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 لحاظ به كشور هاي استان جايگاه تحليل و سيبرر

  معدن و صنعت بخش هاي شاخص

  )يزد استان بر تأكيد با(

  

  

  زاده دهقاني مجيد :نويسندگان

  فالح حجت

  

  

  چكيده

 تحليل و مناطق غيره و محيطي اجتماعي، - اقتصادي مختلف هاي جنبه بررسي

 .اسـت  آنهـا  يـافتگي  توسعه و اهرف سطح برخورداري، ميزان بيانگر نسبي، طور به آنها

 و كـار  روحيـه  محيطـي،  هـاي  توان تأثير تحت مناطق، برخورداري سطوح در تفاوت

 و ايـدئولوژي  شهرنشـيني،  و مـدنيت  درجه تاريخي، هاي گسست و ها ويژگي تالش،

   .است داشته وجود همواره غيره و حاكم هاي ارزش

 در مـؤثر  هـاي  بخـش  و مـل عوا مهمتـرين  از يكي نظران، صاحب اكثر اعتقاد به

                                                           
 ريزي سازمان تعاون روستايي استان يزد و كارشناس مسئول برنامهريزي  ارشد توسعه اقتصادي و برنامه كارشناس.  

majeco2003@yahoo.com  
 ريزي شهري و كارشناس شهرداري يزد ارشد جغرافيا و برنامه اسكارشن. 
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 - اقتصادي هاي فعاليت تمركز آن با همراه كه يافتگي توسعه سطح و جمعيت تمركز

 مـرتبط  هاي فعاليت و صنعت بخش آيد، مي پديد باالتري شهرنشيني نرخ و اجتماعي

  .است آن با

 عـدم  و اقليمـي  طبيعـي،  هـاي  محـدوديت  دليـل  به يزد استان در صنعت بخش

 فعاليـت  اصـلي  هـاي  حـوزه  از يكـي  همواره كشاورزي، هاي تفعالي گسترش امكان

 بـا ( كشـور  هاي استان جايگاه حاضر مقاله در اساس، اين بر .است شده مي محسوب

 از گيـري  بهـره  بـا  معدن، و صنعت بخش هاي شاخص لحاظ به )يزد استان بر تأكيد

  .است هگرفت قرار بررسي مورد انتخابي شاخص 18 از استفاده و عاملي تحليل روش

 هـاي  استان جزء ششم، رده در گرفتن قرار با يزد استان تحقيق، هاي يافته طبق

 تحليـل  روش در اسـتخراجي  عوامل به توجه با همچنين .شود مي محسوب برخوردار

 بيشـتر  و كـاركن  نفـر  ده صـنعتي  هاي كارگاه عوامل در ترتيب به استان اين عاملي،

 و كـار  نيروي وري بهره ،)سوم عامل( معدن ،)دوم عامل( انساني نيروي ،)اول عامل(

 ،3 هاي رده در )پنجم عامل( صنعتي آلودگي كنترل و )چهارم عامل( انرژي دهي بهره

  .دارد قرار كشور 21 و 11 ،2 ،20

  يزد استان عاملي، تحليل بندي، رتبه صنعت، يافتگي، توسعه :كليدواژگان

  

  مقدمه -1

 كشـورهاي  ويـژه  بـه  كشـورها  عمـده  مباحـث  از يكـي  ر،پايـدا  توسـعه  و رشد به دستيابي امروزه

 سياسـي،  فقـر  از رهايي ها، ماندگي عقب جبران منظور به توسعه درحال كشورهاي .است توسعه درحال

 وضـع  بهبـود  به بتواند كه جانبه همه و معتدل اي توسعه به رسيدن براي و غيره و فرهنگي اقتصادي،

 ها زمينه تمامي در ها محدوديت و ها توان ها، پتانسيل يحصح شناخت به شود، منجر مردم همه زندگي

  .دارند نياز خود مناطق و

 تمركـز  در زيـادي  تـوان  و تـأثير  كه است عواملي مهمترين از يكي صنعت بخش زمينه، اين در

 يكـي  صنعت« كه طوري به .دارد توسعه و رشد روند تسريع نتيجه در و مختلف هاي فعاليت و جمعيت
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 .شـود  مي محسوب اي منطقه هر شهري نظام بر اولي طريق به و شهرنشيني بر مؤثر ياصل عوامل از

 .اسـت  برخـوردار  بيشـتري  اهميت از بازار، اقتصاد و يافتگي توسعه به گذار مراحل در ويژه به تأثير اين

 جمعيـت،  جغرافيـايي  بـازتوزيع  و گيـرد  مـي  قرار شدن صنعتي تأثير تحت شدت به فرايند اين در فضا

  ).1380 عظيمي،( »شود مي تلقي فرايند اين از تابيباز

 از( مختلـف  داليل به توسعه و رشد فرايند توسعه، درحال كشورهاي اكثر مانند نيز ايران در ظاهراً

 و تعـادل  عـدم  اي، منطقـه  هـاي  توان و سرزمين آمايش اساس بر بهينه هاي ريزي برنامه فقدان جمله

 مناسـب  گـردش  عـدم  مختلف، مناطق و ها استان در خصوصي و دولتي هاي سرمايه جذب در تناسب

 و مناطق بين و است كرده طي را نامتعادل و ناموزون روندي )غيره و ها استان اكثر اقتصاد در سرمايه

   .دارد وجود اي مالحظه قابل هاي تفاوت صنعتي، هاي شاخص از برخورداري در كشور هاي استان

 اقشـار  و يافته توسعه كمتر مناطق به كمك ،توسعه ريزي رنامهب مهم اهداف از يكي كه آنجايي از

 و منــاطق نســبي هــاي مزيــت بــه توجــه بــا درآمــدها و امكانــات عادالنــه توزيــع و جامعــه فقيرتــر

 سـطح  و برخـورداري  ميـزان  گيـري  اندازه و ارزيابي كه است ضروري ،باشد مي آنها هاي ماندگي عقب

 در آنهـا  بهبـود  عـدم  يـا  بهبـود  شـرايط  بررسي و مختلف قمناط ضعف و قوت نقاط و يافتگي توسعه

   .گيرد قرار توجه مورد صنعتي هاي شاخص

 براي محيطي هاي محدوديت وجود دليل به تاريخ طول در همواره يزد، استان اقتصادي فضاي در

 مختلـف،  كشـورهاي  بـا  اسـتان  ارتباط و صنعت صاحبان از برخي حضور كشاورزي، هاي فعاليت رشد

 سـمت  بـه  گـرايش  كـوش،  سـخت  و خـالق  انسـاني  نيـروي  و ارزان اوليـه  مـواد  به آسان يدسترس

 فـرش  ابريشـمي،  هـاي  پارچـه  توليـدات  كه طوري به .است داشته رواج توليدي و صنعتي هاي فعاليت

  ).1382 فالح،( است داشته جهاني و ملي شهرت يزد غيره و سفال سراميك، كاشي، دستباف،

 صنعت بخش هاي شاخص در كشور هاي استان رتبه و جايگاه است هشد تالش حاضر، تحقيق در

 تحقيـق  انجـام  زمـان  در كـه  سالي آخرين عنوان به( 1379 سال اطالعات و آمار اساس بر معدن، و

 عـاملي  تحليـل  روش از استفاده با و )بود شده منتشر رسمي طور به آن اطالعات ،)1382 سال يعني(

 نيافتـه،  توسـعه  سـطح  سـه  در حاصـله،  امتيـازات  طبـق  هـا  تاناسـ  سـپس  و گيـرد  قرار بررسي مورد

  .شوند بندي رتبه يافته توسعه و توسعه حال در
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  تحقيق پيشينه -2

 كـه  اسـت  شده انجام گوناگوني مطالعات كشور، مختلف مناطق و ها استان بندي رتبه خصوص در

  .شود مي بيان آنها از برخي خالصه قسمت اين در

 و مطالعـات  مركـز  توسـط  كـه  »كشـور  منـاطق  صنعتي توسعه سنجش« عنوان با اي مطالعه در

 ديـدگاه  از فعـال  كم مناطق شناسايي« هدف با و 1370 سال در ايران معماري و شهرسازي تحقيقات

 سطح گروه دو در كشور هاي استان شده، استاندارد امتياز روش از استفاده با است، شده انجام »صنعت

 بنـدي  رتبـه  ،1365 سـال  اطالعـات  و آمار بر تكيه با صنعتي هاي اليتفع و اشتغال و فعاليت عمومي

 و گرديـده  انتخـاب  معدني و صنعتي هاي فعاليت بر تكيه با نهايي شاخص 16 مطالعه، اين در .اند شده

 تـرين  فعـال  كـم  عنـوان  به بلوچستان و سيستان استان و ترين فعال عنوان به تهران استان نهايت، در

 است شده انجام ها استان بندي رتبه صنعتي، شاخص پنج از استفاده با همچنين .اند شده معرفي استان

 كشـور  سـطح  در ها استان ترين فعال كم و ترين فعال عنوان به ترتيب به ايالم، و تهران هاي استان كه

  ).1370 همكاران، و زبردست خراط( اند شده مشخص

 زنجـان،  يـزد،  هـاي  اسـتان  برتـري  دليل كه است اين مذكور تحقيق در توجه قابل نتايج از يكي

 بـه  نسـبت  صـنعتي،  هاي فعاليت در بلوچستان و سيستان و لرستان همدان، باختران، مركزي، فارس،

 ويژه صنعتي هاي طرح اجراي يا سنتي طور به صنعت بخش بودن قوي اقتصادي، عمومي هاي فعاليت

  .است شده ذكر آنها در

 سـال  در كه »كشور هاي استان صنعتي بزرگ هاي كارگاه بندي هرتب« عنوان با ديگري مطالعه در

 11 از استفاده با صنعتي، بزرگ هاي كارگاه داشتن لحاظ به كشور هاي استان است، شده انجام 1381

 .انـد  گرديـده  بنـدي  رتبـه  عاملي، تحليل روش با و 1377 سال اطالعات و آمار پايه بر نهايي شاخص

 آذربايجـان  خوزسـتان،  كرمان، بوشهر، گلستان، هرمزگان، تهران، هاي ناستا تحقيق، هاي يافته طبق

 غربـي،  آذربايجـان  همـدان،  گيالن، زنجان، هاي استان و برتر هاي رتبه در مركزي و اصفهان شرقي،

 جايگـاه  در نيـز  يـزد  اسـتان  .انـد  گرفتـه  قـرار  آخـر  هاي رده در ايالم و بلوچستان و سيستان لرستان،

  ).1381 حيدرپور،( است هگرفت قرار شانزدهم

 عامـل  چهـار  نظر از تهران با قزوين استان صنعتي بزرگ هاي كارگاه وضعيت مذكور، پژوهش در
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 اسـتان  شـده،  نامگـذاري  »كـار  نيروي« كه اول عامل در كه طوري به .است گرفته قرار مقايسه مورد

 در قـزوين  استان ،»گذاري ايهسرم« يعني دوم، عامل در اما .است بوده تهران استان از تر موفق قزوين

 از كـدام  هيچ »اوليه مواد« يعني سوم، عامل در و نبوده برخوردار مناسبي وضعيت از تهران با مقايسه

 تهـران  اسـتان  صـنعتي  هـاي  كارگـاه  انرژي، دهي بهره عامل نظر از و اند نكرده عمل موفق استان دو

  .دان داشته قزوين استان به نسبت تري مناسب بسيار وضعيت

 هـاي  شـاخص  از برخـورداري  حيـث  از كشـور  هاي استان بندي رتبه عنوان با ديگري پژوهش در

 متغيـر،  دسـته  دو نظـر  از ،1375 سـال  اطالعات از استفاده با كشور هاي استان اجتماعي، - اقتصادي

 بـين  ارتبـاط  و همبسـتگي  و گرديـده  بنـدي  رتبـه  اجتماعي و زيربنايي امكانات و توسعه متغير يعني

  ).1379 همكاران، و حسيني( است گرفته قرار بررسي مورد دسته دو در آمده دست به هاي تبهر

 بـا  نتيجـه  در و شـده  انجام عددي تاكسونومي روش بكارگيري با بندي رتبه عمل مطالعه، اين در

 هـاي  رتبـه  در مركـزي  و مازندران كرمان، اصفهان، تهران، هاي استان توسعه، شاخص 22 از استفاده

 در بلوچسـتان  و سيسـتان  و بويراحمد و كهگيلويه بوشهر، ايالم، كردستان، هاي استان و پنجم تا اول

 تهـران،  هـاي  اسـتان  اجتمـاعي،  و زيربنـايي  شاخص 31 نظر از همچنين .اند گرفته قرار آخر هاي رده

 و ردستانك اردبيل، غربي، آذربايجان هرمزگان، هاي استان و اول هاي رديف در گيالن و يزد اصفهان،

  .اند گرفته جاي آخر هاي رده در بلوچستان و سيستان

 نتـايج  بـا  آن مقايسـه  و 1375 سال در كشور هاي استان بندي سطح عنوان با نيز ديگري مطالعه

 در غربي آذربايجان استان بودجه و برنامه سازمان توسط 1355 -1367 -1372 هاي سال بندي سطح

 فرهنـگ،  آمـوزش،  بهداشـت،  جمعيـت،  گروه هفت در انتخابي شاخص 41 از استفاده با ،1378 سال

 شـده  انجـام  عاملي تحليل روش با و ارتباطات و معدن و صنعت – اقتصادي كشاورزي، - اقتصادي

 مختلف گروه 8 به ،1375 سال در يافتگي توسعه سطح نظر از كشور هاي استان تحقيق، اين در .است

 كرمان، سوم گروه در اصفهان، استان دوم، گروه در تهران، اناست اول گروه در كه اند شده بندي دسته

 هـاي  اسـتان  پـنجم  گـروه  در فـارس،  و سـمنان  خراسـان،  مازندران، يزد، هاي استان چهارم گروه در

 هـاي  استان هفتم گروه در مركزي، و شرقي آذربايجان هاي استان ششم گروه در گيالن، و خوزستان

 هرمزگـان  بوشهر، ايالم، زنجان، كرمانشاه، همدان، بختياري، و الچهارمح لرستان، غربي، آذربايجان
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 قـرار  بلوچسـتان  و سيسـتان  و كردستان اردبيل، هاي استان هشتم گروه در و بويراحمد و كهگيلويه و

  ).1378 غربي، آذربايجان بودجه و برنامه سازمان( اند گرفته

   تحقيق الگوي -3

 ارائـه  مختلفي هاي مدل و ها تكنيك تاكنون يافتگي، عهتوس وضعيت بررسي و بندي رتبه منظور به

 بهترين از يكي عاملي تحليل ميان، اين در .دارند را خود خاص معايب و مزايا كدام هر كه است شده

   .شود مي محسوب ها روش ترين مناسب و

 ان( كند مي ارائه فرضي متغير كمتري تعداد صورت به را متغير اي مجموعه عاملي تحليل تكنيك

 وابسـتگي  داراي و خـام  متغيرهـاي  تـوان  مـي  تكنيك اين از استفاده با واقع، در ).1381 مولر، و كيم

  .مودن ايجاد اطالعات حداكثر با يمشترك شاخص آنها از و كرد تلفيق يكديگر با را متقابل

 عـاملي  تحليـل  :از سـت ا  عبـارت  آن اصـلي  نـوع  دو كـه  دارد مختلفي ابعاد عاملي تحليل روش

 كاهش و ها داده كشف منظور به و عاملي ساختار تعيين راستاي در اكتشافي بعد .2تأييدي و 1تشافياك

 ،3ديكاسـتر ( دارد كـاربرد  خـاص  فرض يك تأييد و بررسي منظور به نيز تأييدي بعد .است آنها تعداد

 متغيـر  p چنانچـه  كـه  اسـت  ترتيـب  بـدين  آن اكتشافي بعد بر تأكيد با عاملي تحليل الگوي ).1998

 بـه  تـوان  مي را X تصادفي متغير بردار آنگاه بگيريم، نظر در هدف n براي را Xi صورت به )شاخص(

   ).2003 ،4هبينگ( داد بسط زير شرح
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 1عـاملي  ارهـاي ب هـا ija و )ويـژه  خطـاي ( خطـا  عبارت هاie مشترك، عوامل ها Fj آن در كه

 هاie همچنين .شوند مي فرض مستقل و است يك آنها معيار انحراف و صفر ها، Fj ميانگين .هستند

 بيـان  زيـر  صـورت  بـه  ماتريسـي  شـكل  بـه  فوق روابط .باشند مي مستقل ها Fj از و هستند مستقل
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 اول، قسـمت  .اسـت  شـده  تشـكيل  مجـزا  قسمت دو از متغير هر واريانس، اخير معادله مبناي بر

 قسـمت  ).مشترك عامل از Xi واريانس سهم( شود مي ناميده ام i اشتراكات هاija مربعات مجموع

  .ندارد ارتباط مشترك عوامل با و شود مي خوانده يكه ماتريس نيز دوم

  ):1381 مولر، و كيم ان( دارد ذيل شرح به اصلي مرحله چهار كلي طور به عاملي تحليل روش

   ها شاخص ميان همبستگي ضرايب ماتريس تشكيل :اول مرحله

 بـين  همبسـتگي  ضـرايب  سيسـتم،  بـه  خـام  هـاي  داده ورود و آوري جمـع  از پس مرحله اين در

 اسـتاندارد  متغيرهاي براي كه كوواريانس شاخص .شود مي محاسبه كوواريانس ماتريس يا ها شاخص

 مقـادير  تغييـر  امهنگ متغير يك مقادير تغيير به تمايل ميزان شود، مي ناميده همبستگي ضريب شده،

   .كند مي گيري اندازه را ديگر متغير

 .باشـد  مي يك با برابر آن اصلي قطر اعضاي كه است بودن متقارن ماتريس كوواريانس، ماتريس

 بيشتر عاملي تحليل روش مطلوبيت باشد، تر نزديك يك به و تر بزرگ اصلي قطر غير اعضاي چه هر

   .بود خواهد

                                                           
1. Factor Loadings 
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   اوليه عوامل استخراج :دوم مرحله

 بتواننـد  كـه  طوري به است، عامل تعدادي استخراج عاملي، تحليل در اساسي گام و مرحله دومين

 مـاتريس  مرحلـه،  اين در ديگر، عبارت به .دهند توضيح را ها شاخص ميان همبستگي مناسبي نحو به

 هـاي  هريشـ  تعـداد  بـه  اصـوالً  .شـود  مـي  تجزيـه  اصلي اجزاي يا عوامل كمتري تعداد به كوواريانس

 برابـر  مـاتريس  رتبـه  بـا  ميـزان  اين كه دارد وجود عامل همبستگي، ماتريس )ويژه مقادير( مشخصه

  .است

 ميـان  تغييرپـذيري ( واريـانس  بيشترين عامل، اولين و شوند مي استخراج تك تك معموالً عوامل

  .آخر الي و دهد مي توضيح را مانده باقي واريانس حداكثر نيز عامل دومين و )ها شاخص

   اوليه عوامل دوران :سوم مرحله

 قابل و ساده چندان مشترك، عوامل ماهيت تشخيص نظر از آمده، دست به اوليه و اصلي عوامل

 شوند چرخانده نحوي به استخراجي عوامل شود مي تالش مرحله، اين در اساس اين بر .نيستند تفسير

 چـرخش  از هـدف  ديگر، عبارت به .گردد رت ساده اوليه هاي عامل و )ها شاخص( متغيرها بين روابط تا

 طوري عوامل جديد وضعيت در كه است آن هدف بلكه نيست، استخراجي عوامل تعداد تغيير عوامل،

 داشـته  كمـي  بـار  ديگـر  عوامـل  به نسبت و زياد بار عوامل از يكي به نسبت متغير هر كه گيرند قرار

  .باشد

 روش پركاربردترين و ترين رايج عموماً .است پذير امكان مايل و متعامد صورت به عوامل چرخش

   .است واريماكس متعامد روش چرخش،

   عاملي نمرات محاسبه :چهارم مرحله

 بـه  نمـرات  و نتايج زيرا .شود مي محسوب عاملي تحليل روش اساسي و اصلي هدف مرحله، اين

 مـورد  ديگـر  هـاي  ليـل تح و مطالعات در جديد متغيرهاي عنوان به تواند مي مرحله اين در آمده دست

 ضـريب  عوامـل،  تك تك مورد در كه شود مي محاسبه ترتيب بدين عاملي نمرات .گيرد قرار استفاده

 مجمـوع  و گـردد  مـي  ضرب شاخص آن شده استاندارد مقدار در )متغير( شاخص هر به مربوط عاملي

   .دشو مي گرفته نظر در دلخواه مشاهده منظور به عامل، آن امتياز عنوان به آنها
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 از دهـد،  مي كاهش عوامل از كمتري تعداد به را متغيرها از زيادي تعداد كه عاملي تحليل تكنيك

 ايـن  از برخي .است كرده متمايز بندي رتبه هاي روش ساير از را آن كه است برخوردار امكاناتي و ابزار

  :از اند عبارت ابزارها

 اين از .است برخوردار باالتري اعتبار از روش باشد، بيشتر ها شاخص بين همبستگي چقدر هر -1

 ).20003 هبينگ،( باشد بزرگتر 3/0 از بايد ها همبستگي از توجهي قابل تعداد شود مي گفته رو،

 شود مي استفاده بارتلت آزمون از ها، شاخص بين خطي هم و استقالل مسئله بررسي منظور به -2

 باشـد،  كمتـر  05/0 از مربوطـه  احتمال يا باشد تر بزرگ جدول2 از نآزمو اين در 2 آماره اگر و

 مـاتريس  دترمينـان  چقـدر  هـر  همچنـين  .شـود  مي نقض همبستگي ماتريس بودن يكه فرض آنگاه

 ).1381 مولر، و كيم ان( بود خواهد معتبرتر روش باشد، تر نزديك صفر به همبستگي

 چـه  هـر  و است 5/0 روش اعتبار تأييد منظور به )KMo( برداري ونهنم كفايت شاخص مقدار -3

 ).1376 دواس،( بود خواهد بيشتر روش اعتبار باشد، تر نزديك يك به آماره اين

 و عـاملي  مـاتريس  در شـاخص  هـر  عاملي بار .شود بار فاكتور هر روي بايد متغير سه حداقل -4

 و است 6/0 ها شاخص 1اشتراكات ميزان حداقل ينهمچن .باشد 3/0 بايد حداقل يافته چرخش ماتريس

 گفتـه  ايـن،  بر عالوه .يابد مي افزايش تبييني كل واريانس باشد، نزديكتر يك به ميزان اين چقدر هر

 ).1381 مولر، و كيم ان( كند تبيين را مشترك واريانس درصد 50 حداقل بايد مناسب مدل شود مي

 ).2000 ،2كالدرون و مت(شدبا 5/0 از تر بزرگ بايد MSA اندازه -5

 طـور  بـه  تـوان  مـي  آنها از استفاده با كه است عاملي نمرات با همراه استخراجي عوامل وجود -6

  ).1382 فالح،( پرداخت عوامل از يك هر در مشاهدات بررسي به تر جزيي و دقيق

  آنها به مربوط اطالعات استخراج و ها شاخص تهيه -4

 شـمار  بـه  يـافتگي  توسـعه  وضـعيت  بررسي در مهم مراحل ملهج از مناسب، هاي شاخص انتخاب

 كـردن  غامض و غيرواقعي نتايج كسب موجب تواند مي نامربوط هاي شاخص انتخاب بسا چه .رود مي

 اوالً، .باشـند  دارا را شـرط  چنـدين  بايد انتخابي هاي شاخص اساس، اين بر .شود گيري تصميم فضاي

                                                           
1. Communality 
2  . Mate and Calderon 
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 داشـته  وجود مختلف هاي مكان بين مقايسه امكان آنها، اساس رب تا شوند تعديل مناسبي نحو به بايد

 اسـت  الزم براينهـا،  عـالوه  .باشـند  يـافتگي  توسـعه  و برخـورداري  راسـتاي  در بايـد  اينكه، دوم .باشد

 همچنـين  .باشند نداشته هدف تابع بر دوگانه آثار و باشند ابهام بدون و واضح نظر، مورد هاي شاخص

  ).1382 همكاران، و عمادزاده( باشند يافتگي عهتوس معلول بايد ها شاخص

 هـاي  فعاليـت  بـا  مـرتبط  شـاخص  18 رو، پيش آماري هاي محدوديت به توجه با و اساس اين بر

 از گيـري  بهـره  بـا  نيـز  ها شاخص اطالعات .شد انتخاب و تعريف زير شرح به معدن، و صنعت بخش

 هـاي  حسـاب  بيشـتر،  و كـاركن  نفر ده نعتيص هاي كارگاه از آمارگيري جمله از موجود، رسمي اسناد

 و صـنعت  هـاي  فعاليـت  محيطـي  زيسـت  آثار بررسي نتايج كشور، هاي استان توليد حساب اي، منطقه

 جمعيتـي  اطالعـات  .اسـت  شده استخراج ايران آمار مركز 1379 سال به مربوط آمار ديدگاه از معدن

  .است شده اخذ جمعيت بيني پيش ملي سنتز و كشور آماري سالنامه از نيز نياز مورد

 ارزش از منظـور ( ريـال  هزار -بيشتر و كاركن نفر ده صنعتي هاي كارگاه افزوده ارزش سرانه -1

 افزوده ارزش تقسيم از شاخص اين .است داده يا اي واسطه مواد از محصول يا ستانده تفاضل افزوده،

  ).است استان هر صنعتي توليد قدرت بيانگر و شود مي حاصل جمعيت بر صنعتي هاي كارگاه

 وري بهـره ( ريـال  ميليـون  - بيشـتر  و كاركن نفر ده صنعتي هاي كارگاه كار نيروي وري بهره -2

  )شاغلين تعداد به افزوده ارزش نسبت :از است عبارت كار نيروي

 ارزش نسـبت  با انرژي دهي بهره( بيشتر و كاركن نفر ده صنعتي هاي كارگاه انرژي دهي بهره -3

  )است برابر مصرفي انرژي ارزش به افزوده

   جمعيت نفر هزار ده ازاي به بيشتر و كاركن نفر ده صنعتي هاي كارگاه تعداد -4

   استان مصرفي برق كل از صنعتي برق مصرف درصد -5

 تعداد نسبت اشتغال، سرانه از منظور( بيشتر و كاركن نفر ده صنعتي هاي كارگاه اشتغال نسبت -6

  )باشد استان هر صنعتي زايي اشتغال قدرت بيانگر تواند مي و است جمعيت به ها كارگاه شاغلين

 و كـاركن  نفـر  ده صـنعتي  هـاي  كارگـاه  توليدي شاغلين كل از ها تكنسين و مهندسين سهم -7

 توليـد  خـط  در و دارند كارشناسي تحصيالت حداقل كه شود مي اطالق شاغالني به مهندسين( بيشتر

 بـه  را كـافي  مهـارت  و تجربـه  كارداني، دوره طي ضمن كه هستند شاغليني تكنسينها و كنند مي كار



 137                                                                                                                      107دوفصلنامه برنامه و بودجه شماره 

 

  )اند آورده دست

 بيشـتر  و كـاركن  نفـر  ده صـنعتي  هـاي   كارگـاه  توليدي كارگران كل از ماهر كارگران درصد -8

 توانايي اند، كرده كسب كه اي تجربه و فني دانش اعتبار به كه شود مي گفته افرادي به ماهر كارگران(

  )دارند را فني كارهاي امانج

 ريـال  هزار - بيشتر و كاركن نفر ده صنعتي هاي كارگاه كاركنان خدمات جبران ساالنه سرانه -9

 بـه  سـال  يـك  طول در ها پرداختي ساير و حقوق مزد، ميزان خدمات، جبران ساالنه سرانه از منظور(

  )است ها كارگاه كاركنان از يك هر ازاي

  جمعيت نفر هزار ده ازاي به صنعتي هاي كارگاه برداري بهره پروانه تعداد -10

 نفـر  ده صـنعتي  هـاي  كارگـاه  كـل  از هوا آلودگي كنترل تجهيزات داراي هاي كارگاه درصد -11

   بيشتر و كاركن

 و كاركن نفر ده صنعتي هاي كارگاه در صنعتي فاضالب كل به شده بازيافت فاضالب نسبت -12

   )درصد( بيشتر

 شـاغلين ( بيشـتر  و كاركن نفر ده صنعتي هاي كارگاه شاغالن كل از توليدي ينشاغل درصد -13

 كـار  و سر ساخت، و توليد با مستقيماً و كنند مي شركت توليدي عمليات در كه هستند كساني توليدي

  )دارند

 از منظـور ( بيشـتر  و كـاركن  نفـر  ده صـنعتي  هـاي  كارگـاه  در گـذاري  سرمايه ارزش سرانه -14

 ارزش تفاضـل  ديگـر،  عبـارت  به .است اي سرمايه اموال ارزش در شده ايجاد تغييرات ،گذاري سرمايه

 گذاري سرمايه را اي سرمايه اموال انتقال يا فروش ارزش از اساسي تعميرات هزينه و تحصيل يا خريد

  )گويند مي

   )ريال ميليون( فعال معادن كاركنان خدمات جبران سرانه -15

   )ريال هزار( برداري بهره حال در ادنمع افزوده ارزش سرانه -16

   جمعيت نفر هزار ده به برداري بهره حال در معادن اشتغال سرانه -17

   ساختمان بخش افزوده ارزش سرانه -18
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  مدل از حاصل نتايج تحليل و بررسي -5

 ايـن  از حاصـل  عـاملي  نمـرات  از اسـتفاده  بـا  ها استان بندي رتبه منظور به تحقيق، الگوي طبق

 بـود  ممكـن  كه آنجايي از .شد محاسبه ها استان از يك هر براي عاملي اتنمر مجموع ابتدا ،يكتكن

 عـدد  يـك  بـا  آنها رو، اين از باشد، منفي مناطق از برخي براي آمده دست به عاملي امتيازات مجموع

 جـه نتي بهتر تفسير براي سپس .شود مثبت مناطق همه براي شده محاسبه امتياز تا شدند جمع مثبت

 كـه  صورت بدين .شد ديلعت منطقه برترين امتياز حسب بر مناطق، براي آمده دست به امتيازات ،كار

 بـه  نسبت مناطق، ساير امتياز و شد گرفته نظر در 100 و مبنا عنوان به آمده دست به امتياز باالترين

   .گرفت قرار سنجش مورد آن

 كه شد استخراج ناهمبسته و مستقل اصلي عامل 6 نهايي، شاخص 17 از استفاده با ترتيب، بدين

 تحليل روش با شده انجام بندي رتبه در .كند مي تبيين را كل واريانس از درصد 83 حدود مجموع، در

  :1است توجه قابل زير نكات عاملي،

 پـايين  ، KMOآزمـون  جملـه  از( مختلف هاي آزمون و همبستگي ماتريس نتايج از استفاده با -1

 چرخيـده  عوامـل  ماتريس در عوامل با ها شاخص همبستگي ميزان و ها شاخص اكاشتر ميزان بودن

 حذف بيشتر و كاركن نفر ده صنعتي هاي كارگاه شاغالن كل از توليدي شاغلين درصد شاخص ،)شده

  .شد

 بــا برابــر و نــاچيز مقــداري همبســتگي مــاتريس دترمينــان و 57/0 بــا برابــر KMO آمــاره -2

 .كند مي بيان را بندي رتبه عمل انجام براي عاملي تحليل روش اراعتب كه است 0.000000097

 مشـكل  دچـار  را تحليـل  هـا،  شـاخص  بـين  خطي هم مسئله كه دهد مي نشان بارتلت آزمون -3

   .كند نمي

 مـاتريس  در هـا  شـاخص  عـاملي  بـار  و شـود  مـي  بـار  عامـل  هـر  روي شـاخص  سه حداقل -4

   .است 3/0 از باالتر توجهي قابل ميزان به يافته چرخش

 هـر  .است درصد 83 معادل تبييني، كل واريانس و 61/0 ها، شاخص اشتراكات ميزان حداقل -5

 استانداردسـازي  و دارد را عـاملي  تحليـل  روش بـا  بنـدي  رتبـه  ميـان  همبسـتگي  تعداد حداقل عامل

                                                           
 .هاي تحليل عاملي در پيوست است برخي از خروجي .1



 139                                                                                                                      107دوفصلنامه برنامه و بودجه شماره 

 

 بنـدي  رتبـه  از حاصـل  نتيجـه  بـودن  مطلوب مؤيد موضوع اين كه است درصد 82 با برابر ها شاخص

 .باشد مي

 بهتـر  نامگـذاري  و تفسـير  و يافته چرخش عوامل ماتريس در ها شاخص بندي دسته منظور به -6

 بـوده،  بيشتر 0.5 از عوامل با ها شاخص بين همبستگي ميزان كه مواردي در فقط استخراجي، عوامل

 .است شده داده نمايش ضرايب

 مجموع در گيالن و خوزستان صفهان،ا كرمان، بوشهر، هاي استان كه دهد مي نشان حاصله نتايج

 ايـالم،  همدان، هاي استان و پنجم تا اول هاي رده در ترتيب به عاملي نمرات سطح باالترين كسب با

 جايگـاه  در بندي رتبه اين در يزد استان .اند گرفته قرار انتهايي هاي رده در كرمانشاه و اردبيل گلستان،

 )100 مبناي بر( آخر و اول تاناس بين امتياز اختالف كه است ذكر شايان .است شده واقع كشور ششم

  .است توجهي قابل بسيار رقم كه باشد مي 82

  
  عاملي تحليل روش با معدن و صنعت هاي شاخص از استفاده با كشور هاي استان بندي رتبه ):1( جدول

  استان

 استخراجي عوامل نمرات
 نمرات جمع

 عاملي

نمرات مجموع

 5+ عاملي

 امتياز

 شده عديلت
 عامل رتبه

 اول

 عامل

 دوم

 عامل

 سوم

 عامل

 چهارم

 عامل

 پنجم

 عامل

 ششم

 1 100.0 9.75 0.484.75-0.03- 4.67 0.08 0.330.83- بوشهر

 2 92.8 9.04 4.04 0.00 0.61 0.28 2.86 0.981.27- كرمان

 3 92.3 9.00 4.00 1.21 0.122.10- 0.04-0.20- 1.05 اصفهان

 4 84.9 8.27 3.27 0.371.42-0.41- 1.20- 3.08 0.75 خوزستان

 5 78.4 7.64 0.152.64- 0.083.34- 0.07-0.69- 0.30 گيالن

 6 77.7 7.58 2.58 0.600.08-0.12- 0.662.75- 1.13 يزد

 7 76.6 7.47 0.322.47-0.08-0.44- 0.28- 0.99 2.61 مركزي

 8 76.4 7.45 2.45 1.49 0.52 0.85 0.69-0.33- 0.60 تهران

 9 61.3 5.98 0.420.98- 0.690.32- 0.20 0.842.41- هرمزگان

 10 60.2 5.87 0.87 1.260.16-0.22- 0.882.08- 0.99 سمنان

 11 58.4 5.69 0.69 0.100.69-0.45- 0.56 0.040.02- زنجان

 12 49.2 4.79 0.21- 0.86 0.11 0.48 0.88-0.84- 0.06 خراسان
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  )1(جدول دامه ا

 استان

 نمرات عوامل استخراجي
جمع نمرات 

 عاملي
مجموع نمرات

 5+عاملي 
امتياز 

 شده تعديل
عامل  رتبه

 اول

عامل 

 دوم

عامل 

 سوم

عامل 

 چهارم

عامل 

 پنجم

عامل 

 ششم

 13 48.7 4.74 0.26- 0.771.32-0.34- 0.460.46-0.46- مازندران

 14 47.1 4.59 0.41-0.07- 0.470.08- 0.04 0.610.62- رسفا

 15 46.8 4.56 0.44-0.08- 1.090.68- 0.31 0.790.53- لرستان

 16 46.0 4.48 0.52-1.41-0.57- 0.14 0.87-0.56- 2.75 قزوين

 17 44.9 4.38 0.62- 1.042.05- 0.47 0.60-0.92-0.58- تياريبخ و چهارمحال

 18 41.6 4.06 0.94- 0.30 0.230.26- 0.25-1.25- 0.24 قم

 19 33.6 3.27 1.73-0.95- 0.72 0.22 0.31-0.72-0.69- غربي آذربايجان

 20 33.2 3.23 1.77-0.38-0.95-0.46- 0.53- 0.32 0.23 شرقي آذربايجان

 21 29.2 2.85 2.15- 0.92 0.610.25- 0.65-0.79-1.27- بلوچستان و ستانسي

 22 26.3 2.56 2.44- 0.100.05-0.25- 0.36-0.75-1.04- كردستان

 23 25.1 2.45 2.55-1.63- 0.250.28- 0.33-0.22-0.40- بويراحمد و كهگيلويه

 24 23.1 2.25 2.75-1.51-0.10-0.25- 0.34- 0.650.11- همدان

 25 22.6 2.20 2.80- 1.670.37-0.16- 0.79- 0.600.05- ايالم

 26 21.7 2.11 2.89-0.82-0.96- 0.25 0.20-0.58-0.58- گلستان

 27 20.8 2.02 2.98-1.67- 0.290.17- 0.48-0.27-0.44- اردبيل

 28 17.7 1.72 3.28-1.03-0.86-0.43- 0.47-0.09-0.40- كرمانشاه

  تحقيق هاي يافته :مأخذ

  

 عامـل  .اند گرفته قرار بررسي مورد استخراجي هاي عامل نتايج، تر دقيق تحليل منظور به همچنين

 اشـتغال  سـرانه « هـاي  شـاخص  بـا  را همبسـتگي  بيشـترين  اينكـه  بـر  عالوه ،4.9 ويژه مقدار با اول

 نفـر  ده صنعتي هاي كارگاه افزوده شارز سرانه جمعيت، به بيشتر و كاركن نفر ده صنعتي هاي كارگاه

 مصرف درصد بيشتر، و كاركن نفر ده صنعتي هاي كارگاه گذاري سرمايه ارزش سرانه بيشتر، و كاركن

 برداري بهره پروانه تعداد ساختمان، بخش افزوده ارزش سرانه استان، مصرفي برق كل از صنعتي برق
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 دارد، »بيشـتر  و كـاركن  نفر ده صنعتي هاي كارگاه تعداد و بيشتر و كاركن نفر ده صنعتي هاي كارگاه

 كمـي  بـا  مـذكور،  هـاي  شـاخص  ماهيـت  به توجه با .كند مي بيان را كل واريانس از درصد 29 حدود

   .ناميد »بيشتر و كاركن نفر ده صنعتي هاي كارگاه« را اول عامل توان مي اغماض

 كاركنـان  خـدمات  جبـران  سـاالنه  سـرانه « هـاي  شـاخص  بـا  را همبستگي بيشترين دوم، عامل

 توليـدي  شـاغالن  كـل  از هـا  تكنسين و مهندسين سهم و بيشتر و كاركن نفر ده صنعتي هاي كارگاه

 از درصـد  19 از بيش ،3.3 با برابر اي ويژه مقدار با و دارد »بيشتر و كاركن نفر ده صنعتي هاي كارگاه

   .شود مي شامل را ها شاخص تغييرپذيري

 عامـل  ايـن  .شـود  مـي  شامل را كل واريانس از درصد 12.4 حدود ،2.1 ژهوي مقدار با سوم عامل

 جمعيت نفر هزار ده به فعال معادن اشتغال سرانه« يعني معدني هاي شاخص با را همبستگي باالترين

 عامـل  تـوان  مي فوق، شاخص دو به توجه با .دارد »برداري بهره حال در معادن افزوده ارزش سرانه و

  .ناميد »نيمعد« عامل را سوم

 .كنـد  مـي  تبيـين  را هـا  شاخص تغييرپذيري از درصد 12.5 حدود ،1.6 ويژه مقدار با چهارم عامل

 عامل با را همبستگي باالترين »بيشتر و كاركن نفر ده صنعتي هاي كارگاه انرژي دهي بهره« شاخص

 كـه  »بيشـتر  و كـاركن  نفـر  ده صـنعتي  هـاي  كارگـاه  كار نيروي وري  بهره« شاخص اگر .دارد چهارم

 بـه  را )دارد دوم عامـل  بـا  را همبستگي بيشترين مذكور شاخص( دارد عامل اين با بااليي همبستگي

  .ناميد »انرژي دهي بهره و كار نيروي وري بهره« را عامل اين توان مي آنگاه كنيم، اضافه مجموعه

 نفر ده نعتيص هاي كارگاه در صنعتي فاضالب كل به شده بازيافت فاضالب نسبت« هاي شاخص

 ده صـنعتي  هاي كارگاه كل از هوا آلودگي كنترل تجهيزات داراي هاي كارگاه درصد و بيشتر و كاركن

 1.2 ويژه مقدار با پنجم عامل روي ها، شاخص ساير به نسبت باالتري ضرايب با »بيشتر و كاركن نفر

 را پنجم عامل توان مي كه است اي گونه به شاخص دو اين ماهيت .اند شده بار درصد، 7.1 واريانس و

  .است مرتبط پايدار توسعه هاي فعاليت با بيشتر كه ناميد »صنعتي آلودگي كنترل«

 كاركنـان  خـدمات  جبـران  سـاالنه  سرانه« هاي شاخص با را همبستگي بيشترين كه ششم عامل

 »بيشتر و كاركن نفر ده صنعتي هاي كارگاه توليدي كارگران ازكل ماهر كاركنان درصد و فعال معادن

  .است داده اختصاص خود به را گروه كل واريانس از درصد 6 فقط دارد،
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 را زيـر  نكـات  تـوان  مي فوق، شده بيان مطالب و استخراجي عوامل در ها استان امتياز به توجه با

  :كرد بيان

 سمنان، اصفهان، يزد، مركزي، قزوين، هاي استان ،»صنعتي هاي كارگاه« يعني اول، عامل در -1

 كرمـان،  هرمزگـان،  لرسـتان،  غربـي،  آذربايجـان  هـاي  اسـتان  و نمـرات  كمترين تهران، و وزستانخ

 برتر هاي استان كه است آن توجه قابل نكته .دارند را امتياز بيشترين بلوچستان و سيستان و كردستان

ــن در ــواحي در عمــدتاً عامــل، اي ــي ن ــرار كشــور داخل ــه ق ــد توانســته و گرفت  از اي عمــده حجــم ان

 .شوند مي محسوب كشور در رشد عمده هاي قطب جمله از و كنند جذب را صنعتي هاي گذاري مايهسر

 اي حاشـيه  و مرزي مناطق در كه هستند هايي استان عامل، اين در ضعيف هاي استان اغلب همچنين

 و اول رده هـاي  استان عنوان به مركزي و قزوين هاي استان بين ديگر، طرف از .اند گرفته قرار كشور

  .دارد وجود اي مالحظه قابل شكاف برتر هاي استان ساير با دوم،

 هـاي  اسـتان  اسـت،  مـرتبط  صـنعتي  هـاي  كارگـاه  انسـاني  نيروي با بيشتر كه دوم عامل در -2

 سيستان كردستان، هاي استان و امتياز بيشترين فارس و بوشهر مركزي، كرمان، هرمزگان، خوزستان،

 در برتر هاي استان .دارند را امتياز كمترين قم و بختياري و هارمحالچ سمنان، خراسان، بلوچستان، و

 خودروسـازي،  گـاز،  و نفـت  جملـه  از عمـده  و بـزرگ  صنايع كه هستند هايي استان اغلب عامل، اين

 در را بيشتري كرده تحصيل و متخصص نيروهاي رو، اين از و است مستقر آنها در غيره و الكترونيك

 .هسـتند  برخـوردار  ها استان ساير به نسبت باالتري خدمات جبران سرانه از و ندا كرده جذب راستا اين

 .دارد قرار 20 رده در يزد استان عامل، اين در

 زمينـه  در بيشـتري  هاي پتانسيل و ذخاير از كه هايي استان معدن، عامل يعني سوم، عامل در -3

 بـه  توان مي جمله آن از كه دارند كشور سطح در باالتري جايگاه هستند، برخوردار معدني هاي فعاليت

 هـاي  اسـتان  عامـل،  ايـن  در .كـرد  اشاره لرستان و مازندران زنجان، سمنان، يزد، كرمان، هاي استان

 .انـد  گرفتـه  قـرار  انتهايي هاي رده در خوزستان و خراسان قزوين، ايالم، تهران، بلوچستان، و سيستان

 نفـت  به مربوط آمار معدني، هاي شاخص براي استفاده مورد آمارهاي در كه است آن توجه قابل نكته

 .است نگرفته قرار توجه مورد گاز و

 امتيـاز  بيشترين گلستان و كرمان بختياري، و چهارمحال خراسان، تهران، بوشهر، هاي استان -4
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 اختصاص خود به صنعتي هاي كارگاه انرژي دهي بهره و كار نيروي وري بهره يعني چهارم عامل در را

 هـاي  اسـتان  سـاير  با بوشهر استان بين عامل، اين خصوص در كه است اين توجه قابل نكته .اند ادهد

 برتري دليل توان مي عامل، اين هاي شاخص ماهيت به توجه با .دارد وجود زيادي بسيار اختالف برتر

 .دانسـت  زدهپربـا  و )سـرمايه  عامل بر متكي بيشتر( بر سرمايه جديد، صنايع وجود در را بوشهر استان

 نيروي وري بهره شاخص در چند هر هرمزگان و فارس شرقي، آذربايجان زنجان، مركزي، هاي استان

 بـاالتر  خيلـي  وزن دليل به اما برخوردارند، كشور سطح در مطلوبي وضعيت از صنعتي هاي كارگاه كار

 جايگـاه  .رنـد ندا كشـور  سـطح  در مطلـوبي  جايگاه مجموع در عامل، اين در انرژي دهي بهره شاخص

 شاخص در يزد استان كه است ذكر شايان .نيست يازدهم رده از بهتر مكاني عامل، اين در يزد استان

 كـه  است گرفته قرار 18 جايگاه در انرژي دهي بهره شاخص در و 24 جايگاه در كار نيروي وري بهره

 .كند سيمتر را استان صنايع وري بهره نامناسب وضعيت تواند مي خوبي به موضوع اين

 غربـي،  آذربايجـان  اصفهان، گيالن، هاي استان صنعتي، آلودگي كنترل يعني پنجم، عامل در -5

 شـرقي،  آذربايجـان  كرمانشـاه،  مازندران، يزد، هاي استان و امتياز باالترين گلستان و كرمان لرستان،

 وضـعيت  .انـد  داده اختصاص خود به را امتياز كمترين ايالم و سمنان بختياري، و چهارمحال گلستان،

 ايجـاب  اقليمـي  هـاي  ويژگـي  و انـدك  هاي بارش آبي، منابع شديد كمبود لحاظ به يزد استان خاص

 .گيرد قرار نظر مد ويژه طور به فوق پارامتر استان، صنعتي توسعه در كند مي

 مطلـوبي  كامالً وضعيت عوامل، تمامي در ها استان از كدام هيچ كه است اين توجه قابل نكته -6

 جايگـاه  در چهـارم  عامل لحاظ به فقط كشور، برتر استان عنوان به بوشهر استان كه طوري به ندارند،

 بـه  13 رده در نيـز  عوامـل  ساير در و 8 و 5 هاي رده در سوم و دوم عوامل در و است گرفته قرار اول

 وجـود  نيز هرانت و كرمان نظير برتر هاي استان ساير خصوص در وضعيت اين مشابه .دارد قرار پايين

  .دارد

  ها استان بندي سطح -6

 ،1مراتبـي  سلسـله  اي خوشه تحليل روش از استفاده با موجود، شكاف تر دقيق و بهتر بررسي براي

                                                           
1. Hierarchical Cluster Analysis 
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 و يافتـه  توسـعه  كمتـر  نيافتـه،  توسـعه  عمده گروه سه در اكتسابي امتيازات مبناي بر كشور هاي استان

 بسـيار  و برخـوردار  برخـوردار،  نيمـه  محـروم،  نيمـه  روم،مح محروم، بسيار زيرگروه شش و يافته توسعه

   .اند شده بندي طبقه برخوردار

 بـر  همگـن  و متجـانس  هـاي  گـروه  به كشور هاي استان بندي تقسيم اي، خوشه تحليل از منظور

 رنددا يكديگر با را شباهت بيشترين ها گروه درون مشاهدات ،تحليل نوع اين در .است امتيازات حسب

 از .داشت خواهد ديگر هاي گروه مشاهدات با را شباهت كمترين گروه هر مشاهدات ديگر، طرف از و

 و شناسايي مورد خوبي به حاصله امتيازات لحاظ به را همگن هاي استان توان مي روش اين با رو، اين

   .داد قرار بررسي

 استفاده Between-groups-linkage روش و مراتبي سلسله اي خوشه تحليل از حاضر، تحقيق در

 مشاهداتي زوج تمام بين فاصله متوسط كردن كمينه از ها خوشه تركيب براي مذكور روش .است شده

  .دارند قرار مختلف هاي خوشه در كه كند مي استفاده

  
 امتيازات اساس بر مراتبي سلسله اي خوشه تحليل روش اب ها استان بندي سطح :)2( شماره جدول

  عاملي يلتحل روش از حاصل اكتسابي

 نيافته توسعه
 محروم بسيار

 گلستان، ،ايالم ،بويراحمد و كهگيلويه كرمانشاه، بلوچستان، و سيستان كردستان،

 اردبيل همدان،

 شرقي آذربايجان غربي، آذربايجان محروم

 يافته توسعه كمتر
 مازندران ،قزوين لرستان، قم، فارس، خراسان، بختياري، و چهارمحال محروم نيمه

 زنجان هرمزگان، سمنان، برخوردار يمهن

 يافته توسعه

 گيالن ،مركزي يزد، خوزستان، تهران، برخوردار

 بسيار

 برخوردار
 بوشهر كرمان، اصفهان،

  تحقيق هاي يافته :مأخذ

   

  :كه دهد مي نشان ها استان بندي سطح از حاصل نتايج

  .اند گرفته قرار نيافته توسعه اي يافته توسعه كمتر سطوح در كشور استان 28 از مورد 20 -1

  .اند گرفته قرار محروم بسيار رده در استان هشت و برخوردار خيلي گروه در استان سه -2

 دارد، وجـود  تـوجهي  قابـل  اخـتالف  محـروم،  بسـيار  و برخوردار بسيار گروه دو بين امتياز در -3
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  .است )100 حسب بر( 95 برخوردار، ربسيا گروه و 23 محروم، بسيار گروه امتياز ميانگين كه طوري به

 گـاز،  نفـت، ( توجـه  قابـل  معدني ذخاير از كه هستند مناطقي يافته، توسعه هاي استان از نيمي -4

  .برخوردارند )غيره و مس آهن، سنگ سنگ، ذغال

   گيري نتيجه و بندي جمع -7

 سـطح  و ايـدار پ توسـعه  به دستيابي كشور، هر سياستگذاران و مسئوالن هدف مهمترين شك بي

 عدم است، حساس بسيار و چندبعدي پيچيده، فرايندي توسعه، كه آنجايي از .است بهتر زندگي و رفاه

 و فقـر  افـزايش  اساسـي،  اهـدف  از شـدن  دور موجبات تواند مي توسعه ابعاد از يك هر به كافي توجه

 تعادل عدم نهايت، در و شود غيره و طبقاتي اختالف اجتماعي، هاي ناهنجاري گسترش ها، محروميت

 نظـران  صـاحب  اكثـر  اعتقاد به .باشد داشته دنبال به را ها دوگانگي و شكاف و اي منطقه هاي توازن و

 تمركـز  آن، بـا  همـراه  كه يافتگي توسعه سطح و جمعيت تمركز در مؤثر هاي بخش مهمترين از يكي

 هـاي  فعاليت و صنعت بخش ،آيد مي پديد باالتري شهرنشيني نرخ و اجتماعي و اقتصادي هاي فعاليت

  .است آن با مرتبط

 امكـان  عدم و آب منابع كمبود و محيطي هاي محدوديت دليل به يزد، استان اقتصادي فضاي در

 اسـتان  توسـعه  در خاصـي  موقعيـت  از صـنعت  بخـش  كشـاورزي،  بخش هاي فعاليت كمي گسترش

 صـنعت  بخش استان، توسعه ملي دسن جمله از استان، اي توسعه اسناد در كه طوري به .است برخوردار

 توسـعه  بـه  دسـتيابي  و است گرفته قرار توجه مورد استان توسعه محور ترين اصلي عنوان به معدن و

   .باشد مي نظر مد بلندمدت اهداف جزء معدن و صنعت پايدار

 دهد مي نشان كشور ميانگين با آن مقايسه و استان معدني و صنعتي مختلف هاي شاخص بررسي

 كـل  از صنعتي شاغلين سهم .دارد قرار كشور صنعتي برتر استان چند رديف در همواره يزد اناست كه

 و )اسـتان  درصدي 3 سهم( كشور بيشتر و كاركن نفر 10 داراي صنعتي هاي كارگاه از سهم شاغلين،

  .ادعاست اين بر گواهي )استان درصدي 5 سهم( كشور برداري بهره حال در معادن از سهم

 معـدن  و صنعت بخش هاي شاخص در كشور هاي استان جايگاه حاضر، تحقيق در س،اسا اين بر

 مبنـاي  بـر  انتخـابي  شاخص 18 از استفاده با و عاملي تحليل روش با )يزد استان جايگاه بر تأكيد با(

 سه در حاصله امتيازات اساس بر ها استان سپس .گرفت قرار بررسي مورد 1379 سال اطالعات و آمار
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  .شدند بندي سطح يافته توسعه و توسعه درحال نيافته، توسعه سطح

  :است زير شرح به تحقيق نتايج ترين عمده

 و پـنجم  تا اول هاي رده در ترتيب به گيالن و خوزستان اصفهان، كرمان، بوشهر، هاي استان -1

 .انـد  گرفتـه  قـرار  بندي رتبه انتهايي هاي رده در كرمانشاه و اردبيل گلستان، ايالم، همدان، هاي استان

 هـاي  استان رديف در مجموع در و است شده واقع كشور ششم جايگاه در بندي رتبه اين در يزد استان

  .دارد قرار برخوردار

 از آنهـا  برخـورداري  در تفـاوت  مختلـف،  هـاي  اسـتان  هاي مزيت و پتانسيل دليل به چند هر -2

 هـاي  اسـتان  بـين  مـوارد  از سياريب در ليكن رسد، مي نظر به طبيعي حدودي تا صنعتي هاي شاخص

 آخـر  و اول اسـتان  بـين  امتياز اختالف كه است ذكر شايان .دارد وجود اي مالحظه قابل تفاوت كشور

  .است توجهي قابل بسيار رقم كه باشد مي 82 )100 مبناي بر(

 يـزد،  مركـزي،  قزوين، هاي استان ،»صنعتي هاي كارگاه« عامل يعني اول، عامل خصوص در -3

 هرمزگان، لرستان، غربي، آذربايجان هاي استان و امتياز بيشترين تهران و خوزستان سمنان، ان،اصفه

 رده در نظـر  ايـن  از نيـز  يزد، استان .دارند را امتياز كمترين بلوچستان و سيستان و كردستان كرمان،

 .باشد مي دارا را )قزوين استان( اول استان برخورداري از درصد 41 فقط و است گرفته قرار كشور سوم

 هاي استان است، مرتبط صنعتي هاي كارگاه انساني نيروي با بيشتر كه دوم عامل خصوص در -4

 سيستان كردستان، هاي استان و امتياز باالترين فارس و بوشهر مركزي، كرمان، هرمزگان، خوزستان،

 دوم، عامـل  در .ارنـد د را امتيـاز  كمتـرين  قـم  و بختياري و چهارمحال سمنان، خراسان، بلوچستان، و

 جايگـاه  در برتـر،  استان عنوان به 3.08 امتياز با خوزستان استان مقابل در -0.66 امتياز با يزد استان

 .دارد قرار 20

 لرسـتان  و مازندران زنجان، سمنان، يزد، كرمان، هاي استان معدن، عامل يعني سوم عامل در -5

 ايـالم،  تهـران،  بلوچسـتان،  و سيستان هاي استان ملعا اين در .دارند كشور سطح در باالتري جايگاه

 استان از پس يزد استان عامل، اين در .اند گرفته قرار انتهايي هاي رده در خوزستان و خراسان قزوين،

 .است گرفته قرار كشور برتر استان دومين عنوان به امتياز، در اندكي اختالف با كرمان

 امتيـاز  بيشترين گلستان و كرمان بختياري، و هارمحالچ خراسان، تهران، بوشهر، هاي استان -6
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 اختصاص خود به صنعتي هاي كارگاه انرژي دهي بهره و كار نيروي وري بهره يعني چهارم، عامل در را

 و )بوشـهر ( اول اسـتان  برخـورداري  درصد 15.5 يعني -0.12 امتياز با يزد استان نظر، اين از .اند داده

 .ندارد كشور سطح در يازدهم رده از بهتر جايگاهي ،)تهران( دوم ناستا برخورداري درصد 47.6

 غربـي،  آذربايجـان  اصفهان، گيالن، هاي استان صنعتي، آلودگي كنترل يعني پنجم، عامل در -7

 بـا  كـه  عامل اين در يزد استان .اند داده اختصاص خود به را امتياز باالترين گلستان و كرمان لرستان،

 در ،3.34 نمره با )گيالن استان( برتر استان مقابل در -0.6 نمره با است، مرتبط پايدار توسعه مباحث

 .شود مي شامل را برتر استان برخورداري از درصد 36.7 فقط و دارد قرار كشور 21 رتبه

 ناشـي  را برخوردار هاي استان بين در يزد استان گرفتن قرار توان مي فوق، بندهاي به توجه با -8

 .دانست )معدن و صنعتي هاي كارگاه عوامل( سوم و اول عوامل در برتري از

 جمله از( يمعدن و صنعتي هاي شاخص لحاظ به كشور يافته توسعه و برخوردار هاي استان اكثر -9

 كشـور  اي حاشيه و مرزي نواحي در محروم هاي استان بيشتر و مركزي و داخلي نواحي در )يزد استان

 كشـور  هـاي  اسـتان  سـاير  بـه  نسبت باالتري شهرنشيني درجه عمدتاً داربرخور هاي استان .دارند قرار

 .دارند

 بالتبع و معدني و صنعتي هاي شاخص وضعيت بهبود منظور به حاصله، نتايج به توجه با پايان، در

  :كه شود مي پيشنهاد يزد استان توسعه و رشد در تسريع

 و انسـاني  نيـروي  آالت، شـين ما توليـد،  سيسـتم  خصـوص  در اساسـي  تجديدنظر و بازسازي -1

 .شود انجام انرژي دهي بهره و كار نيروي وري بهره بهبود منظور به استان صنعت بخش مديريت

 جبـران  نيـز  و صـنعتي  هـاي  كارگـاه  ويژه به صنعت بخش در متخصص انساني نيروي بحث -2

 .شود دنبال تر جدي طور به كاركنان، خدمات

 و پتانسـيل  اسـاس  بـر  و شـود  هـدايت  دار مزيـت  صـنايع  سـمت  بـه  بيشتر ها گذاري سرمايه -3

 .شود تقويت معدن بخش و صنعتي هاي كارگاه نقش استان، هاي مزيت

 محسـوب  پايـدار  توسـعه  اساسـي  هـاي  بنيان از يكي كه صنعت بخش آلودگي كنترل مسئله -4

 .گيرد قرار كار دستور در جدي طور به شود، مي
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  منابع

 

  فارسي )الف

 صـادق  ترجمـه  آن، بكـارگيري  شـيوه  و عـاملي  تحليل بر اي مقدمه )1381( چارلزو مولر، و يج كيم، ان

 .اصفهان دانشگاه انتشارات :اصفهان طالبي، هوشنگ و بختياري

 از برخـورداري  حيـث  از كشـور  هـاي  اسـتان  بنـدي  رتبـه  )1379( آتوسا اسكندري، و يعقوب سيد حسيني،

 و ارديبهشـت  ،2 و 1 شـماره  پـنجم،  سـال  بودجـه،  و برنامه مجله اجتماعي، -اقتصادي هاي شاخص

 .بودجه و برنامه سازمان انتشارات :تهران ،1379 خرداد

 اسـتان  ريـزي  برنامه و مديريت سازمان كشور، صنعتي بزرگ هاي كارگاه بندي رتبه )1381( علي حيدرپور،

 .قزوين

 مركـز  :تهـران  كشور، مناطق صنعتي توسعه سنجش )1370( پروين معزالدين، و اسفنديار زبردست، خراط

  .ايران معماري و شهرسازي تحقيقات و مطالعات

 .ني نشر :تهران نايبي، هوشنگ ترجمه ،اجتماعي تحقيقات در پيمايش )1376( .اي .دي دواس،

  .توسعه هاي شاخص نظر از كشور هاي استان بندي سطح )1378( غربي آذربايجان بودجه و برنامه سازمان

 .نشرگيلكان :رشت گيالن، اجتماعي - اقتصادي تحوالت بررسي )1380( ناصر ،عظيمي

 اسـتان  هـاي  شهرسـتان  بنـدي  رتبـه  )1382( صـابر  داريوش و رحيم اصفهاني، داللي مصطفي؛ عمادزاده،

 ،31 شـماره  پانزدهم، سال اقتصاد، و اداري علوم دانشكده مجله صنعتي، هاي شاخص نظر از اصفهان

  .اصفهان دانشگاه

 نامـه  پايـان  آن، بهينـه  ريـزي  برنامـه  و يـزد  اسـتان  شـهري  نظـام  بررسي )1382( حجت ي،مدوار فالح

 .جغرافيا گروه يزد، دانشگاه يزد، ارشد، كارشناسي

  .بيشتر و كاركن نفر ده صنعتي هاي كارگاه از آمارگيري )1379( ايران آمار مركز

  .كشور ايه استان توليد حساب اي، منطقه هاي حساب )1379( ايران آمار مركز

  .آمار ديدگاه از معدن و صنعت هاي فعاليت محيطي زيست آثار بررسي نتايج )1379( ايران آمار مركز

  .كشور آماري سالنامه )1380( ايران آمار مركز

  .جمعيت بيني پيش ملي سنتز )1380( ايران آمار مركز
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  پيوست

KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .574 
Bartlett's Test of 
Sphericity 

Approx. Chi-Square 330.883 
Df 136 
Sig. .000 

 

Communalities 
 Initial Extraction 

VAR00001 1.000 .896 
VAR00002 1.000 .958 
VAR00003 1.000 .936 
VAR00004 1.000 .801 
VAR00005 1.000 .821 
VAR00006 1.000 .922 
VAR00007 1.000 .927 
VAR00008 1.000 .712 
VAR00009 1.000 .607 
VAR00010 1.000 .853 
VAR00011 1.000 .778 
VAR00012 1.000 .894 
VAR00013 1.000 .687 
VAR00014 1.000 .742 
VAR00015 1.000 .850 
VAR00016 1.000 .807 
VAR00017 1.000 .890 
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Component Number
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Extraction Method: Principal Component Analysis. 
Scree Plot 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
Total Variance Explained 

Componen
t 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared 
Loadings 

Rotation Sums of Squared 
Loadings 

Total 
% of 

Varianc
e 

Cumulativ
e % Total 

% of 
Varianc

e 
Cumulativ

e % Total 
% of 

Varianc
e 

Cumulativ
e % 

1 4.91
4 28.903 28.903 4.91

4 28.903 28.903 4.27
5 25.149 25.149 

2 3.25
1 19.124 48.027 3.25

1 19.124 48.027 3.10
3 18.254 43.404 

3 2.10
5 12.379 60.406 2.10

5 12.379 60.406 2.21
0 13.002 56.406 

4 1.58
8 9.338 69.744 1.58

8 9.338 69.744 1.70
9 10.052 66.458 

5 1.20
0 7.057 76.801 1.20

0 7.057 76.801 1.43
8 8.460 74.917 

6 1.02
7 6.039 82.841 1.02

7 6.039 82.841 1.34
7 7.924 82.841 

7 .786 4.623 87.464       
8 .641 3.771 91.235       
9 .427 2.509 93.745       

10 .284 1.672 95.417       
11 .250 1.472 96.889       
12 .175 1.032 97.920       
13 .155 .909 98.829       
14 .093 .548 99.377       
15 .050 .297 99.674       
16 .030 .175 99.849       
17 .026 .151 100.000       
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Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Rotated Component Matrix(a) 

 
Component 

1 2 3 4 5 6 
VAR00006 .920      
VAR00001 .840      
VAR00007 .820      
VAR00005 .775      
VAR00016 .699      
VAR00013 .670      
VAR00004 .589     .504 
VAR00012  .932     
VAR00010  .914     
VAR00002  .795  .565   
VAR00017   .921    
VAR00015   .904    
VAR00003    .951   
VAR00008     .815  
VAR00009     -.746  
VAR00014      .740 
VAR00011      .609 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
a Rotation converged in 6 iterations. 

  

  

  




