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چکیده
تَلیذ پایذاس تشًج کلیذی تشای تْثَد هقیـت ؿالیکاساى تَدُ ٍ دس جْت داؿتي صًذگی تا سفاُ تیـتش
تِ آًْا یاسی هیسػاًذّ .ذف ایي تحقیق تحلیل پایذاسی ؿالیضاسّای ؿْشػتاى سؿت تاا اػاتدادُ اص
سٍیکشد هقیـت پایذاس هیتاؿذ .چاسچَب هقیـت پایاذاس اتاضاسی دس جْات دسه تْتاش اص هقیـات
اػت .ایي سٍیکشد اص هدَْم داساییّا تِفٌَاى یک ؿشط هشکضی اػتدادُ هیکٌذ .جاهقِی آهاسی ایي
تحقیق تَكیدی -پیوایـی ،ؿالیکاساى ؿْشػتاى سؿت( )N;84772تَد کِ تشای هغالقِی ػاغَ
ػشهایِّای پایذاسی هَجَد دس تیي آًْا اص جذٍل حذاقل حجن ًوًَِ کشجای -هَسگااى تقاذاد 401
کـاٍسص تِ سٍؽ خَؿِای هتٌاػة اًتخاب ؿذًذ .اتضاس تحقیق ؿاهل پشػـٌاهِای عشاحی ؿاذُ تاا
 42گَیِ ٍ  13هؤلدِ تشای پٌج ػشهایِ هقیـت پایذاس(فیضیکی ،اًؼاًی ،اجتواافی ،هاالی ٍ عثیقای)
اػت .سٍایی كَسی ٍ هحتَایی پشػـٌاهِ تا ًؾش اكالحی هتخللیي ٍ کاسؿٌاػاى تاییذ ؿذ .پایایی
پشػـٌاهِی عشاحی ؿذُ تا ضشیة کَدس سیچاسدػَى  0/96تاییذ ؿذ .یافتِّا ًـاى داد کِ تاِعاَس
کلی ّش یک اص ؿؾ تخؾ ؿْشػتاى سؿت(هشکضی ،کَچلدْاى ،لـاتًـاا ،ػاٌ،ش ،خـاکثیجاس ٍ
خوام) دس پٌج ػشهایِی فیضیکی ،اًؼاًی ،اجتواافی ،هاالی ٍ عثیقای اص ٍضاقیت خاَتی تشخاَسداس
ًیؼتٌذ .اها هی تَاى گدت کِ ػشهایِ اًؼاًی ٍضقیت تْتشی ًؼثت تِ ػایش ػشهایِّا دس ایاي ؿاؾ
تخؾ داسد .تاالتشیي ػغح ػشهایِّای عثیقی ٍ فیضیکی سا ػٌ،ش تِ خاَد اختلااف دادّ .وچٌایي
تخؾ هشکضی دس ػشهایِّای هالی ٍ اًؼاًی ٍ تخؾ خوام دس ػشهایِی اجتوافی تْتشیي ٍضقیت سا
داؿتٌذ.
 -1داًؾ آهَختِ کاسؿٌاػی اسؿذ هذیشیت کـاٍسصیٍ ،احذ سؿت ،داًـ،اُ آصاد اػالهی ،سؿت ،ایشاى
 -2داًـیاسگشٍُ هذیشیت کـاٍسصیٍ ،احذ سؿت ،داًـ،اُ آصاد اػالهی ،سؿت ،ایشاى
 -3اػتادیاس گشٍُ صسافت ٍ اكال ًثاتاتٍ ،احذ سؿت ،داًـ،اُ آصاد اػالهی ،سؿت ،ایشاى
 -4تاؿ،اُ پظٍّـ،شاى جَاى ٍ ًخث،اىٍ ،احذ سؿت ،داًـ،اُ آصاد اػالهی ،سؿت ،ایشاى
*ًَ -یؼٌذُ هؼٍَل هقالِallahyari@iaurasht.ac.ir :

 56تحليل پایذاري اراضی شاليکاري شهرستان رشت با استفاده از رویکرد معيشت پایذار
طبقهبنذي P3,I3,O1,O2,Q1 JEL
واشههاي كليذي کـاٍسصی پایذاس ،تَػقِ ،هقیـت پایذاس ،سؿت.
پیشگفتار
ً،شاًیّای ایجاد ؿذُ دس استثاط تا هحیظصیؼت کِ صًذگی ٍ هقیـت تـش تِ آى تؼت،ی داسد ،تیؾ
اص پیؾ ًیاص تِ سٍی آٍسدى تِ کـاٍسصی پایذاس سا ًـاى هیدّذ ٍ پایذاسی تِ ّذف ػیاػت جْاًی
هثذل گـتِ اػت .کـاٍسصی پایذاس هیتَاًذ هَجة فشاّن آهذى اهٌیت غزایی دس یک جاهقِ ؿذُ ٍ
تا داؿتي کـت پایذاس هیتَاى هقیـت سا حدؼ ٍ تْثَد تخـیذ .هیتَاى تیاى کشد کِ کـاٍسصی
پایذاس ػثة ایجاد هقیـت پایذاس هیؿَد .هقیـت صهاًی ػاصگاس تا هحیظصیؼت اػت کِ داساییّای
ٍاتؼتِ تِ هقیـت سا حدؼ ٍ یا افضایؾ دّذ .هقیـت یک پذیذُ ػادُ ًیؼت ،تلکِ هتلل تِ
هحیظ صیؼت ،اقتلاد ،ػیاػت ،فشآیٌذّای فشٌّ،ی دس ػغَ هلی ،هٌغقِای ٍ حتی تیيالوللی
اػت .هیتَاى هقیـت سا جشیاًی اص هٌاتـ تشای تشآٍسدى ًیاصّای اٍلیِ افشاد ،دػتشػی آًْا تِ
ًْادّای اجتوافی دس جْت داؿتي یک صًذگی اػتاًذاسد داًؼت .اص ایي سٍ هیتَاى هقیـت پایذاس
سا ّذف اكلی کـاٍسصی پایذاس داًؼتٍ .اتؼت،ی هقیـت ٍ صًذگی سٍػتاییاى ؿْشػتاى سؿت تِ
کـاٍسصی تِخلَف کـت ؿالی ،ضشٍست ًیاص تِ کـت پایذاس تشًج سا تیاى هیداسد .پایذاسی دس
ًؾام کـت تشًج ًیاصهٌذ ٍجَد فَاهلی اػت کِ اص آًْا تِفٌَاى داساییّای پایذاسی ًام تشدُ هیؿَد.
هشدم سٍػتایی دس فقالیتّای هختلف اقتلادی تِ دلیل ًیاصّای هقیـتی خَد کِ ٍاتؼتِ تِ تؼلظ
ٍ دػتشػی تِ ػشهایِّای هَلذ اػت ،دسگیش ؿذُاًذ(.)DFID, 2000
تا تاالتشدى ػغح دػتشػی تِ اًَاؿ هختلف داساییّای ٍاتؼتِ تِ هقیـت ٍ کٌتشل آًْا ،فقشا قادس تِ
تْتش فشاّن ًوَدى ًیاصّای اٍلیِؿاى خَاٌّذ تَد ٍ هیتَاًٌذ گضیٌِّای هقیـتی هختلدی سا ایجاد
کٌٌذ( .)Singh and Gilman, 2000ایي داساییّا تـکیلدٌّذُی تذًِی هقیـت هشدم
ّؼتٌذ .عیف صیادی اص ایي داساییّا جْت دػتیاتی تِ ًتایج هخثت هقیـتی هَسد ًیاص اػت
( .)Warner, 2002گٍَدٍیي(ً )2000یض ػشهایِّای پایذاسی سا ایٌ ًَِ،تـشیح هیکٌذ کِ
ػشهایِی هالی تافج تؼْیل تَلیذات اقتلادی هیؿَدّ ،شچٌذ کِ ایي ػشهایِ هَلذ خَد ًیؼت ٍ
اػتٌاد تِ یک ًؾام هالکیت داسد ٍ ػشهایِی فیضیکی سا کٌتشل هیکٌذ .ػشهایِی عثیقی اص هٌاتـ ٍ
خذهات اکَػیؼتن جْاى عثیقت تـکیل ؿذُ اػت .ػشهایِی تَلیذی(فیضیکی) ؿاهل داساییّای
فیضیکی ػاختِ ؿذُ تَػظ فقالیتّای هشتَط تِ ػشهایِی عثیقی تـش ٍ قاتلیت تاهیي یک جشیاى
کاال یا خذهات اػت .ػشهایِی اًؼاًی تِ ؽشفیتّای تَلیذی یک ؿخقٍ ،اسث ٍ هالک ؿذى اص
عشیق تحلیالت ٍ آهَصؽ اؿاسُ داسد .ػشهایِی اجتوافی ،تحج تشاً،یضتشیي ٍ ػختتشیي ػشهایِ

تحقيقات اقتصاد كشاورزي/جلذ /6شماره/4زمستان(9313صص)55-77

57

تشای اًذاصُگیشی اص افتواد ،دسه هتقاتل ،اسصؽّای هـتشه ٍ داًؾ حدؼ ؿذُی اجتوافی تـکیل
ؿذُ اػت.
حؼيؿاّی ٍ ّوکاساى( )2008تِ تجضیِ ٍ تحلیل داساییّای هذیشیت هٌاتـ عثیقی دس تقاًٍیّای
تَلیذ کـاٍسصی دس اػتاى فاسع پشداختٌذً .تایج تحقیق آًْا ًـاى داد کِ ػشهایِی اجتوافی دس 9
تقاًٍی تَلیذ هَسد هغالقِ اص تاالتشیي ًوشُ تشخَسداس تَد ٍ تقیِی ػشهایِّا تِتشتیة ػشهایِّای
اًؼاًی ،عثیقی ،هالی ٍ فیضیکی دس سدُّای تقذی قشاس گشفتٌذ .فاًگ ٍ ّاییاًگ( )2012دس
تحقیقی تِ استثاط تیي داساییّای هقیـتی ٍ اػتشاتظیّای هقیـتی دس کـَس چیي پشداختٌذ.
دادُّای ایي هغالقِ اص ً 300وًَِ اص خاًَادُّایی کِ دس حَضِی سٍدخاًِ ّیِ صًذگی هیکشدًذ،
جوـآٍسی ؿذً .تایج ًـاى داد کِ ػشهایِی فیضیکی تیـتشیي هقذاس سا داسا تَدّ .وچٌیي ػشهایِی
اًؼاًی ًیض داسای هقذاس ًؼثتا تاالیی( )0/516تَد ٍ تِدًثال آى ػشهایِی اجتوافی دس جای،اُ ػَم
قشاس گشفت .تاسسا هاػکَئشا ٍ ّوکاساى( )2010تِ تشسػی ػشهایِّای دس دػتشع دس ًؾامّای
کـاٍسصی دس جَاهـ سٍػتایی دس هٌغقِی ػاساگَسٍ کـَس اکَادٍس پشداختٌذ .دس ایي هٌغقِ کِ
ؿاهل  19جاهقِ اػت ،دس تقضی اص هٌاعق پشٍطُای دس جْت تَػقِی هٌغقِ اجشا ؿذ .ػشهایِّای
هالی ٍ اًؼاًی تاالتشیي ستثِ ٍ افضایؾ سا تا اجشای پشٍطُ تِدػت آٍسدًذ .ػشهایِی فیضیکی یک
افضایؾ  105دسكذی سا داؿت کِ قثل اص اجشای پشٍطُ ؿاخق آى  0/17تَد .دس حالی کِ تا اًجام
پشٍطُی ؿاخق ،ایي ػشهایِ تِ  0/35سؿذ پیذا کشد .ایي افضایؾ دس اسصؽ ػشهایِی فیضیکی تِ
فلت ػشهایِ گزاسی دس تکٌَلَطی ،تجْیضات ،اتضاس ٍ خذهات تَد .دػتیاتی تِ تکٌَلَطی ،تِ خلَف
تکٌَلَطی کـاٍسصی فاهل اكلی تَد کِ هَفق تِ کؼة افتثاس دس هیاى خاًَادُّا تشای پشٍطُ ٍ
پزیشؽ ػشیـ آى ؿذ .ػشهایِی اجتوافی تضسگتشیي سؿذ( 255دسكذ) سا تا دػتیاتی تِ ؿاخق
 0/64تا اجشای پشٍطُ دس هقایؼِ تا  0/18تذٍى اجشای پشٍطُ داؿت .ػشهایِی هالی  ، 0/53ػشهایِی
اًؼاًی  ٍ 0/52ػشهایِی عثیقی  0/53هحاػثِ ؿذًذ.
تَلیذ پایذاس تشًج کلیذی تشای تْثَد هقیـت ؿالیکاساى اػت ٍ دس جْت داؿتي صًذگی تا سفاُ
تیـتش تِ آًْا یاسی هیسػاًذٍ .اتؼت،ی هقیـت ٍ صًذگی سٍػتاییاى ؿْشػتاى سؿت تِ کـاٍسصی
تِ خلَف کـت ؿالی ضشٍست ًیاص تِ کـت پایذاس تشًج سا تیاى هیداسد .ایي تحقیق تِ دًثال آى
اػت کِ ػغح ػشهایِ ّای پایذاسی ؿؾ تخؾ ؿْشػتاى سؿت سا هغالقِ ًوایذ کِ تشای دػتیاتی
تِ ایي اهش ،اّذاف اختلاكی صیش سا دس ًؾش گشفتِ ؿذ:
 -1تشسػی ػغَ ػشهایِّای پایذاسی(فیضیکی ،اًؼاًی ،هالی ،اجتوافی ٍ عثیقی) دس تیي
ؿالیکاساى ؿؾ تخؾ ؿْشػتاى سؿت.
 -2هقایؼِ ؿؾ تخؾ ؿْشػتاى سؿت اص لحاػ ػشهایِّای پایذاسی.
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مواد و روشها
ایي تحقیق اص لحاػ سٍیکشد غالة پظٍّؾ جضٍ تحقیقات کوی ٍ اص لحاػ ًحَُی کٌتشل هتغیشّا
جضٍ تحقیقات تَكیدی -پیوایـی اػت .جاهقِی آهاسی هَسد هغالقِ ،ؿالیکاساى ؿْشػتاى سؿت
تَدًذ( .)N =84772تا اػتدادُ اص جذٍل حذاقل حجن ًوًَِ کشجی -هَسگاى( Krejcie and
ً 401 ،)Morgan, 1970دش ؿالیکاس تِفٌَاى ًوًَِی آهاسی اًتخاب ؿذًذّ .وچٌیي تا تَجِ تِ
هتداٍت تَدى تقذاد ؿالیکاساى دس ّش یک اص ؿؾ تخؾ ؿْشػتاى سؿت تقذاد ًوًَِی هَسد هغالقِ
دس ّش تخؾ تِ سٍؽ ًوًَِگیشی خَؿِای تلادفی هتٌاػة تا حجن جاهقِ هـخق ؿذ .پشػـٌاهِ
ؿاهل دٍ تخؾ ٍیظگیّای فشدی ٍ ؿاخقّای اًذاصُگیشی ػشهایِّای هقیـت پایذاس تَد .سٍایی
كَسی ٍ ؽاّشی پشػـٌاهِ تا اػتدادُ اص ًؾشات اكالحی هتخللیي ٍ کاسؿٌاػاى تقییي گشدیذ.
هقذاس ضشیة کَدس -سیچاسدػَى  0/96ؿذ کِ ًـاىدٌّذُی پایایی تاالی پشػـٌاهِی عشاحی ؿذُ
اػت .تا تشسػی ادتیات هَضَؿ ٍ هغالقِ دس صهیٌِی ػشهایِّای هقیـت پایذاس ،هجوَفا 42
ؿاخق دس  13هَلدِ تشای ػٌجؾ پٌج ػشهایِ(فیضیکی ،اجتوافی ،اًؼاًی ،هالی ٍ عثیقی) تذٍیي
ؿذ(جذٍل  .)1ػغَ ّش یک اص ػشهایِّا تا اػتدادُ اص تحلیل هَلدِّای اكلی ٍ ؿاخق تشکیثی
هحاػثِ ؿذًذ.
فشهَل ؿاخق تشکیثی کل(هقادلِ  )1فثاست اػت اص:
()1

* Wij

̅

∑

 ;CIؿاخق تشکیثی کل
 ; Xijهقذاس ؿاخق تشکیثی  iهشتَط تِ تخؾ j
̅ ; هیاً،یي ؿاخق تشکیثی i
ٍ ; Wijصى هشتَط تِ ؿاخق تشکیثی  iکِ اص عشیق تشداس اٍلیي فاهل تِدػت هیآیذ.
نتایج و حبث
سرمایه فيسیکی
تا تَجِ تِ جذٍل ( )3ػشهایِ فیضیکی ،اص ًؾش ّش ػِ ؿاخق تشکیثی دػتشػی تِ تکٌَلَطی،
ؿاخق تشکیثی دػتشػی تِ اتضاس ٍ ؿاخق تشکیثی دػتشػی تِ خذهات ،تخؾ ػٌ،ش دس ستثِی
اٍل قشاس داسدّ .وچٌیي تخؾّای ػٌ،ش ،کَچلدْاى ،خـکثیجاس ،هشکضی ٍ لـتًـاء دس ستثِّای
اٍل تا ؿـن ػشهایِ فیضیکی قشاس گشفتٌذ.
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سرمایه انسانی
جذٍل ( )4ػشهایِی اًؼاًی ًـاى هیدّذ کِ تخؾ هشکضی دس ؿاخق تشکیثی آهَصؽ ٍ ؿاخق
تشکیثی ًیشٍی کاس ٍ ّوچٌیي تخؾ ػٌ،ش دس ؿاخق تشکیثی ػالهتی ٍ اسصؽ غزایی دس ستثِی
ًخؼت هیتاؿٌذ .ایي دس حالی اػت کِ اص لحاػ ؿاخق تشکیثی کل ػشهایِی اًؼاًی ،تخؾّای
هشکضی ،لـتًـاء ،خـکثیجاس ،کَچلدْاى ،خوام ٍ ػٌ،ش تِ تشتیة ستثِّای اٍل تا ؿـن ػشهایِ
اًؼاًی سا تِ خَد اختلاف دادُاًذ.
سرمایه مالی
اص جذٍل ( )5ػشهایِی هالی پیذاػت کِ ؿاخق تشکیثی تَلیذ ػشهایِ ٍ ؿاخق تشکیثی تاهیي
هالی تخؾ ػٌ،ش دس ستثِی اٍل قشاس داسد .اها تا تَجِ تِ ؿاخق تشکیثی کل ػشهایِ هالی،
تخؾّای هشکضی ،ػٌ،ش ،خوام ،خـکثیجاس ،لـتًـاء ٍ کَچلدْاى ستثِّای اٍل تا ؿـن سا
داسًذ.
سرمایه اجتماعی
ًتایج ػشهایِی اجتوافی دس جذٍل ( )6آهذُ اػت ٍ تیاً،ش ایي اػت کِ ؿاخق تشکیثی ؿثکِی
اجتوافی تخؾ خوام ،ؿاخق تشکیثی هـاسکت اجتوافی لـتًـاء ٍ ؿاخق تشکیثی تاٍسّای
اجتوافی دس ستثِّای ًخؼت هیتاؿٌذ .تش اػاع ؿاخق تشکیثی کل ػشهایِی اجتوافی تِتشتیة
خوام ،ػٌ،ش ،لـتًـاء ،هشکضی ،خـکثیجاس ٍ کَچلدْاى دس ستثِّای اٍل تا ؿـن جای گشفتِاًذ.
سرمایه طبيعی
جذٍل ( )7ػشهایِی عثیقی ًـاى هیدّذ کِ تخؾ ػٌ،ش ستثِی ًخؼت دس ؿاخق تشکیثی
فولیات تْثَد ٍ تخؾ کَچلدْاى ستثِی ًخؼت ؿاخق تشکیثی دػتشػی تِ هٌاتـ سا داسا
هی تاؿٌذ .ایي دس حالی اػت کِ ؿؾ تخؾ ؿْشػتاى سؿت اص لحاػ ػغح ػشهایِی عثیقی تِ
تشتیة فثاست اص ػٌ،ش ،کَچلدْاى ،خوام ،هشکضی ،خـکثیجاس ٍ لـتًـاء هیتاؿٌذ .تِعَس کلی
هیتَاى گدت کِ ٍضقیت ػشهایِی عثیقی دس اکخش تخؾّای ؿْشػتاى سؿت ضقیف اػت.
نتیجهگیری
تذٍى اًتقال سٍؽ ّای جذیذ تِ کـاٍسصاى ٍ آگاّی سػاًذى تِ ایي تخؾ هْن اقتلادیً ،ویتَاى
ٍضقیت دػتشػی تِ تکٌَلَطی ٍ تکٌیکّای جذیذ سا تْثَد تخـیذ ٍ اػتدادُ اص ایي تکٌیکّا
هیتَاًذ تا افضایؾ دسآهذ ،ؿشایظ هقیـتی تْتشی سا تشای کـاٍسصاى سقن تضًذ .هتاػداًِ دس دػتشع
ًثَدى اتضاس جذیذ ٍ ًاتَاًی کـاٍسصاى چِ اص لحاػ هالی ٍ چِ اص لحاػ ػٌتی تَدى هضاسؿ تافج تاال
سفتي ّضیٌِ ی صهاًی ٍ هالی ؿذُ اػت .تا آٍسدى اتضاس ًَیي کوک تؼیاسی تِ کـاٍسصی ٍ ؿشایظ
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صًذگی کـاٍسصاى هی ؿَد ،کاسّای اًجام ؿذُ تا ایي اتضاس ػشیـ ٍ تذٍى اتالف صیاد ٍقت اػت ٍ ّن
ّضیٌِّای صیادی تش کـاٍسص ٍاسد ًویکٌذ؛ هاًٌذ ّضیٌِّای هالی ٍ ّضیٌِّای ًاؿی اص هـکالت
جَی ٍ عثیقی کِ دس ٌّ،ام تشداؿت هحلَل دس هاُّای آخش تاتؼتاى کِ گشیثاىگیش ؿالیکاساى
هی ؿَد .تا تَجِ تِ ًتایجٍ ،ضقیت ایجاد ػشهایِ ٍ دسآهذ دس تیي ؿالیکاساى ؿؾ تخؾ ؿْشػتاى
سؿت هٌاػة ًیؼت ٍ ّوَاسُ هـکالت هالی ٍ هقیـتی هیتَاًذ آًْا سا تْذیذ کٌذ .یکی اص
هـَقّای تذاٍم کـت تشًج تشای کـاٍسصاى ،داؿتي دسآهذ کافی اػت .داؿتي پغاًذاص تشای
کـاٍسصاى اهشی هْن اػت .صیشا ؿغل پش خغشی داسًذ کِ تا عثیقت دس استثاط ًضدیک اػت.
هـاسکتّای اجتوافی ًیاصهٌذ ایجاد ّوثؼت،ی تیـتش سٍػتاییاى تِ یکذی،ش اػت ٍ هتاػداًِ تاال
سفتي ػي کـاٍسصاى ٍ هـکالت هَجَد دس صًذگیّای اهشٍصی ػثة ؿذُ اػت کِ یاسی سػاًی کن
ؿذُ ٍ یا تاتت آى هضد دسیافت هیؿَد .هَلدِی تاٍسّای اجتوافی اص ٍضقیت خَتی تشخَسداس اػت.
ایي تاٍسّا دس کٌاس ػایش فَاهل اجتوافی ،صهیٌِػاص تَػقِی سٍػتاّا اػت ٍ ًـاىدٌّذُی داؿتي
ؽشفیت پزیشؽ کـاٍسصاى جْت تشًاهِّا ٍػیاػتّای تْثَد دٌّذُی هقیـت اػتّ .وچٌیي تایذ
اػتدادُ اص کَد ّا ٍ ػوَم ؿیویایی تِ حذاقل تشػذ تا تتَاى ػشهایِ عثیقی سا تشای آیٌذُ حدؼ
ًوَد.
هَلدِ ی دػتشػی تِ تکٌَلَطی دس ػشهایِ فیضیکی اص ػغح خَتی تشخَسداس ًیؼت ،تٌاتشایي پیـٌْاد
هیؿَد کِ کـاٍسصاى سا تا هضایای تکٌیکّای جذیذ آؿٌا ًوَد ٍ آًْا سا تِ اػتدادُ اص ایي تکٌیکّا
تـَیق ًوَد .ؿشایظ هَلدِی فولیات تْثَد دس ػشهایِ عثیقی هٌاػة ًویتاؿذ ٍ اص ایي سٍ آگاّی
کـاٍسصاى اص كذهات ًاؿی اص کَد ٍ ػوَم ؿیویایی دس دساص هذت سا هیتَاى تاال تشد تا تا اًجام
فولیاتّایی ّوؼَ تا عثیقت تِ تْثَد ٍ حدؼ ػشهایِ راتی عثیقی کوک ؿَد.
ػغَ ػشهایِّای پایذاسی ًؾام ؿالیکاسی ؿؾ تخؾ ؿْشػتاى سؿت ًـاىدٌّذُی ایي هَضَؿ
اػت کِ ػاصهاى جْاد کـاٍسصی ٍ ػایش ػاصهاىّای هشتَعِ تایذ تِ داؿتي کـت پایذاس تشًج تَجِ
تیـتشی ًوایٌذ ،صیشا تشًج ًِ تٌْا هحلَلی اػتشاتظیک تشای کـَس تِ حؼاب هیآیذ تلکِ صًذگی ٍ
هقیـت تؼیاسی اص هشدم ؿْشػتاى سؿت دس هٌاعق سٍػتایی تِ آى ٍاتؼتِ اػتّ .وچٌیي
ػیاػتّای دٍلت تشای تْثَد هقیـت ؿالیکاساى هیتَاًذ یکی اص هْنتشیي ٍ تاحیشگزاستشیي فَاهل
تش پایذاسی کـت تشًج ٍ هقیـت پایذاس هیتاؿذ.
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پیوستها:
جذول -9مؤلفههاي سرمایههاي پایذاري
سرمایههاي پایذاري
فیضیکی

مولفهها
دػتشػی تِ تکٌَلَطی

دسكذ کـاٍسصاًی کِ تش سٍی هشص دٍ ؿالی کـت هیکٌٌذ.
دسكذ کـاٍسصاًی کِ کـت تَأم تشًج ٍ هاّی اًجام هیدٌّذ.
دسكذ کـاٍسصاًی کِ هَاد تاقیواًذُ دس صهیي سا ؿخن هیصًٌذ.
دسكذ کـاٍسصاًی کِ اص تزٍس اكال ؿذُ اػتدادُ هیًوایٌذ.
دسكذ کـاٍسصاًی کِ کـت دٍم اًجام هیدٌّذ.
دسكذ کـاٍسصاًی کِ اساضی خَد سا یکپاسچِ ًوَدُاًذ.
دسكذ کـاٍسصاًی کِ اص هاؿیي ًـاکاس اػتدادُ هیًوایٌذ.
دسكذ کـاٍسصاًی کِ اص تیلش ٍ یا تشاکتَس تشای ؿخن صهیي اػتدادُ هیًوایٌذ.
دسكذ کـاٍسصاًی کِ تا دسٍگش ٍ یا کوثایي تشًج سا تشداؿت هیًوایٌذ.
دسكذ کـاٍسصاًی کِ ًاؽش تشًج تِ هضسفِؿاى هیآیذ.
دسكذ کـاٍسصاًی کِ اص ساُ استثاعی هٌاػة تشای دػتشػی تِ صهیي تشخَسداسًذ.
دسكذ کـاٍسصاًی کِ اص ؿثکِ آب آؿاهیذًی تشخَسداسًذ.
دسكذ کـاٍسصاًی کِ اص کاًال آتشػاى ،تأهیي آب هیؿًَذ.

آهَصؽ
ًیشٍی کاس

دسكذ کـاٍسصاًی کِ دس کالعّای تشٍیجی ؿشکت هیًوایٌذ.
دسكذ کـاٍسصاًی کِ خاًَادُّایـاى دس فقالیت هضسفِ هـاسکت داسًذ.
دسكذ کـاٍسصاًی کِ اص ًیشٍی کاس سٍصهضد اػتدادُ هیًوایٌذ.
دسكذ کـاٍسصاًی کِ تِ تیواسیّایی ّوچَى دیاتت ٍ ...هثتال ًیؼتٌذ.
دسكذ کـاٍسصاًی کِ تشای هلشف خاًَادُ ػثضی تَلیذ هیکٌٌذ.
دسكذ کـاٍسصاًی کِ یک الی ػِ تاس دس ّدتِ اص اًَاؿ گَؿت هلشف داسًذ.

دػتشػی تِ اتضاس

دػتشػی تِ خذهات

اًؼاًی

ػالهتی ٍ اسصؽ غزایی

هالی

تَلیذ ػشهایِ

دسكذ کـاٍسصاًی کِ پؼواًذ ٍ ضایقات تشًج خَد سا هیفشٍؿٌذ.
دسكذ کـاٍسصاًی کِ ؿخلا تشًج خَد سا دس تاصاس هیفشٍؿٌذ.
دسكذ کـاٍسصاًی کِ فالٍُ تش تشًج هحلَل دی،شی سا تَلیذ ٍ تِ فشٍؽ هیسػاًذ.
دسكذ کـاٍسصاًی کِ اص تاًک ٍام دسیافت ًوَدُاًذ.
دسكذ کـاٍسصاًی کِ اص ٍامدٌّذگاى غیشسػوی ٍام دسیافت ًوَدُاًذ.
دسكذ کـاٍسصاًی کِ دسآهذ خَد سا پغاًذاص هیکٌٌذ.
دسكذ کـاٍسصاًی کِ اص دسآهذّای جاًثی( حقَق ،تاصًـؼت،ی ٍ )...تشخَسداسًذ.
دسكذ کـاٍسصاًی کِ هالک صهیي خَد ّؼتٌذ.

ؿثکِ اجتوافی

دسكذ کـاٍسصاًی کِ دس هٌغقِؿاى ػاصهاىّای اجتوافی ٍ هشدم ًْاد ٍجَد داسد.
دسكذ کـاٍسصاًی کِ دس ػاصهاىّای کـاٍسصی ٍ تقاًٍی فضَ ّؼتٌذ.
دسكذ کـاٍسصاًی کِ تِ دی،ش کـاٍسصاى دس فقالیت هضسفِ کوک هیسػاًٌذ.
دسكذ کـاٍسصاًی کِ توایل تِ هـاسکت دس ػاصهاىّای سٍػتایی داسًذ.

تأهیي هالی

اجتوافی

شاخصها

هـاسکت اجتوافی
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تاٍسّای اجتوافی

عثیقی

فولیات تْثَد

دػتشػی تِ هٌاتـ

دسكذ کـاٍسصاًی کِ تا ػایش کـاٍسصاى هـَست هیکٌٌذ.
دسكذ کـاٍسصاًی کِ اعالفات جذیذ خَد سا تا ػایشیي دس هیاى هیگزاسًذ.
دسكذ کـاٍسصاًی کِ توایل تِ صًذگی دس سٍػتا داسًذ.
دسكذ کـاٍسصاًی کِ هایل تِ یادگیشی ٍ دسیافت اعالفات جذیذ کـاٍسصی ّؼتٌذ.
دسكذ کـاٍسصاًی کِ تِ کـاٍسصاى دی،ش افتواد داسًذ.
دسكذ کـاٍسصاًی کِ اص هثاسصات تیَلَطیک اػتدادُ هیًوایٌذ.
دسكذ کـاٍسصاًی کِ اص کَد ػثض ٍ حیَاًی اػتدادُ هیًوایٌذ.
دسكذ کـاٍسصاًی کِ اص فولیات تٌاٍب صسافی اػتدادُ هیًوایٌذ.
دسكذ کـاٍسصاًی کِ عی یک ػال گزؿتِ دسخت کاؿتِاًذ.
دسكذ کـاٍسصاًی کِ دس ػال گزؿتِ آب آتیاسی هضسفِؿاى تِخَتی تأهیي ؿذ.
دسكذ کـاٍسصاًی کِ اص کیدیت خاه هضسفِ سضایت داسًذ.
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جذول -2توزیع فراوانی شاليکاران مورد مطالعه شهرستان رشت
سطوح

فراوانی

درصذ

سایر شاخصهاي آماري

متغير

هشد
صى

397
4

99
1

ًوا :هشد

صیش 25
 25تا 50
 50تا 75
تیـتش اص 75

4
156
219
22

1
38/9
54/6
5/5

ًوا 50:تا 75
هیاً،یي55/70:
اًحشاف هقیاس35/23:

صیش دیپلن
دیپلن
داًـ،اّی

340
55
6

84/8
13/7
1/5

ًوا :صیش دیپلن

هتأّل
هجشد

388
13

96/8
3/2

ًوا :هتأّل

ػاتقِ فقالیت(ػال)

صیش 10
 10تا 20
 20تا 30
 30تا 40
تیـتش اص 40

36
91
100
67
107

9
22/7
24/9
16/7
26/7

ًوا :تیـتش اص  40ػال
هیاً،یي32/35:
اًحشاف هقیاس15/98:

ػغح صیش کـت(ّکتاس)

صیش 1
 1تا 3
تیـتش اص 3

239
142
20

59/6
35/4
5

ًوا :صیش ّ 1کتاس
هیاً،یي1/38:
اًحشاف هقیاس1/14:

ؿخلی
اجاسُ ای
ؿخلی -اجاسُای

319
33
48

79/6
8/2
12/2

ًوا :ؿخلی

جٌغ
ػي (ػال)

هیضاى تحلیالت

ٍضقیت تأّل

هالکیت

جذول  -3شاخص تركيبی كل سرمایه فيسیکی
تخؾ

ؿاخق تشکیثی
دػتشػی تِ تکٌَلَطی

ؿاخق تشکیثی
دػتشػی تِ اتضاس

ؿاخق تشکیثی
دػتشػی تِ خذهات

ؿاخق تشکیثی
کل

ػغَ ػشهایِ

ػٌ،ش
کَچلدْاى
خـکثیجاس
هشکضی
خوام
لـتًـاء

11/95
9/65
2/93
4/97
2/55
7/75

45/57
42/1
43/13
43/30
44/23
5/73

50/43
40/78
20/97
41/68
38/93
37/03

1/312
1/205
1/175
1/153
1/144
0/19

1
2
3
4
5
6
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جذول  -4شاخص تركيبی كل سرمایه انسانی
تخؾ

ؿاخق تشکیثی
آهَصؽ

ؿاخق تشکیثی
ًیشٍی کاس

ؿاخق تشکیثی
ػالهتی ٍ اسصؽ غزایی

ؿاخق تشکیثی
کل

ػغَ ػشهایِ

هشکضی
لـتًـاء
خـکثیجاس
کَچلدْاى
خوام
ػٌ،ش

11/50
8/60
1/50
9/20
1/90
8/30

91/40
90/50
89/70
83/55
85/60
53/55

82
80/47
82/37
74/13
82/07
83/87

1/539
1/477
1/452
1/383
1/309
1/008

1
2
3
4
5
6

جذول  -5شاخص تركيبی كل سرمایه مالی
تخؾ

ؿاخق تشکیثی تَلیذ ػشهایِ

ؿاخق تشکیثی تأهیي هالی

ؿاخق تشکیثی کل

ػغَ ػشهایِ

هشکضی
ػٌ،ش
خوام
خـکثیجاس
لـتًـاء
کَچلدْاى

30/63
42/23
31/40
32/83
35/07
35/93

54/72
57/34
52/70
48/52
48/62
46/58

0/942
0/935
0/898
0/806
0/80
0/751

1
2
3
4
5
6

جذول  -6شاخص تركيبی كل سرمایه اجتماعی
تخؾ

ؿاخق تشکیثی
ؿثکِ اجتوافی

ؿاخق تشکیثی
هـاسکت اجتوافی

ؿاخق تشکیثی
تاٍسّای اجتوافی

ؿاخق تشکیثی کل

ػغَ ػشهایِ

خوام
ػٌ،ش
لـتًـاء
هشکضی
خـکثیجاس
کَچلدْاى

91/35
90
89/65
85/65
86/75
76/30

80/28
75/43
83/20
79/60
81/63
76/30

89/73
86/67
86/20
85/83
82/83
77/10

0/924
0/908
0/882
0/87
0/85
0/763

1
2
3
4
5
6
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جذول  -7شاخص تركيبی كل سرمایه طبيعی
تخؾ

ؿاخق تشکیثی فولیات
تْثَد

ؿاخق تشکیثی دػتشػی تِ
هٌاتـ

ؿاخق تشکیثی کل

ػغَ ػشهایِ

ػٌ،ش

40

82/50

1/08

1

کَچلدْاى

39/48

90/15

1/03

2

خوام

33/18

83/65

0/83

3

هشکضی

30/43

85/65

0/722

4

خـکثیجاس

27/58

77/20

0/66

5

لـتًـاء

23/25

81/90

0/481

6
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1.5
1
0.5
0

شکل  -9سطوح سرمایه فيسیکی شش بخش شهرستان رشت

2
1.5
1
0.5
0

شکل  -2سطوح سرمایه انسانی شش بخش شهرستان رشت
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1
0.5
0

شکل  -3سطوح سرمایه مالی شش بخش شهرستان رشت

1
0.5
0

شکل -4سطوح سرمایه اجتماعی شش بخش شهرستان رشت
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1.5

1
0.5
0

شکل  -5سطوح سرمایه طبيعی شش بخش شهرستان رشت

