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تَسعِ اجتواعی کطَرّای آسیای هزکشی؛ یک هقایسِ آهاری 
 

 * دکتز داٍد رضائی اسکٌذری

 دکتزای رٍابط بیي الولل اس داًطگاُ تْزاى

( 22/1/89تاضید تػَیة - 15/4/1388: تاضید زضیافت)

 

چکیذُ  

تَظیغ هتٌاسة هٌاتغ تیي ترطْای هرتلف خاهؼِ ٍ تَخِ تِ تَسؼِ اختواػی تِ هؼٌی فطاّن 

 تیطتط .آٍضزى اهىاًات اٍلیِ آهَظضی ٍ تْساضتی خَاهغ، زض زضاظ هست تأثیط ظیازی زض تَسؼِ وطَضّا زاضز

ِ هطاحل تاالی تَسؼِ التػازی ضسیسّاًس ًیع زض هطاحل اٍلیِ تَسؼِ ذَز  وطَضّای زض حال تَسؼِ وِ ت

زض ایي همالِ تالش ضسُ است تا ساذتاض اختواػی پٌح وطَض . تِ تَسؼِ اختواػی تَخِ ٍیژُ ای زاضتْاًس

تا ایي ّسف ضضس ٍ تَسؼِ ترص ّای . تْػَضت تغثیمی هَضز تطضسی لطاض گیطز آسیای هطوعی

ِ  ٍ ّوچٌیي تطاتطی خٌسیتی  ِ ّایی ضا وِ زٍلت زض ایي حَظّْا زاضت تْساضت، آهَظش ٍ زضغس ّعیٌ

ِ عَض تغثیمی تطضسی ضسُ است ضاذع ّای تَسؼِ اختواػی وطَضّای هٌغمِ زض زٍ ترص آهَظش . ت

ِ اًس اظ ًظط آهَظضی، ضاذع ّایی چَى ٍضؼیت سَاز، ثثت ًام زض . ٍ تْساضت هَضز تحلیل لطاض گطفت

. زٍضُ ّای هرتلف اتتسایی، هتَسغِ ٍ پایاًی ٍ تطاتطی خٌسیتی زض خاهؼِ هَضز تطضسی لطاض گطفتِ است

اظ ًظط ساذتاض تْساضتی ًیع همایسِ خایگاُ ایي وطَضّا تا استفازُ اظ ضاذع ّایی چَى اهیس تِ ظًسگی، 

هیعاى هطي ٍ هیط وَزواى، هازضاى، زستطسی تِ آب تْساضتی سالن ٍ زستطسی تِ تسْیالت تْساضتی 

 .  غَضت گطفتِ است

 

  کلیذ ٍاصُ ّا

  آسیای هطوعی، آهَظش، تْساضت، سَاز، اظتىستاى، تاخیىستاى، تطووٌستاى، لطلیعستاى، لعالستاى 
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هقذهِ  
پس اظ چٌسیي زِّ تحث زض ذػَظ اٍلَیت ّای تَسؼِ، اهطٍظُ تمطیثا ایي اتفاق ًظط زض  

ِ ٍخَز آهسُ است وِ تطای زستیاتی تِ تَسؼِ پایساض تَخِ تِ  تیي اًسیطوٌساى ػلَم اختواػی ت

ّوِ اتؼاز تَسؼِ اظ خولِ تَسؼِ اختواػی ٍ سیاسی زض وٌاض تَخِ تِ تَسؼِ التػازی ضطٍضی 

تیطتط . تَخِ تِ تَسؼِ اختواػی زض زضاظ هست تأثیط ظیازی زض تَسؼِ وطَضّا زاضز. است

وطَضّای زض حال تَسؼِ وِ تِ هطاحل تاالی تَسؼِ التػازی ضسیسُ اًس ًیع زض هطاحل اٍلیِ 

تَسؼِ ذَز تِ تَسؼِ اختواػی تِ هؼٌی فطاّن آٍضزى اهىاًات اٍلیِ آهَظضی ٍ تْساضتی تَخِ 

.  ٍیژُ ای زاضتِ اًس

وطَضی  اهطٍظُ ًیطٍی اًساًی، ٍ ًِ هٌاتغ ٍ شذایط عثیؼی ٍ هؼسًی، سطهایِ ٍالؼی ٍ اغلی ّط

ِ ػٌَاى ظیطتٌای تَسؼِ زض ًظط گطفتِ هی ضَز هطزهی تسیْی است وِ زاضتي . است ٍ اًساى ت

 تَاًوٌسی ًیطٍی سالن اظ ًظط ضٍحی، خسوی ٍ تَاًوٌس اظ ًظط آهَظضی، سغح تْطُ ٍضی، واضایی ٍ

ایي هَضَع زض . واض وطَض ضا افعایص هی زّس ٍ تِ تَسؼِ سطیغ تط التػاز وطَض ووه هی وٌس

اظ خولِ ضّیافت . ضًٍس تاضیری تغییطات ضاّثطزّای تَسؼِ ًیع هَضز تأییس لطاض گطفتِ است

 زض ساظهاى هلل ٍ تطًاهِ ػوطاى هلل هتحس هَضز پصیطش 1990تَسؼِ اًساًی وِ اظ اٍایل زِّ 

تطًاهِ ػوطاى هلل هتحس، تَسؼِ . لطاض گطفت، تَخِ ٍیژُ ای تِ تَسؼِ اختواػی زاضتِ است

ضسیسى تِ یه آًْا  تؼطیف هی وٌس وِ هْن تطیي "فطایٌس گستطش اًتراب ّای افطاز"اًساًی ضا 

اگط ایي . ظًسگی عَالًی سالن، آهَظش زیسُ ٍ تْطُ هٌسی اظ استاًساضزّای ضایستِ ظًسگی است

اًتراب اساسی فطاّن ًثاضس تسیاضی اظ فطغت ّای زیگط ًیع غیطلاتل زستطس 

ضاهل )اًساًی  تَخِ تِ تَسؼِ اختواػی زض ضاذع تَسؼِ .(UNDP, 1990, p. 10)"هی هاًٌس

زٍ ضاذع اظ . ًیع لاتل هطاّسُ است (سِ ضاذع آهَظش، اهیس تِ ظًسگی ٍ ضضس التػازی

     .سِ ضاذع تؼییي ضسُ هطتَط تِ تَسؼِ اختواػی است

زض ایي همالِ تالش ذَاّس ضس تا ٍضؼیت تَسؼِ اختواػی وطَضّای آسیای هطوعی 

ِ ای هَضز تطضسی لطاض گیطز ٍ تِ ایي سؤال وِ ٍضؼیت تَسؼِ اختواػی زض ّط  ِ غَضت همایس ت

ِ غَضت است ٍ وسام وطَض هَلؼیت تْتطی زض سغح هٌغمِ زاضز،  ِ چ یه اظ وطَضّای هٌغمِ ت

آًچِ وِ اظ تَسؼِ اختواػی زض ایي همالِ هَضز ًظط است تَسؼِ ترص ّای . پاسد زازُ ضَز
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اظ ًظط آهَظضی، ضاذع ّایی چَى ٍضؼیت سَاز خاهؼِ، ثثت ًام . آهَظش ٍ تْساضت است

اظ ًظط تْساضتی . زض زٍضُ ّای هرتلف تحػیلی ٍ تطاتطی خٌسیتی هَضز تطضسی لطاض هی گیطًس

ًیع تِ همایسِ خایگاُ ایي وطَضّا تا استفازُ اظ ضاذع ّایی چَى اهیس تِ ظًسگی، هطي ٍ هیط 

زض ایي . وَزواى، هازضاى، زستطسی تِ آب تْساضتی سالن ٍ تسْیالت تْساضتی ذَاّین پطزاذت

تطضسی ػالٍُ تط همایسِ ٍضؼیت هغلك وطَضّا زض یه ظهاى هطرع، سیط تاضیری تغییطات 

ضوي .  ًیع هَضز اضظیاتی لطاض هی گیطز2000 -2007ًسثت تِ ّط ضاذع زض زٍضُ ظهاًی 

ِ ػٌَاى اٍلیي سال استمالل ایي وطَضّا ًیع شوط ضسُ است تا 1991ایٌىِ آهاض هطتَط تِ سال   ت

.  سیط تحَل تاضیری تَسؼِ اختواػی ایي وطَضّا زض ایي هست تْتط ًطاى زازُ ضَز

 

ضاخص ّای تَسعِ آهَسضی  
ِ ػٌَاى یىی اظ اتؼاز هْن تَسؼِ اختواػی زض ّط وطَض اظ اّویت لاتل تَخْی  آهَظش ت

تدطتِ ًطاى زازُ است، وطَضّایی وِ سطهایِ گصاضی تیطتطی زض آهَظش . تطذَضزاض است

زاضتِ اًس زض زضاظ هست تاظگطت ایي سطهایِ گصاضی چٌسیي تطاتط تَزُ ٍ تط زیگط اتؼاز تَسؼِ اظ 

تِ ّویي زلیل زض ایي ترص تِ . خولِ تَسؼِ التػازی اثطات هثثت تسیاضی زاضتِ است

ضاذع ّای آهَظضی وطَضّای هَضز ًظط اظ خولِ ًسثت تاسَازی تعضگساالى، ًسثت زاًص 

آهَظ تِ هؼلن زض زٍضُ اتتسایی، هیعاى ذالع ثثت ًام زض هسضسِ تطای ول پسطاى ٍ زذتطاى هَضز 

.  تطضسی لطاض هی گیطًس

 

ِ ّای عوَهی در بخص آهَسش  - الف ّشیٌ

ِ ّای زٍلت زض ترص آهَظش هی تَاًس ًطاى زٌّسُ ًگاُ زٍلت  تِ آهَظش ٍ  هیعاى ّعیٌ

ِ ّای زٍلت ّای آسیای هطوعی زض 1ضواضُ خسٍل . اٍلَیت آى تطای ّط وطَض تاضس  هیعاى ّعیٌ

ِ ّای زٍلتی ٍ  ِ ػٌَاى زضغسی اظ تَلیس ًاذالع زاذلی، زضغسی اظ ول ّعیٌ ترص آهَظش ضا ت

خسٍل ًطاى هی زّس . ّوچٌیي تَظیغ ایي ّعیٌِ زض زٍضُ ّای هرتلف آهَظضی ضا ًطاى هی زّس

ِ ّای ػوَهی زض آهَظش ضا 2002-2005وِ لطلیعستاى ٍ تاخیىستاى زض زٍضُ   تیطتطیي ّعیٌ

ِ ّای زٍلتی ًیع ایي زٍ وطَض تیطتطیي  زض سغح هٌغمِ زاضتِ ٍ اظ ًظط سْن آهَظش اظ ول ّعیٌ



 22                                                                        1389، بْار ٍ تابستاى 6هطالعات اٍراسیای هزکشی، سال سَم، ضوارُ 

ِ اًس اظ ًظط تَظیغ هٌاتغ هالی زض ترص . لعالستاى زض خایگاُ سَم لطاض زاضتِ است. ّعیٌِ ضا زاضت

ِ ّا ضا زض ترص ضاٌّوایی ّعیٌِ وطزُ اًس الثتِ آهاض زیگط . آهَظش ًیع تیطتطیي هٌاتغ ٍ ّعیٌ

  .ًیستوطَضّای هٌغمِ زض زستطس 

   

 1ّشیٌِ ّای عوَهی در بخص آهَسش: 1جذٍل ضوارُ 

 

Source: World Bank, 2009. 

 

ٍضعیت سَاد - ب
زض گعاضش ّای تَسؼِ اًساًی . سَاز اظ خولِ ضاذع ّای هْن تَسؼِ اختواػی است

ِ ػٌَاى یىی اظ سِ ضاذع اضظیاتی سغح تَسؼِ ّط وطَض زض ًظط  ساظهاى هلل، تاسَازی ت

ِ عَض یىساى تا سال  تضویي ایي ًىتِ. گطفتِ ضسُ است وِ وَزواى زض ّط ودا، پسط ٍ زذتط ت

                                                           
 اظ گعاضش تطًاهِ ػوطاى هلل هتحس اذص ضسُ است ٍ اضلام استفازُ ضسُ زض تواهی 6 ٍ 1-3آهاض ٍ اضلام استفازُ ضسُ زض خساٍل . 1

:ایي آهاض اظ عطیك آزضس ایٌتطًتی شیل ًیع لاتل زستطسی هی تاضٌس. خساٍل زیگط ایي همالِ اظ ٍب سایت تاًه خْاًی گطفتِ ضسُ اًس   
http://ddp-ext.worldbank.org/ext/DDPQQ/member.do?method=getMembers (12 February 2009).  

 
ّعیٌِ ػوَهی زض ترص آهَظش عثك سغح 

 (ّای ػوَهی زضآهَظش اظ ول ّعیٌِ% تِ ػٌَاى )

ّای ػوَهی زض ترص  ّعیٌِ

آهَظش 

 
اتتسایی ٍ پیص 

 زتستاًی
 پایاًی ضاٌّوایی

اظ ول ّعیٌِ ّای % 

 زٍلت
 GDPاظ % 

 سال
199

1 

2002 
2005- 

199

1 

2002 
2005

- 
1991 

2002 
2005

- 
1991 

2002 
2005- 1991 

2002 
2005

کطَر  -

 ... 9.4 ... 17.8 ... ... ... ... ... ... اسبکستاى

 3.5 9.1 18.0 24.4 20 ... 54 ... 31 ... تاجیکستاى

 ... 3.9 .. 19.7 ... ... ... ... ... ... تزکوٌستاى

 4.4 6.0 18.6 22.7 19 ... 46 ... 23 ... قزقیشستاى

 2.3 3.9 12.1 19.1 ... ... ... ... ...... قشاقستاى 

http://ddp-ext.worldbank.org/ext/DDPQQ/member.do?method=getMembers(12
http://ddp-ext.worldbank.org/ext/DDPQQ/member.do?method=getMembers
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"اّساف تَسؼِ ّعاضُ"ضا تگصضاًٌس یىی اظ   زٍضُ آهَظضی اتتسایی2015
 ساظهاى هلل ّن 1

ّواى عَض وِ خسٍل ظیط ًطاى هی زّس اعالػات ثثت ًام زٍضُ ضاٌّوایی زض ایي هست . 2ّست

تا ایي ٍخَز زضغس تاسَازی .  زضغس تَزُ است80 زضغس ٍ لطلیعستاى 92فمظ تطای لعالستاى 

 وِ یىی اظ اّساف تَسؼِ ّعاضُ ًیع تَزُ است زض ّوِ وطَضّای هٌغمِ 15-24خَاًاى زض سي 

ِ اًس5/99تیص اظ  هیاًگیي سَاز .  زضغس تَزُ است وِ تمطیثا تِ سغح سَاز واهل زست یافت

 .  ّط چٌس وِ آهاض اظتىستاى زض زستطس ًیست.  زضغس تَزُ است99تعضگساالى ًیع تمطیثا تیص اظ 

 

ٍضعیت سَاد ٍ ثبت ًام در دٍرُ ّای آهَسضی : 2              جذٍل ضوارُ 

Source: UNDP, 2007, pp. 270-271. 

                                                           
1. Millennium Development Goals 

ِ ای اظ اّساف تَسؼِ تیي الوللی ّستٌس وِ اظ "اّساف تَسؼِ ّعاضُ" .2  هػَب هدوغ ػوَهی ساظهاى "اػالهیِ ّعاضُ"هدوَػ

  ٍ(Goal)ایي اّساف ضاهل ّطت ّسف یا آضهاى ولی .  استرطاج ضسُ اًس2000هلل هتحس زض اخالس ّعاضُ زض سپتاهثط سال 

ّستٌس  (2007تا زض ًظط گطفتي چْاض ّسف اضافِ ضسُ زض تاظتیٌی اّساف زض سال )ٍ خعئی تط ( Target) ّسف ػولیاتی 21

، "اّساف تَسؼِ ّعاضُ"تطای زستطسی تِ فْطست واهل  . تِ آًْا زست پیسا وٌٌس2015وِ ّوِ وطَضّا هتؼْس ضسُ اًس تا سال 

 : ضاذع ّای هطتَعِ ٍ ّوچٌیي اعالػات تىویلی زض ایي ذػَظ هی تَاًیس تِ یىی اظ ٍب سایت ّای ظیط هطاخؼِ وٌیس
 http://www.un.org/millenniumgoals/ 

http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Default.aspx  
http://www.undp.org/mdg/  

http://www.mdgmonitor.org/      

 

تاسَازی تعضگساالى ضاذع 

 15اظ خوؼیت زاضی سي % )

 (سال ٍ تاالتط

تاسَازی خَاًاى 

اظ خوؼیت زض سي  % )

24-15) 

ًام ضاٌّوایی  ثثت

 )%(

سال 

وطَض 

1985-1994 1995-
2005 

1985-
1994 

1995-
2005 

1991 2005 

 ... ... ... ... ... ... اظتىستاى

 ... ... 99.8 99.7 99.5 97.7 تاخیىستاى

 ... ... 99.8 ... 98.8 ... تطووٌستاى

 80 ... 99.7 ... 98.7 ... لطلیعستاى

 92 ... 99.8 99.7 99.5 97.5 لعالستاى

http://www.un.org/millenniumgoals/
http://www.un.org/millenniumgoals/
http://www.un.org/millenniumgoals/
http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Default.aspx
http://www.undp.org/mdg/
http://www.mdgmonitor.org/


 24                                                                        1389، بْار ٍ تابستاى 6هطالعات اٍراسیای هزکشی، سال سَم، ضوارُ 

ّواى عَض وِ خسٍل ًطاى هی زّس، ّطچٌس وِ آهاض اظتىستاى ٍ تطووٌستاى زض زستطس 

 زضغس 90ًیست ٍلی آهَظش زض هٌغمِ آسیای هطوعی اظ ٍضؼیت هٌاسثی تطذَزاض است ٍ حسٍز 

 90 ایي ٍضؼیت زض لعالستاى تِ 2006زض سال . زاًص آهَظاى زض زٍضُ اتتسایی ثثت ًام هی وٌٌس

 زضغس تَزُ است وِ ًسثت تِ سال 86 زضغس ٍ 97زضغس، زض تاخیىستاى ٍ لطلیعستاى 

 زضغس واّص زاضتِ ٍ زض تاخیىستاى ٍ لعالستاى اًسوی تْثَز 1 زض وطَض لطلیعستاى 2000

.   یافتِ است

 

بزابزی جٌسیتی  - ج
فطاّن وطزى تطاتطی خٌسیتی تِ هؼٌی اهىاى استفازُ اظ تَاى ٍ ًیطٍی ًیوی اظ خوؼیت 

اضتمای . ّط وطَض است وِ هی تَاًس تأثیط ظیازی زض ضضس ٍ تَسؼِ وطَض زاضتِ تاضس

تطاتطی خٌسیتی ٍ تَاًوٌسساظی ظًاى ػٌَاى سَهیي ّسف تَسؼِ ّعاضُ هلل هتحس است وِ 

هَضز تَخِ ساظهاى هلل ٍ وطَضّای خْاى لطاض گطفتِ ٍ ّوِ وطَضّای خْاى هتؼْس 

 ترص زض ایي.  تِ اّساف ٍ ضاذع ّای هطتَط تِ آى زست پیسا وٌٌس2015ضسُ اًس وِ تا سال 

ٍضؼیت تطاتطی خٌسیتی تیي وطَضّای هٌغمِ زض ضاذع ّای هرتلف آهَظضی ٍ اهیس تِ 

ظًسگی ٍ ّوچٌیي زضغس وطسی ّای پاضلواى ّای هلی زض اذتیاض ظًاى هَضز تطضسی لطاض 

.  هی گیطًس

 زض ًطاى هی زّس تطاتطی خٌسیتی زض هیعاى اهیس تِ ظًسگی 3ضواضُ ّواى عَض وِ خسٍل 

وطَضّای آسیای هطوعی تِ ًفغ ظًاى است یؼٌی زض ّوِ وطَضّای هٌغمِ اهیس تِ ظًسگی 

 سال 10ایي هیعاى زض لعالستاى، لطلیعستاى ٍ تطووٌستاى تمطیثا . ظًاى تاالتط اظ هطزاى است

اظ ًظط تطاتطی زض سَاز .  سال است7تیطتط اظ هطزاى ٍ زض اظتىستاى ٍ تاخیىستاى حسٍز 

تعضگساالى ّواى عَض وِ خسٍل ًطاى هی زّس تمطیثا زض ّوِ وطَضّای هٌغمِ ایي تطاتطی 

اظ ًظط . ٍخَز زاضز ٍ پاییي تط تَزى تاسَازی ظًاى ًسثت تِ هطزاى ووتط اظ یه زضغس است

هیعاى تطویثی ثثت ًام زض زٍضُ ّای اتتسایی تا پایاًی آهَظضی زض لعالستاى ٍ لطلیعستاى 

آهاض تطووٌستاى زض زستطس ًیست ٍلی زض هَضز زٍ . ٍضؼیت ظًاى تْتط اظ هطزاى است

ٍلی  .وطَض زیگط ًاتطاتطی آهَظضی ًسثت تِ ظًاى ٍخَز زاضز وِ زض تاخیىستاى اًسوی تیطتط است
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اظ ًظط تطاتطی خٌسیتی زض زضآهس، ًاتطاتطی خسی تیي ظًاى ٍ هطزاى زض هٌغمِ ٍخَز زاضز تِ 

.  زضغس ظًاى ووتط اظ هطزاى زضآهس زاضًس50 زضغس تا حساوثط 30ضىلی وِ تیي حسالل 

زض . ًاتطاتطی زضآهسی زض تاخیىستاى ٍ لطلیعستاى تیص اظ زیگط وطَضّای هٌغمِ است

ضوي ایٌىِ . تطووٌستاى ٍ لعالستاى ظًاى ًسثت تِ وطَضّای زیگط هٌغمِ زضآهس تیطتطی زاضًس

ِ ای لطاض گطفتِ است  . اظتىستاى زض خایگاُ هتَسظ هٌغم

 

 1ضاخص تَسعِ جٌسیتی: 3جذٍل ضوارُ 

Source: UNDP, 2007, pp. 327-328. 

تحث تطاتطی خٌسیتی زض آهَظش اظ خولِ ضاذع ّایی است وِ زض اّساف تَسؼِ ّعاضُ 

ِ ػٌَاى یىی اظ ضاذع ّای  ساظهاى هلل هتحس هَضز تَخِ لطاض گطفتِ ٍ ایداز ایي تَاظى ت

 آهاض هَخَز اظ خولِ آهاض تاًه خْاًی. تَاًوٌس ساظی ظًاى زض خاهؼِ زض ًظط گطفتِ ضسُ است

ًطاى زٌّسُ ایي هَضَع است وِ ًسثت زذتطاى تِ پسطاى زض زٍضُ ّای اتتسایی، هتَسغِ ٍ 

                                                           
1. Gender-Related Development Index-GDI 

ضاذع تَسؼِ ضاذع 

هطتَط تِ 

 خٌسیت

اهیس تِ ظًسگی 

(2005 )

هیعاى سَاز 

% )تعضگساالى 

خوؼیت تا سي 

  سال ٍ 15

 (تاالتط

(2005-

1995 )

تطویثی % 

ثثت ًام 

- اتتسایی

هتَسغِ ٍ 

ٍ پایاًی 

(2005 )

هیعاى زضآهس تطآٍضز 

ضسُ 

($PPP )

(2005 )

زضآهس 

ظًاى 

ًسثت  

تِ 

هطزاى 

  هطز ظى هطز ظى هطز ظى هطز ظى اهتیاظ ضتثِ وطَض

 0.60 2.585 1.547 75 72 99.6 99.6 63.6 70.0 0.699 98اظتىستاى 

 0.57 1.725 992 77 64 99.7 99.2 63.8 69.0 0.669 106 تاخیىستاى

 0.64 9.596 6.108 ... ... 99.3 98.3 58.5 67.0 ... ... تطووٌستاى

 0.58 2.455 1.414 76 80 99.3 98.1 61.7 69.6 0.692 102 لطلیعستاى

 0.63 9.723 6.141 91 97 99.8 99.3 60.5 71.5 0.792 65 لعالستاى
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تِ خع زض تطووٌستاى وِ آهاض هطتَط تِ ایي ضاذع زض زستطس - پایاًی زض آسیای هطوعی

 ایي 2006زض سال . زض تیي زیگط وطَضّا پاییي تطیي ضوَضز اظ آى تاخیىستاى است- ًیست

یؼٌی تِ ًسثت ّط .  زضغس تَزُ است88ًسثت تطای زٍضُ اتتسایی ٍ هتَسغِ زض تاخیىستاى 

ِ اًس ٍلی زض سِ وطَض زیگط، لطلیعستاى 88 پسط فمظ 100  زذتط زض ایي زٍضاى حضَض زاضت

 زضغس ٍ زض اظتىستاى ًیع 99 زضغس زست یافتِ، لعالستاى 100تِ ٍضؼیت تطاتطی واهل 

 ایي 2000الثتِ ًىتِ لاتل تَخِ ایٌىِ ایي ٍضؼیت ًسثت تِ آهاض سال .  زضغس تَزُ است97

 . ضا ًطاى هی زّس (حسٍز یه زضغس تطای ّوِ ایي وطَضّا)وطَضّا اًسوی واّص

خسٍل ظیط ًطاى هی زّس وِ ٍضؼیت تاخیىستاى اظ ًظط تطاتطی خٌسیتی زض زٍضُ پایاًی 

ِ ضىلی وِ زض سال  ِ هطاتة تستط اظ زٍضُ ّای لثلی تحػیلی است ت  زضغس 37 تٌْا 2006ت

تط ػىس زض لعالستاى ٍ . زذتطاى تِ ًسثت پسطاى زض زٍضُ ّای پایاًی تحػیلی ثثت ًام وطزُ اًس

ِ عَض ولی ٍضؼیت تطاتطی . لطلیعستاى ًسثت ثثت ًام زذتطاى تِ هطاتة تیص اظ پسطاى است ت

َ ضّا هطىل خسی ًثَزُ است ّط چٌس وِ زض وطَضی چَى تاخیىستاى تِ . خٌسیتی زض ایي وط

.  هی وٌٌس ووتط اظ پسطاى زض زٍضاى اتتسایی ٍ ضاٌّوایی ضطوتزضغس 12ًسثت لطلیعستاى زذتطاى 

ِ هطاتة  ضسیستط است  . ًاتطاتطی زض زٍضُ پایاًی ت

 

ًسبت ثبت ًام دختزاى بِ پسزاى در دٍرُ پایاًی : 4جذٍل ضوارُ 

سال 
199

1 
200

0 
200

1 
200

2 
200

3 
200

4 
200

5 
200

6 
200

وطَض  7

 71 71 70 79 77 80 81 83... اظتىستاى 

تاخیىس

تاى 

62 34 32 33 34 33 35 37  ...

تطووٌستا

ى 

 ... ... ... ... ... ... ... ... ...

...  127 125 119 119 114 104 101.. لطلیعستاى 

 144 143 143 138 133 125 120 118... لعالستاى 

Source: World Bank, 2009. 



 ...      تَسعِ اجتواعی کطَرّای آسیای هزکشی                                                                                                   27

ِ ػٌَاى هدلس تطضسی زضغس وطسی ّای   ّای هلی زض اذتیاض ظًاى  زض آسیای هطوعی  ت

 ٍضؼیت 2008یىی اظ ضاذع ّای ًطاى زٌّسُ تطاتطی خٌسیتی، تیاًگط ایي است وِ زض سال 

ِ خع لطلیعستاى وِ حسٍز یه  ِ ّن تَزُ است ٍ ت وطَضّای هٌغمِ تمطیثا یىساى ٍ ًعزیه ت

 ایي وطَض زض اذتیاض ظًاى تَزُ ٍ تیطتط اظ زیگط وطَضّای هدلسچْاضم ول وطسی ّای 

 زض اذتیاظ ظًاى لطاض هدلس زضغس وطسی ّای 18-16زض زیگط وطَضّا تیي . هٌغمِ است

 ًطاى زٌّسُ آى است وِ تطذی 2000هطٍض سیط تحَل تاضیری اظ سال . زاضتِ است

ِ اًس زض حالی وِ زیگط وطَضّا ػمة گطز ِ ای زاضت  وطَضّای هٌغمِ پیططفت لاتل هالحظ

ِ اًس  . زاضت

ِ ػٌَاى هثال زض تطووٌستاى زض  سال   ووی تیص اظ یه چْاضم ّوِ وطسی ّای 2000ت

 زضغس واّص یافتِ 16 تِ 2008است ٍلی زض سال  ( زضغس26) زض اذتیاض ظًاى تَزُ هدلس

 تِ 2000 زضغس زض سال 3اظ سَی زیگط تیطتطیي گستطش زض تاخیىستاى تَزُ وِ اظ . است

لطلیعستاى ًیع تیطتطیي افعایص ضا زض سغح  هٌغمِ .  افعایص زاضتِ است2008زضغس زض  18

 25 ٍ تِ 2002-2004 زضغس زض فاغلِ 10 تِ 2000 زضغس زض سال 1زاضتِ است وِ اظ 

 2008 زضغس زض فاغلِ 18 زضغس تِ 7زض اظتىستاى ًیع اظ .  ضسیسُ است2008زضغس زض سال 

 .   افعایص زاضتِ است2000تا 

 

ضاخص ّای تَسعِ بخص بْذاضت 
ِ ٍیژُ تْساضت پایِ زض ّط وطَض اظ خولِ هْن تطیي ضاذع ّای  ٍضؼیت تْساضت ٍ ت

تَسؼِ اختواػی زضًظط گطفتِ هی ضَز وِ زض تطایٌس ولی ٍضؼیت تَسؼِ وطَض اظ خولِ زض اهیس 

ایي اهط زض اّساف تَسؼِ ّعاضُ ًیع هَضز تَخِ . تِ ظًسگی ٍ سالهت خاهؼِ تأثیط ظیازی زاضز

ّسف )زض سٌس اّساف تَسؼِ ّعاضُ ساظهاى هلل هتحس واّص هطي ٍ هیط وَزواى. تَزُ است

ٍ هثاضظُ تا تیواضی ایسظ ٍزیگط تیواضی ّای ( ّسف پٌدن)، اضتمای سالهت هازضاى(چْاضم

ِ ٍیژُ وطَضّای زض حال  (ّسف ضطن)هْن ِ ػٌَاى اّسافی تطای تَسؼِ اختواػی خَاهغ ٍ ت ت

تَسؼِ زض ًظط گطفتِ ضسُ ٍ ّوِ وطَضّا هتؼْس ضسُ اًس تا تِ ایي اّساف ٍ ضاذع ّای 

 . زست یاتٌس2015هطتَعِ تا سال 
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ِ ّای تْساضتی   زٍلت ّا، زض ایي ترص تِ همایسِ ضاذع ّای تْساضتی وطَضّا اظ خولِ ّعیٌ

 . هیعاى هطي ٍ هیط ًَظازاى ٍ وَزواى ٍ هازاضى، اهیس تِ ظًسگی ٍ تؼساز پعضىاى پطزاذتِ هی ضَز

ِ ّای عوَهی ٍ خصَصی در بخص بْذاضت      - الف ّشیٌ

ِ ّای زٍلتی زض ترص تْساضت یىی اظ ضاذع ّای هْوی است وِ تَخِ زٍلت تِ  ّعیٌ

 . تَسؼِ اختواػی ٍ فطاّن وطزى اهىاًات اٍلیِ تْساضتی تطای خاهؼِ ضا ًطاى هی زّس

 

هٌابع، دستزسی ٍ خذهات : تعْذ بِ بْذاضت: 5جذٍل ضوارُ 

 

ضاذع 

وطَض 

تؼساز پعضه ّعیٌِ ّای تْساضتی 

 100000زضّط)

( ًفط

2004-2000 

 ػوَهی

( GDP اظ% )
2004 

ذػَغی 

( GDPاظ % )
2004 

 سطاًِ

(PPP )
2004 

 274 160 2.7 2.4 اظتىستاى

 203 54 3.4 1.0 تاخیىستاى

 418 245 1.5 3.3 تطووٌستاى

 251 102 3.3 2.3 لطلیعستاى

 354 264 1.5 2.3 لعالستاى

Source: UNDP, 2007, pp. 248-249. 

ِ ّای ػوَهی زض ترص تْساضت تِ  ّواى عَض وِ اظ خسٍل تاال پیساست اظ ًظط ًسثت ّعیٌ

 3/3) تطووستاى تیطتطیي ّعیٌِ 2004ول تَلیس ًاذالع زاذلی زض آسیای هطوعی زض سال 

 لعالستاى .زض خایگاُ زٍم لطاض زاضز ( زضغس4/2)ضا زض ایي ترص زاضتِ است ٍ اظتىستاى  (زضغس

ِ غَضت هطتطن   1زض خایگاُ سَم هٌغمِ ٍ تاخیىستاى ًیع تٌْا تا  ( زضغس3/2)ٍ لطلیعستاى ت

 اظتىستاى الثتِ تا تَخِ تِ حدن التػاز لعالستاى، تطووٌستاى ٍ. زضغس ووتطیي ّعیٌِ ضا زاضتِ است

ِ ّای ایي ترص زض سِ وطَض اٍل تایس  وِ تسیاض تعضگتط اظ زٍ وطَض زیگط است حدن ولی ّعیٌ

 . تسیاض تیطتط تاضس
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ِ ّای تْساضتی ًطاى زازُ ضسُ است وِ تِ تطتیة  ّوچٌاى وِ ایي هَضَع زض سطاًِ ّعیٌ

 ( زالض102)، لطلیعستاى ( زالض160)، اظتىستاى( زالض245)، تطووٌستاى ( زالض264)لعالستاى 

 .لطاض هی گیطًس ( زالض54)ٍ تاخیىستاى 

 تٌاتطایي تا ٍخَز ایٌىِ زضغس تَلیس ًاذالع زاذلی اذتػاظ یافتِ تِ تْساضت زض 

 تطاتط تَزُ است ٍلی تا تَخِ تِ حدن تعضگتط التػاز 2004لعالستاى ٍ لطلیعستاى زض سال 

ٍلی  (ضوي ایٌىِ خوؼیت ایي وطَض ًیع تمطیثا سِ تطاتط لطلیعستاى تَزُ است)لعالستاى 

ِ ّای تْساضتی آى تیص اظ زٍ ٍ ًین تطاتط لطلیعستاى ٍ پٌح تطاتط تاخیىستاى  ّوچٌاى سطاًِ ّعیٌ

ِ ّای . تَزُ است زض ّط زٍ ضاذع هَضز تطضسی یؼٌی زضغس تَلیس ًاذالع زاذلی تِ ّعیٌ

. تْساضتی ٍ ّوچٌیي سطاًِ تْساضتی تاخیىستاى زض پاییي تطیي خایگاُ هٌغمِ لطاض زاضز

ِ ّای . اظتىستاى ًیع هَلؼیت تمطیثاً هتَسغی زاضز ًىتِ لاتل تَخِ زیگط زض ایي خسٍل، ّعیٌ

ِ ّای  ترص ذػَغی تاتت تْساضت است وِ تطتیة لطاض گطفتي وطَضّا واهالً تط ػىس ّعیٌ

ِ ّای ترص ذػَغی زض ترص . تْساضتی زٍلتی زض ایي ترص است اظ ًظط ًسثت ّعیٌ

، ( زضغس3/3)، لطلیعستاى( زضغس4/3)تْساضت تِ تَلیس ًاذالع زاذلی تِ تطتیة تاخیىستاى 

وِ ًطاى زٌّسُ . لطاض هی گیطًس ( زضغس5/1)، تطووٌستاى ٍ لعالستاى ( زضغس7/2)اظتىستاى

ِ ّای ترص تْساضتی ترص ذػَغی زض ایي وطَضّا ٍ ّعیٌِ ووتط زٍلت ّا  تاالتط تَزى ّعیٌ

اظ ًظط تؼساز پعضىاى تِ خوؼیت ًیع ّواى عَض وِ خسٍل ًطاى هی زّس تِ . زض ایي حَظُ است

، (354)، لعالستاى( ًفط خوؼیت100000 ًفط زض ّط 418)تطتیة سِ وطَض تطووٌستاى

لطاض زاضًس وِ زض ایي ترص ًیع  (203)ٍ تاخیىستاى (251)، لطلیعستاى(274)اظتىستاى

اظتىستاى ًیع خایگاُ هتَسغی . تاخیىستاى ٍ لطلیعستاى زض هٌغمِ زض پاییي تطیي خایگاُ ّستٌس

.  زض سغح هٌغمِ زاضز

 

  (ًَساداى، کَدکاى ٍ هادراى)هیشاى هزگ ٍ هیز -  ب

ِ ػٌَاى یىی اظ ِ ٍیژُ هطي ٍ هیط ًَظازاى ٍ وَزواى تیطتط ت  ضاذع ّای    هیعاى هطي ٍ هیط ت

هْن تَسؼِ ترص تْساضت ٍ فطاّن تَزى یا ًثَزى اهىاًات تْساضتی تطای هطزم ّط وطَض زض 

ّواى عَض وِ اظ خسٍل ظیط پیساست زض ّوِ وطَضّای آسیای هطوعی . ًظط گطفتِ هی ضَز
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زض همایسِ تغثیمی ایي . ٍضؼیت تْساضتی اظ ًظط واّص هطي ٍ هیع ًَظازاى تْثَز یافتِ است

 ًفط زض ّط ّعاض تَلس ظًسُ، تاالتطیي هیعاى 75 تاخیىستاى تا هطي 2000ٍضؼیت زض سال 

 . هطي ٍ هیط ًَظازاى ضا زاضتِ است

زض حالی وِ تْتطیي ٍضؼیت اظ آى لعالستاى تَزُ وِ تمطیثاً ًػف تؼساز هطي ٍ هیط زض 

 52)، اظتىستاى ( زض ّعاض44)لطلیعستاى.  زض ّط ّعاض تَلس ظًس37ُتاخیىستاى است یؼٌی فمظ 

پس اظ ّفت سال زض . ًیع زض هطاحل تؼسی لطاض هی گیطًس ( زض ّعاض59)ٍ تطووٌستاى  (زض ّعاض

 30 ًیع زٍتاضُ لعالستاى تْتطیي ػولىطز ضا زض ایي ذػَظ زاضتِ ٍ تا واّص 2007سال 

 زض 38) زضغس واّص 27اظتىستاى تا .  زض ّعاض ضساًسُ است26زضغس، تؼساز هطي ٍ هیط ضا تِ 

ٍ  ( زض ّعاض45) زضغس واّص 24، تطووٌستاى ( زض ّعاض56) زضغس واّص25تاخیىستاى ، (ّعاض

غطف ًظط . گیطًس زض هطاحل تؼسی لطاض هی ( زض ّعاض36) زضغس واّص18زض ًْایت لطلیعستاى تا 

اظ زضغس واّص هطي ٍ هیط زض ایي هست اظ ًظط تؼساز ولی زض ایي سال ًیع زٍتاضُ لعالستاى ٍ 

.لطلیعستاى ووتطیي هطي ٍ هیط ضا ثثت وطزُ اًس ٍ تاخیىستاى ّوچٌاى تیطتطیي هیعاى ضا زاضتِ است    

 

 (در ّز ّشار تَلذ سًذُ)هیشاى هزگ ٍ هیز ًَساداى : 6جذٍل ضوارُ 

سال 
1990 1991 2000 2002 2003 2004 2005 2006 

وطَض 

 38 40... ... ...  52...  61اظتىستاى 

 56 59... ... ...  75...  91تاخیىستاى 

 45 47... ... ...  59...  81تطووٌستاى 

 36 37... ... ...  44...  63لطلیعستاى 

 26 27... ... ...  37...  50لعالستاى 

Source: UNDP, 2007, pp. 250-251. 

هیعاى هطي ٍ هیط وَزواى ظیط پٌح سال ًیع اظ زیگط ضاذع ّای تْساضتی است وِ ػالٍُ 

تط ایٌىِ ًطاى زٌّسُ ٍضؼیت تَسؼِ اختواػی ّط وطَض است هیعاى ّعیٌِ زٍلت زض ترص 
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هطي ٍ هیط وَزواى ظیط پٌح سال  واّص زٍ سَم. تْساضت ٍ تأثیط آى ضا ًیع تِ ًوایص هی گصاضز

 . اظ خولِ اّساف زیگط تَسؼِ ّعاضُ است1990 ًسثت تِ سال 2015زض سال 

آى گًَِ وِ خسٍل ًطاى هی زّس ایي ٍضؼیت زض ّوِ وطَضّای هٌغمِ ًسثت تِ آذطیي  

 تیطتطیي آهاض هطي ٍ هیط 2000زض سال . سال ّای حیات حىَهت ضَضٍی تْتط ضسُ است

ٍ  ( زض ّعاض71)ٍ تطووٌستاى ( زض ّعاض تَلس ظًس93ُ)وَزواى ظیط پٌح سال ضا تاخیىستاى زاضتِ

 زض ّعاض ٍ لعالستاى تا 51لطلیعستاى تا . زض هطاحل تؼسی لطاض هی گیطًس ( زض ّعاض62)اظتىستاى

ِ اًس43 ِ ػٌَاى .  زض ّعاض تَلس ظًسُ تْتطیي ٍضؼیت ضا زاضت تؼساز هطي ٍ هیط زض لعالستاى ت

 .  هَفك تطیي وطَض هٌغمِ اظ ایي ًظط تمطیثاً ووتط اظ ًػف هطي ٍ هیط زض تاخیىستاى  تَزُ است

 

  (در ّز ّشار تَلذ سًذُ)هیشاى هزگ ٍ هیز کَدکاى کوتز اس پٌج سال : 7      جذٍل ضوارُ 

سال 
1990 1991 2000 2002 2003 2004 2005 200

وطَض  6

 43 46... ... ...  62...  74اظتىستاى 

 68 71... ... ...  93...  115تاخیىستاى 

 51 54... ... ...  71...  99تطووٌستاى 

 41 42... ... ...  51...  75لطلیعستاى 

 29 31... ... ...  43...  60لعالستاى 

Source: UNDP, 2007, pp. 250-251. 

 اظ ًظط تؼساز لغؼی هطي ٍ هیط ّواى تطتیة سال 2007خسٍل تاال ًطاى هی زّس وِ زض سال 

ِ تطتیة تاخیىستاى، تطووٌستاى ٍ اظتىستاى تیطتطیي تؼساز هطي ٍ هیط ضا 2000  حفظ ضسُ ٍ ت

ِ اًس. ثثت وطزُ اًس اظ ًظط زضغس تغییط ٍ . زض حالی وِ لعالستاى ٍ لطلیعستاى ووتطیي تؼساز ضا زاضت

واّص اظ )ٍ اظتىستاى (29 تِ 43واّص اظ ) زضغس واّص هطي ٍ هیط33واّص ًیع لعالستاى تا 

ِ اًس (43 تِ 62  زضغس واّص، تاخیىستاى 28زض حالی وِ تطووٌستاى تا . تْتطیي ػولىطز ضا زاضت

ِ ّای تؼسی لطاض هی گیطًس20 زضغس واّص ٍ لطلیعستاى تا 27تا   .  زضغس واّص زض ضتث

 

سایواى ّای با حضَر هتخصص بْذاضت -  ج
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ِ هؼٌی فطاّن تَزى اهىاًات ٍ  حضَض هترػػیي تْساضتی ٍ پعضه زض ٌّگام ظایواى ت

تأثیط ظیازی زض واّص هطي ٍ هیط زض خاهؼِ زاضتِ ٍ زض . تسْیالت تْساضتی تطای خاهؼِ است

ِ ّای اًساظُ. پی آى تط اهیس تِ ظًسگی ًیع تأثیط هی گصاضز ِ ػٌَاى یىی اظ ضاذػ  -ایي هَضَع ت

ًگاّی تِ آهاض وطَضّا زض . گیطی اضتمای سالهت هازضاى زض سٌس اّساف تَسؼِ ّعاضُ است

ِ ػٌَاى آذطیي سال پیص اظ استمالل ایي 1991خسٍل ظیط ًطاى زٌّسُ ایي است وِ زض سال   ت

زض سِ وطَض لطلیعستاى، تطووٌستاى ٍ اظتىستاى تیص  ( زضغس77)وطَضّا، تِ خع تاخیىستاى

 ًیع ایي آهاض زض 2006زض سال .  زضغس ظایواى ّا تا حضَض هترػع اًدام هی ضسُ است95اظ 

سال ) زضغس 83 زضغس ضسیسُ است ٍ فمظ زض تاخیىستاى ّوچٌاى 98-100چْاض وطَض تِ 

 .  است (2005

    

درصذ سایواى ّای سالیاًِ با حضَر هتخصص بْذاضت : 8جذٍل ضوارُ 

سال 
1991 2000 2002 2003 2004 2005 2006 

وطَض 

 100 96... ... ... ...  96اظتىستاى 

...  83... ... ... ...  71تاخیىستاى 

 100 97... ... ... ...  97تطووٌستاى 

 98 98... ...  99 99 99لطلیعستاى 

 100 99... ... ... ... ... لعالستاى 

Source: UNDP, 2007, pp. 255-257. 

 2005الثتِ آهاض هطي ٍ هیط هازضاى زض ٌّگام ظایواى زض ّط یىػس ّعاض ظایواى زض سال 

 هَضز ووتطیي هطي ٍهیط هازضاى ضا زاضتِ ٍ تاخیىستاى 24ًطاى زٌّسُ ایي است وِ اظتىستاى تا تٌْا 

ایي آهاض .  هَضز تیطتطیي هطي ٍ هیط ضا ثثت وطزُ ٍ تستطیي هَلؼیت ضا زض هٌغمِ زاضتِ است170تا 

 150)لطلیعستاى. تا ٍضؼیت حضَض هترػع ٌّگام ظایواى زض ایي وطَض ًیع ّورَاًی زاضز

ِ ّای تؼسی لطاض زاضًس ( هَضز130)ٍ تطووٌستاى ( هَضز14)، لعالستاى(هَضز  . زض ضتث
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اهیذ بِ سًذگی  - د

ِ ّای ًطاى زٌّسُ تَسؼِ اًساًی ٍ تْساضتی  اهیس تِ ظًسگی یىی اظ هْن تطیي ضاذػ

تسیْی است وِ ّط چِ اهىاًات تْساضتی تطای افطاز زض وطَضی تیطتط فطاّن . وطَضّاست

تاضس ٍ اظ ًظط التػازی ًیع هطزم اهىاى استفازُ اظ اهىاًات ضفاّی تْتطی ضا زاضتِ تاضٌس ایي 

تِ ّویي زلیل است وِ زض . ٍضؼیت زض ضاذع اهیس تِ ظًسگی ذَز ضا ًطاى ذَاّس زاز

ِ ّای  ِ ػٌَاى یىی اظ هؤلف گعاضش ّای ساالًِ تَسؼِ اًساًی ساظهاى هلل هتحس ایي ضاذع ت

ِ یافتگی وطَضّا هَضز اضظیاتی لطاض هی گیطز  .  اغلی سٌدص ٍضؼیت تَسؼ

 

 (در بذٍ تَلذ)اهیذ بِ سًذگی : 9جذٍل ضوارُ 

سال 
1991 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

وطَض 

...  67 67... ...  67 68... اظتىستاى 

...  67 66... ...  66 65... تاخیىستاى 

...  63 63... ...  62 63... تطووٌستاى 

...  68 68 68 68 68 69 69لطلیعستاى 

...  66 66 66 66 66 68 68لعالستاى 

Source: UNDP, 2007, pp. 255-257. 

زض وطَضّای آسیای هطوعی ایي ضاذع تا فطٍپاضی ضَضٍی تمطیثاً زض ّوِ وطَضّا 

ِ هطٍض تا تْتط ضسى ٍضؼیت ٍ ثثات وطَضّای تاظُ هستمل ضسُ زٍتاضُ ضٍ ،سمَط وطز  ٍلی ت

ِ غؼَز گصاضت ِ ضىلی وِ تا سال . ت ِ اًس، اوثط 2000ت ، وِ زض ایٌدا هَضز تطضسی لطاض گطفت

ِ  است ِ ّواى ٍضؼیت زٍضاى پیص اظ استمالل تاظگطت ٍلی تا گصضت . ضاذع ّا زٍتاضُ تمطیثاً ت

ِ ّواى ٍضؼیت لثل اظ زٍضاى فطٍپاضی ثاتت هاًسُ ٍ  حسٍز ّفت سال زض حال حاضط تمطیثاً ت

 ٍ 1990تٌْا هَضز تاخیىستاى تَزُ وِ زض سال ّای . یا زض هَاضزی ووی واّص ًیع زاضتِ است

.  سال افعایص یافتِ است67 تِ 2007 سال تَزُ ٍ زض سال 65 ٍ 63 تِ تطتیة ایي ضلن 2000

 63ووتطیي اهیس تِ ظًسگی زض هٌغمِ زض تطووٌستاى تَزُ است وِ زض ّوِ ایي هست زض ّواى 
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 هتؼلك تِ 2007تاالتطیي اهیس تِ ظًسگی زض سال . سال ثاتت هاًسُ ٍ ّیچ تْثَزی ًساضتِ است

زض .  سال لطاض زاضًس66-68زض زیگط وطَضّا ًیع زض ّواى هیعاى .  سال است68لطلیعستاى تا 

 زض زٍ وطَض لعالستاى ٍ 2000همایسِ تا زٍضاى لثل اظ استمالل ٍ ّوچٌیي ًسثت تِ سال 

 ثاتت زض تطووٌستاى ٍ لطلیعستاى ًیع. اظتىستاى ایي ضاذع تِ هیعاى زٍ سال واّص زاضتِ است

.  تَزُ است

دستزسی بِ آب سالن ٍ فاضالب بْذاضتی  - ُ
همایسِ ضاذع خوؼیت تا اهىاى زستطسی تِ اهىاًات زفغ فاضالب زض آسیای هطوعی زض 

 ًطاى  زٌّسُ ایي حمیمت است وِ ٍضؼیت وطَضّا زض ایي هست 2006 ٍ 1991سال ّای 

 86زض ایي تیي فمظ ٍضؼیت زض تاخیىستاى اظ . تمطیثا ثاتت تَزُ ٍ تغییط ظیازی ًساضتِ است

زض ایي .  زضغس افعایص یافتِ است96 زضغس تِ 94 زضغس ٍ زض اظتىستاى ًیع اظ 92زضغس تِ 

 زضغس ثاتت 93 زضغس 97ٍلطلیعستاى ًیع تِ تطتیة زض ّواى سغح  هست ٍضؼیت لعالستاى ٍ

ِ گصاضی زض ایي ذػَظ ضا. هاًسُ است  افعایص ایي تسیي هؼٌی است وِ وطَضّای هٌغمِ سطهای

ّط چٌس وِ تا تَخِ تِ ظیطساذت ّای تْساضتی هَخَز اظ زٍضاى پیص اظ استمالل، زض . ًسازُ اًس

حال حاضط تمطیثاً زض ّوِ وطَضّا تِ استثٌای تطووٌستاى وِ آهاض آى هَخَز ًیست، تیص اظ 

.   زضغس خوؼیت تِ ایي اهىاًات زستطسی زاضًس90

ِ گصاضی  زستطسی تِ آب آضاهیسًی سالن ًیع اظ خولِ اّساف تَسؼِ ّعاضُ است ٍ سطهای

وطَضّا زض ایي اهط هی تَاًس تأثیط لاتل تَخْی زض اضتمای سالهت خاهؼِ زاضتِ ٍ تأثیط هثثتی 

تط واّص تیواضی ّا ٍ هطي ٍ هیط ًاضی اظ اهطاضی وِ اظ آب ًاسالن هٌتمل هی ضًَس، زاضتِ 

زض ایي ذػَظ ًیع زض زٍضاى ضَضٍی سطهایِ گصاضی ّای لاتل تَخْی تطای تضویي . تاضس

ایي اهط ٍ فطاّن وطزى ذسهات اٍلیِ تْساضتی ظًسگی تطای هطزم غَضت هی گطفت ٍ 

زض حالی وِ زض زٍضاى پس اظ استمالل زض اوثط . وطَضّای هٌغمِ ٍضؼیت هٌاسثی زاضتٌس

وطَضّای ػضَ تلَن ضطق تا فطسَزُ ضسى ٍ یا آسیة زیسى ایي اهىاًات، ٍضؼیت 

ِ هطٍض ظهاى وطَضّای ػضَ تالش وطزًس تا هَلؼیت . وطَضّا اظ ایي ًظط افت وطز ٍلی ت

.  ذَز ضا اضتما زٌّس
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زض تیي وطَضّای آسیای هطوعی پاییي تطیي زضغس زستطسی تِ آب آضاهیسًی سالن زض 

 زضغس 96زاضتِ ٍ تْتطیي ٍضؼیت ضا ًیع لعالستاى تا  ( زضغس59) ضا تاخیىستاى2000سال 

زض اظتىستاى ٍ لطلیعستاى ًیع ایي ضلن تِ تطتیة . زستطسی تِ آب آضاهیسًی سالن زاضتِ است

، تاخیىستاى تا 2000 ًسثت تِ سال 2006زض سال .  زضغس تَزُ است82 زضغس ٍ 89

 67زضغس تیطتطیي تْثَز ٍضؼیت ٍ اضتما ضا زاضتِ وِ زستطسی هطزم تِ آب سالن ضا تِ  5/13

ّط چٌس وِ ایي وطَض زض تیي زیگط وطَضّای هٌغمِ ّوچٌاى پاییي تطیي . ضساًسُ استزضغس 

 . ضتثِ ضا زاضز

ِ عَضولی تیطتطیي آب ّای هٌغمِ آسیای هطوعی ضا زض  خالة تَخِ است وِ تاخیىستاى  ت

 زضغس زستطسی ػمة تط اظ 82 تا 2000لطلیعستاى ًیع تا ٍخَز ایٌىِ زض سال . اذتیاض زاضز

  زضغس اضتمای ٍضؼیت ذَز ت5/8ِ تا 2006لطاض زاضت ٍلی زض سال  ( زضغس89تا )اظتىستاى 

 88) زضغس زستطسی هطزم تِ آب سالن ضسیس وِ زض هَلؼیتی ووی تاالتط اظ اظتىستاى 89

 لعالستاى ٍضؼیت. لطاض گطفت وِ زض ایي هست ٍضؼیتص حسٍز یه زضغس تستط ضسُ تَز (زضغس

. ًیع تغییطی ًىطزُ است

  

جوعیت ٍ رضذ آى  - س
ِ ٍیژُ هیعاى ضضس خوؼیت تأثیط هستمین تط ضضس ٍ تَسؼِ آى  هیعاى خوؼیت ّط وطَض ٍ ت

ِ همساض زٍ زضغس ضضس سالیاًِ زاضتِ تاضس، . وطَض زاضز ِ ػٌَاى هثال چٌاًچِ خوؼیت وطَضی ت ت

ایي تسیي هؼٌی است وِ زض ٍالغ زٍ زضغس اظ ضضس التػازی وطَض زض ّط سال فمظ تِ افعایص 

الثتِ . خوؼیت خسیس اذتػاظ ذَاّس یافت ٍ غطف اضتمای هَلؼیت ول خوؼیت ًوی ضَز

زاضتي خوؼیت ظیاز هعیت ّای ذَزش ضا ًیع زاضز اظ خولِ تا فطاّن آٍضزى ًیطٍی واض ظیاز 

تطای تْطُ تطزاضی اظ هٌاتغ وطَض ٍ یا ایداز تاظاضی تعضي ٍ خصاب تطای تَلیسات زاذلی ٍ یا 

.  خصب سطهایِ گصاضی ذاضخی

ًگاّی تِ وطَضّای آسیای هطوعی ًطاى هی زّس وِ زض تیي وطَضّای هٌغمِ اظتىستاى 

 لعالستاى  تیطتطیي خوؼیت ضا زض هٌغمِ زاضز 2007ٍ هیلیَى ًفط خوؼیت زض سال 27تا حسٍز 

خوؼیت ایي زٍ وطَض تیاًگط پتاًسیل تاالی .  هیلیَى ًفط زض ضتثِ تؼسی لطاض هی گیطز5/15تا 
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الثتِ . آًْا تطای تَلیس ٍ تْطُ تطزاضی اظ هٌاتغ ٍ ّوچٌیي ایداز تاظاضی تعضي تطای التػاز است

تسیْی است وِ فطاّن وطزى اهىاًات اٍلیِ آهَظضی ٍ تْساضتی هٌاسة تطای آًْا هی تَاًس اظ 

تؼس اظ ایي زٍ وطَض پط خوؼیت هٌغمِ، تاخیىستاى تا . چالص ّای ػوسُ ّط وطَضی تاضس

ِ ّای تؼسی5 هیلیَى ًفط ٍ تطووٌستاى ٍ لطلیعستاى تا حسٍز 7/6  لطاض  هیلیَى ًفط خوؼیت زض ضتث

 . زاضًس

ِ زلیل هْاخطت) 1991ًىتِ لاتل تَخِ ایٌىِ خوؼیت لعالستاى ًسثت تِ سال  حسٍز  (ت

اظ ًظط ضضس خوؼیت ًیع تا ٍخَز ایٌىِ زض آذطیي سال ّای . یه هیلیَى ًفط واّص زاضتِ است

ِ اًس2-3ایي وطَضّا ضضس تسیاض تاالی  (1991)حیات ضَضٍی   اظتىستاى،) زضغس زاضت

 ٍلی زض زٍضُ ( زضغس3 زضغس ٍ تطووٌستاى 1 زضغس، لعالستاى 2تاخیىستاى ٍ لطلیعستاى 

 خوؼیت ّوِ ایي وطَضّا ضلن ضضس یه زضغس ضا تدطتِ وطزُ اًس ٍ اظ ًظط 2007 تا 2000

.  هیعاى ضضس تفاٍت چٌساًی تیي ایي وطَضّا ٍخَز ًساضز

تا تَخِ تِ آًچِ وِ پیطتط تیاى ضس زض ایي لسوت خوغ تٌسی اظ هَلؼیت وطَضّای هٌغمِ زض 

اظ ًظط خوؼیتی زض زٍضُ . ظهیٌِ تَسؼِ اختواػی ٍ همایسِ ًْایی تیي ایي وطَضّا اًدام هی ضَز

 5/15)ٍ لعالستاى ( هیلیَى ًفط9/26) اظتىستاى2007هَضز تطضسی زض آسیای هطوعی زض سال 

 هیلیَى 2/5)، لطلیعستاى( هیلیَى ًفط7/6)تیطتطیي خوؼیت ضا زاضتِ ٍ تاخیىستاى (هیلیَى ًفط

ِ اًس ( هیلیَى ًفط5)ٍ تطووٌستاى (ًفط ِ ّای تؼسی لطاض زاضت ِ تطیتة زض ضتث زض توام ایي هست . ت

تیطتطیي افعایص خوؼیت ضا ًیع تطووٌستاى ٍ اظتىستاى زاضتِ، تاخیىستاى ٍ لطلیعستاى زض حالت 

ِ ای ٍ لعالستاى ووتطیي افعایص خوؼیت ضا زاضتِ است .   هتَسظ هٌغم

 

ًتیجِ 
عَض ولی هی تَاى ػٌَاى وطز وِ هیعاى تاسَازی اظ خولِ ضاذع ّای هْن تَسؼِ  تِ

تا تَخِ سیاست ّای ػوَهی ضَضٍی زض فطاّن وطزى ظیطتٌای آهَظش . ست ااختواػی وطَضّا

ایي اهط . اٍلیِ تطای ّوِ هطزم، زضغس تاسَازی زض ولیِ وطَضّای ػضَ اتحاز ضَضٍی تاال است

ِ ّویي غَضت تَزُ ٍ هیاًگیي ًطخ تاسَازی حتی اظ هیاًگیي خْاًی  زض ایي هٌغمِ ذاظ ًیع ت

ِ ػٌَاى هثال تٌاتط آذطیي گعاضش تَسؼِ اًساًی ساظهاى هلل هتحس زض حالی وِ  . ًیع تاالتط است ت
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ِ تطتیة هیاًگیي تاسَازی تعضگساالى زض وطَضّای زض حال تَسؼِ ٍ ول خْاى زض سال ّای اذیط  ت

 زضغس تَزُ است ٍلی زض ّویي هست هیاًگیي تاسَازی تعضگساالى زض ّوِ 82 ٍ 77

هیعاى تاسَازی خَاًاى ًیع تمطیثاً .  زضغس تَزُ است98وطَضّای هٌغمِ آسیای هطوعی تیص اظ 

.   زضغس ضسیسُ است100تِ 

اظ ًظط تطاتطی خٌسیتی زض آهَظش، هَلؼیت وطَضّای آسیای هطوعی تسیاض ذَب است زض 

اوثط ضاذع ّا، تطاتطی خٌسیتی واهل زض آهَظش پایِ ٍخَز زاضتِ ٍ حتی زض هَاضزی زضغس 

اظ ًظط ًسثت زذتطاى تِ پسطاى زض زٍضُ اتتسایی . ظًاى ٍ زذتطاى تِ ًسثت پسطاى تیطتط است

ِ اًس ضوي ایٌىِ زض 90ٍ ضاٌّوایی تمطیثا ّوِ وطَضّا تاالی  زضغس تطاتطی خٌسیتی زاضت

 زضغس یا حتی تیطتط است ٍ تِ تطتیة لعالستاى، لطلیعستاى ٍ 100تطذی هَاضز ایي ضاذع 

پاییي تطیي زضغس تطاتطی خٌسیتی زض آهَظش زض سغح هٌغمِ ضا  .اظتىستاى لطاض زاضًس

اظ .  استالثتِ ایي ًاتطاتطی زض زٍضُ اتتسایی ووتط ٍ زض زٍضُ پایاًی تسیاض ضسیستط. تاخیىستاى زاضز

ًظط تطاتطی خٌسیتی زض زٍضُ پایاًی، زٍ وطَض تاخیىستاى ٍ اظتىستاى تستطیي ٍضؼیت ضا 

  .زاضًس

 ّای هلی هدلس اظ ًظط ضسیسى تِ پست ّای تاال ّوچَى اضتغال زضغسی اظ وطسی ّای 

تَسظ ظًاى ٍ ّوچٌیي ًسثت زضآهس ظًاى تِ هطزاى زض وطَض ّای آسیای هطوعی ًاتطاتطی ًسثتاً 

ِ عَضهتَسظ تیي . ظیازی ٍخَز زاضز  زضغس ووتط اظ هطزاى زضآهس زاضًس ٍ زض 50 تا 30ظًاى  ت

زض .  وطَضّا زض اذتیاض ظًاى تَزُ استهدلستْتطیي هَاضز ووتط اظ یه چْاضم وطسی ّای 

 اظ ًظط تطتیة لطاض گطفتي (2000-2007)هدوَع هی تَاى گفت وِ زض زٍضُ هَضز تطضسی 

وطَضّا زض ضاذع ّای آهَظضی تِ تطتیة لعالستاى، لطلیعستاى، اظتىستاى، تطووٌستاى ٍ 

.  تاخیىستاى لطاض هی گیطًس

ٍضؼیت تْساضت تِ عَض ولی زض وطَضّای آسیای هطوعی ًسثت تِ هیاًگیي خْاًی   

تا ایي ٍخَز . پاییي تط است ٍ ًسثت هطي ٍ هیط وَزواى، ًَظازاى ٍ هازضاى ظیاز است

ِ ػٌَاى هثال اظ ًظط هطي ٍ هیط ًَظازاى ٍ . ٍضؼیت ّوِ وطَضّای هٌغمِ ضثیِ ّن ًیست ت

( 2000-2007)وَزواى ظیط پٌح سال تطتیة لطاض گطفتي وطَضّا زض زٍضُ هَضز تطضسی 

تغییطی غَضت ًگطفتِ است ٍ تمطیثاً هطاتِ ّواى ٍضؼیت ٍ تطتیة وطَضّا زض ضاذع ّای 

ِ تطتیة لعالستاى، لطلیعستاى، اظتىستاى، تطووٌستاى ٍ تاخیىستاى لطاض. آهَظش است   . هی گیطًست
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اظ ًظط هیعاى تْثَز ٍضؼیت ٍ اضتمای ضاذع ّای تْساضتی وِ زض واّص تؼساز هطي ٍ هیط 

 تا ایي ،ًیع ًطاى زازُ هی ضَز تِ ّواى تطتیة خایگاُ وطَضّا اظ ًظط تؼساز هطي ٍ هیط است

ِ زالیل هطىالت زاذلی هَلؼیت  تفاٍت وِ زض هَضز ّوِ ایي ضاذع ّا زض سال ّای اذیط تٌا ت

لطلیعستاى اًسوی واّص زاضتِ ٍ ووتطیي اضتمای هَلؼیت ضا زض تیي وطَضّای هٌغمِ زاضتِ 

.  است

 زضغس ظایواى ّا تا حضَض 98-100 تمطیثاً زض ّوِ وطَضّای هٌغمِ تیي 2006زض سال 

ٍلی اظ ًظط زیگط . هترػع تْساضتی غَضت گطفتِ است وِ ٍضؼیت تسیاض هٌاسثی است

ضاذع ّای تْساضتی ّوچَى ًسثت خوؼیت زاضای زستطسی تِ آب سالن، ٍضؼیت وطَضّا 

 زضغس هتغیط تَزُ است وِ زض توام ایي هست تاخیىستاى پاییي تطیي هیعاى 60-100تیي 

زض افعایص زستطسی  ( زضغس5/13)ّطچٌس زض ایي هست تیطتطیي ضضس. زستطسی ضا زاضتِ است

ضا زاضتِ ٍ  ( زضغس96)هطزم لعالستاى تاالتطیي زستطسی . هطزم تِ آب تْساضتی ضا زاضتِ است

الثتِ . ًیع زض خایگاُ ّای تؼسی لطاض هی گیطًس ( زضغس88)ٍ اظتىستاى  ( زضغس89)لطلیعستاى 

ّوچٌیي اظ ًظط .  زضغس تْثَز یافتِ است5/8، 2000ٍضؼیت لطلیعستاى ًیع ًسثت تِ سال 

 ( زضغس96)ٍ اظتىستاى  ( زضغس97)فطاّن تَزى فاضالب تْساضتی تطای هطزم ًیع لعالستاى 

 ( زضغس92)ٍ تاخیىستاى  ( زضغس93) تاالتطیي خایگاُ ضا زاضتِ ٍ لطلیعستاى 2006زض سال 

.   زض خایگاُ ّای پاییي تط لطاض هی گیطًس

اهیس تِ ظًسگی اظ ضاذع ّای تْساضتی هْن است وِ اًؼىاسی اظ ول ٍضؼیت تْساضتی 

زض .  زضغس هتغیط تَزُ است63-69اهیس تِ ظًسگی وطَضّای هٌغمِ تیي . وطَضّا است

ِ خع تاخیىستاى وِ تا زٍ سال افعایص اهیس تِ ظًسگی تْثَز هَلؼیت  زٍضُ هَضز تطضسی ت

زیگط وطَضّای هٌغمِ ًیع تا واّص . زاضتِ است، تطووٌستاى ٍضؼیتص ثاتت هاًسُ است

زض سغح هٌغمِ هطزم تطووٌستاى پاییي تطیي اهیس تِ ظًسگی . اهیس تِ ظًسگی هَاخِ تَزُ اًس

 . ضا زاضًس

ِ عَضولی همایسِ ساذتاض اختواػی وطَضّای آسیای هطوعی ًطاى هی زّس وِ لعالستاى اظ   ت

ًظط تَسؼِ اختواػی اظ اوثط وطَضّای هٌغمِ خلَتط تَزُ است ٍ زض هست تطضسی ضسُ ًیع 

ووتطیي افعایص خوؼیت زض هٌغمِ، تاسَازی تِ ًسثت تاال، . ضضس لاتل تَخْی زاضتِ است

تطاتطی خٌسیتی تمطیثاً واهل زض آهَظش ٍ تطاتطی ًسثی خٌسیتی اظ ًظط ًسثت زضآهس ظًاى تِ 
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ًسثت هطزاى زض تیي زیگط وطَضّای هٌغمِ، ووتطیي هطي ٍ هیط وَزواى ٍ ًَظازاى اظ خولِ 

.  ٍیژگی ّای ایي وطَض تَزُ است

لطلیعستاى یىی اظ وَچىتطیي وطَضّای آسیای هطوعی اظ ًظط ٍسؼت، خوؼیت ٍ یىی اظ 

تا ایي ٍخَز تَسؼِ اختواػی زض ایي وطَض تا  تَخِ تِ . ضؼیف تطیي التػاز ّای هٌغمِ است

ضاذع ّای اختواػی وِ زض ایي همالِ هَضز تطضسی لطاض گطفتٌس، تسیاض تْتط اظ هَلؼیت 

لطلیعستاى یىی اظ تاالتطیي . التػازی آى وطَض ٍ تْتط اظ تیطتط وطَضّای زیگط هٌغمِ است

 .زضغسّای سَاز ٍ ثثت ًام زض زٍضُ ّای هرتلف آهَظضی ضا زاضتِ است

ِ ضىلی وِ زض ّوِ   اظ ًظط تطاتطی خٌسیتی زض آهَظش ًیع تاالتطیي خایگاُ هٌغمِ ضا زاضتِ ت

ایي وطَض تاالتطیي . هَاضز یا تِ تطاتطی واهل ضسیسُ ٍ یا ٍضؼیت ظًاى تْتط اظ هطزاى تَزُ است

زض تیطتط ضاذع ّای تْساضتی اظ خولِ . زضغس ظًاى زض پاضلواى ضا زض آسیای هطوعی زاضز

ٍ  هیط وَزواى ٍ ًَظازاى زض خایگاُ زٍم تؼس اظ لعالستاى لطاض زاضتِ است .  هطي  

اظتىستاى تا زاضتي تیطتطیي خوؼیت هٌغمِ، اظ ًظط تَسؼِ اختواػی اظ خولِ آهَظش، 

ِ ای ضا زاضتِ است تطضسی . تطاتطی خٌسیتی ظًاى زض آهَظش ٍ زیگط هَاضز خایگاُ هتَسظ هٌغم

ضاذع ّای تْساضتی اظتىستاى اظ خولِ هطي  ٍ هیط وَزواى ٍ ًَظازاى ٍ زستطسی تِ آب 

. آضاهیسًی سالن ًیع ًطاى هی زّس وِ ایي وطَض پس اظ لعالستاى ٍ لطلیعستاى لطاض هی گیطز

ِ ػثاضتی زیگط اظتىستاى ًسثت تِ زیگط وطَضّا زض ایي هٌغمِ هَلؼیت هتَسغی زاضز یؼٌی ًِ  ت

تْتطیي ضاذع ّای اختواػی ضا زاضز ٍ ًِ ّوچَى زٍ  (ٍ تا حسی لطلیعستاى)ّوچَى لعالستاى

.   وطَض زیگط ایي هٌغمِ هَلؼیت ضؼیف ٍ پاییٌی زاضز

تطووٌستاى تؼس اظ لعالستاى زٍهیي وطَض هٌغمِ اظ ًظط ٍسؼت است وِ ووتطیي خوؼیت ضا 

هَلؼیت تَسؼِ اختواػی تطووٌستاى تِ ًسثت تستط اظ ٍضغ التػازی ایي وطَض است . زاضز

ِ ضىلی وِ اظ ًظط ضاذع ّای تْساضتی اظ خولِ هطي ٍ هیط وَزواى ٍ ًَظازاى ٍ ّوچٌیي  ت

. زستطسی تِ آب آضاهیسًی سالن زض خایگاُ چْاضم هٌغمِ ٍ تٌْا لثل اظ تاخیىستاى لطاض زاضز

.  پاییي تطیي اهیس تِ ظًسگی زض هٌغمِ ًیع هتؼلك تِ تطووٌستاى است

تاخیىستاى یىی اظ ضؼیف تطیي التػاز ّای هٌغمِ ضا اظ ًظط حدن التػاز ٍ سطاًِ زضآهس 

اظ ًظط . ّطچٌس زض سال ّای اذیط ضضس تاالی التػازی ضا تدطتِ وطزُ است. هلی زاضتِ است

تَسؼِ اختواػی تٌْا ٍضؼیت سَاز ایي وطَض هغلَب است ٍ یىی اظ تاالتطیي زضغسّای 



 40                                                                        1389، بْار ٍ تابستاى 6هطالعات اٍراسیای هزکشی، سال سَم، ضوارُ 

ٍلی اظ ًظط ّوِ ضاذع ّای تْساضتی ٍ زستطسی تِ آب . تاسَازی ضا زض ول هٌغمِ زاضز

 . آضاهیسًی سالن زاضای پاییي تطیي پَضص زض سغح هٌغمِ تَزُ است
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