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خواهد  الیر ونرلرم 295920531.1ها  سخش هرستانده کل یرو  سخش سانت  لرتعط
 .درصد از ستانده ک  است 1.2عدد معادل  نیسود که ا

قارار    ماورد سررسا    سخاش ساانت   ررتأث زانرآن م لهرکه سه وس یگرید روش
نفوذ  زانرسنجش م  محاسبات طوین ی نها  یروش حوزه نفوذ است. نتا رد،رگ  م

 است: ریها سه صورت ز سخش یور  سخش سانت

 ها )روش حوزه نفوذ( بانکی بر سایر بخش  میزان تأثیرگذاری بخش .2جدول 

 بخش ردیف
ضریب 

 نفوذ
 بخش بخش رتبه

ضریب 
 نفوذ

 رتبه

 ١٠ 3.١84 يعیگاز طب عیو توز دیتول 39 9 3.٢٥3 یزراعت و باغدار ١

پسماند،  تیریمد ،يآبرسان 4٠ 4٠ ١.9١7 جنگلداری ٢
 هیتصف یها تیب و فعالفاضال

٢.١١8 ٢٥ 

 ٢6 ٢.١٠3 مسکوني های ساختمان 4١ 7 3.3٠8 یدامدار 3
 ٢3 ٢.٢49 ها ساختمان سایر 4٢ 6٢ ١.666 ماهیگیری 4

ذغال  استخراج ٥
 تینیسنگ و ل

١.٥9١ 7١ 43 
به  يفروشي وخرده فروش عمده

جز وسایل نقلیه موتوری و 
 موتورسیکلت

١.9٥٠ 38 

ام و نفت خ استخراج 6
 يعیگاز طب

4.4٠6 3 44 
فروشي و خرده فروشي و  عمده

تعمیر وسایل نقلیه موتوری و 
 موتورسیکلت

6.374 ١ 

 های يکان استخراج 7
 فلزی آهني

و نقل از طریق راه آهن  حمل 4٥ 6٥ 6٥4.١
 بین شهری

١.988 34 

 4 4.٢٥3 یا ونقل جاده حمل 46 4١ ١.9١4 سنگ مس استخراج 8

ن سنگ، ش استخراج 9
 و خاک رس

 47 ١.8٢7 و نقل از طریق لوله حمل 47 ٥7 73٢.١

١٠ 
 ریسا استخراج

فلزی و  یها يکان
 یرفلزیغ

 4٢ ١.897 و نقل آبي حمل 48 6١ 67٥.١

 يبانیپشت خدمات ١١
 استخراج معدن

 3١ ٢.٠٢6 یيو نقل هوا حمل 49 48 8٠3.١

محصوالت  ساخت ١٢
 یيغذا

پشتیباني  و فعالیتهای انبارداری ٥٠ ١١ ١69.3
 حمل و نقل

٢.8٢7 ١8 

ها  انواع روغن ساخت ١3
 ها يو چرب

 37 ١.964 پست و پیك فعالیتهای ٥١ 4٥ 878.١

انواع  ساخت ١4
 ها يدنیآشام

 ٥٥ ١.7٥٥ ها( جا)اقامتگاه تأمین ٥٢ 64 6٥7.١

های  فراورده ساخت ١٥
 توتون و تنباکو

خدماتي مربوط به  فعالیتهای ٥3 73 ١.٥8٥
 ها میدنيغذا و آشا

١.779 ٥٢ 


