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چىيذُ:
اص آًدا و ِ ػشهايِ گزاسي يىي اص اخضاي تـىيل دٌّذُ تَليذ هلي وـَسّا هي تاؿذ لزا هىاى ياتي ػشهايِ
گزاسي ،تايذ اص سٍؽ ؿٌاػي خاكي پيشٍي وٌذ تا هيضاى تشگـت ػشهايِ ٍ ػَد تِ ًمغِ تيـيٌِ هيل وٌذ .دسايي
همالِ اػتاًْاي ايشاى تا تَخِ تِ ؿاخلْاي تؼشيف ؿذُ اص حيث داسا تَدى اٍلَيت ػشهايِگزاسي دس فؼاليت صساػت
ستثِتٌذي ٍ صهيٌِ تدضيِ ٍ تحليل ػشهايِ گزاسي دسهٌاعك هختلف وـَس تشاي تذٍيي تشًاهِ سيضيْاي هلي ٍ
هٌغمِاي ٍاخشاي پشٍطُ ّاي ػشهايِ اي فشاّن ؿذُ اػت .تشاي ايي واس اص تىٌيه تحليل ػاهلي ٍ آًاليض
تاوؼًََهي ػذدي ٍ دادُّاي همغؼي حاكل اص ًتايح ػشؿواسي ػوَهي وـاٍسصي ػال ً ٍ 1382فَع ٍ هؼىي
 1385اػتفادُ ؿذُ اػتً .تايح ًـاى هيذّذ وِ اػتاى فاسع دس صيش تخؾ صساػت تيـتشيي ٍ اػتاى وْىيلَيِ ٍ
تَيش احوذ ووتشيي لاتليت سا دس تـىيل ػشهايِ داسد.گضاسؿْاي خشيذ گٌذم تَػظ ٍصاست تاصسگاًي اص گٌذهىاساى
اػتاًْاي هختلف دس چٌذ ػال اخيش ًيض ايي ًتيدِ سا تاييذ هيوٌذ.

ٍاطُ ّاي وليذي  :ػشهايِ گزاسي  ،ستثِ تٌذي اػتاًْا ،تاوؼًََهي ػذدي ،صيش تخؾ صساػت
عثمِ تٌذي C43,C88,E22,O13 : JEL
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مقدمه:
تْليذ در ُز کشْر با تْجَ بَ هتفاّت بْدى هٌحٌی اهکاًات تْليذ بايذ بزاساص اّلْيت هشيتِاي
ًسبي تْليذ سزهايَ گذاری در بخشِاي هختلف اقتصادي صْرت گيزد ،در بزًاهَريشيِاي
هٌطقَاي بزاي شٌاخت هشيتِاي ًسبي ّ بَ تبع آى سزهايَ گذاري بزاي تْليذ بيشتز ًياس بَ
شٌاسايي هٌاطق با قابليتِاي السم ّكافي ّ هْقعيت ُزهٌطقَ درهقايسَ با سايز هٌاطق دارد.
حاصل ايي بزرسيِا تخصيص بِيٌَ هٌابع كوياب هيباشذ ّ ايي هْضْع اصلي علن اقتصاد است.
ًتيجَ ًِايي ايٌکَ بايذ استفادٍ بِيٌَ اس سزهايَ بَ عٌْاى يك عاهل تْليذ كوياب شْد.
(طيفْری.)3131،
ستثِ تٌذي هٌاعك يىي اص ساّْاي اٍلَيت تٌذي تشاي ػشهايِ گزاسي دس تخـْاي هختلف تِ ووه ؿاخلْاي
خاف هي تاؿذ.دسايي هغالؼِ اٍلَيت تـىيل ػشهايِ تخؾ وـاٍسصي تؼٌَاى يىي اص تخـْاي هْن التلادي
وـَس وِ دس ّوِ صهاًْا هَسد تَخِ لشاس گشفتِ تا اػتفادُ اصسٍؽ تاوؼًََهي ػذدي 1اًدام هي ؿَد.ايي سٍؽ وِ
دس لغت تِ هؼٌي ستثِ تٌذي اػت ٍ ػذدي تَدى آى تِ خاعش ًؼثت دادى ػذدي اػت وِ تِ ػٌَاى ستثِ اػتاى تِ
آى دادُ هي ؿَد ٍ ًيض تِ خاعش دس تش گشفتي ؿاخلْاي ووي اػت ًِ ويفي .آًاليض تاوؼًََهي ػذدي دس اتتذا
تَػظ فشدي تِ ًام آداًؼَى پيـٌْاد ؿذ ٍ تؼذّا دس ػال  1968تَػظ ّلَيٌگ ( )Hellwingتىاس گشفتِ ؿذ.
تِ غيشاص ايي سٍؽ سٍؿْاي ديگشي ًيض هثل سٍؽ والػتش يا خَؿِ اي تشاي ستثِ تٌذي كفات ٍخَد داسد  .آًاليض
تاوؼًََهي ػذدي تا تلفيك ؿا خلْا ٍ تَخَد آٍسدى ؿاخق هشوة كفات سا ستثِ تٌذي هي وٌذ دس ايي سٍؽ
كفاتي هَسد تشسػي لشاس هي گيشًذ وِ حذاوثش تـاتِ سا تا ّن داؿتِ تاؿٌذ .دس آًاليض تاوؼًََهي ػذدي تشسػي
ّوضهاى كفات ٍخَد داسد (حيذسػلي.)1381،
دسايشاى ّن دس ػاصهاى تشًاهِ ٍ تَدخِ ػاتك دس هغالؼات تشًاهِ سيضيْاي هٌغمِاي تشاي ؿٌاػايي هٌاعك هحشٍم
وـَس اصايي تىٌيه تشاي آگاّي اص هيضاى تَػؼِ يافتگي هٌغمِاي ٍ هَلؼيت هٌاعك تىاسگشفتِ ؿذُ اػت .لزا
ؿٌاخت هٌاعك اص حيث لاتليتْا ٍ پتاًؼيلّاي هَخَد دس خْت ػشهايِ گزاسي ٍ افضايؾ تَليذ تِ هٌظَس هحشٍهيت
1.Numerical Taxonomy analysi.
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صدايي ضشٍسي تِ ًظش هيسػذ .دس لؼوت چاسچَب ًظشي تىٌيىْاي ستثِ تٌذي روش ٍ هؼاية ٍ هحاػي آى ّا ًيض
تشسػي ؿذُ اػت .تاتَخِ تِ هؼاية ٍ هحاػي سٍؿْاي هختلف ،سٍؽ تاوؼًََهي ػذدي ًؼثت تِ ػايش سٍؿْا
هٌاػثتش ٍ دس ايي هغالؼِ تىاس گشفتِ ؿذُ اػتّ .ذف ايي همالِ اٍلَيت تٌذي اػتاًْا دس صيش تخؾ صساػت تؼٌَاى
يىي اص صيش تخـْاي هْن تخؾ وـاٍسصي اص ًظش تـىيل ػشهايِ هي تاؿذ  ،يؼٌي ايٌىِ وذام اػتاى اص ػغح
تااليي ًؼثت تِ ػايش ا ػتاًْا دس خزب ٍ حفؼ ػشهايِ تشاي واّؾ تيىاسي ٍ واّؾ هْاخشت تشخَسداس اػت ًِ ،
تشسػي ػَاهل هَثش تش ػشهايِ گزاسي هاًٌذ ًشخ تْشُ ٍ غيشُ .فشضيِ ايي همالِ ػثاستؼت اص :اػتاى فاسع ًؼثت تِ
ػايش اػتاًْا اص اٍلَيت تشتش تشاي ػشهايِ گزاسي دس صيش تخؾ صساػت تشخَسداس اػت.
الصم تِ روش اػت وِ دس هغالؼات خذيذ خاسخي دس خلَف التلاد تخؾ وـاٍسصي هَسدي يافت ًـذ ٍلي اص
ايي سٍؽ دس ػايش سؿتِ ّا هاًٌذ ؿيوي هَاسدي چَى واستشد تاوؼًََهي ػذدي ٍ هَلفِ ّاي اكلي دساسصؿياتي
اًتـاسات هٌْذػي ؿيوي (، ( Hellgardt et al.,2111اكَل سٍؽ تاوؼًََهي ػذدي تشاي اكالح كادسات
هحلَلْاي ّاي ؿيويايي دس ايشاى( ٍ ( Azadeh & Ataei , 2119واستشد تاوؼًََهي ػذدي دس گًَِ ّاي
گياّي ( )Dung et al., 2118هي تَاى اؿاسُ وشد ٍ دس هغالؼات داخلي ًيض وِ اص ايي سٍؽ تْشُ تشدُ اًذ دس
صهيٌِ ّايي غيش اص التلاد وـاٍسصي هي تاؿذ.

.2هَاد ٍ سٍؽ ّا:
دس ايي لؼوت لثل اص واستشد سٍؽ تاوؼًََهي ػذدي تشاي ستثِ تٌذي اػتاًْا اص لحاػ اٍلَيت ػشهايِ گزاسي
الصم اػت تِ همايؼِ هضايا ٍ هؼاية سٍؿْاي ستثِ تٌذي تلَست خذٍل ( )1پشداختِ ؿَد:
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خذٍل( )1همايؼِ سٍؿْاي ستثِ تٌذي

تؼشيف

سٍؽ ستثِ تٌذي

هؼاية

هضايا

 -دس ايي سٍؽ ّش اػتاًي وِ  -ػَْلت ٍ لاتليت -

تَسؽ

ًؼثت

تِ

تِ تٌاػة همذاسي اص ؿاخق هحاػثات ٍ واستشد دس ّوثؼتگي تيي ؿاخلْا
وِ تِ خَد اختلاف هي دّذ تحميمات هختلف
.1سٍؽ ٍصى دّي

اهتياص هي گيشد ٍ دس ًْايت  -اهىاى اػتفادُ اص
خوغ اهتياصّا ٍضؼيت اػتاى ؿاخلْاي ويفي
 -ػذم لضٍم ّوؼَيي

سا ًـاى هيذّذ.

ؿاخلْا تا يىذيگش
 اص ايي سٍؽ تشاي ستثِ.2سٍؽ هيضاى اًحشاف اص تْيٌِ

تٌذي

اػتاًْا

اص

 لضٍم ّوؼَيي ؿاخلْا-

ًظش

ؿاخلْاي ووي هَسد اػتفادُ

تَسؽ

ًؼثت

تِ

ّوثؼتگي تيي ؿاخلْا

لشاس هي گيشد.
 تاوؼًََهي ػذدي سٍؿي  -اػتاًذاسد وشدى  -لضٍم ّوؼَيي ؿاخلْاتشاي ستثِ تٌذي هَضَػاتي هتغيشّا
.3تاوؼًََهي ػذدي

اػت وِ تِ گًَِاي ػٌاكش -

اهىاى

ّش عيمِ تيـتشيي تـاتِ سا تا ؿاخلْاي
ّن داؿتِ تاؿٌذ.دس ايي سٍؽ يافتگي
اػتاًْا ّوگي ؿذُ ٍ تِ

 تَسؽ ًؼثت تِهحاػثِ ّوثؼتگي تيي ؿاخلْا
تَػؼِ  -حدن صياد هحاػثات

 …………………………5فصلنامه علوم اقتصادی (سال سوم ،شماره  ،01بهار)0389
ووه ؿاخلْاي تؼشيف ؿذُ
هَسد همايؼِ لشاس هي گيشًذ.
 -دس تحليل ػاهلي تِ ًَػي  -اػتفادُ اص سٍؿْاي -حدن

تؼياس

صياد

واّؾ ؿاخلْا ٍ هتغيشّاي پيـشفتِ تشاي تشاٍسد هحاػثات
هَسد هغالؼِ ٍخَد داسد ٍ هماديش ػاهلْا

-حؼاػيتْاي

صياد

تذيي تشتية تا تلخيق ٍ  -اػتاًذاسد وشدى تؼييي تؼذاد ػاهلْا
تلفيك هتغيشّاي هختلف اثش هتغيشّا
.4تحليل ػاهلي

-تـخيق دٍساًْا

آًْا سا دس لالة چٌذ ػاهل وِ  -اػتفادُ اص تىٌيه
تيـتشيي تفاٍت سا تا ّن داسًذ دٍساى ٍ ػَْلت دس
ػشضِ هي ؿَد.

تفؼيش
 واّؾ ؿاخلْا تِؿاخلْاي تا ووتشيي
ّوؼتگي

تا تَخِ تِ هضايا ٍ هؼاية سٍؿْاي فَق ٍ خْت ًيل تِ ّذف همالِ حاضش سٍؽ تاوؼًََهي ػذدي هَسد اػتفادُ،
وِ تِ ؿشح هختلش آى پشداختِ هي ؿَد .دسسٍؽ تاوؼًََهي ػذديٍ ،سٍدي آًاليض تاوؼًََهي ػذدي ،هاتشيؼي
سا تـىيل هي دّذ وِ اٍليي هاتشيغ تـىيل ؿذُ تشاي تدضيِ ٍ تحليل دادُ ّا تِ هٌظَس ستثِ تٌذي تِ واس
هي سٍد ٍ اص ػغش ٍ ػتًَْايي تـىيل ؿذُ وِ ػغشّاي آى كفات هَسد هغالؼِ يؼٌي هٌاعك  28گاًِ ٍ ػتًَْاي
آى ؿاخلْا هي تاؿذ.
هاتشيغ  Aتِ ػٌَاى هاتشيغ دادُ هي تاؿذ وِ داساي  nػغش( كفت) ٍ  pؿاخق اػت:

دس
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تِ ػلت ّوؼٌگ ًثَدى ؿاخلْا ًياص تِ اػتاًذاسد وشدى آًْا داسين .تا اػتفادُ اص فشهَل صيش ّش يه اص آسايِ ّاي
هاتشيغ دادُ ،اػتاًذاسد ؿذُ ٍ هاتشيؼي تذػت هيآيذ وِ هاتشيغ اػتاًذاسد ًاهيذُ هيؿَد ( هاتشيغ  ) Zتا
هياًگيي كفش ٍ ٍاسياًغ يه:

 Z 11 ... ... Z 1 p 
 ...
... 

Z
 ...
... 


 Z n1 ... ... Z np  np
ٍ
s

Z ij  X ij  X
i  1,2,..., n  28
j  1,2,..., p  17

دس ساتغِ فَق  iتؼذاد ول اػتاًْاي وـَس ٍ  jؿاخلْاي هَسد هغالؼِ هي تاؿذ .تا اػتاًذاسد وشدى هتغيشّا
تْتش هي تَاى آًْا سا تا ّن همايؼِ وشد .الثتِ الصم تِ روش اػت وِ تا اػتاًذاسد وشدى هاتشيغ دادُ ّاي اٍليِ وِ
ٍسٍدي تحليل ػاهلي ًيض هي تاؿذ دس تحليل ػاهلي-وِ تَضيحؾ هتؼالثا هيآيذً -ياصي تِ اػتاًذاسد وشدى
دٍتاسُ هتغيشّا ًيؼت .تا تَخِ تِ ايٌىِ هٌاعك هَسد هغالؼِ داساي ؿشايظ ٍ ٍيظگيْاي خاكي هي تاؿٌذ ًياص تِ
ّوگي وشدى آًْا داسين .تشاي ّوگي وشدى ،فاكلِ ّش كفت يا تِ ػثاست ديگشفاكلِ ّش هٌغمِ سا اص هٌغمِ ديگش
حؼاب هي وٌين ،تِ ايي عشيك وِ اص ػغشاٍل هاتشيغ اػتاًذاسد  Z ijسا اص  Z i 1 j 1ون Z 2 j ( ،سا اص  Z 1 jتؼذ
 Z 3 jسااص  Z 1 jون هي وٌين) تا تِ كفت يا هٌغمِ  nام تشػين .ايي واس تشاي ّش ػتَى(  j=1تا  ) j=5اًدام
هي ؿَد .دس حالت ولي تشاي ّش ػغش ّ ٍ niش ػتَى داسين :
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 Z nj ) 2

n  28

ij

 (Z
n i

Dij 

اًذيغ  iدس  Z ijتشاتش اػت تا ؿواسُ ػغشي وِ هحاػثات سا تشاي آى ػغشاًدام هيدّين .تذيْي اػت فاكلِ
ّش هٌغمِ اص خَدؽ تشاتش كفش خَاّذ تَد :

i j

if Dnij  0
ٍ Dnij  Dn ji

تا اًدام هحاػثات هضتَس هاتشيؼي تذػت هي آيذ وِ هاتشيغ فَاكل هشوة ًاهيذُ هي ؿَد ( هاتشيغ) D
هاتشيؼي هشتؼي ٍ هتماسى تا لغش كفش وِ فاكلِ ّش كفت اص كفت ديگش دس آى هحاػثِ ؿذُ اػت.

 0 ... ... D1n 
 ... 0
... 

D
 ... .. ...



 Dn1 ... ... 0  n*n

تا تـىيل هاتشيغ فَاكل هشوة ،هيٌيون همذاس سا تشاي ّش ػغش تذػت هي آٍسين تا هحاػثِ اًحشاف هؼياس
هيٌيون ّا وشاًِ تاال ٍ پائيي Dسا هحاػثِ هي وٌين:

D   DMin  2SDMin
توام هٌاعمي وِ ها تيي دٍ همذاس  D  ٍ D تاؿٌذ ّوگي ّؼتٌذ D .هثثت وشاًِ تاال ٍ  Dهٌفي وشاًِ پائيي
هي تاؿذ SD .اًحشاف هؼياس ٍ  Dتاس هياًگيي هيٌيون ّا اػت .كفات يا هٌاعمي وِ هيٌيون همذاس آًْا خاسج اص
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ايي هحذٍدُ تاؿذ ٍ تِ ػثاستي دس ًاحيِ تحشاًي لشاس گيشًذ اص هاتشيغ دادُ ثاًَيِ حزف ٍ دٍتاسُ هاتشيغ دادُ
خذيذ سا اػتاًذاسد ٍ هاتشيغ فَاكل سا هحاػثِ هي وٌين .تا تذػت آهذى هٌاعك ّوگي تِ ػٌَاى يه گشٍُ  ،هي
تَاى ًوَداس اپتيون( تحليل هؼيش) سا سػن وشد .ايي ًوَداس تش اػاع ؿْش الگَ سػن هي ؿَد.
تؼذ اصّوگٌي كفات هَسد هغالؼِ ،گام ًْايي هحاػثِ ستثِ هٌاعك دس وٌاس ديگش هٌاعك هي تاؿذ .ػپغ فاكلِ ّش
هٌغمِ سا اص آى همذاس ايذُ آل تذػت هي آٍسين( :) Cio
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تا هحاػثِ فشهَل  Cioهاتشيؼي تَخَد خَاّذ آهذ وِ آخشيي هاتشيغ تـىيل ؿذُ دس تىٌيه آًاليض
تاوؼًََهي ػذدي خَاّذ تَد .تذيْي اػت ّش ػتَى اص ايي هاتشيغ داساي يه آسايِ كفش خَاّذ تَد وِ ًـاى
دٌّذُ همذاس ايذُ آل اػتاى دس آى ؿاخق اػت وِ عثك فشهَل  Cioهحاػثِ ؿذُ اػت.
تاتَخِ تِ اًتخاب همذاس ايذُ آل دس هاتشيغ اػتاًذاسد ضشٍسي اػت وِ ؿاخلْاي اًتخاب ؿذُ دس آًاليض
تاوؼًََهي ػذدي ّوؼَ تاؿٌذ يا دس خْت هثثت يا دس خْت هٌفي  ،وِ دس كَست ّوؼَ تَدى ؿاخلْا تِ ػوت
هثثت همذاس ايذُ آل ،هاوضيون ّش ؿاخق تشاي هٌاعك خَاّذ تَد ٍاگش ؿاخلْا تِ ػوت هٌفي گشايؾ داؿتِ
تاؿٌذ همذاسايذُ آل ،هيٌيون ّش ؿاخق تشاي هٌاعك خَاّذ تَد(خاًؼَى.)1379،
اص آًدا وِ  Cioاص همذاس ايذُ آل ّش ؿاخق تشاي كفات تذػت هي آيذ آًشا الگَي تَػؼِ هي ًاهين دس تؼضي
ًَؿتِّا تِ آى ػشهـك تشخَسداسي اعالق ؿذُ اػت(تختياسي Cio .)1375،ستثِ اػتاى سا دس همايؼِ تا
ػايشاػتاًْا ًـاى هي دّذّ .شچمذس  Cioووتش تاؿذ فاكلِ اؽ اص همذاس ايذُ آل ووتش ٍ هَلؼيت خَتي داسد.
تشاي ستثِ تٌذي اػتاًْا هياًگيي  Cioسا حؼاب وشدُ ٍ اًحشاف هؼياس آى سا ًيض تذػت هي آٍسين ٍ تا اػتفادُ
اصفشهَل:

Co  Cio  2SCio
ً Coـاًِ ػذم تَػؼِ يافتگي اػتً .ؼثت  Cioتِ  Coسا ًشخ تَػؼِ يافتگي هٌاعك هي ًاهين وِ آى سا تا
ً Fiوايؾ هيذّين:

1

Co

0 Fi  Cio
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همذاس  Fiتيي كفش ٍ يه خَاّذ تَدّ .شچِ  Fiتِ كفش ًضديه تاؿذ ًـاًِ لاتليت هٌغمِ دس اهش ػشهايِ گزاسي
ٍ تاصدّي تيـتش دس فؼاليت خاف هي تاؿذ .هؼلوا ساتغِ صيش :
1  Fi
دسخِ پيـشفت ٍ تشخَسداسي اص اهىاًات سا هؼشفي هي وٌذ.
ايشادي وِ دس سٍؽ آًاليض تاوؼًََهي ػذدي ٍخَد داسد ايي اػت وِ ّوثؼتگي هتغيشّا سا دس ًظش ًوي گيشد ٍ
ايي تاػث اسية تَدى ًتايح هي ؿَد سٍؽ تحليل ػاهلي ايي ايشاد ساتشعشف هيوٌذ .ساُ حل ايي اػت وِ اتتذا تا
اػتفادُ اص سٍؽ تحليل ػاهلي فاوتَسّاي هـتشن اًتخاب ٍ تِ ػٌَاى ٍسٍدي تِ آًاليض تاوؼًََهي ػذدي اػتفادُ
ؿَد.
تحليل ػاهلي يه في آهاسي اػت وِ دس ػلَم سفتاسي ٍ اختواػي تِ كَست گؼتشدُ اػتفادُ هي ؿَد .دس ايي
تىٌيه آهاسي اص تؼذاد  Pؿاخق وِ تؼضا ّن داساي ّوثؼتگي صيادي هي تاؿٌذ تِ تؼذاد  Kهتغيش ًاّوثؼتِ
اػتخشاج تغَسيىِ  K<Pتَدُ ٍ ايي واّؾ هتغيشّا تاػث ػادگي تحليل هؼالِ هي ؿَد دس ٍالغ ّذف اص تحليل
ػاهلي ػادُ وشدى هدوَػِ پيچيذُ اي اص دادُ ّااػت.
دس ًْايت ػَاهل هـتشن تا تَخِ تِ تاس ػاهليـاى ؿٌاػايي هي ؿًَذ .تاس ػاهلي ّوثؼتگي هتغيش سا تا ػاهل
هـخق هي وٌذ.
تشاي تـىيل هاتشيغ دادُ ّاي اػتاًذاسد ثاًَيِ تِ ػٌَاى ٍسٍدي آًاليض تاوؼًََهي ػذديً ،وشُ ػاهلي سا تشاي
اػتاًْا ٍ تا تَخِ تِ  5ػاهل تِ سٍؽ صيش ػول هي وٌين:
5
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وِ ً Fوشُ ػاهلي  W ،ضشائة اهتياص فاوتَسّا  ،اًذيغ  kتشاي اػتاى ٍ اًذيغ  jتشاي ػاهل هي تاؿذ(سئيغ
داًا.)1381،
تشاي تْشُ هٌذي اص تىٌيه تاوؼًََهي ػذدي الصم اػت چٌذ هشحلِ تِ كَست هٌغمي ٍ پـت ػش ّن اخشا
ؿَد .گام ًخؼت دس ايي تىٌيه ايي اػت وِ كفات هَسد هغالؼِ تشاي  28اػتاى وـَس (اػتاى خشاػاى يه
اػتاى دس ًظش گشفتِ ؿذُ اػت)ٍ ّشوذ ام اص ايي اػتاًْا تؼٌَاى يه هٌغمِ تؼشيف هي ؿًَذ .تؼذ اص ؿٌاػايي ٍ
هشصتٌذي كفات هَسد هغالؼِ تؼذادي ؿاخق وِ تش اػاع آًْا كفات تشسػي هي ؿًَذ ،تؼشيف ٍ اعالػات
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ؿاخلْا سا تشاي كفات هَسد هغالؼِ خوغ آٍسي ٍ هحاػثِ هي ؿَد .دس اًتخاب ؿاخلْا تايذ دلت الصم تِ ػول
آيذ تغَسيىِ اعالػات آًْا دس دػتشع تاؿذ يا تا اػتفادُ اص اعالػات هَخَد دادُّاي الصم هحاػثِ ٍاػتخشاج
ؿَدّ.ش يه اص ايي ؿاخلْا تِ ًَتِ ي خَد تِ ػشهايِ گزاس ػيگٌالْاي الصم خْت تـىيل ػشهايِ سا هي دٌّذ.لزا
دس ػشهايِ گزاسي تايذ تَخِ داؿت وِ ػَاهلي هثل ًشخ تْشُ ٍ دساهذ هلي تِ تٌْايي ًوي تَاًٌذ تِ تٌْايي تش
تـىيل ػشهايِ تاثيش گزاس تاؿٌذ.
اًتخاب دسػت ؿاخلْا صيش تٌاي يه تدضيِ ٍ تحليل دسػت هي تاؿذ.دساًتخاب تؼذاد ؿاخق هحذٍديتي
خاكي ٍخَد ًذاسد .دسايي همالِ 17ؿاخق هَسد تشسػي لشاس هيگيشد.ػلت اًتخاب ايي ؿاخلْااستثاط تيي ػَاهل
تَليذ هاًٌذ صهيي( X1تا ً ،)X11 ،X9 ، X5يشٍي واس (X6تا  X11، X8تا  ٍ)X15ػشهايِ(ٍ )X17 ٍ X16
پتاًؼيل ّاي الصم تشاي ػشهايِ گزاسي دس اػتاًْاي وـَس هي تاؿذٍاعالػات ػذدي ايي ؿاخلْااص هشوض آهاس
ايشاى ٍ پشداصؽ تا ووه ًشم افضاس ّاي  spss ٍ excelاًدام هي گيشد .ؿاخلْا تِ ؿشح صيش هيتاؿذ:
ً:X1ؼثت اساضي وـاٍسصي صيش وـت اػتاى تِ هؼاحت اػتاى تشحؼة دسكذ
ً :X2ؼثت اساضي صساػي تِ ول اساضي صيش وـت اػتاى تشحؼة دسكذ
ً :X3ؼثت اساضي صساػي صيش وـت آتي تِ ول اساضي صساػي صيش وـت اػتاى تشحؼة دسكذ
:X4ػولىشد تَليذ گٌذم دين تشحؼة ويلَگشم دسّىتاس دس اػتاى
:X5ػولىشد تَليذ گٌذم آتي تشحؼة ويلَگشم دسّىتاس دس اػتاى
ً:X6شخ تاػَادي دس اػتاى
 :X7هتَػظ ػي ًيشٍي واس دس تخؾ وـاٍسصي اػتاى
:X8دسكذ ؿاغالى تخؾ وـاٍسصي دس اػتاى تِ ول ؿاغالى اػتاى
:X9دسكذ اسصؽ افضٍدُ تخؾ وـاٍسصي اػتاى تِ اسصؽ افضٍدُ ول تخؾ وـاٍسصي وـَس تِ ليوت خاسي
:X11دسكذ تَليذ گٌذم آتي دس اػتاى تِ ول گٌذم تَليذي دس اػتاى
ً :X11شخ هْاخشت اص اػتاى
ً :X12شخ سؿذ خوؼيت دس اػتاى
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:X13ػْن خوؼيت سٍػتايي اػتاى اص ول خوؼيت اػتاى
ً :X14ؼثت ؿاغالى  11ػالِ ٍ تيـتش اػتاى تِ ؿاغالى  11ػالِ ٍ تيـتش وـَس
:X15تْشُ ٍسي ًيشٍي واس دس تخؾ وـاٍسصي اػتاى تِ ول تْشُ ٍسي دس اػتاى
:X16دسكذ افضايؾ تَليذ ًاخالق داخلي تِ اصاي ّش ٍاحذ ػشهايِ گزاسي :X17اسصؽ افضٍدُ تخؾ وـاٍسصي
اػتاى تِ  GDPاػتاى
ًتايح ٍ تحث:
دس ايي هغالؼِ تا اػتفادُ اص سٍؽ تحليل هَلفِ ّاي اكلي ٍ همذاس ٍيظُ يه ٍ دٍساى ػاهلْا تِ سٍؽ ٍاسيواوغ
تؼذاد  5فاوتَس تِ ػٌَاى ػاهل اكلي ؿٌاختِ ؿذ .دس ًتيدِ هي تَاى هَضَع تحث سا تِ خاي هغالؼِ  17ؿاخق
تِ  5ؿاخق تمليل داد .ايي  5ػاهل تذػت آهذُ ًضديه تِ  79دسكذ ٍاسياًغ ول سا تثييي هي وٌذ،وِ هي تَاى
واس تشسػي سا تا ايي  5ػاهل اًدام داد ػثاستٌذاص:
ػاهل اٍل :تش دسكذ اساضي اػتاًْا  ،دسكذ تَليذ گٌذم آتي ً ،شخ سؿذ خوؼيت ٍ تْشُ ٍسي ًيشٍي واس تاويذ داسد.
ػاهل دٍم :تش ػولىشد گٌذم آتي دس ٍاحذ ّىتاس  ،خوؼيت ػاوي دس سٍػتا ٍ دسكذ افضايؾ دس  GDPتِ اصاي ّش
ٍاحذ ػشهايِ گزاسي تاويذ داسد.
ػاهل ػَم:تش ػولىشد گٌذم دين ٍ اسصؽ افضٍدُ تخؾ وـاٍسصي تاويذ داسد.
ػاهل چْاسم:تش ؿاغالى تخؾ وـاٍسصي تاويذ داسد.
ػاهل پٌدن:تش تحليالت ٍ هيضاى خَاًي ًيشٍي واس دس تخؾ وـاٍسصي تاويذ داسد.
تشاي تـىيل هاتشيغ دادُ ّاي اػتاًذاسد ثاًَيِ تِ ػٌَاى ٍسٍدي آًاليض تاوؼًََهي ػذديً ،وشُ ػاهلي سا تشاي
اػتاًْا ٍ تا تَخِ تِ  5ػاهل تِ سٍؽ صيش ػول هي ؿَد:
5
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وِ ً Fوشُ ػاهلي ٍ  Wضشائة اهتياص فاوتَسّا هي تاؿذ .اًذيغ  kتشاي اػتاى ٍ اًذيغ  jتشاي ػاهل هي تاؿذ.
ايي هاتشيغ تذػت آهذُ هشوة اص  5ػتَى ٍ  28ػغش تِ ػٌَاى ٍسٍدي آًاليض تاوؼًََهي ػذدي تىاس هي سٍد.
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دس تحليل اٍليِ حاكل اص تحليل ػاهلي هي تَاى گفت وِ ًوشُ ػاهلي ّش اػتاى تِ تشتية ًضٍلي هشتة ؿذُ اػت
 .هالحظِ هي ؿَد وِ تحت ّوِ ػاهل ّا تِ غيش اص ػاهل ػَم اػتاى تْشاى دس همام ًخؼت لشاس داسد تِ هٌظَس
عثم ِ تٌذي اٍليِ اػتاًْا هي تَاى اػتاًْا ساتش حؼة ػَاهل تِ ػِ گشٍُ تمؼين وشد:
تحت ػاهل اٍل:
گشٍُ اٍل اػتاى تْشاى ٍلن
گشٍُ دٍم اػتاًْاي يضد ،وشهاىّ ،شهضگاى ،ػوٌاى ،اكفْاى ،فاسع ،ػيؼتاى ،خَصػتاى ،لضٍيي
گشٍُ ػَم ػايش اػتاًْا
تحت ػاهل دٍم:
گشٍُ اٍل اػتاى تْشاى ٍلن
گشٍُ دٍم اػتاًْاي اكفْاى ،ػوٌاى ،يضد ،لضٍيي ،فاسع ،هشوضيّ ،وذاى،
گشٍُ ػَم ػايش اػتاًْا
تحت ػاهل ػَم:
گشٍُ اٍل اػتاى گلؼتاى
گشٍُ دٍم اػتاًْاي هاصًذساى ،اسدتيلّ ،وذاى ،گيالى ،صًداى ،آ -غشتي ،لشػتاى چْاسهحال ،وشدػتاى ،وشهاًـاُ،
وشهاى ،آ – ؿشلي ،فاسع ،خشاػاى
گشٍُ ػَم ػايش اػتاًْا
تحت ػاهل چْاسم:
گشٍُ اٍل اػتاى تْشاى
گشٍُ دٍم اػتاًْاي اكفْاى ،لن ،فاسع ،خشاػاى ،خَصػتاى ،ػوٌاى ،يضد ،هاصًذساى ،آ -ؿشلي
گشٍُ ػَم ػايش اػتاًْا
تحت ػاهل پٌدن:
گشٍُ اٍل اػتاى تْشاى
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گشٍُ دٍم اػتاًْاي هاصًذساى ،اكفْاى ،خشاػاى ،گيالى ،آ -ؿشلي ،فاسع ،ػوٌاى ّوذاى ،يضد ،هشوضي  ،لضٍيي،
لن ،وشهاى ،وشهاًـاُ
گشٍُ ػَم ػايش اػتاًْا
ًىتِ لاتل تَخِ ايي اػت وِ دس  4ػاهل اص ايي  5ػاهل تِ ًَػي ًاّوگٌي اػتاى تْشاى سا تا ػايش اػتاًْا دس
تخؾ وـاٍسصي ًـاى هي دّذ.ديگش هغالؼات ًيض ًاّوگي تَدى اػتاى تْشاى سادس تخـْاي ديگش التلادي ًظيش
كٌؼت ٍ خذهات تاويذ هي وٌذ(.عيفَسي)1383،
دسايي همالِ دٍ تاسهاتشيغ دادُ ّوگي ػاصي ؿذُ اػت تاس اٍل اػتاى تْشاى دس ًاحيِ تحشاًي لشاس گشفت ٍ
اصحيغِ تشسػي خاسج ؿذ .تا حزف اػتاى تْشاى اص هاتشيغ دادُ  ،هاتشيغ اػتاًذاسد ٍ هاتشيغ فَاكل هدذدا تشاي
 27اػتاى تـىيل ؿذ .تشاي تاس دٍم اػتاى لن دس ًاحيِ تحشاًي لشاس گشفت ٍ اص سدُ خاسج ؿذ .دس ًْايت هاتشيغ
دادُ تا  26ػغش ٍ  5ػتَى تالي هاًذ وِ تِ هشحلِ ستثِ تٌذي ٍاسد ٍ وشاًِ تاال ٍپائيي تذػت آهذُ اص ايي هاتشيغ
دس هشحلِ اٍل ٍ دٍم تذيي لشاس اػت:

D   4.673

D   6.524

D   1.486

D   0.159

ٍ همذاس هيٌيون تذػت آهذُ تشاي اػتاى تْشاى ٍ لن تذيي لشاس اػت:
 = 11.412هيٌيون اػتاى تْشاى
 = 4.725هيٌيون اػتاى لن
دس هشحلِ اٍل اػتاى تْشاى اص تحليل خاسج ؿذ ٍ دس هشحلِ دٍم اػتاى لن اص تحليل خاسج ؿذ .الصم تِ روش اػت
وِ هشحلِ تـىيل هاتشيغ فَاكل تِ خاعش پيذا وشدى گشٍّْاي ّوگي اػت .اگش فشم وٌين توام كفات هَسد
هغالؼِ ّوگي ّوگي ّؼتٌذ ًياصي تِ تـىيل ايي هاتشيغ ًيؼت ٍ هحاػثات سا هي تَاى اصعشيك هاتشيغ دادُ
اػتاًذاسد اًدام داد.
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تؼذ اصّوگٌي كفات هَسد هغالؼِ ،گام ًْايي هحاػثِ ستثِ هٌاعك دس وٌاس ديگش هٌاعك هي تاؿذ .اتتذا دس هاتشيغ
دادُ ّاي اػتاًذاسد ثاًَيِ ػاسي اص لن ٍ تْشاى ،هاوضيون همذاس ّش ؿاخق سا تشاي  26هٌغمِ تِ ػٌَاى يه همذاس
ايذُ آل اًتخاب هي ؿَد .ػپغ فاكلِ ّش هٌغمِ سا اص آى همذاس ايذُ آل تذػت هي آيذ(  .) Cioتا هحاػثِ فشهَل
 Cioهاتشيؼي تَخَد خَاّذ آهذ وِ آخشيي هاتشيغ تـىيل ؿذُ دس تىٌيه آًاليض تاوؼًََهي ػذدي خَاّذ تَد.
خذٍل ؿواسًُ 2تايح ًْايي سا ًـاى هي دّذ.دس خذٍل 2اػتاى فاسع اص ًظش لاتليت ػشهايِ گزاسي ستثِ اٍل ٍ
وْىيلَيِ ٍ تَيش احوذ ستثِ آخش سا تذػت آٍسدُ اًذ .ايي خذٍل دسخِ پيـشفت ٍ تشخَسداسي اص اهىاًات يؼٌي
لاتليت اػتاًْا تشاي خزب ػشهايِ سا ًـاى هي دّذ(تختياسي.)1371،
خذٍل ؿواسُ : 2دسخِ پيـشفت ٍ تشخَسداسي اص اهىاًات
اػتاى

1-Fio

ستثِ

فاسع

1.5721

1

ػوٌاى

1.5341

2

اكفْاى

1.4819

3

وشهاى

1.4672

4

هاصًذساى

1.4256

5

لضٍيي

1.4115

6

خشاػاى

1.4123

7

يضد

1.3849

8

ّشهضگاى

1.3559

9

چْاسهحال

1.3452

11

هشوضئ

1.3355

11

خَصػتاى

1.3297

12

گيالى

1.3151

13
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آ  -ؿشلي

1.2611

14

آ  -غشتي

1.2583

15

وشهاًـاُ

1.2471

16

ّوذاى

1.2345

17

گلؼتاى

1.2111

18

لشػتاى

1.1999

19

اسدتيل

1.1761

21

تَؿْش

1.1575

21

ايالم

1.1566

22

ػيؼتاى

1.1937

23

صًداى

1.1711

24

وشدػتاى

1.1689

25

وْگيلَيِ

1.1394

26

هاخز :يافتِ ّاي تحميك
ًتيدِ گيشي:
ًت ايح ًـاى هي دّذ وِ اػتاى فاسع ستثِ اٍل ٍ پغ اص آى ػايش اػتاًْا تا فاكلِ اًذن دس ستثِ ّاي تؼذي ٍ
اػتاى وْىيلَيِ ٍ تَيش احوذ دس ستثِ آخش لشاس هي گيشد ٍ فشضيِ تحميك تاييذ هي ؿَد .ايي تياًگش اسخحيت
اػتاى فاسع تشاي ػشهايِ گزاسي دس صيش تخؾ صساػت تا تَخِ تِ تاال تَدى ؿاخلْاي  17گاًِ ٍ ػايش اػتاًْا تا
آٌّگ وٌذتش پغ اص آى لشاس هي گيشًذ .تِ گضاسؽ ٍصاست تاصسگاًي هيضاى خشيذ گٌذهي وِ دس ػالْاي اخيش دس
وـَس اًدام ؿذُ تيـتشيي خشيذ گٌذم اص اػتاى فاسع – هٌغمِ هشٍدؿت  -تَدُ وِ ًتايح تذػت آهذُ تشتشي
ًؼثي اػتاًْا تا تَخِ تِ ؿاخلْا هـخق ؿذُ ٍ ستثِ تٌذي هٌغمِ اي سا ًـاى هي دّذ .تايذ يادآٍس ؿذ وِ
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ؿاخلْاي هزوَس هتٌاػة تا صيش تخؾ صساػت تَدُ ٍ اگش اػتاًْا سا اص ًظش داهذاسي هَسد تشسػي لشاس گيشد هوىي
اػت وِ اػتاى فاسع خضٍ اػتاًْاي تشتش ًثاؿذ.
ًىتِ لاتل تَخِ ايي اػت وِ دس  4ػاهل اص  5ػاهل تذػت آهذُ(خذٍل ؿواسُ  )2تِ ًَػي ًاّوگي تَدى اػتاى
تْشاى سا تا ػايش اػتاًْا دس صيشتخؾ صساػت تخؾ وـاٍسصي هـاّذُ هي ؿَد.ديگش هغالؼات ًيض ًاّوگي تَدى
اػتاى تْشاى سا دس تخـْاي ديگش التلادي ًظيش كٌؼت ٍ خذهات ًـاى هي دّذ .ايي ًتيدِ حىايت اص آى داسد
وِ دس ّوِ تخـْا – كٌؼت ،خذهات ٍ وـاٍسصي – تيـتش ػشهايِ ّا تِ ػوت پايتخت ّذايت ؿذُ اػت ٍ ايي
ٍيظگي وـَسّاي ووتش تَػؼِ يافتِ هيثاؿذ.
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هٌاتغ ٍ هاخز:
ٍ

تختياسي،كادق؛1375؛تؼييي اٍلَيتْاي ػشهايِ گزاسي كٌؼتي دس اػتاى وشهاًـاُ؛ ػاصهاى هغالؼات
پظٍّـْاي تاصسگاًي.
 .1خاًؼَى؛1379؛تحليل آهاسي چٌذ هتغيشي واستشدي ؛تشخوِ :حؼيٌؼلي ًيشٍهٌذ ؛داًـگاُ فشدٍػي؛
هـْذ.
 .2سئيغ داًا ،فشيثشص؛1381؛تشسػيْاي واستشدي تَػؼِ؛ ًـش چـوِ؛ تْشاى.
 .3عيفَسيٍ ،حيذ؛ 1383؛تؼييي خايگاُ التلادي اػتاًْاي وـَس اص ًظش اسصؽ افضٍدُ ٍ دسكذ ًيشٍي
ؿاغل دس تخـْاي التلادي تِ سٍؽ تحليل ػاهلي ؛ّفتويي وٌفشاًغ آهاسايشاى؛تْشاى.
 .4هشوض آهاس ايشاى؛ ًتايح ػشؿواسي ػوَهي وـاٍسصي ػال.1382
 .5هشوض آهاس ايشاى؛ػالٌاهِ آهاسي وـَس .1385
 .6هشوض آهاس ايشاى؛حؼاتْاي هلي ايشاى حؼاب تَليذ اػتاًْاي وـَس .1385
 .7هشوض آهاس ايشاى؛پايگاُ اعالػات آهاسي . http://amar.sci.org.ir/
َّ .9هي ،حيذس ػلي؛()1381؛ تحليل دادُ ّاي چٌذ هتغيشي دس پظٍّؾ سفتاسي؛ پاسػا؛ تْشاى.

11 . Azadeh,A. & Ataei,G.H.;( 2119) ; A PRINCIPLE COMPONENT
ANALYSIS — NUMERICAL TAXONOMY APPROACH FOR EXPORT
PERFORMANCE ASSESSMENT: THE CASE OF IRANIAN
CHEMICAL UNITS ;The Singapore Economic Review; Vol(54);pp:689717.
11. Dung li,x.,Yanzan,Y.Qiang li,J.,Yang,Sh.,(2118); A numerical taxonomy
of the genera Rehmannia and Triaenophora; Journal of Systematics and
Evaluation;Vol(46); issue(5);pp:731-737.
12. Hellgardt,K.,Shama,g., Oppenheim,Ch.;(2111); Use of numerical
taxonomy and journal impact factors in the evaluation of chemical
engineering academics’ publications; Journal of Information
Science;Vol(27) No.6

)0389 بهار،01  شماره،………………………… فصلنامه علوم اقتصادی (سال سوم08

The Priority Setting of Proveniences for Investment
In Iran’s Agronomy Subsector
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Abstract:
Locate Since the investment components of national production is therefore investments, should
follow any particular methodology that the amount of capital and profits back to the point of
maximum desire.In this article provinces of the indicators defined terms having the priority
investment in agricultural activities and field ranked analysis of different areas of investment for
national and regional programs running capital projects is provided.To do this technique factor
analysis and numerical taxonomy analysis and cross section data from general agricultural
census results in and population and housing 1385 used. Fars results showed that under most 1382
agricultural and boyer ahmad kohgiluyeh minimum capital formation has the ability.Reports by
the ministry of commerce of buying wheat farmers in different provinces in recent years also
confirm this result.
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