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چكيده

بهبود عملکرد اقتصادي يکي از اهداف تمام نظامهااي اقتصاادي ا.ا
بدون شک هدف از رشد و تو.عه اقتصاادي در ااععاه بياري ايا اي
رياه عردم ا.ا و بادون ايا اي ااارايي و بهارهوري ،هاچ اقتصاادي
نمي تواند انتظار اعتالي .طح زندگي عردم خود را داشته باشد هدف از
اين پژوه  ،شناخ عواعل عؤثر بر عملکارد اقتصاادي عنااو و ارا اه
تصويري از ابعاد عملکرد اقتصادي ا.تانهاي ايور با تواه به عنابع در
اختچار آنها .در واقع ،پر .اصلي اين ا .اه آيا ا.تانهاي ايور
بر حسب اعکانات خود اارا عملکاردهاناد و از ايان رو ونوناه عايتاوان
اارايي عملکرد اقتصاد عنطقهاي را حدااثر ارد؟ بادين عنظاور از روش
تحلچل تابع عرزي تصاديي ( )SFAدر دوره ١٨٣۵-١٨٣١براي عحا.ابه
اارايي يني و از ضريب همبستني پچر.ون براي شنا.ايي عواعل عاؤثر
بر اارايي ا.تفاده اردهايم نتايج باهد.ا آعاده از اااربرد روش SFA
نيان عي دهد ،در صورت اارا عمل اردن ا.تانها اعکان اي اي GDP
به عچ ان  ٧۶درصد (بهوور عچااننچن در هار .اا ، ،وااود دارد نتاايج
 ١ا.تاديار دانيکده اقتصاد دانيناه عالعه وباوبايي (نويسنده عسئو ،؛ ghasemieco@gmail.com
 2دان آعوخته اارشنا.اي ارشاد دانياکده اقتصااد دانياناه عالعاهوباوباايي و اارشاناب برناعاهريا ي باناک
گردشنري؛ shadi_z20@yahoo.com
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برر.ي دراه اهمچ عواعل عؤثر بر اارايي يني ا.تانها باا ا.اتفاده از
ضريب پچر.ون نيانعايدهاد ااه در ايان روش ،عمماوآ آزادراههاا و
ب رگراه ها ،شاخص تو.عه انساني ،نسب تعاداد تتا هااي عوااود در
عؤ.سات درعاني يعا ،،نسب تعداد عؤ.ساات درعااني يعاا ،و نساب
پ شکان شاغل در وزارت بهداش  ،درعان و آعوزش پ شکي به امعچا
در هر ا.تان به ترتچب اهمچ (بچيتر به امتر  ،تاًثچر عثب و ععناداري
بر .طح اارايي يني در هر ا.تان دارد
واژگان كليدی :عملکرد اقتصادي ،اقتصاد عنطقهاي ،ااارايي ،رهچايا

عرزي تصاديي

طبقهبندی . P25, P47, D61:JEL

 .1مقدمه

امچابي عنابع براي د.تچابي به رياه بچيتر. ،بب شده ا .تا بهبود ااارايي و بهارهوري
به عنوان اب اري اارآعد و در د.ترب در را.اتاي د.اتچابي باه اهاداف رشاد و تو.اعه
اقتصادي عورد تواه برناعهري ان و .چا.تنذاران در ايورهاي عتتلف قارار گچارد ايان
اهمچ در عاده  ٧7قانون برناعه پنمم تو.عه ايور نچ تبلور يايته ا ، .بهگوناهاي ااه
عقرر شده ا .تا پايان برناعه پنمم. ،هم بهره وري در رشد اقتصادي به يک .وم ارتقاا
يابد همچنچن ،اارايي و بهرهوري عيتواند به عنوان رهچايتي ااراعد در تتصاچص عناابع
دولتي در اقتصاد عنطقهاي نچ عثمر ثمر واقع شود
در .ا،هاي اخچر .هم ا.تانها در تولچد ناخالص داخلاي باه عناوان ععچااري باراي
ارزيابي عملکرد اقتصادي عناو عورد ا.تفاده قرار گريته و همچن اعر عانع برناعهريا ي،
.چا .ا گااذاري ،تحلچاال و تصاامچمگچااري اااالن در .ا در اه ا بهبااود وضااعچ
ا.تانها.
عطالعاتي اه در عرا آعار ايران در .ا ١٨٣۵ ،صورتگريته نياندهنده رتبهبنادي
ا.تان ها برحسب تولچد ناخالص داخلي ا .و بر اين ا.ااب ا.اتان تهاران باه تنهاايي
 2۲/۵درصد تولچد ناخالص داخلاي اياور را تانعچن عاياناد؛ درحاالي ااه  ١٣درصاد
امعچ ايور را دربردارد از  ٨ا.تان ايور وهار ا.تان تهاران ،خوز.اتان ،اصافهان و
خرا.انرضوي  ۵١درصد و  2۶ا.تان دينر. ،اهمي  ۲7درصادي را در تولچاد ناخاالص
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داخلي ايور به خود اختصاص داده اند .هم تولچد ناخالص داخلي هف ا.تان خرا.اان
انوبي ،خرا.ان شمالي ،وهارعحا ،و بتتچاري ،قم ،اردبچل ،زنمان و .منان  ۵/٨درصاد
 GDPايور را تيکچل عيدهد
تحلچل بچيتر از ارقام يادشده نيان عيدهد از تعداد ال ا.تانها  ١7ا.تان تنهاا 2۲
درصد  GDPايور را تنعچن عيانند؛ به بچان دينر ،عايتاوان گفا حادود  ٣۲درصاد
ارزش اي وده ال ايور ،در ١١ا.تان ايماد عيشود امتارين .اهم در  GDPبرابار ۲/۵
درصد ،عتعل به ا.تان خرا.ان انوبي ا .همچناچن ،ا.اتان اهنچلوياه و بويراحماد
بچيترين و ا.تان .چستان و بلووستان امترين . GDPرانه را دارند
 .2تعریف مسأله و ضرورت انجام پژوهش

اعروزه عقوله اارايي ،اثربتيي و بهرهوري و رشد عستمر آن ،از امله عواعل عهام رشاد
اقتصادي عناو ا. .طح پايچن بهرهوري و .هم ناوچ آن در تولچد ناخاالص داخلاي
در .ا،هاي اخچر تا بدانما .اه در برناعههاي عتتلف تو.اعه اقتصاادي ،ااتمااعي و
يرهنني ايور ،رشد بهرهوري عواعل تولچد ،به عنوان يکي از عؤلفاههااي الچادي رشاد
اقتصادي عورد تناچد برناعهري ان و .چا.تنذاران قرار گريته ا.
براي د.تچابي به ونچن هديي. ،چستمي عورد نچاز ا .اه بتواند عملکرد اقتصاادي
عناو عتتلف ايور را عحا.به نموده و با شنا.ايي عواعل عؤثر بر ااعچاابي ياا نااااعي
عناو عتتلف ،توصچههاي .چا.تي عقتضي را براي ارتقاي عملکارد اقتصااد عنطقاهاي
ارا ه نمايد
ارزيابي عملکرد اقتصاد عنطقهاي ،ععموالً با ا.تفاده از روشهاي تااسونوعي ،تحلچال
عؤلفه اصلي و تحلچل عاعلي اه عبتني بر شاخص هاي خرواي هستند ،صورت عيپذيرد
از آنما اه اين روش صرياً بر عبناي شاخصهاي .تادهاي عانند .هم هر ا.تان در تولچد
ناخالص داخلي ا ، .ععچار عنا.بي براي .نم عملکرد اقتصادي عناو و رتبهبنادي
آنها نچس زيرا نهادههاي در اختچار هر عنطقه ،تانثچر عساتقچم در .اتادههااي آن دارد
عنطقه اي اه داراي .تاده امتري نسب به عنطقه دينر ا ، .عمکان ا.ا در نتچماه
دارا بودن اعکانات ضعچف تر باشد ،نه عملکرد ضعچف تار بناابراين ،در .انم عملکارد،
شاخصهاي نهاده اي نچ بايد عورد تواه قرار گچرند و عچ ان .تادهها نسب به نهادههاي
در اختچار هر عنطقه .انمچده شاود و پاز از تعچاچن ناااارايي هرياک از ا.اتانهاا در

 / 148ارزيابي عملكرد اقتصاد منطقهاي در ايران

د.تچابي به .هم بالقوه خود در  GDPايور الزم ا .با شنا.ايي عواعل عاؤثر بار ايان
عهم. ،چا .هاي عقتضي را بهعنظور برورف نمودن شکاف بچن ا.تانهاي اارا و ناااارا
ارا ه نمود
هدف از اين پژوه  ،ارا ه تصويري روشن از ابعاد عملکرد اقتصادي عناو باا توااه
به عنابع و اعکانات در اختچار هر ا.تان و نچ شناخ عواعل عؤثر بار عملکارد اقتصاادي
عناو عتتلف ا.
 .9مباني نظری

تو.عه يکپاروه و عتوازن عنطقهاي ،ااه نابرابريهاي عنطقهاي در .طح االن ،پچوناد
عنطقي تو.عه علي و عحلي و آ.چبشنا.ي عنطقهاي و برناعهري ي باراي روناد تو.اعه
يراگچر عنطقهاي از اهداف اصلي برناعهري ي تو.عه عنطقهاي ا .عايتاوان گفا هار
گونه اقداعي اه در اه هداي ععقو ،و علمي برناعههاي عتتلاف انسااني ،ااتمااعي،
اقتصادي و .چا.ي يک عنطقه درارتباط با يکدينر و باراي دنباا ،ااردن هاديي خااص
باشد ،برناعهري ي عنطقهاي ناعچده عيشود اه حد وا.ط برناعهري ي عحلي و علي ا.
ل وم تواه به اعر توزيع عادالناه اعکاناات و عناابع باچن عنااو و شاناخ نچازهاا و
ا.تعدادهاي خاص هر عنطقه به عنظور برناعهري ي اااعع عنطقاهاي ضاروري ا.ا از
آنما اه توزيع عادالنه اعکانات و عنابع به ععناي توزيع برابر آنها نچس  ،اهمچ تتصچص
بهچنه عنابع آشکار عيشود و به عنظور تعچچن .هم ا.تانها از اعتبارات عمراني و اااري
تو.ط امچته برناعهري ي ا.تانها و برناعهري ي براي هار عنطقاه باه يراخاور شارايط و
ويژگيهاي آن عنطقه و ا.تفاده از قابلچ ها و ع ي هاي خاص هار عنطقاه ،باياد بحا
اارايي عناو در ا.تفاده از اعکانات و عناابع (همچاون اعتباارات اااري د.اتناههااي
اارايي و عملکرد اعتبارات عمراني ا.اتانهاا از عحال درآعاد عماوعي و ا.اتعدادهاي
خداداي عناو (همچون عچ ان بارندگي .االنه ،عساح اننل و عرتع ،امعچ . ،اطح
اراضي آبي و ديم زير اي عورد تواه واقع شود تا توزيع عادالنه اعکاناات و عناابع بار
عبناي اارايي و ونونني عملکرد صورت پذيرد ،ولي از آنما اه بعضي از عناو بهلحاا
.اختاري داراي عقبعاندگي هستند ،بايد نچازهاييان (عواعل عاؤثر بار بهباود عملکارد
شنا.ايي شود تا با شناخ ا.تعدادها و پتانسچلهاي آن عناو و در نظرگريتن نچازهاا،
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عيکالت و تننناهاي رشد و تو.عه آنها ،زعچنه براي .چا.اتنذاري و برناعاهريا ي و باه
دنبا ،آن بهبود عملکرد يراهم آيد
در اين بح  ،اارايي رشد اقتصادي را اه يکي از انباههااي تو.اعه ا.ا  ،در نظار
عيگچريم ععمو ًال .ه روش آعاري اصالي باراي عحا.ابه عملکارد عاورد ا.اتفاده قارار
عيگچرد اه عبارتند از:
١
 ١روش حداقل عربعات ععمولي اصالح شده (،)COLS
 2رهچاي تحلچل پوشيي دادهها،)DEA( 2
 ٨رهچاي

٨

عرز تصاديي ()SFA

 .1.9رهيافت مرزی تصادفي

روش  SFAبر ا.اب عد،هاي اقتصاد.نمي اال.چک بنا شده ا .و تا حاد زياادي بار
خصوصچات شکل تابع تولچد تکچه دارد عيتوان گف نقاط روي عرز ،با يرض تکنولاويي
ععچن ،نياندهنده وضعچتي هستند اه در آن اعکان اي اي عحصاو ،بادون ا.اتفاده از
عقادير بچيتري از نهاده ها واود ندارد و نقاط زير عرز عبچن واحدهاي نااارا و ياصله آنها
تا عرز نااارايي را نيان عيدهد
النوهاي پاراعتري ضمن ارا ه تصريحي از تابع تولچد ،روش تولچد ااراتر از نهادههاا را
ارا اه عايشاود ااه در ايان رابطاه
نيان عيدهاد و باا شاکل عماوعي
نياندهنده بردار نهاده ها و بردار پاراعترهاي ناشناخته ا .برخاي ع يا هاايي ااه
النوهاي پاراعتري نسب به النوهاي غچر پاراعتري دارند ،عبارتند از:
در اين النوها ،يناوري يا تابع تولچد به صورت پاراعتري و باه شاکل نماودار ا.ا در
حالي اه در النوهاي غچر پاراعتري يناوري شکسته و خطي عنظور عيشود


در النوهاي پاراعتري ،شکل تبعي تابع تولچد )

بازده ثاب نسب به عقچاب در نظر گري

 از وري برآوردها (عچا ان بارآوردي(
تولچدي يا خدعاتي حاصل عيشود

(

را عيتاوان باا يارض

ععچاار ناااارايي يناي باراي واحاد

1. Corrected Ordinary Least Square
2. Data Envelopment Approach
3. Stochastic Frontier Approach
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اعا النوهاي پاراعتري در قبا ،ع ي ها برخي نار.ايي نچ دارند اه اصاليتارين نباود
ع ي آنها را عيتوان برشمرد:
 انتتاب شکل تبعي براي تصريح يناوري عيتواند يک عاعل عحدوداننده تلقاي
شود و در اين باره به خطاي اندازهگچري اارايي عنمر عيشود

 به دلچل نبود يرض عياتص در عاورد شاکل تاابع توزياع خطااي ياکورياه،
پاراعترهاي برآورد نچ ويژگيهاي نااريبي ،حداقل واريانز و ا اينها را ندارند

 عرز برآورد و ععچار نااارايي حاصل از روش هاي پاراعتري نسب باه عيااهدات
حدي و خطاهاي ععچار بسچار حساب و آ.چبپذير بوده ،ورا ااه در ايان الناو
اايي براي شوک هااي اتفااقي يرآيناد تولچاد ااه خاارن از انتار ،واحادهاي
تولچدي يضاي نمونه بهواود عيآيند ،پچ بچني نيده ا.
 در اين روش ،حتي براي واحدهايي اه در يضاي نمونه ،اارا به نظر عيآيند نچ
اعکان دارد عحدودي هايي به وور ضمني تحمچل شاده باشاد و بادين عفهاوم
بچاننر حدااثر عحصو ،قابل د.تچابي واحد تصمچمگچرنده نباشد

 به وور ععمو ،بهد .آوردن اوالعات اايي از واحدهاي تصمچمگچرناده باراي
برآورد تابع تولچد عرزي عيکل بوده و اين عيکلي ا .اه عالوه بر روشهااي
پاراعتري ،روشهاي دينر نچ با آن عوااه هستند

 ۲پيشينه پژوهش

رقاب و .طح رياه عردم هر ايور به عملکرد رشد اقتصادي وابسته ا .و بدون بهباود
عملکرد اقتصادي ،ااه يقر نميتواند در اوتاه عدت اداعه يابد از اين رو تواه به رشاد
اقتصادي و رشد بهرهوري و ا.اتمرار آن در اها بهباود عملکارد اقتصاادي از اهاداف
.چا .هاي االن اقتصادي ا ، .بنابراين ،عملکرد اقتصادي عنااو  ،اياورها و اهاان
عوضوآ عطالعاتي در وو. ،ه دهه گذشته بوده و عملکرد عتفاوت عچان عناو عتتلاف
هر ايور يا در بچن ايورهاي عتتلف عورد برر.ي واقع شده ا.


مایكل هنری ،ریچارد نلر و كریس ميلنر ()277۵

در عدر.ه تمارت ا.تون و عدر.ه اقتصاد ناتچننهاام ،عطالعاهاي باا عناوان تماارت،
انتقا ،تکنولويي و اارايي علي در ايورهاي در حا ،تو.عه صورت گريته و  ۵٧ايور با
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ا.تفاده از روش  ،SFAدر دوره  ١77٣ -١7٧۲ارزيابي شدهاناد ايان اياورها در وهاار
گروه ايورهاي آ.چايي ،آيريقايي انوبي ،آعريکاي التچن و ايورهاي دينر (اياورهاي
در حااا ،تو.ااعه در خاورعچانااه و شااما ،آيريقااا ،عاننااد عصاار ،ايااران ،اردن و .ااوريه
وبقهبندي شدهاند نهاده هاي ععريي شده شاعل :نچروي اار. ،ارعايه يچ يکاي. ،ارعايه
انساني (تعداد .ا ،هاي آعوزش تو.ط امعچ شااغل باا .ان بااالي . 2۵اا. ، ،اهم
بت اياورزي در تولچد ناخالص داخلي و .رعايهگذاري در تحقچا و تو.اعه خااراي
(انتقا ،تکنولويي و عاشچن آالت بوده. ،تاده عورد نظر نچ تولچد ناخالص داخلاي ا.ا
همچنچن ،آب و هوا (شرايط اغرايچايي و عبادله (آزاد.ازي شارايط تماارت باه عناوان
اانالي براي واردات عاشچنآالت عواعل عؤثر براارايي در نظر گريته شدهاند


دليكتس و بلكيلر ()277۵

پژوهيي با رويکرد ارزيابي عملکرد اقتصاد االن با عنوان ارزيابي نسابي از بهارهوري
رشد ،د.تچابي و همنرايي و ن ديکي در ايورهاي در حاا ،گاذار ،در دپارتماان اقتصااد
دانيناه عاناب تراچه و دانياناه ازعچار انماام شاده ا.ا در ايان عطالعاه 2۵ ،اياور
(ايورهاي اروپاي شرقي ،اتحاديه اماهچر شاوروي پچياچن واياورهاي ناحچاه دريااي
بالتچک اه خوا.تار تغچچر شکل اقتصاد خود از امونچستي باه اقتصااد باازار شادهاناد و
ا نتظار دارند تا نااارايي اقتصادي دوره پچيچن از تحو ،بهباود ياباد ،باا ا.اتفاده از روش
 SFAو  DEAبا بازگي عتغچر باه عقچااب باه عناوان روش تکمچلاي ،در دوره -2۲۲۲
 ١77١برر.ي شده اند هدف نتس  ،برر.ي عملکرد اقتصادي ايان اياورها بار ا.ااب
اارايي يني ،نرخ رشد اارايي (همنرايي  ،تغچچر يني و تغچچر بهرهوري ا .و هادف دوم
برر.ي عواعلي ا .اه عيتواند بر نااارايي تنثچر داشته باشد نهادههاي در نظار گريتاه
شده شاعل :نچروي اار. ،رعايه و زعان بوده و .اتاده عاورد نظار GDP ،حقچقاي ا.ا
عنابع وبچعي ،ضريب اچني. ،ا ،هايي اه ايور تح رييم امونچستي اداره شده ا، .
شاخص آزاد.ازي ،شاخصي از دعوارا.ي ،انتر ،يساد و رشاوه ،نقا و اثارات دولا ،
.طح اولچه . GDPرانه در .ا( ١7٣7 ،قدرت خريد  ،ثبات .چا.ي ،نسب ثبا ناام در
عدارب ابتدايي به ال امعچ  ،د.تر.اي آ.اان باه باازار با ر ،غارب. ،اهم بتا
اياورزي در  GDPدر .ا( ١77۲،اقتصاد .انتي و زعاان باه عناوان عواعال عاؤثر بار
اارايي در نظر گريته شدهاند
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در عچان عواعل تنثچرگذار بر نااارايي. ،ا،هايي ااه اياور تحا رييام امونچساتي
اداره شده ا ، .شاخص دعوارا.ي ،عتغچر عربوط به ايورهايي اه پچ از .ا١7٣7 ،
عستقل شدهاند و .طح اولچه . GDPرانه در .ا ١7٣7 ،بهرغم ضاريب عنفاي ،اهمچا
ونداني ندارند ضريب اچني ،شاخص آزاد.ازي ،انتر ،يسااد و رشاوه ،نقا و اثارات
دول  ،ثبات .چا.ي و نسب ثب نام در عدارب ابتدايي به اال امعاي ،ضاريب عنفاي
داشته اند ،در حالي اه د.تر.ي آ.ان به بازار ب ر ،غرب و .اهم بتا ايااورزي در
 GDPدر.ا ،١77۲،داراي ضريب عثب بودهاند


اسكتيني ،ایليوری و ازون ()2770

اقتصاد دانيناه .ا وپا ولو و دانيناه امبريج ،به عطالعهاي با عنوان ااارايي تولچادي
در .را.ر عنااو در اياور برزيال و باا ا.اتفاده از روش  SFAدر دوره ١77۶-2۲۲٨
پرداخته ا ١٨٧ .ناحچه اين اياور در برگچرناده  22۶۲۲۲بننااه تولچادي ا.ا ااه
برعبناي .طح تکنولويي ،در ۲وبقه الي با .طح تکنولاويي بااال ،عتو.اط رو باه بااال،
عتو.ط رو به پايچن و پايچن ااي گريته اناد و عچا ان ناااارايي باا تناچاد بار عتغچرهااي
يضايي و با امک رهچاي تحلچل عرزي تصاديي ،عورد برر.ي واقع شده ا .در اداعاه،
نبود اارايي تابعي از امعچ  ،عوقعچ و عساح هر عنطقه و نچ نسب درآعاد عنطقاه
عورد نظر نسب به ال درآعد ايور در نظر گريته شده و تنثچر ايان عواعال بار ااارايي
.نمچده شده ا .در اين عطالعه ٨،شاخص به عنوان نهااده در نظار گريتاه شاده ااه
شاعل :نچروي اار در عنطقه (بر حسب نوآ تکنولويي iام. ،رعايه در عنطقه (بار حساب
نوآ تکنولويي iام ،زعان از .ا١77۶ ،تا  2۲۲٨و شاخص .تاده ،تولچد هر عنطقه ا.
در زعچنه رتبهبندي ا.تانها ،عطالعاتي تو.ط .عچده پاردازيعقادم و بچاژن صافوي
( ، ١٨٣۶يرهاااد نااوربت ( ، ١٨٣2ياارخ عسامدي ( ، ١٨٣١پروانااه امااالي دهکااردي
( ١٨٧2و لچال ابوالفتحي قمي ( ١٨٣۶با ا.تفاده از روشهاي تااسونوعي ،تحلچل عؤلفه
اصلي و تحلچل عاعلي اه عبتني بر شاخصهاي .تاندهاي هستند ،صورت پذيريته ا.ا
اه در اين عچان نق نهادهها در نظر گريته نيده ا.
برر.ي ادبچات عوضوآ در زعچنه عملکرد اقتصادي عناو  ،نيان عيدهد در عطالعات
خاراي ارزيابي عملکرد اقتصادي براي عقايسه بچن وندين ايور و به و.چله ياک روش
صورت گريته ،اعا امبود آن در .طح ا.تانهاي يک اياور و عقايساه آنهاا باا يکادينر
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عياهده عيشود ،در عطالعات داخلي نچ به عسانله ارزياابي عملکارد اقتصاادي از عنظار
نهاده و .تاده و نچ عواعل عؤثر بر اارايي عملکارد توااه نياده و در عطالعاات صاورت
گريته ،تنها به رتبهبندي ا.تانها با امک تعدادي از شاخصها بسانده شاده ا.ا ؛ باه
ووري اه براي برر.ي وضعچ اقتصادي ا.تانها تنها از شااخص هااي خروااي عانناد
.هم ا.تانها در تولچد ناخالص داخلاي. ،اهم ا.اتانهاا از صاادرات ااالهاا و خادعات
ا.تفاده شده و نق نهاده ها ناديده گريته شده ا ، .از ايان رو توااه باه اعکاناات هار
ا.تان در انار عحصوالت آنها اهمچ عايياباد تاا ا.اتانهاا بار ا.ااب عچا ان ااارايي
رتبه بندي شوند ،در اداعاه باياد نقا عواعال بچروناي عاؤثر بار ااارايي عانناد عواعال
زير.اختي ،بهداش و آعوزش و اهمچ آنها عورد ارزيابي واقع شود تا با ارزياابي عچا ان
اارايي و عواعل عؤثر بر آن بهتر بتوان در اه تتصچص عنابع گام برداش
 .۵روششناسي پژوهش

ارزيابي عملکرد اقتصادي عناو عتتلف ايور ،با تواه به عنابع و اعکانات در اختچار هر
ا.تان و نچ شناخ عواعل عؤثر بر عملکرد اقتصادي عنااو (عواعال عاؤثر بار ااارايي
ا.تانهاي عورد برر.ي در اه برناعهريا ي. ،چا.اتنذاري ،تحلچال و تصامچمگچاري
االن ،براي بهبود وضعچ ا.تانها از اهمچ ويژهاي برخوردار ا .براي د.تر.اي باه
ا ين هدف. ،چستمي عورد نچاز ا .اه بتوان با امک آن عملکرد اقتصاد عنطقهاي را به
وور ااععتري عحا.به نموده و توصچههاي .چا.اتي الزم را در اها ارتقااي عملکارد
اقتصاد عنطقهاي ارا ه نمود
با تواه به برر.يهاي صورتگريته ،رهچايا هااي عتناوعي باراي ارزياابي عملکارد
اقتصاد عنطقهاي در عطالعات عتتلف ا.تفادهشده اه عبارتند از:



رهچاي تااسونوعي،

رهچاي تحلچل عؤلفههاي اصلي،

 رهچاي تحلچل عاعلي
هر وند هر يک از اين رهچاي ها نقاط قوت و ضعفي دارند ،اعا واه تماي عد ،عاورد
ا.تفاده در اين پژوه با روشهاي پچ گفته را عيتوان در دو بت الي وبقاهبنادي
نمود:
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الف در روش عرزي تصاديي ،در عچن عد نظر قارار دادن خرواايهااي .چساتم باه
وروديهاي آن نچ تواه عياند ،اين در حالي ا .اه در تماعي رهچاي هااي يادشاده،
صرياً به خروايهاي .چستم تواه عيشود
ب يکي دينر از واوه تمااي روش عارزي تصااديي در ارزياابي عملکارد نساب باه
رهچاي هاي دينر را عيتوان در تفکچک ا ء خطا يا املاه پساماند باه دو بتا قابال
انتر ،يا عديريتي و غچرقابل انتر ،يا تصاديي ،برشمرد اه در رهچاي هاي دينر ،بادان
تواه نميشود
 .1.۵مدلهای مختلف در رهيافت SFA

در روش  ،SFAشکلهاي رايج و پُر ااربرد توابع تولچد ااب -داگاالب ١و تران لاو،
عورد ا.تفاده قرار عيگچرد در اين روش. ،ه عد ،با لحا نمودن خصوصاچات عتفااوت
براي ا ء نااارايي ،براي تعچچن عواعل عؤثر بر نااارايي يني عطرح شده ا.

 مدل اول ()1332

2

}]

[

{

عتغچرهاي تصااديي
پاراعتر ناشناخته اي ا .اه بايد برآورد شود و
غچرعنفي عستقل با توزيع نرعا ،يکوريه با عچاننچن نااععلوم و وارياانز هساتند
اين عد ،تصريح عي اند اه اثرات نااارايي يني بر واحاد عاورد برر.اي در دوره حاضار،
تابع نمايي ععچن از اثرات نااارايي همان واحد در دوره پچيچن ا( .يرض صفر در ايان
ا.
عد،

 مدل دوم ()133١

 :برداري از عواعل عؤثر بر اارايي (عتغچرهاي توضچحي ،
 :بردار پاراعترهاي ناععلوم اه بايد برآورد شوند،
 :عتغچرهاي تصاديي غچرقابل عياهده ،داراي توزيع عستقل نچمه نرعا ،باعچاننچن
صفر و واريانز ناععلوم و از آنما اه غچر عنفي ا: .
در اين عد ،يرض شده ا ، .نااارايي داراي توزيع نچمه نرعا ،با عچاننچن و واريانز
ناععلوم ا .بناابراين ،عچااننچن باراي واحادهاي عاورد برر.اي و دورههااي زعااني
1. Cobb-Douglas production function
2. Translog function
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عتتلف ،عتفاوت خواهد بود در اين عاد ،،اثارات ناااارايي يناي بار حساب عتغچرهااي
توضچحي عتنوآ اه تابعي از خصوصچات عديري واحدهاي عورد برر.اي ا.ا  ،تعرياف
عي شود بتز و او لي بچان اردند اه اثرات نااارايي تصاديي هستند و صرياً تابع ععچني
از عتغچرهاي توضچحي عنا.ب نتواهند بود عد ،او ،و دوم تو.ط بتز و ااو لي١ارا اه
شده ا.
ا.
يرض صفر در اين عد،
 مدل سوم ()133١

 :بردار عقاديري ا .اه تنثچرات عتقابل عچان نهادههااي عاورد برر.اي و عواعال
عؤثر بر اارايي را عنعکز عياند،
 :پاراعترهاي ناععلوم اه بايد برآورد شوند
عد. ،وم شکل تو.عه يايته عد ،دوم ا .اه بر اين ا.اب عيتوان گف ضارايب در
عد ،دوم ،برابر صفر هستند عد. ،وم عرز تصاديي ناخنثي 2ناعچده عيشود ،زيرا اثارات
نااارايي تابعي از عچ ان عتغچرهاي نهادهاي در نظرگريته شده اند اين عد ،تو.ط هانا
و لچو ٨ارا ه شده ا.
(يرض صفر در اين عد،
ا.
 .2.۵سهم مرزی استانها در GDP

عچا ان ااارايي عحا.ابه شاده در
وناوه .هم و يا تولچد ا.اتانهاا در  GDPو
روش  SFAو  DEAباشد عي توان تولچد و .اهم عارزي ا.اتانهاا در  GDPرا عحا.ابه
نمود:
)

(

1

. Battese and Coelli. (1995). A Model for Technical Inefficiency Effect in a Stochastic
Frontier.
2
. Non - neutral
3
. Huang and Liu
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 .9.۵اجزای نظام ارزیابي عملكرد منطقهای

براي شناخ ععچارهاي ارزيابي عملکرد اقتصاد عنطقهاي ،شاخص هاي ارا ه شده تو.اط
امچسچون تو.عه پايدار .ازعان علل عتحد ،ادو ،١ ،به عناوان عبناايي علماي و قابال
اتکا عورد تناچد قرار گري اگر وه وبقهبندي ارا ه شده ،عيتواند به عنوان ععچاار باراي
تمام ايورها قرار گچرد ،ولي گاهي اين شاخصها الزم ا .بر ا.ااب شارايط باوعي در
ايور و عنطقه تعديل شود
جدول  .1چارچوب موضوعات شاخصهای كميسيون توسعه پایدار
موضوع
اصلي

موضوع فرعي

اجتماعي
برابری

يقر
برابري انسي

نرخ بچکاري
نرخ د.تم د عتو.ط زنان به د.تم د عردان

سالمت

عراقب هاي بهداشتي
آموزش
مسكن

.طح آعوزش
با.وادي
شرايط زندگي

امنيت

ارم و اناي

جمعيت

تغچچرات امعچ

جو

تغچچرات اقلچمي
اليه ازن
اچفچ هوا

زمين

محيطي

شاخص

درصد امعچتي اه پايچنتر از خط يقر زندگي عيانند
شاخص اچني نابرابري درآعد

وضعچ تغذيه
عر ،و عچر
بهداش
آب آشاعچدني

اياورزي

1

وضعچ تغذيه اوداان
نرخ عر ،و عچر اوداان زير . ۵ا،
درصد امعچتي اه به تسهچالت ياضالب د.تر.ي دارند
امعچتي اه به آب آشاعچدني .الم د.تر.ي دارند
درصد امعچتي اه به اعکانات اولچه عراقب هاي بهداشتي د.تر.ي دارند
وااسچنا.چون در عقابل اعراض دوران اوداي
نرخ نفوذ و.ايل الوگچري از بارداري
اودااني اه  ۵االب از تحصچالت ابتدايي دارند
ب رگساالني اه تحصچالت عتو.طه را به پايان ر.اندهاند
نرخ .واد ب رگساالن
.رانه عسکن
تعداد ارايم ثب شده به ازاي هر  ١۲۲ه ار نفر امعچ
نرخ رشد امعچ
امعچ .اان ر.مي و غچر ر.مي شهري
انتيار گازهاي گلتانهاي
عصرف عوادي اه باع شکاف اليه ازن عيشوند
تراام آلودگي هوا در عناو شهري
نواحي قابل اي و زيراي عحصوالت دا مي
ا.تفاده از اودها و حاصلخچ اننده

 ١پردازي عقدم. ،عچده ،روشهاي تحلچل وند عتغچره و ااربرد آن در .طح بندي ا.تان هاي ايور ،ص ٧2
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موضوع
اصلي

موضوع فرعي

اننلداري

اقچانوبها،
درياها و
.واحل
آب شچرين

تنوآ زيستي
اقتصادی

شاخص

بچابان زدايي
شهرنيچني
عنطقه .احلي
عاهيگچري
امچ آب
اچفچ آب
ااو.چستم
گونه ها

.اختار اقتصادي

عملکرد اقتصادي
تمارت
وضعچ عالي
عصرف عواد اولچه

النوهاي عصرف و تولچد

عصرف انريي

ا.تفاده از آي ا هاي اياورزي
درصد نواحي تح پوش اننلي از ال .رزعچن
شدت برداش از اننل ها (قطع درخ
زعچنهايي اه عيمو ،بچابانزدايي شدهاند
.طوح .کون گاه ر.مي و غچر ر.مي شهري
تراام البکها در آبهاي .احلي
درصد ال امعچ .اانان در نواحي .احلي
صچد .احلي از گونههاي اصلي
نسب پسري .االنه آبهاي .طحي و زيرزعچني به عنابع آب در د.ترب
 BODدر پهنههاي آبي
عچ ان نفوذ آاليندهها در عنابع آب هاي قابل شرب
و.ع ااو.چستمهاي اصلي انتتاب شده
نسب نواحي حفاظ شده به ال .رزعچن
يراواني گونههاي اصلي انتتاب شده
تولچد ناخالص داخلي .رانه
.هم .رعايهگذاري در تولچد ناخالص داخلي
تراز تماري در ااالها و خدعات
بدهي به GDP

نسب
نسب
عچل به ا.تفاده از عواد اولچه

ال  ODAداده شده به ال GNP

.رانه .االنه عصرف انريي
.هم عصرف از عنابع انريي تمديدپذير

شدت ا.تفاده از انريي
تولچد ضايعات و زبالههاي شهري و صنعتي

عديري و تولچد زا دات

تولچد ضايعات و پسمانهاي پرخطر
تولچد ضايعات راديوااتچوي

بازياي ضايعات و ا.تفاده عمدد از آنها

نهادی
وارووب
نهادي

ظريچ نهادي

حمل و نقل

.رانه عساي وي شده بر ا.اب شچوه ( )MODEحمل و نقل

ااااراي راهبااردي تو.ااعه
پايدار
همکاري هاي بچنالمللي
د.تر.ي به اوالعات

ا.تراتژي تو.عه پايدار علي
عچ ان عملچاتي اردن عصوبات اهاني
تعداد ا.تفادهانندگان از اينترن به ازاي هر .١۲۲۲اان

زير.اخ هاي ارتباواتي

تعداد خطوط اصلي تلفن به ازاي هر . ١۲۲۲اان

علم ويناوري

نسب

آعااادگي عقاباال حااواد
غچرعترقبه

عچ ان زيانهاي اقتصادي و انساني به خاور حواد غچر عترقبه وبچعي

عنخذ :امچسچون تو.عه پايدار ()CSD, 2001

ه ينه تحقچ و تو.عه به GDP
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ععچارهاي باال با رويکردي بوعيگرايانه و در د.ترب باودن اوالعاات و آعاار عوااود در
ايور براي ارزياابي عمکارد اقتصاادي عنطقاهاي عاورد اصاالح و تعاديل قارار گريا
همچنچن ،دادههاي عورد ا.تفاده با توااه باه وااود دادههااي ثبتاي در باناک عراا ي
امهوري ا.العي ايران در ياصله .ا ،هاي ١٨٣١تا  ١٨٣۵عاورد ا.اتفاده قارار گريا
نهادهها و .تادههاي عنتتب در عد ،ارزيابي عملکرد اقتصاد عنطقهاي عبارتند از:
الف) نهادهها

 :عملکرد اعتبارات ااري د.تناههاي اارايي در ا.تانها از عحل درآعاد عماوعي
به قچم ثاب ،
 :عملکرد اعتبارات عمراني ا.تانها از عحل درآعد عموعي به قچم ثاب ،
 :عچ ان بارندگي .االنه در عرا هرا.تان،
 :عساح اننل و عرتع در هر ا.تان،
 :امعچ هر ا.تان (عمموآ امعچا شاهري و رو.اتايي بارآورد شاده در هار
ا.تان ،
. :طح اراضي آبي زير اي در هر ا.تان،
. :طح اراضي ديم زير اي در هر ا.تان
ب) ستاده (محصول)

 :تولچد هر ا.تان از تولچد ناخالص داخلي ( GDPبه قچم ثاب ،
 :تعداد ا.تانهاي عورد برر.ي (ا.تانهاي خرا.ان شمالي ،خرا.اان
انوبي و خرا.ان رضوي با عنوان الي خرا.ان عورد ارزيابي قرار گريتهاند

ج) عوامل مؤثر بر كارایي استانها

 عمموآ آزاد راه ها و ب رگراه ها در هر ا.تان :عمموآ آزاد راه و ب رگراه تح
حوزه ا.تحفاظي وزارت راه و ترابري،
 تلفن همراه :تعداد عيتراان تلفن همراه عيغو ،به اار در هر ا.تان،

 تلفن عنصوبه :تعداد تلفنهاي عنصوبه در هر ا.تان،
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 گازر.اني در هر ا.تان :نسب شهرهاي گازر.اني شده به تعاداد شاهرهاي
عواود در هر ا.تان،

 نسب اادر آعوزشي دانيناه ها به تعداد دانيمويان در هار ا.اتان :نساب
تعداد ال اارانان هچنت علمي و غچرهچنت علمي (تمام وق  ،نچمه وقا و
ح التدريسي دانيناه ها و عؤ.سات آعاوزش عاالي تحا پوشا وزارت
علوم ،تحقچقات و يناوري و اادر آعوزشي دانياناه آزاد ا.االعي باه تعاداد
دانيمويان در هر ا.تان،

 نسب اارانان آعوزشي وزارت آعوزش و پرورش به تعداد دانا آعاوزان در
هر ا.تان (اادر آعوزشي شاعل ععلم ،عدير -ععلم و ععلم ورزش ا، .

 نسب پ شکان شااغل در وزارت بهداشا  ،درعاان و آعاوزش پ شاکي باه
امعچ ا در هاار ا.ااتان (آعااار پ شااکان شاااعل پ شااکان ،دندانپ شااکان،
داعپ شکان و دارو.ازان ا، .

 نسب تعداد تت هاي عواود در عؤ.سات درعاني يعا ،به امعچ در هار
ا.تان :نسب تت هاي عواود در بچمار.تان ،زايياناه و آ.ايياناه هاا باه
امعچ در هر ا.تان،

 نسب تعداد عؤ.سات درعاني يعا ،به امعچ در هر ا.تان :عراا درعااني
شاعل بچمار.تان ،زاييناه و آ.اييناه ها اه عمه به تت درعاني باشند و
در برگچرنده عؤ.سات درعاني وابسته به وزارت بهداش  ،درعاان و آعاوزش
پ شکي ،عؤ.سات خصوصي و نچ عؤ.سات درعاني دينار عانناد عؤ.ساات
درعاني وابسته به .ازعان تنعچن ااتماعي ،عؤ.سات خچرياه ،بنچااد شاهچد،
بانک علي و ا اينها،

 نسب تعداد داروخانهها به امعچ در هر ا.اتان :داروخاناههاا عؤ.ساهاي
ا .پ شکي اه با اخاذ پرواناه عتصاوص از امچساچون قاانوني عااده،2۲
تن.چز شده و با داشتن عسئو ،يني وااد شرايط به ارا ه خدعات دارويي و
عرضه دارو ،شچر خيک ،عکمل غذايي رييمي ،غذاهاي امکي شاچرخواران،
لوازم عصريي پ شکاي و يراورده هااي آرايياي و بهداشاتي عمااز عباادرت
عي نمايد و به صاورت خصوصاي ياا وابساته باه وزارت بهداشا  ،درعاان و
آعوزش پ شکي يعالچ عيانند،
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 تعداد دانيمويان عقطع اارشنا.ي ارشد و داتراي حريه اي و تتصصاي در
هر ا.تان :عمموآ دانيمويان عقطع اارشنا.ي ارشد و داتراي حرياه اي و
تتصصي دانيناه ها و عؤ.سات آعوزش عاالي تحا پوشا وزارت علاوم،
تحقچقات يناوري و دانيناه آزاد ا.العي

 شاخص تو.عه انساني :شاخص تو.عه انساني درصد انادازه گچاري عتو.اط
د.تچابي در هر ايور يا ناحچه (ا.تان در .ه بعد ا.ا.اي تو.اعه انسااني
ا .؛ اين ابعاد شاعل .العتي ،دان و ا.تاندارد شايسته زندگي ا.

 .6تجزیه و تحليل نتایج

تحلچل هاي ارا ه شده در خصوص نتايج اين عد ،عيتواناد در رتباهبنادي ا.اتانهاا بار
عبناي اارايي آنها ،عحا.به تولچد بالقوه هر ا.تان در  ،GDPشنا.اايي عواعال عاؤثر بار
اارايي ا.تان ها و ارا ه پچينهادهاي الزم براي ارتقاي .طح اارايي ا.تانهاا عثمار ثمار
باشد در اين عد ،نوآ عرابي از ا ء خطا اه عتيکل از عمموآ ا ء اخاال ،و ناااارايي
ا ، .در نظر گريته عيشود ا ء نااارايي به صورت تابعي از عتغچرهايي ااه باا نهااده و
.تاده عرتبط نبوده ،ولي توانايي توضچح ناااارايي را دارناد و اا ء اخاال ،نيااندهناده
عااواعلي خااارن از انتاار ،عاادير ،عاننااد حااواد عساااعد و ناعساااعد خاااراي (نظچاار
خوش شانسي ،آب و هوا و نچ اشتباهات اندازه گچري در آعارها و عتغچرهاي غچرعهم ااه
از عد ،انارگذاشته شده ا.
 .1.6انتخاب شكل تابعي مناسب

ابتدا بدون در نظر گريتن عواعل عؤثر بر اارايي ،عچ ان اارايي ا.تانها را باا ا.اتفاده از
توابع ااب -داگالب و تران لو ،با ا.تفاده از نارم ايا ار  FRONTIERعحا.ابه اارديم
( را عاورد آزعاون قارار
همچنچن ،براي انتتاب شکل تاابع عنا.اب يارض )
داديم ،همچنچن ،ععنادار بودن نسب  tعحا.اباتي را عاورد توااه قارار داديام .پاز از
تعچچن نوآ تابع ،عچ ان اارايي يني هار ياک از ا.اتانهاا را تعچاچناارده و رتباهبنادي
ا.تانها را انمام داديم در اداعه تولچد عرزي هر يک از ا.تانها را باا ا.اتفاده از عچا ان
اارايي عحا.به ارده و عچ ان تولچد هر ا.تان در هر .ا ،را عحا.به نموديم
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فرض

:
log likelihood function = 0٧/١26۵02

تابع ترانزلوگ:

log likelihood function = ١١/69١913

تابع كاب– داگالس:

جدول  .2مقادیر جدول و محاسباتي آزمون حداكثر درست نمایي در انتخاب فرم تابع
تصمچم

يرض
عنخذ :يايتههاي پژوه

ارزش ادو،

پذيريته نيده

ارزش

۶٧/۵٣۲۵۲۶

۲١/٨٨٧

با تواه به نتچمه آزعون حدااثر در .نمايي و پذيريته نيدن يرض
را انتتاب عيانچم
نتايج بهد .آعده از اااربرد روش  SFAدر تعچاچن ااارايي اال ا.اتانهاا در .اا،
 ،١٨٣۵-١٨٣١در ادو ،٨ ،نيان عيدهد ،ا.اتان خوز.اتان ،بوشاهر و اصافهان داراي
باالترين و وهار عحاا ،و بتتچااري ،آذربايماان غرباي. ،چساتان و بلووساتان ،اياالم و
خرا.ان داراي امترين عچ ان اارايي بودهاند
 ،تابع تران لاو،

جدول  .9ميانگين رتبه كارایي و رشد توليد ناخالص با استفاده از روش SFA
امكان رشد توليد ناخالص با ارتقای كارایي

ميانگين رتبه

استان

١٨٣۵

١٨٣۲

١٨٣٨

١٨٣2

۲7/7

۵١/7

۵۲/١

۵۶/۲

۵٣/٣

١٨2

٣2/2

١٨7
٣۶

١۲۶

٣797

١۵٨

7۲/١

١۶2

١7

١7/٧

2۲/۲

2١/2

22

١2٣

٧/٨2

١٨۲

٧/۵٣

١۲١

٧/٣۲

١۲٣

٣/١2

١۵۶
٣/۲

2۵

72/٣

7٧/2

١۲2

١۲٧

١١2

١٧

تهران

١۶7

١٧7

١٣7

١77

2١١

2٣

وهار عحا ،و بتتچاري

١2۵

١٨2

١٨7

١۲۶

١۵٨

2۲

خرا.ان

۵/٣٧

۲١/١

۶/۲٧

۲2/٣

۲۲/۵

۶/٧٨
۲۶/٨

١

خوز.تان

۲٧

۲٣/7

۵۲/7

۵٨/١

۵۵/٨

٧

.منان

٨7/۵

۶/2٣

۶/۵

١٨٣١

١٨٣١-٣۵
7

آذربايمان شرقي

7٣/۶

2٧
١۶

آذربايمان غربي

٨

اصفهان
ايالم

2

۶

اردبچل

بوشهر

زنمان
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١٨٣۵

١٨٣۲

١٨٣٨

١٨٣2

١١۶

١22

١2٣

١٨۲

ميانگين رتبه

استان

١٨٣١

١٨٣١-٣۵

١۲١

2٨

يارب

٨2/۶

٨٨/7

٨۵/٨

٨۶/٧

٨٣/١

۵

ق وين

۲7/١

۵١/١

۵٨/٨

۵۵/۵

۵٧/7

٣

2۲

قم

ارد.تان

7٧/٧

١۲2

١۲٧

١١2

١١٣

١7

ارعان

7۵/٧

١۲۲

١۲۵

١٣

ارعانياه

٧٧/٧۵

٣١

٣۲/٧

72/٧

١۲

گلستان

١۲٧

١١2

١٨۲

2١

١27

١۲۵

٣۲/٨

١٨۵

١١۲

١١۶

١2١
١١۲

١۵٧

١2٣
١١۵

٣٧/٣

7١/7

7۶/2

٧۶/7

٣۲/۲

٣۲/١

٣٣

۵7/۲

۶2

۶۲/٧

۶٧/۵

١١

2۲/۶

2۵/۵

2۶/۵

2٧/۵

2٣/۶

۲

عرا ي

۶۵/7

۶٣/٣

٧١/7

٧۵/١

٧٣/۲

١2

هرع گان

١١۲

١2۲

١2۶

١٨٨

١٨7

22

همدان

۵٨/٨

۵۵/۵

۵٧/7

۶۲/٨

۶2/7

١۲

يد

۶٣/7

٧2/٨

٧۵/٨

٣۲/١

٣۲/۶

٧٨/۶
۵٧

٣۲

١۲2

١۲7

2۶

١١٣

٣٣/۶
١2۲

١۵

.چستان و بلووستان

اهکچلويه و بويراحمد
گچالن

١٨

لر.تان

عازندران

عمموآ

عنخذ :يايتههاي پژوه

 .2.6عوامل مؤثر بر كارایي استانها در روش SFA

از شاخص هاي عهم در ارزيابي عچ ان و نحوه تاًثچر عواعل عؤثر بار ياک عتغچار ،عحا.ابه
ضريب همبستني بچن آن عتغچر و عواعل ا .بر اين ا.اب ،ارتباط خطي باچن هرياک
از عواعل عؤثر بر اارايي را عيتوان به و.چله ضريب همبستني پچر.ون اندازهگچري ارد
ونانچه عتغچر عؤثر بر اارايي را به صورت و عقدار اارايي ا.تانها را باا نمااي
دهچم ،ضريب همبستني پچر.ون به صورت زير قابل عحا.به ا: .
} ̅

̅̅̅

∑{}̅

∑

∑{√

داعنه تغچچرات ضريب همبستني پچر.ون عيتواند عقاديري باچن  -١و  +١را اختچاار
نمايد هر وه عقدار ضريب همبستني عحا.باتي از صفر ياصله بچيتر داشته و باه اعاداد
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 -١و  +١ن ديکتر باشد ،نيان دهنده همبستني بهتر بچن دو عتغچر عاورد برر.اي ا.ا
گفتني ا .اه عقادار ضاريب همبساتني زعااني ععناادار عاي شاود ااه يارض وااود
همبستني عچان دو عتغچر پذيريته شده باشد
عحا.به ضريب همبستني پچر.ون بچن هر يک از عواعل عاؤثر بار ااارايي و عچا ان
اارايي يني ا.تانها در دوره  ١٨٣١-١٨٣۲را در ادو ۲،عنعکز اردهايم

شاخص

جدول  .١ضرایب همبستگي پيرسون بين كارایي فني كل ( )SFAو شاخصها

ميزان همبستگي
**۲/٨٣

عمموآ آزاد راه ها و ب رگراهها در هر ا.تان
تلفن همراه

-۲/۲٨

تلفن عنصوبه

-۲/۲۵

گازر.اني در هر ا.تان (تعداد شهرهاي گازر.اني باه اال شاهرهاي
ا.تان

۲/۲۶

نسب اادر آعوزشي دانيناه ها به تعداد دانيمويان در هر ا.تان

-۲/۲٣

نسب اارانان آعوزشي وزارت آعوزش و پارورش باه تعاداد دانا
آعوزان در هر ا.تان

-۲/۲١

نسب پ شکان وزارت بهداش  ،درعان و آعوزش پ شکي به امعچ
در هر ا.تان

*۲/١7

نسب تعداد تت هاي عواود در عؤ.سات درعاني يعا ،به امعچا
در هر ا.تان

**۲/2۲

نسب تعداد عؤ.سات درعاني يعا ،به امعچ در هر ا.تان

*۲/١7

نسب تعداد داروخانهها به امعچ در هر ا.تان

۲/١٧

تعااداد دانياامويان عقطااع اارشنا.ااي ارشااد و داتاارا (تحصااچالت
تکمچلي در هر ا.تان

-۲/۲۶

شاخص تو.عه انساني
عنخذ :يايتههاي پژوه

**۲/٨٨
**: Correlation is significant at the 0/01 level
*: Correlation is significant at the 0/05 level
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الف -نناهي به نتايج بهد .آعده از روش  SFAدر تعچچن اارايي ال ا.اتانهاا نياان
عيدهد اه در وو. ،ا،هاي عورد برر.ي ،خوز.تان ،بوشهر ،اصفهان ،عرا ي و قا وين
ااراترين و وهار عحاا ،و بتتچااري ،آذربايماان غرباي. ،چساتان و بلووساتان ،اياالم و
خرا.ان ناااراترين ععريي شدهاند
ب -تعچچن تولچد عرزي ا.تانها با امک اارايي يني عحا.به شده در روش ( SFAتاوان
بالقوه اي اه هر ا.تان براي اي اي عچا ان  GDPدارد و نچا تعچاچن نارخ رشاد تولچاد
واقعي براي ر.چدن به تولچد عرزي براي هر ا.تان نياان عايدهاد ااه در صاورت ااارا
عملاردن ا.تانها اعکان اي اي  GDPبه عچ ان  ٧۶درصاد (باهواور عچااننچن در هار
.ا ، ،واود داشته ا.
ج -باار ا.اااب نتااايج ضاارايب همبسااتني پچر.ااون بااچن اااارايي ينااي ااال ( )SFAو
شاخصهاي عورد نظر ،عمموآ آزادراهها و ب رگراهها ،نسب تعداد تت هااي عوااود در
عؤ.سات درعاني يعا ،به امعچا در هار ا.اتان و شااخص تو.اعه انسااني در .اطح
ععنااداري  ۲/۲١و شااخصهااي نساب پ شاکان شااغل در وزارت بهداشا  ،درعااان و
آعوزش پ شکي به امعچ در هر ا.اتان و نساب تعاداد عؤ.ساات درعااني يعاا ،باه
امعچ در هر ا.تان در .طح ععناداري  ۲/۲۵با عچ ان اارايي يني ال عحا.ابه شاده
در روش  SFAهمبستني عستقچم و ارتباط ععناداري دارد و بچيترين همبستني عربوط
به عمموآ آزادراهها و ب رگراهها.
د -يايتهها نيان عيدهد ارتباط ععناداري بچن اارايي يني اال عحا.ابه شاده در روش
 SFAو اعکانات اقتصادي ا.تانها عياهده نمي شود اه اين اعار نياان عايدهاد بااالتر
بودن عچ ان اعکانات اقتصادي ل وعاً به عن له باالتر بودن ااارايي عحا.ابه شاده در روش
 SFAاه ا ء اخال ،را نچ در بر عيگچرد ،نتواهد بود بر اين ا.اب ،ا.تانهاايي عانناد
خرا.ان ،يارب ،آذربايمان غربي ،ارعانياه و لر.اتان نساب باه اعکاناات اقتصاادي در
اختچارخود عملکرد خوبي نداشتهاند ،ولي ا.اتانهاايي عانناد بوشاهر ،زنماان. ،امنان،
ق وين ،قم ،اهنچلويه و بويراحمد ،ي د ،عرا ي ،هرع گان و لر.اتان نساب باه اعکاناات
اقتصادي در اختچار خود عملکرد بهتري در وو. ،ا،هاي عورد برر.ي داشتهاند
بنابراين ،بر ا.اب نتايج برر.ي دراه اهمچ عواعل عؤثر بر اارايي يناي ا.اتانهاا،
توصااچه عاايشااود؛ بااه عنظااور ارتقاااي .ااطح اااارايي ينااي ا.ااتانهااا بهبااود وضااعچ
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زير.اخ هاي حمل و نقل و ارتباوات ،اعکانات بهداشتي ،اعکاناات آعوزشاي و شااخص
تو.عه انساني عورد تواه ويژه قرار گچرد اولوي هاي ا.تاني براي تو.اعه زير.ااخ هاا
عبارتند از:
جدول  .۵اولویتهای استاني برای توسعه زیرساختها

اولویت اول

اولویت دوم

اولویت سوم

ارعانياه

قم

بوشهر

ارد.تان

يد

همدان

هرع گان

تهران

ارعان

لر.تان
يارب

.منان

آذربايمان شرقي

اصفهان

عازندران

ق وين

گچالن

خرا.ان

گلستان

.چستان و بلووستان

اردبچل

ايالم

آذربايمان غربي

خوز.تان

عرا ي
زنمان

اهکچلويه و بويراحمد

وهارعحا ،و بتتچاري

عنخذ :يايتههاي پژوه

همچنچن ،تواه به عچ ان تولچد عرزي ا.تانها و نسبتي ااه تولچاد يعلاي ا.اتانهاا
اعکان اي اي دارد ،اوالعات عنا.بي در اختچار عديران عايگاذارد تاا در اها بهباود
وضعچ اقتصادي ا.تانها بهاار گچرند
 .٧منابع

 آذر ،عاد ،و غالعرضايي ،داوود ( ١٨٣۵رتبهبندي ا.تانهاي ايور با رويکرد ( DEAباا
بکاگچري شاخص هاي تو.عه انساني پاژوه هااي اقتصاادي اياران ،شاماره  ،2٧صاص
١٧٨ -١۵٨

 ابوالفتحي قمي ،لچال ( ١٨٣۶ويژگيهااي ا.اتانهااي اياور (١٨٣٨-١٨٣۵پژوهياناعه
شماره  ۶گروه پژوهيي شاخص.ازي و آينادهپژوهاي ععاونا پاژوه هااي اقتصاادي
تهران :انتيارات عرا تحقچقات ا.تراتژيک عممع تيتچص عصلح نظام
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 روشهاي تحلچل وند عتغچاره و اااربرد آن١٨٣۵(  بچژن،عچده و صفوي. ، ردازي عقدم
۲۵ -٨۲  صص،١٣  شماره،يهاي بازرگاني.تانهاي ايور برر.طحبندي ا. در

 انتياارات: برناعاهريا ي در اياران و وياماناداز آيناده آن تهاران١٨٣۵(  يچروز،  تويچ
سه عالي آعوزش و پژوه عديري و برناعهري ي.عؤ
اازعان.  انتياارات:اعه عنطقاه اي تهاران. عباني برناعه ريا ي تو١٨٧٧(  عظفر، صرايي
عديري و برناعهري ي

ي و تعچچن شاخصهاي ارزياابي عملکارد شاعب باناک. برر١٨٣٧( ،و. عبدالر،مي. قا
عه باناک. انتيارات عرا پژوه و تو:عسکن و تعچچن عواعل عؤثر بر اارايي شعب تهران
عسکن

 تم يه و تحلچل ارگااني عنطقاهاي در اياران پاياانناعاه١٨٧2(  پروانه، امالي دهکردي
 دانيناه عالعه وباوبايي،ي ارشد.اارشنا

 دانياناه عالعاه،تانهاي ايور پاياانناعاه داتاري. رتبهبندي ا١٨٣١(  يرخ، عسمدي
وباوبايي
اتي.چا.  النوي:عه انساني و تفاوتهاي عنطقه اي در ايران. تو١٨٣2(  يرهاد،  نوربت
٨۲ -٨  صص،2٣  شماره،١١  دوره، هاي اقتصادي.چا. پژوه ها و
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