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یالزمه اپتانس یلقابلی  ویرفلزیغوصنایعوککدخانیات،صنایعالستیکوپالستیک،صنایعشیمیایی

.داردجه خوشهشدنرا

.پورترالماسضریبمکان،شاخص،صادراتصنعتی،خوشه،سنجیامکانواژگانکلیدی:
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مقدمه.1

و یها تتهی    یصهنتت  مه  ینههای   های زیادی وجود دارند که  اها ی هی دو دهه  قزه  جهر  کشهور        کشور

یهابی   شوند. ریشه   های نسزتاً پیشرفت  صنتتی محسوب می اند، اما امروزه در زمره کشور غیرصنتتی بوده

بهرر،،   ها در کنار اوج  ب  صنایع دهد ک  اکثر قریب ب  اافاق این کشور ها نشان می علت این کشور

جدیهد بهرای ایهن صهنایع      دههی  سهازمان و از نهوعی   کهرده اوج  خاصی ب  صنایع متوسط و کوچه   

جدید اتدادی از صنایع همگن به  ححهاس سهاختار مهدیریتی به        دهی سازماناند. در این  استفاده کرده

اسهتفاده   های ی هدیگر به  نحهو مبلهوب      شوند اا بتوانند از مرایا و اوانمندی ای با هم ارکیب می گون 

جهویی   شود اا صنایع مهورد نرهر بتواننهد از صهرف      جدید سزب می دهی سازمانکنند. طزیتی است این 

های آموزش و مههار  نیهروی     های اوحید، هرین   های اأمین مواد اوحی ، هرین   ناشی از مقیاس در هرین 

اوانند ب  نحهو   این عوام  می های بازاریابی، اوزیع و فروش برخوردار شوند ک  امامی  انسانی و هرین 

را بهزود بخشهیده و از ایهن تیهز مریهت رقهابتی را       دشدهیاوحمحصوال   شده امامچشمگیری قیمت 

صنتتی ک  از آن ب  عنوان خوش  صهادراای یهاد    دهی سازمانایجاد نمایند. بنابراین استفاده از این نوع 

اواند بستر مناسزی را برای صادراای کردن محصوال  صنایع متوسط و کوچه  فهراهم    شود، می می

 .(1383سازد )کماحی، 

شود که  در یه  منبقه      اطالق می وکار کسبهای  ای از واتد های صادراای ب  مجموع   خوش 

ی دیگر، ب  اوحیهد   های فتاحیتکر شده و با هم اری و ا می  جغرافیایی و ی  گرایش صنتتی متمر

مشهتر  برخوردارنهد    ههای  فرصهت هها و   پهردازد و از چهاحش   و عرض  اتدادی کهاال و خهدما  مهی   

 (.1386)علمداری، 

کیفی محصوال   یسازی فرایند یادگیری از ی دیگر، اراقا های فتال  های صادراای زمین   خوش 

اوحیهد و محصهوال     ههای  روشجدیهد، اعمهال مهداوم نهوآوری در      آال  ماشهین ای، طراتی  واسب 

ههای   کننهد. خوشه    احمللی را فهراهم مهی   های بین  های قاب  رقابت در صحن   جدید و دستیابی ب  مقیاس

ههای    صادراای در ی  فرایند وابستگی و اتام  متقاب ، با ایجاد و اقویت روابط بهین بنگهاهی، زمینه    

را فراهم کرده و ارکیب بسیار موفقی از رقابت و  ها بنگاهدون واسب  اطالعا  بین جریان مستقیم و ب

 (.1383آورد )کماحی،  های صنتتی ب  وجود می  هم اری را در این مجموع 
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را بها ههم ارکیهب     هایشهان  قهدر  کند اا  کوچ  و متوسط کم  می های بنگاهسازی ب   خوش 

بهازار و ته  مشه ال  متمهول از طریها یه  اقهدام         ایهه  فرصهت کنند اا بتوانند ب  کسب مریت از 

ایهن   هها  آنکوچ  و متوسط ب   های بنگاهمشتر  دست یابند. بنابراین هم اری بین شرکتی در بین 

 ههایی  فرصهت های جهانی به    شان را بهزود بخشیده و در بازار پذیری دهد اا بتوانند رقابت ام ان را می

 (.2003 دست یابند )یونیدو،

اوحیهدی کوچه  و متوسهط در اسهتان فهارس،       ههای  بنگهاه مسائ  و مشه ال    ارین مهمی ی از 

 ها بنگاهشود. از آنجایی ک  این  احمی  می ها آنهایی است ک  ب  خاطر اندازه کوچ  ب   محدودیت

اوانند ب  ی هی از عوامه  اصهلی اوسهت  اقتصهادی اسهتان ازهدی  شهوند، حهذا           ریری صحیح می با برنام 

. ی ی از بهترین راه ارهای استاز اهمیت باالیی برخوردار  ها آنبرای اوست  و اقویت  ریری برنام 

در  هها  آنسهازی و اجمیهع    کوچ  و متوسط راه ار خوشه   های بنگاهبرای ت  مش ال   شده ارائ 

ام هان اسهتفاده از اجربیها  و ام انها  همهدیگر، ام هان        ها شرکتقاحب خوش  است. با اجمع این 

اهوان گفهت که      آیهد. حهذا مهی    می ب  وجودنا  مشتر  و انجام امور ب  صور  اشتراکی ایجاد ام ا

یه    ههای  مریهت بوده و موجب ایجهاد   اأثیرگذار ها شرکتهای مختلف عمل رد  ها در توزه خوش 

گردند. بنهابراین بها اشه ی  خوشه  و اجمیهع ایهن        کوچ  و متوسط می های بنگاهبنگاه برر، برای 

مند گردند و ههم   کوچ  و متوسط بهره های بنگاه های مریتاوانند از  هم می ها هبنگا، این ها شرکت

 (.1385برر، را کسب کنند )ناطا و قالای،  های بنگاه های مریتام ان دستیابی ب  ام انا  و 

شهود که  از ححهاس اقتصهادی، ایجهاد و       های صادراای زمانی انجام می سنجی خوش  مباحت  ام ان

گهذاری در یه     سنجی برای ااخاذ اصمیم در مورد سرمای  انجام آن مورد اردید است. مباحت  ام ان

را پروژه صنتتی باید متضمن مزنایی فنی، اقتصادی و بازرگانی باشد. این مباحته  بایهد عوامه  مهمهی     

جایگرین برای اوحید ایهن محصهول،    های روشک  با اوحید ی  محصول خاص ارازاط دارد همراه با 

مباحته  بایهد طرتهی بها ترفیهت مشهخم، در محه  خهاص بها           گون  نیارا احلی  کند.  ها آناتیین و 

 ههای خاصهی ارازهاط دارد و بها     ههایی که  بها مهواد و نههاده      استفاده از ا نوحوژی ویههه یها ا نوحهوژی   

گهذاری را متهین و ارائه      گذاری و اوحید مشخم و درآمهد فهروش، بهازده سهرمای      های سرمای  هرین 

های ناشی از اجمیع  صرف  دهی سازمانو  کمیت ها ساختارهای نوینی هستند ک  کیفیت، نماید. خوش 
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ه و روز کهرد  شد، به   می دهی سازمانصنتتی  های شهر صنتتی و یا  های قبب در قاحبرا ک  زمانی 

 (.81کنند )اشمیتر و هم اران،  ای مساعد  می اری ب  اوست  صنتتی و منبق  های پیچیده ب  شیوه

ههای مختلهف اقتصهادی،      جههان، صهنایع کوچه  و متوسهط از جنزه       یاکثر کشورهاامروزه در 

ههای در تهال    هستند. همچنین در کشور ینیآفر نقشاوحید صنتتی و ارائ  خدما  در تال   اجتماعی،

و  زایهی  اشهتغال وست ، صنایع اوحیدی کوچه  و متوسهط عامه  راهزهردی بهرای اوسهت  اقتصهادی،        ا

درصهد   90. این در تاحی است ک  در کشور مها بها وجهودی که  بهیش از      هستندپذیری صنایع  رقابت

نداشهتن اسهترااهی    به  دحیه   گیرنهد،   های اوحیدی در گروه صنایع کوچ  و متوسهط قهرار مهی    واتد

های کوچ  اوحیدی ب  تال خود، ایهن   ها کردن واتد های موجود صنتتی و ر ساختار اوست  مزنی بر

نتوانستند سهم قاب  اوجهی در اوحید ناخاحم ملهی و ایجهاد ارزش افهروده داشهت  باشهند و از       ها بنگاه

ههای    ههای الزم از جنزه    فقهدان مقیهاس  اوان ب  مواردی چون:  برند ک  می های شدیدی رنج می کمزود

ههای مختلهف     از جنزه   وکهار  کسهب ههای مناسهب رشهد      فقهدان محهیط  ، اوحید و بازار ف سرمای ، مختل

های کهن  و عهدم   اوحید با فناوری، ی و اش یالایافرار نرم یها رساختیزفقدان ، تقوقی، قانونی و...

وجود  عدم  ،های بان ی و ماحی کشور  فقدان ارازاط منسجم با شز  ، های نوین دسترسی ب  ا نوحوژی

اشاره نمود )سایت سازمان صنایع  های هدف عدم شناخت از بازارو های هم اری میان بنگاهی   شز  

 صنتتی ایران(. های شهر کوچ  و 

های دیگهر، بها    در کشور شده انجامهای   ها و اجرب   پرداختن ب  چنین مزاتثی و استفاده از آموخت 

ههای بخهش صهنتت،      مشی ها و خط ای اوست  و سیاسته  اوج  ب  اهداف اقتصادی و اجتماعی برنام 

ههای صهادراای    سنجی ایجاد خوشه   ضروری است. ب  همین منرور این احقیا با هدف بررسی ام ان

 .شددر استان فارس انجام 

هایصادراتیموفق،تجربهکشورهایمختلفهاییازخوشهنمونه.2

نفهر نیهروی کهار بها اوجه  به         120ایتاحیها بها متوسهط     ازجمله  های ابرار اروپایی  ماشین دکنندگانیاوح

ههدف   ههای  مریهت برداری را از  محور بودن و پاسخگویی ب  نیاز مشتریان قادرند تداکثر بهره مشتری

نفهر، در اسهتخدام خهود     100صهنتتی، کمتهر از    ههای  بنگاهدرصد  85بزرند. طزا ی  برآورد، تدود 

نوع کاال )در صنایع پوشا ، مواد غهذایی و غیهره( اوسهط     40در ایتاحیا بیش از  1990دارند. در سال 

 1980شوند. در قسمت پوشا  احول بسیار جاحزی ایجاد شده است: ایتاحیا از سهال   ها اوحید می  خوش 
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 خصهوص  به  پوشهها  خههارجی    عمدااً، دارای اراز خارجی منفی در پوشا  بود و 90اا اوای  ده  

ایهن کشهور شهده     گهذاران  سیاستشد و این امر باعز نگرانی شدید  میای ب  ایتاحیا وارد  چینی و کره

ها تها   شود ک  خارجی های بلندمد  گذاشت  می  بود. در کشور ما در چنین مواردی، بالفاصل  اترف 

اواند جلوی سرعت واردا  را بگیرد، اما  را وارد کنند. این سیاست اا ی  تدی می جنسشانندارند 

کشور شما مشتری این کاالست و ب  آن نیاز دارد. وحی ایتاحیها به     چراک افتد،  کمی بتد قاچاق راه می

های صادراای را در صنتت پوشا  ایجاد کرد، طوری  ها را باال بزرد، خوش   جای این   بیاید و اترف 

ههای صهادراای ایتاحیها     درصد از پوشا  اروپا )خصوصاً پوشا  زمستانی( را خوش  76 اکنون همک  

درصهد سههم بهازار را     10کنند. یتنی از جایی ک  محصوال  قاب  خریداری در کشورشهان   می اأمین

درصد بازار اروپا را هم اسخیر کردند و این در تاحی بود که  نه  به      76داشت، ب  جایی رسیدند ک  

و  های مشابهی را اعمال کردنهد، بل ه  بها اسهتفاده از علهم       ها متوس  شدند و ن  سیاست  سیاست اترف 

 دانش روز این کار را کردند.

افرار و  ، مهندسی سختITدر زمین   عمدااًخوش  صادراای وجود دارد ک   23در آمری ا تدود 

ها و تتی وسای    است. عمده قبتاای ک  برای احقیقا  ناسا، سفین  هوافضاقبتا  مربوط ب  صنتت 

شهود که     های صهادراای سهاخت  مهی    های فضایی الزم است اوسط همین خوش   کننده ماهواره هدایت

ههای    انهد بها علهم روز و سیسهتم     هها اوانسهت     های کوچ  و متوسط است. این خوشه   متش   از واتد

هایی   . در آمری ای جنوبی و در ونروئال خوش کنندپیچیده مهندسی، باالارین ارزش افروده را ایجاد 

اند ب  صادرا  خوبی دست  شت  و اوانست ها پیشرفت خوبی دا  در صنتت چرم ایجاد شده و این خوش 

 (.1384یابند )محمدی، 

خوش  صادراای در صنایع  27های موفقی بوده است. در هندوستان  های جهان هم مدل در کشور

، مهندسی قبتا  فلری پیشرفت ، صهنایع غهذایی، قبتها  خهودرو و غیهره      افرار نرمپوشا ، نساجی، 

 2.5هندوسهتان بهیش از    2001ماهه  سهال    6د بهاال بزرنهد. انهها در    اند سهم خودشان را در اوحی اوانست 

 های صادراای داشت  است. فقط از مح  خوش  ITمیلیارد دالر صادرا  در 

، شههری کوچه  و دور از چشهم در جنههوب ایاحهت اامیه  نهادو هندوسهتان اسههت. از        1ایروپهور 

 اگرچه  نساجی وابست  بوده است.  شود ک  رشد آن ب  صنایع ایروپور ب  عنوان ی  شهر موفا یاد می

                                                             
1. Tiruppur 
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اوحیدکنندگان ایروپور از مرایای نیروی کار ارزان برخوردارند، وحی رقابت کمی ایروپور در صنتت 

ای شه     ههای منبقه     اوحید بر اساس خوشه   دهی سازمانهای محلی و سیستم   نساجی، ب  خاطر سنت

هم  کوچ ی آن، بر اسهاس اخمهین،    ، با1993شهر ایروپور در سال  باف کشگرفت  است. صادرا  

 900، ایهن رقهم به  تهدود     میرمستقیغمیلیون دالر بوده است و با در نرر گرفتن صادرا   500باحغ بر 

 رسیده است. میلیون دالر می

پوشا  در ایروپور وجود داشت  اسهت که     اوحیدکنندهو  باف کش 2500تدود ، 1993در سال 

واتهد نهوآوری،    600اند. عهالوه بهر ایهن، بهیش از      کوچ  بوده های واتد ها آناکثر قریب ب  اافاق 

واتد گلدوزی در خوش  ایروپور وجود داشت  است. در تال تاضر  100واتد چاپ و بیش از  300

بهاف نخهی اسهت که  محصهوال  متنهوعی را اوحیهد         محصهوح  کهش  چند اوحیدکنندهاین خوش  ی  

 نمایهد. می

کوچ   های شرکتآنچ  باعز ادوین این برنام  در دانمار  شد، در  این موضوع بود ک  

و متوسط یتنی ستون فقهرا  اقتصهادی دانمهار ، بهرای دوام آوردن در رقابهت جههانی، اجهیهرا         

سهازی نیهر    سازی چاره کار است و اتریف شهز    کافی و مناسزی نداشتند. اعتقاد بر این بود ک  شز  

 ههای  فرصهت در ایجهاد   ههیه و به  ب  منرور افرایش اوان رقابت،  ها شرکتاز هم اری بین  عزار  بود

منفرد، اتداد چشهمگیری نیهرو    های شرکتهای جدید ک  در  جدید کاری مث  اوحید و بازاریابی کاال

های جدید و گردآوری محصوال  منفرد و  کننده در بازار کند، گماردن کارگرار و اوزیع جذب می

 گونه   نیه ا  گسترده کاملی از محصوال . ی ی از مش ال  عمده در دانمار  این بود ک  رسیدن ب

سهازی ایهن بهود که       جر  فرهنگ صنتتی کشور نزود. هدف از برنام  خوشه   ها شرکتهم اری بین 

دانمارکی ب  خود بیایند و مقاومت در برابهر هم هاری را کنهار بگذارنهد.      های شرکتشمار زیادی از 

 1993پرداخهت در سهال    ای ک  دوحت به  آن یارانه  مهی    سازی دانمار  ب  عنوان برنام  ه  برنامه  شز

 سازی شرکت کردند. هرار شرکت در شز   5هرار شرکت  12اا  10پایان یافت و از 

هاشیوهشناساییخوشه.3

ایهن   امها احقیقها  دربهاره    ،عمهومی و فراگیهر وجهود دارد    در  درباره اتریف خوش  یه   اگرچ 

اسهت. مهانع    اجماع نرر برای ااخاذ اتریفی خاص و واتد از این مفههوم منجهر نشهده    موضوع ب  ی 

خوش  است. برای مثال  دشواری اتیین مرزهای درواقعپیش روی دستیابی ب  اافاق نرر در این زمین ، 
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ای  وابسهت  به  ههم در تهوزه     مهرازط و  ههای  شهرکت هها و   اوان امرکر جغرافیایی سازمان خوش  را می

هها را   اتریف کهرد. خوشه    اند امرکر یافت  ای واتد از صنایع مرازط ک  در منبق  ییها گروهخاص یا 

به  ههم بهوده و متشه   از      ححهاس جغرافیهایی نردیه     که  از  ییهها  گهروه اوان ب  عنهوان   همچنین می

ای خهاص که  نیازههای ی هدیگر را رفهع       به  ههم در تهوزه    های مرازط و وابسهت   و سازمان ها شرکت

، هها  شهرکت به  ههم، متشه   از     از ححهاس جغرافیهایی نردیه     که   ییهها  گهروه کنند، یا ب  عنوان  می

ای مهرازط بها    ههایی که  به  ههم وابسهت  هسهتند و در زمینه         سهازمان  خهدما  و  یا کنندگان کاال اوزیع

 ییها گروهها ب   ایب با اوج  ب  اتاریف مذکور خوش اتریف کرد. بدین ار کنند ی دیگر فتاحیت می

واتد اقتصادی مشخم را اش ی  داده  شوند ک  ی  های مرازط با ی دیگر اطالق میوکار کسباز 

بهر   صنتت است ک  عهالوه  یا واتد صنتتی مربوط ب  ی   امرکر جغرافیایی اتدادی شرکت ن  یا یا

 یهها  یفنهاور  دیگهر صهنایع موجهود در منبقه ، از     بها  فهروش نردیه    و برخورداری از راببه  خریهد  

روش فتاحیهت باعهز    همین درواقعکنند.  و نیروی کار متخصم و ماهر ی دیگر استفاده می مشتر 

دیگهر مسهتقر بهوده و به       موجود در خوش  نسزت ب  رقزای خود ک  در منهاطا  های شرکتشود اا  می

شاید ب  جرأ  بتوان گفهت که    . وردار باشندکنند از مریت رقابتی برخ ای فتاحیت نمی صور  خوش 

فرمانداران آمری ا ارائ  شهده باشهد    خوش  از سوی انجمن ملی ارین و فراگیرارین اتریف ی  جامع

مهرازط و م مه  اتریهف کهرده      های فتاحیت مشاب  با های شرکتای متش   از  ک  خوش  را مجموع 

ها،  یهه مزادال  اجاری و ارازاطی، زیرساختو های فتال ک  دارای امرکر جغرافیایی مشخم، کانال

ها و اهدیدهای مشاب  روبرو هستند. صرف نرهر از ایهن    فرصت بوده و با بازار کار و خدما  مشتر 

هها مرههر    ها در این مورد با ی هدیگر اافهاق نرهر دارنهد که  خوشه        خوش  اتریف، بیشتر پهوهشگران

   از مواد اوحی  اقریزاً مشاب  و مرازط، نیروی کهار هایی هستند کوکار کسبجغرافیایی  امرکر و اجمع

 .کنند استفاده می ارازاطی و اوزیتی مشتر  یها کانالماهر و مجامع و 

صنتتی  بخش و کارکنان ب  اف ی  ها شرکتگیری شمار  فرایند شناسایی خوش  عموماً با اندازه

از ایهن   متمهوالً . شهود  مربوط  آغهاز مهی  های موجود و کتاب راهنمای صنف  با استفاده از پایگاه داده

در م هانی خهاص اسهتفاده     بها فتاحیهت مشهاب  و مهرازط     های شرکتها برای ارزیابی امرکر نسزی  داده

در خوش  ب  همهان نسهزت بهرای     موجود های شرکتشود. در این تاحت از نسزت شاغلین یا اتداد  می

باشهد بهدان    ار از یه   عدد برر، نآید ک  اگر ای قسمت م انی ب  دست می خارج  یک  کشور 
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 درواقهع باالار از تد متوسهط بهوده و    منبق  با فتاحیت مرازط در ی  های شرکتمتناست ک  امرکر 

 .(2002ماس  ، ) خوش  اش ی  شده است ی 

عهدم دسترسهی به       یه از قزهای صهادراای به  دالیه  مختلهف      اتیین خوش  های روشاستفاده از 

فهوق بهرای    های ا نی افرارهای مناسب، استفاده از  ، عدم وجود نرمها  ا نیاطالعا  مورد نیاز و 

اتیهین خوشه ، روش    ههای  روش، حهذا ی هی از   ستینپذیر  ساختار اقتصادی منبق  مورد مباحت  ام ان

استنزاط شخصی دخاحت نهدارد و امهامی مراتلهی که  اجهرا       گون  چیهروش  نیدر ا. است گام ب  گام

ههای صهادراای طراتهی     و متیارههای مناسهب بهرای موضهوع خوشه       هها  شهاخم گهردد مزتنهی بهر     می

گردند. هدف این روش کاهش تجم عملیا ، کاهش تجم اطالعا  مورد نیاز، کاهش نرار   می

ها بها شهرایط اقتصهادی منبقه  مهورد مباحته  و امرکهر بهر          غیر کارشناسی، انبزاق روش اتیین خوش 

صنتتی دارند. مرات  مختلف روش  های خوش یم و ساختار ک  سنخیت بیشتری با مفاه استصنایتی 

 )سازمان صنایع و متادن استان مرکری(: استاخیر ب  شرح زیر 

  های صادراای به  شه لی که  بها اطالعها  موجهود        مرازط با خوش  های شاخماتیین متیارها و

 منبق  مورد مباحت  قاب  محاسز  باشند.

 و متیارهها قابه     هها  شهاخم ای که    ، ب  گونه  1سزا  بند اتیین اطالعا  مناسب برای انجام محا

 گیری باشند. استنزاط و نتیج 

 .اتیین چارچوب آماری مناسب و منزع متتزر اهی  اطالعا  مورد نیاز 

   محاسز  شهده بهرای    های شاخمک  نتیج   هایی فتاحیتو تذف  ها آن، افسیر ها شاخممحاسز

 .استهای صادراای   بیانگر عدم وجود شرایط اوحی  خوش ها آن

   بها   هها  آناتیین میران اختالف عمل هرد   منرور  ب  4انتخاب شده در بند  های فتاحیتارزیابی اوحی

های صنتتی. در این مرتل  اشهراف کارشناسهان به  اوضهاع صهنتتی و       ساختارهای مناسب خوش 

 نهادهای پشتیزانی در منبق  نقش اساسی دارد.

  بهرای اتیهین    4در بنهد   شده انتخاب های فتاحیترزیابی ساختار مناسب برای ا های شاخمادوین

 .های صادراای با ساختار خوش  ها آنمیران انبزاق 

     هههای فتاحیههتاهدوین پرسشههنام  مناسههب جههت گههردآوری اطالعهها  از واتهدهای موجههود در 

 .6بند  های شاخمبرای محاسز   4در بند  شده انتخاب
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 ها. بندی اطالعا  موجود در پرسشنام  ورد نرر، دست اوزیع پرسشنام  در واتدهای صنتتی م 

   در که    ههایی  فتاحیهت ارزیهابی نههایی سهاختار     منرور  ب  8بند در  شده یبند دست احلی  اطالعا

 اند. بندی اشخیم داده شده اوحی  دارای قابلیت خوش  مرتل 

  بندی، اتیهین   خوش  اتیین نقاط قو  و ضتف در ساختار عملیاای واتدهای دارای پتانسی  اوحی

 خدما  پشتیزانی مورد نیاز و ارائ  راه ارهای اجرایی.

بندیخوشههایتکنیک.4

اوسهط اقتصهاددانان    ههایی  مهدل  (فناوری -صنتتی)ها  برای بررسی احلی  رفتاری و عمل ردی خوش 

ین و پسهین  ای شدن، ارازاطا  پیشه  اوان فرایند خوش  می ها آنطراتی گردیده است ک  با استفاده از 

هها و نیهر سهرریرها و     بهین خوشه    یدسهت  نییپها و  یباالدسهت درون یه  خوشه ، ارازاطها      ههای  بنگاه

احلیه  و   ههای  روش( 1999) 1ها را مورد مباحت  و بررسی قرار داد. برگمان و فیسهر  پوشانی خوش  هم

 ند:کن بندی می ها را بر ساس ادبیا  اقتصادی ب  صور  زیر دست  مباحت  خوش 

 ؛. روش دیدگاه کارشناسیاحف

 ؛ب. روش ضریب م ان

 ؛ستانده -بر اساس جدول داده یساز همسانج. روش 

 ؛یا شز  د. روش احلی  

 .ه. روش سرشماری عمومی

، هر ی  نقاط قو  و یا ضهتفی را دارا هسهتند که  بسهت  به  مهورد اسهتفاده        شده گفت  های روش

ای را دارا  منبقه   ههای  دادههمگی محدودیت دسترسهی به     ها روشبهره جست. این  ها آناوان از  می

هها ضهریب اطمینهان خواهنهد یافهت. روش دیهدگاه        بوده و بهر اسهاس میهران دسترسهی یها دقهت داده      

گیرد ک  یا اطالعا  مناسب و کهافی در دسهترس نزهوده و     کارشناسی هنگامی مورد استفاده قرار می

موجود نزاشهد، و یها اطالعها  موجهود      ها آنآوردن  ب  دستآوری و  زمان و هرین  کافی برای جمع

اوان از روش پیمهایش سهاده کارشناسهان فهن و یها پیمهایش        غیرقاب  اعتماد باشند. در این صور  می

 .کندا رارپذیر کارشناسان فن استفاده 

                                                             
1. Bergman & Feser 
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چون اشتغال  یتیبااهم های شاخمروش دوم بر اساس اطالعا  ملی و مخصوصاً ضرایب م ان 

اواند وضتیت واردا  یا صادرا  خوشه  را بها سهایر     ای می شاخم در آمارهای منبق  و اداخ  این

، اخذشهده گیهری از ضهرایب    منبق  و سایر مناطا نشهان داده، سه ب بها بههره     های بخشها و یا  خوش 

سهتانده ملهی و    -ای را مورد بررسی قهرار دههد. روش سهوم جهداول داده     وضتیت اداخ  میان خوش 

ضههرایب و مقابلهه  بهها سههبح  کههردنرا مههورد دقههت قههرار داده، بهها بهنگههام  ههها آنب ای و ضههرای منبقه  

 ها را محاسز  و مورد بررسی قرار داد. اوان ضریب اداخ  میان خوش  ای می دستمردهای منبق 

ای است ک  در آن ب  علت نزود فرصت مناسب و هرین  کهافی،   روش چهارم روش احلی  شز  

ی  خوش  انتخهاب و بهر اسهاس مباحته  رفتهار ایهن بنگهاه، ات هامی در         ای از  ی  بنگاه اصلی نمون 

اهرین   وحهی دقیها   نیاهر  نه  یپرهرخصوص وضتیت خوش  صادر خواهد شد. روش پهنجم در تقیقهت   

اواند اطالعها  دقیها و قابه  اعتمهادی را جههت بررسهی        ها است. این روش می روش بررسی خوش 

 قرار گیرد. گذاری سیاستداده و مزنای  ب  دست ها خوش کام  و دقیا 

1مکانیتکنیکضریب.4-1

ای و امرکر اسهتفاده   مختلفی برای اتیین مریت نسزی منبق  های روشای از  پهوهشگران اقتصاد منبق 

. ایهن روش که  نخسهتین    است( LQم ان )، روش ضریب ها روشاین  ارین مهمکنند ک  ی ی از  می

ت نسزی ی  فتاحیت را در منبق  نسهزت به  اهمیهت    بار اوسط سارجنت فلورانب مبرح شد ک  اهمی

دهد. این ا نی  برای اتیین سبح امرکر نسزی صنتتی یا  نسزی همان فتاحیت در اقتصاد ملی نشان می

اوان شاخم اشتغال را جهایگرین شهاخم    گیرد ک  در این صور  می اشتغال مورد استفاده قرار می

از این شاخم در ایتاحیا  1998در سال  2ارازی. استه نسزتنسزت  درواقعاوحید کرد، ضریب م انی 

منبق  را در کشور ایتاحیا ک  قابلیت خوش  شدن را  7ایجاد خوش  کفش استفاده و  یسنج ام انبرای 

 دارا بودند، شناسایی کرد.

 :استعلت استفاده از این شاخم ب  شرح زیر 

1. LQ دهد و این امرکر سزب انزاشت سرمای  قاب  اهوجهی در   امرکر فتاحیت را در استان نشان می

آن نوعی اخصم و مریت ایجاد خواهد شد و بهر اسهاس    ب  دنزالشود ک   فتاحیت مورد نرر می

                                                             
1. location quotient 
2. Terrasi 
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نهد و از  کن از مریت برخوردارند، صهادر مهی   ها آننرریا  اجار  مناطا، محصوالای را ک  در 

 نمایند. والای را ک  در آن مریت ندارند وارد میدرآمد آن محص

نیروی کار و سرمای ( ی  اابع مشهتا اسهت و بها اوحیهد     اوحید )های  از آنجا ک  اقاضا برای نهاده .2

ها، از متغیرهای جانشین  ارازاط مستقیم دارد، حذا ب  دحی  فقدان اطالعا  مربوط ب  تجم فتاحیت

های اوحیهد را اها تهد     شود اا بتوان نقم فقدان داده فاده میمناسب مانند اتداد نیروی انسانی است

 :(1988ارازی، شود ) باالیی رفع نمود. برای محاسز  کمی این امرکر ب  طریا زیر عم  می

Xn

XR

nX

RX

LQ i

i

I  

XR  ک  شاغلین صادراای منبق =R؛ 

XiR شاغلین صادراای فتاحیت =i  ؛در همان منبق 

Xn  ؛کشور= شاغلین صادراای ک 

Xin شاغلین صادراای فتاحیت =i در ک  کشور. 

در ناتیه  فهوق از    Iایهن اسهت که  صهنتت      دهنده نشاناز ی  باشد  ار برر، LQچنانچ  مقدار 

صادراای در زمین  اوحیدا  صهنتت فهوق نیهر     های فرصتاز  اتتماالًامرکر بیشتری برخوردار بوده و 

این است ک  ناتی  فوق در زمین  صنتت  دهنده نشانشد کمتر از ی  با LQ. اگر مقدار است مند بهره

I .نسزت ب  ک  منبق  از سبح پایینی از امرکر برخوردار بوده است 

دسهتیابی به  مریهت     مریت رقابتی،  ب  دنزالهای صادراای  بنابراین باید متذکر شد ک  چون خوش 

های اجمتهی و ... هسهتند، حهذا      های مقیاس، صرف اوحید انزوه، مریت هدف، ایجاد ثرو ، ایجاد ترف 

پرداخهت که  از    ههایی  فتاحیهت ب  شناسایی  LQشاخم ای باید با استفاده از  مبابا ائوری رشد منبق 

 بندی برخوردار هستند. های بنیادی خوش  پتانسی 

 روشتحقیق.5

 کهارگیری  به  بها  . شهد استفاده روش اسنادی  آوری اطالعا  مورد نرر از در احقیا تاضر برای جمع

و کارکنان ب  اف یه  بخهش    ها شرکتگیری شمار  فرایند شناسایی خوش  عموماً با اندازهاین روش 

با اسهتفاده از شهاخم    (های موجود و کتاب راهنمای صنف مربوط  با استفاده از پایگاه دادهاوحیدی )
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بها فتاحیهت    ههای  شهرکت  ها برای ارزیابی امرکر نسزی شود. متموالً از این داده آغاز میضریب م ان 

 های شرکتشود. در این تاحت از نسزت شاغلین یا اتداد  مشاب  و مرازط در م انی خاص استفاده می

آید ک  اگهر   موجود در خوش  ب  همان نسزت برای ک  کشور ی  خارج قسمت م انی ب  دست می

رازط در ی  منبقه   با فتاحیت م های شرکتار از ی  باشد بدان متناست ک  امرکر  این عدد برر،

 .ی  خوش  اش ی  شده است درواقعباالار از تد متوسط بوده و 

روشگردآوریاطالعات.5-1

اوحیهدی   ههای  شهرکت حیسهت  موجود )های  آوری اطالعا ، از پایگاه داده در این پهوهش برای جمع

 استان فارس( کتاب راهنمای صنف مربوط ، مصاتز  و پرسشنام  استفاده خواهد شد.

جامعهآماری.5-2

شهرکت و   3168فهارس ) جامت  آماری در این احقیا شام  کلی  واتهدهای صهنتتی فتهال در اسهتان     

ک  این آمار از طریا  استهر زیر بخش  یها رگروهیزآن و  یها بخشریزواتد اوحیدی( ب  اف ی  

  آمهده اسهت و احقیها در سهبح که  جامته  صهور        ب  دسهت سازمان صنایع و متادن استان فارس 

 شود. گیری انجام نمی گیرد و نمون  می

اطالعاتلیوتحلهیتجزروش.5-3

با قابلیت خوش  شدن از  های شرکت یسنج ام انبا اوج  ب  نوع پروژه و نوع متغیرها برای بررسی و 

( ک  اهمیت نسزی ی  فتاحیت را در منبق  نسهزت به  اهمیهت نسهزی همهان      LQم ان )روش ضریب 

 .شود یم، استفاده دهد یمفتاحیت در اقتصاد ملی نشان 

(LQ)مکانموجودبااستفادهازشاخصضریبهایدادهتحلیل.6

 اهه  شرکتگیری شمار  فرایند شناسایی خوش  عموماً با اندازهک  در روش احقیا گفت  شد  طور همان

های موجود و کتهاب راهنمهای صهنف     با استفاده از پایگاه دادهاوحیدی )و کارکنان ب  اف ی  بخش 

با فتاحیت مشاب  و  های شرکتها برای ارزیابی امرکر نسزی  شود. متموالً از این داده آغاز می (مربوط 

 .شود مرازط در م انی خاص استفاده می

ارس بر تسب نوع فتاحیت و اتداد پرسهن  شهاغ    صنایع کشور و استان ف ( وضتیت1جدول )در 

( بهرای ههر صهنتت محاسهز      LQم هانی ) در هر بخش مشخم شده است، همچنین شاخم ضریب 

 گردیده است:
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صنایعکشورواستانبهتفکیکنوعفعالی وضعی .1جدول

ف
ردی

 

نوعفعالی 

استانفارسکشور

تعدادکارگاه
تعدادپرسنل

(Xin)

تعداد

کارگاه

تعدادپرسنل

(XiR)

 16888 437 428585 88040 صنایع غذایی، آشامیدنی و دخانیا  1

 3306 139 289972 125596 صنایع نساجی، پوشا  و چرم 2

 3174 78 187427 39077 صنایع چوب و محصوال  چوبی 3

 1095 105 35178 2762 صنایع کاغذ، مقوا، چاپ و انتشار 4

 4739 275 105343 7605 صنایع الستی  و پالستی  5

 2144 155 96545 12576 صنایع شیمیایی و ک  6

 2969 266 226842 4169 صنایع فلرا  اساسی 7

8 
، اجهیرا ، برق و آال  ماشینصنایع 

 اح ترونی 
172638 469704 347 11782 

 17265 1219 283375 27853 صنایع کانی غیرفلری 9

480316جمع
2142971

(=Xn)
3021

81788

(=XR)

 های پهوهش مأخذ: یافت 

(LQمکانی)استانبرحسبشاخصضریبوضعی صنایع.2جدول

 LQنوعفعالی  ردیف

 1.03 صنایع غذایی، آشامیدنی و دخانیا  1

 0.3 صنایع نساجی، پوشا  و چرم 2

 0.4 صنایع چوب و محصوال  چوبی 3

 0.8 کاغذ، مقوا، چاپ و انتشارصنایع  4

 1.2 صنایع الستی  و پالستی  5

 0.6 صنایع شیمیایی و ک  6

 0.3 صنایع فلرا  اساسی 7

 0.7 ، اجهیرا ، برق و اح ترونی آال  ماشینصنایع  8

 1.6 صنایع کانی غیرفلری 9

 ///////جمع

 های پهوهش مأخذ: یافت 
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  صهنایع غهذایی،   ههای  بخهش شود صنایع استان فارس در  می ( مشاهده2از جدول )ک   گون  همان

ههای الزم جههت    آشامیدنی، و دخانیا ؛ صنایع الستی  و پالستی  و صنایع کانی غیرفلری پتانسی 

 ایجاد خوش  صادراای را دارا بوده و اوانایی اش ی  خوش  صادراای را دارد.

یریگجهینت.7

ب  محصوال  صنتتی، اتداد واتدهای اوحیدی  روزافرون با گسترش شهرها و افرایش جمتیت و نیاز

 یرسهان  خدمتو صنتتی رشد چشمگیری داشت  است. این واتدهای اوحیدی و صنتتی جهت اوحید و 

. بها اوجه    هستندهرچ  بهتر نیازمند بسترهای مناسب مانند مواد اوحی ، نیروی انسانی و ا نوحوژی و ... 

صنتتی به    های خوش با ایجاد  اوان میجغرافیایی خاص  یها انم واتدهای صنتتی در  یریقرارگب  

کمه  کهرد.    اهر  کوچه  خصوص واتدهای صنتتی   رشد، پیشرفت و عمل رد هرچ  بهتر صنایع ب

بدین ارایب ک  هر ی  از واتهدهای صهنتتی و اوحیهدی که  قابلیهت بهارزی در زمینه  اوحیهد دارنهد          

و بهتر دست یابند  ار تیفیباکخود با دیگر واتدها ب  اوحیدی  یها تیقابل یگذار اشترا ند با اوان می

باشد یا تتی در سبح ملی و فراملی نیر گسترش یابد و به    یا منبق د در سبح اوان میک  این فتاحیت 

 اوست  صادرا  کم  چشمگیری نماید.

یهت  ایجهاد و مر  هها  خوش مریت اش ی   نیار برر،ک  در پهوهش تاضر عنوان شد  گون  همان

که  وجهود ایهن مریهت رقهابتی به  پیشهرفت         استمشاب   یها تیفتاحرقابتی برای واتدهای صنتتی با 

. در این پهوهش با بررسی واتهدهای صهنتتی و اوحیهدی مختلهف     دکن یمصنایع کم  قاب  اوجهی 

قرار گرفت  واحلی  اجری صنتتی صادراای مورد  های خوش موجود در استان و منبق  موضوع ایجاد 

صنایتی ک  در استان در یه  منبقه  جغرافیهایی فتاحیهت مشهابهی دارنهد و        LQا اوج  ب  شاخم و ب

مزتنی  LQ شاخم را مشخم و مورد ارزیابی قرار داد.دارند  (صادراای)قابلیت ایجاد خوش  صنتتی 

 بر همگن بودن ساختار فنی ی  استان یا منبق  با ساختار فنی ک  کشور، اشاب  و برابهری نسهزی بهین   

های صهادراای   ک  قزالً ذکر شد چون خوش  گون  همانوری نیروی کار در استان و کشور است.  بهره

ههای   مریت رقابتی، دستیابی ب  مریت اوحید انزوه، مریت ههدف، ایجهاد ثهرو ، ایجهاد ترفه       ب  دنزال

به    LQاخم ای، با استفاده از ش های اجمتی و ... هستند، حذا مبابا ائوری رشد منبق  مقیاس، صرف 

 بندی برخوردارند، پرداخت  شد. ک  در استان فارس از پتانسی  بنیادی خوش  هایی فتاحیتشناسایی 
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صهنایع غهذایی،    ههای  بخهش دههد که  اسهتان در     نشهان مهی   LQاز شهاخم   آمهده  دسهت  ب نتایج 

ههای الزم جههت    پتانسهی   یرفلریغآشامیدنی و دخانیا ، صنایع الستی  و پالستی  و صنایع کانی 

صهنتتی به  عنهوان یه  راهزهرد       ههای  خوشه  طرح اجرای این  صادراای را دارد.صنتتی ایجاد خوش  

 .شودد باعز ایجاد مریت رقابتی برای استان اوان میکاربردی 
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