
 

 

 

 اقتصادي مجله

 105-131 صفحات ،1397 مرداد و شهریور ،6 و 5 هاي شماره

 

اقتصادي در  هاي فعاليت بندي اولويتگذاري و هاي سرمايهفرصت تعيين

 فارس با استفاده از روش تاکسونومی عددي استان

 

 مرضيه فرمانی

 کارشناس ارشد اقتصاد

mf_36002001@yahoo.com 

در موفقيت اقتصادي کشورهاست. براي دستيابی بهه ايهن    مؤثره از منابع توليدي يکی از عوامل استفاده بهين

  بهتخصيص منابع را  توان میزيرا در اين حالت ؛ ضروري است ها استانو مزيت مناطق و  ها قابليتمهم تعيين 

توليهدي و   ههاي  اولويتژوهش بهينه انجام داده و راندمان توليد را باال برد. در اين راستا، در اين پ صورت

مختلف اقتصادي استان فهارس ماالعهه ههده اسهت. بهراي ايهن امهر از روش         هاي بخشدر  گذاري سرمايه

توليهدي اسهتان در سهه     هاي فعاليتمتعدد استفاده هده و  هاي هاخصتاکسونومی عددي و تحليل عاملی و 

تهاي  تحقيهق، در بخهش محصهوالت     ن بر اساس هده است. بندي اولويتبخش کشاورزي، خدمات و صنعت 

 ههاي  فعاليتباغی،  هاي فعاليتلوبيا و حبوبات، در بخش  گندم، توليد به مربوط هاي فعاليتزراعی استان، 

 گوههت  گوسفند، گوهت توليددامی نيز  هاي فعاليتبادام و در بخش  ليموترش و ،هفتالو توليد به مربوط

در بخهش   .باههند  مهی بخهش کشهاورزي    هاي بخشم زيرسو تا اول هاي اولويتجزو  گاوميش گوهت گاو،

جهزو سهه    اي جاده ونقل حملو  فروهی خرده، فروهی عمده هاي فعاليتهاخص ترکيبی،  بر اساسخدمات، 

 ههاخص ترکيبهی،   بر اسهاس  همچنين در بخش صنعت، اول اين بخش در استان فارس بوده است. اولويت

  بهو ساخت فلزات اساسی  غيرفلزي کانی محصوالت برقی،ي ساخت وسايل الکترونيکی و توليد هاي فعاليت

 فارس هناسايی هده است. استان صنعت بخش سوم تا اول هاي اولويت عنوان

 .اقتصادي، روش تاکسونومی عددي، تحليل عاملی، استان فارس هاي فعاليت بندي اولويتکليدي:  واژگان
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 مقدمه .1

 هدر  ا و توسدهه  اقتصداد   اهددا   ترين مهم از يكي محدود منابع به توجه با بيشتر توليد به دستيابي

سدو    و ا  منطقده  هدا  ظرفيد   و هدا  قابليد   بده  جدد   توجده  و شدود  مدي  محسدو   جامهده 

ه بد  توسدهه  ضدروريا   از توليدد   ها  فهالي  گسترش و توسهه جه  در منطقه ها  گذار  سرمايه

سدرزمين در   آمداي   ملدي  ضدواب   بده  سب ن کشور اجرايي ها  دستگاه قانوني آيد. با الزاممي شمار

 44 اصد   کدردن  اجرايدي  و دول  گر  تصد  کاه  زمينه در کشور کالن ها  سياس  چارچو 

و  زايدي  اشدتاا   بسدترها   ايجداد  اجتمداعي،  عددال   تأمين اقتصاد، شكوفايي اهدا  با اساسي قانون

 ارتقدا   و علمدي  مهيارهدا   از اسدتااده  بدا  گذار  سرمايه ها  اولوي  تهيين و شناسايي ،کارآفريني

 اس . بوده توجه مورد همواره ور  بهره

 اتخدا   بده  مجبدور  هدا  دولد   توسهه، حا  در يا و يافته توسهه از اعم کشورها از اين رو، در همه

 مختلد   هدا   بخد   به جامهه در موجود امكانا  و منابع بهينه تخصيص ها  مناسب برا  سياس 

 قدم مختل ، ها بخ  از يک هر مزي  و اولوي  درجه تهيين که  اس بديهي .باشند مياقتصاد  

 بده  توسدهه  حدا   در کشدورها   امدروزه  .اس  امكانا  و منابع بهينه تخصيص منظور الزم به و او 

 از بي  موجود، ها  تهاد  عدم رفع و وابستگي از رهايي و اقتصاد  خود زيربناها  تقوي  منظور

 ريدز   برنامده  در يقدين  طدور  به هستند. کشورشان منابع شناسايي و ريز  برنامه ديگر نيازمند زمان هر

 ني  جه  عوام  در ترين مهم از مناطق جايگاه و موقهي  شناخ  کشور آينده توسهه و رشد برا 

 نيازمندد  متندو،،  طبيهدي  و امكانا  غيرهمگون شراي  داشتن دلي  به نيز ما اس . کشور پيشرف  به

 به توجه ريز برنامه امر در موفقي  کسب البته برا  که اس  ها استان سطح در ا  منطقه ريز  برنامه

 در بايدد  کده  اس  مسائلي ترين مهم از استان هر در موجود ها  توانمند اساس  بر توسهه مهيارها 

 (.1391نگهدار  و ابراهيمي، کرد ) توجه به آن حا  همه

ريدز  اقتصداد  در سدطول ملدي و     م برنامهانجا ها  ضرور ، يكي از ا  منطقهطبق اص  مزي  

. لدذا تهيدين   اسد  هدا  مختلد    استان اقتصاد ها  توليد  بخ  ها  از توانمند ا  آگاهي منطقه

ا  اهمي  ويدهه  گذار  جه  تخصيص بهينه منابع ازجايگاه صنايع کليد  و پيشرو به منظور سرمايه

 سداختار  بدا  متناسب اقتصاد  ها  هالي ف در خصوصي بخ  گذار سرمايه هداي برخوردار اس . 

اس .  هر منطقهر استان و نيز مشخص شدن تخصص ه ها قابلي  مطالهه نيازمند استان، هر اقتصاد 
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هر منطقه بايد در توليد و صدور کاالهايي تخصص يابد که نسب  به مناطق ديگر، مزي  و تخصدص  

ريدز  توسدهه، نيداز بده تخصديص      هر برنامهاز آنجا که  .1(1998هاگ، نورس وباشد )اقتصاد  داشته 

بندابراين تخصديص مناسدب     ،هدا  اقتصداد  دارد  هدا و زيدربخ   گدذار  بدرا  بخد    وجوه سدرمايه 

که برا  توسهه استان اولوي  دارند، ضرور  اس  و  يهاي بخ گذار  در هر استان و تهيين  سرمايه

سدور  و حكمد ،   نمدود )  شناسدايي ارد، ا  در استان اولوي  درا که برا  هر منطقه يهاي بخ بايد 

1388). 

 ارائده متاداوتي   هدا   روشمختل  اقتصاد ، اجتماعي و فرهنگي،  ها  بخ بند  به منظور رتبه

بندد  آن بخد  تنهدا از يدک     جه  ارزيدابي و اولويد    ها روشگرديده اس  که در بسيار  از اين 

سددازمان مددديري  و  )اسدد  از آن جملدده  «2روش ضددريب مكدداني »کدده شدداخص اسددتااده شددده   

با اين اشكا  عمده مواجه هستند که فق  از يک و يدا حدداک ر    ها روش گونه اين(. 1380ريز ، برنامه

 ، عشدر اثني هستند )قاب  اطمينان  و کمترگيرند مناطق مورد نظر بهره مي بند  رتبهدو شاخص برا  

1385.) 

ا  داشته باشند. از ايدن رو    منطقههاتوانند کاربرد وسيهي در تحلي نمي  بهد تکها  شاخص

 دربرگيرندده و متناسب با موضو، کده    چندبهدها  بند  با استااده از شاخصشايسته اس  که رتبه

 هدا   فهاليد  بندد   به منظور رتبده  شده ارائه ها  روش ترين مهمابهاد بيشتر  اس ، صور  پذيرد. از 

در تحقيقدا  مختلد  بده     دفها  به اس  که 3صنهتي مناطق مختل ، روش آناليز تاکسونومي عدد 

هدا  مدرتب  بدا    ا  از شداخص (. اين روش بدا تلايدق مجموعده   45ص ، 2004 ،4کمپب اس  )کاررفته 

و درجه برخوردار   نمايد ميکم و بي  همگن تقسيم  ها  زيرمجموعهموضو،، يک مجموعه را به 

و  سدازد  مدي اقتصداد را مشدخص   يدک منطقده )يدا بخد ( از      اقتصاد  ها  فهالي ها  مختل  بخ 

ريدز   برنامده  در که اين امر کند ميتهيين  مجموعه  ها  مورد بررسي را در بين اعضاهجايگاه گزين

 (.1387 ، و مراداهمي  بااليي برخوردار اس  )اکبر   از

                                                             
1. Nourse and Hugh 
2. Location coefficient 
3. Numerical Taxonomy analysis 
4. Compbell 
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 6 و 5 هاي همارههجدهم  سال اقتصادي مجله  108

 

 

 ها  گذار  سرمايه ،و منطقه استان گذار سرمايه ها  اولوي  تبيينگا  که با  توان ميدر ک  

 ايجداد  موجدب  و دارندد  را کدارايي  بيشدترين  کده  شدود مي انجام هاييفهالي  در دولتي و صيخصو

 هدا   ظرفيد   ارز ، مندابع  هدا   محددودي   بده  توجده  با  يدرنها و شوند مي افزوده ارزش بيشترين

 و ريدزان برنامده  بدرا   مناسدبي  اطالعدا   پدهوه   نتداي   .دهندد  مدي  افدزاي   را بالاهد   صدادراتي 

 شددن  روشدن  بده  توسهه، و رشد ها قطب تهيين ضمن که طور  به ؛کند مي فراهم گذاران سياس 

 ايدن،  بدر  عالوه .انجامدمي منطقه در گذار  سرمايه تمرکز نقاط و اقتصاد  ها  فهالي  توسهه مسير

 فدراهم  اولويد   از برخدوردار  هدا  حدوزه  شناسدايي  منظور به گذارانسرمايه برا  مناسبي اطالعا 

 هدا   طدرل  در ا  سرمايه منابع بهينه تخصيص دتوان ميحاضر مطالهه ها  يافته کلي، رطو به .کند مي

 .دهد گسترش را صادراتي گير  جه  با مؤثر توليد  توان و کند مشخص را استان اقتصاد 

 درصدنه  و مهددن    ، کشاورز  وخدما  ها  بخ از وضهي   نما  کليابتدا  ،در اين تحقيق

آن مزيد  نسدبي    بدر اسداس  هايي کده  در ادامه مباني نظر  تحقيق و شاخصاستان فارس ارائه شده و 

و اطالعدا    هدا  داده، بيان شده اس . سپس با استااده از گردد ميمختل  تهيين  ها  فهالي استان در 

 بدر اسداس  صدنه  و مهددن و کشداورز  و     ،خددما   هدا   بخ  ها  فهالي  ،مربوط به استان فارس

 .اند شده بند  اولوي تاکسونومي عدد   و روش شده ارائه ها  شاخص

 اقتصادي استان فارس هاي بخشنمايی از وضعيت اقتصادي . 2

  وهدوا  آ . شدده اسد   اس  که در بخ  جنوبي کشدور واقدع    ايراناستان  31استان فارس يكي از 

شدود. ايدن    استان فارس در نقاط مختل  اين استان به سه دسته کوهستاني، مهتد  و گدرم تقسديم مدي   

کيلومتر مربع، چهارمين استان بدزرگ کشدور اسد . بدر اسداس       122٬۶08استان با مساحتي در حدود 

و  بخد   84، شدهر  102،شهرسدتان  29اسدتان فدارس دارا    ، 1393 ورماهيشهرتقسيما  کشور  در 

قيمد    ، توليد ناخالص داخلي استان بهمرکز آمار ايران  ها دادهآمار و  بر اساس. اس  دهستان 205

يدد  از ک  تولدرصد  92/4ميليارد ريا  رسدديده که سهمي مهاد   5۶۶007به رقم  1393بازار در سا  

  کشور قرار گرفته اسددد . در  ها استانناخالص کشددور را به خددود اختصاص داده و در رتبه پنجم 

، بخ  خدما  در مقايسده بدا سداير    ها استانمختل  اقتصاد  استان نيز، همانند اغلب  ها  بخ بين 

درصدد (.   48 تقريبدي  با سدهم کند ) ميدر اقتصاد استان باز   تر  پررنگاقتصاد  نق   ها  بخ 
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به قرار زيدر   1393عمده اقتصاد  در سا   گانه پن  ها  فهالي سددهم و رتبه ارزش افزوده هر يک از 

 (.1395 مرکز آمار ايران و سالنامه آمار  استان،اس  )بوده 

 1393ل عمده اقتصادي استان فارس در سا هاي فعاليت. سهم ارزش افزوده 1جدول 

 مشابه کشور از فعاليتسهم  استان در اقتصادسهم  نوع فعاليت

 1/9 23 ، شكار و جنگلدار کشاورز 

 27/3 2/10 صنه 

 1 8/1 مهدن

 9/7 5/11 گاز طبيهي و بر آ   تأمين

 7/5 9/4 ساختمان

 5/4 48 خدما 

 : مرکز آمار ايرانمأخذ

ن در مقايسه با سطح کشور وضهي  مطلوبي نرخ مشارک  اقتصاد  و نرخ بيكار  استاهمچنين 

رخ مشدارک  اقتصداد  در اسدتان    ند ، 139۶در بهدار سدا    . بر اساس اطالعا  مرکز آمار ايران، دارد

 تر پايينبسيار  139۶بهار  اما نرخ بيكار  استان در ،شتهکشور نداک  اختال  چنداني با  تقريباً فارس

 رصد(.د 8/2اس  )از نرخ بيكار  موجود سطح کشور 

 . نرخ مشارکت اقتصادي و نرخ بيکاري استان فارس2جدول 

 95بهار  9۶بهار  

 نرخ مشارک  اقتصاد 
 ۶/38 4/40 فارس

 5/39 ۶/40 کشور

 نرخ بيكار 
 3/12 8/9 فارس

 2/12 ۶/12 کشور

 : مرکز آمار ايرانمأخذ

 ها بوده و بخ  مشابهر با الگو  اشتاا  در کشو تقريباًهمچنين الگو  اشتاا  در استان فارس 

و در استان فارس  را در ايجاد اشتاا  در کشور تأثيربيشترين  به ترتيبو کشاورز   صنه  ،خدما 

 (.1395 مرکز آمار ايران و سالنامه آمار  استان،دارند )
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 مختلف اقتصادي در اهتغال استان فارس هاي بخش. سهم 3جدول 

 1395 1394 شاخص

 استان

 2/17 57/20 کشاورز 

 3/31 29 صنه 

 5/51 4/50 خدما 

 کشور

 18 18 کشاورز 

 9/31 5/32 صنه 

 1/50 4/49 خدما 

 : مرکز آمار ايرانمأخذ

 مختلف اقتصادي استان هاي بخشتوانمندي  .3

 بخش کشاورزي .3-1

 درصدد  9جنگد ،   درصدد  18زراعد ،   درصدد  9مرتدع،  درصدد   ۶0کاربر  ک  اراضي استان شام  

هكتدار اراضدي قابد  کشد       11295911. در اسدتان فدارس   اس  ساير درصد 1باغ و  درصد 3بيابان، 

( زير کش  گياهان زراعي و باغي رفته و درصد 12.2) هكتار 1375988وجود دارد که از اين ميزان 

غي هدزار تدن محصدوال  بدا     3401. فارس با توليدد  اس آ  بدون استااده  تأمينمابقي به دلي  عدم 

هزار تن محصدوال    998هزار تن محصوال  زراعي )رتبه دوم کشور( و  93۶5)رتبه او  کشور( و 

درصد  از توليددا    12هزار تن محصوال  کشاورز ، سهم  137۶4دامي )رتبه او  کشور(، جمهاً 

 23بده   يده خدما وجود ناوگان مجهز برداش  محصوال  کشاورز  و  .کشاورز  کشور را دارد

هزار نار عضو  13بخ  کشاورز  که حدود   يالتحص فارغهزار نار  18شور، حضور حدود استان ک

، از باشدند  مدي  ا  مشداوره نظام مهندسي کشاورز  و منابع طبيهي استان هستند و آماده ارائه خددما   

متاداو  آ  و هدوايي در اسدتان باعدو تندو،       هدا   اقلديم همچندين   .اس ديگر اين استان  ها  مزي 

منداطق مختلد  اسدتان، امكدان      ها  توانمند و  ها پتانسي يم دارويي گرديده که با توجه به گياهان د

استان  گذار  سرمايه ها  فرص و  ها توانمند اس  )توسهه و کش  گياهان دارويي در استان ميسر 

 .(1395فارس،
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 بخش صنعت .3-2

واحدد   1052ان وجود دارد که رسيده در است بردار  بهرهواحد صنهتي به  4۶35در حا  حاضر تهداد 

درصدد(   7.22آن در بخ  صنايع تبديلي و تكميلي بخ  کشاورز ، صدنايع غدذايي و آشداميدني )   

و  اسد  گوشدتي و لبندي کشدور     هدا   فدرآورده اسدتان فدارس قطدب توليدد محصدوال  و       قرار دارد.

مخدابراتي ايدران،     هدا  کارخانده وجود  .در استان فهالي  دارند ها زمينهشاخصي در اين   ها کارخانه

بزرگ و متوس  بدر  و الكترونيدک بده     ها  کارخانهکارخانه نيروترانس و ساير  ،صنايع الكترونيک

همراه متخصصين توانمند، اين امكان را برا  استان فراهم آورده اس  که امكان اسدتقرار بسديار  از   

  اسدتان فدارس در توليدد پدودر و     اه پتانسي با توجه به  .صنايع بر  و الكترونيک در استان مهيا باشد

درصد از توليد کشدور را بده خدود اختصداص      70توانسته عالوه بر صادرا ، سهم  انيب نيريشعصاره 

افزوده اين صنه ، کمک زياد  به توسهه استان  ارزشدهد که استقرار صنايع جه  تكمي  زنجيره 

توليد کشدور   پنجم کيا  با سهم و ترشيج جا   شوراستقرار واحدها  متهدد توليد  .خواهد نمود

زمينه فرآور  بخ  زياد  از محصوال  کشاورز  را ايجاد نموده که لزوم تكميد  خوشده صدنايع    

 .گردد مياستان بي  از پي  احساس   کنسرو

هكتددار بددا موقهيدد  مناسددب و خدداص  1000منطقدده ويددهه اقتصدداد  شدديراز بدده وسدده   همچنددين

را  گرا را فراهم نموده اس . استقرار گمدر  در ايدن منطقده،    جارافيايي امكان استقرار صنايع صاد

شهر  و ناحيده صدنهتي در نقداط مختلد       ۶8بسيار  از مشكال  صنهتگران را مرتاع نموده اس . 

شهر  مهيدا و در حدا  واگدذار  بده متقاضديان       ۶0استان مصو  گرديده که امكانا  زيربنايي در 

بزرگ شيراز با موقهي  خداص و نزديكدي بده شدهر     . شهر  صنهتي اس احداث واحدها  صنهتي 

 .شيراز و منطقه ويهه اقتصاد  امكان توسهه بي  از صنايع در استان را فراهم نموده اس 

اسدتان هرمزگدان( جهد  اسدتقرار     ) انيپارسد اسدتان فدارس( و   المرد )وجود منطقه ويهه انرژ  بر 

منطقده از طريدق دريدا نويدد آيندده       آ  تدأمين صنايع بزرگ در کنار منطقده پدارس جندوبي و امكدان     

قدرار اسد  در ايدن     شدده  انجدام  هدا   ريدز   برنامده درخشاني برا  مناطق جنوبي استان دارد. بر اساس 

ميليون تن، آلوميندا   10ميليون تن سيمان، سيمان  1.9ميليون تن فوالد،  10مناطق صنايهي جه  توليد 

طدرل ايجداد    .ميليدون تدن اسدتقرار يابندد     10مي ، صدنايع پتروشدي  مگاوا  هزار 5ميليون تن، بر   2.3

مناطق ويهه استقرار صنايع اندرژ  بدر سداي  المدرد واقدع در اسدتان فدارس شهرسدتان المدرد و دارا           
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کيلددومتر  از  3خددن  و بدده فاصددله  -کدده در شددر  جدداده المددرد اسدد هكتددار  9000وسددهتي حدددود 

 گدذار   سدرمايه  هدا   فرص و  ها وانمند تاس  )شهرستان المرد واقع گرديده  المللي بينفرودگاهي 

 .(1395 استان فارس،

 بخش معدن و صنايع معدنی .3-3

 ازجملده مداده   20نو، ماده مهدني مختل  در استان فارس شناسايي شده اسد  کده از ايدن ميدان،      37

و  نمدک آبدي  ، خدا  صدنهتي  ، خا  نسوز، سنگ چيني، مرمري ، سنگ گچ، مارن، سنگ آهک

، گرانيد  ، مدس ، سدنگ آهدن  ، باريد  ، کروميد  ، رو ، سر ، منگنز، کوارتزي ، سيليس، سنگي

دولومي  در جندو  اسدتان وجدود    باشند.  خاير غني  بردار  مي در حا  بهره تراورتنو سنگ  نيك 

دارد. فارس در استخراج خدا  نسدوز و صدنهتي در کشدور رتبده او  و در سدنگ تزئيندي رتبده دوم         

در اسدتان فدارس توليدد     ايدران هدا  تزئيندي    درصدد از سدنگ   20. بده طدور کلدي،    اس کشور را دارا 

. کنندد  ميدرصد استخراج استان را فرآور   80بر  در استان فارس حدود  واحد سنگ 350شود.  مي

درصدد کد  ميدزان اسدتخراج      15 سنگ چينيو  مرمري در استان،  شده استخراجها   در ميان سنگ

بدردار  در   مهدن در حا  بهدره  490در حا  حاضر  .دهد خود اختصاص مي را بهسنگ تزئيني استان 

کده جايگداه    اسد  را دارا  تدن ميليدون   2317ا  مهاد   ها  خيره نمايند که اين مهدن استان فهالي  مي

اسدتخراج   هدا  آنميليدون تدن مدواد مهددني از      43دوم کشور از اين حيو دارا اس  و سداالنه بدي  از   

سديمان، رتبده چهدارم توليدد سديمان خاکسدتر        کارخانده فهدا     8استان فارس با دارا بودن  .گردد مي

طدرل فدوالد  در حدا  اجدرا      4تهداد  .درصد  به خود اختصاص داده اس  7کشور با سهم حدود 

ميليون تن شم  فدوالد  در   1.5به ظرفي   1392سا  که فاز او  شرک  فوالد پاسارگاد در  اس 

 هدا   فرصد  و  هدا  توانمندد  اسد  ) سا  افتتال گرديده اس  و اکنون در حا  اجدرا  فازهدا  بهدد    

 .(1395 استان فارس، گذار  سرمايه

 خدمات بخش .3-4

 شام  موارد و اس  برخوردار استان داخلي ناخالص توليد در زياد  بسيار اهمي  از خدما  بخ 

، ونقد   حمد   -پ ؛رسدتوران  و هتد   -  ؛نقليده  وسداي   تهميدر  و فروشدي خرده فروشي،عمده -ال 

 -؛ جکدار وکسدب  خددما   و کرايده  مسدتاال ،  -ث ؛مالي گر واسطه -  ؛اطا ارتب و انباردار 

 سداير  و اجتمداعي  مدددکار   و بهداشد   -ل ؛آمدوزش  –چ ؛اجتماعي تأمين و دفاعي عموميامور 
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، 1392اسدتان فدارس در سدا       آمدار آخدرين سدالنامه    بدر اسداس   .اسد  اجتمداعي   خدما  عمدومي 

 فارس استان خدما  بخ  افزوده ارزش بيشترين کارو کسبخدما   و کرايه مستاال ، زيربخ 

 25.3 مهداد   فروشدي خدرده  فروشدي، عمده  ها ربخ يز و کرده اس  ايجاد را درصد 27.3 مهاد 

و  هدا  توانمندد  دارندد )  قدرار  بهدد   هدا  رده در درصدد  10.7بدا   انبداردار   و ونقد   حمد   و درصدد 

 .(1395 استان فارس، گذار  سرمايه ها  فرص 

 نی نظري تحقيقمبا. 4

 1ساختاري تغييرات صخها. 4-1

 به نسب  را اقتصاد  فهالي  يک افزوده ارزش تمرکز و اقتصاد  توان ساختار ، تاييرا  شاخص

 باشدد،  يافتده  افدزاي   پايده  سدا   بده  نسدب   آن ميدزان  هرقدر که ترتيب بدين ،دهد مي نشان پايه سا 

 يهاي فهالي  .هاس  فهالي  ساير با مقايسه در نظر مورد اقتصاد  فهالي  رشد و وسه  مقدار بيانگر

 تدوان  اندد  توانسدته  و اندد  بوده برخوردار بيشتر  افزوده ارزش رشد از ها فهالي  ساير با مقايسه در که

 هدا   سياسد   تدأثير  تحد   ،هدا  فهاليد   سداير  از بدي   دهندد،  افزاي  يا کنند حاظ را خود اقتصاد 

 .اند گرفته قرار ساختار  تاييرا  يا اقتصاد 

 بيشدتر  هدا  آن سدم   بده  ساختار  تاييرا  که اقتصاد  ها  زيربخ  از دسته آن در همچنين،

 وجدود  فهاليد   آن در بيشدتر  گسدترش  و رشد برا  قو  ها  بنيان و توليد  مناسب وضهي  باشد،

 ،فهاليد   آن و اسد   برخدوردار  بيشتر  استحكام از پيشين ارتباطا  يي،ها زيربخ  چنين در .دارد

 تاييدرا   ايجداد  در کده  ديگدر   عامد   .دارد خدود  پسدين  هدا   فهالي  توسهه برا  بيشتر  آمادگي

 .اسد   اقتصداد   ساختار تقوي  در اقتصاد  بزرگ ها  بنگاه نق  دارد، اهمي  اقتصاد  ساختار

 و قدو   اقتصداد   ساختار و باالتر افزوده ارزش که اقتصاد   ها زيربخ  از دسته آن مجمو،، در

 اقتصداد   هدا   فهاليد   رديد   در توانندد  مدي  و دارندد  بيشتر  رقابتي توان باشند، داشته  تر ا باثب

 زيدر  رابطه از که پايه سا  به نسب  دوره، يک در ساختار  تاييرا  شاخص .گيرند قرار صادراتي

 چدودر ، اسد  )  اسدتوار  مهدين  دوره در هندسدي  متوسد   رشد نرخ رابطه مبنا  بر ،شود مي محاسبه

201۶).
2 

                                                             
1. Structural Change 
2. Chaudhary 
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 افدزوده  ارزش ميدزان  Vi، ام iفهالي   يا بخ  ساختار  تاييرا  شاخص متوس  IVi آن در که

 صور  .اس  نظر مورد دوره ها  سا  تهداد n و بخ  افزوده ارزش ک  Vt ،ام iفهالي   يا بخ 

 اقتصداد   فهالي  يا بخ  دهافزو ارزش ک  از اقتصاد  فهالي  يا بخ  افزوده ارزش سهم به کسر

 .دهدد  مدي  نشدان  پايده  دوره يا سا  در را سهم همين کسر مخرج و اس  مربوط ام t دوره يا سا  در

 100 از بدي   افزايشدي  هدر  و اسد   100 ها بخ  همه برا  پايه سا  در ساختار  تاييرا  شاخص

 از کمتدر  IVi عددد   مقددار  اگدر . اس  بهد  ها  دوره يا ها سا  در م ب  ساختار  تاييرا  بيانگر

 زمدان  طدو   در نظدر،  مدورد  فهاليد   تحد   اقتصداد   هدا   فهاليد   کده  اس  مهني بدين باشد، 100

 توان از ،ها فهالي  ساير با مقايسه در و باشند داشته تمرکز خود سابق اقتصاد  فهالي  بر اند توانستهن

 شاخص از بي  IViعدد   قدارم افزاي  هر برعكس، .اس  شده کاسته ها آن افزوده ارزش ايجاد

 شدده  نظر مورد اقتصاد  فهالي  توان بهبود موجب ساختار ، تاييرا  که دهد مي نشان( 100پايه )

 (1378، پور حسنهاشميان و اس  )

 اقتصادي فعاليت وسعت هاخص. 4-2

 يبررسد  مطالهه مورد دوره در کشور، ک  به نسب  را منطقه اقتصاد  فهالي  ميزان که شاخص اين

 .(201۶ ،1گرانابتر) ديآ مي دس  به زير رابطه از ،کند مي

vr
i

vc

g
G ( )

g

 
   

 

1
1 100 2

1
 

 افدزوده  ارزش رشدد  ندرخ  متوس  gvr ،منطقه اقتصاد  فهالي  وسه  شاخص Giکه  طور  به

 کده  اسد   بديهي .هستند کشور اقتصاد ک  افزوده ارزش رشد نرخ متوس  gvcو  منطقه اقتصاد ک 

 اس  مهني اين به و بود خواهد مناي اقتصاد  فهالي  وسه  شاخص باشد، gvc از رت بزرگ gvr اگر

                                                             
1. Granabetter 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

jip
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                            10 / 27

https://ejip.ir/article-1-1044-en.html


 115 بندي... اولويتگذاري و هاي سرمايهفرصت تعيين

 

 

 داشدته  بيشدتر   رشدد  کشدور  کد   بده  نسب  مطالهه مورد دوره در منطقه، اقتصاد  فهالي  ميزان که

 اس .

 1سهم تغيير وتحليل تجزيه. 4-3

 قسدم   سه به (ينمه دوره يک طيمنطقه ) يک اشتاا  رشد تاكيک سهم، تايير روش اوليه هد 

 ساير ترکيبي اثر -2 ؛آن کلي رشد نرخ در منطقه صنايع خاص ترکيب سهم -1از  عبارتند که اس 

 .ملي رشد از منطقه سهم -3 و ؛دهد مي قرار تأثير تح  را منطقه رشد که عوام 

  ور بهره صنهتي، ساختار :دهد مي قرار تأثير تح  را منطقه رشد نرخ عام  سه نظريه، اين طبق

 بده  توجده  بدون ،مشابه  ها بخ  که فرض اين با .کننده مصر  ترجيحا  و تقاضا پويايي و بخ 

 مشدابه  منطقه، اقتصاد   ها بخ  ترکيب که فرض اين با و دارند، مشابهي ور  بهره ،استقرار مح 

 رشدد  ندرخ  حا ، اين با .باشد مساو  کشور ک  رشد نرخ با بايد منطقه رشد نرخ اس ، کشور ک 

 :گا  توان مي رسمي زبان به .اس  متااو  کشور رشد نرخ با اغلب نطقهم

*
ry y s ( )  3 

y درآمد رشد نرخ، r منطقه، s  رشدد   نرخ بيانگر * و کشور و منطقه رشد ها  نرخ بين تااو 

وچنكو ل) باشد کشور رشد نرخ مانند آن رشد نرخ اگر البته آورد، دس  به دتوان مي منطقه که اس 

 .2(201۶و ژانگ، 

 3ترکيبدي  اثدر  او ، :اسد   وابسته اثر دو به (سهم تاييرکشور ) و منطقه رشد ها  نرخ بين تااو 

 مختل  اثر دوم، و گيرد مي سرچشمه منطقه يساختاربخش از که (نسبي اثر)
4
 هبرجسدت  حضدور  از که 

 اثدر  .آيدد  مدي  بده دسد    اهد  بخد   ايدن  برا  فزاينده تقاضا  دلي  به ملي سطح در منطقه  ها بخ 

 .شود مي بيان زير فرمو  با ترکيبي

n ir in n
i

r in n

E E E
MIX ( )( ) ( )

E E E


 
  

  


0 1 1

1 0 0 0
4 

                                                             

1. Shift-Share Analysis 

2. Levchenko and Zhang 
3. Composition effect 
4. Mix Effect 
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E (،افدزوده  ارزش يدا  )اشدتاا  نظر  مورد بخشي متاير بيانگر i  و اقتصداد   بخد   بيدانگر n و r 

 اشتاا  بين يک، تا صار ها  زمان در را تااو  پرانتز، داخ  عبار  .هستند منطقه و کشور عالم 

 در عبدار   ايدن  .گيرد مي اندازه کشور سطح در اشتاا  افزاي  متوس  و iبخ   در ملي طحس در

 (نسبي تاييرترکيبي ) اثر از اس  عبار  رکود اثر .شود مي ضر  منطقه اقتصاد در بخ  نسبي وزن

  هدا  بخد   از يک هر توسهه برا  ا  منطقه اقتصاد ظرفي  از که DIF- اثر يا -منطقه يساختاربخش

 .آيد مي دس  به ملي سطح از بيشتر رشد ها  نرخ رد آن

n ir ir in
i

r ir in

E E E
DIF ( )( ) ( )

E E E


 
  

  


0 1 1

1 0 0 0
5 

 در بخد   همدان  افدزاي   بدا  مقايسه در را منطقه سطح در i بخ  افزاي  پرانتز، داخ  عبار 

 منطقده  سدطح  در نسدبي  وزن بده  افدزاي   ميزان مختل ، اثر حال  در .کند مي گير  اندازه ملي سطح

 .شود مي ضر 

 گيرد مي قرار استااده مورد کشور يک مناطق اقتصاد  ساختار تحلي  برا  سهم اييرت شاخص

 مدورد  اقتصداد   سداختار  تحليد   در توانندد  مدي  غيره و صادرا  درآمد، افزوده، ارزش متايرها  و

 جارافيدا   سطول که شود مي ناميده کش  مقياس مرجع، مقياس روش اين در .رنديقرار گ استااده

 مختلد    هدا  بخد   رشدد  تااو  سهم، تايير شاخص ،درواقع. شود مي سنجيده آن اب مطالهه مورد

 اين .کند مي بررسي مرجع اقتصاد سطح در ها بخ  رشد با مقايسه در را منطقه يا شهر يک اقتصاد 

 در اسدتان  اقتصاد سهم جابجايي يا مكان تايير بيانگر باشند، مناي يا م ب  اس  ممكن که ها تااو 

 :باشد دتوان مي زير عنصر سه از ناشي سهم، جابجايي اين .اس  عمرج اقتصاد

 مرجع اقتصاد رهد عنصر .1

 بدا  و دهدد  مدي  نشدان  دوره دو طدي  را مرجدع  اقتصداد  در بررسدي  مورد متاير تاييرا  ک  عنصر، اين

 .اس  مقايسه قاب  زير فرمو 

s

t

ER
A ( )

ER
  1 6 

 .اس  دوره انتها  سا  t و ابتدا سا  s ،جعمر اقتصاد در اشتاا  ک  ERفرمو   اين در
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 مرجع اقتصاد کل در اقتصادي يها بخش نسبی رهد عنصر .2

 يا م ب  .کند مي گير  اندازه مرجع اقتصاد ک  در را اقتصاد بخ  هر نسبي نزو  يا رشد عنصر، اين

 از تاادهاسد  بدا  و اس  مرجع اقتصاد ک  در بخ  آن نزو  يا صهود مهنا  به سنجه اين بودن مناي

 (201۶لوچنكو و ژانگ، شود ) مي داده نشان زير فرمو 

s s
i

t t
i

E ER
B ( )

E ER

 
  
  

7 

 .اس  مرجع اقتصاد در i بخ  در اشتاا  Eiفرمو   اين در

 مرجع ساح در بخش همان عملکرد به نسبت مناقه در بخش هر عملکرد عنصر .3

 گيدر   انددازه  مرجدع  اقتصداد  بدا  همقايسد  در را منطقده  اقتصداد   بخد   هر رقابتي موقهي  سنجه اين

 بده  نيدز  بدودن  منادي  و اقتصداد  کد   بده  نسب  آن بيشتر رشد سرع  مهني به آن بودن م ب  .کند مي

 :اس  مقايسه قاب  زير فرمو  با و اس  آن ماندگي عقب مهنا 

s s
i

t t
i

EL ER
C ( )

EL ER

 
  
  

8 

. اسد   مرجع سطح در i بخ  اشتاا  ERi ه ومنطق سطح در i بخ  اشتاا  ELi فرمو  اين در

بخد    در ديگدر  متايدر  هدر  يدا  اشدتاا   تاييدرا   بيدانگر  مدذکور،  فرمدو   سه از حاص  نتاي  مجمو،

 (1385 بهشتي،اس  ) مطالهه مورد منطقه اقتصاد 

 1مکانی ضريب .4-4

 همدان  (توليدد اشدتاا  )  سدهم  بده  منطقده  در کد   (توليدد اشدتاا  )  در صنه  هر سهم مكاني، ضريب

 منطقده  از را توليددش  صنه ، که دهد مي نشان يک از بيشتر مكاني ضريب .اس  کشور در صنه 

 .اس  منطقه در صادراتي فهالي  وجود مهني به يک از بيشتر مكاني ضريب همچنين .کند مي صادر

                                                             
1. Location Coefficient or Location Quitrent 
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 تحقيق پيشينه. 5

ان گدذار  صدنهتي اسدت    سدرمايه  ها  اولوي تهيين »عنوان با  ا  مقاله( در 1391) يميابراهنگهدار  و 

بددين   .اندد  پرداخته 1383و  1379ا  صنايع استان هرمزگان در مقاطع زماني تحلي  رتبهبه  «هرمزگان

ا  از تحليد  عداملي و تاکسدونومي عددد  و مهرفدي مجموعده       هدا   روشمنظور با استااده از تلايدق  

 ها  فهالي ها  مربوط به کارگاه، اشتاا ، مواد اوليه، عملكرد و صادرا  ها از قبي  شاخصشاخص

1يچهاررقمصنهتي بر اساس کدها  
ISIC  اندد. نتداي  نشدان    بندد  شدده  برا  مقاطع زماني فو  طبقده

اندد جايگداه خدود را    که تهداد مهدود  از صنايع استان در دو مقطع مدورد بررسدي، توانسدته    دهندمي

و ، طدي ايدن دو   صنهتي قرار گرفتده در اولويد  ا   ها  فهالي  مجموعهديگر  به عبار حاظ نمايند. 

مقطع زماني مورد بررسدي، دارا  ترکيدب ثدابتي نيسدتند و بده سدم  صدنايع مكدانيكي و الكتريكدي          

 .اند گرديدهمهطو  

اقتصداد  و تهيدين    ها  فهالي بند   اولوي »عنوان با  ا  مقاله( در 1391) يبهشتو  حكمتي فريد

مختلد  اقتصداد  و    هدا   بخد   هدا   فهاليد  بررسدي  بده   « يد اردبگذار  استان  ها  سرمايه فرص 

ها   اقتصاد  در بخ  ها  فهالي  بند  اولوي برا   .پردازد ميدر استان اردبي   ها آن بند  اولوي 

مزي  مطلق و نسدبي اسدتااده    ها  شاخصمختل ، از روش ترکيبي تحلي  عاملي و تاکسونومي و از 

 دهدد  مدي مزي  مطلق و نسبي نشان  ها  شاخصصنهتي بر مبنا   ها  فهالي  بند  اولوي شده اس . 

، توليدد محصدوال  کداني    پنبده  چدو  هدا  آسديا  شدده، از چدو  و      که توليد محصدوال  از دانده  

بند  نشده و توليد سداير محصدوال  غدذايي )در بخد  صدنه (، توليدد گنددم ديدم،          فلز  طبقه غير

بخد  باغددار (،   عدس، جو ديم و گندم آبي )در بخ  زراع (، سيب، هلو، انگدور و گدردو )در   

، فروشدي  عمدهتوليد گوش  گوساند، گاو بومي، گوش  گاو دورگ و گاومي  )در بخ  دام( و 

، خدما  واحدها  مسكوني شخصدي و آمدوزش متوسدطه دولتدي     ا  جاده ونق  حم ، فروشي خرده

مختلد  اقتصداد  را    هدا   بخد  در  گدذار   سدرمايه او  تا چهارم  ها  اولوي )در بخ  خدما ( 

 .دهند ميتشكي  

 گدذار   سدرمايه  هدا   اولويد   بندد   رتبده »عندوان  با  ا  مقاله( در 1394همكاران )الوند  زاده و 

گدذار  صدنهتي در اسدتان    سدرمايه  هدا   اولويد  شناسدايي  بده   «بلوچسدتان صنهتي در استان سيستان و 

                                                             
1. International Standard Industrial Classification 
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 نويسددي برنامددهآمددار  و  هددا  روشدر ايددن تحقيددق بددا اسددتااده از   پرداختنددد.سيسددتان و بلوچسددتان 

گذار  استان با استااده از سه روش تحليد  عداملي، تاکسدونومي عددد  و مدد       سرمايه ها  اولوي 

-شداخص سدرمايه   19تاپسيس مشخص شده اس . در روش تحلي  عداملي و تاکسدونومي عددد  از    

ها وزن يكساني دارند. نتاي  مربوط بده هدر دو روش   گذار  استااده شده که هر يک از اين شاخص

ساخ  محصوال  و مدواد   -2ساخ  منسوجا  و  -1 ها  فهالي بيانگر اين اس  که رشته  مذکور

 17ها  منادي حدذ  شدده و    گذار  قرار دارند. در مد  تاپسيس شاخصغذايي در اولوي  سرمايه

اند. نتاي  مدد  تاپسديس   گذار  شدهشاخص باقيمانده بر حسب وضهي  استان و مباني تئوريک وزن

 ؛ رفلدز يغساخ  ساير محصدوال  کداني    -1 ها  رشته فهالي   بيانگر آن اس  که با اندکي تااو

 اولويدد   در هددا  آشدداميدني  انددوا،  و غددذايي محصددوال   سدداخ   -3 و ؛منسددوجا   سدداخ  -2

 دارند قرار گذار  سرمايه

 گدذار   سدرمايه  بند  رتبهو  بند  اولوي »عنوان با  ا  مقاله( در 1395) يصباغ آقاپورروخنده و 

اسدتان خوزسدتان بدا     هدا   شهرسدتان  بند  رتبهبه  «استان خوزستان ها  شهرستانزيربخ  زراع  در 

در فهاليد  زراعد     گدذار   سدرمايه تهري  شدده از حيدو دارا بدودن اولويد       ها  شاخصتوجه به 

 هدا   ريدز   برنامده در مناطق مختل  استان برا  تدوين  گذار  سرمايه وتحلي  تجزيهزمينه پرداخته و 

اس . برا  اين کار از آناليز تاکسدونومي   نمودهفراهم  ا  سرمايه ها  پروژهو اجرا   ا  منطقهو ملي 

اسدتااده شدده    1392  مقطهي حاص  از نتاي  سرشدمار  عمدومي کشداورز  سدا      ها دادهعدد  و 

که شهرستان آبادان در زيربخ  زراعد  بيشدترين و شهرسدتان انديمشدک      دهد مياس . نتاي  نشان 

 .ن قابلي  را در تشكي  سرمايه داردکمتري

در بخ  خدما   گذار  سرمايه بند  اولوي »عنوان با  ا  مقاله( در 1395همكاران )مختار  و 

گدذار   بندد  سدرمايه  اولوي به  « آ. سازمان تاپسيس فاز ، مطالهه مورد : گير  تصميمبه روش 

. برا  اين منظور پدس  پرداختندآ. . ها  سازمان در بخ  خدما  ايران منطبق با اهدا  و سياس 

گذار ، روش تاپسديس فداز  بده عندوان مدد       گذار در تهيين اولوي  سرمايهها  تأثيراز تهيين مهيار

گدذار   بندد  سدرمايه  مرسوم بدرا  اولويد    ها  روشبند  در اين مقاله استااده شده اس . اولوي 

. بنددابراين بدرا  ترکيددب نظددرا   انددد کدافي ناهددا  کالمددي بدرا  مواجهدده بدا شددراي  مددبهم و ارزيدابي   

ها  کياي که به صور  اعداد فداز  م ل دي   گيرندگان و ارزيابي عملكرد مهيارکارشناسان و تصميم
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اسدتااده بده عمد  آمدده و      -مبتني بر ترکيب مااهيم تئور  فداز   -بيان شده، از روش تاپسيس فاز 

گدذار  را در بدين   ا ، اولوي  نخسد  سدرمايه  نتاي  مطالهه، اين بوده که بخ  خدما  مالي و بيمه

نتاي  حاص  از ايدن تحقيدق در سدازمان آ. . بدرا       نيهمچن ها  خدماتي کسب نموده اس .بخ 

 ها  اقتصاد و مديري  استااده شده اس گير  در حوزهتصميم

 اطالعات وتحليل تجزيه روش و آماري جامعه. 6

 کدها  با (10 باالتر و کارکن نارصنهتي ) بزرگ ا ه کارگاه کليه صنه ، بخ  در آمار  جامهه

 در کشاورز  ها  فهالي  کليه ،کشاورز  بخ  در، 1393-1390 ها  سا  طو  در ISIC يرقم سه

 ،خددما   بخد   درو  1393-1390 هدا   سدا   طدو   دامدار  در و باغدار  زراع ،  ها زيربخ 

. اطالعدا   شود ميرا شام   1393-1390  ها سا  در ISIC يرقم سه کدها  با خدماتي ها  فهالي 

 بخد   اطالعدا   و ايدران  آمدار  مرکدز  از خددماتي  هدا   فهاليد   و صدنهتي  هدا   کارگداه  بده  مربوط

 بدرا   حاضدر،  پهوه  در .اس  شده اخذ کشاورز  جهاد وزار  آمار  ها  ساي  از کشاورز 

1عاملي تحلي  ترکيبي روش از ،ها فهالي  بند  اولوي 
 روش نتداي   .شدود  مي تاادهاس تاکسونومي و 

 از بسيار  ،جهيدرنت و گيرند مي قرار استااده مورد تاکسونومي روش  ها داده عنوان به عاملي تحلي 

 برا  .شود مي رفع متايرها و ها شاخص بين همبستگي ازجمله تاکسونومي روش مهايب و اشكاال 

 کده  ترتيدب  بددين  .گدردد  مدي  تاادهاسد  نسدبي  و مطلدق  مزي  تهيين ها  روش از نيز هااولوي  تهيين

 بدرا   نسدبي  مزيد   بدا  متناسب ييها شاخص و استان داخ  در مطلق مزي  با متناسب ييها شاخص

 تاکسونومي، و عاملي تحلي  ترکيبي روش طبق و شود مي گرفته کار به کشور با استان آمار مقايسه

 .گردندمي بند اولوي  اقتصاد  ها بخ  تاكيک به ها فهالي 

آن بده   بندد   درجده  نزديكدي بدين واحددها و    و هدا  شدباه  ارزيدابي عددد     ،اکسونومي عدد ت

 عندوان  و بده  شدد  مهرفدي  2(17۶3) آدانسدون توسد    تاکسونومي اس . اين روش اولين بار ها  گروه

. 3(2003ساندرز،شد )ختل  در يونسكو مطرل م مل  يافتگي توسهه و درجه بند  طبقه برا  ا  وسيله

در تحليد  تاکسدونومي عددد  از     .رود مدي بده کدار    بندد   درجده  المللدي  بدين  عنوان ابزار اين روش به

                                                             
1. Factor Analysis 
2. Adanson 
3. Sanderz 
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روش  .باشدد غيدره   د شاخص جمهي ، بهداش ، فرهندگ و توان ميکه  شود ميي استااده هاي شاخص

همگدن   ها  زيرمجموعهمجموعه اس  که مجموعه را به  ها  ويهگي بر اساس بند  درجهفو  يک 

قابد  فهدم اسد  و     ايدن روش بسديار سداده و    .آورد درمدي ور  سلسله مراتبدي  و به ص کند ميتقسيم 

مجموعده را بده دسد      بندد   رتبده  تدوان  مي ها آنکردن  و کممناسب  ها  شاخصبا مهرفي  يراحت به

مختلد  را بدا توجده     ها  فهالي خواهيم مناطق يا مي نكهيابا توجه به  .1(1998هاگ، نورس وآورد )

هدا  مختلد  بده    نماييم و به عبارتي شداخص تلايقدي از شداخص    بند  رتبه به چندين شاخص مرتب 

دس  آوريم، از روش آناليز تاکسونومي عدد  که نو، خاصدي از روش آنداليز تاکسدونومي اسد ،     

 .(1391نگهدار  و ابراهيمي،) ميريگمدد مي

  يد در تحل ا  اس  کده ( تحلي  عاملي، روش آمار  چند متايره199۶به اعتقاد شرمن )همچنين 

همبسدتگي گشدتاور     مهموالًرود. اين ضرايب مي به کارها  ضرايب همبستگي ها يا ماتريسجدو 

هدا  پيوسدتگي، نظيدر کوواريدانس نيدز اسدتااده       ها يا شاخههستند، گرچه ممكن اس  از ديگر اندازه

ايب همبستگي بين را برا  تحلي  ضر ها آنتوان تحلي  عاملي کامالً عام هستند و مي ها  روششود. 

 برد. به کار، هواشناسي( يشناخت س يزانوا، متايرها )نظير متايرها  اقتصاد ، مردم شناختي، 

ا  از بيني، حائز اهمي  اس  و بين يک متاير وابسته و مجموعده در رگرسيون چند متايره، پي 

 بده کدار  هدايي  داده بدرا   مهمدوالً شود. حدا  آنكده تحليد  عداملي     متايرها  مستق  تمايز گذاشته مي

شدود،  رود که در آن تمايز بين متايرها  وابسته و مسدتق  مهندي نددارد و آنچده بده آن توجده مدي        مي

 طريدق  دو از عاملي تحلي . متايرهاس  از ا مجموعه بين( دو دوبهتوصي  و تاسير وابستگي متقاب  )

د کمتدر  از متايرهدا   اصدلي متايرهدا بده تهددا     مجموعده  کداه   نخس : يابدمي دس  خود هد  به

ها به خاطر ويهگي ساختار  که ممكن اس  درون مجموعه ؛ دوم مهني يافتن عام ها عام موسوم به 

 (138۶ آ ر ، هوشمند وباشد )رواب  مزبور وجود داشته 

بطده خاصدي را   را هسدتند،  ارتبداط بدي  ظاهر به که متايرهايي از فراوان ها مجموعه بين روش اين

کند. تااو  بين اين روش و رگرسيون چندگانه در ايدن اسد  کده    برقرار مي تح  يک مد  فرضي

هدا )کده   شدوند، ثانيداً تهدداد عامد     اوالً، متايرها به صور  مستقيم در ساختار مد  ارتباطي ظاهر نمدي 

دهندد(  ترکيب خطدي از متايرهدا  اصدلي هسدتند و ويهگدي خاصدي از ارتبداط متايرهدا را نشدان مدي          

                                                             
1. Nourse and Hogg 
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 6 و 5 هاي همارههجدهم  سال اقتصادي مجله  122

 

 

تهداد متايرها  اصلي هستند. به هر حا  روش تحلي  عاملي، مددعي اسد  کده در    کمتر از  مراتب به

 (.1378کند. )کوثر ، زير را برطر  مي مسائ اين روش، مشكال  مربوط به 

 .اس   ي  شرل به مختل  ها بخ  در استااده مورد ها شاخص عناويندر اين تحقيق، 

 صنعت بخش يها هاخص -الف

 ضريب شاخص ،گذار  سرمايه بالاه  ها  گراي  شاخص ، بر هيرماس شاخص کاربر ، شاخص

 توليددا ،  بدازدهي  شداخص  هزينده،  بده  درآمد شاخص انرژ ، دهي بهره شاخص استهال ، جبران

 .افزوده ارزش مكاني ضريب شاخص و اشتاا  مكاني ضريب شاخص و شاغلين سرانه توليد شاخص

 کشاورزي بخش يها هاخص -ب

 و زراعدي  نسبي ور  بهره شاخص زراعي، توليدا  ارزش مكاني ضريب صشاخ :زراعت بخش -1

 ؛زراعي محصوال  کش  ريز سطح مساح  سهم شاخص

 و بداغي  نسدبي  ور  بهدره  شداخص  بداغي،  توليددا   ارزش مكداني  ضدريب  شداخص  :باغی بخش -2

 ؛باغي محصوال  کش  ريز سطح مساح  سهم شاخص

 محصوال  توليد ارزش سهم شاخص دامي، توليدا  ارزش مكاني ضريب شاخص :دامی بخش -3

 .کشور از استان توليد ارزش سهم تااض  شاخص و دامي

 تخدما بخش يها هاخص -ج

 سدهم  و شداخص  نسدبي  کداردهي  کاردهي، شداخص  شاخص افزوده، ارزش مكاني ضريب شاخص

 .افزوده ارزش

 هدا  آن زا ترکيبدي  و عددد   تاکسدونومي  عداملي،  تحليد   هدا   تكنيک از محاسبا  انجام برا 

 .اس   ي  شرل به اقتصاد  ها  فهالي  نسبي و مطلق مزي  مهر   ها شاخص .اس  شده استااده

 مکانی ضريب هاخص -

 همان اشتاا  يا افزوده ارزش به نسب  منطقه اقتصاد  ها  فهالي  اشتاا  يا افزوده ارزش شاخص اين در

 .شوند مي نمايان هستند مزي  ارا د که يهاي فهالي  و دهش سنجيده کشور ک  در اقتصاد  ها  فهالي 

 کاردهی هاخص -

 .آيد مي دس  به فهالي  آن ستانده ارزش به فهالي  يک افزوده ارزش نسب  از شاخص اين
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 نسبی کاردهی -

 .آيد مي دس  به خاص فهالي  يک در کشور کاردهي به استان کاردهي نسب  از

 يبر هيسرما هاخص -

 فهالي  شاغلين تهداد به (پرداختي دستمزد منها  افزوده ارزشسرمايه ) ارزش ب نس از شاخص اين

 .آيد مي دس  به نظر مورد

 هزينه به درآمد هاخص -

 هدر  توليددا   ارزش نسدب   از و دارد مستقيم ارتباط اقتصاد  ها  فهالي  سودآور  با شاخص اين

 .آيد مي دس  به فهالي  آن ک  هزينه به اقتصاد  فهالي 

 تجمع هاي صرفه هاخص -

 به توجه با استان، يک در مهين اقتصاد  فهالي  يک بيشتر چه هر تجمع و توسهه شاخص، اين طبق

 آن يدافتگي  توسدهه  و بدودن  بهينده  محصدوال ،  بازاريدابي  و اوليده  مواد تهيه برا  واحدها هماهنگي

 ارزش بده  اقتصداد   ليد  فها هر (کش  زير سطح) افزوده ارزش نسب  از و دهد مي نشان را فهالي 

 .آيد مي دس  به استان در مربوطه اقتصاد   ها بخ  ک  (کش  زير سطح) افزوده

 گذاري سرمايه بالفعل هاي گرايش هاخص -

 آيد مي دس  به ها فهالي  گذار  سرمايه ک  به نظر مورد فهالي  گذار  سرمايه نسب  از شاخص اين

 .دهد مي نشان را نظر مورد ها  فهالي  از يک هر در ذار گ سرمايه به گذاران سرمايه گراي  ميزان و

 استهالك جبران ضريب هاخص -

 .آيد مي دس  به نظر مورد فهالي  افزوده ارزش به گذار  سرمايه نسب  از شاخص اين

 توليدات بازدهی هاخص -

 نگربيدا  و آيدد  مدي  دسد   بده  نظر مورد فهالي  دستمزد ارزش به افزوده ارزش نسب  از شاخص اين

 .اس  کار نيرو  به شده پرداخ  دستمزد ريا  يک ازا  به جادشدهيا ارزش ميزان

 (کار نيروي وري بهره) کاربري هاخص -

 شاخص .آيد مي دس  به نظر مورد فهالي  در شاغالن تهداد به افزوده ارزش نسب  از شاخص اين

 .رود مي کار به کارايي ميزان دادن نشان منظور به ور  بهره
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 6 و 5 هاي همارههجدهم  سال اقتصادي مجله  124

 

 

 هاغلين سرانه توليد صهاخ -

 و آيد مي دس  به نظر مورد فهالي  شاغلين تهداد به ستانده يا توليدا  ارزش نسب  از شاخص اين

 .شود مي گرفته نظر در ستانده ايجاد در شاغ  هر سهم گير  اندازه برا  مهيار  عنوان به

 انرژي دهی بهره هاخص -

 .آيد مي دس  به نظر مورد فهالي  مصرفي انرژ  به افزوده ارزش نسب  از شاخص اين

 نسبی وري بهره هاخص -

 يدا  زراعدي  فهاليد   يک در کشور به استان کش  زير مساح  به توليد ارزش نسب  از شاخص اين

 .آيد مي دس  به باغي

 پژوهش هاي يافته. 7

 استان کشاورزي بخش هاي فعاليت بندي اولويت .7-1

 استان زراعی بخش هاي فعاليت بندي اولويت -الف

 نسدبي  ور  بهدره  کشد ،  زيدر  مساح  سهم ميانگين حسابي سه شاخص) يبيترکشاخص  بر اساس

 هدا   فهاليد  (، در بخ  محصوال  زراعدي اسدتان،   ها فهالي  توليد ارزش مكاني ضريب و زراعي

، يفرنگد  گوجده لوبيدا، حبوبدا ، غدال ، هندوانده، محصدوال  جداليز ،        گنددم،  توليدد  بده  مربدوط 

 .باشند ميفارس  استان زراعي ها  فهالي دهم  تا او  ها  اولوي و پنبه  ا  علوفه ر   سبزيجا ،

 در بخش زراعی استان فارس دار تياولو هاي فعاليت .4جدول 

 رتبه شاخص ترکيبي محصو  ردي 

 1 23/17 گندم 1

 2 01/17 لوبيا 2

 3 8۶/1۶ حبوبا  3

 4 72/1۶ غال  4

 5 41/1۶ هندوانه 5

 ۶ 11/1۶ اليز محصوال  ج ۶

 7 88/15 يفرنگ گوجه 7

 8 55/15 سبزيجا  8

 9 14/15 ا  علوفه ر   9

 10 87/14 پنبه 10

 تحقيق ها  يافته: مأخذ
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 استان باغی بخش هاي فعاليت بندي اولويت -ب

 ،انگدور  ،اندار  ،بده  ،بدادام  ،ليمدوترش  ،شاتالو توليد به مربوط ها  فهالي باغي،  ها  فهالي در بخ  

 اختصداص  خدود  به را استان باغي ها  فهالي  دهم تا او  ها  اولوي گردو و سيب  ،پرتقا  ،رانجي

 ور  بهره ،کش  ريز مساح  سهم  ها شاخص مقادير نيز ابتدا ها فهالي اين  بند  رتبه. برا  اند داده

تااده از آمده و با اسد  به دس  ها فهالي  از هرکدام باغي توليدا  ارزش مكاني ضريب و باغي نسبي

 .اند شده بند  رتبهشاخص ترکيبي 

 در بخش باغی استان فارس دار تياولو هاي فعاليت .5جدول 

 رتبه شاخص ترکيبي محصو  ردي 

 1 27/14 شاتالو 1

 2 08/14 ليموترش 2

 3 94/13 بادام 3

 4 80/13 به 4

 5 ۶2/13 انار 5

 ۶ 4۶/13 انگور ۶

 7 11/13 انجير 7

 8 89/12 پرتقا  8

 9 ۶5/12 گردو 9

 10 43/12 سيب 10

 تحقيق ها  يافته: مأخذ

 استان دامی بخش هاي فعاليت بندي اولويت -ج

 مدرغ،  گوشد   گاومي ، گوش  گاو، گوش  گوساند، گوش  توليددامي،  ها  فهالي در بخ  

 تدا  او  هدا   اولويد  و توليد شير گوسداند  شتر  گوش ، عس ، مرغ تخم، بز گوش  ،ماهي گوش 

 .اند داده اختصاص خود به را استان دامي ها  فهالي  مده
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 در بخش زراعی استان فارس دار تياولو هاي فعاليت .6جدول 

 رتبه شاخص ترکيبي محصو  ردي 

 1 53/1۶ گوساند گوش  1

 2 42/1۶ گاو گوش  2

 3 2۶/1۶ مرغ گوش  3

 4 12/1۶ ماهي گوش  4

 5 01/1۶ گاومي  گوش  5

 ۶ 94/15 بز گوش  ۶

 7 75/15 مرغ تخم 7

 8 ۶1/15 عس  8

 9 44/15 شتر گوش  9

 10 37/14 توليد شير گوساند 10

 تحقيق ها  يافته: مأخذ

 استان خدمات بخش هاي فعاليت بندي اولويت. 7-2

کده   طدور  ه بخ  خدما  نيز، از شاخص ترکيبي استااده شده اسد  بد   ها  فهالي  بند  رتبهبرا  

 افدزوده  ارزش سدهم  و نسدبي  کداردهي  کداردهي،  افدزوده،  ارزش مكداني  ضدريب   هدا  شاخصابتدا 

ايدن شداخص،    بدر اسداس  . گيدرد  مدي شك   ها آنحسا  شده و شاخص ترکيبي از ميانگين  ها فهالي 

 اسدتان  خدما بخ   ها  فهالي  پانزدهم تا او  ها  اولوي  ،7در جدو   شده گزارش ها  فهالي 

 .اند داده اختصاص خود به را

 در بخش خدمات استان فارس دار تياولو هاي فعاليت .7جدول 

 رتبه افزوده ارزش سهمشاخص  محصو  ردي 

 1 74/14 فروشي عمده 1

 2 ۶0/14 فروشي خرده 2

 3 42/14 ا  جاده ونق  حم  3

 4 12/14 مسكوني شخصي واحدها  خدما  4

 5 94/13 رستوران 5

 ۶ 71/13 دولتي درمان و بهداش  ۶
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 در بخش خدمات استان فارس دار تياولو هاي فعاليت .7جدول ادامه 

 رتبه افزوده ارزش سهمشاخص  محصو  ردي 

 7 48/13 وابگاهخ و هت  7

 8 25/13 بانک 8

 9 01/13 خصوصي درمان و بهداش  9

 10 87/12 مخابرا  و پس  10

 11 70/12 شهر  خدما  11

 12 53/12 ورزشي و تاريحي ،فرهنگي خدما  12

 13 40/12 دولتي عالي آموزش 13

 14 14/12 وکار کسب خدما  و کرايه 14

 15 97/11 انتظامي امور 15

 تحقيق ها  افتهي: مأخذ

 استان صنعتی هاي فعاليت بندي اولويت. 7-3

 هدا   گدراي   هزينده،  بدر  درآمدد   هدا  شداخص  مقدادير  صدنهتي، ابتددا   هدا   فهاليد   بندد   رتبهبرا  

 توليددا ،  بدازدهي  ،(کدار  نيدرو   ور  بهدره کداربر  )  اسدتهال ،  جبدران  ضدريب  ،گدذار   سرمايه

به  را افزوده ارزش مكاني ضريب و اشتاا  مكاني ضريب ، بر هيسرما سرانه، توليد انرژ ، دهي بهره

 شداخص ترکيبدي،   بر اساس .هيمد ميشك   را شاخص ترکيبي ها آنو با استااده از  آوريم يم دس 

، سداخ  فلدزا    غيرفلدز   کاني محصوال    ساخ  وساي  الكترونيكي و برقي،توليد ها  فهالي 

، مواد شيميايي، دبداغي و  پالستيک يک واز الست محصوال  توليد ،لبني  ها فرآورده توليداساسي، 

مدواد شديميايي، فدرآور      ،سداخ  وسداي  نقليده    غدذايي،  محصدوال   ريسدا  توليدد  پرداخد  چدرم،  

 .دهند مي تشكي  را استان صنه  بخ  ازدهمي تا او  ها  اولوي محصوال  کشاورز  
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 در بخش خدمات استان فارس دار تياولو هاي فعاليت .8جدول 

 رتبه ترکيبي شاخص محصو  ردي 

 1 45/18 ساخ  وساي  الكترونيكي و برقي 1

 2 12/18 غيرفلز  کاني محصوال  2

 3 85/17 ساخ  فلزا  اساسي 3

 4 ۶2/17 لبني ها  فرآورده توليد 4

 5 44/17 پالستيک از الستيک و محصوال  توليد 5

 ۶ 31/17 مواد شيميايي ۶

 7 02/17 دباغي و پرداخ  چرم 7

 8 85/1۶ غذايي اير محصوال س توليد 8

 9 ۶4/1۶ ساخ  وساي  نقليه 9

 10 37/1۶ مواد شيميايي 10

 11 11/1۶ فرآور  محصوال  کشاورز  11

 تحقيق ها  يافته: مأخذ

 ها شنهاديپو  گيري نتيجه. 8

 و تجدار   ضامن توسهه تواندمي کشور مختل  مناطق در مناسب صنهتي توسهه ها  سياس  اتخا 

 و توليدد  همچنين گسترش باشد. مختل  اقتصاد ها  بخ  توليدا  برا  تجار  زارها با گسترش

از اين رو، ايدن   .اس  مختل  توليد  ها  فهالي  در گذار  سرمايه افزاي  مستلزم صادرا  توسهه

کشداورز ، صدنه  و    هدا   بخد  توليدد  در   هدا   فهالي  بند  اولوي و  تحقيق به منظور شناسايي

و اطالعدا  اقتصداد  اسدتان فدارس از      هدا  دادهارس انجام شده اس . برا  اين کدار  خدما  استان ف

آمار  استان، جهاد کشاورز  و امور اقتصاد  و دارايي اسدتان فدارس    ها  سالنامهمرکز آمار ايران، 

شده اس . سپس در ادامه با اسدتااده از روش تاکسدونومي عددد  و تحليد  عداملي و بدا         آور جمع

، بندد   اولويد  اين  بر اساسشده اس .  بند  رتبهتوليد   ها  فهالي متهدد،  ها  شاخصاستااده از 

لوبيدا، حبوبدا ، غدال ،     گنددم،  توليدد  بده  مربدوط  هدا   فهاليد  در بخ  محصوال  زراعي استان، 

 تدا  او  هدا   اولويد  و پنبده   ا  علوفده  ر   ، سبزيجا ،يفرنگ گوجههندوانه، محصوال  جاليز ، 

 مربدوط  ها  فهالي باغي،  ها  فهالي فارس انتخا  شدند. در بخ   استان زراعي  ها فهالي دهم 
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 تدا  او  هدا   اولويد  گردو و سيب  ،پرتقا  ،انجير ،انگور ،انار ،به ،بادام ،ليموترش ،شاتالو توليد به

 توليدد دامدي نيدز،    هدا   فهاليد  . در بخد   اند داده اختصاص خود به را استان باغي ها  فهالي  دهم

، بدز  گوشد   ،مداهي  گوشد   مدرغ،  گوشد   گداومي ،  گوشد   گداو،  گوشد   گوسداند،  ش گو

 اسدتان  دامدي  ها  فهالي  دهم تا او  ها  اولوي و توليد شير گوساند شتر  گوش ، عس ، مرغ تخم

 .باشند ميفارس 

، فروشددي خددرده، فروشددي عمددده هددا  فهاليدد شدداخص ترکيبددي،  بددر اسدداسدر بخدد  خدددما ، 

 هتد  ، دولتي درمان و بهداش ، رستوران، مسكوني شخصي واحدها  ا خدم، ا  جاده ونق  حم 

 خددما  ، شدهر   خددما  ، مخدابرا   و پسد  ، خصوصدي  درمدان  و بهداشد  ، باندک ، خوابگداه  و

 ،انتظدامي  امدور و  وکدار  کسدب  خددما   و کرايه، دولتي عالي آموزش، ورزشي و تاريحي ،فرهنگي

 اند داده اختصاص خود به را استان ا خدمبخ   ها  فهالي  پانزدهم تا او  ها  اولوي 

  ساخ  وساي  الكترونيكدي  توليد ها  فهالي  شاخص ترکيبي، بر اساس در بخ  صنه  نيز،

 توليدد  ،لبندي  هدا   فدرآورده  توليدد ، سداخ  فلدزا  اساسدي،    غيرفلدز   کداني  محصدوال   و برقدي، 

 ساير محصدوال   ليدتو ، مواد شيميايي، دباغي و پرداخ  چرم،پالستيک از الستيک و محصوال 

 تدا  او  هدا   اولويد  مواد شيميايي، فدرآور  محصدوال  کشداورز      ،ساخ  وساي  نقليه غذايي،

 .دهند مي تشكي  را استان صنه  بخ  ازدهمي

گدذار  و حمايد  از   گيران و فهاالن اقتصاد  استان با سرمايهاز اين رو ضرور  اس  تا تصميم

هدا  مختلد  اقتصداد  اسدتان را ارتقدا داده و      توليد در بخد  ، رشد دار  ياولوتوليد   ها  فهالي 

 سهم آن بخ  در اقتصاد کشور را بهبود بخشند.

 منابع

صنهتي استان  ها  گراي  و ها  يقابلشناسايي ».(1385) فرهنگصفر  ابوالقاسم و ،يعشراثنی  -

 .81-۶2صص  .19شماره  .و توسههمجله دان   .«مازندران

 بنددد  رتبدده».(1394) سههيد الحسههينی  مسههلمسيد و پهلوانی، مصههيب؛اسههداهزاده  الونههدي -

 هدا   پدهوه  فصدلنامه   .«بلوچسدتان صدنهتي در اسدتان سيسدتان و     گدذار   سرمايه ها  اولوي 

 .129-107صص  .29شماره  .8دوره  .مديري 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

jip
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                            25 / 27

https://www.noormags.ir/view/fa/creator/309997/%d8%a7%d8%b3%d8%af%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87_%d8%a7%d9%84%d9%88%d9%86%d8%af%db%8c_%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/25609/%d9%85%d8%b5%db%8c%d8%a8_%d9%be%d9%87%d9%84%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/309998/%d8%b3%db%8c%d8%af_%d9%85%d8%b3%d9%84%d9%85_%d8%b3%db%8c%d8%af_%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86%db%8c
http://jmr.usb.ac.ir/issue_334_368_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+8%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+29%D8%8C+%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2+1394%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+5-180.html
https://ejip.ir/article-1-1044-en.html


 6 و 5 هاي همارههجدهم  سال اقتصادي مجله  130

 

 

اقتصدداد   بنددد  رتبدده»( 1387) نبييههان جههوردي فاطمههه السههادات و نيمحمدحسهه بصههيري، -

از روش تاکسدونومي بده    بدا اسدتااده  ايران  بردار  بهرهاستراتهيكي مواد مهدني مهادن در حا  

-123صدص   .5۶شماره  .پايگاه داده علوم زمين کشور .«رانيادر   گذار سرمايه منظور توسهه

133. 

 .«کشدور مختلد     هدا  اسدتان ا  از توسدهه صدنهتي   تحليلي مقايسده » .(1381) بختياري، صادق -

 .30-25 صص .22شماره  .پهوهشنامه بازرگانيفصلنامه 

سددازمان  .«توسددهههددا  شدداخص جدداديدر اروش آندداليز تاکسددونومي ».(13۶2) ژنيههب بيههدآباد، -

 استان مرکز . وبودجه برنامه

 .«شرقي آ ربايجان استان صنهتي توسهه استراته  تدوين و مطالهه».(1385) محمدباقر بهشتی، -

 .شرقي آ ربايجان  زير برنامه و مديري  سازمان .تبريز

بدر   مدؤثر صنايع استان اصاهان و عوام    ا رتبهها  تحليلي از مزي » .(1381) پيراسته، حسين -

 .17-14صص  .79شماره  .مجله برنامه بودجه .«آن

اقتصداد  و تهيدين    هدا   فهالي بند   اولوي » .(1391) بهشتی محمدباقر، صمد و حکمتی فريد -

و  2شدماره   .15دوره  .و بودجده  ريز  برنامهفصلنامه  .«اردبي گذار  استان  ها  سرمايه فرص 

 .۶2-35 صص .3

در  گدذار   سدرمايه  بندد   رتبهو  بند  اولوي » .(1395) یصباغو محمد آقاپور  رهيمن ،دهروخن -

ندوين    هدا  دهيد ا المللدي  بيندومين کنارانس  .«خوزستاناستان  ها  شهرستانزيربخ  زراع  

سسده حاميدان زيسد  انددي  محدي       ؤم .اردبيد   .در کشاورز ، محي  زيس  و گردشدگر  

 .آرماني

 خراسانبند  صنايع در استان اولوي » .(1385) سليمی فرمصافی را و ، زهيآباد یعلهيرزور  -

 دانشگاه فردوسي مشهد. .کارشناسي ارشد نامه انيپا .« رضو

  ها  يمزشناخ  روند اشتاا  بخ  صنه  و تهيين  وتحلي  تجزيه» .(1378) کوثري، مسعود -

 .اجتماعي امور و ارک وزار  .«کشور  ها استاننسبي ايران در صنايع کاربر در برخي 
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در بخدد  خدددما  بدده روش  گددذار  سددرمايه بنددد  اولويدد » .(1395) همکههارانمختههاري و  -

 .اقتصداد   هدا   پدهوه  فصدلنامه   .« آ. سازمان تاپسيس فاز ، مطالهه مورد : گير  تصميم

 .140-121صص  .1شماره  .1۶دوره 

 هدا   فرصد   و ها توانمند  .(1395) ييدارا و اقتصاد سازمان و اشتاا  و ريز  برنامه مهاون  -

 .اياالنب خاتم را انتشا .فارس استان گذار  سرمايه

گدذار  صدنهتي   سرمايه ها  اولوي تهيين » .(1378) يبازرگان  ها پهوه مؤسسه مطالها  و  -

 .133-129صص  .«يصنهتنسبي صادرا    ها  يمزجه  تقوي  

 .مختل   ها سا  .«کشور صنهتي بزرگ ها کارگاه»ايران آمار، مرکز آمار -

گدذار  صدنهتي    سدرمايه  هدا   اولويد  تهيدين  » .(1391) ابراهيمیمهرزاد  و ابراهيم ،نگهداري -

-127 صصد  .17شماره  .۶دوره  .مي پهوهشي مطالها  اقتصاد لفصلنامه ع .«استان هرمزگان

14۶. 

مجله داند    .«کرمانتحلي  ساختار صنه  استان » .(1385) يآذر یلافعلو  محمود هوهمند، -

 .۶5-45صص  .21 شماره .و توسهه

- Bender, S& Li, K.W. (2008). “The changing trade and revealed comparative 

advantage of Asian and Latin American manufacture exporte”. Center Discuss 

Paper, 843: 89-104. Available at: www.econ.yale.edu/egcenter 

- Chaudhary, A. (2016), "Revealed Comparative Advantage Index: An Analysis 

of Export Potential of Indian Textiles Industry in the Post MFA Period", 

American Journal of Economics, Vol. 6 (6), pp. 344-351. 

- Granabetter, D.RevealedComparativeAdvantageAnAnalysis:Index“(2016)

ofExportTradeintheAustrianDistrictofReview of innovation,”Burgenland 

and competitiveness, vol. 2. 

- Levchenko, A. and J. Zhang (2016) "The Evolution of Comparative Advantage: 

measurement and Welfare implications", Economic Policy, Vol. 27:72, PP. 

567-602. 

- Li, K.W., & Bendes, S. (2009). “The gain and loss of comparative advantage in 

manufactured exports amang regions”. Center Diacussion Paper, Vol. 853, 
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