندهایپ ،يخدمات یوندهایحمل و نقل، پ یوندهایپ

 یوندهایو ...(، پ هیمواد خام و کاال، درآمد و سرما انی)جر یاقتصاد یوندهایپ ،يکیتکنولوژ

 مهاجرت( انی)جر يو فرهنگ ياجتماع یوندهایپ ،يبهداشت -يآموزش -يخدمات

 

 نظرات و يدلف روش به تهران استان یامنطقه توسعه بر مؤثر هیاول یهاشاخصانتخاب -2

 کارشناسان
و استفاده از متخصصان و کارشناسان در حوزه  يروش دلف .است شده گرفته بهره يدلف روش از طرح از بخش نیا در

 آن از کارشناسان نظرات یآوربه منظور جمع يپژوه ندهیکه در مطالعات آ است یيهامورد مطالعه از جمله روش

 موضوع به نسبت را خود یهادگاهید و نظرات تواننديم مطالعه مورد حوزه یهاخبره و کارشناسان و شوديم استفاده

 یآور جمع. دهند ارائه دارند يخوب یسخنور قدرت که یافراد ای مشهور افراد ریتأث تحت نکهیا بدون مطالعه مورد

 .باشديم آن باره چند ارسال و پرسشنامه صورت به روش نیا در کارشناسان نظرات

 شده گرفته بهره يدلف روش از تهران استان یامنطقه توسعه هیاول یهاشاخص یيشناسا منظور به حاضر پژوهش در

 از اول مرحله در که صورت نیبد. شد اجرا يدلف اول مرحله ها،خبره و کارشناسان یيشناسا و انتخاب از پس. است

 یآور جمع از پس و شد استفاده هاآن نظرات یآور جمع منظور به نیمتخصص و کارشناسان با نشست و باز پرسشنامه

( 3) جدول صورت به که شدند انتخاب تهران استان توسعه هیاول یهاشاخص عنوان به شاخص 73 کارشناسان، نظرات

 .شد یبند جمع

 (يدلف هیاول)مرحله  تهران استان یامنطقه توسعه بر مؤثر هیاول یهاشاخص(: 3) جدول

فیرد هامؤلفه   (73) هاشاخص ابعاد 

یاقتصاد 1  
 

 صنعت
-شهرک ،یبند بسته عیصنا شیافزا ،يلیتبد عیصنا توسعه مادر، عیجادصنایا

 يصنعت یها

 يدرمان و يبهداشت خدمات خدمات، بخش توسعه ،يورزش اماکن توسعه خدمات

 و نقل و حمل

یانباردار  

(، یيو هوا يلیر ،یحمل و نقل)جادها یهاتوان از استفاده واردات، و صادرات

 يبه خطوط حمل و نقل کیها در نقاط نزدتوسعه انبارها و سردخانه

یيربنایز  

 یهارساختیز توسعه ،يارتباط یهارساختیز نقل، و حمل یهارساختیز

 یرساختهایز توسعه ،يدرمان و يبهداشت یرساختهایز توسعه ،یگردشگر

 يورزش و يفرهنگ

یکشاورز  
 محصوالت زراعت، ،یاگلخانه یهاکشت و باغات ،یپرور یآبز و التیش توسعه

 یا گلخانه کشت توسعه و فصل از خارج

یگردشگر به صنعت  ژهیو دیکأت ،یگردشگر یهاتوان توسعه ،یگردشگر توسعه 
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 گردشگری

دیتول  

 نینقش ب تیبه منظور تقو يجهان یهااستاندارداسب با تنم داتیتول شیافزا

  د،یبه منظور مشارکت در امر تول يمعتبر جهان یهااستان، جذب شرکت يالملل

 دیبه تول يتنوع بخش

ریسا  
 شیافزا ،يخارج و يداخل یگذار هیسرما ،يداخل ناخالص دیتول اشتغال،

 يدست عیصنا دات،یتول

2 
-ياجتماع

يفرهنگ  

ياجتماع مسائل  
 ارتقاء ،ياجتماع ینابرابر و فقر کاهش ،ياجتماع عدالت ،ياجتماع یهامشارکت

 يانسان توسعه یهامؤلفه

يفرهنگ  
 اماکن توسعه ،يفرهنگ و يخیتار یبناها مرمت و حفظ ها،رسانه نقش

 يورزش-يفرهنگ

يتیامن-ياسیس 3  

یراهبرد  

 یهایزیربرنامه(، یمرز فرا و یمرز)درون  گانیهمسا با ارتباط

 و گذاران هیسرما جذب(، يدولت یگروها و يمردم NGO)متشکل از یيشورا

 متخصص یروهاین

يتیریمد  
 يشغل نهیو زم يلیرشته تحص نیتناسب ب ،ینهاد نیب یهمکار گسترش

 واحد در سطح استان تیریاستان، مد رانیمد

يتیامن  (يفرهنگ و ياجتماع ،ی)اقتصادداتیتهد استان، کیاستراتژ تیموقع 

يطیمح و يعیطب 4  

يعیمنابع طب  
از منابع آب موجود و  نهیاستان، استفاده به يمنابع آب ،يمعدن یها تیقابل

 مصرف یگسترش فرهنگ الگو

یانرژ  دیجد یانرژ منابع...(،  و باد د،یخورش) ریپذ دیتجد یها یانرژ سهم شیافزا 

يطیمحستیز  ستیز طیمح NGOتهران، گسترش  یهوا یهايآلودگ کاهش 

 عامل ریغ پدافند ،يعیطب مخاطرات بحران، تیریمد مخاطرات

یعلم و تکنولوژ 5  

اطالعات یفناور  
 بکار ،IT نهیمتخصص در زم يبوم یروهایاطالعات،آموزش ن یفناور توسعه

 مختلف یهانهیزم در اطالعات یفناور یریگ

یتوسعه فناور  
 یهابخش در نینو یهایفناور از استفاده ک،یالکترون تجارت ،ینوآور

 التیش و یکشاورز

يعلم  
-نهاد و دانشگاه نیب مؤثر تعامالت ارتقاء ،یفناور و علم پارک توسعه و جادیا

 يعلم توسعه استان، زنان سواد سطح توسعه ،يخصوص و يدولت یها

یيسازمان فضا 6  
ينظام سکونتگاه  ينینش هیحاش افته،ی توسعه کمتر و کوچک یشهرها و روستاها توسعه 

يتیجمع  تیجمع زانیم ،يانیم یشهرها يتیجمع یهاکانون تیتقو مهاجرت، کاهش 

وندهایپ 7 يالملل نیو ب يمل   
 ،يفرهنگ-ياجتماع یوندهایپ ،يالملل نیب يآموزش و يخدمات یوندهایپ

 یاقتصاد یوندهایپ

پژوهشگر،  يکه حوزه تخصص دگاهید نیو با توجه به نظرات کارشناسان و با ا يمجدد در مرحله اول دلف ياز بررس پس

 که شد نیا بر میتصم باشديم يشناس جامعه و ایجغراف ،نیسرزمشیآما یزیربرنامه ست،یز طیمح ت،یریمد اقتصاد،

 و باشد یامنطقه یزیربرنامه مطالعات با مرتبط و راستا در که ردیگ صورت ابعاد و هامؤلفه از یمجدد یبندمیتقس

 از هامؤلفه تعداد آن در گرفت صورت که یيبندمیتقس لذا رد،یبرگ در را...  و يعیطب و يانسان یهاجنبه يتمام بتواند
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 انسان، ،يعنی نیسرزمشیآما ياصل رکن سه براساس که افتی کاهش بعد 23 به 25 از ابعاد تعداد و مؤلفه 3 تعداد به 7

 .شد یبنددسته( 4) جدول صورت به و باشديم تیفعال و فضا

 يدلف اول مرحله از پس ابعاد و هامؤلفه یبند میتقس(: 4) جدول

 تعداد هامؤلفه فیرد

 ابعاد

 ابعاد

 ،يتیجمع ،يعلم ،یتکنولوژ ،يتیامن ،يتیریمد ،ياسیس ،یراهبرد ،يفرهنگ ،ياجتماع ،یاقتصاد 11 انسان 1

 وندهایپ

 یيربنایز ،يسکونتگاه نظام ،يطیمحستیز ،یانرژ ،يعیمنابع طب 5 فضا 2

 ریسا د،یتول ،یگردشگر ،یکشاورز ،یحمل و نقل و انباردار ،خدمات ،صنعت 7 تیفعال 3

 

 يدلف اول مرحله از پس تهران استان یامنطقه توسعه بر مؤثر هیاول یهاشاخص(: 5) جدول

یرد
 ف

فه
ؤل

م
 ها

 تهران استان توسعه یهاشاخص ابعاد

1 

ان
نس

ا
 

 

یاقتصاد  
 بودجه 1

 يداخل ناخالص دیتول 2

ياجتماع  

 ياجتماع یهامشارکت 3

 ياجتماع عدالت 4

 ياجتماع ینابرابر و فقر 5

 يانسان توسعه یهامؤلفه 6

 ياجتماع هیسرما 7

 مصرف یاز منابع آب موجود و گسترش فرهنگ الگو نهیاستفاده به 8

يفرهنگ  

 هارسانه 9

 يفرهنگ و يخیتار یبناها مرمت و حفظ 10

 ..( و يعموم یهاکتابخانه تئاتر، نما،ی)س يفرهنگ اماکن توسعه 11

یراهبرد  

 (یمرز فرا و یمرز)درون  گانیهمسا با ارتباط 12

 (يدولت یو گروها يمردم NGO)متشکل از  یيشورا یهایزیربرنامه 13

 ستیزطیمح NGO گسترش 14

 متخصص یروهاین و گذاران هیسرما جذب 15

ياسیس  
 شهر تهران  يتختیپا نقش 16

 استان ياسیس-یادار یکارکردها 17

يتیریمد  

 ینهاد نیب یهمکار گسترش 18

 استان رانیمد يشغل نهیزم و يلیتحص رشته نیب تناسب 19

 واحد در سطح استان تیریمد 20

 بحران تیریمد 21

يتیامن  (هااستان ریسا با يارنباط نقش و يتیامن لحاظ)به  استان کیاستراتژ تیموقع 22 
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 (يفرهنگ و ياجتماع ،ی)اقتصاد داتیتهد 23

یتکنولوژ  

 اطالعات یفناور توسعه 24

 IT نهیمتخصص در زم يبوم یروهاین آموزش 25

26 
 ،يصنعت ،ی)کشاورز مختلف یهانهیزم در نینو یهایفناور یریو به کارگ ینوآور

 ...( و يعلم

 کیالکترون تجارت 27

يعلم  

 یفناور و علم پارک توسعه و جادیا 28

 يخصوص و يدولت یهانهاد و دانشگاه نیب مؤثر تعامالت ارتقاء 29

 استان زنان سواد سطح توسعه 30

 يعال آموزش مراکز و هادانشگاه 31

يتیجمع  

 مهاجرت 32

 يانیم یشهرها يتیجمع یهاکانون تیتقو 33

 تیجمع زانیم 34

وندهایپ  

 يالملل نیب يآموزش و يخدمات یوندهایپ 35

 يفرهنگ-ياجتماع یوندهایپ 36

 یاقتصاد یوندهایپ 37

ضا 2
ف

 

 

يعیمنابع طب  
 يمعدن یهاتیقابل 38

 استان يآب منابع 39

یانرژ  
 ...( و باد د،ی)خورش ریپذ دیتجد یهایانرژ سهم 40

 دیجد یانرژ منابع 41

يطیمحستیز  

 تهران یهوا یهايآلودگ 42

 يعیطب مخاطرات 43

 عامل ریغ پدافند 44

يسکونتگاه نظام  
 افتهی توسعه کمتر و کوچک یشهرها و روستاها توسعه 45

 ينینش هیحاش 46

 یيربنایز

 نقل و حمل یهارساختیز 47

 ...( و نترنتیا ،ی)فناور يارتباط یهارساختیز 48

 ...( و هاراه ها،رستوران ها،)هتل یگردشگر یهارساختیز  49

 يدرمان و يبهداشت یرساختهایز 50

 يورزش و يفرهنگ یرساختهایز 51

عال 3
ف

ی
 ت

 

 صنعت

 مادر عیصنا وجود 52

 يلیتبد عیصنا توسعه 53

 یبند بسته عیصنا شیافزا 54

 يصنعت یهاشهرک وجود 55

 خدمات

 ...( و پارک وم،یاستاد کتابخانه، نما،ی)س يحیتفر-يورزش-يفرهنگ خدمات 56

 ...( و گاز تلفن، برق،)آب،  یيربنایز خدمات 57

 ...( و مارستانیب بهداشت، خانه)مدرسه،  يدرمان و يبهداشت ،يآموزش خدمات 58

حمل و نقل و 

 یانباردار

 واردات و صادرات 59

 (یيهوا و يلیر ،ی)جادها نقل و حمل یهاتوان از استفاده 60

 يبه خطوط حمل و نقل کیها در نقاط نزدتوسعه انبارها و سردخانه 61
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 یکشاورز

 یپرور یآبز و التیش 62

 و زراعت  باغات 63

 وریط و دام 64

 یاگلخانه کشت توسعه و فصل از خارج محصوالت 65

 یگردشگر
66 

 کنار در...  و حیتفر یبرا یيها مکان رستوران، هتل،)وجود  یگردشگر یهاتوان وجود

 (یگردشگر یهاجاذبه

 صنعت گردشگری بودن تیاولو در 67

 دیتول

68 
 يالملل نینقش ب تیبه منظور تقو يجهان یهااسب با استانداردتنم داتیتول شیافزا

 استان

 دیبه منظور مشارکت در امر تول يمعتبر جهان یهاجذب شرکت 69

 دیبه تول يتنوع بخش 70

 ریسا

 

 اشتغال 71

 يخارج و يداخل یگذار هیسرما 72

 يدست عیصنا 73

 پرسشنامه از تهران استان توسعه بر مؤثر هیاول یهاشاخص يسنج اعتبار طورنیهم و يدلف دوم مرحله یبرا کار ادامه در

 نکیل و شد يطراح نیانال پرسشنامه پژوهش انجام روند به يبخش سرعت یبرا و منظور نیبد. دیگرد استفاده بسته

 میتصم هاخبره و کارشناسان نظرات یآور جمع از پس گرفت، قرار هاخبره از کی هر اریاخت در پاسخ یبرا پرسشنامه

 یادیز شباهت هم با...  و يمفهوم ،یيمعنا ،یکاربرد نظر از که یيهاشاخص که شد نیا بر يدلف دوم مرحله یينها

 توسعه یبرا هیاول منتخب یهاشاخص عنوان به شاخص 62 تعداد هاشاخص ادغام از پس و شوند ادغام گریکدی با دارن

 آورده شده است.  لی( در ذ6) جدول صورت به که. شد مشخص تهران استان یامنطقه

 يدلف دوم مرحله از پس تهران استان توسعه بر مؤثر هیاول یهاشاخص(: 6) جدول

یرد
 ف

فه
ؤل

م
 ها

 تهران استان توسعه یهاشاخص ابعاد

1 

ان
نس

ا
 

 

یاقتصاد  
 بودجه 1

 يداخل ناخالص دیتول 2

ياجتماع  

 ياجتماع یهامشارکت 3

 ياجتماع عدالت 4

 ياجتماع ینابرابر و فقر 5

 يانسان توسعه یهامؤلفه 6

 ياجتماع هیسرما 7

 مصرف یاز منابع آب موجود و گسترش فرهنگ الگو نهیاستفاده به 8

يفرهنگ  
 هارسانه 9

 يفرهنگ و يخیتار یبناها مرمت و حفظ 10

یراهبرد  

 (یمرز فرا و یمرز)درون  گانیهمسا با ارتباط 11

 (يدولت یو گروها يمردم NGO)متشکل از  یيشورا یهایزیربرنامه 12

 ستیزطیمح NGO گسترش 13
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 متخصص یروهاین و گذاران هیسرما جذب 14

ياسیس  شهر تهران ياسیس-یادار یو کارکردها يتختینقش پا 15 

يتیریمد  

 ینهاد نیب یهمکار گسترش 16

 واحد در سطح استان تیریمد 17

 بحران تیریو مد يعیطب مخاطرات 18

يتیامن  
 (هااستان ریسا با يارنباط نقش و يتیامن لحاظ)به  استان کیاستراتژ تیموقع 19

 (يفرهنگ و ياجتماع ،ی)اقتصاد داتیتهد 20

یتکنولوژ  
21 

مختلف  یها نهیدر زم نینو یها یفناور یریاطالعات و به کارگ ی) فناور یتوسعه فناور

 و ...(( يعلم ،يصنعت ،ی)کشاورز

 کیالکترون تجارت 22

يعلم  

 یفناور و علم پارک توسعه و جادیا 23

 يخصوص و يدولت یهانهاد و دانشگاه نیب مؤثر تعامالت ارتقاء 24

 استان زنان سواد سطح توسعه 25

 يعال آموزش مراکز و هادانشگاه 26

يتیجمع  

 مهاجرت 27

 افتهی توسعه کمتر و يانیم یشهرها يتیجمع یهاکانون تیتقو 28

 تیجمع زانیم 29

وندهایپ  

 يالملل نیب يآموزش و يخدمات یوندهایپ 30

 يفرهنگ-ياجتماع یوندهایپ 31

 یاقتصاد یوندهایپ 32

ضا 2
ف

 

يعیمنابع طب  
 يمعدن یهاتیقابل 33

 استان يآب منابع 34

یانرژ  
 ...( و باد د،ی)خورش ریپذ دیتجد یهایانرژ سهم 35

 دیجد یانرژ منابع 36

-ستیز

يطیمح  

 تهران یهوا یهايآلودگ 37

 عامل ریغ پدافند 38

 نظام 

يسکونتگاه  
 ينینش هیحاش 39

 یيربنایز

 (یيو هوا يلیر ،یحمل و نقل )جادها یحمل و نقل و استفاده از توان ها یها رساختیز 40

 ...( و نترنتیا ،ی)فناور يارتباط یهارساختیز 41

 ...( و هاراه ها،رستوران ها،)هتل یگردشگر یهارساختیز  42

 يدرمان و يبهداشت یرساختهایز 43

 يورزش و يفرهنگ یرساختهایز 44

عال 3
ف

ی
 ت

 

 صنعت

 مادر عیصنا وجود 45

 يلیتبد عیصنا توسعه 46

 یبند بسته عیصنا شیافزا 47

 يصنعت یهاشهرک وجود 48

 خدمات

 ...( و پارک وم،یاستاد کتابخانه، نما،ی)س يحیتفر-يورزش-يفرهنگ خدمات و اماکن 49

 ...( و گاز تلفن، برق،)آب،  یيربنایز خدمات 50

 ...( و مارستانیب بهداشت، خانه)مدرسه،  يدرمان و يبهداشت ،يآموزش خدمات 51
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حمل و نقل 

 یو انباردار

 واردات و صادرات 52

 يبه خطوط حمل و نقل کیها در نقاط نزدتوسعه انبارها و سردخانه 53

 یکشاورز
 و ...( وریباغات و زراعت،  دام و ط ،یپرور یو آبز التی)ش یکشاورز 54

 یاگلخانه کشت توسعه و فصل از خارج محصوالت 55

 یگردشگر
56 

 کنار در...  و حیتفر یبرا یيها مکان رستوران، هتل،)وجود  یگردشگر یهاتوان وجود

 (یگردشگر یهاجاذبه

 صنعت گردشگری بودن تیاولو در 57

 دیتول
 استان يالملل نینقش ب تیبه منظور تقو يجهان یهااسب با استانداردتنم داتیتول شیافزا 58

 دیبه تول يتنوع بخش 59

 ریسا

 

 اشتغال 60

61 
به منظور مشارکت  يمعتبر جهان یو  جذب شرکت ها يو خارج يداخل یگذار هیسرما

 دیدر امر تول

 يدست عیصنا 62

 از کار ادامه در تهران استان توسعه یدیکل یهاشاخص انتخاب و لیتحل و هیتجز یبرا هیاول شاخص 62 نیب از سپس

 .است شده استفاده مک کیم افزار نرم

 

 تهران استان توسعه بر مؤثر یدیکل یهاشاخص یيشناسا
 با امر یابتدا در تهران استان توسعه بر مؤثر یدیکل عوامل یيشناسا یبرا قیتحق نیا در شد، انیب قبال که گونه همان

 بودن مؤثر تهران استان توسعه بر يکل صورت به که یيهاشاخص ،یمورد و یاسناد يبرس و یاکتابخانه مطالعات

 چند در يسنج خبره و يدلف روش از استفاده با سپس شود،يم مورد 457 شامل، که دیگرد استخراج و یيشناسا

)مؤلفه(  بخش 3 در شاخص 62 تعداد يکل شاخص 457 انیم از کارشناسان، با مصاحبه و بسته باز، پرسشنامه مرحله

 یيشناسا تهران استان توسعه بر مؤثر هیاول یهاشاخص عنوان به)بعد(،  يجزئ بخش 23 و( تیفعال و فضا)انسان،  ياصل

 در لیتحل جهت گریدهم بر هاشاخص از کی هر یرگذاریتأث زانیم شدن مشخص منظور به و سوم مرحله در. دیگرد

 سیماتر به که 62*62 ابعاد به يسیماتر آن در که دیگرد میتنظ مککیم مخصوص پرسشنامه مک،کیم افزارنزم

 ریتأث زانیم تا شد خواسته هاآن از و گرفت قرار کارشناسان اریاخت در و شد داده قرار است معروف متقاطع اثرات

 ریمتغ کی زانیم چه که احتساب نیا با ستون در موجود یرهایمتغ از کی هر بر را سطر در موجود یرهایمتغ یگذار

 یرگذاری=تأث1 ر،یتأث=بدون 0 که، صورت نیبد( 3) سه تا( 0) صفر نیب یاعداد با را باشد أثرگذار گرید ریمتغ بر توانديم

 .کنند یگذارارزش اد،یز یرگذاری=تأث3 و متوسط یرگذاری=تأث2 کم،

 

 یدیکل یهاشاخص انتخاب جهت مککیم افزارنرم جینتا يکل لیتحل
 افزارنرم از تهران استان توسعه بر مؤثر یدیکل یهاشاخص استخراج جهت کارشناسان، یهاپاسخ یآورجمع از پس

 سیماتر يپر شدگ درجه ج،ینتا اساس بر. است دهیگرد ارائه( 7) جدول صورت به آن يکل جینتا و شد استفاده مککیم

 نشان که اندداشته ریتأث گریکدی بر موارد درصد 87 از شیب در منتخب یهاشاخص يعنی باشدي% درصد م 72/87

 بوده برخوردار یداریناپا تیوضع از ستمیس و بوده پراکنده صورت به و ادیز گریهمد بر هاشاخص ریتأث زانیم دهديم

 یاداده یدرصد 100 يشدگ نهیبه و تیمطلوب که شده گرفته نظر در بار 2 لیتحل نیا در چرخش ای تکرار تعداد. است

 رابطه 472 س،یماتر نیا در يابیارز قابل رابطه 3372 مجموعه از. است آن یهاپاسخ و نامهپرسش یباال یيوار از نشان
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 1685 اند،رفتهینپذ ریتأث گریهمد از ای اندنداشته ریتأث گریهمد بر هاشاخص دهديم نشان که است بوده صفر عدد

 .است بوده سه عدد رابطه 421 و دو عدد رابطه 1266 ک،ی عدد رابطه

 متقاطع اثرات سیماتر لیتحل يکل جینتا(: 7) لجدو

 مقدار شاخص فیرد

 62 سیماتر اندازه 1

 2 تکرار تعداد 2

 472 صفرها تعداد 3

 1685 هاکی تعداد 4

 1266 دوها تعداد 5

 421 هاسه تعداد 6

 3372 مجموع 7

 87%/72 شده پر یهاخانه درصد 8

 سیماتر يشدگ نهیبه و تیمطلوب درجه(: 8)جدول

 یریرپذیتأث یرگذاریتأث چرخش

1 %97 %98 

2 %100 %100 

 ستمیس یداریناپا و یداریپا کردن مشخص و نمودار در هاشاخص يپراکندگ نحوه يابیارز
 اگر که صورت نیبد باشديم ستمیس یداریناپا ای یداریپا انگرینما نمودار در مطالعه مورد یهاشاخص یریقرارگ نحوه

 کارشناسان نظر اساس بر هاشاخص که باشديمعنا م نیشده باشند بد عیدر نمودار توز Lبه صورت حرف  هاشاخص

-3 و نییپا یریرپذیتأث و باال یرگذاریتأث-2 ن،ییپا یرگذاریتأث و باال یریرپذیتأث-1 يعنی ،يکل حالت سه یدارا

 کی عنوان به ستمیس نیا و باشديم ستمیس در یداریپا و ثبات نشانگر که اندبوده نییپا یریرپذیتأث و یرگذاریتأث

 سمت به یعمود و يافق مختصات یمحورها اتصال نقطه سمت از هاشاخص اگر اما. شوديم شناخته داریپا ستمیس

 تمیس کی ستمیس نیا باشند پراکنده نمودار ثقل نقطه اطراف و مرکز در شتریب هاشاخص که يشکل به محور یانتها

 یپراکند دوم مرحله در و کنديم دیتهد را ستمیس گذار ریتأث یهاشاخص کمبود اول مرحله در رایز باشديم داریناپا

 ریسا یرو بر هاشاخص از کی هر در رییتغ نیترکوچک با که شوديم باعث نمودار ثقل مرکز يکینزد در هاشاخص

 .ابدی انتقال گرید هیناح به یاهیناح از شاخص کی و باشد اثرگذار هاشاخص

 و نمودار ثقل مرکز اطراف در هاشاخص يپراکندگ باشد،يم هاشاخص عیتوز نحوه شگرینما که( 3)شکل به توجه با

 يعنی ستمیس در یدیکل یهاشاخص کمبود که باشد يم داریناپا ستمیس کی یایگو مختصات محور یانتها و ابتدا

 قرار دیتهد مورد را مطالعه مورد ستمیس توانديم شدت به نییپا یریرپذیتأث و باال یرگذاریتأث زانیم با یيهاشاخص

 داده شینما لیذ در( 4) شکل صورت به قیتحق نیا در مطالعه مورد یهاشاخص يگپراکند یالگو و کیشمات. دهد

 .است شده
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 داریناپا و داریپا یهاستمیس کیشمات یالگو(: 3) شکل

(1397) همکاران و يفرج: منبع
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 تهران استانمورد مطالعه در  یهاشاخص عیتوز نحوه یالگو(: 4) شکل
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 گریهمد بر هاشاخص یریرپذیتأث و یرگذاریتأث زانیم يابیارز
 شاخص هر يستون اعداد مجموع و یرگذاریتأث زانیم شاخص، هر یسطرها اعداد مجموع متقاطع، اثرات سیماتر در

 ستمیس داریناپا تیوضع ستمیس طیمح يکل لیتحل. کنديم انینما را هاشاخص ریسا از شاخص آن یریرپذیتأث زانیم

 نیا دهنده نشان که محدود شاخص چند بجز دهد،يم نشان را صفحه یقطر محور اطراف در هاشاخص يپراکندگ و

 يمتشابه باً یتقر تیشاخص از وضع ریسا اند،بوده باال یرگذاریتأث ای باال یریرپذیتأث یادار هاشاخص که باشديم امر

 برخوردار هستند. 

 

 هاشاخص میمستق یریپذ ریتأث و  یرگذاریتأث زانیم يابیارز
 ریتأث آن از ای کنديم اعمال گرید شاخص بر شاخص کی میمستق صورت به که یریتأث زانیم يعنی میمستق راتیتأث

 در که گونههمان شده، آورده( 9) جدول صورت به گریهمد بر هاشاخص مستقم راتیتأث زانیم يکل جینتا. ردیپذيم

 صورت به که باشند يم یياساشن قابل ستمیس طیمح لیتحل و هیتجز در هاشاخص از گونه پنج شد، مطرح سوم فصل

 .است شده پرداخته کدام هر شرح به لیذ در و شده آورده( 5) شکل

 تهران استان توسعه یهاشاخص میمستق راتیتأث زانیم(: 9) جدول

یرد
 ف

 شاخص

 زانیم

 یرگذاریتأث

)مجموع 

 (سطر

 زانیم

 یریرپذیتأث

)مجموع 

 (ستون

 120 146 بودجه 1

 129 103 يداخل ناخالص دیتول 2

 88 57 ياجتماع یهامشارکت 3

 84 59 ياجتماع عدالت 4

 95 67 ياجتماع ینابرابر و فقر 5

 83 71 يانسان توسعه یهامؤلفه 6

 100 72 ياجتماع هیسرما 7

 102 85 مصرف یاز منابع آب موجود و گسترش فرهنگ الگو نهیاستفاده به 8

 74 87 هارسانه 9

 60 65 يفرهنگ و يخیتار یبناها مرمت و حفظ 10

 116 97 (یمرز فرا و یمرز)درون  گانیهمسا با ارتباط 11

 80 88 (يدولت یو گروها يمردم NGO)متشکل از  یيشورا یهایزیربرنامه 12

 66 62 ستیزطیمح NGO گسترش 13

 108 91 متخصص یروهاین و گذاران هیسرما جذب 14

 122 140 شهر تهران ياسیس-یادار یو کارکردها يتختینقش پا 15

 95 101 ینهاد نیب یهمکار گسترش 16

 75 97 واحد در سطح استان تیریمد 17

 64 90 بحران تیریو مد يعیطب مخاطرات 18

 78 111 (هااستان ریسا با يارنباط نقش و يتیامن لحاظ)به  استان کیاستراتژ تیموقع 19

 121 94 (يفرهنگ و ياجتماع ،ی)اقتصاد داتیتهد 20

 118 116 یها نهیدر زم نینو یها یفناور یریاطالعات و به کارگ ی) فناور یتوسعه فناور 21
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 و ...(( يعلم ،يصنعت ،یمختلف )کشاورز

 86 122 کیالکترون تجارت 22

 85 97 یفناور و علم پارک توسعه و جادیا 23

 88 94 يخصوص و يدولت یهانهاد و دانشگاه نیب مؤثر تعامالت ارتقاء 24

 65 82 استان زنان سواد سطح توسعه 25

 99 102 يعال آموزش مراکز و هادانشگاه 26

 97 68 مهاجرت 27

 81 74 افتهی توسعه کمتر و يانیم یشهرها يتیجمع یهاکانون تیتقو 28

 83 99 تیجمع زانیم 29

 90 82 يالملل نیب يآموزش و يخدمات یوندهایپ 30

 97 72 يفرهنگ-ياجتماع یوندهایپ 31

 110 118 یاقتصاد یوندهایپ 32

 64 114 يمعدن یهاتیقابل 33

 89 105 استان يآب منابع 34

 82 86 ...( و باد د،ی)خورش ریپذ دیتجد یهایانرژ سهم 35

 79 86 دیجد یانرژ منابع 36

 105 88 تهران یهوا یهايآلودگ 37

 53 58 عامل ریغ پدافند 38

 73 76 ينینش هیحاش 39

40 
و  يلیر ،یحمل و نقل )جادها یحمل و نقل و استفاده از توان ها یها رساختیز

 106 109 (یيهوا

 110 85 ...( و نترنتیا ،ی)فناور يارتباط یهارساختیز 41

 56 67 ...( و هاراه ها،رستوران ها،)هتل یگردشگر یهارساختیز  42

 80 74 يدرمان و يبهداشت یرساختهایز 43

 83 74 يورزش و يفرهنگ یرساختهایز 44

 92 116 مادر عیصنا وجود 45

 100 97 يلیتبد عیصنا توسعه 46

 100 98 یبند بسته عیصنا شیافزا 47

 90 96 يصنعت یهاشهرک وجود 48

 87 63 ...( و پارک وم،یاستاد کتابخانه، نما،ی)س يحیتفر-يورزش-يفرهنگ خدمات و اماکن 49

 97 85 ...( و گاز تلفن، برق،)آب،  یيربنایز خدمات 50

 94 91 ...( و مارستانیب بهداشت، خانه)مدرسه،  يدرمان و يبهداشت ،يآموزش خدمات 51

 94 104 واردات و صادرات 52

 75 66 يبه خطوط حمل و نقل کیها در نقاط نزدتوسعه انبارها و سردخانه 53

 83 92 و ...( وریباغات و زراعت،  دام و ط ،یپرور یو آبز التی)ش یکشاورز 54

 88 90 یاگلخانه کشت توسعه و فصل از خارج محصوالت 55

56 
 کنار در...  و حیتفر یبرا یيها مکان رستوران، هتل،)وجود  یگردشگر یهاتوان وجود

 65 96 (یگردشگر یهاجاذبه

 31 71 صنعت گردشگری بودن تیاولو در 57

 93 84 يالملل نینقش ب تیبه منظور تقو يجهان یهااسب با استانداردتنم داتیتول شیافزا 58



 

 
173 

 استان

 86 76 دیبه تول يتنوع بخش 59

 120 94 اشتغال 60

61 
به منظور مشارکت  يمعتبر جهان یو  جذب شرکت ها يو خارج يداخل یگذار هیسرما

 106 89 دیدر امر تول

 40 41 يدست عیصنا 62

 5480 5480 مجموع 63

 (Input Variables) یورود یرهایمتغ:  اول هیناح

 زانیم نیشتریب که هستند تهران استان یامنطقه توسعه در مؤثر عوامل نیتریدیکل دهندهنشان رهایمتغ از گروه نیا

 چنانچه. رندیگيم قرار نمودار يغربشمال قسمت در و دارند ستمیس در را یریرپذیتأث زانیم نیکمتر و یرگذاریتأث

 یداریپا که چرا داشت، انتظار ستمیس ندهیآ یبرا را داریپا توسعه توانيم ردیبگ صورت مناسب و حیصح یزیربرنامه

 شناخته داریناپا ستمیس کی عنوان به يبررس مورد ستمیس که یيآنجا از. است وابسته رهایمتغ نیا به دایشد ستمیس

 رایز. باشند گرفته قرار یعمود محور به کینز و نمودار يغربشمال قسمت در رهایمتغ داشت انتظار توانينم است شده

 دهید( 5) شکل در که همانطور هیناح نیا یرهایمتغ. باشديم داریپا تمیس انگرینما محل نیا در رهایمتغ یریقرارگ

 (10) جدول: باشنديم لیذ موارد شامل شوديم

 اول هیناح در گرفته قرار یرهایمتغ(: 10) جدول

 ریمتغ بعد مؤلفه

 (هااستان ریسا با يارنباط نقش و يتیامن لحاظ)به  استان کیاستراتژ تیموقع 1 يتیامن انسان

 يمعدن یهاتیقابل 2 يعیمنابع طب فضا

 

 (Intermdiate Variables) حدواسط یرهایمتغ: دوم هیناح

 ستمیس در یيباال تیحساس از و دارند را یریرپذیتأث نیشتریب نطوریهم و یرگذاریتأث نیشتریب واسط حد یرهایمتغ

 نیهم به و باشديم اثرگذار ستمیس داخل یرهایمتغ ریسا بر رها،یمتغ نیا یرو بر یرییتغ هر رایز هستند، برخوردار

 رهایمتغ از گروه نیا. دهند قرار الشعاتحت را ستمیس یداریپا و یيایپو یحدود تا تواننديم رهایمتغ نیا که است لیدل

 :کرد میتقس  رهایمتغ از دسته دو به توانيم را

 از و باشديم نمودار يشرقشمال هیناح یقطر خط حوشوحول در هاآن یریقرارگ محل سک؛یر یرهایمغ -1

 .هستند دارا را ستمیس یدیکل گرانیباز به شدن لیتبد جهت یيباال تیظرف

 هیناح ریز در و هستند ستمیس کی در ممکن اهداف انگرینما و بوده ستمیس يتکامل جینتا  هدف؛ یرهایمتغ -2

 .دارند قرار نمودار يشرقشمال یقطر

 (11) جدول: باشنديم لیذ موارد شامل شونديم دهی(د5) شکل در که گونههمان رهایمتغ از گروه نیا

 

 

 دوم هیناح در گرفته قرار یرهایمتغ(: 11) جدول
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 ریمتغ بعد مؤلفه

 انسان

 یاقتصاد
 بودجه 1

 يداخل ناخالص دیتول 2

 (یمرز فرا و یمرز)درون  گانیهمسا با ارتباط 3 یراهبرد

 شهر تهران ياسیس-یادار یو کارکردها يتختینقش پا 4 ياسیس

 ینهاد نیب یهمکار گسترش 5 يتیریمد

 (يفرهنگ و ياجتماع ،ی)اقتصاد داتیتهد 6 يتیامن

 یتکنولوژ
7 

 نهیدر زم نینو یها یفناور یریاطالعات و به کارگ ی) فناور یتوسعه فناور

 و ...(( يعلم ،يصنعت ،یمختلف )کشاورز یها

 کیالکترون تجارت 8

 يعلم

 یفناور و علم پارک توسعه و جادیا 9

 يخصوص و يدولت یهانهاد و دانشگاه نیب مؤثر تعامالت ارتقاء 10

 يعال آموزش مراکز و هادانشگاه 11

 یاقتصاد یوندهایپ 12 وندهایپ

 فضا

 استان يآب منابع 13 يعیمنابع طب

 14 یيربنایز
 ،یحمل و نقل )جادها یحمل و نقل و استفاده از توان ها یها رساختیز

 (یيو هوا يلیر

 تیفعال

 صنعت

 مادر عیصنا وجود 15

 يلیتبد عیصنا توسعه 16

 یبند بسته عیصنا شیافزا 17

 يصنعت یهاشهرک وجود 18

حمل و نقل و 

 یانباردار
 واردات و صادرات 19

 اشتغال 20 ریسا

 

 (Resultant Variables) جهینت یرهایمتغ: سوم هیناح

. اندگرفته قرار نمودار يشرقجنوب قسمت در شونديم شناخته هم ریرپذیتأث یرهایمتغ عنوان به که جهینت یرهایمتغ

 ریسا از یریرپذیتأث زانیم نیشتریب حال نیع در و دارند ستمیس در را یرگذاریتأث زانیم نیکمتر رهایمتغ از گروه نیا

 در هاآن تیوضع لذا باشنديم ریرپذیتأث شتریب رهایمتغ از دسته نیا که یيآنجا از. دارد اختصاص گروه نیا به رهایمتغ

 همان اندگرفته قرار گروه نیا در که یيرهایمتغ جمله از. باشديم هاگروه ریسا یرهایمتغ راتیتأث درگرو شتریب ستم،یس

 (12) جدول: باشنديم لیذ موارد شامل شود،يم مشاهده( 5)شکل در که گونه

 

 

 

 سوم هیناح در گرفته قرار یرهایمتغ(: 12) جدول
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 ریمتغ بعد مؤلفه

 انسان

 ياجتماع

 ياجتماع یهامشارکت 1

 ياجتماع ینابرابر و فقر 2

 ياجتماع هیسرما 3

 مصرف یاز منابع آب موجود و گسترش فرهنگ الگو نهیاستفاده به 4

 متخصص یروهاین و گذاران هیسرما جذب 5 یراهبرد

 مهاجرت 6 يتیجمع

 وندهایپ
 يالملل نیب يآموزش و يخدمات یوندهایپ 7

 يفرهنگ-ياجتماع یوندهایپ 8

 فضا
 تهران یهوا یهايآلودگ 9 يطیمحستیز

 ...( و نترنتیا ،ی)فناور يارتباط یهارساختیز 10 یيربنایز

 تیفعال

 خدمات

11 
 وم،یاستاد کتابخانه، نما،ی)س يحیتفر-يورزش-يفرهنگ خدمات و اماکن

 ...( و پارک

 ...( و گاز تلفن، برق،)آب،  یيربنایز خدمات 12

13 
 و مارستانیب بهداشت، خانه)مدرسه،  يدرمان و يبهداشت ،يآموزش خدمات

)... 

 یاگلخانه کشت توسعه و فصل از خارج محصوالت 14 یکشاورز

 دیتوب
15 

 نینقش ب تیبه منظور تقو يجهان یهااسب با استانداردتنم داتیتول شیافزا

 استان يالملل

 دیبه تول يتنوع بخش 16

 17 ریسا
به  يمعتبر جهان یو  جذب شرکت ها يو خارج يداخل یگذار هیسرما

 دیمنظور مشارکت در امر تول

 

 (Excluded Variables) يپوشچشم قابل یرهایمتغ: چهارم هیناح

 ستمیس در را ریرپذیتأث و یرگذاریتأث زانیم نیکمتر و اندشده واقع نمودار يغربجنوب قسمت در رهایمتغ از گروه نیا

 ریتأث و کننديم عمل مستقل رها،یمتغ ریسا به نسبت  خود نییپا یریرپذیتأث و یرگذاریتأث لیدل به و کننديم اعمال

 هاآن از ستمیس یدیکل یرهایمتغ انتخاب هنگام توانيم که یيرهایمتغ جمله از. دارند ستمیس ندهیآ رفتار بر يکم

 (13) جدول: باشنديم لیذ موارد شامل رهایمتغ نیا. باشنديم چهارم هیناح یرهایمتغ نیهم کرد يپوشچشم
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 چهارم هیناح در گرفته قرار یرهایمتغ(: 13) جدول

 ریمتغ بعد مؤلفه

 انسان

 يفرهنگ و يخیتار یبناها مرمت و حفظ 1 يفرهنگ

 ستیزطیمح NGO گسترش 2 یراهبرد

 استان زنان سواد سطح توسعه 3 يعلم

 فضا

 عامل ریغ پدافند 4 يطیمحستیز

ينظام سکونتگاه  ينینش هیحاش 5 

 ...( و هاراه ها،رستوران ها،)هتل یگردشگر یهارساختیز 6 یيربنایز

 تیفعال
 صنعت گردشگری بودن تیاولو در 7 گردشگری

 يدست عیصنا 8 ریسا

 یاخوشه ای نینامع یرهایمتغ: پنجم هیناح

 لیتشک دارند تعلق الذکرفوق هیناح چهار از يکی به و دارند قرار نمودار ثقل مرکز يکینزد در که رهایمتغ از یامجموعه

 نیا یيجابجا امکان ستمیس در رییتغ نیترکوچک با نکهیا لیدل به رهایمتغ از گروه نیا. دهنديم را نینامع یرهایمتغ

 نحوه. اندشده شناخته نینامع یرهایمتغ عنوان به ستمیس توسط  شود،يم فراهم گرید هیناح به هیناح کی از رهایمتغ

 (14) جدول. است شده آورده لیذ در و شده داده شینما( 5) درشکل رهایمتغ از دسته نیا يپراکندگ و یریقرارگ

 دوم هیناح در گرفته قرار یرهایمتغ(: 14) جدول

 ریمتغ بعد مؤلفه

 انسان

 

 

 ياجتماع
 ياجتماع عدالت 1

 يانسان توسعه یهامؤلفه 2

 هارسانه 3 يفرهنگ

 (يدولت یو گروها يمردم NGO)متشکل از  یيشورا یهایزیربرنامه 4 یراهبرد

 يتیریمد
 واحد در سطح استان تیریمد 5

 بحران تیریو مد يعیطب مخاطرات 6

 يتیجمع
 افتهی توسعه کمتر و يانیم یشهرها يتیجمع یهاکانون تیتقو 7

 تیجمع زانیم 8

 فضا

 یانرژ
 ...( و باد د،ی)خورش ریپذ دیتجد یهایانرژ سهم 9

 دیجد یانرژ منابع 10

 یيربنایز
 يدرمان و يبهداشت یرساختهایز 11

 يورزش و يفرهنگ یرساختهایز 12

 تیفعال

 يبه خطوط حمل و نقل کیها در نقاط نزدتوسعه انبارها و سردخانه 13 یحمل و نقل و انباردار

 و ...( وریباغات و زراعت،  دام و ط ،یپرور یو آبز التی)ش یکشاورز 14 یکشاورز

 15 یگردشگر
 یبرا یيها مکان رستوران، هتل،)وجود  یگردشگر یهاتوان وجود

 (یگردشگر یهاجاذبه کنار در...  و حیتفر
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 میمستق راتیتأث اساس بر هاشاخص يپراکندگ(: 5) شکل
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 با توجه به شماره هر شاخص   میمستق راتیتأث اساس بر هاشاخص يپراکندگ(: 6) شکل
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 (گریهمد بر هاشاخص ادیز راتی)تأث هاشاخص نیب میمستق ارتباط(: 7) شکل
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 (گریهمد بر هاشاخص ادیز تا متوسط  راتی)تأث هاشاخص نیب میمستق ارتباط(: 8) شکل

 
 (گریهمد بر هاشاخص ادیز تا کم  راتی)تأث هاشاخص نیب میمستق ارتباط(: 9) شکل

 
 تهران استان توسعه یوهایسنار استخراج

 یدیکل عوامل ياحتمال یهاتیوضع
نظر خبرگان به عنوان عوامل موثر در توسعه استان تهران استخراج شد.  یبر مبنا یدیعامل کل 12راستا ابتدا  نیا در

 با مرحله نیا در تهران، استان یامنطقه توسعه بر مؤثر یدیکل عوامل عنوان به عامل 12 انتخاب و یيشناسا از پس

 مشخص حالت یتعداد عوامل از کدام هر یبرا خبرگان با نشست و مطالعه مورد حوزه در متخصصان نظر به توجه

 یدیکل عامل 12 یبرا يکل طور به. باشديم استان ندهیآ توسعه در عامل کی ياحتمال تیوضع دهنده نشان که دیگرد

 مختلف حالت 4 ای و 3، 2 جداگانه صورت به عوامل از کدام هر یبرا که دیگرد مشخص ياحتمال تیوضع 31 تعداد



 

 
 181 

 از یریتصو شده مطرح یهاتیوضع. شود يم شامل را نانهیبدب تا نانهیخوشب یهاتیوضع از يفیط و شده نیتدو

 حالت نیبهتر انگریب نانهیبخوش تیوضع که شوديم متصور را استان توسعه یروشیپ ریباورپذ و ممکن یهاندهیآ

 تیوضع و موجود طیشرا حفظ و يفعل روند ادامه دهنده نشان نینابیب تیوضع استان، یامنطقه توسعه یروشیپ

 در. باشديم تهران استان یامنطقه توسعه بر مؤثر یدیکل عوامل یروشیپ تیوضع نیترنامناسب انگریب نانهیبدب

 نام و تیوضع کد ت،یوضع يرنگ فیط ت،یوضع نوع همراه به عوامل از کی هر مختلف یهاتیوضع( 15)جدول

 .است شده آورده عوامل از کی هر یاختصار
 تهران استان توسعه یروشیپ ياحتمال یهافرض و تیوضع ،یدیکل عوامل(: 15)جدول

یرد
 ف
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ن

 
ار
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ا
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 یدیکل عوامل

 کد
ضع
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 ت
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ضع

و
ی

 ت

 تیوضع

1 A بودجه صیتخص 

A1 و متوازن   نهیبه صیتخص نانهیبخوش 

A2 (يفعل طیشرا به توجه با صی)تخص بودجه صیتخص يفعل روند نینابیب 

A3 تهران شهرستان به متمرکز صورت به بودجه صیتخص نانهیبدب 

2 B 

نقش پایتختي و 

-کارکردهای اداری

 سیاسي شهر تهران

B1 تهران شهر از تختیپا انتقال و ياسیس-یادار یيتمرکززدا نانهیبخوش 

B2 
 نسبتاً

 نانهیخوشب
 دار  تیاولو یشهر تهران به شهرها ياسیس -یاز خدمات ادار يقسمت انتقال

B3 يفعل روند ادامه نینابیب 

B4 تهران شهر ياسیس-یادار یکارکردها تیتقو و یيتمرکزگرا نانهیبدب 

3 C تجارت الکترونیک 

C1 در سطح استان  کیتجارت الکترون گسترش نانهیبخوش 

C2 يفعل روند ادامه نینابیب 

C3 کیتوجه به مقوله تجارت الکترون عدم نانهیبدب  

4 D 
-نیپیوندهای اقتصادی ب

 يالملل

D1 يخارج یگذار هیسرما یدرصد 10 رشد نانهیبخوش 

D2 يخارج یگذار هیسرما به توجه عدم نانهیبدب 

5 E 

توسعه فناوری ) فناوری 

اطالعات و به کارگیری 

 های نوین(فناوری

E1 در سطح استان  نینو یها یشهر هوشمند و توسعه فناور جادیا نانهیبخوش 

E2 تهران شهر در نینو یها یفناور توسعه و هوشمند شهر یبسترها جادیا نینابیب 

E3 نینو یها یفناور و هوشمند شهر جادیا به توجه عدم نانهیبدب 

6 F هیپا خدمات و عیصنا 
F1 نانهیبخوش 

 شیآما یدید با تهران بجزء استان یها شهرستان در هیپا خدمات و عیصنا جادیا

 محور

F2 و خدمات موجود  عیصنا حفظ نینابیب 

7 G های معدنيقابلیت 
G1 يلیتبد عیصنا جادیا و داریپا یبردار بهره نانهیبخوش 

G2 يفروش خام و يطیمح ستیز مسائل به توجه بدون  یبردار بهره شیافزا نانهیبدب 

8 H 

های حمل و زیرساخت

ای، ریلي و نقل )جاده

 هوایي(

H1 نانهیبخوش 
 یها شهرستان يالملل نیب و یا منطقه ينقل و حمل توان و ها رساختیز توسعه

 تهران شهرستان بجز استان

H2 موجود ينقل و حمل یها توان و ها رساختیز حفظ نینابیب 

H3 تهران شهرستان در ها رساختیز تمرکز شیافزا نانهیبدب 

9 I منابع آبي استان 
I1 نانهیبخوش 

 یاز آب ها هیرو يب یاز بهره بردار یریوجلوگ يمنابع آب سطح کپارچهی تیریمد

  ينیرزمیز

I2 استان يآب بحران و حد از شیب یبردار بهره نانهیبدب 

10 J صادرات و واردات 
J1 ازین مورد یکاالها واردات و ينفت ریغ صادرات شیافزا و يصادرات یها انهیپا تیتقو نانهیبخوش 

J2 یضرور ریغ یکاالها واردات شیافزا و ينفت ریغ صادرات کاهش نانهیبدب 

11 K تولید ناخالص داخلي 

K1 10 یباال انهیسال رشد نیانگیم نانهیبخوش% 

K2 يفعل انهیسال رشد نرخ نینابیب 

K3 يمنف انهیسال رشد نانهیبدب 

12 L L1 انیبن دانش اقتصاد و ها دانشگاه يفیک توسعه نانهیبخوش 
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ها و مراکز دانشگاه

 آموزش عالي
L2 موجود وضع تداوم نانهیبدب 

 بودجه صیتخص -1

 منابع کننده نیتأم ابزار درآمدها طرف در بودجه. هانهیهز و درآمدها: است اقالم نوع دو شامل و دوطرف یدارا بودجه

 نیا ریغ در. ردیگ قرار وصول و ينیبشیپ مورد نیمع و کوتاه موعد در دیبا منابع نیا. است سازمان اتیعمل يمال

 به افتهی صیتخص اعتبارات ها،نهیهز طرف در. شوديم وقفه دچار امور اداره انیجر يمال امکانات وجود بدون صورت،

 انیجر کی یبندبوجه ب،یترت نیا به. است مؤسسه ای جامعه یهایازمندین انواع تیاولو و تیاهم یایگو برنامه هر

 يدگرگون ندیفرا از گذر از پس)وارده(  نظام داده عنوان به شده جذب اعتبارات آن يط که است سازمان هر در مداوم

 عرضه جامعه به و لیتبد)صادره(،  ستاده عنوان به ات،یعمل یاجرا از حاصل جیپول به کار( به اهداف و نتا ي)دگرگون

 (. 1371 ،ي)مدن شوديم

 به( اطالعات و آمار)معاونت  تهران استان یزیربرنامه و تیریمد سازمان در شده إرائه آمار اساس بر یدرآمد لحاظ از

 و. است بوده الیر اردیلیم 406699، 1397سال -تهران استان در مستقر یياجرا یهادستگاه درآمد مجموع يکل طور

 صورت به 1397-تهران استان و شهر ياتیمال امور یهاشاخص-یاقتصاد یهاشاخص کیتفک به ياتیمال یدرآمدها

 .است شده آورده ادامه در( 16 )شماره جدول

 یاجرا به آن درصد 90 حدود که بود تومان اردیلیم 665 بر بالغ 97 سال در تهران استان افتهیبودجه اختصاص 

. است افتهی شیافزا تومان اردیلیم 850 مبلغ به 98 سال در بودجه رقم نیا که شد داده صیتخص استان يمل یهاطرح

 تومان اردیلیم 48 به 98 سال یبرا رقم نیا که افتی صیتخص اعتبار اردیلیم 22حوزه ورزش و جوانان در  97در سال 

 تومان اردیلیم 328 مبلغ 97 سال در ياجتماع ،يفرهنگ یهاشاخص براساس متوازن بودجه بخش در است، دهیرس

 یدرصد درآمدها 50.است شده گرفته نظر در تومان اردیلیم 388  رقم نیا 98 سال یشنهادیپ بودجه در و اعتبار

 .شوديم نیتأم کشور زیخنفت یهااستان توسط زین کشور ينفت درآمد و شوديم نیتأم تهران استان از کشور ياتیمال
 

 1397-تهران استان و شهر ياتیمال امور یهاشاخص-یاقتصاد یهاشاخص کیتفک به ياتیمال یدرآمدها(: 16)جدول

 

 ياتیمال یدرآمدها

 (الیر اردیلی)م میمستق یها اتیمال (الیر اردیلی)ممیرمستقیغ یها اتیمال
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مجموع 

 استان تهران
165554 6853 3358 2869 6983 1/67 19381 204999/7 282692 98137 22630 403459 608458/7 

 1397 ،(اطالعات و آمار)معاونت  تهران استان یزیربرنامه و تیریمد سازمان: هاداده منبع
 سیاسي شهر تهران-نقش پایتختي و کارکردهای اداری -2

 عنوان به را تهران توانيم ای و باشد متمرکز تهران در دیبا يتختیپا فیوظا کل ایآ که شود گرفته میتصم دیبا حکومت سطح در

 از يماتیتصم 1380 دهه در. کرد منتقل گرید یشهرها ای و هااستان مراگز به را فیوظا ریسا و گرفت نظر در ياسیس تختیپا

 حکومت سطح در میتصم چون اما. شود منتقل رازیش به يفرهنگ راثیم سازمان شد تالش مثال. شد گرفته وقت دولت طرف



 

 
 183 

 يبرخ. اوردین دست به يچندان تیموفق طرح نیا نداشت همراه به را نظام ارکان همه مصوب و يمل ياسیس اراده و عزم و نبود

 یاقتصاد مرکز تنها نه فرانکفورت مثال. اندگذاشته گرید یشهرها عهده به و اندکرده دور خود تختیپا از را يمهم فیوظا کشورها

 تیمرکز مثال باشد، کشور شیآما مطالعات با هماهنگ که يمطالعات يط توانيم. هست زین یياروپا بانک مرکز بلکه است، آلمان

 خارج تهران از را...  و ورزش وزارت و ستیزطیمح سازمان ای و علوم وزارت ای و پرورش و آموزش ای و یدادگستر ستمیس کل

 کارشان اساسا که يدولت مؤسسات و هاشرکت از یاریبس يعال تیریمد مرکز حاضر حال در. کرد منتقل گرید مناطق به و کرد

 باشد؟ تهران در دیبا شرکت نیا مرکز ایآ. است آن کامل نمونه يرانیکشت سازمان. هستند مستقر تهران در ست،ین تهران در

. برساند بیتصو به و کند میتنظ تهران فیوظا درباره را یسند ستیبايم ياسالم یجمهور حکومت ارکان مجموعه نیبنابرا

و  ی)صفو کند مشخص کامال را( يموضوع یهاتختیپا ای و متمرکز تختی)پا تختیپا يچگونگ و تهران فیوظا و هاتیمأمور

 (.18: 1395 ،یزدیيپاپل

 کاهش دهد، انجام دولت خود يسامانده و کشور کل يسامانده در بلکه تهران يسامانده در توانديم دولت که یکار نیمهمتر

 ممکن ساختارها رییتغ بدون کار نیا اما. است تهران جمله از و کشور کل در يبوروکراس کاهش ،یگریتصد کاهش ،یيتمرکززدا

 يدولت ستمیس حد از شیب يو بوروکراس یادار-ياسیس دیشد یيتمرکزگرا لیدل به تهران یهاينابسامان از يمهم بخش است؟

 ترددها نیا از ونیلیم 3/4. است داشته وجود تردد ونیلیم 28 تا 26 نیب روزانه تهران در 1395 سال اول ماهه 6 در. است رانیا

 کنندو حل را خود یادار مشکالت تا کنند تردد تهران ابانیخ در سواره و ادهیپ دیبا مردم. است بوده یادار مسائل حل یبرا فقط

 از نفر هزار 35 حدود. شونديم تهران وارد يشخص امور یبرا( البرز و تهران استان از ریغ)به  کشور سراسر از نفر هزار 90 روزانه

 لیدال از يکی را یادار مشکالت رفع هم گرید نفر هزار 22. اندکرده ذکر یادار کار یبرا را تهران به مسافرت ياصل لیدل تیجمع

 و معلمان اگر البته. است کار مشغول کارمند نفر کی يتهران نفر 17 هر یازا به تهران در. اندکرده ذکر تهران به خود مراجعه

 2385 یرو)از  برآوردها طبق. میدار کارمند نفر کی يتهران نفر 22 هر یازا به مفیکن استثنا را پرورش و آموزش کارمندان

 ای مانديم راکد کل در ای نامه باشند، نداشته رجوع ارباب یحضور یریگيپ اگر تهران، ادارات به وارده یهانامه %81( نمونه

 به نیا. فتندیب راه خود نامه دنبال دیبا مردم هم باز کارمند همه نیا وجود با. دیمایپيم را خود یادار ریمس کند اریبس اریبس

 .است... و هوا يآلودگ سوخت، ،یانرژ مصرف وقت، اتالف یمعنا

 در يبانک شعبه 11 به روزانه نیمراجع شده انجام یریگنمونه طبق اما. است شده يکیالکترون یادیز حد تا کشور يبانک تمیس

 ابانیخ بازار، محدوده در پاسارگاد از شعبه 1 ان،یپارس از شعبه 1 صادرات، و ملت ،يمل یهابانک از شعبه 3) تهران مرکز

 هابانک نیا بنابر( روز در نفر 3840. )است روز کی در آلمان فرانکفورت شهر در يبانک ستمیس به تیمراجع کل معادل( يفردوس

 نیع در بدهند، آموزش هم مردم به دیبا. دهند انجام کار يلیخ دیبا شدن کامل يکیالکترون یبرا هنوز تهران در کشور کل در

 .شود اصالح زین( گرفتن وام ستمیس و گرفتن چک و دادن چک)  کشور یاقتصاد ستمیس حال

 يدرمان ،يآموزش مختلف یهانهیزم در یيتمرکزگرا کاهش جهت یيهاتالش. است ادیز اریبس کشور کل در یادار یيتمرکزگرا

. دارند حضور تهران در یادار روز 68 از شیب شیپ سال در متوسط طور به کشور استانداران هنوز اما. است شده انجام...  و

 حدود متوسط طور به سال در ادارات کل رانیمد. برنديم سر به تهران در را سال در یادار روز 44 حدود تا آب شرکت رانیمد

 شوديم انجام تهران در شود انجام هااستان در توانديم که کارها از یاریبس یریگمیتصم. کننديم مسافرت تهران به بار 37

 (منبع)همان 

 تجارت الکترونیک -3
 کننديم فراهم را یدیجد یهاکانال ،يکیالکترون فروش یهاتیفعال. است کرده جادیا دیجد یکارها و کسب ،يکیالکترون تجارت

 یساختارها و ندهایفرا بهبود با نیهمچن شوند؛ یدیجد یبازارها وارد و کنند برقرار ارتباط انیمشتر با تواننديم هابنگاه که

 مبادله یهانهیهز کند،يم دایپ یکمتر تیاهم ها،فاصله ،يکیالکترون تجارت در. دهديم شیافزا را هاآن یيکارا ها،بنگاه فروش

 يکیزیف حضور و هاواسطه به ازین و شوديم برقرار تقاضا و عرضه نیب تعادل شود،يم لیتسه اطالعات یگردآور ابد،یيم کاهش

 .شوديم کمتر

 به رشد درصد 24 با شوديم ينیبشیپ و بوده دالر اردیلیم 1943 با برابر 2014 سال در کنندهمصرف با هابنگاه مبادله حجم

 ونیلیم 1139 حدود جهان در. شوديم شامل را يفروشخرده کل درصد 5/9 مقدار نیا. برسد 2015 سال در دالر اردیلیم 2251
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 نیآنال داریخر نفر 20 تیجمع نفر 100 هر از. دهنديم لیتشک را جهان تیجمع درصد 20 که دارد وجود نیآنال داریخر نفر

 (.1396 همکاران، و)محمودزاده  دهنديم انجام نیآنال دیخر نفر 42 نترنت،یا کاربر 100 هر از و دارد وجود

 ونیلیم 60 نیهمچن. دارد وجود نیآنال داریخر نفر ونیلیم 14 حدود. دارند تیفعال ينترنتیا فروشگاه هزار 17 از شیب رانیا در

 انجام نیآنال دیخر الیر ونیلیم 50 انهیسال ن،یآنال داریخر هر. کننديم استفاده همران تلفن از نفر ونیلیم 70 و نترنتیا از نفر

 529 به تراکنش ونیلیم 304 از 1392 سال به نسبت رشد درصد 74 با 1393 سال در ينترنتیا یهاتراکنش کل. دهديم

 تراکنش ونیلیم 958 از 1392 سال به نسبت رشد درصد 46 با 1393 سال در اریس یهاتراکنش. است دهیرس تراکنش ونیلیم

 تعداد يکل طور به. است دهیرس تراکنش ونیلیم 1646 زانیم به یدرصد 18 رشد با 1394 سال در و  ونیلیم 1396 به

 تجارت حجم که است شده سبب تحوالت نیا مجموع. است ينترنتیا یهاتراکنش تعداد برابر 7/2 حدود اریس یهاتراکنش

 درصد 11 و يداخل ناخالص دیتول درصد 5/4 ها،ترامنش نیا کل مبلغ. برسد 1394 سال در الیر ونیلیت 693 به يکیالکترون

 (.منبع)همان  دهديم پوشش را يفروشخرده

 يالمللنیپیوندهای اقتصادی ب -4

 عنوان به. است سکونتگاهي مراکز مابین تالتعام و ارتباطات گستردگي میزان و حجم دهنده نشان اقتصادی پیوندهای قدرت

 وارداتي پیوند قدرت اندازه هر دیگر، سکونتگاهي مراکز از کاالها واردات یا تامین با ارتباط در پیوند، قدرت شاخص با مطابق مثال

 کاالهای صادرات با ارتباط در یا و باشدمي مربوطه سکونتگاهي مراکز به تهران استان بیشتر وابستگي دهنده نشان باشد بیشتر

 محدودی سکونتگاهي مراکز که است واقعیت این دهنده نشان باشد باالتر پیوند قدرت اندازه هر مراکز، سایر به تهران استان

برنامه  ياستان تهران ط ياقتصاد مقاومت ی)سند راهبرد باشندمي تهران استان توسط شده عرضه کاالهای متقاضي و خواهان

 (.1395 ،1404ششم و افق 

 های نوین(توسعه فناوری ) فناوری اطالعات و به کارگیری فناوری -5

 هیپا خدمات و عیصنا -6
 اساس براست. شده  جادیکشور ا هیپا عیصنا تیدرصد از کل ارزش افزوده صنعت از محل فعال 44به  کینزد 1394در سال 

 به استان نیا، 1397 سال در( اطالعات و آمار)معاونت  تهران استان یزیربرنامه و تیریمد سازمان یسو از شده إرائه یآمارها

 واحد تعداد نیشتریب که باشديم  مستقر کارخانه 17536 و يصنعت شهرک 23 ،يصنعت واحد 17536 تعداد یدار يکل طور

 يصنعت واحد 16 تعداد با راناتیشم شهرستان در آن نیکمتر و يصنعت واحد 8767 تعداد با  تهران شهرستان در استان يصنعت

 مانیس دستگاه، 400619 یسوار لیاتومب: شامل استان يصنعت یواحدها در شده دیتول محصوالت نیشتریب. است گرفته قرار

 608203 ينبات روغن هزارعدد، 71929558 دارو تن، 2371 يبهداشت ينیچ و يکاش تن، 14257671 کاغذ تن، 3744871

 .باشديم تن 61895 ندهیشو پودر و تن

 های معدنيقابلیت -7
 تنمیلیاون  54درصد از معادن کل کشور و ظرفیت تولید سالیانه  7/3محدوده معدني،  378استان تهران با داشتن ظرفیت 

 را کشور شده اکتشاف ریذخا کل از درصد 4ارد تن بوده که میلی 2باشد. ذخایر معدني اکتشاف شده استان تهران در حدود مي

. قابل ذکر است کشورمان به لحاظ تنوع مواد معدني بعنوان آلبوم تنوع مواد معدني در جهان شهرت دارد و ضمنا شوديم شامل

الشه تزییني، سنگگاچ، سنگآهاک، سانگنوع مااده معادني )سانگ 21برداری کشور، نوع ماده معدني در حال بهره 65از 

ساختماني، شن و ماساه آبرفتاي، شان و ماساه کاوهي، مرمریات، بازالات، باریات، بنتونیات، بوکسیت، زئولیت، سولفات سدیم، 

سانگ، فلدساپات، فسافات، منگناز، ماس( در تهران شناسایي، اکتشاف و یا در حال صنعتي، زغالسیلیس، سلستین، خاک

میلیون تن 24میلیون تن و استخراج واقعي در حدود  54. استخراج اسمي سالیانه معادن استان بالغ بر باشدبرداری ميبهره

ها در سطح کشور، ها و فعالیتگذاریباشد. لیکن نباید از این امر غافل بود که در اثار توزیاع نامتعاادل و ناامتوازن سرمایهمي

برداری چندین برابر ظرفیت اکولوژیک هاا در کشاور، در حاال حاضر با بهرهلیاتاستان تهران بعنوان بزرگترین قطب استقرار فعا

باشد زیسات و عادم بارگذاری بیش از ظرفیت فعلي استان کامال مشهود ميخود، اشباع گردیده و الزمه حفظ و صیانت از محایط

م وزیران( بر کاهش تمرکز و تراکم جمعیت هیئت محتر 6/8/1383و تاکید مکرر در متن ضوابط ملي آمایش سارزمین )مصاوب 

و فعالیت در استان تهران و تقویات نقاش و عملکارد ملي و بین المللي آن بعنوان پایتخت کشور در راستای توسعه پایدار و 
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-1400)باشد. )سند توسعه اقتصادی، اجتماعي و فرهنگي استان تهران متوازن استان نیاز تاییادی بار شارایط یااد شاده، مي

 (1396 ،امور تولیدی-(1396

نسبت  معادن نیا داتیباشد. سهم ارزش تولرس ميو خاک يشن و ماسه آبرفت ،يمعادن استان، شامل معادن کوه نیترعمده

هزار  37هزار نفر در حوزه اکتشاف و استخراج و  10معادن در استان  نیا یيزااشتغال زانیدرصد و م 52/11به کل معادن کشور

)سند  هزار تن بوده است 34500ساالنه یفلز ریغ يگروه معدن داتیتول ياسم زانیبوده است. م يمعدن عینفر در گروه صنا

 (.1395 ،1404برنامه ششم و افق  ياستان تهران ط ياقتصاد مقاومت یراهبرد

 وجود استان در یبرداربهره حال در معدن 92 تعداد 1395 سال در تهران، استان فعال معادن از یریمارگآ طرح جینتا براساس

 شاغالن تعداد که اندبوده کار به مشغول معادن نیا در نفر 1830 مجموع در دهد،يم نشان آمده دست به جینتا. است داشته

 الیر اردیلیم 2070 حدود معادن داتیتول ارزش سال نیهم در. است افتهی کاهش درصد 8/16 معادل 1394 سال به نسبت

 نیباالتر  ال،یر اردیلیم 966 از شیب با ماسه و شن معادن. است افتهی شیافزا درصد 2/12 معادل 94 سال به نسبت که بوده

 در استان يمعدن یهاتیفعال از حاصل افزوده.ارزش اندداشته استان معادن مختلف یهاتیفعال نیب در را ساالنه داتیتول ارزش

 افزوده ارزش زانیم نیباالتر یدارا ال،یر اردیلیم 785 با ماسه و شن معادن که است الیر اردیلیم 1537 حدود 1395 سال

 از 1395 سال در. شوديم شامل را بخش نیا افزوده ارزش کل از درصد 74 حدود معادن نیا افزوده ارزش مجموع. اندبوده

 کار لیوسا و ابزار آالت،نیماش به مربوط درصد 5/60 یبرداربهره حال در معادن یگذارهیسرما الیر اردیلیم 269 حدود مجموع

 (.1396 تهران، استان یآمار)سالنامه  است بوده یادار زاتیتجه و بادوام

 ای، ریلي و هوایي(های حمل )جادهزیرساخت -9
 استفاده نوع نیبارزتر و نیترمهم گرید عبارت به. است رممکنیغ مسافر، و کاال یيجابهجا ونقل،حمل شبکه وجود بدون امروزه،

 دیبا ونقلحمل شبکه تیفیک و تیکم که است يهیبد موضوع، نیا به توجه با. است مسافر و کاال یيجاجابه ونقل،حمل شبکه از

 به. باشد توازن در ازهاین با ينوع به موجود تیوضع دیبا گرید انیب به ای گردد میتنظ ازها،ین زانیم و استفاده نحوه با متناسب

 راه موجود، يارتباط راه کنیل باشد، آزادراه آن در ياحداث راه که کند جابیرایمس کی در روزانه کیتراف حجم اگر مثال، عنوان

استان  شی)طرح آما است آمده وجود به ازهاین زانیم و موجود امکانات نیب تعارض ينوع حالت نیا در باشد، خطه دو يفرع

 (. 1397تهران، 

 3/161 یدارا نیا: کرد میتقس یيهوا و يلیر ،یاجاده گروه سه به توانيم را تهران استان يونقلحمل یهاتوان يکل طور به

آسفالته و ) یيآزادراه است. طول راه روستا لومتریک 8/143بزرگراه و لومتریک 446 ،يراه فرع لومتریک2/108 ،يراه اصل لومتریک

)سند  باشديم يالملل نیدو فرودگاه ب نیآهن و همچنراه لومتریک 7901222 یاستان دارا نی. اباشديم لومتریک 1909شوسه( 

 (.1395 ،1404برنامه ششم و افق  ياستان تهران ط ياقتصاد مقاومت یراهبرد

 یاجاده 

 سهیاستان تهران در مقا یتحت پوشش اداره کل راه و شهرساز یهابزرگراه و آزادراه راتییروند تغ ينیزم یهادر بخش شبکه راه

 موردمطالعه قرا گرفته است.  1395تا  1390ساله  5روند  کی يالبرز و قم( و کشور ط یهافصل آن )استانالبا حوزه ب

 (لومتری)ک تهران استان یشهرساز و راه کل اداره پوشش تحت یهابزرگراه و آزادراه(: 17)جدول

 راتییتغ درصد 1395 1390 سال

 بزرگراه آزادراه بزرگراه آزادراه بزرگراه آزادراه استان

 51/12 81/36 7/995 197 885 144 تهران

 12/30 48/11 108 68 83 61 البرز

 44/22 13/37 191 229 156 167 قم

 7/42 01/17 16627 2401 11652 2052 کشور
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طول راه و  شیدرصد افزا 81/36برابر  95 تا 90 یهاسال ياستان تهران ط یهاآزادراه راتیی(، درصد تغ18با توجه به جدول )

دهنده نشان یکشور راتییبا تغ سهیارقام در مقا نی. امیاطول راه داشته شیدرصد افزا 51/12استان تنها  یهابزرگراه یبرا

 02/7برابر با  90استان تهران نسبت به کشور در سال  یهااست. سهم آزادراه تهراناستان  یهادر آزادراه ریگچشم راتییتغ

کشور در سال  یهاسهم استان تهران از بزرگراه نیاست. همچن افتهی شیدرصد افزا 2/8به  95رقم در سال  نیدرصد است که ا

 (.  1397استان تهران،  شی)طرح آما تکرده اس دایدرصد کاهش پ 99/5به  95درصد بوده است که در سال  6/7برابر با 90

 يلیر 

 یشهربرون یهارساختیکرد. ز میتقس یشهرو برون یشهردرون یبه دو دسته توانياستان تهران را م يلیر یهارساختیز

-4در جدول ) 95-85یهاسال ير طتهران د هیآهن ناحطول خطوط راه راتییکه روند تغ شونديم یاحومه يلیشامل خطوط ر

 يدر خطوط فرع یدرصد 25/26کاهش  ،يدر خطوط اصل یصددر 06/11( قابل مشاهده است؛ که طبق آمار موجود کاهش 25

 (. 1397استان تهران،  شیآن است )طرح آما راتییاز تغ یو تجار يدر خطوط صنعت یدرصد 76/59و کاهش  یو مانور

 تهران هیناح آهنراه یهاستگاهیا تعداد و خطوط انواع طول(: 18)جدول

 سال
 تعداد (لومتری)ک خطوط طول

 یتجار و يصنعت یمانور و يفرع ياصل ستگاهیا

1385 868 259 164 32 

1390 790 191 61 26 

1395 772 191 66 26 

  -76/59 -25/26 -06/11 راتییتغ درصد

 1397 تهران، استان شیآما طرح: هاداده منبع

بوده که سهم استان تهران از طول خطوط نسبت به کشور برابر  لومتریک 13437برابر  95آهن کشور در سال خطوط راهطول 

 درصد مساحت کل کشور است )همان منبع(. 14/1است که مساحت استان تهران در حدود  يدر حال نیدرصد بوده است. ا 66/7

وزن انواع بار حمل  تی. روند وضعشوديجابجا م قیطر نیبار از ا یادیمقدار زنه الاز استان تهران سا يلیر ریبه واسطه عبور مس

 6/28 شیبا افزا يمواد نفت رازیهمراه است و به غ یدرصد 26/21 شیدرمجموع با افزا 95-85 یهاسال يشده استان تهران ط

 (. 1397 تهران، استان شیاآم)طرح است  افتهیموارد کاهش  ریسا ،یدرصد 24/115 شیبا افزا يو مواد معدن یدرصد

آهن راه ستگاهیمانند ا هاستگاهیا يوجود دارد که در برخ زیمترو ن یدر داخل شهر تهران شبکه ،یشهربرون يلیدر کنار شبکه ر

 2خط فعال دارد. خط  2تهران در حال حاضر  یاز آن است. مترو يکینزد یدر فاصله ایدارد  يقالت یشهربرون يلیبا شبکه ر

استان است که در  یشهرنیب يونقل همگانکه تنها خط مقبول حمل کنديشهر کرج برقرار م اسامانه ارتباط شهر تهران را ب نیا

در  هیصادق ستگاهیخط از ا نیشد. ا یبردارو کرج بهره هیصادق یهاستگاهیا نیتهران ب یخط مترو نیبه عنوان اول 1377سال 

آهن راه یبردارشرکت بهره یهاستگاهیو تعداد ا ریمسطول  راتیی. روند تغابدیيم انیگلشهر در کرج پا ستگاهیتهران آغاز و در ا

 يط هاستگاهیتعداد ا یدرصد 66/127 شیو افزا ریطول مس یدرصد 100 شیدهنده افزاتهران و حومه )مترو( نشان یشهر

 (. 1397استان تهران،  شی)طرح آما  باشديم 95-85 یهاسال

 یيهوا 

 10اکنون است. در استان تهران هم یيونقل هواحمل یموجود در استان تهران، شبکه يونقلحمل یهارساختیاز ز گرید يکی

اند. ثبت شده يالمللنیودگاه ب)ره( فعال بوده و به عنوان فر ينیها، دو فرودگاه مهرآباد و امام خمآن نیفرودگاه وجود دارد که از ب

ها در جنوب و غرب استان قرار دارند )طرح فرودگاه ریاند و ساداخل شهر تهران واقع شده درفرودگاه  4فرودگاه،  10 نیاز ا

 (.  1397استان تهران،  شیآما

 آن با جنگ از بعد دوره در. دارد فراواني اقتصادی توجیه ملي مرزهای درون در هوایي ونقلحمل گسترش کشور وسعت دلیل به

 این در غربي کشورهای اقتصادی هایتحریم دلیل به لیکن گرفته انجام مفیدی اقدامات فرودگاهي تأسیسات ایجاد زمینه در که
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 هایهواپیماه خرید زمینه در اخیر دادهای قرار و کشور در فضا -هوا صنعت توسعه. است نگرفته صورت الزم گذاریسرمایه بخش

 صنعت این توسعه از تهران استان است بدیهي. است کشور در هوایي ونقلحمل صنعت گسترش بخش نوید آینده در روسي

 سرعت با استان و کشور در اخیر سال چند در زمیني ونقلحمل صنعت هوایي، ونقلحمل خالف بر. برد خواهد را نفع بیشترین

 دلیل به 1386-1380 دوره در. است شده ونقلحمل ناوگان نوسازی و هابزرگراه و هاراه آزاد احداث به ایویژه توجه و یافته رشد

 دهه در نیز ارتباطات بخش رفته، باال ونقلحمل برای تقاضا دلیل همین به و شده افزوده بشدت واردات حجم بر نفتي رونق

 ارتباطات هایشاخص هنوز سریع رشد این رغم به که آنجا از. است شده برخوردار کشور و استان در سریعي بسیار رشد از 1380

 ایمنطقه میانگین به رسیدن زمان تا رشد این رودمي انتظار است، ترپایین منطقه کشورهای از تعدادی با سنجي هم در ایران در

 (.1395 ،1404برنامه ششم و افق  ياستان تهران ط ياقتصاد مقاومت ی)سند راهبرد یابد ادامه

 استانمنابع آبي  -10
درصاد جمعیات کشاور را در خاود جای  16میلیون نفر، بیش از  13شهرستان با جمعیتي بالغ بر  16استان تهران متشکل از 

درصد از این  65حوضه آبریز کشور واقع شده است. که حدود  3ای تهران در داده است. محدوده جغرافیایي شرکت آب منطقه

درصد در حوضه  2درصد در حوضه آبریاز مرکازی و  33نمک و مابقي به ترتیب به میزان حوضه عملکرد در حوضه آبریز دریاچه 

،دماوند، لواسانات، فیروزکوه و قسمتي  4آبسرد، قطعه  -کرج، ورامین، هومند-های مطالعاتي ، تهرانآبریز هراز قرار دارد. )محدوده

 باشد.( ل و دریاچاه نماک در حاوزه عملکرد این شرکت ميآما -های مطالعاتي گرمسار، مبارکیه، ایوانکي، بابلاز محدوده

در حال حاضر منابع تامین آب استان تهران، شامل منابع آب سطحي، منظور مخازن سدهای پانج گاناه و مناابع آب زیرزمیني 

ب، کشاورزی، صنعت باشد که در تامین مصارف مختلاف )شارهای سطحي شهر تهران ميها، قنوات و روانابها، چشمهشامل چاه

خشک بندی نیمهای تهران در طبقهگیرد. از نظر آب و هواشناسي حوزه عملکرد شرکت آب منطقهو...( مورد استفاده قرار مي

 گیارد.قرار مي

 رویههای بيترین مسایل استان تهران است. تمرکز جمعیت و عدم مهار مهاجرترو مسائل مربوط به منابع آب، از جدیاز ایان 

هاای ای که افزایش برداشات آب از مناابع آببرداری بیش از اندازه منابع آب استان شده، به گونهباه استان موجب بهره

های استان گردیده است. دامنه تغییرات بارش در مناطق مختلف های شور در تعدادی از دشتزمیني موجب پیشروی آبزیار

متار و کمترین میلاي 700ترین میزان بارندگي در ارتفاعات شمالي سد لتیاان باا حادود استان نسبتاً زیاد بوده به طوری که بیش

 گیری شده است. متر در دشت ورامین اندازهمیلي 70آن به میزان 

بیش از  16باشد کاه حادود %متر بارندگي دراز مدت ساالنه ميمیلي 280از نظر میزان بارندگي استان تهران دارای میانگین 

میلیارد متر مکعب در سال است  2/4باشد. میزان آب تجدیدپذیر استان حدود متر ميمیلي 240انگین بارش کشور به میزان می

کند. این رقم که در حال حاضر که با توجه به جمعیت بسیار باالی استان، سرانه تجدیدپذیر بسیار پاییني را برای استان ایجاد مي

ازای هر نفر است در مقایساه کشاوری، حادود سایزده درصاد مقدار آن در کشور است. این  متر مکعب در سال به 184معادل 

مترمکعب در سال، نمایانگر بحران  500در حالي است که طبق استانداردهای جهااني، حجام سارانه مناابع تجدیدپاذیر زیار 

 ،امور تولیدی-(1396-1400هنگي استان تهران )مطلق و تنش شدید آبي در منطقه است )سند توسعه اقتصادی، اجتماعي و فر

1396.) 

میلیون 4506های سطحي و زیرزمیني  استان جاجرود، حبله رود، کن، دماوند و الر است. پتانسیل آب نیمهم در ا یرودها

 یباشد. سدهامي يدرصد صنعت 2درصد شرب و  42درصد کشاورزی،  56میلیون مترمکعب که  4254مترمکعب و مصرف فعلي 

سد امیرکبیر:  ،سد ماملو: شرب ،سد لتیان: شرب ،: شرب و کشاورزیالر: سد یبردارکننده مصارف آب استان و نوع بهره نیتأم

برنامه ششم و افق  ياستان تهران ط ياقتصاد مقاومت ی)سند راهبرد باشنديم سد طالقان: شرب و کشاورزی ،شرب و کشاورزی

1404، 1395.) 

 تیمرکز لیدل به که کشور، در یریمهاجرپذ قطب نیبزرگتر به تهران استان شدن لیتبد و تیجمع هیور يب شیافزا دنبال به

...،  و يرفاه ،ياموزش امکانات ،یگذار هیسرما و اشتغال یها نهیزم وجود تهران، شهر يفرهنگ ،یاقتطاد ،ياجتماع ،ياسیس

 شیافزا شرب مصرف ژهیبو مصارف هیکل در آب ازین است، داده رخ موارد ریسا و استان اطراف در مهر مسکن یهاپروژه یاجرا

 جهینت در و ينیرزمیز آب منابع از هیرويب برداشت به منجرب آب منابع دیشد تیمحدود و يآب ازین روزافزون شیافزا. است افتهی
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 يم تأمل درخور تیوضع در استان در آب مصارف و منابع نیب توازن عدم نیا. است دهیگرد هاآبخوان یکسر و آب سطح افت

 از یمحدود بخش تنها که دهديم نشان تهران استان سطح در انهیسال يافتیدر یهابارش یيفضا یالگو(. منبع)همان  باشد

 یهارحوضهیز. است برخوردار( مکعب متر ونیلیم 2000 از شی)ب انهیسال بارش ریمقاد نیشتریب از آن يغرب قسمت در استان

 نیب و رندیگيم قرار دوم مقام در انهیسال بارش افتیدر نظر از دارند امتداد يجنوب-يشمال صورت به که استان مرکز در واقع

 استان يجنوب و يشرق یهابخش یهارحوضهیز. باشديم آنها يافتیدر یهابارش ریمقاد مترمکعب ونیلیم 2000 حدود تا 500

 روند که گفت توانيم هارحوضهیز يافتیدر بارش ارقام به توجه با مجموع در. هستند برخوردار يافتیدر بارش حداقل از زین

 ذکر ریمقاد که نمود نشان خاطر دیبا حال نیدرع. کنديم دایپ کاهش شرق به غرب از و جنوب به شمال از يافتیدر یهابارش

 تحت و نبوده استفاده قابل شوديم نازل آسمان از بیترت نیبد که يآب کل و است يافتیدر بارش ریمقاد به مربوط تنها شده

 . شوديم خارج دسترس از نفوذ و تعرق و ریتبخ همچون یيهادهیپد ریتاث

 قابل يسطح آب ریمقاد از يمتفاوت اریبس یالگو استان یهارحوضهیز يسطح یهاآب از برداشت قابل آب لیپتانس یيفضا عیتوز

 یهاآب از استفاده در استان يطیمح دهیچیپ اریبس یهايژگیو ينشاندهنده که گردديم مشاهده استان سطح در برداشت

 برخوردار یشتریب لیپتانس از يشرق یهارحوضهیز به نسبت استان مرکز و غرب در گفته قرار یهارحوضهیز. باشديم يسطح

 به غرب از و جنوب به شمال از و بوده مشابه يژگیو یدارا زین يسطح یهاآب نظام بارش، عیتوز یيفضا نظام همانند. هستند

 .کنديم دایپ کاهش شرق

 منابع از توجه قابل برداشت اضافه و هیتغذ و هیتخل ریمقاد نیب تعادل عدمدهنده  نشان استان در ينیرزمیز آب النیب يبررس 

 کیدرولوژیه یواحدها کیتفک به انهیسال برداشت اضافه يمکان عیتوز. باشديم استان يغرب و یمرکز یهادشت در ينیرزمیز آب

-تهران یها -حوزه به بیترت به و است مترمکعب ونیلیم128د/6 و 7/182 معادل برداشت اضافه زانیم نیشتریب دهديم نشان

 یواحدها انیم در انهیسال برداشت اضافه مترمکعب ونیلیم 12 بودن دارا با هومند-آبسرد حوزه. دارد تعلق نیقزو-نیبوئ و کرج

 (.1397 تهران، استان شیآما)طرح  دارد را مقدار نیکمتر برداشت، اضافه یدارا

 صادرات و واردات -11
استان  ياقتصاد مقاومت ی)سند راهبرد دارد استان هر اقتصاد در يمهم نقش یتجار مبادالت لیتحل و ياستان واردات و صادرات

 زانیم يکل طور به، 1396 سال در تهران استان یآمار سالنامه اطالعات اساس بر(. 1395 ،1404برنامه ششم و افق  يتهران ط

 حدود استان یهاگمرک از کاال انواع واردات زانیم و الیر اردیلیم 102104 از شیب ارزش به تن هزار 3532 کاال انواع صادرات

 .باشديم الیر اردیلیم 375898 از شیب ارزش به تن هزار 839

انزیات تهران رخمیني و معاونات واردات و ت امام فرودگاه تجاری مهرآباد، تجاری تهران، غرب گمرکگمرک:  4در حال حاضر  

های باشد کاه تعادد و تناوع معافیتمیلیون دالر مي 2292، 95در استان وجود دارد. ارزش صادرات غیر نفتي استان در سال 

هاای گمارک جمهوری اسالمي مأموریاتهاا و گمرکي، تجاری و تخفیفات سود بازرگاني یکي از موانع تجاری فراروی فعالیات

تواناد ماانع تحقق کامل درآمدهای نوع معافیت گمرکي و تجاری وجود دارد کاه ماي 54رود. در حال حاضر ایران به شمار مي

گاذاری گردیاده درصدی برای صادرات غیر نفتي کشور و استان هدف 14گمرکي باشد. در طي برنامه پنجم توسعه، رشد ساالنه 

درصدی همراه بوده است. در دومین ساال  2/10(، با رشد  90کاه صادرات استان در نخستین سال اجرای برنامه پنجم )سال 

گاذاری شاده اولیاه باوده، کاه متاسفانه برابر بیشتر از میزان هادف 4( رشد صادرات استان تهران حدود 91از برنامه پنجم )سال 

همگام با کشور، ارزش صادرات استان نیز رشد منفي را تجربه کرده اسات و ارزش صادرات  92ل این روند پایدار نبوده و در سا

درصدی مواجه بوده است. از دالیل کاهش ارزش صادرات  4/1های برنامه پنجم به طور متوسط با کاهش غیرنفتي استان طي سال

ایران، عدم تامین مواد اولیه مورد نیاز برخي از کاالها، های دروني برخاي از کشورهای هدف ها، جنگتوان به تاثیر تحریممي

عادم ارتبااط باانکي برخاي از کشاورها جهات مبادالت تجاری، عدم وجود نرخ ثابت ارز و... اشاره نمود. همچنین تعدد و تنوع 

های گمرکات ها و مأموریتیتهای گمرکي، تجاری و تخفیفاات سود بازرگاني نیز یکي دیگر از موانع تجاری فراروی فعالمعافیت

تواند مانع تحقق کامال درآمادهای نوع معافیت گمرکي و تجاری وجود دارد که مي 54رود. در حاال حاضر استان به شامار ماي

غام رباشاد. علايهای این حاوزه مايای کاالها نیز از دیگر چالشگمرکاي باشاد. نامتناساب بودن نرخ تعرفه و تنوع طبقات تعرفه

درصد  4ترین تعرفه ای وجود دارد که پایینطبقه تعرفه 14ای دارند در کشور ما اینکاه بسایاری از کشورها حدود دو طبقه تعرفه
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قلام  450درصاد،  6قلم کااال تعرفاه  624درصد،  4قلم کاال دارای تعرفه  654ای که گونه درصد است، به 100و باالترین آن 

 درصدی هستند. 100قلم کاال تعرفه  329درصد و  10قلم کاال تعرفه  3451 درصد، 8کااال تعرفه 

ها، نشان از صادرات کاالهای فرآوری نشده و محصوالت خام معدني دارد. همچنین درصدی وزن صادرات در این سال 3/8رشد  

دهد کاالهای ان مادت نشاان ميمقایسه متوسط سهم وزني کاالهای صادراتي استان با متوسط میازان ارزش دالری آن طاي ای

 ارزشمندتری از گمرکات استان تهران نسبت به کشور صادر گردیده است. 

ثبت سفارش در هر سال صورت پذیرفتاه اسات. ثبات سفارشاات باا عنایت به  11630، به طور میانگین 90-94های طي سال

ردات محصاوالت خاارجي باا تولیاد مشاابه داخلي و نیز های دولت مبني بر حمایت از تولید داخلي و ممنوعیات واسیاست

 باشیم. درصادی ثبات سفارشاات مي 8/0المللاي، شااهد کااهش نارخ رشاد ها در تبادالت مالي بینبرخي محدودیت

یع ها، محصوالت صنایع شیمیایي و صانایع وابساته، صانعت سااختمان و صناعمده محصوالت صادراتي استان طي این سال

باشند ها و محصاوالت معادني ميپوشوابسته، صنایع غذایي و صنایع وابسته به آن، دارو وتجهیزات پزشکي، فرش و سایرکف

که به کشورهای ترکیه، عراق، سوریه، افغانستان، جمهوری کره، هند، آلماان، روسایه، پاکساتان و ترکمنساتان صادر شده است 

 (.1396 ،امور تولیدی-(1396-1400فرهنگي استان تهران ))سند توسعه اقتصادی، اجتماعي و 

 دامي، کشاورزی، کاالی گروه متوسط طور به نمود اشاره دیبا خالصه بصورت استان واردات و صادرات اقالم درخصوص نیهمچن

 عمده سهم(، درصد52/19)با  معدني و ساختماني کاالی گروه و( درصد32/20)با  فلزی کاالی گروه(؛ درصد12/29)با  غذایي

( درصد25/2)با  پوشاک و چرم منسوجات، کاالی گروه همچنین. اندداده اختصاص خود به را تهران استان به وارداتي کاالهای وزن

 دوره همان طي را وارداتي کاالهای سهم ترینپایین وزني، لحاظ به( درصد67/2)با  متفرقه ضایعات و بارخرده کاال گروه و

 به زین( تهران استان)واردات  نیاز مورد کاالهای تامین با ارتباط در کشور کل هایاستان با تهران استان تعامالت عمده. اندداشته

 استان-3(، درصد73/12) هرمزگان استان-2(، درصد08/15) اصفهان استان-1: باشدمي زیر هایاستان با اهمیت ترتیب

-7(، درصد55/5) مرکزی استان-6(، درصد58/5) گیالن استان-5 (درصد21/6) سمنان استان-4(، درصد78/11) خوزستان

 قزوین استان-10(، درصد69/4) شرقيآذربایجان استان-9( درصد88/4) مازندران استان-8(، درصد06/5) رضویخراسان استان

 (.1395 ،1404برنامه ششم و افق  ياستان تهران ط ياقتصاد مقاومت ی)سند راهبرد (درصد65/3)

 ناخالص داخلي تولید -12
 یدیکل یهابخش و شده اتخاذ یهااستیس یریگجهت و استان تیموقع و گاهیجا توانديم که یاقتصاد شاخص نیترمهم

 دیتول( 19 )شماره جدول در. است یاقتصاد عمده یهابخش و استان افزوده ارزش و دیتول بکشد، ریتصو به استان در را یاقتصاد

 همانطورکه. است شده آورده 1392 و 1390، 1385 يزمان مقاطع يط آن رشد و کشور با سهیمقا در تهران استان يداخل ناخالص

 کاسته ياستان سهم نیا از ،يبررس مورد مقطع سه يط و است بوده درصد 23 حدود يمل دیتول از استان سهم گردديم مالحظه

 حدود کاهش لذا. گرفت شکل البرز استان و جدا تهران استان از کرج شهرستان 1388 سال از است ذکر به الزم البته. است شده

 یارتقا ازمندین کشور از استان دیتول سهم یداریپا و ثبات حال نیا با. ردیبگ نشأت موضوع نیا از توانديم استان سهم یدرصد 2

 ياستان تهران ط ياقتصاد مقاومت ی)سند راهبرد است بالقوه یهافرصت از یریگبهره و ياستان و یامنطقه رقابت و یوربهره

 (.1395 ،1404برنامه ششم و افق 

 (ریال)میلیارد  آن رشد و کشور تهران، استان داخلي ناخالص تولید(: 19) جدول

 1392 1390 1385 شرح

 2257712 1458029 535618 استان يداخل ناخالص دیتول

 10049087 6273278 2386016 کشور يداخل ناخالص دیتول

 4/22 2/23 4/22 )درصد( کشور کل از استان سهم

 5/7 16 - استان يداخل ناخالص دیتول رشد

 1/8 4/17 - کشور يداخل ناخالص دیتول رشد

 1395 تهران، استان يمقاومت اقتصاد یراهبرد سند: هاداده منبع

 ها و مراکز آموزش عاليدانشگاه -13
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متخصص را در سطوح  يانسان یروهاین تیترب تیاست که مسئول يمهم امور اجتماع یهااز بخش يکی يبخش آموزش عال

 قاتیوابسته به وزارت علوم، تحق يعالها و موسسات آموزشبخش شامل دانشگاه نیا یيِاجرا یهامختلف بر عهده دارد. دستگاه

ها و مراکز دستگاه ریوابسته به سا يعالمراکز آموزش ،يمالآزاد اس انشگاهد ،يوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک ،یو فناور

است که با هدف  یيهاتیمجموعه فعال یکننده و مجر تیهدا ز،یربرنامه ،يعالاست. بخش آموزش يرانتفاعیغ يِردولتیآموزش غ

و وزارت  یو فناور قاتیقعلوم، تح وزارت یتوسط دو حوزه ستاد هاتیفعال نی. اشوديانجام م يانسان هیسرما لیعلم و تشک دیتول

و  يدر دو بخش دولت يعالبا عنوان دانشگاه و موسسه آموزش یيواحد اجرا1350و متجاوز از  يبهداشت، درمان و آموزش پزشک

 ردمتخصص و مو يانسان یروین نیو تام تیبخش شامل توسعه و ارتقاء علوم و معارف، ترب نیا فی. وظاردیگيصورت م يردولتیغ

ق به المستعد و خ یروهاین تیو هدا یيشناسا ت،یقالو خ یمشوق نوآور یهاطیزم و محالبستر  جادیا یبرا یسازنهیزم از،ین

بخش با توجه به  یدر سطح جامعه و نوساز يدانش عموم شیافزا یزم براال یهانهیجامعه، فراهم آوردن زم یازهایسمت رفع ن

 است.  یرو فناو يعلم یهاهصدر عر يت جهانالتحو

در استان تهران  ،يو چه از نظر کم يفیکشور چه از نظر ک يعالآموزش یهاتیاز فعال یاقسمت عمده ریاخ یهادهه يط در

 يمنطقه بحران کیبه  ت،یاز حد فعال شیو تجمع ب تیجمع هیرويواسطه رشد بها، بهالس نیمتمرکز شده است. تهران در ا

برون  یکارهااز راه يکیعنوان منطقه همواره به نیاز ا یيآمده است. تمرکززدا دیآن پد یبرا یادهیت عدالشده و مشک لیتبد

 یيمشکل، بر تمرکززدا نیحل ا یکار گرفته شده برابه یهااستیاقدامات و س شتریموجود، مطرح بوده است. ب طیرفت از شرا

حوزه، قسمت  نیا تیو فعال يعالآموزشتوجه شده است.  یيابعاد تمرکززدا گریمتمرکز بوده و کمتر به د يصنعت یهاتیفعال

در کشور  يعدالت آموزش یحوزه و برقرار نیدر ا یيدر تهران را بر دوش دارند. توجه به تمرکززدا يتیو فعال يتیاز بار جمع یادیز

 (. 1397استان تهران،  شیرا کاهش دهد )طرح آما تختیت پاالاز مشک يبخش توانديم

 رشیپذ تیمراکز ظرف نیبوده که ا يعالمرکز آموزش 106 یدارا 95-1394 يلیر اساس آمار و ارقام سال تحصاستان تهران ب

ها بوده خانهوابسته به وزارت يعالسسات و مراکز آموزشؤتعداد م نیشتریکشور را داشته است. ب انیدرصد کل دانشجو 07/20

تهران،  يبزرگ مانند دانشگاه تهران، دانشگاه علوم پزشک یهااست. استقرار دانشگاه رفتهشهر تهران قرار گ يعنیو در مرکز استان 

بوده  تختیپا يآموزش یگسترش آستانه عملکرد لیالدر شهر، از جمله د يقاتیو تحق يو مراکز متعدد علم يمالدانشگاه آزاد اس

-1394 يلیاستان تهران در سال تحص انیانشجوکل د ،يعالآموزش یزیرآمار موسسه پژوهش و برنامه نیاست. بر اساس آخر

 (.1397استان تهران،  شینفر بوده است )طرح آما 872964برابر  95

 (95-1394 يلیتحص)سال  يلیتحص مقطع کیتفک به کشور و تهران استان انیدانشجو تعداد(: 20)جدول

 يکارشناس يکاردان بخش
 يکارشناس

 ارشد

-حرفه یدکتر

 یا

 یدکتر

 يتخصص
 مجموع

 872964 47383 16193 209616 458667 141105 تهران

 4348383 115191 78015 774766 2558066 822345 کشور

 1397 تهران، استان شیآما طرح: هاداده منبع

 وهایسنار لیتحل و هیتجز

 ویسنار سبد هیته
 مختلف تیوضع 31 ،یدیکل عامل 12 یبرا مجموعاً استان یروشیپ یندهیآ ياحتمال یهاتیبخش بر اساس وضع نیدر ا 

 طیشرا با متناسب عامل هر یهاتیوضع تعداد. شود يم شامل را نانهیبدب تا نانهیخوشب یهاتیوضع از يفیط که دهیگرد يطراح

 .باشديم رییمتغ تیوضع 4 و 3، 2 نیب استان در عامل همان

 نظر به توجه با و دیگرد هیته 31*31 ابعاد به (مککیم)پرسشنامه  قبل مرحله همانند يسیماتر هاتیوضع يطراح از پس

 کارشناسان اریاخت در و شد میتنظ لیتکم یراهنما همراه به زاردیوویسنار افزارنرم مخصوص پرسشنامه کارشناسان، و دیاسات

 وقوع عدم ای و وقوع بر یریتأث چه فتدیب اتفاق استان در گانه 31 یهاتیوضع از کی هر اگر» که سوال نیا طرح با و گرفت  قرار

 3 از مرحله، نیا در يده ازیامت فیط. بپردازند پرسشنامه لیتکم به شد خواسته کارشناسان از «داشت؟ خواهد هاتیوضع ریسا
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 -3 عدد که صورت نیا به. دینمايم مشخص ستمیس بر را هاتیوضع از کدام هر یرگذاریتأث زانیم که است بوده رییمتغ -3 تا

 کننده تیتقو ریتأث 1 ، ریتأث بدون 0 ف،یضع کننده محدود ریتأث -1 متوسط، کننده محدود ریتإث -2 ،یقو کنده محدود ریتأث

 .یقو کننده تیتقو ریتأث 3 و متوسط کننده تیتقو ریتأث 2 ف،یضع

 نیا در. دی(گردScenarioWizard) زاردیوویسنار افزارنرم وارد لیتحل جهت هاداده کارشناسان، توسط پرسشنامه لیتکم از پس

 و باشديم برخوردار یشتریب یهاتیقابل از نیشیپ یهانسخه به نسبت که است شده استفاده افزارنرم نیا 4.3 نسخه از پژوهش

 جدول صورت به وهایسنار تعداد افزارنرم يکل جینتا اساس بر. پردازديم وهایسنار لیتحل و هیتجز به یيهاگراف از استفاده با

 شده؛ آورده نییپا در( 21)

 وهایسنار تعداد و انواع(: 21)جدول

 تعداد وهایسنار انواع

 5 یقو

 10 يباورکردن

 544 فیضع

 است متصور استان توسعه یروشیپ طیشرا در باال اریبس وقوع احتمال با ویسنار 5 دهد يم نشان ستمیس طیمح لیتحل جینتا

 یویسنار و ستایا و نینابیب يحالت در چهارم و سوم دوم، یویسنار دوارکننده،یام و مطلوب يحالت اول ویسنار هاآن نیب از که

 به کارشناسان نمرات به توجه با زاردیو ویسنار افزارنرم نکهیا لیدل به. هنديم نشان استان توسعه یبرا را يبحران طیشرا آخر

 یوهایسنار نیا بنابر. ندارد شوند، انتخاب مختلف یهافیط از وهایسنار نکهیا بر یدیتأک گونهچیه لذا پردازديم وهایسنار يطراح

 باشديم ویسنار 544 پژوهش نیا در فیضع یوهایسنار. باشند يبحران کامالً عکس بر ای مطلوب کامالً توانند يم شده انتخاب

 یاستگذاریس و وهایسنار نیا به پرداختن گرید طرف از و باشد يمنطق فیضع یوهایسنار به اعتماد طرف کی از رسديم نظر به که

 یقو محدوده یوهایسنار نیماب و بوده يمنطق نظر به که آنچه. است يمنطق ریغ و يعمل ریغ کار بایتقر هاآن یبرا یزیربرنامه و

 یوهایسنار پهنه گسترش واقع در کی فاصله نیا که است 1 یسازگار با یيوهایسنار باشد،يم فیضع محدوده یوهایسنار و

 نیبا توجه به ا .است شده حیتشر وضوح به(  15-4) شکل در که است فیضع یوهایسنار سمت به واحد کی اندازه به یقو

 یاستگذاریس و یزیربرنامه جهت يمنطق و معقول یویسنار 10 تعداد ،یقو یوهایسنار دامنه یعدد 1 شیافزا و افزارنرم يژگیو

 .است شده پرداخته هاآن حیتشرر به یبعد مراحل در که گرفت قرار پژوهشگر اریاخت در

 وهایسنار انبوه انیم از وهایسنار انتخاب نمودار(: 6)شکل

 1388 همکاران، و يزال: منبع

 فیط از هاآن نامطلوب و مطلوب طیشرا وزن و وهایسنار صفحه به مربوط جداول تردر ادامه کار به منظور درک بهتر و راحت 

 و هايژگیو و باشديم رییمتغ باشديم ممکن طیشرا نیبدتر که -5 تا ممکن طیشرا نیبهتر يعنی 5 از که شده استفاده گانهپنج

 .است شده آورده نییپا در( 22) جدول صورت به تیوضع هر به مربوط يرنگ فیط
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 یيویسنار نکهیا لیدل به نشده استفاده یاقهوه رنگ با يبحران یحدود تا طیشرا يعنی چهارم فیط از قیتحق طول در 

 .شده يپوشچشم تیوضع نیا از وهایسنار صحفه به مربوط جداول در لذا نگرفته قرار تیوضع نیا در

 ویسنار صفحه در هاتیوضع اعداد ها،رنگ مفهوم فیتعر(: 22)جدول

 استان یروشیپ محتمل ریغ و محتمل یوهایسنار

 محتمل ریغ یوهایسنار
 با و احتمال قابل فرض 29 تعداد یدیکل عامل 12 یبرا منتخب فرض 31 انیم از  ویسنار صفحه لیتحل جینتا به توجه با

 يفعل روند) ،A2محتمل شامل فرض  ریغ یهافرض است، شده مشخص ستمیس در محتمل ریغ فرض دو و باال یسازگار

 (تهران شهر از تختیپا انتقال و ياسیس-یادار یيتمرکززدا)  ،B1فرض  (( و يفعل طیبا توجه به شرا صیبودجه )تخص صیتخص

در نظر گرفته شده  وهایدر در صحفه سنار نانهیخوشب تیفرض به عنوان وضع نیو دوم نانهیبدب تیفرض به عنوان وضع نیکه اول

 بود. 

 محتمل ریغ یوهایسنار(: 23)جدول

 تیوضع تیوضع کد

1 A2 (يفعل طیشرا به توجه با صی)تخص بودجه صیتخص يفعل روند 

2 B1 تهران شهر از تختیپا انتقال و ياسیس-یادار یيتمرکززدا 

 

 

 یقو محتمل  و منتخب یوهایسنار
 متصور استان توسعه یروشیپ ندهیآ در باال اریبس وقوع احتمال با که یویسنار 5 انیم از ستم،یس طیمح لیتحل جینتا به توجه با

 دارا با کدام هر سوم و دوم ویسنار مطلوب، طیشرا در( درصد 91.6) تیمطلوب درصد نیشتریب بودن دارا با اول یویسنار هستند،

 با چهارم یویسنار مطلوب، سمت به شیگرا و ستایا طیشرا در درصد 41.6 و 50 ب،یترت به ستایا و 41.6 تیمطلوب درصد بودن

 درصد نیشتریب بودن دارا با پنجم یویسنار و يبحران سمت به شیگرا و ستایا طیشرا در درصد 33.4 یستایا و 41.6 تیمطلوب

 در وهایسنار از درصد 43.3 ،یقو یویسنار فرض 60 نیب از يکل طور به. دارد قرار يبحران طیشرا در( درصد 83.3) يبحران

 يبحران طیشرا در درصد 26.6 و ستایا و نینابیب طیشرا در درصد 28.3 مطلوب، یحدود تا طیشرا در  درصد 1.6 مطلوب، طیشرا

 .باشند يم

 فقط بخش نیباال( قرار دارند در ا ی)باسازگار يباورکردن محتمل یوهایسنار نیب در یقو محتمل یوهایسنار که یيآنجا از

 در کار ادامه در و است شده آورده( 25 جدول) وهایسنار از کی هر مطلوبت درجه و( 24 جدول) ویسنار هر به مربوط یکدها

 گروه در دهم و هفتم شم،یش دوم، اول، یوهایسنار که است شده آورده شده کیتفک صورت به وهایسنار از کی هر یبعد بخش

 هاآن لیتحل و حیتشر به و دهند يم لیتشک را یقو یوهایسنار گروه پنجم تا اول یوهایسنار بیترت به ،يباورکردن یوهایسنار

 .است شده پرداخته

 

 يژگیو تیوضع رنگ اریامت

 مطلوب سبز 5
 توسعه یباال سطوح به استان دنیرس دار،یپا توسعه اهداف شدن محقق و استان در ممکن طیشرا نیبهتر جادیا

 .يدست فرا اسناد در شده مشخص اهداف تحقق و يفرامل و يمل سطح در

 مطلوب طیشرا سمت به حرکت و توسعه یبسترها جادیا مطلوب یحدود تا ينارنج 3

 ستایا زرد 1
 نفوز اعمال و یمحور بخش از متأثر استان بودجه صیتخص استان، تیوضع در يفیبالتکل موجود، وضع ادامه

 استان يجیتدر و کند رشد اندک،

 استان يدست فرا اسناد و داریپا توسعه اهداف از شدن دور ،يمنف گاهاً و ثابت رشد روند يبحران یتاحدود یاقهوه -3

 يبحران قرمز -5
 يتیریمد بحران قدرت، و نفوز اساس بر صرفاً استان بودجه صیتخص استان، در ممکن طیشرا نیبدتر بودن حاکم

 استان در
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 ویسنار هر به مربوط یکدها و استان توسعه یقو محتمل یوهایسنار(: 24)جدول

 وهایسنار
 ویسنار کد

A    B   C    D    E    F   G    H   I    J   K    L    

 A1 B2 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1 J1 K1 L1 اول یویسنار 1

 A3 B3 C2 D1 E2 F2 G1 H2 I1 J1 K2 L1 دوم یویسنار 2

 A3 B3 C2 D1 E2 F2 G1 H3 I1 J1 K2 L1 سوم یویسنار 3

 A3 B4 C2 D1 E2 F2 G1 H3 I1 J1 K2 L1 چهارم یویسنار 4

 A3 B4 C3 D2 E3 F2 G2 H3 I2 J2 K3 L2 پنجم یویسنار 5

 تیمطلوب درصد همراه به ویسنار هر کیتفک به یقو یوهایسنار تیمطلوب درجه(: 25)جدول

 

 

 باال( ی)باسازگار يباورکردن محتمل و منتخب یوهایسنار
 احتمال افزارنرم نیا شده يطراح یدیکل عامل 12 یبرا که يفرض 31 انیم از زارد،یوویسنار افزارنرم توسط هاداده لیتحل از پس

 وقوع احتمال و دارد وجود یقو وقوع احتمال با ویسنار پنج هاآن نیب در که دانسته وهایسنار ریسا از شیب را ویسنار 10 وقوع

 .است کرده يابیارز فیضع و یبعد مرتبه در وهایسنار ریسا

 قرار مطلوب تیوضع در ویسنار 7 تعداد یباورکردند یویسنار 10 انیم از که دهديم نشان ستمیس طیمح لیتحل يکل روند

 بیظر با ویسنار 3 دارند قرار مطلوب حالت در که یویسنار 7 انیم از و گرفته قرار يبحران تیوضع در ویسنار 3 تنها و دارند

 ظاهر وهایسنار صفحه در درصد 41 یباال تیمطلوب بیظر با گرید یویسنار 4 و اندگرفته قرار باالتر و درصد 50 تیمطلوب

 مشکالت حل به کننده کمک تواند يم و باشد يم ندهیآ در استان توسعه کننده دواریام تیوضع دهنده نشان امر نیا که اند،شده

 .باشد استان توسعه یهاتیمأمور شدن محقق و اهداف به دنیرس جهت استان توسعه یروشیپ یهاچالش و

 فقط که شده آورده( 26) جدول صورت به و ادامه در باال وقوع احتمال با یوهایسنار ای يباورکردن منتخب یوهایسنار يکل ینما

 از کیهر وهایسنار بهتر درک یبرا ادامه در و شده داده قرار جدول در وهایسنار ادیز تعدد لیدل به ویسنار هر به مربوط یکدها

 .است شده پرداخته متعدد جداول صورت به هاآن لیتحل و شده آورده جداگانه صورت به وهایسنار
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 ویسنار هر به مربوط یکدها و استان توسعه يباورکردن محتمل یوهایسنار(: 26)جدول

 وهایسنار
 ویسنار کد

A    B   C    D    E    F   G    H   I    J   K    L    

 A1 B2 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1 J1 K1 L1 اول یویسنار 1
 A3 B3 C2 D1 E2 F2 G1 H2 I1 J1 K2 L1 دوم یویسنار 2

 A3 B4 C2 D1 E2 F2 G1 H2 I1 J1 K2 L1 سوم یویسنار 3

 A3 B4 C2 D1 E2 F1 G1 H3 I1 J1 K2 L1 چهارم یویسنار 4

 A3 B4 C1 D1 E2 F2 G1 H3 I1 J1 K2 L1 پنجم یویسنار 5

 A3 B3 C2 D1 E2 F2 G1 H3 I1 J1 K2 L1 شمیش یویسنار 6

 A3 B4 C2 D1 E2 F2 G1 H3 I1 J1 K2 L1 هفتم یویسار 7

 A3 B3 C2 D1 E2 F2 G2 H3 I2 J1 K2 L2 هشتم یویسنار 8

 A3 B4 C2 D1 E2 F2 G2 H3 I2 J1 K2 L2 نهم یویسنار 9

 A3 B4 C3 D2 E3 F2 G2 H3 I2 J2 K3 L2 دهم یویسنار 10

  A2 B1 محتمل ریغ

 

 
 

 (اول یوی)سنار زاردیو ویسنار سیباال( در ماتر ی)باسازگار يباورکردن یوهایسنار(: 27)جدول
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 مطلوب سبز A1 متوازن و بهینه تخصیص A بودجه صیتخص 1

 مطلوب یتاحدود ينارنج B2 دار اولویت شهرهای به تهران شهر سیاسي -اداری خدمات از قسمتي انتقال B سیاسي شهر تهران-نقش پایتختي و کارکردهای اداری 2

 مطلوب سبز C1 استان سطح در الکترونیک تجارت گسترش C تجارت الکترونیک 3

 مطلوب سبز D1 خارجي گذاری سرمایه درصدی 10 رشد D يالمللنیپیوندهای اقتصادی ب 4

 مطلوب سبز E1 نوین های فناوری توسعه و هوشمند شهر ایجاد E های نوین(توسعه فناوری ) فناوری اطالعات و به کارگیری فناوری 5

 مطلوب سبز F1 محور آمایش دیدی با تهران بجزء استان های شهرستان در پایه خدمات و صنایع ایجاد F هیپا خدمات و عیصنا 6

 مطلوب سبز G1 تبدیلي صنایع ایجاد و پایدار برداری بهره G های معدنيقابلیت 7

 H ای، ریلي و هوایي(های حمل و نقل )جادهزیرساخت 8
 استان های شهرستان المللي بین و ای منطقه نقلي و حمل توان و ها زیرساخت توسعه

 تهران شهرستان بجز
H1 مطلوب سبز 

 I منابع آبي استان 9
 های آب از رویه بي برداری بهره از وجلوگیری سطحي آب منابع یکپارچه مدیریت

 زیرزمیني
I1 مطلوب سبز 

 مطلوب سبز J1 نیاز مورد کاالهای واردات و نفتي غیر صادرات افزایش و صادراتي های پایانه تقویت J صادرات و واردات 10

 مطلوب سبز K1 %10 باالی سالیانه رشد میانگین K تولید ناخالص داخلي 11

 مطلوب سبز L1 بنیان دانش اقتصاد و ها دانشگاه کیفي توسعه L ها و مراکز آموزش عاليدانشگاه 12

 0 =يبحران 0= ستایا 1= مطلوب یتاحدود 11=.مطلوب تیوضع تعداد

 %0= يبحران %0= ستایا %8.4= مطلوب یتاحدود %91.6= مطلوب تیوضع درصد
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 (دوم یوی)سنار زاردیو ویسنار سیباال( در ماتر ی)باسازگار يباورکردن یوهایسنار(: 28)جدول

 

 (سوم یوی)سنار زاردیو ویسنار سیباال( در ماتر ی)باسازگار يباورکردن یوهایسنار(: 29)جدول
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 يبحران قرمز A3 تهران شهرستان به متمرکز صورت به بودجه تخصیص A بودجه صیتخص 1

 ستایا زرد B3 فعلي روند ادامه B سیاسي شهر تهران-نقش پایتختي و کارکردهای اداری 2

 ستایا زرد C2 فعلي روند ادامه C تجارت الکترونیک 3

 مطلوب سبز D1 خارجي گذاری سرمایه درصدی 10 رشد D يالمللنیپیوندهای اقتصادی ب 4

 ستایا زرد E2 تهران شهر در نوین های فناوری توسعه و هوشمند شهر بسترهای ایجاد E های نوین(توسعه فناوری ) فناوری اطالعات و به کارگیری فناوری 5

 ستایا زرد F2 موجو صنایع حفظ F هیپا خدمات و عیصنا 6

 مطلوب سبز G1 تبدیلي صنایع ایجاد و پایدار برداری بهره G های معدنيقابلیت 7

 ستایا زرد H2 موجود نقلي و حمل های توان و ها زیرساخت حفظ H ای، ریلي و هوایي(های حمل و نقل )جادهزیرساخت 8

 I منابع آبي استان 9
 های آب از رویه بي برداری بهره از وجلوگیری سطحي آب منابع یکپارچه مدیریت

 زیرزمیني
I1 مطلوب سبز 

 مطلوب سبز J1 نیاز مورد کاالهای واردات و نفتي غیر صادرات افزایش و صادراتي های پایانه تقویت J صادرات و واردات 10

 ستایا زرد K2 فعلي سالیانه رشد نرخ K تولید ناخالص داخلي 11

 مطلوب سبز L1 بنیان دانش اقتصاد و ها دانشگاه کیفي توسعه L ها و مراکز آموزش عاليدانشگاه 12

 1= يبحران 6= ستایا 0= مطلوب یتاحدود 5=.مطلوب تیوضع تعداد

 %8.4= يبحران %50= ستایا %0= مطلوب یتاحدود %41.6=.مطلوب تیوضع درصد
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 يبحران قرمز A3 تهران شهرستان به متمرکز صورت به بودجه تخصیص A بودجه صیتخص 1

 يبحران قرمز B4 تهران شهر سیاسي-اداری کارکردهای تقویت و تمرکزگرایي B سیاسي شهر تهران-نقش پایتختي و کارکردهای اداری 2

 ستایا زرد C2 فعلي روند ادامه C الکترونیکتجارت  3

 مطلوب سبز D1 خارجي گذاری سرمایه درصدی 10 رشد D يالمللنیپیوندهای اقتصادی ب 4

 ستایا زرد E2 تهران شهر در نوین های فناوری توسعه و هوشمند شهر بسترهای ایجاد E های نوین(توسعه فناوری ) فناوری اطالعات و به کارگیری فناوری 5

 ستایا زرد F2 موجو صنایع حفظ F هیپا خدمات و عیصنا 6

 مطلوب سبز G1 تبدیلي صنایع ایجاد و پایدار برداری بهره G های معدنيقابلیت 7

 ستایا زرد H2 موجود نقلي و حمل های توان و ها زیرساخت حفظ H ای، ریلي و هوایي(های حمل و نقل )جادهزیرساخت 8

 I منابع آبي استان 9
 های آب از رویه بي برداری بهره از وجلوگیری سطحي آب منابع یکپارچه مدیریت

 زیرزمیني
I1 مطلوب سبز 

 مطلوب سبز J1 نیاز مورد کاالهای واردات و نفتي غیر صادرات افزایش و صادراتي های پایانه تقویت J صادرات و واردات 10

 ستایا زرد K2 فعلي سالیانه رشد نرخ K تولید ناخالص داخلي 11

 مطلوب سبز L1 بنیان دانش اقتصاد و ها دانشگاه کیفي توسعه L ها و مراکز آموزش عاليدانشگاه 12

 2= يبحران 5= ستایا 0= مطلوب یتاحدود 5=.مطلوب تیوضع تعداد

 %16.8= يبحران %41.6= ستایا %0= مطلوب یتاحدود %41.6=.مطلوب تیوضع درصد
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 (چهارم یوی)سنار زاردیو ویسنار سیباال( در ماتر ی)باسازگار يباورکردن یوهایسنار(: 30)جدول

 

 
 

 (پنجم یوی)سنار زاردیو ویسنار سیباال( در ماتر ی)باسازگار يباورکردن یوهایسنار(: 31)جدول
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 يبحران قرمز A3 تهران شهرستان به متمرکز صورت به بودجه تخصیص A بودجه صیتخص 1

 يبحران قرمز B4 تهران شهر سیاسي-اداری کارکردهای تقویت و تمرکزگرایي B سیاسي شهر تهران-کارکردهای ادارینقش پایتختي و  2

 ستایا زرد C2 فعلي روند ادامه C تجارت الکترونیک 3

 مطلوب سبز D1 خارجي گذاری سرمایه درصدی 10 رشد D يالمللنیپیوندهای اقتصادی ب 4

 ستایا زرد E2 تهران شهر در نوین های فناوری توسعه و هوشمند شهر بسترهای ایجاد E های نوین(اطالعات و به کارگیری فناوریتوسعه فناوری ) فناوری  5

 مطلوب سبز F1 محور آمایش دیدی با تهران بجزء استان های شهرستان در پایه خدمات و صنایع ایجاد F هیپا خدمات و عیصنا 6

 مطلوب سبز G1 تبدیلي صنایع ایجاد و پایدار برداری بهره G های معدنيقابلیت 7

 يبحران قرمز H3 تهران شهرستان در ها زیرساخت تمرکز افزایش H ای، ریلي و هوایي(های حمل و نقل )جادهزیرساخت 8

 I منابع آبي استان 9
 های آب از رویه بي برداری بهره از وجلوگیری سطحي آب منابع یکپارچه مدیریت

 زیرزمیني
I1 مطلوب سبز 

 مطلوب سبز J1 نیاز مورد کاالهای واردات و نفتي غیر صادرات افزایش و صادراتي های پایانه تقویت J صادرات و واردات 10

 ستایا زرد K2 فعلي سالیانه رشد نرخ K تولید ناخالص داخلي 11

 مطلوب سبز L1 بنیان دانش اقتصاد و ها دانشگاه کیفي توسعه L ها و مراکز آموزش عاليدانشگاه 12

 3= يبحران 3= ستایا 0= مطلوب یتاحدود 6=.مطلوب تیوضع تعداد

 %25= يبحران %25= ستایا %0= مطلوب یتاحدود %50=.مطلوب تیوضع درصد
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 يبحران قرمز A3 تهران شهرستان به متمرکز صورت به بودجه تخصیص A بودجه صیتخص 1

 يبحران قرمز B4 تهران شهر سیاسي-اداری کارکردهای تقویت و تمرکزگرایي B سیاسي شهر تهران-نقش پایتختي و کارکردهای اداری 2

 مطلوب سبز C1 استان سطح در الکترونیک تجارت گسترش C تجارت الکترونیک 3

 مطلوب سبز D1 خارجي گذاری سرمایه درصدی 10 رشد D يالمللنیپیوندهای اقتصادی ب 4

 ستایا زرد E2 تهران شهر در نوین های فناوری توسعه و هوشمند شهر بسترهای ایجاد E های نوین(توسعه فناوری ) فناوری اطالعات و به کارگیری فناوری 5

 ستایا زرد F2 موجو صنایع حفظ F هیپا خدمات و عیصنا 6

 مطلوب سبز G1 تبدیلي صنایع ایجاد و پایدار برداری بهره G های معدنيقابلیت 7

 يبحران قرمز H3 تهران شهرستان در ها زیرساخت تمرکز افزایش H ای، ریلي و هوایي(های حمل و نقل )جادهزیرساخت 8

 I منابع آبي استان 9
 های آب از رویه بي برداری بهره از وجلوگیری سطحي آب منابع یکپارچه مدیریت

 زیرزمیني
I1 مطلوب سبز 

 مطلوب سبز J1 نیاز مورد کاالهای واردات و نفتي غیر صادرات افزایش و صادراتي های پایانه تقویت J صادرات و واردات 10

 ستایا زرد K2 فعلي سالیانه رشد نرخ K داخليتولید ناخالص  11

 مطلوب سبز L1 بنیان دانش اقتصاد و ها دانشگاه کیفي توسعه L ها و مراکز آموزش عاليدانشگاه 12

 3= يبحران 3= ستایا 0= مطلوب یتاحدود 6=.مطلوب تیوضع تعداد

 %25= يبحران %25= ستایا %0= مطلوب یتاحدود %50=.مطلوب تیوضع درصد
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 (شمیش یوی)سنار زاردیو ویسنار سیباال( در ماتر ی)باسازگار يباورکردن یوهایسنار(: 32)جدول

 

 
 

 هفتم(  یوی)سنار زاردیو ویسنار سیباال( در ماتر ی)باسازگار يباورکردن یوهای(: سنار33)جدول
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 يبحران قرمز A3 تهران شهرستان به متمرکز صورت به بودجه تخصیص A بودجه صیتخص 1

 ستایا زرد B3 فعلي روند ادامه B سیاسي شهر تهران-پایتختي و کارکردهای اداری نقش 2

 ستایا زرد C2 فعلي روند ادامه C تجارت الکترونیک 3

 مطلوب سبز D1 خارجي گذاری سرمایه درصدی 10 رشد D يالمللنیپیوندهای اقتصادی ب 4

 ستایا زرد E2 تهران شهر در نوین های فناوری توسعه و هوشمند شهر بسترهای ایجاد E های نوین(توسعه فناوری ) فناوری اطالعات و به کارگیری فناوری 5

 ستایا زرد F2 موجو صنایع حفظ F هیپا خدمات و عیصنا 6

 مطلوب سبز G1 تبدیلي صنایع ایجاد و پایدار برداری بهره G های معدنيقابلیت 7

 يبحران قرمز H3 تهران شهرستان در ها زیرساخت تمرکز افزایش H هوایي(ای، ریلي و های حمل و نقل )جادهزیرساخت 8

 I منابع آبي استان 9
 های آب از رویه بي برداری بهره از وجلوگیری سطحي آب منابع یکپارچه مدیریت

 زیرزمیني
I1 مطلوب سبز 

 مطلوب سبز J1 نیاز مورد کاالهای واردات و نفتي غیر صادرات افزایش و صادراتي های پایانه تقویت J صادرات و واردات 10

 ستایا زرد K2 فعلي سالیانه رشد نرخ K تولید ناخالص داخلي 11

 مطلوب سبز L1 بنیان دانش اقتصاد و ها دانشگاه کیفي توسعه L ها و مراکز آموزش عاليدانشگاه 12

 2= يبحران 5= ستایا 0= مطلوب یتاحدود 5=.مطلوب تیوضع تعداد

 %16.8= يبحران %41.6= ستایا %0= مطلوب یتاحدود %41.6=.مطلوب تیوضع درصد
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 يبحران قرمز A3 تهران شهرستان به متمرکز صورت به بودجه تخصیص A بودجه صیتخص 1

 يبحران قرمز B4 تهران شهر سیاسي-اداری کارکردهای تقویت و تمرکزگرایي B سیاسي شهر تهران-نقش پایتختي و کارکردهای اداری 2

 ستایا زرد C2 فعلي روند ادامه C تجارت الکترونیک 3

 مطلوب سبز D1 خارجي گذاری سرمایه درصدی 10 رشد D يالمللنیپیوندهای اقتصادی ب 4

 ستایا زرد E2 تهران شهر در نوین های فناوری توسعه و هوشمند شهر بسترهای ایجاد E های نوین(توسعه فناوری ) فناوری اطالعات و به کارگیری فناوری 5

 ستایا زرد F2 موجو صنایع حفظ F هیپا خدمات و عیصنا 6

 مطلوب سبز G1 تبدیلي صنایع ایجاد و پایدار برداری بهره G های معدنيقابلیت 7

 يبحران قرمز H3 تهران شهرستان در ها زیرساخت تمرکز افزایش H ای، ریلي و هوایي(های حمل و نقل )جادهزیرساخت 8

 I منابع آبي استان 9
 های آب از رویه بي برداری بهره از وجلوگیری سطحي آب منابع یکپارچه مدیریت

 زیرزمیني
I1 مطلوب سبز 

 مطلوب سبز J1 نیاز مورد کاالهای واردات و نفتي غیر صادرات افزایش و صادراتي های پایانه تقویت J صادرات و واردات 10

 ستایا زرد K2 فعلي سالیانه رشد نرخ K تولید ناخالص داخلي 11

 مطلوب سبز L1 بنیان دانش اقتصاد و ها دانشگاه کیفي توسعه L ها و مراکز آموزش عاليدانشگاه 12

 3= يبحران 4= ستایا 0= مطلوب یتاحدود 5=.مطلوب تیوضع تعداد

 %25= يبحران %33.4= ستایا %0= مطلوب یتاحدود %41.6=.مطلوب تیوضع درصد
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 (هشتم یوی)سنار زاردیو ویسنار سیباال( در ماتر ی)باسازگار يباورکردن یوهایسنار(: 34)جدول

 

 
 

 (نهم یوی)سنار زاردیو ویسنار سیباال( در ماتر ی)باسازگار يباورکردن یوهایسنار(: 35)جدول

 (دهم یوی)سنار زاردیو ویسنار سیباال( در ماتر ی)باسازگار يباورکردن یوهایسنار(: 36)جدول
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 يبحران قرمز A3 تهران شهرستان به متمرکز صورت به بودجه تخصیص A بودجه صیتخص 1

 ستایا زرد B3 فعلي روند ادامه B سیاسي شهر تهران-نقش پایتختي و کارکردهای اداری 2

 ستایا زرد C2 فعلي روند ادامه C تجارت الکترونیک 3

 مطلوب سبز D1 خارجي گذاری سرمایه درصدی 10 رشد D يالمللنیپیوندهای اقتصادی ب 4

 ستایا زرد E2 تهران شهر در نوین های فناوری توسعه و هوشمند شهر بسترهای ایجاد E های نوین(توسعه فناوری ) فناوری اطالعات و به کارگیری فناوری 5

 ستایا زرد F2 موجو صنایع حفظ F هیپا خدمات و عیصنا 6

 يبحران قرمز G2 فروشیر خام و محیطي زیست مسائل به توجه بدون  برداری بهره افزایش G های معدنيقابلیت 7

 يبحران قرمز H3 تهران شهرستان در ها زیرساخت تمرکز افزایش H ای، ریلي و هوایي(های حمل و نقل )جادهزیرساخت 8

 يبحران قرمز I2 استان آبي بحران و حد از بیش برداری بهره I منابع آبي استان 9

 مطلوب سبز J1 نیاز مورد کاالهای واردات و نفتي غیر صادرات افزایش و صادراتي های پایانه تقویت J صادرات و واردات 10

 ستایا زرد K2 فعلي سالیانه رشد نرخ K تولید ناخالص داخلي 11

 ستایا زرد L2 موجود وضع تداوم L ها و مراکز آموزش عاليدانشگاه 12

 4= يبحران 6= ستایا 0= مطلوب یتاحدود 2=.مطلوب تیوضع تعداد

 %33.2= يبحران %50= ستایا 0= مطلوب یتاحدود %16.8=.مطلوب تیوضع درصد
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 يبحران قرمز A3 تهران شهرستان به متمرکز صورت به بودجه تخصیص A بودجه صیتخص 1

 يبحران قرمز B4 تهران شهر سیاسي-اداری کارکردهای تقویت و تمرکزگرایي B سیاسي شهر تهران-نقش پایتختي و کارکردهای اداری 2

 ستایا زرد C2 فعلي روند ادامه C تجارت الکترونیک 3

 مطلوب سبز D1 خارجي گذاری سرمایه درصدی 10 رشد D يالمللنیپیوندهای اقتصادی ب 4

 ستایا زرد E2 تهران شهر در نوین های فناوری توسعه و هوشمند شهر بسترهای ایجاد E های نوین(توسعه فناوری ) فناوری اطالعات و به کارگیری فناوری 5

 ستایا زرد F2 موجو صنایع حفظ F هیپا خدمات و عیصنا 6

 يبحران قرمز G2 فروشیر خام و محیطي زیست مسائل به توجه بدون  برداری بهره افزایش G های معدنيقابلیت 7

 يبحران قرمز H3 تهران شهرستان در ها زیرساخت تمرکز افزایش H ای، ریلي و هوایي(های حمل و نقل )جادهزیرساخت 8

 يبحران قرمز I2 استان آبي بحران و حد از بیش برداری بهره I منابع آبي استان 9

 مطلوب سبز J1 نیاز مورد کاالهای واردات و نفتي غیر صادرات افزایش و صادراتي های پایانه تقویت J صادرات و واردات 10

 ستایا زرد K2 فعلي سالیانه رشد نرخ K داخليتولید ناخالص  11

 ستایا زرد L2 موجود وضع تداوم L ها و مراکز آموزش عاليدانشگاه 12

 5= يبحران 5= ستایا 0= مطلوب یتاحدود 2=.مطلوب تیوضع تعداد

 %41.6= يبحران %41.6= ستایا 0= مطلوب یتاحدود %16.8=.مطلوب تیوضع درصد
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 تعداد وهایسنار صفحه در موجود مختلف تیوضع 120 مجموع از ستم،یس طیمح لیتحل و پژوهش یهاافتهی جینتا به توجه با

 در تیوضع کی تنها باشد،يم موجود یهاتیوضع کل از %39.2 شامل تعداد نیا که دارند قرار مطلوب طیشرا در تیوضع 47

 ریمختلف بوده است. سا طیچهار شرا یعامل دار کیاول قرار دارد )تنها  یویهم در سنار آن که گرفته قرار يبحران طیشرا

 اند،داده اختصاص خود به را هاتیوضع مجموعه از  %0.8 تنها تیوضع نیا( است شده فیتعر هاآن یبرا  طیسه شرا ایعوامل، دو 

 یهابخش يفعل تیوضع با مطابق شده يسع و باشديم موجود وضع رندهیبرگ در شتریب که نینابیب حالت همان ای ستایا طیشرا

 از بعد مرتبه در و داده اختصاص خود به را هاتیوضع کل از %34.2 که باشديم تیوضع 41 شامل شود فیتعر استان مختلف

 همان حالت نیا باشديم يبحران تیوضع شامل وهایسنار صفحه در موجود تیوضع نیآخر گرفته، قرار %39.2 با مطلوب طیشرا

 صفحه از یاعمده بخش متأسفانه باشد،يم استان یروشیپ ندهیآ یبرا طیشرا نیبدتر رندهیبرگ در شد اشاره آن به قبال که گونه

 حدود يکل طور به و باشديم مختلف تیوضع 120 مجموع از تیوضع 31 که داده اختصاص خود به يبحران تیوضع را ویسنار

 .است شده شامل را هاتیوضع کل از 25.8%
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 يبحران قرمز A3 تهران شهرستان به متمرکز صورت به بودجه تخصیص A بودجه صیتخص 1

 يبحران قرمز B4 تهران شهر سیاسي-اداری کارکردهای تقویت و تمرکزگرایي B سیاسي شهر تهران-نقش پایتختي و کارکردهای اداری 2

 يبحران قرمز C3 الکترونیک تجارت مقوله به توجه عدم C تجارت الکترونیک 3

 يبحران قرمز D2 خارجي گذاری سرمایه به توجه عدم D يالمللنیاقتصادی بپیوندهای  4

 يبحران قرمز E3 نوین های فناوری و هوشمند شهر ایجاد به توجه عدم E های نوین(توسعه فناوری ) فناوری اطالعات و به کارگیری فناوری 5

 ستایا زرد F2 موجو صنایع حفظ F هیپا خدمات و عیصنا 6

 يبحران قرمز G2 فروشي خام و محیطي زیست مسائل به توجه بدون  برداری بهره افزایش G های معدنيقابلیت 7

 يبحران قرمز H3 تهران شهرستان در ها زیرساخت تمرکز افزایش H ای، ریلي و هوایي(های حمل و نقل )جادهزیرساخت 8

 يبحران قرمز I2 استان آبي بحران و حد از بیش برداری بهره I منابع آبي استان 9

 يبحران قرمز J2 ضروری غیر کاالهای واردات افزایش و نفتي غیر صادرات کاهش J صادرات و واردات 10

 يبحران قرمز K3 منفي سالیانه رشد K تولید ناخالص داخلي 11

 ستایا زرد L2 موجود وضع تداوم L ها و مراکز آموزش عاليدانشگاه 12

 10= يبحران 2= ستایا 0= مطلوب یتاحدود 0=.مطلوب تیوضع تعداد

 %83.3= يبحران %16.7= ستایا %0= مطلوب یتاحدود %0=.مطلوب تیوضع درصد
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 تیمطلوب درصد همراه به ویسنار هر کیتفک به یقو یوهایسنار تیمطلوب درجه(: 37)جدول

 

که در  دهديگانه را نشان م5 فیبراساس ط ویهر سنار کیبه تفک هاتیاز وضع کیو درصد هر بی( تعداد، ضرا38جدول )

 :دینمايم یضرور ر،یز حاتیخصوص جدول مذکور ارائه توض

 باشديم ستایا تیوضع یریگ نظر در و ویسنار هر تیمطلوب درصد زانیمبراساس  وهایسنار یبندرتبه. 

 بدست آمده است. هاآن بیدر ضرا هاتیضرب تعداد وضعاز حاصل ها،تیوضع بیستون مربوط به ضرا چهار 

 جمع حاصل يبحران طیشرا زانیم مطلوب، یتاحدود و مطلوب یهاتیوضع بیضرا جمع حاصل تیمطلوب زانیم 

 وجود یویسنار چیه در نکهیا لیدل به يبحران یحدود تا تی)وضع يبحران و يبحران یحدود تا یهاتیوضع بیضرا

 .باشديم( نشده آورده جدول در نداشت

 تیمطلوب آلدهیکسب شده در حالت ا ازیقرار داشته باشند، آنگاه امت يبحران ایمطلوب  تیدر وضع وهایاگر همه سنار 

 خواهد بود. يبحران طیو حداکثر شرا

 يبحران زانیم زیو ن دهآلیا تیبر وضع تیمطلوب زانیم میحاصل تقس ،يو بحران تیمطلوب طیدرصد شرا تیو در نها 

 است. يبحران طیابودن بر حداکثر شر
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 يبحران تا مطلوب گانه 5 فیط اساس بر ویسنار هر کیتفک به هاتیوضع از کیهر درصد و تعداد ب،یضرا(: 38)جدول
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 0% -60 0 96.6% 60 58 0 0 3 55 0 0 1 11 اول یویسنار 1

 25% -60 -15 50% 60 30 -15 3 0 30 3 3 0 6 چهارم یویسنار 2

 25% -60 -15 50% 60 30 -15 3 0 30 3 3 0 6 پنجم یویسنار 3

 8.4% -60 -5 41.6% 60 25 -5 6 0 25 1 6 0 5 دوم یویسنار 4

 16.7% -60 -10 41.6% 60 25 -10 5 0 25 2 5 0 5 سوم یویسنار 5

 16.7% -60 -10 41.6% 60 25 -10 5 0 25 2 5 0 5 شمیش یویسنار 6

 25% -60 -15 41.6% 60 25 -15 4 0 25 3 4 0 5 هفتم ویسنار 7

 33.2% -60 -20 16.7% 60 10 -20 6 0 10 4 6 0 2 هشتم یویسنار 8

 41.6% -60 -25 16.7% 60 10 -25 5 0 10 5 5 0 2 نهم یویسنار 9

 83.3% -60 -50 0% 60 0 -50 2 0 0 10 2 0 0 دهم یویسنار 10

 100% -60 -60 100% 60 60 -60 12 36 60 12 12 12 12 کل

 وها،یسنار صفحه در استان توسعه یبرا حالت نیترنانهیخوشب ای نیبهتر که باشديم امر نیا انگریب ستمیس طیمح يکل جینتا

 درصد 83.3 با دهم یویسنار استان، یروشیپ ندهیآ یبرا تیوضع نیبدتر و باشديم تیمطلوب درصد 96.6 با اول یویسنار

 یسو به یروند با نینابیبب یهاحالت ها ویسنار ریسا است، نگرفته قرار ویسنار نیا در يمطلوب تیوضع چیه که باشديم يبحران

 دارند وهایسنار ریسا نیب در را يمطلوب طیشرا تیمطلوب درصد 50 با کدام هر پنجم و چهارم یوهایسنار. دارند يبحران و مطلوب

 نهم و هشتم یویسنار دو و هستند يمطلوب روند یدار تیمطلوب درصد 41.6 با کدام هر هفتم و ششم سوم، دوم، یوهایسنار و

 .باشنديم نامطلوب يطیشرا و يبحران یروند یدارا يبحران طیشرا درصد 41.6 و 33.2 بودن دارا با بیترت به کدام هر

 

 محتمل یوهایسنار لیتحل و یبنددسته
 فرض 29 و محتمل ریغ فرض 2 تعداد منتخب فرض 31 نیب از زارد،یوویسنار افزارنرم به مربوط یهالیتحل از پس مجموع در

 افزارنرم طیمح در باال یسازگار با يباورکردن یویسنار 10 محتمل فرض 29 نیب از و شد مطرح استان توسعه یبرا محمتل

 یشتریب يکینزد هم به که یيوهایسنار  و شده یبند دسته گروه پنج به وهایسنار نیا بهتر درک یبرا ادامه در که شد مشخص

 است؛ گرفته قرار مشابه یهاگروه در دارند

 اول یویسنار شامل مطلوب یوهایسنار 

 هفتم و شمیش سوم، دوم، پنجم، چهارم، یوهایسنار شامل مطلوب یحدود تا یوهایسنار 

 هشتم یویسنار شامل ستایا یوهایسنار 

 نهم یویسنار شامل يبحران یحدود تا یوهایسنار 
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 دهم یویسنار شامل يبحران یوهایسنار 

 در ویسنار کی مطلوب، یحدود تا طیشرا در ویسنار شیش مطلوب، طیشرا در ویسنار کی محتمل منتخب یویسنار 10 نیب از

 حیتشر به ادامه در که است گرفته قرار يبحران طیشرا در ویسنار کی و يبحران یحدود تا طیشرا در ویسنار کی ستا،یا طیشرا

 است؛ شده پرداخته گروها پنج نیا از کی هر

 مطلوب یوهایسنار: اول دسته یوهایسنار

 داده اختصاص خود به وهایسنار ریسا نیب در را تیمطلوب درصد نیشتریب که باشديم اول یویسنار شامل گروه نیا یوهایسنار

 مطلوب طیشرا در گرید تیوضع ازدهی باشد،يم مطلوب یروند یدارا ای مطلوب یحدود تا طیشرا در که تیوضع کی جز به و

 يتمام آن در که دانست استان توسعه یبرا ممکن طیشرا نیترآلدهیا و نیبهتر عنوان به را ویسنار نیا توان يم که دارند قرار

حالت که  کیبجز  اندگرفته قرار ممکن حالت نیترنانهیخوشب در است شده گرفته نظر در یدیکل عوامل یبرا که یيهاتیوضع

روند  یحالت و دار نیدوم رندهیسیاسي شهر تهران مشخص شده که در برگ-پایتختي و کارکردهای اداریعامل نقش  یبرا

 .باشديدار م تیاولو یشهر تهران به شهرها ياسیس -یاز خدمات ادار يباشد و آن انتقال قسمت يمطلوب م

 يابیدست جهت یزیر برنامه و شدن محقق دارند قرار استان یبرا حالت نیترنانهیخوشب در نکهیا لیدل به وهایسنار از گروه نیا

 اهداف به دنیرس و باشد يباالدست اسناد در استان یهاتیمأمور شدن محقق و دنیرس به يانیشا کننده کمک توانديم هاآن به

 به تهران شهر ياسیس -یادار خدمات از يقسمت انتقال متوازن، و نهیبه صیتخص. اوردیب ارمغان به را استان یبرا داریپا توسعه

 هوشمند شهر جادیا ،يخارج یگذار هیسرما یدرصد 10 رشد استان، سطح در کیالکترون تجارت گسترش دار، تیاولو یشهرها

 شیآما یدید با تهران بجزء استان یها شهرستان در هیپا خدمات و عیصنا جادیا استان، سطح در نینو یها یفناور توسعه و

 شهرستان يالملل نیب و یا منطقه ينقل و حمل توان و ها رساختیز توسعه ،يلیتبد عیصنا جادیا و داریپا یبردار بهره محور،

 ،ينیرزمیز یها آب از هیرو يب یبردار بهره از یریوجلوگ يسطح آب منابع کپارچهی تیریمد تهران، شهرستان بجز استان یها

 توسعه و %10 یباال انهیسال رشد نیانگیم از،ین مورد یکاالها واردات و ينفت ریغ صادرات شیافزا و يصادرات یها انهیپا تیتقو

 .باشديم ویسنار از گروه نیا محتمل یهافرض جمله از ان،یبن دانش اقتصاد و ها دانشگاه يفیک

 توانديم ویسنار نیا در موجود یهافرض شدن محقق یبرا یزیربرنامه که باشديم نیا ویسنار نیا قوت نقاط و هايژگیو جمله از

 تهران شهر در که امکانت و خدمات انبوه حجم و دهد گسترش استان سطح در محور شیآما یدید با را توسعه یادیز حدود تا

 با و استان سطح در را کند عمل کشور و استان سطح در تیجمع مکنده کی عنوان به شهر نیا شده باعث و کرده دایپ تجمع

 و کشور در توسعه سطح نیباالتر از هاشهرستان ریسا استان نخست شهرستان بر عالوه تا کند پخش داریپا توسعه به توج

 .باشند برخوردار يالمللنیب یهاعرصه

 اول گروه یویسنار یهايژگیو(: 39)جدول

 ویسنار يژگیو ویسنار تیوضع گروه

 اول گروه
 یدارا و مطلوب

 آلدهیا طیشرا
 اول یویسنار

-یادار خدمات از يقسمت انتقال استان، سطح در کیالکترون تجارت توسعه بودجه، نهیبه صیتخص

 از استفاده ،يخارج یگذار هیسرما یدرصد 10 رشد دار، تیاولو یشهرها به تهران شهر ياسیس

 خدمات و عیصنا جادیا و داریپا یبرداربهره استان، سطح در هوشمند شهر جادیا و نینو یهایفناور

-نیب صادرات گسترش و ينقل و حمل یهاتوان و هارساختیز توسعه استان، یهاشهرستان در هیپا

 درصد.  10 یبه رشد باال دنیو رس انیو اقتصاد دانش بن هادانشگاه يفیک توسعه ،يالملل

 مطلوب یحدود تا یوهایسنار: دوم دسته یوهایسنار

 استان کالن اهداف یروشیپ یهاچالش و موانع با ریدرگ و مطلوب طیشرا به دنیرس جهت کند یروند با گروه نیا یوهایسنار

 و استان یهابخش از يبرخ در آرام و کند اریبس راتییتغ گروه نیا یهايژگیو عمده از و هستند مواجه يدست باال اسناد در

 .باشديم مختلف یهاتیوضع در موجود مشکالت و هاچالش با هابخش از گرید يبرخ یریدرگ

 از را يبحران تیوضع درصد 38 حدود و ستایا درصد 58 مطلوب، تیوضع درصد 68 حدود گروه نیا یوهایسنار يکل طور به

 چهارم، ،یوهایسنار شامل یوهایسنار نیا. اندداده اختصاص خود به را وهایسنار صفحه در مختلف یها تیوضع از کیهر مجموع
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گروه  نیمشترک ا یهاتیوضع. اندگرفته قرار گروه نیا در یوهایسنار نیشتریب که باشديم هفتم و شمیش سوم، دوم، پنجم،

شهر  یبسترها جادیا ،يخارج یگذار هیسرما یدرصد 10بودجه به صورت متمرکز به شهرستان تهران، رشد  صیشامل: تخص

 یو واردات کاالها ينفت ریصادرات غ شیو افزا يصادرات یها انهیپا تیدر شهر تهران، تقو نینو یها یهوشمند و توسعه فناور

 عیصنا حفظ ک،یالکترون تجارت يفعل روند ادامه ان،یدانشگاه ها و اقتصاد دانش بن يفیتوسعه ک ،يفعل انهینرخ رشد سال ا،یمورد ن

 يب یبردار بهره از یریوجلوگ يسطح آب منابع کپارچهی تیریمد ،يلیتبد عیصنا جادیا و داریپا یبردار بهره موجود، خدمات و

 . باشديم ينیرزمیز یها آب از هیرو

 دوم گروه یویسنار یهايژگیو(: 40)جدول

 ویسنار يژگیو ویسنار تیوضع گروه

 دوم گروه

 یحدود تا

 یدار و مطلوب

 مطلوب یروند

 رشد تهران، شهر در امکانات و خدمات تمرکز ، تهران شهر به بودجه متمرکز و محور سازمان صیتخص دوم یویسنار

 10 رشد به دنیرس یبرا يخارج یگذارهیسرما يجیتدر و کند روند ک،یالکترون تجارت کند و يجیتدر

 حفظ تهران، شهر در نینو یهایفناور توسعه و هوشمند شهر یبسترها جادیا ،یگذارهیسرما درصد

 حفظ موجود، منابع از نهیبه یبردار بهره حیصح تیریمد و یزیربرنامه موجود، هیپا خدمات و عیصنا

 حیصح تیریمد و نهیبه یبرداربهره استان، سطح در يصادرات یهاانهیپا توسعه و موجود یهارساختیز

 دانش اقتصاد و هادانشگاه يفیک توسعه و يداخل ناخالص دیتول يجیندر و کند روند موجود، آب منابع

 .استان سطح در انیبن

 سوم یویسنار

 چهارم یویسنار 

 پنجم یویسنار 

 شمیش یویسنار

 هفتم یویسنار

 ستایا یوهایسنار: سوم دسته یوهایسنار

 مشکالت و هاچالش جود و لیدل به که باشديم موجود طیشزا حفظ و موجود وضع رندهیگ بر در شتریب وهایسنار از گروه نیا

 حرکت مطلوب طیشرا سمت به يجیتدر و کند یروند با گاهاً و دارد دیتأک طیشرا حفظ و ثبات بر شتریب استان توسعه یروشیپ

. است شده دهیکش يبحران طیشرا سمت به استان توسعه یروشیپ یهاچالش انبوه جود و لیدل به موارد از يبرخ در و کنديم

 ریغ صادرات شیافزا و يصادرات یها انهیپا تیتقو و يخارج یگذار هیسرما یدرصد 10 رشد و،یسنار نیا قوت نقاط جمله از

 بودجه، صیتخص عامل چهار یبرا يبحران طیشرا وجود ویسنار نیا یهاضعف جمله از و استان ازین مورد یکاالها واردات و ينفت

 .باشديای، ریلي و هوایي( و منابع آبي استان مهای حمل و نقل )جادهزیرساخت ،يمعدن یهاتیقابل

 طیشرا یدارا تیوضع دو در ویسنار نیا يکل طور به که باشديم هشتم یویسنار هم آن و دارد قرار گروه نیا در ویسنار کی

 نیب در ستایا تیوضع نیشتریب. باشديم يبحران طیشرا یدارا تیوضع چهار در و ستایا طیشرا یدارا تیوضع شیش در مطلوب،

نقش  يبودجه به صورت متمرکز به شهرستان تهران، ادامه روند فعل صی. تخصباشديم ویسنار نیا مختص وهایسنار يتمام

 ،يخارج یگذار هیسرما یدرصد 10رشد  ،تجارت الکترونیک يادامه روند فعل ،سیاسي شهر تهران-پایتختي و کارکردهای اداری

  یبهره بردار شیموجود، افزا هیو خدمات پا عیحفظ صنا ،در شهر تهران نینو یها یشهر هوشمند و توسعه فناور یبسترها جادیا

از حد  شیب یها در شهرستان تهران، بهره بردار رساختیتمرکز ز شیافزا ،يو خام فروش يطیمح ستیبدون توجه به مسائل ز

 ،يفعل انهینرخ رشد سال از،یمورد ن یو واردات کاالها ينفت ریصادرات غ شیو افزا يصادرات یها انهیپا تیاستان، تقو يو بحران آب

 .باشنديم ویسنار نیا  یبرا محتمل مختلف یهاحالت جمله از ،ها و مراکز آموزش عاليتداوم وضع موجود دانشگاه

 سوم گروه یویسنار یهايژگیو(: 41)جدول

 ویسنار يژگیو ویسنار تیوضع گروه

 سوم گروه
 حفظ و ستایا

 موجود طیشرا
 هشتم یویسنار

 تمرکز تهران، شهر به استان بودجه سهم نیشتریب دادن اختصاص و بودجه صیتخص يفعل روند ادامه

 استان،توسعه سطح در موجود يمعدن منابع از حد از شیب یبردار بهره تهران، شهر در امکانات و خدمات

 و موجود يآب منابع از حد از شیب یبرداربهره و آب منابع تیریمد عدم تهران، شهر در هارساختیز

 .هاآنفتیک سطح به توجه بدون هادانشگاه يکم شیافزا

 يبحران یحدود تا یوهایسنار: چهارم دسته یوهایسنار

 و مشکالت لیدل به و باشنديم يبحران یروند یدارا که هستند یيوهایسنار عمدتا اند گرفته قرار گروه نیا در که یيوهایسنار

 وهایسنار نیا نکهیا لیدل به و اندشده دهیکش يبحران طیشرا سمت به موارد شتریب در وهایسنار از گروه نیا رو،شیپ یهاچالش
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 و یزیربرنامه رایز بخشد بهبود استان در را توسعه طیشرا توانديم هاآن به توجه لزوم لذا دارند قرار بحران آستانه در هنوز

 .دهد قرار نینابیب طیشرا کی در و بکشد باال مطلوب روند گاهاً و ستایا طیشرا تا را هاآن توانديم وهایسنار نیا حیصح تیریمد

 وهایسنار صفحه در نهم یویسنار شامل که دارد قرار ویسنار کی فقط هم گروه نیا در سوم و اول دسته یوهایسنار همانند

 و یيتمرکزگرا تهران، شهرستان به متمرکز صورت به بودجه صیتخص شامل؛ ویسنار نیا منتخب یهاتیوضع عمده. باشديم

 ،يخارج یگذار هیسرما یدرصد 10 رشد ، کیالکترون تجارت يفعل روند ادامه تهران، شهر ياسیس-یادار یکارکردها تیتقو

  یبردار بهره شیافزا ، موجود هیپا خدمات و عیصنا حفظ تهران، شهر در نینو یهایفناور توسعه و هوشمند شهر یبسترها جادیا

 حد از شیب یبردار بهره تهران، شهرستان در ها رساختیز تمرکز شیافزا ،يفروش خام و يطیمح ستیز مسائل به توجه بدون

 يفعل انهیسال رشد نرخ از،ین مورد یکاالها واردات و ينفت ریغ صادرات شیافزا و يصادرات یها انهیپا تیتقو ، استان يآب بحران و

 .باشديم يآل آموزش مراکز و هادانشگاه موجود وضع تداوم و

 چهارم گروه یویسنار یهايژگیو(: 42)جدول

 ویسنار يژگیو ویسنار تیوضع گروه

 چهارم گروه

 یتاحدود

 قرار  و يبحران

 آستانه در یریگ

 بحران

 نهم یویسنار
 تمرکز تهران، شهر به استان بودجه سهم نیشتریب دادن اختصاص و بودجه صیتخص يفعل روند ادامه

 شهر نیا ياسیس یادار یکارکردها تیتقو و تهران شهر در امکانات و خدمات دیشد یيگرا

 يبحران یوهایسنار: پنجم دسته یوهایسنار

 عدم که ونددیپيم وقوع به يطیشرا در فقط باشنديم يبحران تیوضع در کامل طور به نکهیا لیدل به وهایسنار از گروه نیا

 رشد و استان یهاشهرستان سطح در توسعه عدم تینها در و شود ظاهر ریفراگ طور به استان در حیصح تیمدر و یزیربرنامه

 یروشیپ مشکالت و هاچالش و داشت خواهد همراه به را استان مرکز عنوان به تهران شهر کنترل قابل ریغ و حد از شیب

 .کرد خواهد چندان دو را داریپا توسعه به يابی دست جهت استان یهاتیمأمور

 و تیوضع 10 با يبحران تیوضع تعداد نیشتریب که باشديم دهم یویسنار دارد قرار يبحران کامالً تیوضع در که یویسنار تنها

 تیتقو و یيتمرکزگرا تهران، شهرستان به متمرکز صورت به بودجه صیتخص. باشديم ویسنار نیا به متعلق ستایا تیوضع دو

 توجه عدم ،يخارج یگذار هیسرما به توجه عدم ک،یالکترون تجارت مقوله به توجه عدم تهران، شهر ياسیس-یادار یکارکردها

 ستیز مسائل به توجه بدون  یبردار بهره شیافزا موجود، خدمات و عیصنا حفظ ن،ینو یها یفناور و هوشمند شهر جادیا به

 کاهش استان، يآب بحران و حد از شیب یبردار بهره تهران، شهرستان در ها رساختیز تمرکز شیافزا ،يفروش خام و يطیمح

 يآل آموزش مراکز و هادانشگاه موجود وضع تداوم ،يمنف انهیسال رشد ،یضرور ریغ یکاالها واردات شیافزا و ينفت ریغ صادرات

 .باشنديم ویسنار نیا مختلف یهاتیوضع جمله از

 پنجم گروه یویسنار یهايژگیو(: 43)جدول

 ویسنار يژگیو ویسنار تیوضع گروه

 دهم یویسنار يبحران پنجم گروه

 تمرکز تهران، شهر به استان بودجه سهم نیشتریب دادن اختصاص و بودجه صیتخص يفعل روند ادامه

 يتوجهيب شهر، نیا ياسیس یادار یکارکردها تیتقو و تهران شهر در امکانات و خدمات دیشد یيگرا

 سطح در يخارج یهایگذارهیسرما به يتوجهيب تهران، شهر و استان سطح در کیالکترون تجارت به

 و استان سطح در ينفت ریغ صادرات کاهش استان، سطح در نینو یهایفناور توسعه عدوم استان،

 يکم گسترش و استان سطح در يمنف انهیسال رشد ،یضرور ریغ و يتجمل یکاالها واردات شیافزا

 .هادانشگاه

 وهایسنار یهايژگیو یبندجمع(: 44)جدول

 ویسنار يژگیو ویسنار تیوضع گروه
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 اول گروه

 و مطلوب

 طیشرا یدارا

 آلدهیا

 اول یویسنار

 ياسیس-یادار خدمات از يقسمت انتقال استان، سطح در کیالکترون تجارت توسعه بودجه، نهیبه صیتخص

 و نینو یهایفناور از استفاده ،يخارج یگذار هیسرما یدرصد 10 رشد دار، تیاولو یشهرها به تهران شهر

 استان، یهاشهرستان در هیپا خدمات و عیصنا جادیا و داریپا یبرداربهره استان، سطح در هوشمند شهر جادیا

و اقتصاد  هادانشگاه يفیک توسعه ،يالمللنیب صادرات گسترش و ينقل و حمل یهاتوان و هارساختیز توسعه

 درصد.  10 یبه رشد باال دنیو رس انیدانش بن

 دوم گروه

 یحدود تا

 و مطلوب

 یروند یدار

 مطلوب

 رشد تهران، شهر در امکانات و خدمات تمرکز ، تهران شهر به بودجه متمرکز و محور سازمان صیتخص دوم یویسنار

 10 رشد به دنیرس یبرا يخارج یگذارهیسرما يجیتدر و کند روند ک،یالکترون تجارت کند و يجیتدر

 عیصنا حفظ تهران، شهر در نینو یهایفناور توسعه و هوشمند شهر یبسترها جادیا ،یگذارهیسرما درصد

 یهارساختیز حفظ موجود، منابع از نهیبه یبردار بهره حیصح تیریمد و یزیربرنامه موجود، هیپا خدمات و

 موجود، آب منابع حیصح تیریمد و نهیبه یبرداربهره استان، سطح در يصادرات یهاانهیپا توسعه و موجود

 استان سطح در انیبن دانش اقتصاد و هادانشگاه يفیک توسعه و يداخل ناخالص دیتول يجیندر و کند روند

 سوم یویسنار

 چهارم یویسنار 

 پنجم یویسنار 

 شمیش یویسنار

 هفتم یویسنار

 سوم گروه
 حفظ و ستایا

 موجود طیشرا
 هشتم یویسنار

 خدمات تمرکز تهران، شهر به استان بودجه سهم نیشتریب دادن اختصاص و بودجه صیتخص يفعل روند ادامه

 هارساختیز استان،توسعه سطح در موجود يمعدن منابع از حد از شیب یبردار بهره تهران، شهر در امکانات و

 هادانشگاه يکم شیافزا و موجود يآب منابع از حد از شیب یبرداربهره و آب منابع تیریمد عدم تهران، شهر در

 .هاآنفتیک سطح به توجه بدون

 گروه

 چهارم

 یتاحدود

 قرار  و يبحران

 در یریگ

 بحران آستانه

 نهم یویسنار
 یيگرا تمرکز تهران، شهر به استان بودجه سهم نیشتریب دادن اختصاص و بودجه صیتخص يفعل روند ادامه

 شهر نیا ياسیس یادار یکارکردها تیتقو و تهران شهر در امکانات و خدمات دیشد

 گروه

 پنجم
 دهم یویسنار يبحران

 یيگرا تمرکز تهران، شهر به استان بودجه سهم نیشتریب دادن اختصاص و بودجه صیتخص يفعل روند ادامه

 تجارت به يتوجهيب شهر، نیا ياسیس یادار یکارکردها تیتقو و تهران شهر در امکانات و خدمات دیشد

 عدوم استان، سطح در يخارج یهایگذارهیسرما به يتوجهيب تهران، شهر و استان سطح در کیالکترون

 یکاالها واردات شیافزا و استان سطح در ينفت ریغ صادرات کاهش استان، سطح در نینو یهایفناور توسعه
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 منابع

 تهران، انتشارات اطالعات.  ران،یا یيروستا يافتگیتوسعه و توسعه ن يشناس(: جامعه1384) ،يمصطف ا،یازک 

 هانیتوسعه، تهران، انتشارات ک يشناس(: جامعه1394غالمرضا، ) ،یغفار ؛يمصطف ا،یازک . 

 57-59، صص 55، شماره 14و توسعه، فصلنامه سپهر، دوره  تی(: جمع1384اصغر، ) يروشن، عل پورلیاسماع . 

 ،7-36، صص 42، شماره 11سال  ،يفصلنامه رفاه اجتماع ران،یدر ا داریو توسعه پا تی(: جمع1390جواد، ) اطاعت  . 

 ضا رکن ،یافتخار سعه پا یهاشاخص یسازيبوم ندی(: فرا1389داوود، ) ،یداوود؛ پورطاهر ا،ینیمهدو ن؛یالدعبدالر  داریتو

 . 1-41،  صص 4شماره  ،یيروستا یهافصلنامه پژوهش ران،یدر ا یيروستا یگردشگر

 12شماره  ،یاقتصاد یهااستیمسائل و س يمجله بررس ،ي(: روش محاسبه شاخص توسعه انسان1390اهلل، )نعمت ،یریام ،

 . 131-138صص 

 طرح  یاثرگذار ی(: الگو1396) ،محمدرضاااا ،پورعابدی ؛اعبدالرضااا ،مجدالدین ؛شااامس الساااادات ،زاهدی ؛محمد ،آزادنیا

 . 15-23، صص 52، شماره 13دوره  ،یفصلنامه رشد فناور ،یداریپا یهابراساس شاخص داریبر توسعه پا يبوم شگریجو

 یتهران، پژوهشکده مطالعات راهبرد ،یمظاهر يبیو توسعه، ترجمه محمود حب ياجتماع رییتغ(: 1389سو، ) ن،یآلو . 

 29-19، صص 17شماره  افت،یفصلنامه ره دار،یو توسعه پا ی(: شهرساز1385) ن،یحس دیس ،ينیبحر . 

 79شماره  ،یيایجغراف قاتیمفهوم و روش، فصلنامه تحق يابی(: ارز1392) ن،یعبدالرضا رکن الد ،یافتخار ؛يدعلیس ،یبدر ،

 . 1-19صص 

 ،يمشهد، انتشارات دانشگاه فردوس ،یيترجمه ناصر شامنو ،یداری(: نسبت پا1386استفان، ) س،یمور مون؛یس بل . 

 يتهران، نشر ن ان،یچاوش نیترجمه حس ،ياجتماع یهاپژوهش ي(: طراح1384نورمن، ) ،يکیبل . 

 سن، ) ان،یانیبن سعه، خط1391ح ش(: فرهنگ و تو سعه در ا تیتقو یبرا یگذار يم شارات ام ران،یفرهنگ تو  ریتهران، انت

 . ریکب

 و مطالعه سازمان انتشارات تهران، ،یيروستا توسعه یهاهینظر(: 1393) ر،یمحمد ام ،يمیابراه ن؛یمحمد حس ،یزدی يپاپل 

 )سمت(. يانسان علوم کتب نیتدو

 اول،چاپ  گران،یو د راندوسااتیا ومرثی(: شااهر در جهان در حال توسااعه، ترجمه: ک1384) ونزیا دیلو يساال ؛پاتر، رابرت 

 کشور. یهایاریها و دهیتهران، انتشارات سازمان شهردار

 و  يپژوهندهیبر روش آ تنبیم یتوسااعه صاانعت گردشااگر یزیر(: برنامه1396) ن،یحساا خواه،ينیمسااعود؛ حساا ،یيتقوا

 . 30-8، صص 23، شماره 6دوره  ،یو توسعه گردشگر یزیر(، فصلنامه برنامهاسوجی: شهر ی)مطالعه مورد يسیونویسنار

 ( برآورد نیروی انساني متخصص مورد نیاز توسعه و فن اوری و نیاز سنجي نیروی انساني متخصص و 1380) ،تقوی، مهرداد

 ریزی آموزش عالي. ؤسسه پژوهش و برنامه م ؛تهران، ، سیاستگذاری توسعه منابع انساني کشور

 ،تهران اول، چاپ دوم، و جلداول فرجادی، يغالمعل ترجمه سوم، درجهان اقتصادی توسعه،(: 13681391) کل،یما تودارو:، 

 . بودجه و برنامه سازمان انتشارات

 جان رالز و  اتینظر یاسااهیمقا ي)بررساا یيو عدالت فضااا ي(:  عدالت اجتماع1388عمران، ) ،يراساات ن؛یحساا نژاد،يحاتم

 . 82-95: 269شماره  ،یاقتصاد -ياسی(، مجله اطالعات سیهارو دیوید

 ،محله جوالن، ینمونه مورد ،ياجتماع یداریپا کردیتحوالت محالت شااهر همدان با رو ي(: بررساا1394رضااوان، ) دالوند :

ساز یمعمار يالمللنیب شیهما شهر سر یعمران و سرا سوم، تهران، کانون  سان  يصنف یهاانجمن یدر آغاز هزاره  مهند

 .رانیمعمار ا

 ،اریتهران، انتشارات دانش ران،یدر ا یامنطقه یزیرو برنامه یکالبد یزیر(: طرح1389) تورج، دانشور . 

 برنامه  ياستان تهران ط يمقاومت یاقتصاد یراهبرد سند(: 1395) ،استان تهران ياقتصاد مقاومت يستاد فرمانده رخانهیدب

شم و افق  صاد1404ش شارکت یگذارهیسرما ،ی، گروه اموراقت صاد مقاومت يهستاد فرماند رخانهیدب ،يمردم یهاو م  ياقت

 استان تهران
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  ( مروری بر برنامه ریزی نیروی انساني و روشهای برآورد تعداد پزشک 1379دبیر خانه شورای آموزش پزشکي و تخصصي )

 مورد نیاز.

 سعه پا شیآما دفتر  و تیریمد سازمان ن،یسرزم شیآما يمل یهایریگ: جهتنیسرزم شیآما مطالعات(: 1383) دار،یو تو

 .کشور یزیربرنامه

 يواحد خوارزم يانتشارات جهاد دانشگاه تهران، ،یا(: اصول توسعه و عمران منطقه1389) د،یمهش ،یمنزو ل؛یاسمع ر،یدل  . 

 سماع ران،یدو تعداد  یشاخص ها يبررس: شهر زنجان، ینمونه مورد یشهر یزیدر برنامه ر تی(: نقش جمع(،  1387)ل،یا

 ه شمار، 15 دورهو زمستان. زیی، پا 15و  11 شماره ت،یفصلنامه جمع ،يتیتراکم جمع ،يو جنس يو بعد خانوار، نسبت سن

 .28-48 صص، 66 و 65

 و  يعزت اهلل کرم یترجمه  ،يفرهنگ انیم يافتیها: ره ی( رساااانش نوآور1379)دیاورت .ام واف. فلو کر،یراجرزو شاااوم

 . رازیانتشارات دانشگاه ش:  راز،یش ،یيابوطالب فنا

 ضوان ضان ،ير ضا؛ رم سبومحمدر ض ،یمحمد؛ پورجابر ،یيزاده ل صاد لی(: تحل1395) ،يمرت  ينواح ياجتماع -یاثرات اقت

، صص 18و توسعه، شماره  ایاباد تنکابن، فصلنامه جغراف مانیسل يصنعت هیمورد: ناح ،یيروستا يدر توسعه نواح يصنعت

31-18 . 

 ،خبرنامه انجمن  ،يجمال ایکتوریمختلف، ترجمه و یهادگاهید از داریپا توسااعه فیتعر به ينگاه(: 1375) ،ياسااینیا زاکس

 . 28 -19، صص 4و  3، شماره 2سال  ران،یا ستیز طیمتخصصان مح

 شگر یوهایسنار نی(: تدو1395فروغ، ) ان،ینادر؛ عطر ،يزال سعه گرد صول آ یامنطقه یتو ساس ا )مطالعه  يپژوهندهیبرا

 . 107-131، صص 1، شماره 8دوره  ن،یسرزم شی: استان همدان(، فصلنامه آمایمورد

 زدیانتشارات دانشگاه  زد،یچاپ اول،  ،یامنطقه یزیربرنامه یهاو مدل هاهینظر ها،مکتب(: 1383) اهلل،کرامت ،یاریز . 

 س(: 1389) ،یکبر کمال، سرخ محمود؛ ،يرچیزنج اهلل؛کرامت ،یاریز سعه درجه یبندرتبه و يبرر ستان يافتیتو  یهاشهر

ستان سان ا ضو خرا ستفاده با یر س کیتکن از ا صلنامه س،یتاپ سان یایجغراف یهاپژوهش ف -183صص  ،: 72 شماره ،يان

161 . 

 سوکرامت ،یاریز س1394) رنجف،یم ،یاهلل؛ مو شهر ي(: برر سله مراتب  ستان آذربا یسل ش ،يشرق جانیدر ا  يمجله پژوه

 . 163-178 :صص ،(1 شماره)، 18دانشگاه اصفهان، دوره 

 ستان يفرهنگ يافتگی توسعه درجه سنجش: .(1379) ،.اهلل،کرامتیاریز ، 16شماره  .16،6،ياجتماع علوم نامه. رانیا یها ا

 .  91-104صص 

 و توسعه  یزیربرنامه یتوسعه استان تهران، مصوب شورا هیپا هی(: نظر1395استان تهران، ) یزیرو برنامه تیریمد سازمان

 . 1393استان 

 و  تیریتهران، سااازمان مد پنجم، جلد تهران، اسااتان شیآما برنامه(: 1397) تهران، اسااتان یزیربرنامه و تیریمد سااازمان

 استان تهران.  یزیربرنامه

 ستان یزیربرنامه و تیریمد سازمان ستان شیآما برنامه(: 1397) تهران، ا شم، جلد تهران، ا سازمان مد ش و  تیریتهران، 

 استان تهران.  یزیربرنامه

 و  تیریاسااتان تهران، جلد هفتم، تهران، سااازمان مد شی(: برنامه آما1397اسااتان تهران، ) یزیرو برنامه تیریمد سااازمان

 استان تهران.  یزیربرنامه

 و  تیری، تهران، سازمان مد1396سال  -استان تهران ی(: سالنامه آمار1397استان تهران، ) یزیرو برنامه تیریمد سازمان

 استان تهران، معاونت آمار و اطالعات.  یزیربرنامه

 شور یزیربرنامه و تیریمد سازمان سعه سوم برنامه سند(: 1378) ک صاد تو سالم یجمهور يفرهنگ و ياجتماع ،یاقت  يا

 کشور.  یزیرو برنامه تیریمرکز اسناد، مدارک و انتشارات سازمان مد ،(1383-1379) رانیا

 مصلحت  صیو نظارت مجمع تشخ ي، ترجمه معاونت بررس2003سال  ي(: گزارش توسعه انسان2003ملل متحد، ) سازمان

 مصلحت نظام.  صینظام، انتشارات مجمع تشخ
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 تهران، انتشارات سمت.  ،یيروستا یایجغراف ي(: مبان1389عباس، ) ،یدیسع 

 يالمللنیب يفصاالنامه حقوق ،یانرژ يالمللنیدر گسااتره حقوق ب داری(: مفهوم توسااعه پا1392حجت، ) ،يترکمان يمیساال، 

 .  145-166، صص 49شماه 

 ،مظاهر، چاپ دوم، تهران، انتشااارات پژوهشااکده  يبیو توسااعه، ترجمه محمود حب ياجتماع ریی(: تغ1389) ن،یآلو سااو

 . یعات راهبردمطال

 یداریپا يابی(: ارز1390ابوالفضاال، ) ،ياکبر؛ زارع يعل لو،یرضااا؛ تق ،ينیالدشاامس اکبر؛ يعل ،يعنابسااتان د؛یحم ان،یشااا 

: بخش جعفر آباد، ی)مطالعه مورد يخط صیتخص ارهیچند مع یریگ میبا استفاده از فن تصم یيدر مناطق روستا یاقتصاد

 . 128-101، صص 4، شماره 1دوره  ،يطیو مطالعات مح ایفصلنامه جغراف ،شهرستان قم(

 یامنطقه یزاتوسااعه درون یزیربه برنامه ینهاد ي(: نگرشاا1394پور اصاال، بهزاد، )ملک ن،یمحمد حساا زادگان،فیشاار، 

 . 155-184، صص 4، شماره 20و بودجه، سال  یزیرفصلنامه برنامه

 کردیبا رو رانیدر ا یکاربرد یافزارهاصاانعت نرم ندهیآ یوپردازی(: ساانار1394) ،يعل ،ينینائ یادیشااهرام؛ بن ،یشااکور 

 . 111-138، صص 4، شماره 3دوره  ،یتوسعه فناور تیریفصلنامه مد ،يپژوهندهیآ

 یيایجغراف قاتیفصاالنامه تحق ،یمسااائل شااهر نییدر تب یزیرو برنامه یيایجغراف یهاهی(: نظر1373) ن،یحساا ،یيشااکو، 

 . 5-16، صص 32 شماره

 تهران، انتشارات سازمان برنامه و بودجه.   ،یامنطقه توسعه یزیربرنامه يمبان(: 1377) مظفر، ،يصراف 

 سال  ،یيایجغراف قاتیتهران )چند نکته(، فصلنامه تحق ي(: سامانده1395) ن،یمحمد حس ،یزدی يپاپل ؛یيحی دیس ،یصفو

 .16-31، صص 3، شماره 31

  ،تهران،ریزی کالبدی، ای چیست؟ مجموعه مقاالت طرحریزی کالبدی در سطح منطقه(: برنامه1371) ،زهرهعبدی دانشپور 

 انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران. 

 ،سعه ارائه و يطراح(: (. 1391) ،.دیسع ،یيآقا و ،؛يل.ع عطافر ساس بر یشهر يفرهنگ مدل سنجش تو  تفکر یکردهایرو ا

شمند صفهان شهر یمورد)مطالعه يفرهنگ یساز تیظرف و هو صلنامه(. ا شماره 2دوره  .2،4،یشهر مطالعات ف صص 4،   ،

142-111 . 

 يتهران، انتشارات ن ،، چاپ ششمرانیدر اقتصاد ا يافتگی(: مدارهای توسعه ن1384) ن،یحس ،يمیعظ. 

 اصفهان واحد ،ياصفهان، انتشارات جهاد دانشگاهاصول اقتصاد آموزش و پرورش، ،(:  1382 ) يصطفعمادزاده، م. 

 یيروسااتا توسااعه و رفاه در يسااتیبهز خدمات یهامجتمع عملکرد يابیارز(: 1384) ،یمهد ،يطاهرخان د؛یجمشاا ،ينالیع :

 .55-73 صص، 4 شماره، 9 دوره ،يانسان علوم مدرس فصلنامه(، خدابنده)شهرستان  گرماب و کرسف سجاس، یروستاها

 چارچوب مناساااب )مطالعه  کیو ارائه  یامنطقه داریو توساااعه پا ینهاد تیرابطه ظرف نیی(: تب1390خدر، ) راد،يفرج

 مدرس.  تیدانشگاه ترب ،يدانشکده علوم انسان ،ی(، رساله دوره دکترهیبوکان و اروم یهاشهرستان کیمورد

 شی: شهرستان مشهد، فصلنامه آمایمطالعه مورد ،یيروستا داریو توسعه پا تیرابطه جمع نیی(: تب1395) م،یمر ،يقاسم 

 . 27-43، صص 21، شماره 6فضا، سال  یيایجغراف

 ستا در يفرهنگ توسعه تیریمد یالگو ارائه(. 1389). ترا،یم ،یآذر آفتابو  ، حسن؛.م ،يقدم  مجله. 1404 اندار چشم یرا

 .123.4،7-139 صص، 7 شماره، 4 دوره ،يفرهنگ تیریمد

 و  يتیجمع راتییتغ ي(: بررسااا1389) اکبر، يعل ،يساااامان ینظر محمدرضاااا؛ ،يثروت اکبر؛ يعل ،يمهراب ؛یمهد ،يقربان

، 63دوره  ،یزداریفصااالنامه مرتع و آبخ ،: منطقه باالطالقان(ی)مطالعه موردياراضااا یکاربر راتییآن بر تغ یهایاثرگذار

 . 47-68، 1شماره 

 ي(: اقتصاد رشد و توسعه، جلد اول، تهران، نشر ن1385) ،يمرتض ان،یباغقره . 

 ،تهران، نشر قومس.  ،یو تحول ادار ياسی(: توسعه س1391) ،يعبدالعل دیس قوام 

 24-32، صص 167شماره  د،یدانشگاه، دوره جد ختگانیماهنامه فره ست؟،یچ ی(: توسعه اقتصاد1395فرزاد، ) ،يانیکاو . 
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 یمعادن و کشاورز ع،یصنا ينگاه، اتاق بازرگان کیاستان تهران در  یاقتصاد یها(: شاخص1396طاهره، ) ،یيدستنا يمیکر 

 . یاقتصاد یهايتهران، معاونت بررس

 نیچاپ سوم، تهران، انتشارات خوشب ،یاو توسعه منطقه یزیر(: برنامه1396) ل،یخل ،یکالنتر . 

  تهران، انتشارات فرهنگ صبا ن،یسرزم شیو آما یيفضا یزیربرنامه :(1391) نیغالمحس ،زادهعبداله ؛لیخل ،یکالنتر . 

 49-67: 20شماره  ،ياز توسعه، کتاب ماه علوم اجتماع یيهادگاهی(: د1396غالمرضا، ) ،يفیلط . 

 از اسااتفاده با زنجان اسااتان یهاشااهرسااتان ياجتماع رفاه سااطح یبندتبهرر(: 1390) سااجاد، ،یداریق غالمرضااا؛ ،يفیلط 

 .162-179: 7 شماره ،ياجتماع توسعه و رفاه یزیربرنامه فصلنامه س،یتاپس

 نورامیپ دانشگاه انتشارات تهران، توسعه، يشناسجامعه(: 1380) ،يعبدالعل زاده،یيلهسا . 

 يبهشت دیتهران، انتشارات دانشگاه شه ،يعمل يافتیره یتوسعه، به سو ي(: بعد فرهنگ1391) ن،یالدصالح ،يمحالت  . 

 ،يبیحب يعل ن،یساانگاچرشااد، ترجمه فرزام پوراصااغر یهاتی(: محدود1388) ورگن،یراندرز،  س؛یدونال؛ مدوز، دن مدوز، 
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