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چكيده
امروزه حمل و نقل به عنوان یکی از مهمترین زیرساختهای توسعه تلقی میشود و به دلیل داشتن نقش زیربنایی تأثیر
فراوانی بر فرآیند رشد اقتصادی کشور دارد .از این رو ،در این پژوهش شاخصهای حمل و نقل ،انبارداری و ارتباطات
استانهای کشور مورد ارزیابی قرار گرفتهاند .روش این پژوهش توصیفی  -تحلیلی و ابزار جمعآوری دادهها و اطالعات
شامل مطالعات اسنادی است .جامعه آماری شامل  31استان بر اساس تقسیمات سیاسی سال  1392میباشد .به منظور
تجزیه و تحلیل دادهها نیز از روش تحلیل عاملی در قالب نرم افزار  SPSSاستفاده شده است .دادههای موردنیاز شامل
شاخصهای حملونقل ،انبارداری و ارتباطات جمعآوری و پایگاه داده تشکیل شد ،سپس شاخصها در دو گروه "حمل و
نقل و انبارداری" و "ارتباطات" تقسیمبندی شدهاند .شاخصهای گروه حملونقل و انبارداری در هفت عامل و
شاخصهای گروه ارتباطات در چهار عامل تقلیل یافتهاند .در نهایت با استفاده از امتیاز عاملی ،استانها در پنج دسته کامالً
برخوردار ،برخوردار ،متوسط ،محروم و بسیار محروم رتبهبندی شدهاند .نتایج پژوهش حاکی از آن است که در زمینه
حملونقل و انبارداری استانهای تهران ،البرز ،اصفهان ،فارس ،خوزستان و کرمانشاه کامالً برخوردار و استانهای اردبیل،
ایالم ،بوشهر ،کهگیلویه و بویراحمد ،یزد ،قم ،خراسان جنوبی و سمنان در رده بسیار محروم قرارگرفتهاند .در زمینه
برخورداری از ارتباطات نیز استانهای تهران ،البرز ،اصفهان ،خوزستان ،سیستان و بلوچستان و گیالن کامالً برخوردار و
استانهای ایالم ،کهگیلویه و بویراحمد ،قم و خراسان جنوبی در رده بسیار محروم قرارگرفتهاند.

واژههاي کليدي :حمل و نقل ،انبارداری ،ارتباطات ،توسعه ،تحلیل عاملی

 -1مقدمه
امروزه حمل و نقل با کلیه جنبههای زندگی در شههرها

کارآمد در باروری امکانات و اسهتعدادهای بهالقوه جوامه

در ارتبها مهیباشهد .اوقهات فراغهت ،آمهوزش ،تجهارت،

بههههههههههههههوده کههههههههههههههه از طریهههههههههههههه

صنعت و دیگهر جنبههها از جملهه حوزهههایی هسهتند کهه

جابه جهایی بهار و مسهافر ،پیونهد ناگسسهتنی بهیل عوامهل

جهت پیوند و ارتبا سازنده با یکدیگر و تداوم بخشهیدن

مختلف رشد و توسعه را فراهم میآورد .به تناسب توسهعه

به چرخه زندگی در شهرها ،نیازمند یک شبکه پایدار بهرای

جوام  ،نیاز به حمل و نقل سری  ،ایمهل و ارزان گسهترش

حمههههل و نقههههل در شهههههرها مههههیباشههههند (امههههان ور

پیدا کرده؛ به طوری که صنعت امروزی حمل و نقل ،فرایند

وهمکاران .)1393،از سوی دیگر ،بخش حمل و نقهل بهه

تکامههل تههدریجی و تاییههرات بنیههادی زنههدگی انسههان و

عنوان پیش نیاز و زیربنای توسهعه ،دارای نقهش اساسهی و

و

دگرگونیههای اساسهی در امهر تولیهد ،توزیه  ،موهر

پیشرفتهای فنی است و موجب برقراری هر چه سهری تر

فرایند توسعه اقتوادی ،خود نیز در جریهان توسهعه دچهار

و گسههتردهتههر بخشهههای مختلههف اقتوههادی ،اجتمههاعی و

تاییر و تحول میشود .حمل و نقل با ایفای نقش رابه در

فرهنگی کشورها میگردد که بدیل ترتیب نقهش و اهمیهت

بازار مور  ،به مثابه پایههای پلهی اسهت کهه بخشههای

خود را به عنوان یکی از شاخصهای رشد و توسعه نمایان

مختلف جوام با عبور از روی آن به سمت توسهعه پایهدار

میسازد (رضایی ارجرودی و تسبیحی .)1386،تأثیری کهه

حرکت میکنند (بابازاده و همکاران .)1388،بخش وسیعی

حمل و نقل بر ساختار فضایی و کالبدی کشور مهیگهذارد،

از عوامههل مههوثر در توسههعه اقتوههادی ماننههد تقسههیم کههار،

باعث تمرکز یا عدم تمرکز فعالیتهای اقتوادی در منهاط

تخووی شدن مکانها ،مکانیزه شدن توسعه بهازار ،پیونهد

مختلف کشور و در نتیجه رشهد منهاط در دسهترس و یها

بیل مناط تولید و مور  ،بهینه سازی واحدهای تولیهدی

رکود مناط دور از دسترس مهیشهود (محمهودی.)1389،

از طری کهاهش هزینههههای تولیهد و ایجهاد ظرفیتههای

نگاهی به تحوالت تدریجی وسایل ارتباطی در قرن حاضهر

اضافی به حمل و نقل وابسته است.

بیانگر آن است که تفکر انسهان تها چهه حهد بهه ابزارههای

نقش اقتوادی حمل و نقهل ،از طریه انهدازهی سههم

ارتباطی ،از زبان به عنوان نخستیل وسیله ارتباطی گرفته تها

حمل و نقل در تولید ناخالص ملی و داخلی قابهل توضهی

ابزارهای پیچیده انتقال اطالعات مانند خطو الکترونیکهی

است (بهرامی و مرصوصی .)1390،حمل و نقل همچنهیل

و نیز ماهوارهها وابسهته و مهدیون اسهت (صهبری.)1381،

امکان باز توزی مکانی مهارتها را به وجود میآورد و بهه

عرضههه

ایل ترتیب ،تولید تخووی در منهاط مختلهف بهه وجهود

جریههان فنههاوری اطالعههات و ارتباطههات در طههر

اقتواد و در کنار عوامل مکمل زیر ساختی ،منجر به تعمی

میآید .زیرا با سرمایه گذاری در زیر سهاختهای حمهل و

سرمایه ،سازماندهی مجهدد فراینهدهای اقتوهادی و نهایتهاً

نقههل شهههری و خههدمات عمههومی حمههل و نقههل ،الگههوی

افههزایش رشههد اقتوههادی و بهههرهوری عوامههل تولیههد در

مکانیابی واحدهای تولیدی و الگوی تراکم شههری تاییهر

کشورهای توسعه یافته و به دنبال آن بها انهدکی تهأخیر ،در

یافته و در نتیجهه کهارایی و بهازدهی نیهروی کهار افهزایش

برخی کشورهای در حال توسعه نیز ایل تأثیر مشاهده شده

خواهد یافت .بنابرایل بهبود و تسهیل خدمات حمل و نقل

است (عوهاری آرانهی و آقهایی خونهدابی .)1387،انسهان

بههه کههاهش هزینههههههای جابجههایی ،افههزایش تقسههیم کههار

امروزی پس از تأمیل نیازهای اولیه خود ناگزیر به اسهتفاده

جارافیایی و باال رفتل حجم مبادالت بیل مناط میانجامهد

از شبکه ارتباطی موجود در جامعه است ،تها بها کمهک آن

(دایی کریم زاده و همکاران .)1388 ،رشد دانش و آگاهی

بتواند مراحل رشد و تکامل مهادی و معنهوی را طهی کنهد

عمومی و گسترش همه جانبه تحوالت در جوام محلهی و

(اشرفی ریزی و کاظم پور.)1386،

محههی جهههانی از سههرعت و وسههعت بیشههتری برخههوردار
گردیده است .روند توسعه جهانی ،عور صهنعتی را پشهت

 -2طرح مسأله
نابرابریهای منطقه ای از مسائل عمده و نگهران کننهده
در بیشتر بخشهای جهان است ،از ایل رو بهرای سیاسهت
گذاران ،کاهش نابرابریههای منطقههای ،بخشهی از ههد
اجتماعی عمومی بهرای کهاهش نهابرابری بهه طهور کلهی و
نابرابری بیل افراد به طور ویژه میباشد (.)Dupont,2007
در جهان امروز ،بخش حمل و نقل از جمله بخشهای زیر
بنایی هر جامعه است که عالوه بر تحهت تهأثیر قهرار دادن

سر گذاشته و در حال گذار به عوهر فهرا صهنعتی ،جامعهه
اطالعاتی و جههانی شهدن ارتباطهات و انفجهار اطالعهات
میباشد (رییس دانا و پورمیر جعفری فیروزآبادی.)1386،
یکی دیگر از نیازهای اولیه جوامه انسهانی کهه بها توسهعه
اقتوادی و اجتماعی دامنه گستردهتری پیدا کرده و امهروزه
یکی از مظاهر تمدن به شمار میرود ،ارتباطات مهیباشهد.
سط برخورداری از ارتباطات و خدمات مربهو بهه آن از
معیارهای اصلی نشان دهنده سط توسهعه نهواحی اسهت.

لههزوم بهرهمنهههدی متعهههادل و متناسهههب منهههاط از ایهههل

روش تحلیل عاملی میباشد .عاملهایی اسهتخرا شهدهاند

زیرساختها نشان دهنده توسعه نواحی و در نهایت بیانگر

که مقدار ویژه آنها بیشتر از یک بودهاند.

سط توسعه کشور مهیباشهد .بهه نظهر مهیرسهد در بهیل

تحلیل عاملی اساساً برای کهاهش متایرهها یها شناسهایی

استانهای کشور تفاوتهها و نهابرابریههای عمهده ای بهه

از کهاهش دادههها در ایهل

ساختار به کهار مهیرود .ههد

لحاظ برخورداری از شاخصهای حمل و نقل و انبارداری

پژوهش حذ

و ارتباطات وجود داشته باشد.

از کل متایرها است و هد

متایرهای اضافی (با همبستگی خیلی زیهاد)
از شناسهایی سهاختار بررسهی

رواب پنهان بیل متایرها میباشد .در ادامه تحلیلها و نتایج

 -3روش شناسی پژوهش

حاصل از آن آورده شده است.

رویکرد حاکم بر ایهل پهژوهش توصهیفی  -تحلیلهی و
ابزار جم آوری دادهها و اطالعات شامل مطالعات اسهنادی
است .به منظور تجزیه و تحلیل دادهها نیز از روش تحلیهل
عاملی استفاده شده است .جامعه آماری شامل  31استان بر
اساس تقسیمات سیاسی سال  1392و شاخصهای مهورد
بررسههی شههامل  32شههاخص در زمینههه حمههل و نقههل10 ،

 -4تجزیه و تحليل دادهها
 -1-4تشكيل ماتریس دادهها
اولیل مرحله تشکیل ماتریس دادهها میباشد .مهاتریس
دادهها عبارت است از جدولی که در یک سهتون آن گهروه
بندی شاخصها و ستون دیگر شامل شاخصهای انتخهابی

شههاخص در زمینههه انبههارداری و  31شههاخص در زمینههه

خواهد بود .در ایل مرحله شهاخصهای مهورد بررسهی در

ارتباطات میباشند که از دادههای سالنامه آماری مرکز آمهار

سه گروه حمل و نقهل ،انبهارداری و ارتباطهات در جهدول

ایران سال  1394جم آوری شده است .فراینهد تجزیهه و

( )1آورده شده است.

تحلیل آماری دادههای مهورد بررسهی پهژوهش بهر اسهاس
جدول  .1شاخص هاي مورد مطالعه
گروه بندی
شاخصها

نام شاخص
آزاد راه ،بزرگ راه ،راه اصلی ،راه فرعی ،راه درون شهری ،راه های آسفالته روستایی ،راه های شوسه روستایی ،سواری شماره
گذاری شده ،اتوبوس شماره گذاری شده ،مینی بوس شماره گذاری شده ،وانت وکامیونت شماره گذاری شده ،کامیون شماره
گذاری شده ،تریلی شماره گذاری شده ،موتور سیکلت شماره گذاری شده ،تاکسی شماره گذاری شده ،آمبوالنس شماره گذاری
شده ،ماشیل آالت کشاورزی شماره گذاری شده ،تعداد سفر درون استانی (هزار مورد) با اتوبوس ،تعداد سفر درون استانی (هزار
مورد) با مینی بوس ،تعداد سفر درون استانی (هزار مورد) با سواری ،تعداد مسافر درون استانی (هزار مورد) اتوبوس ،تعداد مسافر

حمل ونقل

درون استانی (هزار مورد) مینی بوس ،تعداد مسافر درون استانی (هزار مورد) سواری ،تعداد سفر برون استانی با اتوبوس (هزار
مورد) استان مبدا ،تعداد سفر برون استانی با مینی بوس (هزار مورد) استان مبدا ،تعداد سفر برون استانی با سواری (هزار مورد)
استان مبدا ،تعداد مسافر برون استانی با اتوبوس (هزار مورد) استان مبدا ،تعداد مسافر برون استانی با مینی بوس (هزار مورد) استان
مبدا ،تعداد مسافر برون استانی با سواری (هزار مورد) استان مبدا ،وزن بار جابجا شده توس وسایل نقله باری عمومی جاده ای (-
جابه جایی در داخل استان) (هزار مورد) ،وزن بار جابجا شده توس وسایل نقلیه باری عمومی جاده ای (خروجی) (هزار تل)،
وزن بار جابجا شده توس وسایل نقلیه باری عمومی جاده ای (ورودی) (هزار تل)،
مشخوات عمومی شرکت های تعاونی حمل ونقل در پایان اسفند (تعداد) ،مشخوات عمومی شرکت های تعاونی حمل ونقل در

انبارداری

پایان اسفند (عضو) ،مشخوات عمومی شرکتهای تعاونی حمل ونقل در پایان اسفند (شاغالن) ،مشخوات عمومی شرکتهای
تعاونی حمل ونقل در پایان اسفند (سرمایه) ،تعداد سیلوی گندم ،ظرفیت سیلوی گندم ،تعداد انبار ذخیره گندم سرپوشیده معمولی،
ظرفیت انبار ذخیره گندم سرپوشیده معمولی ،تعداد انبار ذخیره گندم روباز معمولی ،ظرفیت انبار ذخیره گندم روباز معمولی.

واحد پستی مورد بهره برداری اداری کل و اداری ،دفتر شهری ICT،روستایی ،دفتر روستایی ،نمایندگی پستی ،دفتر پست وخدمات
روستایی ،آژانس شهری ،صندوق پست شهری ،صندوق پست روستایی ،مرسوالت پستی درون شهری (نامهها) ،مرسوالت پستی
درون شهری (مطبوعات) ،مرسوالت پستی درون شهری (بستههای کوچک) ،مرسوالت پستی درون شهری (امانات) ،مرسوالت
پستی صادر شده به مقود داخل کشور (هزار مورد) نامهها ،مرسوالت پستی صادر شده به مقود داخل کشور (هزار مورد)
مطبوعات ،مرسوالت پستی صادر شده به مقود داخل کشور (هزار مورد) بستههای کوچک ،مرسوالت پستی صادر شده به مقود
داخل کشور (هزار مورد) امانات ،مرسوالت پستی صادر شده به مقود خار کشور (هزار مورد) نامهها ،مرسوالت پستی صادر شده
ارتباطات

به مقود خار کشور (هزار مورد) مطبوعات ،مرسوالت پستی صادر شده به مقود خار کشور (هزار مورد) بستههای کوچک،
مرسوالت پستی صادر شده به مقود خار کشور (هزار مورد) امانات ،مرسوالت پستی وارد شده از مبدا خار کشور (هزار
مورد)نامه ها ،مرسوالت پستی وارد شده از مبدا خار کشور (هزار مورد) مطبوعات ،مرسوالت پستی وارد شده از مبدا خار
کشور (هزار مورد) مطبوعات،مرسوالت پستی وارد شده از مبدا خار کشور (هزار مورد) بسته های کوچک ،مرسوالت پستی وارد
شده از مبدا خار کشور (هزار مورد) امانات ،تعداد تلفل منووبه ،تلفل مشاول به کار ،نقا روستایی دارای ارتبا تلفنی ،تعداد
مشترکان تلفلهای همراه مشاول به کار در پایان اسفند ،تعداد ایستگاههای رادیویی مو کوتاه ،تعداد فرستندههای رادیویی مو
کوتاه.
منب  :مرکز آمار ایران ،سالنامه آماری سال 1394

 -2-4استخراج عاملها

روش از نظر تئوری باید با تعداد متایرها برابر باشد ،زیرا

برای استخرا عاملها روشهای مختلفی وجود دارد

همه واریانس هر متایر باید توس

عاملها تبییل شود.

که بر حسب مقدار و نوع واریانسی که توس متایرهای هر

به عبارت دیگر در تجزیه مؤلفههای اصلی به تعداد متایرها

عامل در مدل توجیه میشود ،متفاوتند .اساسیتریل ایل

مؤلفه وجود دارد ،ولی عاملهایی استخرا

میشوند که

روشها تجزیه مؤلفههای اصلی است .در روش تجزیه

بیشتریل مقدار واریانس را تبییل کنند .در ادامه برای تعییل

مؤلفههای اصلی ،عاملها همه واریانس هر متایر از جمله

تعداد بهینه عاملها از نمودار  Scree Plotاستفاده شده

واریانس مشترک با سایر متایرهای مجموعه و نیز واریانس

است .عاملهای اصلی در شیب تند نمودار مشخص

خاص متایر را توجیه میکنند .پس تعداد عاملها در ایل

شدهاند.

نمودار  .1متغير هاي حمل و نقل و انبارداري (مقدار ویژه حمل و نقل و انبارداري)

با توجه به نمودار ( ،)1عاملهای استخرا

شده

عاملهای استخرا

شده مجموعاً  88/46درصد

مجموع ًا  85/31درصد واریانس کل متایرها را تبییل

واریانس کل متایرها را تبییل میکنند .یعنی  88/46درصد

میکنند .یعنی  85/31درصد از تاییرپذیری در هفت

از تاییرپذیری در چهار عامل اصلی توضی

داده شده

عامل اصلی توضی داده شده است .بنابرایل به طور معنی

است .بنابرایل به طور معنیداری میتوان پیچیدگی

داری میتوان پیچیدگی مجموعه متایرها را با استفاده از

مجموعه متایرها را با استفاده از ایل چهار عامل ،با از

 14/69درصد از

 11/54درصد از متایرها کاهش داد

ایل هفت عامل ،با از دست دادن فق

دست دادن فق
(نمودار .)2

متایرها کاهش داد.

نمودار  .2متغير هاي ارتباطات (مقدار ویژه ارتباطات)

 -3-4دوران عاملها

با توجه به جدول ( )2از آنجا که عامل اول با مقدار

برای رسیدن به حالت مطلوب عاملها را دوران

ویژه  15/28به تنهایی  35/54درصد واریانس را توضی

میدهند تا ساختار سادهای به دست آید .از روشهای

میدهد ،به عنوان بهتریل و مهمتریل عامل معرفی میشود.

دوران عاملها از روش واریمکس استفاده شده است.

در ادامه جدول بارهای عاملی اصلی برای متایرهای

چرخش عاملها ،درصد تجمعی تاییر توضی داده شده با

ارتباطات قبل و بعد از دوران آورده شده است.

عاملهای استخراجی را تاییر نمیدهد .اما باعث تاییر
(با یکنواختی بیشتری) در میزان هر یک از عاملها میشود.
تاییر در کل واریانس تبییل شده هر عامل موجب تفسیر
راحتتر نیز خواهد شد.

در بخش ارتباطات عامل اول که با مقدار ویژه 19/87
به تنهایی  64/23درصد واریانس را توضی

میدهد،

به عنوان مؤثرتریل عامل معرفی میشود .عامل چهارم نیز با
مقدار ویژه  1/53کمتریل نقش را دارد.

جدول  .2بارهاي عاملی اصلی متغير حمل و نقل و انبارداري قبل و بعد از دوران
مجموع مجذورات بارهای عاملی بعد از دوران

مجموع مجذورات بارهای عاملی قبل از دوران
درصد تجمعی

درصد از کل

واریانس تبییل شده

واریانس

39/04

39/04

16/39

56/96

17/92

7/53

50/74

65/80

8/84

3/71

61/10

10/36

72/66

6/86

2/88

68/73

7/63

3/20

77/73

5/07

2/13

74/84

6/11

2/50

82/28

4/55

1/55

80/57

5/73

2/34

85/31

3/03

1/27

85/31

4/74

1/76

کل

درصد تجمعی

درصد از کل

واریانس تبییل شده

واریانس

35/54

35/54

15/28

15/20

5/96
4/35

کل

منب  :محاسبات نگارندگان
جدول  .3بارهاي عاملی اصلی متغير ارتباطات قبل و بعد از دوران
مجموع مجذورات بارهای عاملی بعد از دوران

مجموع مجذورات بارهای عاملی قبل از دوران
درصد تجمعی واریانس

درصد از کل

تبییل شده

واریانس

67/73

67/73

21/18

79/69

11/96

3/71

76/10

84/54

4/85

1/49

82/88

6/78

88/46

3/92

1/20

88/46

5/58

کل

درصد تجمعی

درصد از کل

واریانس تبییل شده

واریانس

64/23

64/23

19/87

11/87

3/680
1/793
1/53

کل
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 -4-4نام گذاري عاملها

شاخصهای مورد مطالعه در زمینه حمل و نقل و انبارداری

با توجه به میزان همبستگی هر یک از متایرها ،میتوان

در هفت عامل دسته بندی شدهاند.

عناویل مناسبی را برای هر یک از عاملها انتخاب کرد.

جدول  .4توزیع شاخصهاي حمل و نقل و انبارداري در عاملها
شاخص

عامل

سواری شماره گذاری شده ،اتوبوس شماره گذاری شده ،مینی بوس شماره گذاری شده ،وانت و کامیونت شماره گذاری شده ،کامیون شماره گذاری شده ،تریلی
شماره گذاری شده ،موتور سیکلت شماره گذاری شده ،تاکسی شماره گذاری شده ،آمبوالنس شماره گذاری شده ،تعداد سفر برون استانی با اتوبوس (هزار مورد)
استان مبدأ ،تعداد سفر برون استانی با اتوبوس (هزار مورد) استان مبدأ ،تعداد سفر برون استانی با سواری (هزار مورد) استان مبدأ ،تعداد مسافر برون استانی با

1

اتوبوس (هزار مورد) استان مبدأ ،تعداد مسافر برون استانی با سواری (هزار مورد) استان مبدأ ،وزن بار جابجا شده توس وسایل نقلیه باری عمومی جاده ای
(خروجی) (هزار تل) ،وزن بار جابجا شده توس وسایل نقلیه باری عمومی جاده ای (ورودی) (هزار تل) ،مشخوات عمومی شرکتهای تعاونی حمل و نقل در
پایان اسفند (شاغالن) ،مشخوات عمومی شرکتهای تعاونی حمل و نقل در پایان اسفند (سرمایه) ،ظرفیت سیلوی گندم ،تعداد انبار ذخیره گندم رو باز معمولی،
ظرفیت انبار ذخیره گندم رو باز معمولی.
راه های آسفالته روستایی ،تعداد سفر درون استانی (هزار مورد) با اتوبوس ،تعداد مسافر درون استانی (هزار مورد) با اتوبوس ،وزن بار جابجا شده توس وسایل
نقلیه باری عمومی جاده ای (جابهجایی در داخل استان) (هزار مورد) ،تعداد سیلوی گندم ،مشخوات عمومی شرکتهای تعاونی حمل و نقل در پایان اسفند
(عضو).
تعداد سفر درون استانی (هزار مورد) با مینی بوس ،تعداد سفر برون استانی با مینی بوس (هزار مورد) استان مبدأ ،تعداد مسافر برون استانی با مینی بوس (هزار

2

مورد) استان مبدأ ،تعداد انبار ذخیره گندم سرپوشیده معمولی ،ظرفیت انبار ذخیره گندم سرپوشیده معمولی ،تعداد مسافر درون استانی (هزار مورد) با مینی بوس.

3

ماشیل آالت کشاورزی شماره گذاری شده ،تعداد سفر درون استانی (هزار مورد) با سواری ،تعداد مسافر درون استانی (هزار مورد) سواری.

4

بزرگ راه ،راه اصلی ،راه فرعی.

5

آزاد راه ،راه درون شهری.

6

راه های شوسه روستایی ،مشخوات عمومی شرکتهای تعاونی حمل و نقل در پایان اسفند (تعداد)

7

منب  :محاسبات نگارندگان

شاخصهای مورد مطالعه در زمینه ارتباطات نیز در
چهار عامل دسته بندی شدهاند.
جدول  .5توزیع شاخصهاي ارتباطات در عاملها
عامل

شاخص
دفتر شهری ،دفتر پست و خدمات روستایی ،آژانس شهری ،صندوق پست شهری ،مرسوالت پستی درون شهری (نامهها) ،مرسوالت پستی
درون شهری (مطبوعات) ،مرسوالت پستی درون شهری (بسته های کوچک) ،مرسوالت پستی درون شهری (امانات) ،مرسوالت پستی صادر
شده به مقود داخل کشور (هزار مورد) نامهها ،مرسوالت پستی صادر شده به مقود داخل کشور (هزار مورد) مطبوعات ،مرسوالت پستی
صادر شده به مقود داخل کشور (هزار مورد) بسته های کوچک ،مرسوالت پستی صادر شده به مقود داخل کشور (هزار مورد) امانات،
مرسوالت پستی صادر شده به مقود داخل کشور (هزار مورد) امانات ،مرسوالت پستی صادر شده به مقود خار کشور (هزار مورد)

1

نامهها ،مرسوالت پستی صادر شده به مقود خار کشور (هزار مورد) مطبوعات ،مرسوالت پستی صادر شده به مقود خار کشور (هزار
مورد) بسته های کوچک ،مرسوالت پستی صادر شده به مقود خار کشور (هزار مورد) امانات ،مرسوالت پستی وارد شده از مبدأ خار
کشور (هزار مورد) نامهها ،مرسوالت پستی وارد شده از مبدأ خار کشور (هزار مورد) مطبوعات ،مرسوالت پستی وارد شده از مبدأ خار
کشور (هزار مورد) بسته های کوچک ،مرسوالت پستی وارد شده از مبدأ خار کشور (هزار مورد) امانات ،تعداد تلفل منووبه ،تلفل مشاول
به کار ،تعداد مشترکان تلفلهای همراه مشاول به کار در پایان اسفند ،تعداد فرستنده های رادیویی مو کوتاه
واحد پستی مورد بهره برداری اداری کل و اداری ICT،روستایی ،صندوق پست روستایی ،نقا روستایی دارای ارتبا تلفنی

2

دفتر روستایی

3

نمایندگی پستی ،تعداد ایستگاههای رادیویی مو کوتاه

4
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 -5-4رتبه بندي استانها
پس از انجام کلیهی مراحل مذکور با استفاده از امتیاز

یزد ،قم ،خراسان جنوبی و سمنان در رده بسیار محروم
قرارگرفتهاند.

عاملی هر استان به رتبه بندی آنها مبادرت ورزید.

در زمینه برخورداری از ارتباطات نیز استانهای تهران،

همانطوری که در شکل شماره ( )1مشاهده میشود ،در

البرز ،اصفهان ،خوزستان ،سیستان و بلوچستان و گیالن

زمینه حملونقل و انبارداری استانهای تهران ،البرز،

کامالً برخوردار و استانهای ایالم ،کهگیلویه و بویراحمد،

اصفهان ،فارس ،خوزستان و کرمانشاه کامالً برخوردار و

قم و خراسان جنوبی در رده بسیار محروم قرارگرفتهاند

استانهای اردبیل ،ایالم ،بوشهر ،کهگیلویه و بویراحمد،

(شکل .)2

شكل  .1سطح برخورداري استانهاي کشور از شاخصهاي حمل و نقل و انبارداري (منب  :نگارندگان)

شكل  .2سطح برخورداري استانهاي کشور از شاخصهاي ارتباطات (منب  :نگارندگان)

 -5نتيجهگيري
بخش وسیعی از عوامل موثر در توسعه اقتوادی به

استانهای ایالم ،کهگیلویه و بویراحمد ،قم و خراسان
جنوبی در رده بسیار محروم قرار گرفتهاند.

حمل و نقل وابسته است .از دیگر نیازهای اولیه جوام
انسانی که امروزه یکی از مظاهر تمدن به شمار میرود،
ارتباطات میباشد .مطالعه و مقایسه استانهای کشور در
ابعاد حمل و نقل و انبارداری و ارتباطات میتواند برنامه

 -6مراجع
 امان ور ،س.؛ نعمتی ،م .و علیزاده ،ه" ،)1393( .ارزیابی و

ریزان و سیاستگذاران را در اتخاذ تومیمات و اجرای

اولویت سنجی شاخصهای پایداری حمل و نقل شهری با

برنامههای مناسب در جهت کاهش نابرابریها در بیل

استفاده از منط فازی (نمونه موردی :شهر اهواز)" ،فولنامه

استانها یاری رساند .بررسی پژوهش بر اساس روش

فضای جارافیایی ،سال چهاردهم ،شماره  ،47پاییز ،1393

تحلیل عاملی میباشد .اولیل مرحله ،تشکیل ماتریس دادهها

ص.213-231 .

میباشد .س س عاملهایی استخرا شدهاند که مقدار ویژه
آنها بیشتر از یک بودهاند .برای رسیدن به حالت مطلوب
عاملها را دوران میدهند تا ساختار ساده ای به دست آید.
شاخصهای مورد مطالعه در زمینه حمل و نقل و انبارداری
در هفت عامل و شاخصهای مورد مطالعه در زمینه
ارتباطات نیز در چهار عامل دسته بندی شدهاند .یافتههای
تحقی نشان میدهد که در زمینه حمل و نقل و انبارداری
استانهای تهران ،البرز ،اصفهان ،فارس ،خوزستان و
کرمانشاه کامالً برخوردار؛ استانهای مازندران ،آذربایجان
شرقی ،آذربایجان غربی و گیالن برخوردار؛ استانهای

 رضایی ارجرودی ،ع.ر .و تسبیحی ،الف" ،)1386( .ارائه
مدل ارتباطی توسعه حمل و نقل و رشد اقتوادی در ایران
بر مبنای الگوی رگرسیون برداری" ،فولنامه پژوهشهای
اقتوادی ،دوره  ،7شماره  ،2تابستان  ،1386ص -138
.125

 محمودی ،علی (" )1389اقتواد حمل و نقل" ،نشر اقتواد
نو ،ص.1-334 .
 صبری ،ح" ،)1381( ،.آشنایی با دانش ارتباطات" ،تبریز،
انتشارات بی تا ،ص.1-210 .

کرمان ،کردستان ،سیستان ،هرمزگان و خراسان رضوی در
رده متوس ؛ استانهای مرکزی ،لرستان ،قزویل ،چهارمحال
و بختیاری ،خراسان شمالی ،زنجان ،همدان و گلستان
محروم و استانهای اردبیل ،ایالم ،بوشهر ،کهگیلویه و
بویراحمد ،یزد ،قم ،خراسان جنوبی و سمنان در رده بسیار

 عواری آرانی ،ع .و آقایی خوندابی ،م،)1387( ،.
"اثر فناوری اطالعات و ارتباطات ( )ICTبر رشد اقتوادی
کشورهای عضو اوپک ( ،")OPECفولنامه پژوهش های
اقتوادی ،دوره  ،8شماره  ،2تابستان  ،1387ص.63-82 .

محروم قرارگرفتهاند .در زمینه برخورداری از ارتباطات نیز
استانهای تهران ،البرز ،اصفهان ،خوزستان ،سیستان و
بلوچستان و گیالن کامالً برخوردار؛ استانهای مازندران،
فارس ،کرمان ،خراسان رضوی ،آذربایجان شرقی و
آذربایجان غربی برخوردار؛ استانهای کرمانشاه ،گلستان،
همدان ،لرستان ،هرمزگان ،اردبیل و کردستان در رده

 اشرفی ریزی ،حسل و کاظم پور ،زهرا (،)1386
"جارافیای سیاسی اطالعات (فاصله های بی فاصله)" ،نشر
چاپار،
ص.1-288 .

متوس ؛ استانهای زنجان ،سمنان ،یزد ،خراسان شمالی،
مرکزی ،بوشهر ،قزویل و چهارمحال و بختیاری محروم و
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ABSTRACT
Today transport is considered as one of the most important infrastructure development and
because of the fundamental role a great effect on the economic growth of the country.
Therefore, in this study were evaluated indicators of transport, warehousing and
communications provinces. This research method is descriptive - analytical and data
collection tools include documentary research. The Statistical population consisted of 31
provinces is based on political divisions in 1392. In order to analyze data has also been used
factor analysis in the form of software SPSS. Required data includes indices transportation,
warehousing and communications, collection and were formed the databases, then indicators
are divided into two groups "Transport and warehousing" and "communication". Transport
and warehousing group indicators have been reduced in seven factors and indices
Communications group on four factors. Finally, using the value of the factors, the provinces
were ranked in five categories Very Enjoys, Enjoys, Middle, Deprived and Highly Deprived.
The results indicate that the transportation and warehousing are category of Tehran, Alborz,
Isfahan, Fars, Khuzestan and Kermanshah Very Enjoys and Ardebil, Ilam, Bushehr,
Kohgiluyeh and Boyerahmad, Yazd, Qom, South Khorasan and Semnan Highly deprived.
Receiving the communication Tehran, Alborz, Isfahan, Khuzestan, Sistan-Baluchestan and
Gilan Very Enjoys and Ilam, Kohgiluyeh and Boyerahmad, Qom and South Khorasan were in
highly deprived.
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