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 چکیده:

های انسان در فضا. شک هدف اصلی آمایش سرزمین مدیریت مطلوب فضاست از رهگذر تنظیم رابطه انسان، فضا و فعالیتبی 

های ستلزم داشتن یک طرح فنی باشد، مستلزم یک برنامه مدیریت مبتنی بر اصل توازنکه متحقق آمایش سرزمین بیشتر از این

تواند تحقق بخش عدالت در فضا و عدالت اجتماعی باشد. باشد، در این صورت است که آمایش سرزمین میاقتصادی و فضایی می

های بارز اکثر کشورهای جهان سوم به صهها در یک یا چند نقطه جغرافیایی از مشخامروزه تمرکز شدید جمعیت و فعالیت

های توسعه بخشی و بعضاً سطحی از گذاران به برنامهمدت و تکیه سیاستهای بلندخصوص کشور ایران است. عدم توجه به برنامه

  .موانع اصلی توسعه متوازن کشور است

 هایطرح در درکشور ما، به ویژه اما است، تجربی برخوردار و نظری در ابعاد طوالنی نسبتاً  از سابقه کهاین رغمبه ریزیبرنامه مقولۀ

 به توجه با آن و متنوع ابعاد پیچیده ماندن ناشناخته نیست. برخوردار چندانی سابقه از آمایش؛ یا کالبدی - فضایی توسعه

-با توجه به ویژگی ،این مطالعه در .است افزوده امر تر ایندقیق درك بر عدم ایران، جغرافیایی و فرهنگی اجتماعی، هایپیچیدگی

های اقتصادی مورد بررسی های طبیعی و اقتصادی استان کردستان، ابعاد مختلف اقتصادی و وضعیت این استان بر اساس شاخص

 های پژوهش، نشان دهنده وجود ناهماهنگی یعنی عدم رعایت آمایش سرزمین در این استانیافته. خواهد گرفتو تحلیل قرار 

 شود.که یکی از عوامل مهم در کاهش رشد اقتصادی استان محسوب می ؛باشدمی

 ایآمایش سرزمین، تعادل فضایی، استان کردستان، توازن منطقه واژگان کلیدی:
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Balanced Economic growth in the framework of the land use 

Case study Kurdistan province 

 

 

 

Abstract 

Undoubtedly, the main purpose of land use is optimal management of space through adjustment of the 

relationship between man, space and human activities in space. Land use planning realization more than that 

requires a technical project requires a management plan based on the principle of balancing economic and spatial, 

in this way that land use can be realized in the space justice and social justice. Today, high concentration of 

population and activities in one or more geographical points is the characteristics of most Third World countries, 

especially Iran. Lack of attention to long-term plans and policy makers rely on partial and superficial development 

are the main obstacles to the balanced development of the country. Despite the relatively long history of planning 

issue of its theoretical and experimental aspects, but in our country, especially in projects of spatial - physical or 

preparation development, have no long history. Anonymity of complex and varied aspects of that due to the social, 

cultural and geographic complexities of Iran, has added to the lack of more accurate understanding of this issue. In 

of this study, according to the natural and economic characteristics of Kurdistan, various aspects of the economic 

situation of the province on the basis of economic indicators will be analyzed. The findings indicate a mismatch or 

non-compliance with land use planning in the province, which is one of the most important factors in the 

province's economic growth decrease. 

Keywords: land use, spatial balance, Kurdistan, the regional balance 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 مقدمه

-های کالن و بخشی باید به طور مستقل به آن پرداخته شود، برنامهریزییکی از مسائل مهم و کلیدی که در کنار برنامه

ای را ارایه ریزی منطقهریزی آمایش سرزمین، روند جامعی از برنامهای است. برنامهمنطقه ریزیآمایش سرزمین و برنامه ریزی

ریزی کالن ای در سطح یک کشور بهترین مکمل برای برنامهریزی منطقهریزی برای به کارگیری برنامهکند. این شکل از برنامهمی

 و بخشی است. 

های خروجی با راهبردی ینگر باشد تا امکان تولید و تهیه سندچنین آمایش سرزمین باید دارای رویکردی آیندههم

از این دو نقیصه آمایش  "آمایش سرزمین با رویکرد برنامه راهبردی"ا بر این باور هستیم که مفهوملذ .میسر کندکاربردی را 

تواند به خوبی محقق شود که مبتنی بر شناخت ریزی راهبردی زمانی می. برنامهرهایی یافته است صرف، ریزیبرنامه سرزمین و

های درونی و بیرونی سازمان یا نهاد ریزان از ویژگین و برنامهکه شناخت ذهنی کارشناساواقعی باشد، نه شناخت ذهنی. چرا

 ریزی در هر سازمان یا دستگاه است.های برنامهآفت ترینمربوطه، یکی از مهم

 توزیع شکل توسط بهترین جمعیت، ممکن توزیع ترینمطلوب به رسیدن سرزمین، آمایش از گوید: منظورمی الکاز پل ژان

 پرداخته آن به جدی طور به تاکنون ایران های توسعهبرنامه در که است. امری سرزمین پهنه در اجتماعی و اقتصادی هایفعالیت

 به هاکتابخانه قفسه از و شود خارج تزئینی شکل از ایران توسعه هایاگر برنامه است. نداده نشان را خود نمودهای الاقل یا و نشده

 بشود. کشور پر برکت و وسعت با پهنه به بیشتری عنایت که داشت انتظار بتوان شاید گاهآن کند مردم کوچ اجتماعی زندگی بطن

سو نگر در چارچوب  است. آمایش سرزمین با رویکرد همه شده پرداخته ضرورت یک مثابه به "آمایش سرزمین "این مجال به  در

اهکارهای مناسب را برای تحقق توسعه متوازن، همه ای برخورد کرده و رهای منطقهتواند با پدیده عدم تعادلتوسعه فضایی، می

ها و استعدادهای بالقوه و بالفعل ها، قابلیتتوان با شناسایی توانمندیبنابراین می جانبه و پایدار در سطح سرزمین ارائه کند.

 لید فراهم نمود. وری عوامل توهای مختلف کشور زمینه را جهت توسعه مطلوب و مبتنی بر حداکثر کارایی و بهرهاستان

های اقتصادی قابل محاسبه و در دسترس، در این مطالعه سعی بر آن است که ابعاد اقتصادی استان کردستان بر مبنای شاخص

 مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.

 

 مبانی تئوریک و تعاریف

 تعاریف و مفاهیم آمایش. 1

 انسان با ارتباط در که است شده تعریف و فعالیت فضا انسان، عنصر سه بین تعادل ایجاد سرزمین، آمایش مفهوم، لحاظ به

 »ریزیبرنامه و برنامه« مقوله فعالیت با رابطه در است و مطرح »اقلیم«بحث  فضا رابطه با در و است مطرح »مدیریت«مقولۀ 

 (.۳۱۳۱ است )وحیدی، شناسیو جامعه جغرافیا اقتصاد، و مدیریت علم سه از تلفیقی آمایش مفهوم یعنی شودمی برجسته

 تأمین در کننده تعیین و اساسی عاملی به عنوان سرزمین به که است ریزیبرنامه نوعی سرزمین، ریزیبرنامه یا سرزمین آمایش

 و محیط -بین انسان رابطه تنظیم برای است طرحی سرزمین چنین آمایش(. هم۳۱3۱کند )عالیی، می توجه توسعه اهداف

 سرزمین امکانات تمامی از منطقی برداریبهره به منظور جمعیت و فعالیت آگاهانه توزیع طریق از سرزمین رد انسان هایفعالیت

های ارزش اساس بر زیست محیط از حفاظت و جامعه معنوی و مادی وضعیت بهبود و ایمنطقه هایتعادل ایجاد جهت در

 است: شده تعریف چنین آمایش الروس، لغات فرهنگ . اما در(۳۱3۳زاده مقدم،ایران )چوخاچی اسالمی جمهوری نظام اعتقادی

 ریزانبرنامه از یکی کلودیوس، اوژن انسانی. پوتی و طبیعی منابع به توجه با اقتصادی هایجغرافیایی فعالیت توزیع نوع بهترین

 با منابع ارتباط در جمعیت نهبهی توزیع سرزمین، آمایش هدف نویسد:می سرزمین ریزی آمایشبرنامه درباره فرانسه ایناحیه

 (.Hansen, 1968دارد ) نظر در جمعیت را بالقوه هایظرفیت کامل توسعه و رفاه که است های اقتصادیفعالیت و طبیعی

اندازی توجه به آینده و چشمبلکه ، شودخالصه نمیفیزیکی و کالبدی نگاه  تنها درآمایش سرزمین  ،در تعاریف جدید

مورد توجه قرار گرفته است، به طوری که مفهوم آمایش  بیشتر استراتژیک( بودن آمایش سرزمین نیزمطلوب و راهبردی )

توجه و شناخت دقیق از وضعیت  اولتلفیقی است از دو موضوع اساسی:  ،ریزی راهبردی)استراتژیک(سرزمین با رویکرد برنامه



 

ده؛ شاید بتوان گفت نقطه ضعف مفهوم پیشین آمایش سرزمین ارائه تصویر روشن و پایدار از وضعیت مطلوب در آین ، دومموجود

 .بوده است مطلوبانداز عدم توجه کافی به آینده و چشم

های های اقتصادی، اجتماعی، جمعیتی و ظرفیتریزی آمایش سرزمین توزیع فعالیتهدف اساسی از مدیریت و برنامه

 از بهینه برداریبهره منظور به و و نیازهاست که عمدتاً با دیدی درازمدتهای زمان آشکار و پنهان با توجه به تحوالت و دگرگونی

 با هماهنگ طور به آن هایقابلیت و هاتوانمندی اساس بر منطقه هر مسئولیت خاص و نقش کردن هویدا چنینهم و آن امکانات

چنین هم و رودمی شمار به منطقه هر قانونمند و طبیعی روندهای حاصل که مسئولیت و بر اساس این نقش است. مناطق دیگر

(. به همین خاطر Morgan, 2001 Aden and) شود اجرا گوناگون مناطق در تواندمی ملی توسعه برنامۀ ای،منطقه هایریزیبرنامه

. لذا ای عمالً کاربردی نخواهد داشتریزی منطقهریزی آمایش سرزمین بدون برنامهکنند، برنامهاست که متخصصان اذعان می

 العاده مهم و اساسی است.نقش منطقه در آمایش سرزمین فوق

 

 معرفی استان کردستان. 2

-تواناایی دقیق شناخت به محیطی متنوع هایویژگی به با توجه کردستان استان در سرزمین آمایش و توسعه در موفقیت

 .دارد بستگی البدیک توسعه فرایند در هاتوانایی این از و مطلوب مناسب استفاده و محیطی های

 و غربی آذربایجان استان به شمال از استان این است. سنندج شهر آن مرکز و است شده واقع کشور در غرب کردستان استان

 به مغرب از و کرمانشاه استان به جنوب از زنجان، استان از دیگری قسمتی و همدان استان به مشرق از استان زنجان، از قسمتی

 نفر ۳43۱341 کردستان استان جمعیت۳۱31 سال مسکن و نفوس عمومی سرشماری نتایج اساس بر است. عراق محدود کشور

 بوده سکنه دارای آبادی ۳۳1۱ و شهر 71 دهستان، 34 بخش، 7۳ شهرستان، ۳1 دارای کشوری تقسیمات نظر از بوده است که

 (.۳۱34است )کریمی و همکاران، 

 

 ورکش در کردستان استان موقعیت :  1شکل

 رازآور کامیاران، بیجار، دیواندره(، ) قروه، دهگالن، سفیدرود مریوان و سروآباد(، )سنندج، سیرواناستان شامل: های آبخیز حوزه

 سو در مریوان است.زاب بانه، زرینه در سقز و قزلچه



 

ی سطحی استان را هاحدود یک میلیارد متر مکعب آب کیلومتر مربع ۳۱411رود با مساحت حدود خیز سفیدحوضه آب

های وسیع کشاورزی دشت اند.دره در این حوضه قرار گرفتهاوزن، تلوار، شور، اوزنهای مهمی مانند قزلرودخانه ؛کنددریافت می

های عمیق و نیمه ها هستند. این حوضه از نظر منابع آب زیرزمینی بسیار غنی است و چاهدر حاشیه این رودخانه استان اکثراً

نظر شرایط طبیعی و توپوگرافی این حوضه  زاند. ابرداری قرار گرفتههای قروه و دهگالن حفر و مورد بهرهدی در دشتعمیق زیا

تواند منابع آب سطحی زیادی را مهار سد بزرگ و تعداد زیادی سد کوچک را دارد که در صورت احداث می ۳1پتانسیل بیش از 

 . شودترس خارج مینماید که در حال حاضر بدون استفاده از دس

شود. به های آبخیز ایران و کردستان محسوب میترین حوضهکیلومتر مربع از پرآب ۳111با وسعت  آبخیز سیروان حوضه

کیلومتر از  7۳۱های سطحی استان در این حوضه جریان دارد. رودخانه سیروان با طول میلیارد متر مکعب آب 7.3که طوری

های ودخانهرترین هایی مانند گاران، گردالن ورزاب از مهمودخانهرشود. های استان محسوب میخانهترین رودترین و بزرگپرآب

های مهم اقتصادی را ها در حوضه سیروان زمینه اجرای پروژهاین حوضه هستند. شرایط توپوگرافی و مورفولوژی خاص رودخانه

اراضی کشاورزی، تولید انرژی، صید پرورش آبزیان، توریسم و ایجاد  در این ناحیه از جمله احداث سدهای بزرگ به منظور آبیاری

-به طور کلی حوضه سیروان با قرار گرفتن شهرهای مهمی هم باشد را فراهم نموده است.صنایع بزرگ که نیازمند آب زیادی می

-تواند موجب بهبود شاخصد و میچون سنندج )مرکز استان( و مریوان در مرز عراق از نظر منابع آب پتانسیل بسیار زیادی دار

 . های اقتصادی در این استان گردد

هنوز که . است اراضی زراعی هکتار ۳۳11111و  هکتار مرتع۳411111هکتار جنگل و  ۱71111دارایاستان کردستان 

 مدرن و علمی دیریتم به را شونده تجدید طبیعی منابعو  در امر کشاورزی علمیبرداری و حفاظت سنتی و غیرایم بهرهنتوانسته

گونه  ۳134گونه جنگلی  ۱41شود. های ایران محسوب میترین استانهای گیاهی از غنیاستان از نظر گونه دهیم. این تغییر

تیره با  14گونه گیاهی از  ۳33گیاهی در استان وجود دارد. از نظر گیاهان دارویی و صنعتی این استان بسیار غنی است و حدود 

 رویند.مناطق مختلف استان می و تعداد زیادی نیز دارای مصرف صنعتی درمصرف دارویی 

های سنندج و قروه رونق کشت و تولید محصوالتی مانند خیار، گوجه، هندوانه، پیاز و سبزیجات به ویژه در شهرستان

ه می شود. به طور کلی زیادی دارد و هر ساله هزاران هکتار از اراضی آبی استان به کشت این نوع محصوالت اختصاص داد

هکتار یک  ۱/۳که به ازای هر شود . به طوریکارهای توسعه و اشتغال در استان محسوب میگسترش باغات استان از جمله راه

-نفر فراهم می ۳111هکتار افزایش سطح زیر کشت باغات زمینه اشتغال  ۳1111تواند مشغول به کار باشد، لذا به ازای نفر می

های جدید همراه با افزایش تولید شود. استفاده از فناوریهزار تن به تولید محصوالت باغی در استان اضافه می ۳11شود و حدود 

 .در واحد سطح موجب بهبود کمی و کیفی تولیدات استان در این زمینه خواهد شد

 گیرد:یمورد بررسی قرار م های کمی و کیفی در سه سطح مراتع استان کردستان با توجه به ویژگی

 ۳11باشد. این نوع از مراتع با تولیدی قریب به هکتار می 4۳3111الف( مراتع متراکم: وسعت مراتع متراکم تیپیک استان حدود 

 درصد از سطح مراتع استان را به خود اختصاص داده است. ۱4 هکتار، در برداشت کیلوگرم علوفۀ قابل

کیلوگرم علوفه  411هکتار بوده و توان تولیدی آن حدود  1۱7111ستان حدود متراکم: وسعت این مراتع در انیمه  مراتع( ب 

درصد کل مراتع استان را به خود اختصاص داده  ۱3باشد، این میزان از مراتع، سطحی حدود برداری در هر هکتار میقابل بهره

 است.

باشد این نوع از مراتع از توان تولیدی تار میهک ۱37111ج ( مراتع کم تراکم: وسعت مراتع کم تراکم در سطح استان قریب به 

درصد از کل سطح 73باشد. مراتع کم تراکم حدود کیلوگرم در هکتار برخوردار می 711علوفه قابل برداشت به میزان کمتر از 

 .مراتع استان را به خوداختصاص داده است

در قروه، بیجار،  هکتار وجود دارد که عمدتاً  7۳3311خیز به مساحت تقریبی دشت مساعد و حاصل ۳7استان تعداد این در 

راعی فراهم زبسیار زیادی را برای انواع مختلف محصوالت  یبستر تولیدو اند، دهگالن، دیواندره، مریوان و کامیارن قرار گرفته

ادیر زیادی کلزا، زمینی، چغندر و مقتن سیب 711111هزار تن جو،  47تن گندم،  431111. تولید سالیانه بیش از ندانموده

بقوالت که از کیفیت بسیار مناسبی هم برخوردار هستند، جایگاه ویژه استان را از نظر تولید محصوالت زراعی بهتر  و جاتصیفی



 

شود تولید تا چند برابر های جدید باعث میمین امکانات الزم، آبی نمودن اراضی زراعی دیم و استفاده از فناوریأکند. تنمایان می

تواند سهم استان را از ی افزایش یابد. صنایع وابسته جهت تبدیل و فرآوری محصوالت کشاورزی از دیگر اقداماتی است که میفعل

 .های اقتصادی به نحو چشمگیری افزایش دهدلحاظ شاخص

  
 ها(: استان کردستان به تفکیک شهرستان2شکل )

 است: زیر شرح به کردستان استان توسعه قوت نقاط ترینمهم ۳۱31در سال  استان آمایش عاتمطال اساس بر

 به کامیاران )مسیر کامیاران در پالنگان منطقه زریوار و دریاچه اطراف و دیواندره در سارال گیاهی پوشش توان از گیریبهره  -الف

 تان.اس دامداری و های دامپروریفعالیت رونق جهت در سروآباد(

 ۳۱11 زایای اشاتغال و بارداریبهره حال فعال در معدن ۳41 با مریوان و کامیاران قروه، معدنی بالقوه هایتوان از گیریبهره -ب

 (.۳۱3۳نفر)شریفی، 

 در یاا صانعتی و تولیدی هایکارگاه صورت درصد به 4 کارمزد با مدتبلند تسهیالت ارائه با صنعتی بهینه توان از گیریبهره  -پ

 نفر. ده از بیش زاییاشتغال کارخانجات با صورت به صنعتی هایشهرك

 .استان باغداری و کشاورزی باالی توان از گیریبهره  -ت

 محصاوالت بازرگانی و تجاری گردشگری و در مریوان گردی )اکوتوریستی(طبیعت بر مبتنی گردشگری از بهینه برداریبهره  -ث

 .مریوان و بانه به دبی و عراق از وارده خارجی

 کشور. منطقه غرب در نخشین فرش به خصوص و دستی صنایع از فراوان گیریبهره و تقویت  -ج

 سقز. سیف و بانه بند مریوان، سیران باشماق هاینام به استان فعال مرزی نقطه سه در مرزی مبادالت انجام  -چ

 همسایه. و کشورهای کشور نقاط اقصی به بار حمل و مسافر جابجایی برای سنندج فرودگاه داشتن  -ح

 روستایی. اطالعات فناوری و روستایی و شهری ارتباطات زیربناهای توسعه  -خ

 های کشور.استان بین در استان اجتماعی و فرهنگی میراث هایشاخص مطلوب ارتقای  -د

 دلسوز. و متعهد بومی، متخصص انسانی منابع داشتن  -ذ

 (.۳۱33مریوان ) شریفی،  زریوار و دریاچه استان مهم هایرودخانه کنار در آبزیان رورشپ جهت آبی مناسب شرایط  -ر
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 هاپیشینه

به بررسی آمایش « آمایش سرزمین و ایجاد تعادل در نظام شهری کشور»(، در مقاله خود با عنوان ۳۱31پوراحمد )

های موجود در ساختار فضایی توان علل اصلی نارساییسرزمین در ایران پرداخته و به این نتیجه دست یافت که در مجموع می

موجود در کشور را در سه عامل زیر خالصه کنیم: عدم وجود تفکر منسجم و نهادینه برای مدیریت سرزمین در سطوح مدیریتی 

مدیریت عدم وجود نهاد مشخص و مسئول جهت  -عدم وجود طرح و برنامه مصوب برای سازماندهی فضا در سه دهه اخیر -کشور

 سرزمین.

اند: (، در مقاله خود موانع فراروی آمایش سرزمین در ایران را به شرح زیر برشمرده۳۱33پور )صالحی و سنگاچین فرزام

های موقعیتی ایران یعنی کوهستانی بودن بخش زیادی از آن از یک طرف و قرار گرفتن آن در شرایط طبیعی کشور، ویژگی

بر اساس ماده سه   -ترین عوامل مؤثر در تعیین شرایط آب و هوایی در کشور است رف دیگر مهمی زمین از طکمربند خشک کره

گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته های مالیاتی و عوارض برای سرمایهقانون تجمیع عوارض، سازوکاری در خصوص معافیت

فشارهای سیاسی   -یافته وجود ندارد ق کمتر توسعه گذاری در مناطای برای سرمایهبینی نشده و به همین دلیل انگیزهپیش

عدم تعریف  -سرزمین در ایران فقدان مدل مناسب برای آمایش -های فاقد توجیهات اقتصادی و فنیها و پروژهجهت اجرای طرح

 ا.زتاًثیرات متغیرهای برون موقعیت قرارگیری ایران در جغرافیای خاورمیانه و   -مناسب از منطقه در کشور

 فرایندی دیدگاه با " سرزمین آمایش" ریزیبرنامه به ارزیابی پژوهش خود (، در۳۱33دهکردی ) و رضوی زادگانشریف

 سرزمین آمایش با رابطه در ایران ریزیبرنامه بر نظام حاکم قوانین و درگیر هایسازمان مفاهیم، به مسیر این در و اندپرداخته

 هاآن نمودن برطرف رهایی و برای و دندریاب را حال و گذشته در موجود هایچالش از بخشی انندتا بتو اندداده نشان خاصی توجه

های زمینه در ایران در سرزمین آمایش هایبرنامه تحقق عدم علل ترینپژوهش، مهم هاییافته اساس بر د.نده ارائه هاییحل راه

 جغرافیایی شرایط سرزمین، آمایش مقوله از اندك هایو شناخت رستناد هایبرداشت وجود است. با قانونی و سازمانی مفهومی،

 وجود نیز و مبهم و متزلزل تشکیالتی آن، جایگاه با مرتبط آورالزام و مستقل بیش و کم قوانین ایران، متنوع و سرزمین پیچیده

 با آمایش هایبرنامه ن پیشنهاداتشد عملیاتی اجتماعی، و اقتصادی توسعه مدتنمیا هایریزیدر برنامه بخشی غالب نگاه

 است. مواجه فراوانی مشکالت

، چنین عنوان «رو پیش فرصت یا چالش: سرزمین آمایش و آب» (، در مقاله خود با عنوان ۳۱3۱نقاشیان ) کردی و

 و شهری هایفعالیت از ناشی آب منابع هایآلودگی رساندن حداقل به یا و تشدید در تواندسرزمین می کردند که آمایش

 افزایش یا کاهش سیالب، خطر تشدید یا و نمودن محدود آب، مینأت برای شده تصفیه هایاز فاضالب استفاده بر تأثیر کشاورزی،

 .باشد موثر  ...و زیستی تنوع و آبی هایزیستگاه تخریب یا و حفاظت زیرزمینی، هایآب میزان

ه این نتیجه دست یافتند که نتایج تعیین وابستگی تغییرات (، در پژوهش خود ب۳۱34هدایتی آقمشهدی و همکارانش )

این وابستگی  R-Squerd دهد کههای خزری نشان میپوشش زمین ناشی از آمایش سرزمین و مدیریت منابع آب در زیر حوضه

بع آب حوضه خزری به شدت باشد که نشان از وابستگی نسبتاً باالیی در این زمینه است. با ادامه این روند، منامی 1.341برابر با 

 های کمی و کیفی آب خواهند بود.در معرض بحران

گیری چند معیاره گذاری بر اساس تصمیم(، برای آمایش منابع آب سناریوهای یکپارچه سیاست71۳1ونگ و همکارانش )

میزان آب تصفیه نشده و غیره را  زمینی،های زیرجویی آب، میزان برداشت از منابع آبو در ارتباط با پارامترهایی مانند صرفه

 مطرح نمودند.

گیری در زمینه آمایش افزار برای تصمیم(، در پژوهشی، مدلی مفهومی را در قالب یک نرم71۳۱د میر و همکاران )

ه و انواع های آن تعریف شدافزار ابتدا واحدهای سرزمین و ویژگیهای آن سرزمین ارائه دادند. در این نرمسرزمین بر اساس قابلیت

 شوند.بندی میهای خود دستهشود. در مرحله بعد هر یک از واحدهای سرزمین بر اساس ویژگیهای سرزمین مشخص میتیپ

(، انجام شده است. در این 71۳4) هاموند و ( و آواه71۳۱) لیو  هایی نیز به منظور توسعه آمایش سرزمین توسط دایپژوهش

 نده در آمایش سرزمین اشاره شده است.ها به نقش عوامل محدود کنپژوهش

 



 

 روش پژوهش 

ای باشد و مطالب موجود در این مقاله با استفاده از روش کتابخانهروش مورد استفاده در این پژوهش، روش توصیفی می

 باشد.می کردستان استان آن شامل آماری یجامعه گردآوری شده است. و
 

 کردستان های جمعیت شناختی استانبررسی ویژگی. 1

درصد  33 که دارد. جمعیت نفر ۳43۱341 ، استان کردستان۳۱31بر اساس آخرین سرشماری مرکز آمار ایران در سال 

نفر در کیلومتر مربع  1۳.7دهد. تراکم نسبی جمعیت معادل را جمعیت روستایی تشکیل میآن درصد  ۱4شهری و آن جمعیت 

درصد و  3۱.۳۳درصد باسوادند که این نسبت در مناطق شهری  ۳۳.13استان،  ساله و باالتر 3جمعیت  نفر ۳4۱3331 از .تاس

درصد آن در  7۳.11هزار نفر که  471ساله و باالتر شاغل استان به تعداد  ۳1باشد. جمعیت درصد می ۳1در مناطق روستایی 

 .دارند نشده اظهار و شخصنام فعالیت  درصد 3.7درصد در بخش خدمات و  41.۱ ،درصد در بخش صنعت 74بخش کشاورزی، 

 ( نشان داده شده است.۳جمعیت استان کردستان در مقابل جمعیت کشور در جدول شماره )

  1131-1131های . جمعیت استان کردستان و کشور و تغییرات آن طی سال1جدول 

 
 جمعیت

 31درصد تغییرات جمعیت 

 نسبت به سال پایه

31 51 39 31 31 51 39 

 7.1۱ 1.37 ۳۱.۳3 ۳174111 ۳43۱341 ۳441۳13 ۳۱43۱3۱ کردستان

 ۱.31 ۳1.44 73.34 ۳۳313111 ۳1۳43333 ۳1431۳37 31111433 کشور

 --- --- --- 1.1۳33 1.1۳33 1.171 1.177 سهم

 منبع: سالنامه آماری کشور و استان کردستان و محاسبات محقق

 ت.های انجام شده اسمنظور از سال پایه آمار مربوط به سرشماری

نسبت  ۳۱3۱کردستان در سال  ( نشان داده شده است؛ نسبت تغییرات جمعیت استان۳طور که در جدول شماره )همان

چنین درصد تغییرات جمعیت استان کردستان در طول دوره مورد متفاوت است. هم ۳۱31، ۳۱31، ۳۱۳1های به سرشماری

ستان کردستان در طول دوره مورد بررسی از نرخ رشد جمعیت کمتری بررسی از درصد تغییرات در کشور کمتر است؛ به عبارتی ا

( به تفکیک نقاط شهری ۱( و )7های )نسبت به نرخ رشد جمعیت در کل کشور برخوردار بوده است. این موضوع در جداول شماره

 و روستایی نیز ارائه شده است.

 

1131-1131های طی سال. جمعیت نقاط شهری استان کردستان و کشور و تغییرات آن 2جدول  

  
 جمعیت نقاط شهری

 31درصد تغییرات جمعیت 

 نسبت به سال پایه

31 51 39 31 31 51 39 

 1.13 7۳.11 43.3 ۳1۱3111 3313۳4 3113۳3 ۳11۳۳1 کردستان

11113413 1۱34333۳ 43713334 ۱33۳۳۳33 کشور  1۱.7 ۳3.3 1.۳1 

----- ----- ---- 1.1۳3 1.1۳3 1.1۳3 1.1۳3 سهم  

 منبع: سالنامه آماری کشور و استان کردستان و محاسبات محقق

 های انجام شده است.منظور از سال پایه آمار مربوط به سرشماری



 

طول دوره مورد  (، سهم جمعیت شهری استان کردستان نسبت به کل کشور در7بر مبنای اطالعات ارائه شده در جدول شماره )

درصد جمعیت شهری کل کشور  7است و به طور متوسط جمعیت شهری این استان کمتر از  بررسی، دارای روند باثباتی بوده

 بوده است.

 1131-1131های . جمعیت نقاط روستایی استان کردستان و کشور و تغییرات آن طی سال1جدول

 
 جمعیت نقاط روستایی

 31درصد تغییرات جمعیت

 نسبت به سال پایه

31 51 39 31 31 51 39 

-7۱.3 433111 11۳۳۳۳ 134۱۱۳ 341333 کردستان  ۳3.1-  ۱.3-  

1117۳443 7۳443۳3۱ 777۱13۳3 7۱7۱۳333 کشور  ۳.۳-  ۱.1-  1.113 

 ---- ---- ---- 1.17۱ 1.174 1.173 1.173 سهم

 منبع: سالنامه آماری کشور و استان کردستان و محاسبات محقق

 ه است.های انجام شدمنظور از سال پایه آمار مربوط به سرشماری

(، سهم جمعیت روستایی استان کردستان نسبت باه کال کشاور در طاول دوره ۱بر مبنای اطالعات ارائه شده در جدول شماره )

درصد از جمعیت روساتایی  ۱مورد بررسی، دارای روند کاهشی بوده است و به طور متوسط جمعیت روستایی این استان کمتر از 

 کل کشور بوده است.

 1131 -1139های وار استان کردستان و کشور طی سال.  بعد خان4جدول 

 بعد خانوار تعداد خانوار جمعیت 

1131 1151 1139 1131 1151 1139 1131 1151 1139 

 ۱.۳ 4.۱ 1.7 417۱14 ۱۱۳۳۳3 7131۱3 ۳43۱341 ۳441۳13 ۳۱43۱3۱ کردستان

1۱4. 4.3 7۳1433۱4 ۳۳11۳۳۳۳ ۳7۱337۱1 ۳1۳43333 ۳1431۳37 31111433 کشور  ۱.3 

 منبع: سالنامه آماری کشور و استان کردستان و محاسبات محقق

(، بعد خانوار در استان کردستان نسبت به بعد خانوار در سطح ملی در سطحی 4بر مبنای اطالعات ارائه شده در جدول شماره )

  باشند.دارای تعداد افراد بیشتری می تر وباالتر بوده است. به عبارتی خانوارهای استان کردستان نسبت به متوسط کشور بزرگ

 

 . توزیع جمعیت بر اساس جمعیت فعال و غیرفعال1جدول 

 جمعیت غیرفعال جمعیت فعال 

 درصد جمعیت درصد جمعیت

51 39 51 39 51 39 51 39 

 13.3 13 ۳14۱14 ۳71۱3۳ ۱3.4 41.۱ 433۳۳4 43۳311 کردستان

۳333۱11۱ ۱3.3 ۱3.4 74۳1۳111 7۱43333۱ کشور  ۱343۳111 13.۳ 3۱.۳ 

 منبع: سالنامه آماری کشور و استان کردستان و محاسبات محقق

باشد؛ (، نسبت جمعیت فعال در استان کردستان نسبت به سطح ملی بیشتر می1بر مبنای اطالعات ارائه شده در جدول شماره )

سبت به کشور دارای سهم بیشتری هستند و البته توان گفت که جمعیت جوان و در سن فعالیت در این استان نبه عبارتی می

توان از این نیروی جوان و در سن فعالیت به عنوان یک مزیت در فراوانی نیروی کار در استان نام برد؛ البته مشروط بر این می

 زایی را برای این نیروی انسانی ایجاد نمود.های اشتغالموضوع که بتوان زمینه



 

دهد نسبت وابستگی است. نسبت وابستگی یا بار تکفل در یک ه ساختار  و توزیع سنی را نشان میهایی کاما، یکی از شاخص

ساله و بیشتر( بر جمعیت واقع  31و  1-۳4واقع در سن فعالیت ) جمعیت تعداد جمعیت غیرجامعه عبارت است از خارج قسمت 

(، ارائه شده 3ح ملی محاسبه شده و نتایج در جدول )(. این شاخص برای استان کردستان در مقابل سط۳1 -34در سن فعالیت )

 است.

 . نسبت وابستگی استان کردستان در مقابل سطح کشور6جدول 

 روستایی شهری کل 

1131 1151 1139 1131 1151 1139 1131 1151 1139 

 1.41 1.17 ... 1.۱3 1.47 ... 1.4۳ 1.43 1.33 کردستان

 1.43 1.1 1.3 1.۱3 1.4 1.۳ 1.4۳ 1.4 1.3 کشور

 منبع: محاسبات محقق

(، میزان نسبت وابستگی استان کردستان بیشتر از میزان این نسبت در سطح ملی است. از سوی دیگر، 3بر اساس نتایج جدول )

ساله به کل جمعیت آن منطقه است که عمومًا نشانگر  1-۳4های جمعیت شناختی یک منطقه نسبت جمعیت یکی از شاخص

درصد است. نتایج مربوط به این شاخص برای استان کردستان در مقابل سطح ملی  41ی آن عیت بوده و آستانهمیزان جوانی جم

 ( ارائه شده است.۳محاسبه شده و در جدول شماره )

کردستان در مقابل سطح ملی . میزان جوانی جمعیت استان3جدول   

 روستایی شهری کل 

1131 1151 1139 1131 1151 1139 1131 1151 1139 

 74 73.۱ ... 77.3 74.3 ... 7۱.7 73.۱ 47.3 کردستان

 73.۳ 73.۳ 47.3 77.۱ 7۱.۳ ۱۳.1 7۱.4 71.۳ ۱3.1 کشور

 منبع: محاسبات محقق

(، استان کردستان نسبت به متوسط سطح ملی در رابطه با شاخص میزان جوانی ۳بر اساس اطالعات ارائه شده در جدول شماره )

تواند به عنوان یک مزیت در آینده اساتفاده نمایاد. البتاه در صاورتی ی قرار گرفته است و از این موضوع میتردر وضعیت مناسب

های آموزشی و کسب و کار مناسب برای ایان گاروه از افاراد جامعاه مهیاا توان از این مزیت استفاده بهینه نمود که زیرساختمی

 گردد.
 

 نهای اقتصادی استابررسی و تحلیل ویژگی. 2

 تولید ناخالص داخلی استان. 2-1

ی ارزش مجموع کاال و خدماتی است که طی یک دوران معین، معموال به طور کلی، تولید ناخالص داخلی در برگیرنده

ی شود. در این تعریف، منظور از کاال و خدمات نهایی، کاال و خدماتی است که در انتهای زنجیرهیک سال، در یک کشور تولید می

افزوده در هر فعالیت چنین ارزششوند. همها برای تولید کاال و خدمات دیگر خریداری نمیاند و خود آنقرار گرفتهتولید 

 اقتصادی عبارت است از تفاوت بین ارزش کاالها و خدمات تولید شده و به کار رفته در جریان تولید.

باشد ای میدلیل به لحاظ اقلیمی دارای شرایط ویژه قسمت اعظم استان بر روی رشته کوه زاگرس قرار گرفته و به همین

ها و اراضی پست در این استان وجود ای، فالتهای دامنههای عمیق، دشتدره ،های مرتفعو اشکال مختلف اراضی شامل کوه

معتدل در غرب  متر )بیجار( تا اقلیم نیمه مرطوبمیلی 711های خشک تا خشک سرد در استان با متوسط بارندگی دارد. اقلیم

ثر از آب و أشود. نواحی شرقی و مرکزی استان متمتر )مریوان( در استان یافت میمیلی 311استان با متوسط بارندگی حدود 

ای همراه با ای است که حضور عناصر مدیترانهثر از آب و هوای مدیترانهأهوای برخی نواحی مرکزی ایران و مناطق غرب مت



 

های بلوط در این منطقه حضور داشته رایط مذکور سبب شده است که جنگلشن نظر است. به طوری که بارندگی مناسب مؤید ای

 باشد.ولی نواحی شرقی استان دارای پوش استپی می

ها و های طبیعی و در نواحی شرقی استان اراضی مسطح، دشتبیشتر نواحی غربی، کوهستانی و اغلب پوشیده از جنگل

 وجود دارند. وسیعی های نسبتاًفالت

درصد معادل  ۱3.۳هزار هکتار جنگل و  ۱71درصد معادل ۳۳.۱هزار هکتار مراتع،  ۳411درصد معادل  43.3از مساحت استان 

 هزار هکتار اراضی زراعی به خود اختصاص داده است. ۳۳1

 در استان: های توسعه بخش کشاورزیها و مزیتقابلیتاز جمله 

 وجود منابع آبی کافی در استان 

 وجود منابع خاك کافی در استان 

 بارندگی مناسب در استان 

 مراتع غنی و زیاد 

 ان و منحصر به فرد مانند بز مرغز، اسب کردیستمنابع ژنتیکی گیاهی و دامی متنوع در ا 

 جمعیت روستایی با توزیع متعادل در مناطق روستایی 

 افزودهامکان ایجاد صنایع تبدلی برای افزایش ارزش 

  مناسب اقلیمی برای توسعه باغات دیموجود شرایط 

 ظرفیت باالی تولید شیر و گوشت قرمز در استان 

 وجود نیروی متخصص و تحصیل کرده کشاورزی در استان 

 های حاصلخیز از جمله دشت مریوان، دشت قروه و بیجاروجود دشت 

باشد و م رتبه دوم را دارا میها در کشت آبی رتبه هجدهم و در کشت دیدر مقایسه با سایر استانکردستان استان 

 درصد کل تولید کشور است.  ۳.31شود که معادل تولید می در این استان هزار تن محصوالت زراعی 331سالیانه 

شمار اشاره شده در این استان خصوصاً در بخش کشاورزی، اما متأسفانه از این منابع به های بیبا توجه به استعدادها و توانمندی

ها ای از این ناهماهنگیاستفاده نشده و باعث بر هم خوردن تعادل فضایی این منطقه شده است که در زیر به پارهطور صحیح 

 کنیم: اشاره می

 به عنوان در کشاورزی به روش دیم، خیلی از پارامترها برای کشاورز قابل کنترل نبوده و بازدهی قابل توجهی ندارد .

که در روش آبی این صورتی در است تن ۳ دیم، روش به هکتار یک در لید گندمزیمم توگما ،در بهترین حالتمثال 

درصد به روش دیم  31تا  31ای از کشاورزی استان بین بخش عمدهاین در حالی است که  .رسدتن می ۳7مقدار به 

 .سف برانگیز استأشود و این رقم برای کشاورزی دیم در استان تانجام می

  درصد کشاورزی استان از عملیات کاشت تا برداشت، مکانیزه است اما این کافی نبوده و عدم  31ز که بیش ااینبا وجود

که سبب کاهش درآمد کشاورزان گشته  تخصیص منابع آبی به اراضی کشاورزی استان یکی از مشکالت این بخش است

 حوزه آبریز در کشور است.  1است و این در حالی است که استان کردستان سرچشمه 

  هزار هکتار را داراست و برای استفاده دو استان کردستان و  71سد گاوشان که قابلیت استفاده سطح زیر کشت باالتر از

که وزارت نیرو طوریه ب گشته،مند هکتار از آن بهره ۳111فقط به میزان استان کردستان کرمانشاه ساخته شده است، 

 .بر را داده استفقط اجازه کشت محصوالت کم آب

    زمینی و یونجه به عنوان دو محصول استراتژیک بعد شود به دلیل محدودیت منابع آبی محصوالت سیببینی میپیش

د و درآمد سرانه کردستان از تولید نها وضعیت مطلوبی در تولید نداشته باشاز گندم با توجه به افت آب دهی چاه

 .ناخالص ملی به شدت کاهش یابد

 سرپرستان خانوار هستند از مستمری بگیران  هزار نفر از مردم کردستان که غالباً  ۳31 کشاورز، به نقل از رئیس خانه

هزار نفر  711هزار نفر هم تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار دارند و این  41کمیته امداد امام خمینی )ره( بوده و 



 

ورزی تبعات بدتری را هم به دنبال جز نابودی کشاه کشاورز تحت پوشش برای استان یک شاخص خطرناك است که ب

در کنار مشکالت مادی  .گرینشینی، افزایش بیکاری و تکدی، افزایش حاشیهبه شهرها باالرفتن مهاجرت. از جمله دارد

های جسمی ها و نارساییها، بستر رودخانهمشکالت اجتماعی، معیشتی، خانوادگی، بهداشت عمومی، مدارس، حریم راه

 .شودکشاورزان می گیرو روحی دامن

  ،(.۳۱37سطح پایین سواد کشاورزان در استان )نجفی و همکاران 

 رسد و سهم زیادی از آن به عرضه کننده و کننده )کشاورزان( میکننده به تولیدمقدار بسیار کمی از قیمت مصرف

 (.۳۱37)نجفی و همکاران، ای برای تولید نداشته باشند شود که تولیدکنندگان انگیزهرسد این سبب میدالالن می

  فروش کردن محصوالت کشاورزی توسط کشاورزان گشته است )نجفی و کمبود امکانات مالی کشاورزان، باعث پیش

 (.۳۱37همکاران، 

 چه دارای راه ترین اراضی کشاورزی چنانهای ارتباطی مناسب در نواحی کشاورزی، چرا که حاصلخیزعدم وجود راه

 .(۳۱37والت به بازار نباشند ارزش اقتصادی زیادی نخواهند داشت )نجفی و همکاران، مناسب برای عرضه محص

 (.۳۱33طبیعی )محمدی،  منابع و ملی اراضی خصوص در قانون نقص و اراضی مالکیت در ابهام وجود 

 (.۳۱33)محمدی،  نبود صنایع تبدیلی مرتبط با بخش کشاورزی 

 (.۳۱33)محمدی،  اورزانعدم توجه دولت به بیمه عمر و بازنشتگی کش 

 (.۳۱33کشاورزی )محمدی،  و طبیعی هایپتانسیل به توجه با مطلوب و مناسب دولتی اعتبارات محدودیت 

 در زیادی گردشگران که پالنگان و زیستگاه زریوار المللیبین زیستگاه به زیست محیط حفاظت سازمان کافی توجه عدم 

 ت.تدریجی اس نابودی حال در و دارد سال طول

تواند در زمینه تولیدات صنعتی خوب از جمله آب و خاك و معادن میبسیار های به لحاظ دارا بودن پتانسیل چنینهم

ترین های تزئینی با تنوع فراوان در رنگ، شاخصاستان دارای ذخایر قابل توجه مواد معدنی است و سنگاین رشد و توسعه یابد. 

-میلیون تن استخراج سالیانه و اشتغال 3.4معدن فعال با بیش از  ۳۱3حاضر استان دارای باشد. در حال ماده معدنی منطقه می

  .باشدنفر می ۳۱11زایی 

از جمله مواد معدنی موجود در استان شامل: سنگ آهک، سنگ گچ، سنگ ساختمانی، مرمریت قرمز، تراورتن، مرمر، 

 باشد.موان، سنگ آهن و نمک آبی میاونیکس، گرانیت، پومیس، دولومیت، سیلیس و فلدسپار، آنتی

خصوص در ه های معدنی، احداث صنایع مرتبط با معدن بگذاری دولت با مشارکت بخش خصوصی در فعالیتسرمایه

کید بر اکتشافات تفصیلی در زمینه شناسایی کانسارهای فلزی و أهای فلزی و غیرفلزی، تربیت نیروی انسانی ماهر و تزمینه کانی

-های اجرایی مشخص برای تحقق اهداف توسعه استان در بخش معادن میها و خط مشیرفلزی از جمله سیاستهای غیکانی

 باشد.

های توسعه نیافته صنعتی است و صنعت استان رغم ذخایر مواد معدنی و شرایط اقلیمی جزو استاناستان کردستان علی

فراوانی نیروی  ،های نسبی استان از قبیل آب و هوا، گاز، برقت و مزیتباشد. در حال حاضر امکانارا دارا می 73در کل کشور رتبه 

گذاران نقش های صنعتی و اعتبارات و تسهیالت به سرمایهکار، رشد مراکز آموزش عالی استان، ارائه خدمات زیربنائی در شهرك

 نماید.بهبود روند توسعه صنعتی استان ایفا می ربسزایی د

های قومی، فرهنگی، و کیلومتری با کشور عراق، وجود مشابهت 7۱1لیل مجاورت با مرز مشترك استان به دچنین این هم

ها و ارتباط خویشاوندی بین شهروندان دو کشور و قرار گرفتن در مسیر ترانزیتی جنوب و شمال غرب کشور دارای ظرفیت

تعاونی مرزنشین  ۳۱شهرهای بانه، مریوان و سقز، وجود بازرچه فعال مرزی در  ۱چنین وجود باشد. همای میهای بالقوهتوانمندی

ای و شبکه المللی، وجود مؤسسات بیمههای تجاری با قابلیت عملیات تجاری بینهزار نفر جمعیت، وجود بانک 731با حدود 

 باشد.ای پتانسیل باالیی را جهت صادرات و واردات کاال دارا میبازارهای محلی و فرامنطقه

 



 

لید ناخالص داخلی بدون نفت و با نفت استان کردستان و کشور ) ارقام به میلیون ریال (. تو5جدول   

 تولید ناخالص داخلی با نفت تولید ناخالص داخلی بدون نفت

 کشور کردستان سال
 سرانه استان

 )هزار ریال(

 سهم

 )درصد(
 کشور کردستان

 سرانه استان

 )هزار ریال(

 سهم

 )درصد(

1152 ۳۳7۳1۳1۳ 331۳1۳۳۱۳ ۳34۳ ۳.۳3۳ ۳۳7۳1۳3۳ ۳۳337333۳3 ۳34۳ 1.34 

1151 ۳4737133 ۳7۱۳1۳۱1۱۳ ۳1113 ۳.۳31 ۳4737۳4۳ ۳1143۳1334 ۳1113 1.37 

1154 ۳۳437313 ۳11۳۱71413 ۳77۳3 ۳.۳3۱ ۳۳43۱14۳ ۳34۳۳3۳134 ۳77۳3 1.31 

1151 77۱1317۳ ۳3133۱3333 ۳1433 ۳.71 77۱1۳377 7۱373۳43۳3 ۳1431 1.34 

1156 73۱3۳۱34 7۱۳1313۳37 ۳3134 ۳.۳3۳ 73۱۳7111 ۱1۳73۳14۱3 ۳313۳ 1.37 

1153 ۱۱3۱۱۳33 73۱731۳4۳۱ 7۱13۳ ۳.۳4۳ ۱۱3۱۱341 ۱311۳314۳7 7۱133 1.37 

1155 ۱34۱4741 ۱7331۳34۳3 73343 ۳.۳33 ۱34۱1171 ۱33477۱۳۳3 73343 ۳.1۳ 

1153 4313414۳ 41۳17711۳7 ۱۳4۳1 ۳.۳37 43133۳31 43113377۳۳ ۱۳4۳۳ 1.33 

1139 34۳71733 1۳7۱۳1۳313 47373 ۳.717 34۳7۳7۳7 3۱۱337۳131 473۱۱ ۳.1۳ 

1131 ۳1۱3۱14۳ 31۳۱317۱۱۳ 11۳73 ۳.۳1۳ ۳1411313 ۳47131۳۳44 11۳۱4 ۳.17 

1132 ۳143۳۳1۳3 3۳3۳1۳۳131 33733 ۳.۳3۳ ۳1437۳1۳3 ۳114313۳13۱ 33۱11 ۳.14 

 ات محققمحاسبمرکز آمار ایران و منبع: 

شود تولید ناخالص داخلی بدون نفت و با نفت استان کردساتان در مقابال طور که مشاهده می( همان3در جدول شماره )

چنین سهم تولید ناخالص داخلی استان از تولید ناخالص داخلی در سطح ملای ارائاه سطح ملی به همراه سرانه تولید استان و هم

( نشان داده شده است؛ گویای این مطلب است که تولید ناخالص داخلای اسامی اساتان در ۳)چه در نمودار شماره شده است. آن

چنین سهم تولید ناخالص داخلی استان نسبت به تولید طول دوره مورد بررسی به طور متوسط روندی افزایشی را داشته است. هم

دی نداشته و به طور متوسط این ساهم در طاول دوره ناخالص در سطح ملی دارای نوساناتی بوده است، اما این نوسانات شدت زیا

 ( نشان داده شده است.7مورد بررسی حفظ شده است. این وضعیت در نمودار شماره )

 

 
 1152-32: تولید ناخالص داخلی با نفت و بدون نفت اسمی استان کردستان طی دوره 1نمودار 

 



 

 

 
1152-32استان کردستان طی دوره  : سهم تولید ناخالص داخلی با نفت و بدون نفت2نمودار  

 های کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات استان در مقابل سطح ملی . ارزش افزوده بخش3جدول 

 ارزش افزوده بخش خدمات ارزش افزوده بخش صنعت و معدن ارزش افزوده بخش کشاورزی

 سهم کشور کردستان سهم کشور کردستان سهم کشور کردستان سال

1152 7۳3۳31۱ ۳73۳34314 ۳.۳ 3۳3311 ۱۳3144۳77 1.77 3۳3133۳ 3۳۳۳3۳133 ۳.7۳ 

1151 7313۳43 ۳4۳13۳113 7 373۳33 1۳71311۱4 1.۳3 ۳1۱711۳3 333373۱۳7 ۳.۳3 

1154 ۱۳۳31۳3 ۳۳74۳41۱1 ۳.3۳ ۳733۳3۳ 33773۱133 1.۳3 ۳۱133411 ۳131147137 ۳.71 

1151 ۱337۱۳7 7۳1131۳۳1 ۳.33 ۳4۱4۳1۱ 3711۳۳311 .۳۳1  ۳33413۳۳ ۳۱11343۳۳۳ ۳.71 

1156 431۳۳33 737۳337۳3 ۳.3۱ 7131133 ۳1۳۳3۱134۱ 1.۳31 7۳743131 ۳۳1331431۱ ۳.74 

1153 4347۳37 733۳13343 ۳.۳۳ 77111۳7 ۳۳33474۱31 1.۳3 73۱33333 7۳3711371۳ ۳.7۳ 

1155 ۳133144 ۱1۳1۳1313 7 7133311 ۳1311۳434۱ 1.74 73137337 744۳47343۳ ۳.7۳ 

1153 3111373 11۳1۳31۳۱ ۳.13 73۱1333 ۳37۳33۳737 1.۳1 ۱111۳۳37 ۱3۱3۱3۳۳7۱ 1.3۳ 

1139 317۳131 11۳1۳31۳۱ ۳.33 ۱3311۱1 ۳37۳33۳737 1.7 11۳۱۱344 ۱3۱3۱3۳۳7۱ ۳.۱۳ 

1131 ۳43۱437۳ ۳3743۳143 ۳.3۳ 431۱1۳3 ۳33۱3۳14۳۳ 1.71 114۳3۳37 4۳13413137 ۳.۳3 

1132 7۳۳۳۳۳1۳ 3۱733337۳7  7.۳1 ۳114۱17 71۳477333۳ 1.7۳ ۳173۳4۳۱ 3۳1331۳133 ۳.۳4 

 مرکز آمار ایران: منبع

-های کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات در استان کردستان به همراه سهم این ارزشافزوده بخش(، ارزش3در جدول شماره )

 اند.  (، در کنار یکدیگر قرار داده شده۱ماره )ها در نمودار شها نسبت به سطح ملی ارائه شده است. این سهمافزوده



 

 

 1152-32های مختلف اقتصادی استان نسبت به سطح ملی طی دوره افزوده بخش: سهم ارزش1نمودار 

(، در طول دوره مورد بررسی سهم بخش کشاورزی استان نسبت به دو بخش دیگر نسبت به ۱بر مبنای نمودار شماره )

چنین بخش خدمات در رتبه دوم و بخش صنعت و معدن در رتبه سوم قرار گرفته است. عالوه بر د. همباشتولید ملی بیشتر می

این سهم بخش کشاورزی استان نسبت به دو بخش دیگر نوسانات بیشتری را داشته است؛ اما در نهایت روندی افزایشی و مثبت 

 .باشدکشاورزی در استان می را داشته است. در واقع این موضوع نشان دهنده اهمیت و مزیت بخش

های مختلف اقتصادی از تولید ناخالص داخلی استانافزوده بخش. سهم ارزش12جدول   

 خدمات صنعت و معدن کشاورزی سال

1152 ۳3.11 ۳.73 ۳7.34 

1151 71.۳7 3.1۳ ۳7.۱1 

1154 ۳۳.33 ۳.۱3 ۳4.31 

1151 ۳۳.۳3 3.4۱ ۳1.34 

1156 ۳3.34 ۳.۱3 ۳4.33 

1153 33.۳4  3.13 ۳3.41 

1155 ۳۳.37 3.1۳ ۳4.3۳ 

1153 ۳۳.7۳ 3.73 ۳1.۳1 

1139 ۳4.33 3.17 ۳3.۳3 

1131 ۳3.4۳ 3.۳۳ ۳۱.13 

1132 71.34 3.33 33.33 

 محقق مطالعات نتایج: منبع

شود که ه میهای استان، مشاهدهای مختلف اقتصادی استان نسبت به کل فعالیتافزوده بخشعالوه بر این، با بررسی سهم ارزش

( ارائه شاده 4ها به خود اختصاص داده است. این موضوع در نمودار )در استان بخش خدمات بیشترین سهم را در بین سایر بخش

 است.



 

 
 های مختلف اقتصادی استان از تولید ناخالص داخلیافزوده بخش(: سهم ارزش4نمودار )

هاا شااخص شود که یکای از آنهایی استفاده مید ملی، از شاخصهای اقتصادی استان در اقتصابرای تعیین جایگاه بخش

های اقتصادی استان نسبت باه دهد که کدام یک از بخشاین شاخص نشان می است. RCAضریب مکانی یا ضریب نسبی بالفعل 

های اقتصاادی ماورد نظار اساتان را در تولیاد افزوده هر یک از بخشکل کشور دارای مزیت نسبی است. این شاخص سهم ارزش

 دهد.افزوده همان بخش اقتصادی کشور در تولید ناخالص داخلی کشور مورد مقایسه قرار میناخالص داخلی استان با سهم ارزش

یک باشد، فاقد مزیت نسابی  تر ازاگر مقدار این شاخص بزرگتر از عدد یک باشد، آن بخش دارای مزیت نسبی است و اگر کوچک

 است.

باشد؛ لاذا ممکان اسات افزوده میذکر این نکته ضروری است که معیار اصلی این شاخص برای تعیین مزیت نسبی، ارزش

گذاری مناسب در این بخاش صاورت یک بخش اقتصادی به طور بالقوه قابلیت توسعه داشته باشد و دارای مزیت باشد، اما سرمایه

پایینی داشته باشد؛ به عبارتی ایان شااخص مزیات نسابی بالفعال را  RCAافزوده آن پایین باشد؛ و شاخص ارزش نگرفته باشد و

که هار بخاش اقتصاادی کاه دهد؛ به طوریچنین میزان عددی این شاخص شدت مزیت را هم نشان میهم نماید.گیری میاندازه

 ردار است.بیشتری داشته باشد، از مزیت نسبی بیشتری برخو RCAضریب 

این روش نسبت اشتغال و تولید در یک صنعت یا بخش خاص را در یک ناحیه نسبت به اشتغال و تولید در همان صانعت 

 سنجد.ای که ناحیه مورد نظر در آن قرار دارد )یا نسبت به کل کشور( مییا بخش در منطقه

    :RCAفرمول ضریب مکانی

                                                                                          R

Ri
M

Mi

RCA 

 
 در این معادله:

RCA      ضریب مکانی =  

iM اشتغال یا تولید در صنعت =i             در یک ناحیه 

 Mکل اشتغال یا تولید در بخش صنعت در همان ناحیه = 

iR اشتغال یا تولید در صنعت =i                   در منطقه 

 Rکل اشتغال یا تولید در بخش صنعت در همان منطقه = 



 

یشتر از یک باشد نشان دهنده تمرکز فعالیت در سطح ناحیه بوده و احتماالً جنبه صادراتی به خارج از ناحیه را دارد ب RCAاگر 

ای بودن فعالیت و عدم تمرکز آن فعالیت در سطح ناحیاه نسابت باه ساطح کمتر از یک باشد بیانگر غیرپایه RCAو اگر مقدار 

 مساوی یک باشد نشان دهنده خودکفایی ناحیه مورد نظر می باشد. RCAباشد و اگر منطقه می

های اقتصادی استان کردستان محاسبه شده است؛ و برای فعالیت 31و  31با توجه به اطالعات موجود، این شاخص برای دو سال 

 ( ارائه شده است.۳۱ج به دست آمده در جدول )های اقتصادی را بررسی نمود. نتایتا از این طریق بتوان وضعیت فعالیت

 

 های عمده اقتصادی در استان بر مبنای شاخص ضریب مکانی: وضعیت فعالیت11جدول 

 وضعیت
 ضریب مکانی

 فعالیت
 51سال  39سال 

 کشاورزی، شکار و جنگلداری 7.11 ۳.33 افول

 ماهیگیری 1.13 ۳.1۳ رو به اعتال

 معدن 1.1۱ 1.13 عدم مزیت

 صنعت 1.41 1.۱4 عدم مزیت

 تأمین آب، برق و گاز طبیعی  1.۱4 ۳.14 رو به اعتال

 ساختمان  ۳.13 ۳.۳۱ رو به اعتال

 عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کاالها ۳.34 ۳.3۳ افول

 هتل و رستوران ۳.۱7 ۳.73 افول

 حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات 1.۳4 1.34 عدم مزیت

های مالیواسطه گری 1.1۳ 1.43 عدم مزیت  

 مستغالت، کرایه و خدمات کسب و کار ۳.13 1.33 افول

 اداره امور عمومی و خدمات شهری ۳.33 ۳.3۱ رو به اعتال

 آموزش ۳.33 ۳.33 افول

 بهداشت و مددکاری اجتماعی  ۳.13 ۳.31 رو به اعتال

ی و خانگیسایر خدمات عمومی، اجتماعی شخص ۳.۳3 ۳.17 افول  

 محقق مطالعات نتایج: منبع

اداره اماور عماومی، و خادمات های کشاورزی، شکار و جنگلاداری، آماوزش و (، فعالیت۳۱بر اساس نتایج جدول شماره )

-ها و بر مبنای شاخص مزیت مکانی و در طول دوره مورد بررسی داشاتهباالترین مزیت را در استان نسبت به سایر فعالیت شهری

 اند.

های همجوار در نمودار افزوده بخش کشاورزی، شکار و جنگلداری استان کرستان با استانر یک مقایسه تطبیقی که بین ارزشد

-شمار ذکر شده در باال، دارای ارزشهای بیدهد که استان کردستان با وجود قابلیت( صورت گرفته، نتایج نشان می1شماره )

 باشد.همدان، لرستان و کرمانشاه طی دوره مورد بررسی می هایتری نسبت به استانافزوده پایین

 ) 32 یال 54 یهاسال یط منطقه هایاستان با کردستان استان داریجنگل و شکار کشاورزی، بخش یاسم ارزش افزوده سهیمقا: 14جدول 

 ( ریال میلیارد به ارقام

 سال

 1132 1131 1139 1153 1155 1153 1156 1151 1154 ارزش افزوده

 7۱43۱ ۳373۱ ۳7134 ۳13۳4.۳ 3۱73.4 3۱33.3 133۱ 31۳۳ 4۳11.1 کشاورزی، شکار و جنگلداری کرمانشاه

 73۳3۳ ۳4۱31 ۳1343 ۳3۳7 33۳7 433۱ 31۳۳ 41۳۳ ۱143 کشاورزی، شکار و جنگلداری کردستان



 

 4134۳ 74473 ۳۳43۳ ۳۱۳۳1 ۳7331 3۳1۱ ۳1۳4۳ ۳141 143۳ کشاورزی، شکار و جنگلداری همدان

 ۱3343 7731۱ ۳4۱37 37۳3 311۱ 3۳4۳ 3171 143۱ 413۱ کشاورزی،شکار و جنگلداری لرستان

 ۳1133 3344 4۳41 ۱33۳ 7373 7۳73 7۱7۳ ۳۳14 ۳431 کشاورزی، شکار و جنگلداری ایالم

 : مرکز آمار ایرانمنبع

 

 
 همجوار هایناستا با کردستان استان کشاورزی بخش ارزش افزوده تطبیقی مقایسه: 1نمودار 

 هزینه و درآمد خانوار. 2-2

های اقتصادی معرفای شاده در بخاش قبال، بررسای جهت بررسی وضعیت اقتصادی یک منطقه، در کنار بررسی شاخص

هاا و ها و درآمد خانوارها و مقایسه نسبی آن دارای اهمیت است. در این بخش تالش بر آن است که وضعیت هزینهوضعیت هزینه

ها و درآمدها با متوسط چنین یک مقایسه بین این هزینههای استان کردستان مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و همدرآمد خانوار

 ملی انجام پذیرد.

(، متوسط هزینه خانوارهای شهری و روستایی اساتان کردساتان در مقابال خانوارهاای شاهری و روساتایی ۳1در جدول شماره )

 کشور ارائه شده است.

 ونیلیم به مبالغ)  32 الی 33 هایسال طی کشور با کردستان استان روستایی و شهری خانوارهایهزینه ساالنه  متوسط سهیامق: 11جدول

 (ریال

سال      

 1132 1131 1139 1153 1155 1153 1156 1151 1154 1151 1152 1151 1159 1133 هزینه

4۳۳ 33 34 3۳ 3۳ 13 17 4۳ ۱1 73 74 هزینه خانوار شهری کشور  ۱۳۱  ۳34 371  

41 43 47 ۱3 ۱4 73 7۳ ۳۳ ۳3 هزینه خانوار روستایی کشور   13 .133  43  ۳13 ۱1۳  

۳3 13 ۳۳.1 43 4۱ ۱3 7۳ ۳۳.1 ۳3 ی کردستانخانوار شهر هزینه  33  .13۱  ۳13 1۳7  3۳3  

14۳. 4۱ 4۳ ۱3 73 7۳ ۳3 ۳۱ ۳7 روستایی کردستانخانوار  هزینه  ۱3  3۳ 3۳ .137  ۳۳۳ 

 اقتصادی خانوار  –مار ایران ، دفتر آمارهای اجتماعی مأخذ: مرکز آ

(، متوسط هزینه خانوارهای شهری و روستایی استان کردستان در مقابل متوسط هزینه خانوارهاای ۳( و )3در نمودارهای شماره )

 شهری و روستایی در سطح ملی نشان داده شده است. 



 

 

 
 ردستان در مقابل سطح ملی: متوسط هزینه خانوارهای شهری استان ک6نمودار 

 

گردد؛ هزینه خانوارهای شهری در سطح استان و کشور در طول دوره مورد بررسی روندی ( مشاهده می3طور که در نمودار )همان

 اند اما هزینه خانوارهای شهری در استان کمتر از هزینه خانوارهای شهری در سطح ملی بوده است.افزایشی داشته

 

 
 ط هزینه خانوارهای روستایی استان کردستان در مقابل سطح ملی: متوس3نمودار 

 

گردد؛ متوسط هزینه خانوارهای روستایی در سطح اساتان و کشاور در طاول دوره ماورد ( مشاهده می۳طور که در نمودار )همان

ارهای روستایی در سطح ملای اند اما به طور متوسط هزینه خانوارهای روستایی استان کمتر از خانوبررسی روندی افزایشی داشته

(، متوسط درآمد خانوارهای شهری و روستایی استان کردساتان در مقابال خانوارهاای شاهری و ۳3در جدول شماره ) .بوده است

 روستایی کشور ارائه شده است.
 

 

 

 



 

 ونیلیم به مبالغ)  32 الی 33 هایسال طی کشور با کردستان استان روستایی و شهری خانوارهایدرآمد ساالنه  متوسط سهیمقا: 16جدول

 (ریال

 سال

 1132 1131 1139 1153 1155 1153 1156 1151 1154 1151 1152 1151 1159 1133 درآمد

 714 ۳3۳ ۳۱1 ۳13 34 33 ۳3 31.1 14 4۳ ۱3 ۱۱ 73 77 درآمد خانوار شهری در سطح ملی
 ۳7۳ ۳1۳ 31 13 17 43 4۳ ۱3 ۱4.1 73 74 ۳3 ۳1 ۳۱ درآمد خانوار روستایی در سطح ملی
 ۳13 ۳۱7 ۳13 33.1 37 ۳1.1  34 14 43 47.1 73 7۱ ۳3 ۳4 درآمد خانوار شهری استان کردستان

اناستان کردست روستایی خانوار درآمد  3.1 3 ۳۱.1 ۳1 73 ۱۳ 47 41 43 1۱.1 3۳ 3۳ 33 ۳13 

 سالنامه آماری کشور و استان کردستان: منبع

توسط درآمد خانوارهای شهری و روستایی استان کردستان در مقابل متوسط درآمد خانوارهای (، م3( و )3در نمودارهای شماره )

 شهری و روستایی در سطح ملی ارائه شده است. 

 

 : متوسط درآمد خانوارهای شهری استان کردستان در مقابل سطح ملی5نمودار 

 

نوارهای شهری در سطح استان و کشور در طول دوره گردد؛ متوسط درآمد خا( مشاهده می3طور که در نمودار شماره )همان

اند اما درآمد خانوارهای شهری در استان کمتر از درآمد خانوارهای شهری در سطح ملی بوده مورد بررسی روندی افزایشی داشته

 است.

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 : متوسط درآمد خانوارهای روستایی استان کردستان در مقابل سطح ملی3نمودار 

(؛ متوسط درآمد خانوارهای روستایی استان و کشور در طول دوره مورد بررسی روندی افزایشی 3نمودار شماره )با توجه به 

، درآمد خانوارهای روستایی در استان همپای درآمد خانوارهای روستایی در سطح ملی ۳۱3۳تا سال  ۳۱3۱اند اما از سال داشته

 بوده است.

 -37های مختلاف و بارای دوره زماانی سط درآمد خانوارهای روستایی و شهری در استان(، متو۳3( و )۳۳های )در جداول شماره

ها به جهت بررسی وضعیت اساتان کردساتان ارائاه گاردد. بار ایان بندی بین استانارائه شده است تا بر مبنای آن یک رتبه  33

به لحاظ متوسط درآماد خانوارهاای شاهری در و  ۳4اساس استان کردستان به لحاظ متوسط درآمد خانوارهای روستایی در رتبه 

 قرار گرفته است.  71رتبه 

 32الی  55 هایسال طی روستایی خانوارهای درآمد متوسط بندی رتبه: 13 جدول

 رتبه 32-55متوسط طی سالهای   استان

 ۳ ۳73.1 البرز

 7 ۳۳1 مازندران

 ۱ ۳13 تهران

 4 ۳1۳.1 اردبیل

 1 ۳1۱ قزوین

 3 ۳11 خوزستان

 ۳ 33 بوشهر

 3 3۱ فارس

 3 37 یزد

 ۳1 3۳ آذربایجان غربی

 ۳۳ 31.1 قم

 ۳7 37.1 اصفهان

 ۳۱ 37 گلستان

 ۳4 3۳ چهارمحال وبختیاری

 ۳4 3۳ یلویهککه

 ۳4 3۳ کردستان



 

 ۳1 31 گیالن

 ۳1 31 زنجان

 ۳3 ۳3 کرمانشاه

 ۳۳ ۳۳ همدان

 ۳۳ ۳۳ ایالم

 ۳3 ۳3 آذربایجان شرقی

 ۳3 ۳۱ سمنان

 ۳3 ۳۱ مرکزی

 71 ۳۳ خراسان رضوی

 71 ۳۳ لرستان

 7۳ 33 خراسان شمالی

 77 3۳ هرمزگان

 7۱ 3۱ کرمان

 74 11 خراسان جنوبی

 71 1۳ و بلوچستانسیستان

 محقق مطالعات : نتایجمنبع

 32الی  55 یهاسال طی شهری خانوارهای درآمد متوسط بندی رتبه: 15جدول

 رتبه 32-55متوسط طی سالهای  استان  

 ۳ ۳34 تهران

 7 ۳33 البرز

 ۱ ۳11 فارس

 4 ۳43 خوزستان

 1 ۳4۱ مازندران

 3 ۳41.1 قزوین

 ۳ ۳۱۱ بوشهر

 ۳ ۳۱۱ کهکیلویه و بویر احمد

 3 ۳۱۳ گلستان

 3 ۳۱1 کرمانشاه

 3 ۳۱1 هرمزگان

 3 ۳۱1 اردبیل

 ۳1 ۳73 قم

 ۳۳ ۳73 خراسان رضوی

 ۳7 ۳73 همدان

 ۳7 ۳73 گیالن

 ۳۱ ۳74.1 اسان شمالیخر

 ۳4 ۳74 اصفهان

 ۳1 ۳7۱ چهارمحال وبختیاری

 ۳3 ۳۳3 یزد

 ۳۳ ۳۳۳ لرستان

 ۳3 ۳۳1 مرکزی



 

 ۳3 ۳۳4 ایالم

 ۳3 ۳۳4 سمنان

 ۳3 ۳۳4 آذربایجان شرقی

 71 ۳۳۱ کردستان

 7۳ ۳۳1 آذربایجان غربی

 77 ۳13 زنجان

 7۱ ۳14.1 و بلوچستانسیستان

 74 ۳14 خراسان جنوبی

 71 ۳1۱.1 کرمان

 محقق مطالعات : نتایجمنبع

های مختلف و برای دوره (، متوسط هزینه خانوارهای شهری و روستایی در استان71( و )۳3های )چنین، در جداول شمارههم

ه گردد. ها به جهت بررسی وضعیت استان کردستان ارائارائه شده است؛ تا بر مبنای آن یک رتبه بندی بین استان 33-37زمانی 

و به لحاظ متوسط هزینه خانوارهای  71بر این اساس استان کردستان به لحاظ متوسط هزینه خانوارهای روستایی در رتبه 

 قرار گرفته است.  7۳شهری در رتبه 

 32الی  55 یهاسال طی شهری خانوارهای هزینه متوسط بندی رتبه: 13 جدول

 رتبه 32-55متوسط طی سالهای  استان

 ۳ ۳37 تهران

 7 ۳37 فارس

 ۱ ۳17 خوزستان

 4 ۳11 چهارمحال وبختیاری

 1 ۳43 کهکیلویه و بویر احمد

 3 ۳43 البرز

 ۳ ۳44 اصفهان

 3 ۳47.1 هرمزگان

 3 ۳41 کرمانشاه

 ۳1 ۳۱۳ آذربایجان غربی

 ۳۳ ۳۱3 مازندران

 ۳۳ ۳۱3 لرستان

 ۳7 ۳۱1 مرکزی

 ۳7 ۳۱1 ایالم

 ۳۱ ۳۱4.1 اردبیل

 ۳4 ۳۱4 گیالن

 ۳1 ۳۱7 قزوین

 ۳3 ۳۱1 زنجان

 ۳۳ ۳73 آذربایجان شرقی

 ۳3 ۳77 خراسان رضوی

 ۳3 ۳7۳.1 بوشهر

 71 ۳۳۳ خراسان شمالی

 71 ۳۳۳ خراسان جنوبی

 7۳ ۳۳3 کردستان



 

 77 ۳۳۱ گلستان

 7۱ ۳۳۳ سمنان

 74 ۳۳1 همدان

 71 ۳11 کرمان

 73 ۳1۱ یزد

 7۳ ۳17 قم

 73 33 و بلوچستان سیستان

 محقق مطالعات : نتایجمنبع

 

 32 الی 55 یهاسال طی روستایی خانوارهای هزینه متوسط بندی رتبه: 29 جدول

 رتبه 32-55متوسط طی سالهای  استان

 ۳ ۳۳3 آذربایجان غربی

 7 ۳۳3 اردبیل

 ۱ ۳۳1 فارس

 4 ۳13.1 خوزستان

 1 ۳13 مازندران

 3 ۳13 زنجان

 ۳ ۳1۱ اصفهان

 3 ۳11 چهارمحال وبختیاری

 3 33 ایالم

 ۳1 33.1 تهران

 ۳۳ 3۳ قزوین

 ۳۳ 3۳ آذربایجان شرقی

 ۳7 33.1 البرز

 ۳۱ 31 کرمانشاه

 ۳4 37 گیالن

 ۳1 33 احمدکهکیلویه و بویر

 ۳3 3۳.1 بوشهر

 ۳۳ 3۳ یزد

 ۳3 33 مرکزی

 ۳3 31 لرستان

 71 3۱ کردستان

 7۳ ۳۳ قم

 77 ۳3 هرمزگان

 7۱ ۳1 سمنان

 74 ۳۱.1 گلستان

 71 ۳۱ همدان

 73 ۳7 کرمان

 7۳ 33.1 خراسان رضوی

 73 33 خراسان شمالی



 

 73 37 خراسان جنوبی

 ۱1 1۳ و بلوچستانسیستان 

 محقق مطالعات : نتایجمنبع

بارای  ها به دست آورد.توان شکاف بین هزینه و مخارج را برای استان کردستان در مقابل سایر استانعالوه بر موارد ذکر شده می

 توان از نسبت هزینه به درآمد برای خانوارهای شهری و روستایی استفاده نمود.این منظور می

( ارائه شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، استان کردستان از لحاظ شکاف هزینه 77( و )7۳نتایج این محاسبات در جداول )

 قرار گرفته است. ۳1روستایی در رتبه  و در خانوارهای ۳۳و درآمد در خانوارهای شهری در رتبه 

 کشور هایاستان برای شهری خانوارهای درآمد متوسط به هزینه متوسط نسبت بندی رتبه: 21 جدول

 استان  
نسبت متوسط هزینه به متوسط درآمد طی 

 32-55های سال
 رتبه

 ۳ ۳.۳7 شرقی آذربایجان

 ۳ ۳.74 غربی آذربایجان

 ۳۳ ۳.1۱ اردبیل

 3 ۳.۳3 اصفهان

 71 1.33 البرز

 4 ۳.۳3 ایالم

 ۳3 1.3۳ بوشهر

 ۳4 1.33 تهران

 ۱ ۳.77 چهارمحال وبختیاری

 ۳ ۳.۳7 جنوبی خراسان

 ۳3 1.31 رضوی خراسان

 ۳۳ 1.34 شمالی خراسان

 ۳7 ۳.17 خوزستان

 7 ۳.7۱ زنجان

 ۳1 1.3۳ سمنان

 ۳3 1.37 و بلوچستانسیستان 

 3 ۳.13 فارس

 ۳۳ 1.34 قزوین

 7۱ 1.۳3 قم

 ۳۳ ۳.1۱ کردستان

 ۳۱ ۳.1۳ کرمان

 3 ۳.13 کرمانشاه

 ۳ ۳.۳7 احمدکهکیلویه و بویر

 77 1.33 گلستان

 ۳1 ۳.13 گیالن

 3 ۳.۳3 لرستان

 ۳3 1.31 مازندران

 1 ۳.۳۳ مرکزی

 3 ۳.۳ هرمزگان



 

 7۳ 1.3۳ همدان

 77 1.33 یزد

 مجری مطالعات مأخذ: نتایج

 کشور هایاستان برای روستایی خانوارهای درآمد متوسط به هزینه متوسط نسبت بندی رتبه: 22 جدول

 استان
نسبت متوسط هزینه به متوسط درآمد طی 

 32-55های سال
 رتبه

 4 ۳.73 شرقی آذربایجان

 ۳ ۳.۱3 غربی آذربایجان

 ۳4 ۳.13 اردبیل

 1 ۳.71 اصفهان

 77 1.۳3 البرز

 ۱ ۳.73 ایالم

 7۳ 1.33 بوشهر

 71 1.31 نتهرا

 3 ۳.7۱ چهارمحال وبختیاری

 ۳7 ۳.۳۱ جنوبی خراسان

 ۳۳ 1.33 رضوی خراسان

 ۳3 ۳ شمالی خراسان

 ۳۱ ۳.13 خوزستان

 7 ۳.۱1 زنجان

 ۳1 ۳.1۱ سمنان

 ۳3 ۳ و بلوچستانسیستان 

 3 ۳.۳3 فارس

 ۳3 1.34 قزوین

 71 1.31 قم

 ۳1 ۳.1۱ کردستان

 ۳۳ ۳.۳4 کرمان

 ۳ ۳.77 کرمانشاه

 ۳۱ ۳.13 احمدکهکیلویه و بویر

 71 1.31 گلستان

 ۳1 ۳.۳1 گیالن

 3 ۳.71 لرستان

 ۳3 1.31 مازندران

 3 ۳.۳3 مرکزی

 ۳7 ۳.۳۱ هرمزگان

 ۳3 1.31 همدان

 ۳3 1.31 یزد

 محقق مطالعات : نتایجمنبع

 



 

 توزیع درآمد . 2-1

ای کاه گاذاری اقتصاادی باوده اسات؛ باه گوناهها در سیاستف دولتمقوله توزیع عادالنه درآمدها، همواره به عنوان یکی از اهدا

شاود و اصاوالً توساعه های نابرابری معیاری برای ارزیابی عملکرد اقتصادی کشورها در خصوص توزیع درآمد محسوب مایشاخص

 ها در آن لحاظ شود. های توزیع عادالنه درآمد و مقابله با نابرابریوقتی پایدار است که سیاست

ها عبارتند از: ضریب کوزنتس، شاخص تایال، منحنای ترین آنهایی وجود دارد که متداولرای سنجش نابرابری درآمدی، شاخصب

درصاد  ۳1درصاد بااالی درآمادی، نسابت ساهم درآمادی  71درصد پاایین درآمادی باه  41لورنز، ضریب جینی، نسبت سهم 

در این بخش برای سنجش نابرابری در توزیاع درآماد از  کاف درآمدی.درصد فقیرترین معیار حداکثر ش ۳1ثروتمندترین به سهم 

 ضریب جینی بهره گرفته خواهد شد. 

ضریب جینی یا نسبت تراکم جینی را تدوین کارد. ضاریب جینای یاک مقیااس  "سی جینی"، آماردان ایتالیایی ۳3۳7در سال 

تواند از صفر تاا یاک تغییار کناد. دهد. این ضریب میمی بسیار ساده است که درجه نابرابری نسبی درآمد در یک کشور را نشان

 ( ارائه شده است.7۱ضریب جینی شهری و روستایی استان کردستان در مقابل سطح ملی در جدول شماره )

 31الی 53 هایسال طی کشور با کردستان استان شهری و روستایی جینی ضریب میزان سهیمقا: 21 جدول

 : مرکز آمار ایرانمنبع

 

 

  کشور جینی ضریب با کردستان استان یشهر جینی ضریب سهیمقا: 19ودار نم

 

 

 

 استان
1153 1139 1131 1132 1131 

 شهری روستایی شهری روستایی شهری روستایی شهری روستایی شهری روستایی

 1.۱3۳ 1.۱41 1.۱1۳ 1.۱74 1.۱14 1.۱۱1 1.۱1۳ 1.۱۱3 1.۱34 1.۱3۳ ضریب جینی کشور

انضریب جینی کردست  1.۱۳7 1.۱۳۱ 1.734 1.۱۳۳ 1.733 1.734 1.7۳3 1.733 1.7۳3 1.۱13۳ 



 

 
 کشور جینی ضریب با کردستان استان روستایی جینی ضریب سهیمقا: 11نمودار 

(، ضریب جینی شهری و روستایی در سطح استان کمتر از ضریب جینی در سطح کشور ۳۳( و )۳1با توجه به نمودارهای شماره )

 تر بوده است.باشد؛ به عبارتی وضعیت توزیع درآمد در استان نسبت به سطح ملی مناسبمورد بررسی می در طول دوره

انادازها باشد؛ زیرا که حجام پاساندازهای استان میهای مفید در تحلیل وضعیت استان، حجم پساز سوی دیگر، یکی از شاخص

تاوان باا اتخااذ تادابیر مناساب توساط کمک نمایاد و حتای مای گذاری بخش خصوصیتواند به تأمین مالی پروژهای سرمایهمی

-اندازهای موجود در جهت تأمین مالی پروژهای عمرانی دولت نیز استفاده نمود. حجم پاسسیاستگذاران اقتصادی استان، از پس

 ( ارائه شده است.74اندازها در سطح ملی، در جدول شماره )اندازهای استان و سهم آن نسبت به حجم پس

 ( ریال میلیون به مبالغ ) 32 الی 33 هایسال طی کشورکردستان و  استان اندازهایپس حجم سهیمقا: 24جدول

 سال

 پس انداز
1133 1159 1151 1152 1151 1154 1151 

 ۳777۳4۳311 3۳1۱4۱311 34۳131711 43۳33۱311 ۱37۳4۱311 73۳۳33111 77۱317۱11 اندازها در سطح ملیحجم پس
 334۳۱73.4 1۳77۱73 4۱۱31۳1 ۱11131۳ 733۱۱۱4 ۳3133۳۳ ۳۱333۳۳ ز های استان کردستانحجم پس اندا

 %1.۳۳ %1.33 %1.33 %1.۳۱ %1.۳1 %1.3۳ %1.3۳ سهم پس اندازهای استان

 سال

 پس انداز
1156 1153 1155 1153 1139 1131 1132 

 13۳7111111 47۳3۳۳۳۳11 ۱۱1۳1۳۳۳11 7۳7۱۳۳3311 7۳3۱1۳1711 ۳۳4۱31۳311 ۳131۱3۱311 اندازها در سطح ملیحجم پس
 ۱34۳۳3۳7 ۱713۳134 7۳۱41413 ۳313۳3۳3 ۳1۱33131 ۳۳1۳۳13۳ ۳1۳37313 حجم پس انداز های استان کردستان

 %1.33 %1.۳1 %1.34 %1.33 %1.۳۳ %1.33 %1.33 سهم پس اندازهای استان

 هاهای استانهای اقتصادی بانکسیاستها و : بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران. اداره بررسیمنبع

 

 

 

 



 

 

 اندازهای استان کردستان: حجم پس12نمودار 

 

 
 اندازهای استان کردستان نسبت به سطح ملی: سهم پس11نمودار 

اندازهای استان در طول دوره مورد بررسی افزایش پیدا کرده است؛ اما سهم نسبی (، اگرچه حجم پس۳7بر اساس نمودار شماره )

 ( گویای این موضوع است.۳۱اندازها نسبت به سطح ملی دارای روندی نوسانی است. نموار شماره )این پس

 

 گذاری در استانهای سرمایهگذاری و تأمین منابع مالی و فرصتسرمایه . 2-4

دولت نیز به عناوان شود و بودجه عمومی های مدیریت تقاضا است که از سوی دولت اجرا میهای مالی بخشی از سیاستسیاست

تارین رود. مهامهای مالی به شمار مایترین برنامه مالی ساالنه، یکی از ابزارهای مهم دولت جهت اعمال سیاستترین و جامعمهم

گذاری آن بار متغیرهاای کاالن اقتصاادی، باه حرکات های مالی کوتاه بودن دوره زمانی تأثیرهای بودجه دولت و سیاستویژگی

باشاد کاه ایان دهی منابع در مسیر مناسب میدولتی، استفاده از منابع راکد اقتصاد کشور و جهتهای غیریت بخشآوردن فعالدر

 افزاید.های مدیریت تقاضا میهای مالی در سیاستموارد بر اهمیت سیاست

ناپاذیر ه اهاداف ماوثر و انکاار های مالی از سوی آن، بر رشد تولید، اشتغال و اهداف کالن اقتصادی، از جملتأثیر دولت و سیاست

گذارد. تأثیر مستقیم دولت بار رشاد اقتصاادی از طریاق مستقیم بر عملکرد اقتصادی تأثیر میاست. دولت به طور مستقیم و غیر

باشاد کاه مکمال و نقال و ارتباطاات مایوبنایی و نوسازی و حملچنین نقش دولت در امور زیرارائه کاال و خدمات عمومی و هم



 

مستقیم از طریق افزایش تولیاد نهاایی چنین دولت به طور مستقیم و غیرشود. همهای بخش خصوصی تلقی میساز فعالیتنهزمی

آورد. بنابراین شناخت صحیح این ابازار ها را فراهم میگذاریهای الزم برای افزایش این نوع سرمایهگذاری خصوصی انگیزهسرمایه

هاا بارای تحقاق کوشد تا از تمامی ظرفیترو دولت میای برخوردار است. از ایناز اهمیت ویژه و به کارگیری اصولی و مناسب آن

ترین ابزار برای دستیابی به اهدافی از قبیل ثبات های توسعه کشور استفاده نماید. بودجه دولت مهماهداف کالن اقتصادی و برنامه

سیدن به اهداف ثبات اقتصادی که منجر به تعادل در اقتصاد کالن خواهد باشد. برای رها، اشتغال کامل و رشد اقتصادی میقیمت

ترین و ماؤثرترین ابازاری چنین بودجه به عنوان مهمبایستی توجه خود را معطوف به تخصیص بهینه بودجه نماید. هم شد، دولت

 ها و کنترل، مورد استفاده قرار گیرد.الیتریزی، اصالح و تعدیل فعها، برنامهها و اولویتتواند برای تعیین سیاستاست که می

 و هاامدل صاحب نظران همه و کنندمی تلقی جوامع اقتصادی توسعه و رشد محرکه نیروی عنوان به را سرمایه اقتصاددانان همه

 به طریق از جیو خار داخلی گذاریسرمایه امکانات از استفاده کنند.می طراحی اندیشه همین پایه بر را اقتصادی توسعه الگوهای

 ماالی تأمین که بدیهی است آید.می حساب به جوامع اقتصادی پیشرفت به نیل عوامل ترینمهم از تولید منابع مطلوب کارگیری

 پاذیرامکاان گاذاری خاارجیسرمایه جذب و خارجی بدهی داخلی، اندازپس از استفاده چونهم مختلف طرق از سرمایه تشکیل

 اساتقراض برخالف است که غیراستقراضی روش به خارجی مالی تأمین هایشیوه ترینمهم از یکی خارجی گذاریاست. سرمایه

 است جهت این شود. ازتلقی می گذاریسرمایه منابع عنوان به بلکه بدهی عنوان به نه میزبان کشور های پرداخت تراز در خارجی

 در مهم منابع از یکی عنوان را به آن مستقیم نوع ویژه به رجیخا گذاریسرمایه توسعه، حال در کشورهای از بسیاری امروزه که

 باه خاارجی ماالی تاأمین ایان روش از گیریبهره با را خود اقتصادی هایطرح از بسیاری و گرفته نظر در شاناقتصادی توسعه

 برخاوردار کاافی سارمایه از داخل در خود توسعه برای که کردستان استان مانند جوامعی اساس بر این آورند.می در اجرا مرحله

 کاه چاهآن اما کنند. اقتصادی تلقی توسعه هایضرورت از را خارجی مستقیم هایگذاریسرمایه به توسل بایستباشند؛ مینمی

 و رشاد ایجااد ضامن است کاه هاییزمینه در گذاریسرمایه باشد، اقتصادی فعاالن ذهن دغدغه بایستمی سرمایه جذب از بعد

 توسعه با رابطه در های نویناندیشه و تفکر محور که فضایی، اقتصاد عدالت با آن ارتباط و اجتماعی عدالت اصل دی،اقتصا توسعه

 سازد. برآورده را باشدمی یکپارچه و پایدار توسعه و ایمنطقه

 به را موجبات توسعه تواندیم سونگر همه و مناسب ریزیبرنامه با تنها شوندمی هزینه استان ایتوسعه حرکت در که هاییسرمایه

 فرهنگی سرزمینی، اجتماعی، شرایط با مطابق هم آن و ریزیبرنامه بدون یافته توسعه اقتصادی به یابیباشد. دست داشته همراه

 .شد نخواهد میسر استان اقتصادی و

 استان است؛ کماا توسعه صحیح مسیر در گذاریسرمایه مناسب هایفرصت شناخت شک بدون اقتصادی توسعه در اصلی مسأله

 متنوع هایدر قالب یا دولتی بخش توسط توسعه مدتمیان هایبرنامه قالب در هاییسرمایه هر چند نیز گذشته سالیان در کهاین

جایگااهی  در یاافتگی توساعه نظار از را اساتان اسات نتوانساته است، اماا گردیده هزینه استان در بخش خصوصی توسط دیگر

کاه  دیاد را هااییمانادگی عقاب و هامحرومیت استان از مختلفی نواحی و مناطق در توانمی که طوری به دهد. قرار ایشایسته

 .است استان سطح در سرزمینی عدالت نبود دیگر بیانی به یا و ایمنطقه هایتعادل عدم از ناشی همگی

( 71پذیر است؛ لذا در جاداول )ومی و خصوصی امکانگذاری و تأمین مالی در استان توسط دو بخش عمکه سرمایهبا توجه به این

گاذاری بخاش خصوصای در اساتان گذاری بخش عمومی( و سارمایههای عمرانی در استان )سرمایه( به ترتیب حجم هزینه73و )

 کردستان ارائه شده است.

 (ریال میلیارد به الغمب) 32 الی 52 های سال طی و سهم آن از کشور کردستان  استان عمرانی های هزینه :21جدول 

 سال

 هزینه
1152 1151 1154 1151 1156 1153 1155 1153 1139 11131 1132 

 7343۳ ۱4711 33۳4۳ ۳۳344 1333۳ ۳1111 3۱373 13۳۳1 ۱1143 7۳431 7131۱ های عمرانی در سطح ملیهزینه

 ۳1۱4 ۳73۳ 411۱ 73۳1 ۳۳۳۳ ۳377 ۳333 ۳۳13 3۳۳ 1۳۱ 371 های عمرانی استان کردستانهزینه

                                                           
 .باشدکاهش ارقام نسبت به سال قبل  به دلیل کاهش تخصیص بودجه می ۳



 

 %1.7 %۱.3 %4.۳4 %۱.۳۱ %7.3۳ %7.۳1 %7.3۳ %7.34 %7.31 %7.3۳ %۱ سهم نسبی استان

 و محاسبات محقق منبع: سالنامه آماری کشور

 
 های عمرانی استان کردستان نسبت به سطح ملی: سهم هزینه14نمودار 

باشد. این موضوع به بعد دارای روندی افزایشی می ۳۱3۳های عمرانی در استان نسبت به سطح ملی، از سال سهم نسبی هزینه

 ( نشان داده شده است.۳4در نمودار شماره )

 (ریال میلیون به مبالغ)  32 الی 33 های سال طی کشور و کردستان استان داخلی گذاری سرمایه سهیمقا: 26جدول 

 سال

 گذاریسرمایه
1133 1159 1151 1152 1151 1154 1151 

 1۳7۳34۳۳3 1۳34433۱1 433۱1433۳ 431177۱11 4۱743۳13۱ 411413433 ... ملی 

 1113۳۱3 4341411 4۳۱343۱ 443۳۱73 471۳34۳ ۱33371۳ ... استان کردستان

 %1.33 %1.31 %1.31 %1.33 %1.33 %1.31 .... سهم نسبی استان

 سال

 گذاریسرمایه
1156 1153 1155 1153 1139 1131 1132 

 3734۳۳4۳3 11434۱۱33.۳ 33313۳333 3۳1۱4۳143 311۱73311 3۱۳۳۱3۳۳۱ 1337۳۳3۱۳ سطح ملی 

 3173373.4 1433۳3۱.711 ۳۱4۱31۱ 3۳11147 3313434 3۳۱7۱۳۳ 1133۳۱3 استان کردستان

 %۳.14 %۳.13 %۳.11 %1.333 %۳.11 %1.3۳ %1.33 سهم نسبی استان

 مجری مطالعات مأخذ: نتایج

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 داخلی استان کردستان نسبت به سطح ملیگذاری : سهم سرمایه11نمودار 

گذاری داخلی استان نسبت به سطح ملی در طول دوره ماورد گردد، سهم سرمایه( مشاهده می۳1طور که در نمودار شماره )همان

 توان گفت که به طور متوسط روند آن افزایشی بوده است.بررسی دارای نوسان بوده؛ اما می

های فنی و اقتصادی گذاری و کمکگذاری استان مصوب شده و به تأیید سازمان سرمایهد سرمایهستا هایی که درفرصتاز جمله 

 :شامل است؛ ایران رسیده

 :کشاورزی استان گذاری در بخشهای سرمایهالف( فرصت

 گوشتی اجداد مرغ پرورش طرح اجرای  -۳

  شیری گاوداری احداث  -7

  کمپوست ورمی و کمپوست وانی،حی و مرغی کودهای تولید واحدهای ایجاد -۱

 طبخ آماده منجمد زمینیسیب تولید واحد ایجاد -4

  ترشیجات و شوریجات تولید -1

  فرنگی توت اولویت با جاتمیوه فراوری واحد -3

 مداره دو سردخانه ایجاد  -۳

  پنیر انواع تولید -3

 جاتمیوه کردن خشک  -3

 نظورهم چند سازیذخیره فنی انبارهای احداث -۳1

 سریع انجماد روش به سبزیجات و میوه آوریعمل -۳۳

 صنعت و کشت مجتمع قالب در قند چغندر از شکر تولید -۳7

 وابسته خدمات و صنایع و آبزیان فرآوری و پرورش -۳۱

 وابسته خدمات و صنایع و صنعتی دام فرآوری و پرورش -۳4

 هوابست خدمات و صنایع و عسل زنبور فرآوری و پرورش -۳1

 دارویی گیاهان بندیبسته و فرآوری و کشت -۳3

 :گذاریسرمایه به نیازمند کشاورزی بخش دولتی هایاز جمله پروژه

 سروآباد شهرستان سیروان سرد آبی ماهیان پرورش مجتمع -۳

 دهگالن و قروه هایشهرستان هایدشت به سیروان رودخانه آب انتقال پروژه اجرای -7

 :معدن استان و صنعت ذاری در بخشگهای سرمایهب( فرصت

 AACبتنی سبک قطعات و گازی بتن تولید -۳



 

 هیدراته آهک تولید -7

 مهره و پیچ انواع تولید -۱

 شیشه الیاف تولید -4

 بتنی ساختهپیش قطعات و خانه تولید -1

 الستیک پودر تولید -3

 رنگی فلزی هایورقه تولید -۳

 گچ تولید -3

 شده لمینت بزرگ یهاکیسه انواع تولید -3

 دام( از استحصالی محصوالت) دام پاالیشگاه احداث -۳1

 (PVA)الکل وینیل پلی تولید -۳۳

 فوالدی عرشه با کامپوزیتی سقف تولید -۳7

 ساختهپیش هایساختمان تولید -۳۱

 صنعتی نان انواع تولید -۳4

 خودروسازی صنایع جهت هوشمند پلیمر کامپوزیت نانو تولید -۳1

  کامپوزیت ورق یا ساختمان سبک پنل ولیدت -۳3

 مهندسی( سنگ)مصنوعی سنگ تولید -۳۳

 لیکا بتنی ساختهپیش قطعات تولید -۳3

 سنگی مصنوعات تولید -۳3

 :گردشگری استان گذاری در بخشهای سرمایهج( فرصت

 استان هایشهرستان در هتل احداث -۳

 دستی صنایع مرزی بازارچه ایجاد -7

 دستی صنایع كشهر ایجاد -۱

 قشالق سد و زریوار دریاچه در آبی هایورزش تأسیسات ایجاد -4

 قشالق رودخانه جوار هایزمین در ستاره 4 هتل ایجاد -1

 استان گردشگری نمونه مناطق اجرای -3

 شاهو و کامیاران مسیر در کمپینگ مجتمع احداث -۳

 بانه سد حوزه گردشگری ساماندهی طرح اجرای و تهیه -3

 مریوان زریوار دریاچه حوزه گردشگری ساماندهی طرح اجرای و تهیه -3

 اورامانات فرهنگی موزه ایجاد -۳1

 دزلی دهستان ژاالنه گردنه اسکی پیست احداث و سنجی امکان -۳۳

 زریوار دریاچه اقامتی کلبه 41 با کیلومتر 7 مساحت به منطقه در ساحلی دهکده احداث -۳7

 سنندج آبیدر و زریوار دریاچه گردشگری مناطق در کابین تله ایجاد -۳۱

 سنندج آبیدر و زریوار دریاچه گردشگری مناطق در پرندگان باغ احداث -۳4

 آبیدر گردشگری منطقه در کوهستانی زمستانی هایورزش مرکز ایجاد -۳1

 :گذاریسرمایه به نیازمند گردشگری بخش دولتی هایپروژه از جمله

 زریوار یگردشگر قطب جامع طرح -۳

 گریزه-قشالق گردشگری محور -7

 سقز رودخانه گردشگری محور -۱



 

 آبیدر گردشگری جامع طرح -4

 های گردشگریپارك گردشگری آبیدر، سد بانه صلوات آباد سنندج به همراه کمپینگ ۱مطالعه و طراحی  -1

 آبیدر کابینتله احداث طرح -3

توان به نتیجه کلی زیر در استان های مختلف این پژوهش؛ میگرفته در بخشهای اقتصادی صورت بنابراین با توجه به تحلیل

 دست یافت.

 

 ی بین آمایش سرزمین در استان کردستان و رشد اقتصادی آن: رابطه1شکل 

 

 گیری و ارائه پیشنهاداتنتیجه

توان به ماوارد زیار اشااره شده میهای استخراج چنین شاخصهای قبل و همدر این بخش با توجه به مطالب ارائه شده در بخش

 نمود:

  استان کردستان در طول دوره مورد بررسی از نرخ رشد جمعیت کمتری نسبت به نارخ رشاد جمعیات در کال کشاور

باشاد. باا چنین قابل ذکر است که نرخ رشد جمعیت در نقاط روستایی این اساتان منفای مایبرخوردار بوده است و هم

تاوان باا توساعه هدفمناد بخاش باشاد؛ لاذا مایهای با اهمیت در استان مایی از بخشکه بخش کشاورزتوجه به این

رویاه های تولید در کشاورزی، به رشد جمعیت روستایی و جلوگیری از مهاجرت بیکشاورزی و به روز نمودن تکنولوژی

 آن کمک نمود.

 التر باوده اسات. باه عباارتی خانوارهاای بعد خانوار در استان کردستان نسبت به بعد خانوار در سطح ملی در سطحی با

چنین این استان در رابطه با باشند. همتر و دارای تعداد افراد بیشتری میاستان کردستان نسبت به متوسط کشور بزرگ

تری نسبت به متوسط سطح ملی قرار گرفته است. ایان موضاوع، لازوم توجاه شاخص میزان جوانی در وضعیت مناسب

-های مناسب آموزشی، بهداشتی و تأمین اجتماعی مشخص مایستانی را در جهت ایجاد زیرساختمسئولین و مدیران ا

 سازد.

 توان گفت که جمعیت باشد؛ به عبارتی مینسبت جمعیت فعال در استان کردستان نسبت به سطح ملی بیشتر می

تواند به عنوان یک ین موضوع میباشد. و اجوان و در سن فعالیت در این استان نسبت به کشور دارای سهم بیشتری می

توان از تبدیل شدن این ریزی مناسب میفرصت در استان به دلیل پایین بودن قیمت نیروی کار باشد. لذا با برنامه

 فرصت به تهدید جلوگیری نمود.



 

 زشای، باشد. این موضوع اهمیت ایجاد و عرضه خدمات آمونسبت وابستگی در استان نسبت به متوسط کشور بیشتر می

 بهداشتی و تأمین اجتماعی را در استان بیشتر خواهد کرد.

 افزوده بخش کشاورزی در استان نسبت به سطح ملی، لزوم توجه به این بخش را بیشاتر نمایاان مایسهم باالی ارزش-

-نسایلتوان با تمهیادات مناساب از پتاباشد. لذا میسازد. در واقع استان کردستان در بخش کشاورزی دارای مزیت می

 های موجود در استان در زمینه کشاورزی استفاده الزم را برد.

 افزوده بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی در استان، نشان دهناده اهمیات ایان بخاش در اقتصااد سهم باالی ارزش

ی وساعهتاوان از طریاق تچناین بازرگاانی اساتان، مایهای گردشگری استان و همباشد. با توجه به پتانسیلاستان می

 های مناسب این دو بخش، نتایج مطلوبی را به دست آورد.زیرساخت

 هاا دارای مزیات های اقتصادی در استان، تعادادی از فعالیاتبر اساس شاخص ضریب مکانی محاسبه شده برای فعالیت

اسات کاه  چناین قابال ذکارهای توسعه مناسب در استان باشد. هامتواند عدم وجود زیرساختنشدند که دلیل آن می

بااالترین مزیات را در اساتان  اداره امور عمومی، و خدمات شاهریهای کشاورزی، شکار و جنگلداری، آموزش و فعالیت

 اند.ها و بر مبنای شاخص مزیت مکانی و در طول دوره مورد بررسی داشتهنسبت به سایر فعالیت

 افزوده کمتری در این بخش رزی، دارای ارزششمار ذکر شده در بخش کشاوهای بیاستان کردستان با وجود قابلیت

 باشد.های همدان، لرستان و کرمانشاه در طی دوره مورد بررسی مینسبت به استان

 و در  ۳۳ها، در بین خانوارهای شهری در رتباه استان کردستان از لحاظ شکاف هزینه و درآمد در مقایسه با سایر استان

 ار گرفته است. قر ۳1بین خانوارهای روستایی در رتبه 

 ضریب جینی شهری و روستایی در سطح استان کمتر از ضریب جینی در سطح کشور در طول دوره مورد بررسی می-

 تر بوده است.باشد؛ به عبارتی وضعیت توزیع درآمد در استان نسبت به سطح ملی مناسب

 انادازها ست؛ اما ساهم نسابی ایان پاساندازهای استان در طول دوره مورد بررسی افزایش پیدا کرده ااگرچه حجم پس

تاوان از طریاق انادازها در اساتان، مایچنین با توجه به حجم پاسنسبت به سطح ملی دارای روندی نوسانی است. هم

 های بخش خصوصی و عمومی نمود. های مناسب اقدام به تأمین مالی پروژهاجرای سیاست

 باشد.به بعد دارای روندی افزایشی می ۳۱3۳ملی، از سال های عمرانی در استان نسبت به سطح سهم نسبی هزینه 

 تاوان گفات گذاری داخلی استان نسبت به سطح ملی در طول دوره مورد بررسی دارای نوسان بوده؛ اما میسهم سرمایه

 که به طور متوسط روند آن افزایشی بوده است.

 گرددمی مطرح پیشنهادی طور به زیر موارد

o صادرات توسعه جهت محلی، کار نیروی از استفاده با کردستان استان کشاورزی و معدنی منابع از برداریبهره. 

o در جوان و فعال نیروی وجود به توجه با کردستان، استان شهرهای مدیریت در بومی متخصص نیروهای کارگیری به 

 .اجتماعی سرمایه از استفاده و ملی همبستگی توسعه جهت استان، این

o در خصوص به معدن با مرتبط صنایع احداث معدنی، هایفعالیت در خصوصی بخش مشارکت با تدول گذاریسرمایه 

 شناسایی زمینه در تفصیلی اکتشافات بر تأکید و ماهر انسانی نیروی تربیت غیرفلزی، و فلزی هایکانی زمینه

 توسعه اهداف تحقق رایب مشخص اجرایی هایمشی خط و هاسیاست جمله از غیرفلزی هایکانی و فلزی کانسارهای

 .باشدمی معادن بخش در استان

o کشاورزی  نوین هایشیوه سواد، جهت آشنایی آنان باآموزی توسط اساتید برای کشاورزان کمهای مهارتتشکیل کالس

 .استان وریبهره و و در نتیجه ارتقاء تولید

o  به مدیریت علمی و مدرن شونده، یدتجد طبیعی منابعو  در امر کشاورزی، علمیسنتی و غیرتغییر مدیریت. 

o همسایه. کشورهای بازار مصرف از استفاده منظور به مرزی استان، هایبازارچه و هاتعاونی توسعه 

o کردستان. استان شهرهای در و معدنی کانی غنی منابع از برداریبهره برای تولیدگرا فرهنگ ایجاد 

o فعلیتولید برابر  ینچند بهتولید جهت افزایش  ،های جدیدآبی نمودن اراضی زراعی دیم و استفاده از فناوری. 



 

o بازده. زود هایبنگاه و کارآفرینی جوانان استان در نوآوری و خالقیت از مندیبهره برای مناسب زمینه ایجاد 

o خارجی. کشورهای با همجواری در کردستان مرزی استان شهرهای ژئواستراتژیک و اقتصادی موقعیت از استفاده 

o باغی در استان. و کشاورزی تبدیلی صنایع احداث و شگستر 

o غیررسمی تجاری هایکاهش فعالیت منظور به رسمی تجاری و اقتصادی مبادالت گسترش. 

o کاال.  قاچاق کاهش منظور به بخش اقتصادی در گذاریسرمایه برای خصوصی بخش حمایت و تشویق 

o هایظرفیت از استفاده با همسایه کشورهای با و بازرگانی تجاری هایزمینه در سالم اقتصادی هایفعالیت گسترش 

 کردستان. استان مرزی شهرهای در معدنی و موجود کشاورزی

o خیز سفیدرود، از طریق احداث سدهای متعدد در این حوضه.جلوگیری از هدر رفتن آب در حوزه آب 

o توسعه و اشتغال در استانافزایش  جهت ،گسترش باغات. 
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