
                             

 

 

   

  

        

��رد�  �����د ����� ���� در ��ه�و  	��� ��ر�� �����)

 ا�#�ن ! د)
  

  3333ودتودتودتودتممممالياس الياس الياس الياس ، ، ، ، 2222*،*،*،*،فريبا خاكبازفريبا خاكبازفريبا خاكبازفريبا خاكباز، ، ، ، 1111آباديآباديآباديآباديعليرضا زارع شاهعليرضا زارع شاهعليرضا زارع شاهعليرضا زارع شاه
 azare@yazd.ac.ir - ، واحد رضوانشهر مركز صدوقدانشگاه پيام نور استاديار جغرافيا،1

 KHakbaz@yahoo.com -ركز صدوقام نور، واحد رضوانشهر م، دانشگاه پيكارشناسي ارشد جغرافيا 2

 mavedate@yahoo.com -ريزي شهري، دانشگاه شهيد چمران اهوازجغرافيا و برنامه دانشجوي دكترا 3

 

        چكيدهچكيدهچكيدهچكيده

، همواره يكي از اهداف موكد برنامه ريزان و تصميم گيران كالن نظام پايدارتوسعه بخش صنعت به منظور دستابي به توسعه 

ها و اصولي است مفهوم توسعه پايدار مفهومي بسيار اساسي و مهم است، زيرا در بر گيرنده ايدئال .كشور بوده است - اقتصادي

دهد و عدم توجه و جهل نسبت به آنان، اضمحالل و نابودي محيط و اي روشن را نويد ميكه درك، شناخت و تحقق آنها آينده

كاربردي به بررسي موضوع  –اي وهش حاضر با رويكرد توسعهبا توجه به اهميت موضوع پژ بشريت را به دنبال خواهد داشت.

از آنجايي كه كنترل متغيرهاي مستقلي كه در صنعت سطح توسعه يافتگي را تحت تاثير قرار در استان يزد پرداخته است. 

وش معياري و باشد. در نتيجه جهت مطالعه و پژوهش، در خصوص اين موضوع از ردهند بسيار مشكل و گاهاً غير ممكن ميمي

گردد. همچنين روش تجربي(شخصي و اشخاص) و روش كمي هم به عنوان كامل كنندة، روش معياري شاخصي استفاده مي

و غيره استفاده  SPSS ،EXCEL ،ArcGISهاي تكميلي ها از برنامههمچنين جهت تجزيه و تحليل يافتهاستفاده ميگردد. 

هاي استان تفاوت زيادي وجود دارد. و به ت از نظر توسعه يافتگي بين شهرستانكه نتايج تحقيق نشان داده اس گرديده است.

رتبه اول از نظر وسعت نواحي بندي، عبارتي بين شهرستان هاي استان از نظر توسعه اختالف زيادي وجود دارد. از نظر اولويت

ايسه با ساير شهرستان هاي استان به خود درصد نسبت به كل استان رتبه اول را در مق 32,2صنعتي را شهرستان ابركوه با 

نفر در كارگاههاي صنعتي شاغل به ترتيب كه از  بيشترينو شهرستان يزد با  با كمترينشهرستان خاتم و  اختصاص داده است.

ن . همچنين نتايج تحقيق نشااين نظر رتبه آخر و اول را در مقايسه با ساير شهرستان هاي استان به خود اختصاص داده است

 وجود دارد. اي،  وجود همبستگي محكمي بين مقادير توليد ناخالص داخلي و بخش صنايع كارخانهاز 

  

  توزيع فضايي، توسعه و فقر، صنعت، استان يزد.كلمات كليدي: كلمات كليدي: كلمات كليدي: كلمات كليدي: 



                             

 

 

   

  

        مقدمه و طرح مسئلهمقدمه و طرح مسئلهمقدمه و طرح مسئلهمقدمه و طرح مسئله
توسعه فضايي به طور كلي در يك نگاه مطالعات انجام شده نشان مي دهند كه اغلب كشورهاي در حال توسعه از روند 

). به ويژه تمركز Marx, 1997: 65هاي اقتصادي خود ناراضي هستند(اي جمعيت و فعاليتسكونتگاهها و نحوه توزيع منطقه

هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي و جمعيت در بزرگترين شهر اين كشورها(نخست شهرها)، نه تنها باعث بيش از حد فعاليت

اي اين كشورها به اين شهر ها شده است. بلكه خود اين نخست شهرها با مسائل و توسعه هاياي از پتانسيلجذب بخش عمده

  ).Salerno, 1998: 841اند(اي مواجه شدهمشكالت عديده

امروزه قدرتهاي اقتصادي بزرگترين بخش زيادي از زندگي شهري و روستايي را تحت سيطره خود قرار داده اند، مهمترين 

توان توسعه پايدار  در رابطه به  اين است كه با استفاده از تئوريهاي اقتصادي معاصر، در چه سطحي ميآيد  سؤالي كه پيش مي

توانست نيازهاي انساني را  ها و مفاهيم توسعه اقتصادي در قرن گذشته نمي توزيع صنعت تجزيه و تحليل و اجرا كرد. تئوري

نمود. اين مسائل موجب شد تا رويكردهاي  ت محيطي خالصه مياي از مطالعات حماي تأمين كند و آن را تنها در زنجيره

جديدي ارائه شود و ماهيت تئوري اقتصادي و نقش و وظايف بالقوه آن براي حل مسائل مرتبط با وجود انسان انتقادي و بقاي 

  شهروندي تعريف شود.

باشد.  دو بخش صنعت و كشاورزي مي و از طرفي يكي از مهمترين و بحث انگيزترين تعامالت در سطح كالن، تعامل ميان

) بخش كشاورزي را تنها منبع ثروت 1758گردد. كوزنتس ( ها در قرن هفدهم بر مي مطالعات اوليه در اين زمينه به فيزيوكرات

در قرن بيستم نيز اين موضوع .آيند اي از كشاورزي به حساب مي اي كه تجارت و صنعت تنها شاخه كند به گونه معرفي مي

دانان مختلفي را به خود جلب كرده بود. آنها بر اين عقيده بودند كه توسعه كشاورزي و صنعت بدليل محدود بودن  اقتصادتوجه 

 دو هماهنگ رشد بين تضادي تنها نه معاصر بر اين باورند كه اقتصاددانان كنند. منابع اقتصادي در دو جهت متضاد عمل مي

به عنوان مكمل يكديگر عمل نمايند. از يك طرف بخش  توسعه اقتصادي جريان در توانند مي آنها بلكه، ندارد، وجود بخش

باشد و از  ها و همچنين مواد اوليه مورد نياز بخش صنعت مي كشاورزي تامين كننده مواد غذايي مورد نياز شاغالن ساير بخش

بر رشد اين بخش تاثير مثبتي داشته   ،تواند با تامين تكنولوژي مورد نياز بخش كشاورزي طرفي ديگر توسعه صنعتي نيز مي

 باشد. 

نمايد و در برخي  در اكثر مواقع تاثير پذيري بخش صنعت از كشاورزي را تاييد مي بررسي مطالعات انجام شده در اين خصوص، 

 بايد تابندهش اقتصادي رشد موارد نيز بر وجود رابطه علي دو طرفه بين اين دو بخش اشاره دارد. در حقيقت محرك اوليه براي

 نبوده، بلكه صحيح صنعت بخش تمركزكامل ر مورد در دولت آغاز شود و در اين خصوص استراتژي كشاورزي بخش درون از

 1950 دهه در مختلف حال توسعه در كشورهاي از حاصل تجربيات باشد. كشاورزي به نسبت بيشتري اولويت با و متوازن بايد

 اقتصاددانان اغلب مقابل، در و شود كاسته توسعه اقتصادي در صنعت نقش بر يدتأك شدت از 1960 دهه در كه شد موجب

  ).1382 و صنعت تاكيد كنند (كرباسي و خاكسار، كشاورزي رشد ميان متقابل وابستگي بر توسعه

اند. پيشرفت كرده  آن  به تبع نيز ساير امكانات و تسهيالت و دارد درخشاني سابقه يزد استان در صنعت رشد و گسترش

صنعت به مثابه يكي از محورهاي توليد و اشتغال را در استان يزد به خود اختصاص داده است. با ماشيني شدن كشاورزي و 

در نتيجه  ه است.مات و صنعت بيش از پيش ضرورت يافتافزايش نيروي كار بر اثر افزايش جمعيت و توسعه بخشهاي خد

  ه بررسي موضوع در استان پرداخته است.كاربردي ب –پژوهش حاضر با رويكرد توسعه اي 

  



                             

 

 

   

  

        روش و اهداف تحقيقروش و اهداف تحقيقروش و اهداف تحقيقروش و اهداف تحقيق

است.  بوده كاربردي و كارهاي تحليلي و موضوعات سوي به توصيفي جغرافياي از ايعمده تغييرات شاهد نو، جغرافياي اساس

شيوه تحقيق در  ).136-126: 1384دريابد(استعالجي،  را فضا بر ناظر قوانين كه است آن بر كاربردي جغرافياي رويكرد

). 41: 1367باشد(مطوف، ريزي و مديريت شهري به معناي تبيين حركت در جهت رسيدن به حقايق در ابعاد مختلف ميبرنامه

   .تواند ميزان آنرا را تغيير دهدها و عواملي دخالت دارند كه ميكه در اين مسير شاخص

دهند بسيار مشكل و گاهاً وسعه يافتگي را تحت تاثير قرار مياز آنجايي كه كنترل متغيرهاي مستقلي كه در صنعت سطح ت

گردد. باشد. در نتيجه جهت مطالعه و پژوهش، در خصوص اين موضوع از روش معياري و شاخصي استفاده ميغير ممكن مي

يت همچنين روش تجربي(شخصي و اشخاص) و روش كمي هم به عنوان كامل كنندة، روش معياري استفاده ميگردد. ماه

هايي كه حقايق علمي، بر آن آوري و پردازش دادهباشد. زيرا تحقيق علمي، يعني جمعكاربردي مي –ايپژوهش حاضر توسعه

، SPSS ،EXCELهاي تكميلي ها از برنامههمچنين جهت تجزيه و تحليل يافته). Parker, 2002: 13مبتني است(

ArcGIS .و غيره استفاده گرديده است  

        

        سوال تحقيقسوال تحقيقسوال تحقيقسوال تحقيق
  باشد؟شهري در استان يزد داراي توزيع متعادلي مي -اي ريزي منطقهيا توزيع فضايي صنعت بر اساس برنامهآ )1

  

        شناخت محدودة مورد مطالعهشناخت محدودة مورد مطالعهشناخت محدودة مورد مطالعهشناخت محدودة مورد مطالعه
هاي اصفهان، فارس، ) و به وسيله استان1: 1375استان يزد در بخش  مركزي  فالت ايران واقع  شده(مركز آمار ايران، 

  طه گرديده است.خراسان، كرمان و سمنان احا

متر در اطراف  كوير زرين   850كيلومتر مربع وسعت دارد و ارتفاع  زمين  در نقاط مختلف متفاوت و از  131575اين استان 

  ).27: 1383متر در شير كوه متغير است(جعفري،  4055تا 



                             

 

 

   

  

  
  ) تعيين محدوده شهرستان و استان يزد1( نقشه

  

 عنوان كيلومترمربع) به 130304كشور( مساحت از درصد 8 نفر) و 1035773جمعيت(  از درصد 1,4 بودن دارا با يزد استان

 قرار و اقليمي و جغرافيايي موقعيت خاص بدليل استان است. اين شده واقع ايران مركزي فالت در پهناور، استان چهارمين

 و پراكنده روستاهاي تدريجي شدن خالي هب توانمي آن هاينشانه از كه بوده ايويژه شرايط داراي مركزي، كوير در گرفتن

نفر در كيلومتر  7,9در كشور)، تراكم پائين جمعيت(متوسط  4درصد( رتبه  79,7به  شهرنشيني ضريب افزايش جمعيت، كم

نفر در  43كشور  در تراكم متوسط با نيز مي رسد. در مقايسه 1,2در كشور كه در برخي از شهرستان ها به  28مربع) رتبه 

  اشاره نمود. 1388تر در سال كيلوم

 باالي پذيري سبب مهاجر متعدد شغلي فرصتهاي وجود و استان صنعتي توسعه موجود، اقليمي محدوديتهاي تمام رغم علي

را داشته است) و به تبع  3كه در كشور رتبه  1385-1375نفر خالص مهاجرت طي سالهاي  39000اخير(  سالهاي در استان

 در كشور) شده است. 2(رتبه 109آن افزايش نسبي به 

 



                             

 

 

   

  

        1390139013901390) تغييرات جمعيتي و برخي از ابعاد آن در استان و شهرستان يزد سال ) تغييرات جمعيتي و برخي از ابعاد آن در استان و شهرستان يزد سال ) تغييرات جمعيتي و برخي از ابعاد آن در استان و شهرستان يزد سال ) تغييرات جمعيتي و برخي از ابعاد آن در استان و شهرستان يزد سال 1111((((    جدولجدولجدولجدول

  شرح
  درصد شهرنشيني  1390شهرنشين 

1385  

  درصد شهرنشيني

  خانوار  جمعيت  1390

 8/82 7/79  310084  1074428  استان يزد

  شهرستان يزد

  1390تراكم نسبي   1390 تراكم بيولوژيكي  مساحت  1390جمعيت

582682  9447  67/61 6/3 

  1390جمعيت 
  1390نسبت جنسي 

  زن  مرد

553564 520864 3/106 

  و محاسبات نگارندگان. 1390مĤخذ: استانداري يزد، گزيده نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن،     

  

بان تا بهمن جنوب شرقي است. در دو ماه اسفند و مهر باد غربي در چهار ماه از آ ماه اول سال شمال 6جهت غالب بادها در 

وزد. وزش باد در استان به علت برهنه بودن دشتها و كوهستانها با شدت در جريان است. سرعت باد بصورت  غالب از غرب مي

ر ساعت نيز ثبت كيلومتر د 120كيلومتر در ساعت برسد و حتي اين سرعت در يزد تا  90تواند تا  طوفانهاي سهمگين شني مي

  شده است.

آبادي است كه  1513دهستان و تعداد آباديهاي داراي سكنه استان  51شهر ،  21بخش،  20اين استان داراي ده شهرستان، 

آبادي) را  35آبادي) را شهرستان تفت داشته و كمترين آبادي داراي سكنه ( 474بيشترين تعداد آبادي داراي سكنه (

  ت. شهر يزد مركز اين  استان قرار دارد.شهرستان ميبد داشته اس

و كمترين را شهرستان تفت با رشد  07/3از لحاظ رشد جمعيت ساالنه، باالترين ميزان رشد ساالنه را شهرستان يزد با رشد 

 داشته است. - 9/0

 
        تعاريف و مباني نظري تحقيقتعاريف و مباني نظري تحقيقتعاريف و مباني نظري تحقيقتعاريف و مباني نظري تحقيق

 ايجاد مستلزم تحقق آن، و شودمي محسوب جامعه ره و فرهنگي اقتصادي، اجتماعي متغيرهاي در بنيادي تغيير توسعه اصوالً

 طريق از هاتعادل عدم و هانابرابري كاهش در امر سعي اين تحقق جهت ريزاناست. برنامه آن گوناگون ابعاد بين هماهنگي

زمينه؛  اين در نخست گام دارند. يافتگيتوسعه مثبت هايجنبه جانبه همه گسترش و دايي محروميت متعدد اي برنامه اجراي

  موجود است. شرايط شناسايي و اجتماعي عدالت برتر هدف دستيابي به ها،واقعيت بر منطبق و كارآمد اي برنامه تدوين

به عبارتي توسعه (شهري و روستايي)مفهومي با سابقه است هرچند كه مفهوم آن از لحاظ محتوا و كاركرد در راستاي 

ريزان كشورهاي ). اما امروزه برنامه222:  1381ه طور مداوم تغيير كرده است(رضواني، سازماندهي توسعه در نواحي روستايي ب

اند كه مكانيابي خدمات و تسهيالت مانند صنعت نقش با اهميتي در بهبود توسعه بردهدرحال توسعه عميقاً به اين مطلب پي

ترسي به آن خدمات اساسي ابزاري مهم در شتاب كند و به اين امر اذعان دارند كه بهبود دسنواحي اين كشورها بازي مي

هاي ). تحول و دگرگوني در هر يك از جنبه33: 1386رود(دانشيان و همكاران، اي به شمار ميبخشيدن به توسعه منطقه

گيري هاي عام در سطح ملي نيز خاص زندگي نه تنها ارتباط تنگاتنگ با روندهاي عمومي توسعه دارد، بلكه جدا از سمت

تواند و بايد جزيي از ساماندهي فضايي به شمار ست. بنابراين هرگونه اقدامي در راستاي دگرگوني جنبه هاي زندگي ميني

  ).150: 1385آيد(سعيدي، 



                             

 

 

   

  

        توسعه اقتصاديتوسعه اقتصاديتوسعه اقتصاديتوسعه اقتصادي ----

مي نويسد: توسعه اقتصادي عبارت است از: فرآيندي كه به موجب آن, درآمد واقعي سرانه در يك  1پروفسور جرالد مي ير

  ).83: 1368در دوراني طويل المدت افزايش مي يابد(جيروند،  كشور و

مايكل تودارو، توسعه را اينگونه تعريف مي كند: توسعه را بايد جرياني چندبعدي دانست كه مستلزم تغييرات اساسي در ساخت 

كن كردن فقر مطلق اجتماعي, طرز تلقي عامه مردم و نهادهاي ملي و نيز تسريع رشد اقتصادي، كاهش نابرابري و ريشه 

  ).135: 1370 ،است(نودارو

نتيجه اينكه توسعه به مثابه يك فرآيند با رشد اقتصادي همسان نيست. مي توان كشور خاصي را درنظر آورد كه در آن توليد 

هاي توسعه ناخالص ملي سرانه افزايش يابد ولي در عين حال نابرابري درآمد بيشتر شود, يعني فقيرها فقيرتر شوند و ديگر هدف

نيز رشد منفي پيدا كند. اين وضعيت را مي توان رشد اقتصادي همراه با توسعه منفي به شمار آورد كه در آن به رغم افزايش 

ميانگين درآمد، اوضاع اقتصادي توده مردم بدتر مي شود و رفتارهاي شخصي و گروهي به گونه اي كه در آرمانهاي نوين سازي 

  اصل نكرده است.موردنياز است، پيشرفتي ح

  شماري از هدفهاي توسعه در كشورهاي فقير را اينگونه مشخص كرده است: 2پرفسور دادلي سيرز

  درآمد خانواده بايد در حدي باشد كه بتوان حداقل غذا, سرپناه, پوشاك و كفش را فراهم آورد.

درآمد حاصل از آن موجب خواهد  تمامي سرپرستان خانوارها بايد به كار دسترسي داشته باشند چون نه تنها توزيع -

شد تا سطح معيشت براي عموم تأمين شود, بلكه كار عاملي است كه بدون آن شخصيت انسان نمي تواند پرورش 

  يابد.

 امكانات آموزشي بايد گسترش يابد و از ميزان بيسوادي كاسته شود. -

 به مردم بايد امكان مشاركت در حكومت داده شود. -

ق يابد، به اين مفهوم كه نظرات ديگر حكومتها، حتي االمكان بر تصميمات حكومت كشور استقالل ملي بايد تحق -

 ).2: 1370موردنظر تحميل نشود(كلمون و نيكسون، 

 
        توسعه پايدارتوسعه پايدارتوسعه پايدارتوسعه پايدار ----

ها و اصولي است كه درك، شناخت و تحقق مفهوم توسعه پايدار مفهومي بسيار اساسي و مهم است، زيرا در بر گيرنده ايدئال 

دهد و عدم توجه و جهل نسبت به آنان، اضمحالل و نابودي محيط و بشريت را به دنبال خواهد اي روشن را نويد ميدهآنها آين

فرهنگي و تحقق استانداردهاي بهتر زندگي بدون از دست دادن منابع و - داشت. در توسعه پايدار به رشد اقتصادي، اجتماعي

). در خصوص Jacobs, 1995: 1471اي حمايت از آينده، در زمان حال است(شود. توسعه پايدار، تالش برامكانات توجه مي

  باشد:اي از آنها به شرح زير مياند كه نمونهها و افراد، تعاريف متعددي از آن نمودهتعريف توسعه پايدار انديشمندان، سازمان

كثر سازي رفاه انسان فعلي بدون توسعه پايدار به معناي تلفيق اهداف اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي براي حدا �

  ).OECD, 2001: 11باشد(هاي آتي براي برآوردن نيازهايشان ميبدون آسيب به توانايي نسل

اي كه نيازهاي نسل فعلي را بدون ايجاد اشكال در توانايي نسل آينده در برآوردن توسعه پايدار به عنوان توسعه �

). كه نيازهاي اساسي فقرا در اولويت درجه يك قرار دارد(زاهدي 61: 1378كند(مهشوري، احتياجات خود تامين مي

  ).9: 1384و نجفي، 

                                                           
1 - Gerald Meier  
2 - Dudley Seers 



                             

 

 

   

  

-اصل يك اعالميه ريو: انسان محور توجه توسعه پايدار و اين انسان سزاوار و مستحق يك زندگي سالم و مولد در هم �

  ).Kirkpatrick, 2002: 2باشد(سازي با طبيعت مي

انداز اي كه مثل پسكند، توسعهد از توسعه پايدار به عنوان يك مفهوم بانكي ياد مياستاد دانشگاه هاروار 3پانايوتو �

  ).40: 1374شود(ميرآبزاده ماند و ارزش خاص آن مثبت است و موجب كاميابي در آينده ميمي

-مي استفاده اطرافشان هاياكوسيستم هايظرفيت از كه هاييانسان زندگي كيفيت بهبود �

  . )IUCN/WWF/UNEP,1991كنند(

 و نيز كاهش از جلوگيري .اجتماعي و اقتصادي محيطي، عوامل از متشكل چارچوبي در منابع از خردمندانه استفادة �

 حفظ آينده هاينسل زندگي كيفيت اينكه ضمن كنوني زندگي كيفيت دادن بهبود

  ).www.ncaction.org.ukشود(

هاي نسل براي آنكه منابع بدون شود برآورده كنوني جامعة ينيازها كه ايگونه به منابع مديريت و استفاده فلسفه �

  ).www.opb.comافتد( خطر به آينده

بنابراين به استناد تعاريف، توسعه پايدار فرآيندي است كه اهداف اقتصادي، اجتماعي، بهداشتي، آموزشي و زيست محيطي      

نمايد. بر اين اساس سه محيط عمده و يا سه بعد ت اجرا ميجامعه را در هر مكاني از طريق برنامه، طرح، سياست و اقداما

  .)128: 1392(مودت و امانپور، زيست محيطي- 3اجتماعي. - 2محيط اقتصادي. -1اصلي وجود دارد كه عبارتند از: 

  

        تجزيه و تحليل يافته هاتجزيه و تحليل يافته هاتجزيه و تحليل يافته هاتجزيه و تحليل يافته ها
        وضعيت اقتصادي استان يزدوضعيت اقتصادي استان يزدوضعيت اقتصادي استان يزدوضعيت اقتصادي استان يزد �

 عنوان كيلومترمربع) به 130304كشور( مساحت از درصد 8 ونفر)  1035773جمعيت(  از درصد 1,4 بودن دارا با يزد استان

 قرار و اقليمي و جغرافيايي موقعيت خاص بدليل استان است. اين شده واقع ايران مركزي فالت در پهناور، استان چهارمين

 و پراكنده تاهايروس تدريجي شدن خالي به توانمي آن هاينشانه از كه بوده ايويژه شرايط داراي مركزي، كوير در گرفتن

نفر در كيلومتر  7,9در كشور)، تراكم پائين جمعيت(متوسط  4درصد( رتبه  79,7به  شهرنشيني ضريب افزايش جمعيت، كم

نفر در  43كشور  در تراكم متوسط با نيز مي رسد. در مقايسه 1,2در كشور كه در برخي از شهرستان ها به  28مربع) رتبه 

  ).49: 1386نمود(مويدفر، اشاره  1388كيلومتر در سال 

 باالي پذيري سبب مهاجر متعدد شغلي فرصتهاي وجود و استان صنعتي توسعه موجود، اقليمي محدوديتهاي تمام رغم علي

را داشته است) و به تبع  3كه در كشور رتبه  1385-1375نفر خالص مهاجرت طي سالهاي  39000اخير(  سالهاي در استان

 در كشور) شده است. 2تبه (ر109آن افزايش نسبي به 

آبادي داراي سكنه است(دفتر تقسيمات كشوري  1513دهستان و  51شهر،  21بخش،  20شهرستان،  9استان يزد در داراي 

هاي ديگر آن ابركوه، اردكان، ميبد، مهريز، تفت، بافق ، خاتم و ). شهر يزد مركز اين استان و شهرستان1385استانداري يزد، 

  باشند.صدوق مي

  

                                                           
3 -Panayotou. 



                             

 

 

   

  

 

 درصدي 03/2نفر بوده كه با رشدي متوسط  990818بر اساس سرشماري نفوس و مسكن،  1385جمعيت استان يزد در سال 

  است. يافته افزايش نفر 1074428به  1390نفر و در سال  1059505 به 1388 سال نفر، در 1035773 به 1387 سال در

 از درصد افزايش يافته است. كه 9اين رقم به  1388سفانه در سال درصد بوده كه متا 6/6نرخ بيكاري استان  1387در سال 

 رشد به رو اينكه روند ضمن است، بوده كار بازار به دانشگاهي التحصيالن فارغ و كار جوياي زنان ورود آن اصلي داليل جمله

  است. داده را افزايش يشهر بيكاري شهرها، در كار نيروي تقاضاي متناسب افزايش عدم و شهرها به روستائيان مهاجرت

 كاهش درصد 2/7شده  ثبت فوت تعداد و افزايش درصد 9/6، 1387سال  به نسبت شده ثبت والدت تعداد 1388 سال در

و  5/0به ترتيب  1387سال  به نسبت 1388سال  در شده ثبت طالق تعداد و شده ثبت ازدواج تعداد همچنين .است داشته

  است. داشته افزايش درصد 2/32

 از كه داشته است افزايش درصد 9به  رقم اين 1388سال در متاسفانه كه بوده درصد 6/6استان  بيكاري نرخ 1387 سال در

 رشد به رو اينكه روند ضمن است، بوده كار بازار به دانشگاهي التحصيالن فارغ و كار جوياي زنان ورود آن اصلي داليل جمله

  .است داده را افزايش شهري بيكاري ، شهرها در كار نيروي تقاضاي متناسب افزايش عدم و شهرها به روستائيان مهاجرت

        1385138513851385جمعيتي سال جمعيتي سال جمعيتي سال جمعيتي سال  نماگرهاينماگرهاينماگرهاينماگرهاي وووو هاهاهاها ) شاخص) شاخص) شاخص) شاخص2222جدول (جدول (جدول (جدول (

  تعداد/مقدار  واحد  شاخص يا نماگر

  52  درصد مردان جمعيت درصد

  48  درصد  زنان جمعيت درصد

  109  درصد  جمعيت جنسي نسبت

  8/5  درصد  جمعيت سالخوردگي نسبت

  03/2  درصد  جمعيت ساالنه رشد سطمتو

  80  درصد  شهرنشيني ميزان

  4/24  درصد  ساله 0-14  جمعيت نسبي توزيع

  70  درصد  ساله 64-15جمعيت  نسبي توزيع

  8/5  درصد  ساله و بيشتر 65جمعيت  نسبي توزيع

  295095  خانوار  خانوار تعداد

  8/3  نفر  خانوار بعد

  9/90  درصد  مردان باسوادي نسبت

  9/84  درصد  زنان باسوادي نسبت

  1/81  درصد  بيشتر و ساله 6 جمعيت سوادي با درصد

  90  درصد  شهري مناطق در سوادي با درصد

  80  درصد  روستايي مناطق در سوادي با درصد

  7/7  مربع كيلومتر در نفر  جمعيت تراكم

  35/24  درصد  جمعيت جواني نسبت

  .1385ن يزد، مĤخذ: گزارش اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استا



                             

 

 

   

  

  1375) مقايسه جمعيت فعال، شاغل و بيكار در استان يزد كشور در سال 3(جدول 

  سهم يزد در كشور  استان يزد(نفر)  كل كشور(هزار نفر)  شرح

  35/1  810401  60060  كل جمعيت

  54/1  247492  16028  جمعيت فعال

  61/1  234934  14572  شاغل

  86/0  12558  1456  بيكار

  ___  5/30  7/26  عموميميزان فعاليت 

  ___  45/2  12/3  ميزان خالص بار تكفل

  ___  1/5  1/9  ميزان بيكاري

  .1375مĤخذ: مركز آمار ايران، سال 

  

هاي اقتصادي مورد توجه قرار مي گيرد. ميزان خالص بارتكفل مي باشد. يك شاخص عمده اقتصادي معتبر در متون و تحليل

باشد.  مي خود خانوار اعضاي نفر چند و مخارج ها هزينه متكفل خودش بر عالوه اغلش فرد هر كه دهد مي نشان ميزان اين

 در گذاري سرمايه نرخ آن نتيجه در و است بيشتر شاغالن انداز براي پس امكان باشد، كمتر تكفل بار يا ميزان اين چقدر هر

 جامعه در تكفل بار خالص ميزان 1375  الس گردد. در مي بيشتر كار نيروي شغلي براي هاي فرصت و يافته افزايش جامعه

 نفر براي هر 45/2 برابر و كمتر بمراتب يزد منطقه در ميزان اين حاليكه در است، بوده شاغل فرد هر براي نفر  12/3 برابر ملي

  است. بوده شاغالن از يك

است. زيرا در كل كشور ميزان  دهش گزارش كشوري ميزان از نيمي معادل تقريباً يزد منطقه محدوده در نيز بيكاري ميزان

 قيمت تغييرات علت به 1375 از بعد سالهاي درصد بوده است. يادآوري مي شود در 1/5درصد ولي در استان يزد  1/9بيكاري 

 و انداز پس نرخهاي كشور، ملي درآمد كاهش و نفت

 ايران آمار مركز گزارشات است. مطابق داشته فراوان افزايش بيكاري ميزان هاي آن نتيجه در و يافته كاهش گذاريها سرمايه

 نيز يزد استان است. در بوده درصد  9/13و  5/13معادل  ترتيب به 1380 و 1375 سالهاي در كشور كل در بيكاري ميزان

  است. شده گزارش درصد 1/12و  2/10به ترتيب  مذكور سالهاي براي و داشته افزايشي روندهاي

  

 ديديديدياقتصااقتصااقتصااقتصا فعاليتفعاليتفعاليتفعاليت عمدهعمدهعمدهعمده هايهايهايهاي بخشبخشبخشبخش ----

 گيرد: مي قرار بررسي مورد و تقسيم زير شرح به كلي بخش سه در اقتصاد عمده هاي فعاليت

 شكار و صيد و جنگل ساير حيوانات، و شيالت و مرغ و دام باغداري، زراعت، مختلف فعاليت هاي شامل كه كشاورزي – اول

 باشد. مي

 و ساخت معدن، آن هاي بخش رزي و است توليدي تهاي فعالي انواع كليه شامل كه صنعت – دوم

 مي باشد. ساختمان و گاز و برق و آب صنعت،

 گروه اين گيرد. در بر مي را خدمات ارائه و توليد كه است فعاليت هايي كليه شامل كه خدمات – سوم

 دولتي، و اداري انواع خدمات شامل كه مي گيرد بر در را نوين اقتصاد پيشرفته و اقتصادي فعاليت هاي از وسيعي طيف

 قبيل از شود مي ارايه انفرادي بصورت افراد به كه و خدماتي بازرگاني ارتباطات، و نقل و حمل بيمه، و بانك درمان، آموزش،

كه  خدماتي فعاليت هاي از وسيعي گروه شود. امروز مي غيره و نيكوكاري مذهبي، انواع خدمات و عكاسي حمام، سلماني،



                             

 

 

   

  

 با اقتصادي تحليلهاي از برخي كه در گيرد مي قرار گروه اين در نيز است انفورماتيك اصطالح به و رساني اطالع و آمار شامل

  شود. برده مي نام نيز اقتصادي فعاليت هاي چهارم بخش عنوان

 فراواني بيشترين كه است معدن و صنعت منطقه اين در غالب فعاليت كه سازد مي نمايان يزد استان شاغالن آمار بررسي

 و درصد از شاغالن منطقه مورد مطالعه در اين بخش فعاليت داشته اند.  9/44  حدود 1375 سال است. در دارا را شاغالن

 هاي فعاليت در گذشته از يزد استان درصد بوده است. 6/14كشاورزي   بخش درصد و سهم5/40خدمات معادل  بخش سهم

 كشور صنعتي محصوالت از توجهي قابل بخش است. داشته اي ويژه كشور جايگاه صنعت در و بوده پيشگام صنعتي و توليدي

  شود. مي توليد يزد استان در فلزي غير هاي و كاني نساجي بخش در بويژه

  

        1375137513751375) توزيع شاغالن در بخش هاي عمده اقتصادي در استان يزد سال ) توزيع شاغالن در بخش هاي عمده اقتصادي در استان يزد سال ) توزيع شاغالن در بخش هاي عمده اقتصادي در استان يزد سال ) توزيع شاغالن در بخش هاي عمده اقتصادي در استان يزد سال 4444جدول (جدول (جدول (جدول (

  الگوي كشوري (درصد)  استان يزد  بخش هاي اقتصادي

  درصد  تعداد

  0/22  6/14  34274  كشاورزي

  7/30  9/44  105605  صنعت

  3/46  5/40  95055  خدمات

  0/100  0/100  234934  جمع

  مĤخذ: مركز آمار ايران.

  

 38با سرانه  ريال ميليارد 39187برابر  1386سال  در استان داخلي ناخالص توليد اي، منطقه هاي حساب نتايج آخرين طبق

مي دهد.  نشان افزايش درصد 28 حدود ريال، ميليون 29 سرانه توليد با 1385 سال به نسبت كه است بوده ريال ميليون

( سهم  1385 سال به نسبت كه گرديده محاسبه درصد 3/1كشور  داخلي ناخالص توليد از استان سهم سال اين در همچنين

  باشد. نمي توجه قابل استان هاي قابليت به توجه با ميزان اين البته كه دهد مي نشان درصدي از كشور)، افزايش 21/1

 47 بخش خدمات، سهم درصد 8/42به  نزديك استان، در اقتصادي مختلف هاي بخش افزوده ارزش كل از 1386 سال در

ترتيب  به اين نسبت 1385 سال در حاليكه در بوده كشاورزي بخش سهم درصد 2/10و  معدن و صنعت بخش سهم درصد

  است. بوده كشاورزي بخش سهم درصد 3/10و درصد صنعت و معدن  2/40درصد خدمات،  5/49

  

        يزديزديزديزد استاناستاناستاناستان اقتصادياقتصادياقتصادياقتصادي عمدهعمدهعمدهعمده هايهايهايهاي بخشبخشبخشبخش افزودهافزودهافزودهافزوده ارزشارزشارزشارزش تفكيكتفكيكتفكيكتفكيك بهبهبهبه داخليداخليداخليداخلي ناخالصناخالصناخالصناخالص ) محصول) محصول) محصول) محصول5555جدول (جدول (جدول (جدول (

        1386138613861386        1385138513851385        1384138413841384        1383138313831383        1382138213821382        1381138113811381        شرحشرحشرحشرح

  3980  2919  2253  1975  1956  1696  كشاورزي

  4701  2543  2824  1115  986  844  معدن

  9545  7303  4148  3181  2790  2370  صنعت

  827  541  415  382  313  341  آب، برق و گاز

  3177  3213  1910  949  936  733  ساختمان

  16649  13922  11437  9049  7001  5673  خدمات

  307  - 65  -66  135  76  58  واردات بر ماليات خالص



                             

 

 

   

  

به قيمت  داخلي ناخالص

  بازار

11714  14056  16786  22920  30377  39187  

  مĤخذ: مركز آمار ايران.

  

        نگاههاي كوچك و زودبازده اقتصادينگاههاي كوچك و زودبازده اقتصادينگاههاي كوچك و زودبازده اقتصادينگاههاي كوچك و زودبازده اقتصاديبببب ----

 در ويژه به كم درآمد اقشار بين منابع عادالنه توزيع هدف با كارآفرين و اقتصادي زودبازده و كوچك هاي بنگاه گسترش طرح

 تحرك جهت تقويت در بانكي تسهيالت كارايي و نفتي غير صادرات و توليد افزايش يافته، توسعه كمتر و محروم مناطق

 به يزد استان ارزشمند در اقدام اين دستاوردهاي اهم .گرديد اجرا و تدوين نهم دولت در اشتغالزايي و كارآفريني اقتصادي،

  .باشد مي ذيل جداول شرح

        اعتباراتاعتباراتاعتباراتاعتبارات محلمحلمحلمحل ازازازاز يزديزديزديزد استاناستاناستاناستان كارآفرينكارآفرينكارآفرينكارآفرين وووو زودبازدهزودبازدهزودبازدهزودبازده بنگاههايبنگاههايبنگاههايبنگاههاي ) تسهيالت) تسهيالت) تسهيالت) تسهيالت6666جدول (جدول (جدول (جدول (

        1388138813881388سال سال سال سال         1387138713871387سال سال سال سال         واحدواحدواحدواحد        شرحشرحشرحشرح

  645  1828  ريال دميليار  استان به ابالغي سهميه

  746  1825  ريال ميليارد  كارگروه توسط شده مصوب مبلغ

  195  318  ريال ميليارد  بانك توسط شده مصوب مبلغ

  195  265  ريال ميليارد  شده پرداخت مبلغ

 توسط شده مصوب هاي طرح در اشتغال تعداد

  بانك
  1005  1239  نفر

  123  24  نفر  رسيده برداري بهره به طرحهاي در اشتغال

  مĤخذ: دفتر امور اقتصادي استانداري يزد.

  

        طبيعيطبيعيطبيعيطبيعي منابعمنابعمنابعمنابع وووو كشاورزيكشاورزيكشاورزيكشاورزي ----

باشد. مطالعات اوليه  يكي از مهمترين و بحث انگيزترين تعامالت در سطح كالن، تعامل ميان دو بخش صنعت و كشاورزي مي

كند  تنها منبع ثروت معرفي مي) بخش كشاورزي را 1758گردد. كوزنتس ( ها در قرن هفدهم بر مي در اين زمينه به فيزيوكرات

). در قرن بيستم نيز اين موضوع 2003آيند (آشراو  اي از كشاورزي به حسا ب مي اي كه تجارت و صنعت تنها شاخه به گونه

دانان مختلفي را به خود جلب كرده بود. آنها بر اين عقيده بودند كه توسعه كشاورزي و صنعت بدليل محدود بودن  توجه اقتصاد

 دو هماهنگ رشد بين تضادي تنها نه معاصر بر اين باورند كه اقتصاددانان كنند. اقتصادي در دو جهت متضاد عمل مي منابع

به عنوان مكمل يكديگر عمل نمايند. از يك طرف بخش  توسعه اقتصادي جريان در توانند مي آنها بلكه، ندارد، وجود بخش

باشد و از  ها و همچنين مواد اوليه مورد نياز بخش صنعت مي الن ساير بخشكشاورزي تامين كننده مواد غذايي مورد نياز شاغ

بر رشد اين بخش تاثير مثبتي داشته   تواند با تامين تكنولوژي مورد نياز بخش كشاورزي، طرفي ديگر توسعه صنعتي نيز مي

  باشد. 

هاي آينده  گيري استراتژي گذشته و شكلهاي اقتصادي  هاي اقتصادي يك كشور براي ارزيابي سياست شناخت رابطه بين بخش

هاي مناسب براي دستيابي به  هاي اقتصادي، شناخت سياست نمايد. بدون شناخت ارتباط متقابل بين بخش بسيار ضروري مي

رشد و توسعه پايدار اقتصادي مشكل خواهد بود. در اين راستا مطالعه حاضر به بررسي رابطه متقابل بين دو بخش كشاورزي و 

 ت مي پردازد. صنع



                             

 

 

   

  

بخش كشاورزي در ايران مانند هر كشور در حال توسعه ديگر، نقش اساسي در توسعه اقتصادي به عهده دارد كه ناديده گرفتن 

آن نه تنها موجب ركود كشاورزي مي شود بلكه به عاملي بازدارنده در جهت توسعه اقتصادي تبديل مي گردد(نوري 

ي كشورهاي كم توسعه در مقايسه با كشورهاي صنعتي پيشرفته، كه دارا ي بخش ). از خصال كشاورز31: 1372نائيني،

كشاورزي پيشرفته اي هم هستند، گذشته از سطح فن شناسي، نحوه بهره برداري و كارآمدي نيروي كار يكي نيز به روابط 

  ).37: 1372س دانا،قيمت و درآمد در بخش كشاورزي و رابطه آن با بخش هاي بيروني كشاورزي مربوط مي شود(رئي

بهره برداري كشاورزي در يزد وجود داشته است كه بيشترين آنها در تفت  84690، 1382براساس سرشماري كشاورزي سال 

باغدار،  67022زراعت،  43654بهره بردار بوده است. از كل بهره برداري ها  11285بهره برداري و سپس يزد با  15402با 

  پرورش دام بزرگ بوده است. 9645پرورش دام كوچك و  35052پرورش ماكيان،  37657

مهمترين مناطق كشاورزي دشتهاي يزد، اردكان، بهادران، بهاباد، هرات، مروست، چاهك و ابركوه است. محصوالت كشاورزي 

وانه، خيار، استان شامل انار، پسته، بادام، غالت، آفتابگردان، انگور، پنبه، چغندرقند، كنجد، گندم، جو، نخود، ذرت، هند

بهره بردار بي  30765بهره بردار كشاورزي  84690آفتابگردان، سيب زميني، گوجه فرنگي و ساير سبزيجات مي باشد. از جمع 

سال سن  64بهر بردار باالي  21422سال و  15بهره بردار زير  8بهره بردار تحصيالت عاليه (دانشگاهي)،  4637سواد و 

  ).1383دارند(مهندسين مشاور عرصه، 

 اساسي استمرار عامل دارد، جامعه در كه اقتصادي و معيشتي نقش بر عالوه يزد، استان چون كويري مناطق در كشاورزي

 رفته بين كوير از برابر در مقاومت هاي پايگاه روستاها، در كشاورزي شدن رنگ كم با كه طوري به رود، مي شمار به نيز حيات

  .باشد مي خاصي برخوردار اهميت از يزد استان در كشاورزي بخش دليل همين به . تاداف خواهد خطر به جامعه حيات كل و

 را درصد 58 و اراضي زراعي را آن درصد 42 كه بوده برخوردار هكتار 134732 معادل كشتي زير سطح از 1388 سال يزد در

 بخش توسعه در توجه قابل نكات از خواه آب كم و اي گلخانه هاي كشت گسترش سمت به گرايش .دهد مي تشكيل باغات

  .گردد مي محسوب كشاورزي برداران بهره افتخارات از و بوده هاي اخير سال در

 تن 262195 توليد نتيجه آن كه دارند اشتغال دامي واحد هزار 738 و ميليون 3 نگهداري و پرورش به يزد برداران بهره

 و توليد زمينه در به تزايد رو گرايش و بلدرچين پرورش در رانحصا استان در شاخص باشد. از موارد مي دامي محصوالت

 در اخير هاي سال در اسب اصيل ويژه به اسب توليد و پرورش كه اين باشد. ضمن مي قرقاول حتي و كبك شترمرغ، پرورش

  .است گرديده برخوردار خوبي رونق از استان

ادامه  رغم علي دهد مي نشان 1387 و 1388 هاي سال طي محدوده مورد مطالعه در كشاورزي وضعيت بررسي كلي به طور

 محصوالت توليد ميزان آبي، محدود منابع از بهتر استفاده منظور به كشت الگوي تغيير با هاي صورت گرفته، خشكسالي روند

همچنين  . ستا داشته افزايش درصد 3/18و  9/70ترتيب  به كه بطوري بوده، برخوردار خوبي بسيار رشد از اي و گلخانه باغي

توليد  چند است. هر داشته توجهي قابل افزايش مرغ گوشت و شير قرمز، گوشت زمينه در سال اين در استان دامي توليدات

  است. شده كم بلدرچين و مرغ تخم

  

  

  

  

  

  

        بررسي جايگاه شهرك هاي صنعتي در استان يزدبررسي جايگاه شهرك هاي صنعتي در استان يزدبررسي جايگاه شهرك هاي صنعتي در استان يزدبررسي جايگاه شهرك هاي صنعتي در استان يزد ----



                             

 

 

   

  

ركز استان و پيشرفت و توسعه آن قرار داده بود سبب سياست هاي كالن و استاني در گذشته كه توجه و تمركز را بر روي م

گرديد مناطق ديگر به خصوص نقاطي چون ابركوه كه محروم و نيز فاقد زيربناي الزم براي استقرار صنايع بوده ، از محروميت 

  و عقب افتادگي مضاعف و غير قابل مقايسه اي با مركز برخوردار باشند.

يازده ناحيه صنعتي و پنج منطقه صنعتي در حال فعاليت است كه بدليل تقاضاي  استان يزد داراي هشت شهرك صنعتي،

سرمايه گذاري پنج شهرك صنعتي ديگر در حال آماده سازي مي باشد، مشخصات اين شهرك ها و نواحي به شرح جداول ذيل 

  بيان مي گردد:

  

        1383138313831383) مشخصات شهرك هاي صنعتي استان يزد بر اساس آمار سال ) مشخصات شهرك هاي صنعتي استان يزد بر اساس آمار سال ) مشخصات شهرك هاي صنعتي استان يزد بر اساس آمار سال ) مشخصات شهرك هاي صنعتي استان يزد بر اساس آمار سال 7777((((    جدولجدولجدولجدول

  سال شروع فعاليت  تعداد واحدهاي فعال  مساحت كل ( هكتار )  نام

  1380        9999        42,542,542,542,5  شهرك صنعتي جهان تفت

  1381        1111        90909090  شهرك صنعتي جهان ابركوه

  1377        2222        100100100100  شهرك صنعتي جهان بافق

  1370        33333333        300300300300  شهرك صنعتي جهان مهريز

  1370        66666666        338338338338  شهرك صنعتي جهان آباد ميبد

  1370        21212121        339339339339  شهرك صنعتي جهان اردكان

  1379        2222        565,9565,9565,9565,9  منطقه ويژه اقتصادي نساجي يزد

  1364        229229229229        686686686686  شهرك صنعتي يزد

  -  372  2611  جمع كل

  .1386مأخذ: عظيمي، 

  

چنانچه مقايسه اي بين شهرستانهاي استان در مورد شهرك هاي صنعتي از لحاظ مساحت واحدهاي مستقر در آن انجام يابد 

  نتايج ذيل حاصل مي آيد:

آغاز نموده است. و شهرك  1364هكتار با بيشترين وسعت فعاليت خود را از سال  686ظ وسعت شهرك صنعتي يزد با از لحا

هكتار كمترين  43واحد در حالت ميانه استان و و در مقابل شهرك صنعتي تفت با حدود  33هكتار و  300صنعتي مهريز با 

  ميزان را در استان به خود اختصاص داده اند.



                             

 

 

   

  

        هاي استان يزد به تفكيك هر شاخصهاي استان يزد به تفكيك هر شاخصهاي استان يزد به تفكيك هر شاخصهاي استان يزد به تفكيك هر شاخصهرستانهرستانهرستانهرستانرتبه شرتبه شرتبه شرتبه ش �

        رتبه بندي شهرستان هاي داراي ناحيه صنعتي از لحاظ وسعترتبه بندي شهرستان هاي داراي ناحيه صنعتي از لحاظ وسعترتبه بندي شهرستان هاي داراي ناحيه صنعتي از لحاظ وسعترتبه بندي شهرستان هاي داراي ناحيه صنعتي از لحاظ وسعت ----

        1387138713871387رتبه بندي شهرستان هاي داراي ناحيه صنعتي از لحاظ وسعت سال رتبه بندي شهرستان هاي داراي ناحيه صنعتي از لحاظ وسعت سال رتبه بندي شهرستان هاي داراي ناحيه صنعتي از لحاظ وسعت سال رتبه بندي شهرستان هاي داراي ناحيه صنعتي از لحاظ وسعت سال     ))))8888جدول (جدول (جدول (جدول (

  درصد ( وسعت به كل نواحي صنعتي  استان )  نام شهرستان  رتبه

  32,2        ابركوهابركوهابركوهابركوه  1

  7,3        اردكاناردكاناردكاناردكان  6

  8,7        بافقبافقبافقبافق  5

  9,7        تفتتفتتفتتفت  4

  10,2        خاتمخاتمخاتمخاتم  3

  8,7        صدوقصدوقصدوقصدوق  5

  7,3        مهريزمهريزمهريزمهريز  6

  16  ميبد  2

  .1386مأخذ: عظيمي، 

  

درصد نسبت به كل استان رتبه اول را در مقايسه با ساير  32,2رتبه اول از نظر وسعت نواحي صنعتي را شهرستان ابركوه با  -

  شهرستان هاي استان به خود اختصاص داده است.

  

        ن هاي استان از لحاظ تعداد واحد به توليد رسيده ن هاي استان از لحاظ تعداد واحد به توليد رسيده ن هاي استان از لحاظ تعداد واحد به توليد رسيده ن هاي استان از لحاظ تعداد واحد به توليد رسيده رتبه بندي شهرستارتبه بندي شهرستارتبه بندي شهرستارتبه بندي شهرستا ----

        1387138713871387) وضعيت رتبه بندي شهرستان هاي استان از لحاظ تعداد واحد به توليد رسيده سال ) وضعيت رتبه بندي شهرستان هاي استان از لحاظ تعداد واحد به توليد رسيده سال ) وضعيت رتبه بندي شهرستان هاي استان از لحاظ تعداد واحد به توليد رسيده سال ) وضعيت رتبه بندي شهرستان هاي استان از لحاظ تعداد واحد به توليد رسيده سال 9999جدول (جدول (جدول (جدول (

  درصد واحدهاي به توليد رسيده به كل استان  نام شهرستان  رتبه

  22,7        ابركوهابركوهابركوهابركوه  1

  19,8        مهريزمهريزمهريزمهريز  2

  15,8        بافقبافقبافقبافق  3

  13,8        تفتتفتتفتتفت  4

  10,8        ميبدميبدميبدميبد  5

  8,9        اردكاناردكاناردكاناردكان  6

  7,09        خاتمخاتمخاتمخاتم  7

  0  صدوق  8

  .1386مأخذ: عظيمي، 

  

  

رتبه اول را در مقايسه با ساير شهرستان هاي  22,7شهرستان ابركوه از نظر تعداد واحد به توليد رسيده با درصدي معادل  -

  استان دارا مي باشد. 



                             

 

 

   

  

واحد فعال با اشتغال  337نقالب، استان يزد داراي اگر بخواهيم مقايسه اي كلي را انجام دهيم مالحظه مي شود، قبل از ا

 1380% مي باشد. در سال 100نفر بوده در صورتيكه ابركوه فاقد واحد صنعتي بوده و در واقع نسبت استان به ابركوه  11400

نوع محصول  730نفر و بيش از  52413ميليارد ريال و اشتغال زايي  5049,3واحد توليدي با سرمايه گذاري  2108قريب به 

  فعال بوده اند.

  

        گيريگيريگيريگيرينتيجهنتيجهنتيجهنتيجه
تجارت بين الملل به دو نوع درون صنعتي و بين صنعتي تقسيم مي شود. تجارت بين صنعتي به صادرات و واردات گروه هاي 

كااليي مختلف در يك كشور اطالق مي شود. در اين نوع تجارت، يك كشور كاال را صادر و يا وارد مي كند. تجارت بين صنعتي 

ر اساس نظريه هاي كالسيك تجارت بين الملل با فروض فعاليت در بازار رقابت كامل، متجانس بودن كاالها و خدمات و بازده ب

ثابت نسبت به مقياس توليد؛ و به دليل تفاوت تكنولوژي دو كشور، تفاوت در شده استفاده از عوامل و موجودي عوامل توليدي 

اوهلين را مطرح كرد. كه با -ي پذيرد. به عنوان نمونه مي توان نظريه سهم عوامل هكشركشورها، بر اساس مزيت نسبي انجام م

توجه به تفاوت در شدت به كارگيري عوامل و موجودي عوامل توليد، جريان هاي تجاري بين صنعتي كشورها را توضيح مي 

و بر مبناي تفاوت در موجودي عوامل آنها دهد. بر اساس اين نظريه، تجارت بين صنعتي در كشورها به علت وجود مزيت نسبي 

  .گيردشكل مي

، همواره يكي از اهداف موكد برنامه ريزان و تصميم گيران كالن نظام پايدارتوسعه بخش صنعت به منظور دستابي به توسعه 

در اين  كشور بوده است. با نگاهي كلي برنامه هاي تدوين شده براي بخش صنعت ديده مي شود كه وجه غالب - اقتصادي

برنامه ها حمايت از صنعت به شيوه هاي مختلف از قبيل اعطاي انواع يارانه هاي ارزي و ريالي، فراهم ساختن بازارهاي تضمين 

شده مصرف داخلي، معافيت هاي مالياتي و غيره بوده است. اما با توجه به بحث هاي موجود در فضاي اقتصادي كشور به نظر 

ايت ها، رضايت چنداني از عملكرد اين بخش وجود ندارد. و از طرفي توسعه اقتصادي به صورت مي رسد كه عليرغم اينكه حم

بخشي يا منطقه اي مستلزم داشتن يك الگوي جامع مطالعه شده بر حسب اهداف سياستگذاري مي باشد. بديهي است در يك 

كه  باشد.هدف و ابزار اساسي جهت توسعه ميبرنامه توسعه جهت رسيدن به اهداف برنامه، برنامه ريزي براي بخش صنعت يك 

  باشد:پژوهش حاضر با تحقيق و مطالعه بر روي اين موضوع نتايج آن به شرح زير مي

وجود همبستگي محكمي بين مقادير توليد ناخالص داخلي و بخش صنايع  نتايج مطالعات نشان داده است، -

اي  در اين مورد، وجود رابطه قوي بين رشد صنايع كارخانه فرضيه اصلي مطالعات انجام شده وجود دارد.اي،  كارخانه

اي تاثير بسزايي در جهت رشد توليد ناخالص  اي كه رشد صنايع كارخانه و رشد توليد ناخالص داخلي است، به گونه

  اند. اي را به عنوان موتور رشد اقتصادي معرفي كرده داخلي دارد. به همين دليل است كه صنايع كارخانه

توان رويكرد صنعتي  هاي اخير را مي دهد به طور كلي رويكرد توسعه استان در سال اطالعات موجود نشان مي بررسي -

)، سهم بخش صنعت از اقتصاد استان، برخالف كشور رشد قابل 1379-1385ناميد. زيرا در دوره مورد بررسي (

ست. از طرف ديگر رتبه يك استان يزد رو بوده ا هاي كشاورزي و خدمات با كاهش روبه توجهي داشته و سهم بخش

) نيز نشان دهنده صنعتي بودن استان در مقايسه با ساير 1385در نسبت شاغالن صنعتي به كل شاغالن (در سال 

  هاي كشور است.  استان

افزوده به مصرف  هاي صنعت ساخت و ساختمان با نسبت ارزش دهد رشته فعاليت بررسي اطالعات موجود نشان مي -

وري نيروي كار بسيار پاييني را  هاي توليد در استان و همچنين بهره وري داده متر از يك، كمترين بهرهواسطه ك

 دارند. 



                             

 

 

   

  

نفر در كارگاههاي صنعتي شاغل به ترتيب كه از اين نظر  بيشترينو شهرستان يزد با  با كمترينشهرستان خاتم  -

  .به خود اختصاص داده استرتبه آخر و اول را در مقايسه با ساير شهرستان هاي استان 

آغاز نموده است.  1364هكتار با بيشترين وسعت فعاليت خود را از سال  686از لحاظ وسعت شهرك صنعتي يزد با  -

واحد در حالت ميانه استان و و در مقابل شهرك صنعتي تفت با حدود  33هكتار و  300و شهرك صنعتي مهريز با 

درصد كارگاه ها در شهرستان خاتم  37/1همچنين  ه خود اختصاص داده اند.هكتار كمترين ميزان را در استان ب 43

 .باشنددارا مي واقع شده اند، كه كمترين ميزان را در استان

  

        منابع و مĤخذمنابع و مĤخذمنابع و مĤخذمنابع و مĤخذ

)، كاهش فقروتعديل اقتصادي، ترجمه وانتشار، موسسه تحقيقات پولي و بانكي، 1370آديسون، توني و وليرنل دمري( −

  چاپ اول، تهران.

  )، شناخت استان يزد، انتشارات هيرمند، تهران.1378( شار سيستاني، ايرجاف −

سازمان برنامه و ، ترجمه دكتر غالمعلي فرهادي ،توسعه اقتصادي در جهان سوم. جلد اول)، 1370( مايكل، تودارو −

  .بودجه، مركز مدارك اقتصادي

  تاشناسي، تهران.)، شناسنامه جغرافياي طبيعي ايران، انتشارات گي1363جعفري، عباس( −

  ، انتشارات مواوي، تهران.برداشتي از ماليه عمومي جديد)، 1368، عبداهللا (جيروند −

اد كشاورزي استان )، تدوين استراتژي توسعه بخش كشاورزي استان يزد، سازمان جه 1386حسيني، سيد مجتبي(  −

  يزد، يزد. 

مجله  ،)، سنجش درجه توسعه يافتگي استانهاي كشور با استفاده از تحليل تاكسونومي1381( رضواني، محمدرضا −

 علوم انساني دانشگاه تهران، تابستان وپاييز. دانشكده ادبيات و
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