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    دار مکاتبات ی عهده * نویسنده
  .۱۳۹۷٫۱۱٫۱۷ ، پذیرش:۱۳۹۶٫۱۰٫۱۰دریافت: 

های نسبی صنایع استان کردستان با استفاده  شناسایی مزیت
   های تاپسیس و تغییر سهم از مدل

  سمیرا محمدیو  علی فقه مجیدی، *بختیار جواهری
  کردستاندانشگاه 

عالوه بر کمک به حضور هوشمندانه در بازارهای  ۱شناخت مزیت نسبی: چکیده
های  و شاخص کند ها کمک شایانی می منابع و سرمایه ی تخصیص بهینهجهانی، به 

های  توانند فعالیت روند می های مهم اقتصادی به شمار می مزیت نسبی که از سنجه
از  نمایند.نفتی را هدایت   صادرات غیر ی گذاری در امر تولید با هدف توسعه سرمایه

های زیادی را از  فرصت ،های یک منطقه در صادرات طرفی عدم تشخیص پتانسیل
 ی دار و مطالعه گیرد. از این رو هدایت منابع به سوی صنایع اولویت کنندگان می صادر
ست. در این تحقیق، ا های اقتصادی در تولیدات صنعتی امری ضروری مزیت
تر استان کردستان با استفاده از مدل  ن و بیشنفر کارک ۱۰های نسبی صنایع با  مزیت

تفکیک  به ۱۳۹۲تا  ۱۳۸۷ های زمانی سال ی برای دوره ۳و مدل تاپسیس ۲تغییر سهم
زایی و تولید شناسایی  های اشتغال از جنبهرقمی،  ۴و  ISIC ،۲ ،۳ ۴ی آیسیککدها

اشتغال صنایع با  ی طبق نتایج حاصل از روش تغییر سهم، در زمینهشده است. 
بخش  ی صنایع برنده ۲۹، ۲۵، ۱۷، ۱۵تولید  ی و در زمینه ۲۹، ۲۶، ۲۵، ۱۵کدهای 
ترین مزیت را در  بیش ۲۶و  ۱۵صنایع  TOPSISو طبق روش  هستندصنعت 
صنایع اند. نتایج حاصل از هر دو مدل بیانگر آن است که  زایی و تولید داشته اشتغال

داری،  آالت کشاورزی و جنگل فلزی، تولید ماشین  رتولید سایر محصوالت کانی غی
غذایی و آشامیدنی، تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی، تولید   صنعت مواد

 مزیتترین  بندی نشده و تولید منسوجات، دارای بیش آالت و تجهیزات طبقه ماشین
است توجه بنا بر این، الزم  اند. مورد مطالعه در استان بوده ی طول دوره بی درنس

  .شودتری از جانب دولت و مسئوالن به این صنایع معطوف  بیش
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مدل  ؛مدل تاپسیس  ؛استان کردستان  ؛بخش صنعت ؛مزیت نسبی واژگان کلیدی:
  .تغییر سهم

   مقدمه - ۱
ای در  تــرین مباحــث اقتصــاد منطقــه اقتصادی مناطق یک کشــور از مهم ی رشد و توسعه

هــای محلــی اســت کــه  شود، زیرا یکــی از اهــداف مهــم دولت های اخیر محسوب می دهه
ــه آن توجــه داشــته باشــند. پیشــرفت گذاران سیاســتریزان و  برنامــه های  دولتــی بایــد ب

 شناسی و ، از نظر علل(رشد ثروت ملل) ۵اقتصادی و اجتماعی و گسترش رفاه عمومی
دهد کــه یکــی  ها را در درون خود جای می طیف وسیعی از عوامل و مؤلفه سنجی معلول

است. مزیــت نســبی  ها که نسبت به بقیه متمایز است، تئوری مزیت نسبی از این مؤلفه
. ریزی تولیــد، صــادرات و واردات اســت یکی از معیارهای مهم اقتصــادی جهــت برنامــه

یابــد کــه آن محصــول از  ماعی در تولید یک محصــول زمــانی تحقــق میحداکثر سود اجت
مزیت نسبی باالیی برخوردار باشد. بنا بر این بررسی مزیت نســبی محصــوالت مختلــف 

ــه سیاســت ــان را می ب ــن امک ــه گذار ای ــا طراحــی و ارائ ــه ب ــد ک ــوی مناســب، ی  ده الگ
تمــاعی هــدایت کنــد کنندگان را به سمت تولیــد محصــولی بــا حــداکثر ســودآوری اج تولید

 ی های نســبی هــر منطقــه در زمینــه ها و مزیت توجهی به استعدادها، توانایی . اما بی]۳[
ها متناســب بــا امکانــات و  گــذاری شــود تــا ســرمایه هــای اقتصــادی موجــب می فعالیت
ی  های متعـــدد توســعه های بالقوه مناطق صورت نگیرد و به رغم اجــرای برنامــه ظرفیت

  نیافتگی مناطق ادامه یابد.  همچنان روند توسعهای،  ملی و منطقه
ن پیوســتن ایــران بحــث پیرامــوشدن آن در سطح جهان و از طرفــی  شدن و فراگیر جهانی

ریزان اقتصادی کشــور بــا حساســیت و  موجب شده تا برنامه ۶هانیج به سازمان تجارت
زیرا شــرط الزم ها به مناطق مختلف کشور کنند.  تری اقدام به هدایت سرمایه دقت بیش

پــذیری اســت کــه  الملل، ارزیابی میــزان رقابت تجارت بین ی برای حضور مؤثر در عرصه
های  های نسبی یک کشور که بر اساس پتانســیل این امر از طریق شناخت مفهوم مزیت
  .  ]۱۸[شود  متفاوت هر منطقه است، حاصل می

طــور  در کشور بــه ۱۳۹۳تا  ۱۳۶۸های  بخش صنعت و معدن طی سالی  ارزش افزوده
بخــش صــنعت و معــدن ی  درصد رشد کرده است. روند رشد بالقوه ۶٫۶متوسط سالیانه 

رو بــه  ۱۳۸۰ ی ههای ابتــدایی دهــ ، از ســالاســتهــای ایــن بخــش  کــه نشــانگر ظرفیت
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تــوان  به حدود صفر درصد رسیده است. می ۱۳۹۳ و ۱۳۹۲های  کاهش بوده و در سال
ــت ــی از سیاس ــه ترکیب ــت ک ــات در  گف ــی کارخانج ــران تعطیل های نامناســب ارزی، بح

هــای اقتصــادی، کــاهش منــابع نفتــی، کــاهش انگیــزه بــرای  ، تحریمذکرشــدههای  ســال
آالت و تجهیــزات  گذاری در بخش صنعت و معدن و کاهش دسترسی به ماشــین سرمایه

ایــن بخــش و  ی المللی سبب شد تا در نهایــت تــوان بــالقوه بازارهای بین روز از طریق هب
 ].۱۶[گذاری کــاهش یابــد  رشــد صــنعتی در ایــران کــاهش داده و انگیــزه بــرای ســرمایه

های  های آمــاری اســتان کردســتان و بررســی حســاب ســالنامه مطــابق آمــار موجــود در
کردســتان یکــی از تــوان گفــت کــه بخــش صــنعت اســتان  ، می۱۳۹۰اقتصادی در ســال 

زیــرا ســهم ایــن بخــش از کــل  اســتاثر در تولید ناخالص استان  های ضعیف و کم بخش
GDP  میلیارد ریال بوده است. این امــر  ۲٬۶۲۹ ی افزوده درصد با ارزش ۵استان فقط

الزم به ذکــر اســت  .داردداللت بر عدم رونق و گسترش بخش صنعت در اقتصاد استان 
کشــور در ســال  ی افزوده بخش صنعت استان کردستان از کل ارزش ی افزوده سهم ارزش

درصــد از کــل  ۸٫۸بــوده اســت و همچنــین ســهم اشــتغال بخــش صــنعت  ۰٫۴، ۱۳۹۰
پــایینی قــرار دارد  هــا در ســطح نســبتًا شاغلین استان بوده که در مقایسه بــا دیگــر بخش

]۱۱.[   
ماننــد نیــروی کــار  فــراوان ی های بالقوه استان کردستان با وجود برخورداری از پتانسیل

ــایی کم فــراوان و تحصــیل ــین  کرده، شــرایط آب و هــوا و شــرایط جغرافی ــر و همچن نظی
کمبود منابع  ی اند، همواره با مسئله که در سطح استان پراکنده شده طبیعی فراوان منابع 

هــای  ار متخصــص و عــدم اســتفاده از ظرفیتکــ مالی، نشت ســرمایه، مهــاجرت نیــروی
به کمبود سرمایه در گــردش واحــدهای صــنعتی، مواجــه بــوده کــه  تان با توجهصنعتی اس

بــودن  هدفمنــد ماندگی صنعتی در استان شده است. از ســوی دیگــر، غیــر منجر به عقب
های موجــود در اســتان موجــب تعطیلــی و ورشکســتگی بســیاری از  معــدود ســرمایه

 ی ماههه منتشرشده در سبر اساس آمارهای است.  شدههای صنعتی در سطح استان  بنگاه
ــدن و تجــارت در خصــوص وضــعیت واحــدهای  ۱۳۹۴اول ســال  از وزارت صــنعت، مع

های آخر کشوری قرار گرفتــه و ایــن مهــم  صنعتی و آمار شاغالن این بخش، کردستان در رتبه
نمــایی کلــی از  ۱های مشــهود در ایــن بخــش اســت. در جــدول  وجــود ضــعفی  دهنده نشــان

  کردستان آمده است. وضعیت بخش صنعت استان
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ماندگی صنعتی و خــروج ســرمایه و  اری برای مقابله با این عقبکبنا بر این، یافتن راه
الزم در جهت شکوفایی استعدادهای موجود در اســتان بایــد در اولویــت  ی جذب سرمایه

های اقتصادی استان قرار گیرد. پس اهمیت بخش صنعت، کمبود منــابع مــالی  پژوهش
هــای متفــاوت هــر منطقــه، ســه رأس مثلثــی هســتند کــه ضــرورت تحقیقــات  و قابلیت

   .پیرامون شناسایی مزیت نسبی است
  

  ستان کردستانوضعیت بخش صنعت ا-۱جدول
  سهم از کل   کشور استان کردستان  شرح
  ۱٫۲   ۷۹٬۴۹۸  ۱٬۰۰۵  برداریتعداد پروانه بهره

  ۲٫۴   ۹۶٬۲۲۶  ۲٬۳۱۲  تعداد جواز تأسیس
  ۰٫۶  ۹٬۰۰۰٬۰۰۰  ۸٬۶۳۶  تعداد شاغالن
  ۰٫۵۱   ۱۴٬۶۹۷  ۴۸۱  های فعالتعداد کارگاه
 مرکز آمار ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارتها:مأخذ داده

  مبانی نظری - ۲
های اقتصادی ظهور کرد.  اولین اندیشه ،از قرن هجدهم و با رشد سریع صنایع در غرب

کــردن رشــد در حــال ظهــور، علــل و عوامــل، راهکارهــای   ها در پــی تئــوریزه این اندیشه
 ی جملــه مکاتــب پایــه در توســعههدایت و راهبری و بررســی پیامــدهای ممکــن بــود. از 

های  مزیت نسبی است. مزیت نســبی یکــی از مباحــث اصــلی نظریــه ی اقتصادی نظریه
صادرات است. موضوع مزیــت در ابتــدا توســط ی  الملل و به تبع آن توسعه تجارت بین

آن،  ی الملل مطرح شده کــه در واقــع بــه وســیله در ادبیات تجارت بین ]۴[آدام اسمیت 
  علت تجارت تبیین شده است. 

 ی مزیت نسبی عبارت است از توانایی یــک کشــور در تولیــد و صــدور کــاالیی بــا هزینــه
تر. به این مفهوم که هــر کشــوری کــه در کــاالی خاصــی مزیــت  تر و قیمت ارزان نسبی کم

 نسبی دارد، در تولید و صادرات آن کاال تخصص پیدا خواهد کرد و در مقابل، کاالهــایی
هـــا مزیـــت نســـبی نـــدارد از ســـایر کشـــورها وارد خواهـــد کـــرد تـــا نیـــاز  را کـــه در آن

 ی دهنــده تواند نشان وجود صادرات می ،تقاضاکنندگان را پاسخگو باشد. مطابق تعریف
نســبی در  عــدم مزیــت ی دهنده مزیت نسبی در کاالهای صادراتی و وجود واردات نشان

ای اســت کــه در  المللــی بــه گونــه جــارت بینکاالهای وارداتــی باشــد. ماهیــت آمارهــای ت
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آورد.  حســب کاالهــا مســائل و مشــکالتی را پدیــد مــی نسبی بر ارزیابی تجربی از مزیت
یــک گــروه خــاص از کاالهــا ی  چون بسیاری از کشورها هم صــادرکننده و هــم واردکننــده

ستقیم عنوان یک شاخص م های واردات و صادرات را به گیری شوند بنا بر این اندازه می
هــای حقیقــی تجــارت  کند. بــه عــالوه، جریان اعتبار می از مزیت یا عدم مزیت نسبی بی

آل تجــاری (الگوهــای مزیــت نســبی در محــیط تجــارت  الملل نسبت به شرایط ایــده بین
  .]۱۰[ تر است آزاد) بسیار متفاوت و پیچیده

شــود کــه بررســی مزیــت نســبی بــه خــوبی وضــعیت موجــود و  بنا بر این نتیجه گرفته می
گذار  تــوان بــا ابــزاری کــه در دســترس سیاســت دهد و می وضعیت مطلوب را پوشش می

توان گفــت کــه اگــر  است، از وضعیت موجود به سمت وضعیت مطلوب حرکت کرد. می
، رونــد توســعه، اعــم از شوندق های نسبی به درستی شناسایی و در عمل نیز محق مزیت

اقتصادی، عبارت از جــایگزینی واردات، تشــویق صــادرات و  ی آن که استراتژی توسعه
ها باشد، سریع و پایدار خواهد بود. همچنین، این شناسایی در کاهش و  یا تلفیقی از آن

اســت. بنــا بــر ایــن  مــؤثرهــا، بیکــاری و...  رفع معضالتی از قبیل کســری تــراز پرداخت
های  گــذاری  های نسبی، راهنمایی مطمئن و عاملی جذاب برای ســرمایه اسایی مزیتشن

ی  های نسبی هر منطقــه اســتفاده داخلی و خارجی خواهد بود. در واقع، شناسایی مزیت
  .]۸[شود  منطقه تسریع می ی بهتر از امکانات موجود است که با تحقق این امر، توسعه

اســمیت  مطلــق آدام  مزیــت ی الملــل نظریــه ت بینهــای تجــار اصــلی اکثــر تئوری ی هسته
کیــد فــراوان شــده اســت.  ۸گرایی و تخصــص ۷المللــی است که در آن بر تقسیم کــار بین تأ

دهد. بنا بر ایــن  الملل رفاه جهانی را افزایش می اسمیت معتقد است که تجارت بین آدام
کاالهــا را بــه دیگــر  ی در تولید و صادرات چند کــاال تمرکــز کــرده و بقیــه دهر کشوری بای

کاالهای مورد نیاز خود ی  کشورهای دنیا واگذار نماید و مازاد تولید خود را صادر و بقیه
گاه نباید کــاالیی را در داخــل تولیــد کنــد در  را وارد نماید. به نظر اسمیت یک کشور هیچ

اســمیت نتوانســت تمــام ی  تر تهیه نماید. نظریــه تواند آن را از خارج ارزان صورتی که می
الملل و یا به تعبیری انجــام تجــارت بــین کشــورها را توجیــه نمایــد.  جوانب تجارت بین

که اگر کشوری در تولید هیچ یــک از  سؤالعنوان مثال این نظریه نتوانست برای این  به
المللی خارج  تجارت بین ی کاالها از برتری مطلق برخوردار نباشد، آیا آن کشور از جرگه

اهد شد یا خیر؟ پاسخ تئوریکی مناسبی ارائه دهد. دیدگاه اسمیت این بود کــه چنــین خو
در ایــن  تواند در مبادالت خارجی منافعی به دست آورد، بنا بر این احتمــاالً کشوری نمی
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سال بعد از اسمیت، قانون مزیت نسبی توسط  ۴۰کرد. حدود  مبادالت شرکت نخواهد
سیاســی و   ریکــاردو بــا انتشــار کتــاب اصــول اقتصــاد . دیویــدشــده یــدیوید ریکــاردو ارا
تئوری مزیت مطلق آدام اسمیت را به نقد و بررسی کشاند و به  ۱۸۱۷مالیات در سال 

سؤال فوق چنــین پاســخ داد کــه وقتــی کشــوری در تولیــد تمــام کاالهــا از برتــری مطلــق 
ا دارد تولیــد و صــادر ترین کــارایی ر ها بیش تواند کاالهایی را که در آن برخوردار باشد می

هــا دارد از خــارج وارد نمایــد. بــا  تــری در آن کند و در مقابل کاالهایی را که کارآمــدی کم
اجــرای چنــین سیاســتی ایــن کشــور از مبــادالت خــارجی منــافعی کســب خواهــد کــرد. 

طــور  هریکاردو مکانیزمی برای تضمین تجارت متعادل فراهم نمود که در مکانیزم وی، ب
، حتــی اگــر کشــوری در کنــد میتئوری مزبور بیــان دو کشور متفاوت است. کلی سود در 

تری) در مقایســه بــا کشــور دیگــری  تولید هر دو کاال دارای عدم مزیت مطلق (کارایی کم
توانــد  باشد، بــاز داد و ســتدی کــه حــاوی منــافع متقابــل بــرای هــر دو طــرف اســت، می

تــر اســت، بایــد در تولیــد و  کــمیی اصــورت کشــوری کــه دارای کــار ه اینصورت بگیرد. ب
تری (کــاالیی کــه دارای مزیــت  صدور کاالیی تخصص یابد که در آن عدم مزیت مطلق کم

نسبی است) دارد. در مقابل، این کشور باید کاالیی وارد نماید کــه در آن از عــدم مزیــت 
    .نسبی دارد  تری برخوردار است و به عبارتی در آن کاال عدم مزیت مطلق بیش

  ی پژوهش پیشینه - ۳
های متعددی صورت گرفتــه  نون پژوهشک های اقتصادی تا در خصوص شناسایی مزیت

های داخلــی و خــارجی در جــدول  طور خالصه به چند نمونه پژوهش است که در ادامه به
  اشاره شده است. ۲

 روش تحقیق - ۴
هــای  دادهتوصیفی است و از بعد هدف کاربردی کــه  -این پژوهش از بعد روش تحلیلی
گمــرک،  ی هــای آمــاری نظیــر: مرکــز آمــار ایــران، اداره مربــوط بــه آن از منــابع و پایگــاه

 شــدهاســتخراج  ۱۳۹۲-۱۳۸۷ ی های استانی بــرای دوره های آماری و آمارنامه سالنامه
تــر (بــر اســاس  های صنعتی با ده نفر کــارکن و بیش کارگاه تمامآماری  ی است و جامعه

ــا طبقــهتعریــف بانــک مرکــزی) و  رقمــی آیســیک  ،۴و  ۳، ۲ بنــدی کــدهای مطــابق ب
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)ISIC( و مــدل  ی صــنایع اســتان از روش تغییــر ســهمکه برای تعیین مزیت نسب است
  شده است. استفاده) TOPSISتاپسیس (

 

  ی تحقیق ای از پیشینه خالصه -۲جدول 

روش مورد  محققین
 بررسی

مورد  ی منطقه
 نتایج عنوان تحقیق بررسی

 همکارانلیو و 
]۲۵[ 

مزیت نسبی 
 آشکارشده

ایاالت متحده، 
 چین و هند

اثرات مزیت 
نسبی تجارت 
 خدمات دو جانبه

تر از  مزیت نسبی بخش خدمات در ایاالت متحده بیش
 هند و چین بوده است.

استارتین و 
 ]۲۸[رمیکین 

مزیت نسبی 
 ی آشکارشده
 متقارن

 لیتوانی
بررسی صنعت 

لیتوانی در 
 بازارهای جهانی

بررسی  ی صادرات محصوالت صنعتی در طول دوره
همچنان یکی از عوامل اصلی تعیین توسعه و رشد 

 اقتصاد لیتوانی بوده است.

شهاب و محمود 
]۲۷[ 

مزیت نسبی 
 آشکارشده

چین، هند، 
 پاکستان و ایران

تحلیل صنعت 
چرم در بین برخی 

از اقتصادهای 
 آسیایی

به ترتیب ترین مزیت نسبی در صنعت چرم را  بیش
اند اما صنعت چرم ایران  چین و هند داشته ،پاکستان
گذاری  زیت نسبی برخوردار نیست و سرمایهاز م

 طلبد. تری می بیش

 همکارانکاپاچ و 
]۲۳[ 

ماتریس تحلیل 
سیاسی و 
 ی شاخص هزینه
 منابع داخلی

 آلبانی
بررسی مزیت 

نسبی تولید روغن 
 زیتون

برای تولیدکنندگان تولید روغن زیتون در کشور آلبانی 
سود دارد ولی این کشور در تولید زیتون از مزیت 

 نسبی برخوردار نیست.

هاتف و همکاران 
]۱۹[  

 یریز برنامه
 یخطی فاز

چندهدفه و 
روش ماتریس 
تحلیل سیاست 

و شاخص 
خالص  یسودآور

  اجتماعی

استان خراسان 
  رضوی

تعیین الگوی 
کشت  ی بهینه

محصوالت زراعی 
استان خراسان 
رضوی بر اساس 
مزیت نسبی و 

بندی این  رتبه
  محصوالت

محصوالت زراعی عدس آبی، لوبیا قرمز آبی و ذرت 
 یدلیل نداشتن مزیت نسبی از الگو آبی به یا دانه

کشت حذف و محصوالت زراعی گندم دیم و آبی، جو 
آبی،  ، نخودکآبی، پنبه آبی، جو دیم، نخود دیم، شلتو

 ی دلیل پایین بودن رتبه عدس دیم و آفتابگردان آبی به
کم ترین سطح زیر کشت در الگو قرار  مزیت نسبی با 

قند، گوجه فرنگی  گیرند و محصوالت زراعی چغندر می
آبی، هندوانه آبی، سیب زمینی آبی، کلزا آبی، خیار 

افزایش در سطح  یآبی، پیاز آبی و هندوانه دیم دارا
  اند. موجود شده یبت به الگوزیر کشت نس

آبیار و همکاران 
]۱[  

 ی هزینـه
  استان گلستان  داخلی  منابع

  بررسی مزیت
نسبی استان 

گلستان در تولید 
  گندم، جو و برنج

تولید برنج مرغوب و دانه بلند پرمحصول دارای مزیت 
گندم دیم، جو آبـی و جو  باشد. اما تولید گندم آبی، می

ی   و هزینه استنسبی   فاقد مزیتدیم در این استان 
رفته در تولید، به مراتب  کار داخلی به فرصت منابع

های  آنها بر اساس قیمت ی افزوده تر از ارزش بیش
  جهانی است.

زاده و  زینل
  ]۹[مشهدی 

روش تحلیل 
عاملی و منطق 

  فازی
  استان کرمان

شناسایی و 
بندی  رتبه

های  فعالیت
دار صنعتی  مزیت

  استان کرمان

های (تولیدات فلزالت اساسی)، (تولید  رشته فعالیت
محصوالت الستیکی و پالستیکی)، (تولید کاغذ و 

حصوالت کاغذی) و (صنایع مواد غذایی و م
های باال و از  آشامیدنی) با توجه به وجود مزیت

  گذاری صنعتی برخوردارند. ترین اولویت سرمایه بیش
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 ی تحقیقای از پیشینهخالصه-۲جدولیادامه
مورد  ی منطقه عنوان تحقیق نتایج

 بررسی
روش مورد 
 محققین بررسی

، در یب مکانیر سهم و ضرییج مدل تغیطبق نتا
مه، آموزش، یو ب یمال یها تیبخش خدمات فعال

 یت نسبین مزیتر شیب یو دفاع دارا یامور عموم
 ن آب، برق، گازیز معدن، تأمیو در بخش صنعت ن
برخوردار  یت نسبین مزیتر شیو ساختمان از ب

 یه بر راهبردهایز تکیاند و مدل سوات ن بوده
  شنهاد داده است.یرا پ یتهاجم

ت یل وضعیتحل
اشتغال شهرستان 

رجند و یب
 ییشناسا

 ینسب یها تیمز
  آن

شهرستان 
  بیرجند

مدل تغییر 
سهم و 
ضریب 
مکانی و 

 مدل 
SWOT  

نژاد و  حاجی
  ]۷[ همکاران

اف منسوج، بافت یال یساز ع آمادهیصنا
م دستباف، یلو و جاجیم و زید گلیمنسوجات، تول

 یکیو سرام یر محصوالت گلید ساید آجر و تولیتول
  ت دار استان هستندیع مزیر نسوز صنایغ

مزیت نسبی 
  TOPSIS  استان یزد  صنایع تولیدی یزد

پور و  فیض
 همکاران

]۱۴[  

استان و رشد سریع و نامتوازن بخش خدمات 
کاهش مزیت بخش صنعت و افزایش مزیت بخش 

  کشاورزی در جذب شاغالن است.

بررسی 
نسبی  مزیت
زایی  اشتغال

 ی های عمده بخش
اقتصادی در 
  استان کرمانشاه

استان 
  کرمانشاه

مدل 
پایه و  اقتصاد

اقتصاد 
ای  منطقه
  سهم  تغییر

فرشادفر و 
اصغرپور      

]۱۲[  

غیر فلزی، صنایع مربوط صنایع کانی  ۸۳در سال 
بری  به غالت و حبوبات، صنایع پالستیکی، سنگ

گذاری  ترین میزان اولویت سرمایه و نساجی از بیش
  صنعتی، در استان کردستان برخوردارند.

با بررسی 
های  اولویت
گذاری  سرمایه

صنعتی استان 
  کردستان

  استان کردستان
روش تحلیل 

عاملی و 
تاکســونومی 

  عددی

اکبری و 
  ]۵[ مرادی

 

  تکنیک تاپسیس - ۵
ها، تفکرات انسان با عدم قطعیت همــراه اســت و ایــن عــدم  گیری در بسیاری از تصمیم

گیری  گونـــــه مـــــوارد، تصـــــمیم این  گیری تأثیرگـــــذار اســـــت. در قطعیــــت در تصـــــمیم
راه از بــین  جایگزینبندی و انتخاب تعدادی گزینه یا  نگرشی است که با رتبه چندمعیاره

منظور مقایسه، چارچوبی مؤثر  کار دارد. این نگرش به  و  های مختلف سر گزینهها و  حل
ش ها، رو نماید. در بین این روش معیار فراهم می را جهت ارزیابی با استفاده از چندین

ســازی مســائلی بــا معیارهــای کمــی و  اهکــاری بســیار مناســب جهــت مدلرتاپســیس 
انتخــاب، ارزیــابی، ی  زمینــه ی درکنــد کــه کــاربرد وســیع همچنــین کیفــی فــراهم می
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تکنیــک مفیــدی  تاپســیسمدل  .گیری و... خواهد داشت ریزی، پیشرفت، تصمیم برنامه
تکنیک تاپســیس را ]. ۲[ معیاره است های چند گیری برای حل مسائل مربوط به تصمیم

پرکـــاربردترین  تکنیـــک تاپســـیس یکـــی ازمطـــرح کردنـــد.  ۱۹۸۱هوانـــگ و یـــون در 
ــای  روش ــوده ۹شاخصــه گیری چند تصــمیمه ــف  ،ب ــایی تاپســیس، تعری راه منطــق زیربن
مفهوم اصلی این تکنیک بر این اســاس اســت کــه آل مثبت و منفی است.  های ایده حل

آل و  ایــده ی اقلیدســی را بــه گزینــهی  هترین فاصــل ای را انتخــاب کنــد کــه نزدیــک گزینــه
 بــه عبــارتی ].۲۱[ آل منفــی داشــته باشــد ایــده ی اقلیدســی از گزینــه ی دورتــرین فاصــله

منظور از جبرانی بودن  .است  MADMجبرانی درهای  مدلاز جمله تکنیک تاپسیس 
ها در ایــن مــدل مجــاز اســت. یعنــی بــه طــور مثــال  بــین شــاخص ی که مبادله ستا این

ممکن است توسط امتیاز شاخص دیگری جبــران شــود و همچنــین  ضعف یک شاخص
بــود کــه  هــداای ارجــح خو های زیــر گــروه سازشــی، گزینــه سازشــی (در مــدلاز زیر گروه 

در ایــن روش عــالوه بــر به این معنی که  بودهآل است)  ل ایدهح ترین گزینه به راه نزدیک
منفی  آل ایده ی نقطه آن از ی آل، فاصله ایده ی یک گزینه از نقطه ی فاصله در نظر گرفتن

جــا کــه تمــامی معیارهــا دارای اهمیــت برابــری  ز آنشود. همچنین ا هم در نظر گرفته می
راه نمایــد.  گیرنده دریافت می ها را از تصمیم ای از وزن نیستند تکنیک تاپسیس مجموعه

، معیارهای از نــوع ســود را حــداکثر و معیارهــای از نــوع هزینــه را ۱۰آل مثبت ایده حل
آل منفی، معیارهای از نوع هزینه را حداکثر و معیارهــای  ایده راه حلنماید.  حداقل می

آل مثبت  ایده راه حلترین گزینه به  بهینه، نزدیک ی کند. گزینه از نوع سود را حداقل می
  آل منفی است.  ایده راه حلو دورترین گزینه از 

نیــاز بــه داشــتن و دانســتن اهمیــت نســبی از   MADMگیری بــه روش در تصــمیم
برابر با واحد شده و ایــن ها  که مجموع آن طوری ی (اهـداف) موجود داریم، بهها شاخص
گیری  اولویت هر شاخص (هدف) را نسبت به بقیــه بــرای تصــمیم ی بی درجهنس اهمیت
استفاده شده اســت.  ۱۱انونش تکنیک آنتروپی سنجد که برای این منظور از نظر می  مورد
شــود  ها نســبت بــه یکــدیگر تعیــین می کــارگیری آنتروپــی، اهمیــت نســبی شــاخص ه با ب
تــر،  تــر و بــه شــاخص بــا اهمیــت کم تر، وزن بیش طوری که به شاخص با اهمیت بیش به

  شود.  تری نسبت داده می وزن کم
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  ها  ی آن ی محاسبه ها و نحوه شاخص -۳جدول 

 نتایج   نمادها ی محاسبه نحوه شاخص ردیف

۱  
هـــــا  بنگاه ســـــهم
ها) ی هــر  (کارگاه

صــــنعت از کــــل 
  های صنایع بنگاه

۱
∑

 

: نمایــــــانگر 
شــــــــاخص ســــــــهم 

های هر صنعت  بنگاه
هـــــای  از کـــــل بنگاه
  صنایع تولیدی،

:n  هــای  تعــداد بنگاه
  یک صــنعت خــاص،

t،سال مورد بررسی :  
i صــنعتی خــاص در :

  یک منطقه، 
k ـــــداد صـــــنایع : تع

  تولیدی

  

باال بودن ارزش این شاخص عالوه 
بــر فــاکتور توســعه مبــین ایــن امــر 
است که صنعت مورد نظر در اخــذ 
خدمات صنعتی خود بــا مشــکالت 

تـــری مواجـــه بـــوده و از ارتبـــاط  کم
پسین و پیشین استوارتری با سایر 
ــا خــود برخــوردار  صــنایع مــرتبط ب

  باشد می

۲  

ـــــــــــــــــــــــهم  س
ی هر  افزوده ارزش

صــــــــــــــنعت از 
ی  افـــــــزوده ارزش

  کل صنایع استان

۲
∑

 

ــــــانگر ۲ : نمای
شــــــــاخص ســــــــهم 

ی هــــر  افــــزوده ارزش
  صنعت

  

ــــین ارزش ــــزوده تعی ــــت  اف ی اهمی
کشـــورها را در ســـاختار تجـــارت 

  کشور مشخص خواهد نمود.

۳  

ســـــهم شـــــاغالن 
ــــل  ــــدی از ک تولی
ــــــر  شــــــاغالن ه
ــت صــنعتی  فعالی

  استان

۳  
ی  دهنده نشــــــان 
ی  افـــــــــــــزوده ارزش

  فعالیت صنعتی

ــروی شــاغل در    ارتقــای کیفیــت نی
بخـــش صـــنعت و تفـــاوت ســـطح 

های صنعتی  کیفی افراد در فعالیت
نقش مهمی در رشد صنعتی داشــته 

  است.

۴  

ســـــهم شـــــاغالن 
مــــــاهر از کــــــل 
ــــــر  شــــــاغالن ه
ــت صــنعتی  فعالی

  استان

۴  

ــــــانگر : ۳ نمای
شاخص سهم شاغالن 

  تولیدی است.
PLsی  دهنده : نشــــان

تعدا شاغالن تولیــدی 
یــک صــنعت خــاص 

   است
 L تعداد نیروی کار :

  شاغل 

  

نســــبت شــــاغالن مــــاهر در هــــر 
دهــد کــه  فعالیت صنعتی نشــان می

ــره ــاالبردن به ــل در ب ــن عام وری  ای
  سزایی دارند نقش به

ضریب مکانی بــر   ۵
  ی اشتغال پایه

۵ ∑

∑

 

: ســـــــــــــهم ۵
شاغالن مــاهر از کــل 

هــای  شاغالن فعالیت
  صنعتی استان

LS ــداد شــاغلین : تع
  ماهر

  

تــر  هر چه مقدار این شــاخص بزرگ
آن صــنعت خــاص در اســتان  باشد،

تــری نســبت  دارای تخصــص بیش
  به کل کشور است
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  ها ی آن ی محاسبه ها و نحوه شاخص -۳جدول ی  ادامه

 نتایج   نمادها ی محاسبه نحوه شاخص ردیف

۶  
ـــــریب  ـــــاخص ض ش

ــــــتغال زایی درون  اش
ـــا متوســـط  ـــه ی منطق

  شاغالن

۶   

منظور معرفــی  بــه iانــدیس 
متغیرهای استان و انــدیس 

ic  به منظور معرفــی همــان
متغیر، اما در سطح کشور، 

نیــــز  Nاســــتفاده شــــده و 
ی تعداد صنایع  دهنده نشان

  )N>Kتولیدی کشور (

  

هـــر چـــه متوســـط شـــاغالن 
تــر  صنایع تولیدی اســتان بیش

باشد، آن فعالیــت صــنعتی از 
زایی در ســطح  حیــث اشــتغال

تـــری  اســـتان از اهمیـــت بیش
  برخوردار خواهد بود.

زایی  اشــتغالضــریب   ۷
  ای منطقه میان

۷   
ی  دهنده : نشـــــــان۷

زایی درون  ضــریب اشــتغال
  منطقه

نســبت متوســط اشــتغال هــر   
فعالیــت صــنعتی اســتان بــه 
ـــــان  متوســـــط اشـــــتغال هم
ـــور  ـــت صـــنعتی در کش فعالی

  باشد. می

۸  
شاخص ضریب ســهم 

هـــا)  کارگـــاهی (بنگاه
  ای منطقه میان

۸   
ی  دهنده : نشـــــــان۸

زایی میــان  ضریب اشــتغال
  منطقه

  

ی پتانســیل یــک  برای مقایسه
ــه ــا   صــنعت در ســطح منطق ب
  همان صنعت در سطح ملی

۹  
ی هـــر  ســـهم ســـتانده

ــتانده ی  صــنعت از س
  کل صنایع

۹
∑

   

ی هر  : سهم ستانده۹
ــــــــــــــــــــــنعت و   SEص

ی ســــــتانده  دهنده نشــــــان
  فعالیت صنعتی است.

تولیــــد در بخـــــش صـــــنعت   
عنوان موتور رشد اقتصــادی  به

ــــایر  ــــد در س ــــرک تولی و مح
ـــــه  بخش هـــــا در نظـــــر گرفت
  شود. می

ـــر   ۱۰ ضـــریب مکـــانی ب
۱۰   ی ارزش افزوده پایه ∑

∑

  

Aافــزوده و از  : نمــاد ارزش
منظور معرفــی  بــه iانــدیس 

متغیرهای استان و انــدیس 
ic  همــان متغیــر، در ســطح

  کشور

  

ــن شــاخص  هــر چــه مقــدار ای
ـــر باشـــد، آن صـــنعت  بزرگ ت

خــــــاص در اســــــتان، دارای 
تــری نســبت بــه  تخصص بیش

  کل کشور است.

ــــره  ۱۱ ــــاخص به وری  ش
  نیروی کار

۱۱   

: نمایــــــــــــــانگر ۱۱
ــره ــروی  شــاخص به وری نی

ــار و  ــان AVک ی  دهنده نش
ــــزوده ارزش ــــت  اف ی فعالی
  صنعتی

  

دهد کــه  این شاخص نشان می
به طور متوسط هر نفر نیــروی 
انســـانی شـــاغل چـــه میـــزان 

  افزوده ایجاد کرده است. ارزش

پذیری  شاخص رقابت  ۱۲
  نیروی کار

۱۲  TCR ــــارت ــــف عب : مخف
  جبران خدمات است.

ـــــارایی و    ـــــاخص ک ـــــن ش ای
اثربخشــــی یــــک صــــنعت از 

ی نیــروی کــار را  لحاظ هزینــه
  دهد. نشان می
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  ها ی آن ی محاسبه ها و نحوه شاخص -۳جدول ی  ادامه

 نتایج   نمادها ی محاسبه نحوه شاخص ردیف

ی  دهنده نشــان TOعالمت    ۱۳  وری تولید بهره  ۱۳
  ارزش ستانده است.

وری افــزایش یابــد،  زمانی کــه بهــره  
تر از  تولیـــد ناخـــالص ملـــی ســـریع

کنــد و اگــر منــافع  ها رشــد می نهاده
حاصل شده نیز عادالنه توزیع شود. 
ســطح زنــدگی مــردم بــاال رفتــه و 

ی اقتصــــادی، اجتمــــاعی  توســــعه
  تر تحقق خواهد یافت. سرع

۱۴  
ـــــــاخص ارزش  ش
ـــه ارزش  ـــزوده ب اف

  ها کل داده
ی  دهنده نشــان TIعالمــت    ۱۴

  ها است. ارزش کل داده
ی  دهنده پــایین بــودن نســبت نشــان  

وری پــایین صــنعت مــورد نظــر  بهره
  است و بالعکس

۱۵ 
ـــــــاخص ارزش  ش
ســـتانده بـــه ارزش 

  ها کل داده
۱۵     

بــاال بــودن ایــن نســبت  نشــانگر   
عملکرد بهتر یک صــنعت اســت و 

  برعکس.

ـــره  ۱۶ وری  نســـبت به
  های صنعتی کارگاه

۱۶     
ی  دهنده پــایین بــودن نســبت نشــان  

وری پــایین صــنعت مــورد نظــر  بهره
  است و بالعکس

ی جبــــران  ســــرانه  ۱۷
  خدمات

بــاال بــودن ایــن شــاخص منجــر بــه        ۱۷
  شود عملکرد بهتر یک صنعت می

 
  های معیار مزیت نسبی شاخص - ۱- ۵

نظر گرفته شــده شــامل  در تاپسیسهایی که در این پژوهش برای مدل  ترین شاخص مهم
  به این موارد اشاره شده است. ۳که در جدول  بودشاخص  ۱۸

  مدل تغییر سهم - ۶
انند یک متغیر توضیحی مشخص م ی تواند بر پایه ها می سنجهانتقال سهم مدل تحلیلی 

  ی افزوده، اشتغال و مانند آن بــرای دو دوره پول، ارزشش درآمد، تولید، صادرات، گرای
  آن رشـد یـک منطقه را با رشد مناطق دیگر یا رشدی  وسیلهه زمانی مشخص باشد که ب

 ۱۹۴۸بار توسط ادگــارهوور در ســال  سهم اولین تحلیل انتقال .]۲۲[ ملی مقایسه نمود
ــرای تحلیل ــه منطقــههــای  ب ــرده شــد و یکــی از روش ای ب ــوم کار ب ــاربردی در عل   هــای ک

 ی ای و بــر محــور مقایســه تعــادل در ســطح منطقــه کــه بــرای درک عــدم اســتای  نطقهم
اســتوار اساس آن بر این ایده  ؛گیرد تغییرات در دو سطح متفاوت مورد استفاده قرار می
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تر (ملــی) آن  ها در هر منطقه را با متوسط سطح بزرگ است که اختالف رشد و نابرابری
. این اخــتالف ممکــن اســت مثبــت یــا منفــی باشــد کــه ]۲۴[ دهد مورد ارزیابی قرار می

جایی سهم اقتصاد منطقه در اقتصاد مرجــع اســت. ایــن مــدل  همکان یا جاب  بیانگر تغییر
یع پیشرو و کلیدی به تدوین الگوی صنعتی کمک کنــد و بــا قادر است با شناسایی صنا

های رشد بــالقوه  تصادی کشور و نیز تعیین صنایع دارای ظرفیتاق های شناسایی مزیت
تـــرین و  کلـــی ایـــن روش معروف  طور آورد. بـــه تـــر را فـــراهم مـــی امکـــان بررســـی بیش

ــه و تحلیــل داده اســتفاده پر ــزار جهــت تجزی . ]۲۹[ی اســت ا هــای ســطح منطقــه ترین اب
 بودهها  های بسیار رایج آماری توصیفی داده ای از مدل روش ویژه ،طور این تحلیل همین

  که نقش اصلی را در تحلیل مسائل 
 هــا های بســیار رایــج آمــاری توصــیفی داده ای از مــدل طور ایــن تحلیــل روش ویــژه همین
. ]۲۴[کنــد  ای بازی می باشد که نقش اصلی را در تحلیل مسائل جغرافیایی و منطقه می

رود کــه تــاثیر و تغییــرات اشــتغال  شمار مــی ای حسابی به این تحلیل در این رابطه، رویه
 کند برخی از عوامل را تعیین کنــد کــه اساســاً نماید و تالش می ای را مشخص می منطقه

جــه، اخــتالف در امکانــات اشــتغال منــاطق یــا نــواحی محلــی به اخــتالف رشــد و در نتی
ســهم، یــک روش عمــومی بــرای درک  در واقــع مــدل تغییــر .]۲۶[ انجامــد مختلــف می

هــای  کنــد و هماننــد تحلیل اقتصــادی را فــراهم می صــنعتی و رشد ارتبــاط میــان ساختار
طقــه بــا هــایی مختلــف یــک من ستاده به عنوان ابزاری بــرای تحلیــل صــنایع و بخش داده

تواند تغییــرات  . عالوه بر ایـن، این مدل می]۱۷[رود  کار می های ملی به صنایع و بخش
پذیری صنایع منطقه  صنعتی و رقابت  ملـی، ساختار  ای را به رشد اقتصاد اقتصاد منطقه
  . ]۲۲[نسبت دهد. 

جزء سازد که رشد را به سه  ها، این روش امکان این را فراهم می بر خالف سایر روش
اختاری و رشد ل سی و رشد ناشی از انتقامل تقسیم کند که شامل رشد ناشی از سهم

هم رشد منطقه را به سه مؤلفه تفکیک س ابتی است. مدل انتقالرق ناشی از انتقال
  نماید:  می
مرجع را   این عنصر کل تغییرات اشتغال در اقتصاد :مرجع  عنصر رشد اقتصاد - ۱

  .دهد نشان می
ین عنصر رشد ا :مرجع  های اقتصادی در کل اقتصاد بخش عنصر رشد نسبی - ۲

مثبت  .کند گیری می مرجع اندازه  یا نزول نسبی هر بخش اقتصاد را در کل اقتصاد
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مرجع   یا منفی بودن این سنجه به معنای صعود یا نزول آن بخش در کل اقتصاد
   .است

  سطحعنصر عملکرد هر بخش در شهر نسبت به عملکرد همان بخش در  - ۳
این سنجه موقعیت رقابتی هر بخش اقتصادی شهر را در مقایسه با  :مرجع
تر  مثبت بودن آن به معنای سرعت رشد بیش .کند گیری می مرجع اندازه  اقتصاد

 ماندگی آن است. آن نسبت به کل اقتصاد مرجع و منفی بودن آن به مفهوم عقب
  
  ۱۲ملی سهم ی مؤلفه )۱

۱ ۱
۱ ۱  

  ۱۳صنعتی  ساختاری  فهمؤل )۲
۱ ۱

۱ ۱  

  ۱۴ای (رقابتی) منطقه  ) مؤلفه سهم۳
۱

	
۱

۱ ۱  

   ۱۵انتقال کل) ۴
۱ ۱ ۱ ۱ 

  که در این روابط:
اشتغال : 	E،	 در بخش اشتغال ملی: ،  منطقه در صنعت یا بخش  : اشتغال

tها،  کل بخش در ملی 	سال آغازین دوره و: ۱   .]۵[ است سال پایانی دوره: 	
  :گفتتوان  میطور  ایندر واقع 
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ب ی ند در حوزه
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ســهم بــرای وضــ
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کــد تفکیــک بــه 
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مثبــت بــو ۲۹ و
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ІV ی یا حوزه
توان گفت که ی

ی مثبت هستن
 اقتصاد مرجع
لط جای دارد
فی باشد در حو

 در مدل تغییر سه
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س   روش تغییــر

رقمــی ب ۴و  ۳
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ردســتن ک اســتا
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ر منطقه + رشد 
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I بخی  یا حوزه
V ی ط و حوزه

حلیل شکل می
ح اقتصاد محلی
 نظر در سطح
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صاد محلی منف

  
های مختلف حوزه

شتغال و ارز
جزیــه و تحلیــل

۳ ،۲ی کدها ک
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فته شده است).
سبی صنایعت ن

ی یی برای دوره
ن واقعیــت اســ
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تــرین میــزان اشــتغال را در  که در واقعیت امــر بیش روند صعودی داشته است (صنعتی
 بــوده نفــر ۷٬۴۳۳فلــزی بــا تعــداد   محصوالت کــانی غیــرصنعت تولید   طول دوره داشته

ی مــورد بررســی نــرخ رشــد منفــی را  در طول دوره ۲۸و  ۱۷ با کدهای و صنایع )است
کمبــود  ، صنعت تولید منسوجات در طی دورهی  یکی از مشکالت عمده(اند  نمودهتجربه 

تــرین میــزان  های معوقــه بــوده و جــزء صــنایعی اســت کــه بــا کم نقــدینگی و بــدهی
. بنــا بــر ایــن بــر )زایی زیــادی بــرای اســتان داشــته باشــد تواند اشــتغال گذاری می سرمایه

بــرای  ملــی ســهم ، جــزء اســتان کردســتانسهم بــرای   تحلیل تغییر یاساس تفکیک اجزا
معناســت کــه اشــتغال در  ه آنت. ایــن مســئله بــرقمــی منفــی بــوده اســ صنایع دو ی همه

نتیجه اگر منطقه با همان نرخ رشد ملــی  مرجع در حال کاهش بوده است و دری  منطقه
، اشــتغال در منطقــه نیــز اشــتغال ملــیرشد منفی  دلیلرود به  رشد پیدا کند، انتظار می

به مثبــت بــودن . همچنین با توجه استمنفی  ملی سهم کاهش پیدا کند و بنا بر این اثر 
حاکی از آن اســت کــه ســهم اثــر ترکیــب  رشد ملیتوان گفت اثر منفی  اثر کل انتقال می

 رشد ملیحدی که اثر  تا بوده استتر از کل اثر انتقال منطقه  رقابتی بیش  صنعتی و اثر
  را خنثی نماید. 

 ی دورهرقمــی در  ساختاری برای تمامی صــنایع بــا کــد دو  اما با توجه به جدول اثر رشد
مثبــت بیــانگر آن اســت کــه تمرکــز  تغییــرات ســاختاریمورد مطالعه مثبت بوده است و 

بنــا بــر ایــن ترکیــب  ،استهایی با رشد مثبت همراه  ها در فعالیت شاغالن در این بخش
 ی  دهنده مثبــت نشــان تغییرات ســاختاریها متناسب با سطح کشور بوده است.  فعالیت

های ســنتی  توانــد ناشــی از کنــار گذاشــتن شــیوه رشد سریع صنایع ذکر شده است کــه می
های  ناکارآمد و یا تکنولوژی ناسازگار بــا شــرایط محیطــی و در نتیجــه افــزایش فرصــت

مورد بررسی باشد و این موضوع به این معنا است که ترکیب صنعتی ی  اشتغال در دهه
 رشــدهایی کــه از میــزان  تــری در صــنعت بیش به نحوی است که ســهم ذکرشدهدر صنایع 

هــای صــنعتی  بــارتی، اگــر فــرض کنــیم بخشبه عباالتری برخوردارند، داشته است.  ملی
خود رشد یابند، رشــد متوســط  رشد ملینهایی با همان میزان ه تکدام ب ها هر مهم استان

 ی طقــههــایی کــه در من زیــرا، ســهم بخش ،تر خواهد شــد منطقه از رشد متوسط ملی بیش
تــر  بخشی (صــنعتی) منطقــه بیش  دارند در ترکیب تری برخور مرجع (کشور) از رشد بیش

  دهند.  تر افزایش می است و در نتیجه متوسط رشد منطقه را بیش
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ــواد ــد   صــنایع م ــتیکی، تولی ــتیکی و پالس ــد محصــوالت الس ــامیدنی، تولی ــذایی و آش غ
  نشـــده در بندی هیـــزات طبقهآالت و تج فلـــزی و تولیـــد ماشـــین  غیـــر  محصـــوالت کـــانی

از نســبی منطقــه   این واقعیت بیانگر مزیــت .دیگر دارای اثر رقابتی مثبت هستند  جای
ایــن  در اشــتغال اســتان ، انداز آینــده هــا اســت یعنــی در چشــم اشتغال در این بخش نظر

تــوان گفــت بعضــی از صــنایع  می بــه عبــارتی .استها دارای مزیت رقابتی بالقوه  بخش
وری عوامــل، ســاختار  سبی، امتیازات مکــانی بهتــر، بهــرهن ست به دلیل مزایایممکن ا
قابتی بهتری داشته باشــند و ســهم مثبــت ر ها قدرت صنعت سایر... نسبت به  رقابتی و

معناست که استان در آن فعالیت خاص نســبت بــه متوســط کشــوری  ه اینهر فعالیت ب
بــر ایــن اســاس صــنایع ذکرشــده کــه  .اســت  برخــوردار مزیت نســبیدر همان فعالیت از 

بــاالتری برخوردارنــد. امــا صــنایع تولیــد  مزیت نسبیتری دارند از  قابتی بیشر تغییرات
تولید محصوالت فلزی فــابریکی  منسوجات، صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی و

فــی انــد. تغییــرات رقــابتی من آالت و تجهیزات دارای اثر رقابتی منفی بوده جز ماشینه ب
  بتی استان در صنایع ذکر شده است.رقا  در سطح استان حاکی از کاهش قدرت

 ) و اثــر رقــابتیتغییرات ساختاری( بخشی دهند اثر ترکیب طور که نتایج نشان می همان
با هم مطابقت دارنــد ولــی در بعضــی از مواقــع ایــن دو اثــر در  از موارد کامالً بعضیدر 

غذایی و آشامیدنی، تولیــد   عی چون صنایع موادکنند. در صنای جهت عکس هم عمل می
فلــزی و تولیــد   غیــر  محصــوالت الســتیکی و پالســتیکی، تولیــد ســایر محصــوالت کــانی

  نشده در جای دیگر وجود یــک اثــر مثبــت در ترکیــب بندی آالت و تجهیزات طبقه ماشین
  کــه ترکیــباین مطلب اســت ی  کننده بیان سهم رقابتی بخشی به همراه یک اثر مثبت در

کند، یعنی صــنایعی  رقابتی منطقه حمایت می  بخشی منطقه به شکلی است که از مزیت
تری در اشتغال اســتان نیــز دارا  برخوردار هستند سهم بیش مزیت نسبیکه در منطقه از 

توان انتظار داشت که این صــنایع در آینــده نقــش بســیار مهمــی در  هستند. در نتیجه می
  بــا ترکیــب رقــابتی مثبــت  صــنایعی کــه ســهمباشــند. در واقــع در اشتغال اســتان داشــته 

ــده اســت، بیان ــراه ش ــت هم ــده صــنعتی مثب ــت نســبی ی کنن ــن  مزی ــد ای ــالقوه در رش ب
ای برای اقتصاد منطقه به همراه داشــته  تواند رشد بـالقوه های منطقه است که می فعالیت
گوینــد. همچنــین در  تصادی میها برنده اق به صنایعی با این ویژگی به همین دلیل .باشد

صنایع تولید منسوجات، صنایع تولید مواد و محصــوالت شــیمیایی و تولیــد محصــوالت 
بخشــی   منفی با یــک ترکیــب سهم رقابتیآالت و تجهیزات  جز ماشینه فلزی فابریکی ب
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ایــن مســأله اســت کــه اســتان ممکــن اســت در حــال  ی کننــده مثبــت همــراه شــده و بیان
انداز رشــد منطقــه از اهمیــت  خود در صنعتی است که چشــم یت نسبیمزدادن  دست  از

های  ای برخوردار بوده است و این ممکن است به دلیــل ضــعف مــدیریت، سیاســت ویژه
بــاالتری را  ی ملــی رتبــه شد که از لحاظ رشــد اشــتغال در ســطحبا ... نامناسب محلی و

نــدارد. در برخــی از  نســبی مزیــتهــا  انــد و منطقــه در ایــن بخش تر موفق بوده دارند، کم
در ایــن صــنایع بایــد  گویند. مختلط اقتصادی میی   هایی بازنده تحقیقات به چنین بخش

 مزیــت نســبیمنظــور بهبــود  های جدیــدی را بــه دولتی و محلی استراتژی گذاران سیاست
  ه کنند.یمنطقه ارا سهم رقابتیهای مشخص و بازیابی مجدد  منطقه برای آن بخش

رقمــی و همچنــین طبــق توضــیحات و مــوارد ه بــر اســاس کــدهای ســ ۴مطــابق جــدول 
، ۱۵۳، ۱۵۲، ۱۵۱شــده در بــاال، نــرخ رشــد اشــتغال در طــول دوره بــرای کــدهای  ذکــر
، ۱۷۱مثبت بوده و روند صعودی داشته است و صنایع با کــدهای  ۲۵۲و  ۲۴۲، ۱۵۴
انــد.  مورد بررســی نــرخ رشــد منفــی را تجربــه نموده ی در طول دوره ۲۹۲و  ۲۸۱، ۲۶۹
، جــزء ســهم استان کردســتان سهم برای   تحلیل تغییری بر این بر اساس تفکیک اجزا بنا

  مرجــع در ی نیز منفی و اشــتغال در منطقــه سه رقمیصنایع با کدهای ی  ملی برای همه
رشــد پیــدا کنــد،  رشــد ملــیحال کاهش بوده است و در نتیجه اگر منطقه با همان نــرخ 

، اشتغال در منطقه نیز کاهش پیــدا کنــد اشتغال ملیرود به خاطر رشد منفی  انتظار می
سه ساختاری برای تمامی صنایع با کد   . جزء رشداستمنفی  ملی سهم و بنا بر این اثر 

در  ســه رقمــیکه منفی بودند، برای همه صنایع با کــد  ۲۹۲و  ۱۷۱صنایع  به جز رقمی
بــه بخشــی (صــنعتی) منفــی منطقــه   ، ترکیباستمورد مطالعه مثبت بوده  ی طول دوره

 رشــد ملــیتــری در صــنایعی کــه از میــزان  معنی است که فعالیت مورد نظر ســهم کم این
  ست.ا  دارند، داشته باالتری برخور

کــدام بــه طــور مجــزا بــا  صنعتی هر ی های منطقه ، اگر فرض کنیم بخشدیگر به عبارت
تر خواهد شد زیــرا  شان توسعه یابند از میزان رشد متوسط ملی کم لیرشد مهمان میزان 
دارنـــد در  مرجـــع (کشـــور) از رشـــد پـــایینی برخوری  ههـــایی کـــه در منطقـــ ســـهم بخش

تــر  تر است و در نتیجه متوسط رشد منطقه را بیش بخشی (صنعتی) منطقه بیش  ترکیب
رقــابتی   دارای اثــر ۲۸۱ و ۱۷۱ به جــز سه رقمیصنایع  تمامدهند. همچنین  کاهش می

  منطقه به لحاظ اشــتغال در  مزیت نسبیاین واقعیت بیانگر آن است که  .مثبت هستند
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هــا دارای  اشــتغال اســتان در ایــن بخش ی انداز آینــده ها است یعنــی در چشــم این بخش
  .هستندرقابتی بالقوه   مزیت

  رقمی در بخش صنعت استان کردستان ۴ و ۳، ۲مدل تغییر سهم برحسب اشتغال و بر اساس کدهای  -۴جدول 

تغییرات    سهم ملی    فعالیت  کد
تغییرات    ساختاری

وضعیت     رقابتی
ی  اشتغال دوره    اشتغال

  بعد
  ۲۴/۱۱۴۸    ۱۲/۷۱۵   ۲۹/۵۷۶  ۱۲/۴۳۳  -۲۹/۲۹۴  صنایع مواد غذایی و آشامیدنی  ۱۵
  -۵۰/۵۷    -۷۵/۱۰۶   -۲۶/۶۱  ۲۵/۴۹  -۷۴/۹۴  تولید منسوجات  ۱۷
  ۷۹/۹۱    ۴۰/۲۶   -۴۰/۱۱  ۴۰/۶۵  -۶۰/۲۷  محصوالت شیمیاییوموادتولید  صنایع  ۲۴
  ۴۰/۱۶۹    ۲۰/۷۷   ۲۲/۶۹  ۲۰/۹۲  -۲۲/۸۴  پالستیکیوالستیکیمحصوالت تولید   ۲۵
  ۱۶/۴۵۲    ۰۸/۱۳۵   ۰۵/۱۸۵  ۰۸/۳۱۷  -۰۵/۳۶۷  فلزیغیرکانیمحصوالتسایر  تولید  ۲۶
به جزفابریکیفلزیمحصوالت تولید   ۲۸

  .و تجهیزات.. آالت  ماشین
 ۴۷/۴۰-    ۲۱/۲۳    ۵۳/۱۲-    ۷۹/۲۹-    ۵۹/۶-  

و تجهیزاتآالتماشین تولید   ۲۹
  دیگر  در جای بندی  طبقه

 ۷۶/۵۰-    ۵۲/۲۵    ۷۶/۱۵۰    ۵۲/۱۲۵    ۰۴/۱۵۱  

وآوریتولید و عمل  ۱۵۱
  سبزی  میوه، ماهی،  گوشت،  حفاطت 

 ۰۰/۲۷-    ۸۷/۳۴    ۰۰/۲۷    ۸۷/۳۴    ۴۱/۱۱۰۸۰  
  ۷۹/۵۹۲۱۵    ۷۹/۲۲۱   ۰۰/۱۴۴  ۷۹/۱۱۱  -۰۰/۳۴  لبنیهایفرآورده تولید   ۱۵۲
وشدهآسیابهایدانهمحصوالت  تولید  ۱۵۳

  محصوالت... و   نشاسته
 ۵۱/۴۵-    ۱۲/۹۲    ۵۱/۲۹    ۱۲/۷۶    ۷۹/۲۹۴۸۲  

  ۷۸/۹۵۱۵۱    ۹۷/۳۱۷   ۲۰/۲۸۸  ۹۷/۶۸  -۲۰/۳۹  غذاییمحصوالتسایر  تولید  ۱۵۴
  -۹۰/۱۷۳۰۹    -۳۲/۷۶   -۳۴/۳۴  -۳۲/۳  -۶۶/۳۸  منسوجاتتکمیلوبافندگیریسندگی،  ۱۷۱
  ۵۷/۴۹۲۶    ۳۲/۱۲   ۹۵/۰  ۳۲/۱۹  -۹۵/۷  شیمیاییمحصوالتسایر  تولید  ۲۴۲
  ۵۲/۲۸۱۱۰    ۶۱/۷۸   ۶۷/۵۰  ۶۱/۶۹  -۶۷/۴۱  کفشبه جزپالستیکیمحصوالت  تولید  ۲۵۲
فلزیغیرکانیمحصوالت تولید   ۲۶۹

  .در جای..  نشده  بندی طبقه
 ۰۷/۲۱۵-    ۰۱/۱۵۱    ۰۷/۳۳    ۹۹/۳۰-    ۳۰/۴۴۴۱۸-  

ساختمانی،فلزیمحصوالت تولید   ۲۸۱
  ها و مولد.. انباره مخازن، 

 ۸۸/۱۹-    ۰۳/۱۵    ۱۲/۵-    ۹۷/۹-    ۰۶/۲۷۶۶  
  -۴۷/۴۹۵۷    -۲۶/۴۲   ۷۵/۹  -۲۶/۲۲  -۷۵/۲۹  خاصکاربردباآالتماشین تولید   ۲۹۲

  ۷۲/۱۱۳۵۹    ۲۶/۴۷   ۱۸/۳۶  ۲۶/۶۱  -۱۸/۵۰  و طیورکشتار دام ۱۵۱۵
  ۹۵/۶۸۰۵۱    ۰۰/۲۶۱   ۲۰/۱۸۳  ۰۰/۱۵۱  -۲۰/۷۳  لبنیهایفراورده  تولید ۱۵۲۰
  ۹۹/۲۰۹۴۴    ۴۸/۶۲   ۲۴/۵۵  ۴۸/۹۰  -۲۴/۸۳  حبوبوغالت آردکردن ۱۵۳۱
کاکائووو نقلشکالتونباتآب تولید  ۱۵۴۳

  آدامس  و
 ۵۲/۲۹-    ۸۷/۱۴۵    ۵۲/۳۰    ۸۷/۱۴۶    ۷۸/۱۸۰۱۱  

  ۲۸/۲۵۲۴    -۸۱/۱۳   -۸۸/۱  ۱۹/۵  -۱۲/۱۷  کیکوبیسکویتوشیرینینان  تولید ۱۵۴۶
الیافریسندگیوسازی آماده ۱۷۱۱

  نسوجاتم منسوج_بافت
 ۲۴/۸۳-    ۰۶/۴۰    ۲۴/۱۰    ۹۴/۳۲-    ۶۸/۵۹۶۲-  

  ۵۶/۴۱۸۳۳    ۶۷/۱۲۶   ۷۳/۹۸  ۶۷/۱۱۷  -۷۳/۸۹  کفشبه جزپالستیکیمحصوالت تولید  ۲۵۲۰
بتنازشدهساختهمحصوالت  تولید ۲۶۹۵

  گچ و  سیمان  و 
 ۵۴/۷۰-    ۰۲/۴۰    ۵۴/۱۳۸    ۰۲/۱۰۸    ۷۳/۲۹۱۴۲  

  -۶۵/۱۳۴۴۴    -۷۳/۸۸   -۲۱/۵۴  ۲۷/۲۱  -۷۹/۵۵  سنگتکمیلودادنشکل و بریدن  ۲۶۹۶
  -۹۸/۲۳۸۴    -۶۳/۲۱   ۹۲/۵۳  ۳۷/۲  -۹۲/۷۷  آجر تولید  ۲۶۹۷
کانیسایر محصوالت  تولید ۲۶۹۹

  ... نشده بندی طبقه فلزی  غیر 
 ۷۷/۹۹-    ۳۴/۷۵    ۲۳/۸۲-    ۶۶/۱۰۶-    ۳۷/۳۲۷۲۶-  

  -۲۷/۱۷۴۲    -۷۲/۲۵   ۱۵/۲۹  ۲۸/۳  -۱۵/۸۵ جنگلداریوکشاورزیآالتماشین تولید  ۲۹۲۱
 های تحقیقیافتهها:  داده مأخذ
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، ۲۴۲، ۱۵۴، ۱۵۳، ۱۵۲، ۱۵۱بر اساس جدول و مطالب ذکرشده صنایع با کــدهای 
. همچنــین صــنعت هســتنداقتصادی  ی و برنده مزیت نسبیصنایع دارای  ۲۶۹و  ۲۵۲

زیــرا  بــودهمخــتلط ی   ) صــنعت برنــده۲۹۲ خــاص (کــد  آالت بــا کــاربرد تولیــد ماشــین
  فلــزی  . صنعت تولید محصوالتاستساختاری آن منفی و اثر رقابتی آن مثبت   ترکیب

ختلط است. م ی  ) صنعت بازنده۲۸۱کد بخار ( ایها و مولده ساختمانی، مخازن، انباره
اقتصــادی  ی ) صنعت بازنــده۱۷۱صنعت ریسندگی، بافندگی و تکمیل منسوجات (کد 

و دارای عــدم مزیــت  بــودهاست زیرا هم ترکیب ساختاری آن و هم اثر رقــابتیش منفــی 
خــوبی  رشــد ملــیهــایی کــه از  آن است که منطقــه در بخش ی دهنده نسبی است و نشان

برخوردار نیست مزیت ندارد و ممکن است به زودی سهم خــود را از اشــتغال منطقــه از 
 دست دهد.

ـــا کـــدهای  ـــد  ۴در صـــنایعی ب و  ۲۵۲۰، ۱۵۴۳، ۱۵۳۱، ۱۵۲۰، ۱۵۱۵رقمـــی مانن
نــرخ رشــد اشــتغال در طــول دوره مثبــت بــوده و رونــد صــعودی داشــته اســت و  ۲۶۹۵

ــا کــدهای   ی در طــول دوره ۲۹۲۱و  ۲۶۹۹، ۲۶۹۷، ۲۶۹۶، ۱۷۱۱، ۱۵۴۶صــنایع ب
مورد بررســی صــنایع بــا  ی اند. در طول دوره مورد بررسی نرخ رشد منفی را تجربه نموده

 ۲۹۲۱و  ۲۶۹۷، ۲۶۹۵، ۲۵۲۰، ۱۱۷۱، ۱۵۴۳، ۱۵۳۱، ۱۵۲۰، ۱۵۱۵کــــــدهای 
، ۱۵۴۶. اما صنایعی بــا کــدهای هستنداقتصادی  ی و برنده مزیت نسبیصنایع دارای 

  گیرند. مختلط قرار میی   در گروه برنده ۲۶۹۹و  ۲۶۹۶
آخــر مربــوط بــه اشــتغال ردیف  ۴جدول  شده در بینی انجام بر اساس محاسبات و پیش

. طبــق محاســبات اســتســهم   ) بــا اســتفاده از مــدل تغییــر۱۳۹۷-۱۳۹۲بعــد ( ی دوره
 ۱۵۴غذایی بــا کــد  بعد صنعت تولید سایر محصوالت ی در دوره کردبینی  توان پیش می

 ترین مقدار اشتغال کرد و بیش ایجاد خواهد استان کردستانشغل را در  ۹۵۱۵۱حدود 
ترین مقدار اشتغال را صنعت  دهد. همچنین کم سال آینده را به خود اختصاص می ۶در 

ایجاد خواهد  ۲۶۹در جای دیگر با کد  نشده بندی فلزی طبقه  غیر  تولید محصوالت کانی
    کرد.

ــدول  ــال در ج ــر ۵ح ــل روش تغیی ــه و تحلی ــی و تجزی ــه بررس ــرای وضــعیت   ب ــهم ب س
 ی رقمــی بــرای دوره ۴ و ۲ ،۳کــدهای  تفکیک بــه استان کردستانصنایع ی  هافزود ارزش
  شود. پرداخته می ۱۳۹۲تا  ۱۳۸۷
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مــورد بررســی ی  افزوده برای صنایع مختلــف در طــول دوره که روند ارزش ۵طبق جدول 
هــای  فعالیت مزیــت نســبیدهــد، نتــایج حاصــل از بررســی  کدها را نشــان می تفکیک به

  ســهم بــر  دار، توســط مــدل تغییــر هــای مزیــت اقتصادی اســتان جهــت شناســایی فعالیت
رقمی در طول  افزوده کدهای دو دهد که نرخ رشد ارزش افزوده را نشان می حسب ارزش
صنایع مثبت بوده و رونــد صــعودی داشــته اســت. بــر اســاس تفکیــک  ی دوره برای همه

ســاختاری   و جــزء رشــد ملــی ســهم ، جزء استان کردستانسهم برای   تحلیل تغییر یاجزا
بــودن   مورد مطالعه مثبت بــوده اســت. مثبــت ی دوره قمیر دو  تمامی صنایع با کدبرای 
غــذایی و   . صــنایع مــواداســتاستان در صنایع مربوطــه  مزیت نسبی ی نشانه ملی سهم 

آشـــامیدنی، تولیـــد منســـوجات، تولیـــد محصـــوالت الســـتیکی و پالســـتیکی و تولیـــد 
 .دیگر دارای اثر رقابتی مثبــت هســتند  جای  نشده در بندی آالت و تجهیزات طبقه ماشین

هــا اســت  در ایــن بخش افــزوده  ارزشلحــاظ   منطقه به مزیت نسبیاین واقعیت بیانگر 
  رقــابتی  اســتان در ایــن صــنایع دارای مزیــت ی افــزوده  انداز آینــده ارزش یعنــی در چشــم

ی محصــوالت کــانشیمیایی، تولید ســایر . اما صنایع تولید مواد و محصوالت استبالقوه 
آالت و تجهیــزات دارای اثــر  ماشــین به جــزتولید محصوالت فلزی فابریکی و فلزی   غیر

  اند. رقابتی منفی بوده
ــد محصــوالت الســتیکی و  ــد منســوجات، تولی ــذایی و آشــامیدنی، تولی ــواد غ صــنایع م

نشــده در جــای دیگــر صــنایعی  بنــدی آالت و تجهیــزات طبقه پالســتیکی و تولیــد ماشــین
استان  ی افزوده  تری در ارزش برخوردار و سهم بیش مزیت نسبیهستند که در منطقه از 

توان انتظار داشت که این صنایع در آینده نقــش بســیار مهمــی در  اند. در نتیجه می داشته
قتصادی ا ی افزوده در استان داشته باشند. این صنایع در گروه صنایع برنده  ایجاد ارزش
ــرار می ــد ق ــواد و محصــوالت . گیرن ــد م ــد منســوجات، صــنایع تولی ــا در صــنایع تولی ام

بــه فــابریکی   فلزی و تولید محصــوالت فلــزی  غیر  شیمیایی، تولید سایر محصوالت کانی
ایــن صــنایع   انــد. در مخــتلط اقتصــادی بودهی  آالت و تجهیزات صنایع بازنــده ماشین جز

مزیــت منظــور بهبــود  های جدیــدی را بــه محلــی اســتراتژی دولتــی و گذاران سیاســتباید 
ه یــمنطقــه ارا ســهم رقــابتیهای مشــخص و بازیــابی مجــدد  منطقه برای آن بخش نسبی
   کنند.
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  کردستان رقمی در بخش صنعت استان  ۴و  ۳، ۲افزوده و بر اساس کدهای  سهم بر حسب ارزش مدل تغییر  -۵جدول 

تغییرات  سهم ملی  فعالیت  کد
  ساختاری

تغییرات
  رقابتی

وضعیت ارزش 
  ی بعد  افزوده دوره ارزش  افزوده

  ۹/۷۸۴۲۸۵  ۹/۵۸۶۲۴۶ ۴/۲۷۶۷۷۱ ۹/۱۹۸۰۳۸ ۶/۱۱۱۴۳۶ صنایع مواد غذایی و آشامیدنی  ۱۵
  ۳/۶۷۳۲۰  ۱/۵۴۵۹۲ ۳/۷۶۳۷ ۱۶/۱۲۷۲۸ ۶/۳۴۲۶۶ تولید منسوجات  ۱۷
صنایع تولید مواد و محصوالت  ۲۴

  ۳/۶۴۵۹۵  ۱/۳۴۵۲۸  -۳/۷۸۰۷  ۱۶/۳۰۰۶۷  ۷/۱۲۲۶۸  شیمیایی

محصوالت تولید   ۲۵
  ۱۴۱۴۹۴  ۵/۹۸۴۵۵  ۶/۶۷۴۰  ۵/۴۳۰۳۸  ۳/۴۸۶۷۶  پالستیکی و  الستیکی 

غیرکانیمحصوالتسایر تولید   ۲۶
  ۹/۱۱۰۱۴۲۶  ۹/۸۲۰۰۳۷  -۹۶/۳۲۶۹۳  ۹/۲۸۱۳۸۸  ۹/۵۷۱۳۴۲  فلزی

بهفابریکیفلزیمحصوالت  تولید  ۲۸
  ۲/۲۷۲۷۷  ۱/۲۴۴۳۶  ۵۷/۷۰۸۹  ۱/۲۸۴۱  ۴/۱۴۵۰۵  ... جز

و تجهیزاتآالتماشین تولید   ۲۹
  ۶/۶۴۵۲۶  ۳/۴۴۸۶۲  -۵/۷۸۱۴۷  ۳/۱۹۶۶۴  ۵/۱۰۳۳۴۵  طبق...

و حفاظتآوریتولید و عمل  ۱۵۱
  ۱/۵۰۸۶۶۹۴۱۴  ۳/۲۶۳۲۶  -۸/۱۸۱۲۹  ۳/۱۴۳۹۷  ۸/۳۰۰۵۸  گوشت..

  -۴/۱۹۱۲۸۳۰۶۴۷  ۰/۲۰۳۱۳۳ ۸/۲۴۲۷۳۶ -۹/۲۴۹۲۱ -۸/۱۴۶۸۱ لبنیهایفرآورده تولید   ۱۵۲
هایدانهمحصوالت تولید   ۱۵۳

  ۳۶/۵۲۴۸۲۸۹۸۷۱  ۳/۱۱۵۱۹۳  -۷/۵۱۵۹۳  ۳۷/۹۵۷۹۶  ۷/۷۰۹۹۰  ... آسیاب 
  ۹۵/۳۷۳۷۶۶۴۹۱۵  ۱/۱۲۲۰۴۵ ۲۸/۴۲۸۸۰ ۱۶/۳۱۴۴۹ ۷/۴۷۷۱۵ غذاییمحصوالتسایر  تولید  ۱۵۴
  ۱/۴۳۷۰۵۹۳۰۲  ۹/۱۸۴۸۱ -۷/۱۴۳۱۸ -۰۹/۳۹۷۸ ۷/۳۶۷۷۸ تکمیل ...وبافندگیریسندگی،  ۱۷۱
  ۵۴/۵۷۲۸۱۹۵۶  ۹۸/۸۶۹۰ -۵۹/۹۶۹۶ ۹۸/۸۲۷۴ ۵/۱۰۱۱۲ شیمیاییمحصوالتسایر  تولید  ۲۴۲
  ۴/۲۹۸۰۱۰۲۶۶۹  ۵۰/۷۱۰۱۱ -۹۷/۹۰۱۱ ۵۰/۱۴۶۴۱ ۹/۶۵۳۸۱ به جز...پالستیکیمحصوالت تولید   ۲۵۲
  ۲۷۳۴۱۷۵۶۲۷۷۹  ۲/۴۸۴۸۴۹ -۳۴۰۱۷۷ -۷/۵۳۷۹۹ ۰/۸۷۸۸۲۶ ...فلزیغیرکانیمحصوالت تولید   ۲۶۹
  ۳۹/۲۶۱۶۲۳۴۹۷  ۸۸/۲۲۲۱۶ ۳۸/۵۸۸۶ -۱/۱۹۵۹ ۶/۱۸۲۸۹ ساختمانیفلزیمحصوالت  تولید  ۲۸۱
  -۱۲۲۷۵۴۵۴۴۰۷  -۱۲۰۳۵۲ -۵/۱۷۶۴۰۴ -۱۰۲۹۱۱ ۵/۱۵۸۹۶۳ خاصکاربردباآالتماشین تولید   ۲۹۲

  ۴/۱۸۲۴۶۰۷۱۰  ۱/۱۱۲۰۱ -۹۵/۱۰۳۹۶ ۱/۵۴۰۵ ۹/۱۶۱۹۲ و طیورکشتار دام  ۱۵۱۵
  ۱۸۶۳۳۹۵۱۶۶  ۷/۱۹۷۸۳۹ ۵/۲۳۷۴۴۳ -۲/۳۰۲۱۵ -۵/۹۳۸۸ لبنیهایفراورده  تولید  ۱۵۲۰
  ۶/۳۳۹۹۶۵۳۶۶۲  ۲/۱۳۰۰۴۸ ۱۷/۲۳۲۶ ۲/۱۰۱۶۷۴ ۸/۲۶۰۴۷ حبوبوغالتآردکردن  ۱۵۳۱
  ۴/۷۱۱۷۸۱۰۷۳  ۱/۵۷۶۸۶ -۴/۱۱۲۱۱ ۱/۵۶۶۰۹ ۴/۱۲۲۸۸ ...وونقلشکالتونباتآب تولید   ۱۵۴۳
نان تولید   ۱۵۴۶

  ۸/۱۳۷۲۷۹۲۶  ۳/۳۳۷۵  -۴/۳۱۰۹  ۳/۲۵۶۵  ۴/۳۹۱۹  کیک و  بیسکویت  و  شیرینی 
  ۵/۷۳۱۴۶۴۹۶۷  ۰/۳۰۹۷۵ -۵/۱۰۵۸ ۰/۸۵۱۵ ۵/۲۳۵۱۸ الیاف...ریسندگیوسازی آماده  ۱۷۱۱
به جزپالستیکیمحصوالت  تولید  ۲۵۲۰

...  ۲/۴۱۸۰۹  ۲/۳۸۲۱۴  ۷/۱۴۵۶۰  ۲/۹۴۵۸۴  ۳/۳۹۶۸۶۳۸۲۳۸  

ازشدهساختهمحصوالت  تولید  ۲۶۹۵
  ۹۷/۲۲۸۱۹۹۷۳۲۵  ۷/۶۶۶۷۴  ۰۴/۱۵۸۵۴  ۷/۱۶۷۱۹  ۹/۳۴۱۰۰  بتن..

  -۱/۱۰۶۶۸۳۲۷۶  -۹/۳۴۶۷ -۴/۴۵۳۸۲ ۰/۱۱۱۲۸ ۴/۳۰۷۸۶ سنگتکمیلودادنشکلوبریدن  ۲۶۹۶
  -۱/۱۳۱۱۳۵۶۹۳۷  -۹/۲۸۹۵۸ -۷/۴۹۱۵۷ -۹/۲۴۹۴۳ ۷/۴۵۱۴۲ آجر تولید   ۲۶۹۷
  ۹/۹۵۳۵۳۳۵۰۳  ۶/۱۳۹۹۲ -۰/۸۸۸۴۹ ۶/۳۴۹۶۳ ۰/۶۷۸۷۸ فلز..غیرکانیمحصوالتسایر تولید   ۲۶۹۹

  های تحقیق یافتهها:  منبع داده
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، ۱۵۴، ۱۵۳، ۱۵۲، ۱۵۱افزوده در طــول دوره بــرای کــدهای  همچنین نرخ رشد ارزش
مثبت بــوده و رونــد صــعودی داشــته اســت و صــنعت  ۲۸۱و  ۲۶۹، ۲۵۲، ۲۴۲، ۱۷۱
مورد بررسی نرخ رشد منفی را تجربه نموده است. بنــا بــر ایــن بــر  ی در طول دوره ۲۹۲

 ی برای همه ملی سهم ، جز استان کردستانسهم برای   اساس تفکیک اجزاء تحلیل تغییر
) مثبت بوده ۱۵۲د بنی (کل های وردهاصنعت تولید فر به جز سه رقمیصنایع با کدهای 

ســاختاری بــرای   افــزایش اســت. جــزء رشــدحــال   مرجــع دری   افزوده در منطقه  و ارزش
کــه منفــی  ۲۹۲و  ۲۸۱، ۲۶۹، ۱۷۱، ۱۵۲صنایع  به جز سه رقمیتمامی صنایع با کد 

ســه اند. همچنــین در صــنایع  مورد مطالعه جز ســاختاری مثبــت داشــته ی بودند، در دوره
  اند. دارای اثر رقابتی مثبت بوده ۲۸۱و  ۱۵۴، ۱۵۲صنایع با کد  رقمی

) ۱۵۴غذایی بــا کــد (  و مطالب ذکرشده صنعت تولید سایر محصوالت ۵مطابق جدول 
اســتان نیــز  ی افــزوده تری در ارزش در منطقه از مزیت نسبی برخوردار است و سهم بیش

) و تولیــد محصــوالت ۱۵۲لبنــی (  های وردهااقتصادی است. تولید فر ی داراست و برنده
مخــتلط ی   ) صــنایع برنــده۲۸۱بخــار (هــا و مولــدهای  ســاختمانی، مخــازن، انباره فلزی
. صــنایع بــا کــدهای اســتمختلط ی   صنعت بازنده ۲۹۲و  ۲۶۹، ۱۷۱. کدهای هستند
  اقتصادی است. ی صنایع بازنده ۲۵۲و  ۲۴۲، ۱۵۳، ۱۵۱

، ۱۵۴۶، ۱۵۴۳، ۱۵۳۱، ۱۵۲۰، ۱۵۱۵رقمی مانند کــدهای  ۴در صنایعی با کدهای 
نرخ رشد اشــتغال در طــول دوره مثبــت بــوده و رونــد  ۲۶۹۹و  ۲۶۹۵، ۲۵۲۰، ۱۱۷۱

مورد  ی در طول دوره ۲۹۲۱و  ۲۶۹۷، ۲۶۹۶صعودی داشته است و صنایع با کدهای 
صــنایع بــا کــدهای  ی برای همــه ملی سهم اند. جز  بررسی نرخ رشد منفی را تجربه نموده

تمــامی ســاختاری بــرای   ) مثبــت بــوده اســت و جــز رشــد۱۵۲۰کــد ( به جزرقمی   چهار
مــورد مطالعــه مثبــت  ی در دوره ۲۹۲۱و  ۲۶۹۷، ۱۵۲۰ بــه جــزرقمــی  ۴صنایع با کد 

دارای اثــر  ۲۶۹۵و  ۲۵۲۰، ۱۵۳۱، ۱۵۲۰رقمــی  ۴صــنایع  تمامبوده است. همچنین 
  رقابتی مثبت هستند.

صــنایع دارای  ۲۶۹۵و  ۱۵۳۱، ۲۵۲۰مورد بررســی صــنایع بــا کــدهای ی در طول دوره
بنــی بــا کــد ل هــای وردهاانــد. امــا صــنعت تولیــد فر اقتصــادی بوده ی و برنده مزیت نسبی

ــا کــدهای  مخــتلط قــرار می  ی ) در گــروه برنــده۱۵۲۰( ، ۲۶۹۶، ۱۵۴۶گیــرد صــنایع ب
. صــنایع بــا کــدهای هســتندمخــتلط ی    صــنایع بازنــده ۱۷۱۱و  ۱۵۴۳، ۱۵۱۵، ۲۶۹۹
آن اســت کــه  ی دهنده گوینــد و نشــان اقتصــادی می ی را صــنایع بازنــده ۲۹۲۱و  ۲۶۹۷
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خوبی برخوردار نیست مزیت ندارد و ممکن است  رشد ملیهایی که از  منطقه در بخش
دهــد. همچنــین بــر اســاس  منطقــه از دســت  ی افــزوده  در آینــده ســهم خــود را از ارزش

 ی افــزوده  ردیــف آخــر مربــوط بــه ارزش ،۵جــدول  شده در بینی انجام محاسبات و پیش
ــا اســتفاده از مــدل تغییر۱۳۹۸-۱۳۹۳بعــد ( ی دوره . طبــق محاســبات اســتســهم  ) ب
ــوان پیش می ــد محصــوالت کــانی ی بینــی نمــود در دوره ت ــر  بعــد صــنعت تولی ــزی   غی فل

افــزوده را بــا مقــدار   تــرین مقــدار ارزش بیش ۲۶۹نشده در جای دیگر بــا کــد  بندی طبقه
رد و همچنین ایجاد خواهد ک استان کردستانسال آینده در  ۶در  ۲۷۳٬۴۱۷٬۵۶۲٬۷۷۹
افزوده را در   ترین مقدار ارزش کم ۲۹۲خاص با کد   آالت با کاربرد صنعت تولید ماشین

  سال آینده ایجاد خواهد کرد. ۶

 TOPSISتحلیل نتایج حاصل از مدل  -۷-۲
 ۱۸تعــداد  پس از بررسی مطالعات صورت گرفته و با توجه بــه آمــار در دســترس جمعــاً

جــا کــه  کــار گرفتــه شــده اســت. از آنه شاخص برای بررسی روش تاپسیس انتخاب و ب
اشــتغال و  ی از جنبــه اســتان کردســتانصــنایع  مزیت نســبیهدف این پژوهش بررسی 

شده مطابق با این نکتــه و آمــار موجــود  گرفته به کارهای  ، بنا بر این شاخصاستتولید 
ذکــر اســت کــه در ایــن پــژوهش بــرای  بــه ماند. همچنــین الز و در دسترس انتخاب شــده

های مدل تاپســیس از روش آنتروپــی شــانون اســتفاده شــده اســت.  دهی به شاخص وزن
ــق منطقی ــرین و دقی ــرای  ت ــراوردترین روش ب ــدل چند اوزان شــاخص ب شاخصــه  های م

)MADMباشد های آن است، می شاخه ) که تاپسیس یکی از زیر. 
آنتروپی شانون و تشکیل مــاتریس  ی ا به وسیلهه پس از تعیین وزن هر یک از شاخص

، MINو  MAXبــا اســتفاده از عملگرهــای تصمیم و نرماالیز کــردن مــاتریس تصــمیم، 
 ۴و  ۳، ۲) بــرای مجموعــه کــدهای -Aآل منفی ( ) و ایده+Aآل مثبت ( های ایده حل راه

ترتیب برتــرین  بــه A-و  A*مجــازی ایجادشــده  ی دو گزینــه رقمی شناسایی شــده اســت.
  اثرترین گزینه هستند. گزینه و کم

ــین فاصــله حل راه ی پــس از محاســبه ــا و تخم ــده ی ه ــده  آل و ضــد جــدایی از ای آل و  ای
امتیــاز هــر یــک از  ی آل، بــه محاســبه ایــده  نرماالیزشــده تــا ضــد ی کردن فاصــله مشخص

شده است. در واقع هــر چــه امتیازهــا بــاالتر باشــد  ها پرداخته بندی آن ها و رتبه اخصش
تری برخوردار خواهد بود. همچنین پس از  فعالیت صنعت مربوطه از مزیت نسبی بیش
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شده پراخته شده اســت. در واقــع  بندی این امتیازهای نرماالیز امتیازها به رتبه ی محاسبه
حاصــل از  ردســتاناســتان کصــنایع تولیــدی  مزیت نسبی ی نتایج مطالعهتوان گفت  می

بــر  ۱۳۹۲-۱۳۸۷ی  دورهطی  ISICرقمی ۴و  ۳، ۲در سطح کدهای  TOPSISمدل 
  نمایش داده شده است. ۶تولید در جدول   زایی و ظرفیت اساس معیار اشتغال
 ی ) رتبــه۲۶فلــزی (کــد   غیر  صنعت تولید سایر محصوالت کانی ۶بر این اساس جدول 

غــذایی و آشــامیدنی   رقمی سپس صــنعت مــواد  نخست را در میان صنایع با کدهای دو
تــوان گفــت کــه ایــن صــنایع  انــد. پــس می دوم را به خود اختصاص داده ی  ) رتبه۱۵(کد 

زایی و ظرفیــت تولیــد هســتند  از لحاظ اشتغال استان کردستاندار  نامبرده صنایع مزیت
شــامیدنی در غذایی و آ  را در میان صنایع دارند. صنعت مواد مزیت نسبیترین  که بیش

یافته  های بــاالتر دســت های بعــد دوره بــه رتبــه سوم را داشته اما در سال ی  رتبه ۸۷سال 
 .ترین صــنعت بــوده اســت دار اول را کسب کرده و مزیــت ی  رتبه ۹۱تا جایی که در سال 

گردد. همچنــین در  دوم جدول بر می ی  با یک رتبه تنزل همچنان به رتبه ۹۲اما در سال 
صــنایع تولیــد مــواد و محصــوالت شــیمیایی و  مثلرقمی صنایعی  صنایع با کد دومیان 

) و ۲۸آالت و تجهیــزات (کــد  ماشــین بــه جــزفــابریکی   صنایع تولیــد محصــوالت فلــزی
تریلــر  موتــوری و تریلــر و نیمی  ) و تولیــد وســایل نقلیــه۱۷صنایع تولید منسوجات (کــد 

انــد و صــنایعی  را به خود اختصــاص داده های آخر ) در طول دوره در چند سال رتبه۳۴(
(الزم به ذکــر اســت طــول  هستنددر اشتغال و تولید  مزیت نسبی  هستند که دارای عدم

های اول و آخــر  بنا بر این صنعتی کــه ســه ســال رتبــه استسال  ۶مورد مطالعه  ی دوره
بنــدی قــرار گرفتــه و ذکــر شــده اســت). صــنعت  جدول را به خود اختصاص دهد در رتبه

ســال متــوالی   در چهــارآالت و تجهیــزات  ماشــین به جــزفابریکی   تولید محصوالت فلزی
چهــارم جــدول  با پیشرفتی قابل مالحظه بــه جایگــاه ۹۲هشتم بوده ولی در سال ی  رتبه

بندی جــز  های آخر بوده در رده رسیده است اما چون در طول چند سال همچنان جز رتبه
رود. همچنــین صــنعت تولیــد منســوجات در  شــمار مــی نسبی به مزیت صنایع دارای عدم

ســه ی  ی جای داشــته امــا چــون در طــول دورههای متفاوت های مورد مطالعه در رتبه سال
  بندی شده است.  نسبی دسته  زیتم ه، جزء صنایع دارای عدمهفتم بود ی سال در رتبه

 کــانی غیــر فلــزیرقمی صنعت تولید محصــوالت  سه همچنین در میان صنایع با کدهای 
تــرین مزیــت نســبی را در  ) باالترین رتبه و بیش۲۶۹نشده در جای دیگر (کد  بندی طبقه

جــز ســال ه های دوره بــ ســال ی رقمی در استان داشته است زیرا در همــه میان صنایع سه
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ها  اول بوده است و صــنعت تولیــد انــواع آشــامیدنیی   ی سوم را داشته، رتبه که رتبه ۸۷
 آوری و حفاظــت گوشــت، مــاهی، میــوه، ). امــا صــنایعی چــون تولیــد و عمــل۱۵۵(کــد 
ســاختمانی،  تولیــد محصــوالت فلزی ) و۱۵۱ها از فساد (کد  ها و چربی ها، روغن سبزی

 )۲۴۲د ) و تولید سایر محصوالت شیمیایی (کــ۲۸۱ها و مولدهای بخار ( ارهمخازن، انب
مــورد  ی صــنایعی هســتند کــه دارای عــدم مزیــت نســبی اشــتغال و تولیــد در طــول دوره

ســال  ۵هــر کــدام  ۲۸۱و  ۱۵۱چــون صــنایع بــا کــد  هستنددر استان کردستان  بررسی
آخــر ی   ســال رتبــه سه ۲۴۲انــد و صــنعت  آخــر جــدول را بــه خــود اختصــاص دادهی   رتبه

  بندی را به خود اختصاص داده است. جدول رتبه
ــدول رتبه ــابق ج ــار مط ــدهای چه ــان ک ــدی، در می ــین بن ــد ماش آالت  رقمی صــنعت تولی
مــورد  ی دورهسال از طــول  ۴نخست را در  ی  ) رتبه۲۹۲۱داری (کد  کشاورزی و جنگل

ر استان کردستان در میــان دا یتزبررسی به خود اختصاص داده است و اولین صنعت م
کــردن غــالت و حبــوب   . صــنعت آرداســترقمی بر اساس مدل تاپســیس   کدهای چهار

و صنعت تولید محصوالت پالســتیکی  بودهدار استان  ) دومین صنعت مزیت۱۵۳۱(کد 
زایی و  دار بــودن از لحــاظ اشــتغال را در مزیــت ســومین رتبــه) ۲۵۲۰جز کفــش (کــد ه ب

شــیرینی و بیســکویت و کیــک (کــد  تولیــد نان مثــلمــا صــنایعی تولیــد دارد. ا  ظرفیــت
) صنایع هستند که دارای عدم مزیت نســبی در ۲۶۹۷ آجر (کد  ) و صنعت تولید۱۵۴۶

  .هستندزایی برای استان کردستان  تولید و اشتغال

  گیری  نتیجهبحث و  -۸
توانــد  ای نمی منطقــهالمللی و هم در مقیــاس ملــی و  مفهوم مزیت نسبی هم در ابعاد بین

از  .رود ای پویــا بــه شــمار مــی بلکه پدیده ،عنوان یک امر جاودانه و پایدار قلمداد شود به
زمانی مشخص، دلیل بــر وجــود  ی این رو وجود یا عدم وجود مزیت نسبی در یک دوره

مزیــت  ی . این نکته ضرورت محاســبهیستها ن تمام دوره یا عدم وجـود مزیت نسبی در
هــای نســبی  گیــری از مزیت بــرای بهره .ســازد های مختلف مشــخص می در دورهنسبی را 

المللی مهیــا  های رقابتی تقویت و شرایط دسترسی به بازارهای بین ضروری است مزیت
کننده تبــدیل شــود، نخســت بایــد  که استان کردستان به یک اســتان صــادر شود. برای این

هــانی باشــد. چنــین ج  مشــتری در بازارهــایتولید داشته باشد، تولیــدی کــه مــورد پســند 
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هــای  آیــد. الزم اســت مزیت دســت نمی بنــای ســالم صــنعتی به تولیدی بدون توجــه بــه زیر
عنوان یک ضرورت تــام در رشــد ســریع  ها به بخش صنعت و تقویت آنبالقوه و بالفعل 

ان فقــد مثــلتولید و صادرات صنعتی، مورد توجه قرار گیرد. الزم به ذکر است مــواردی 
ــه آن داده ــاری و اطالعــات و عــدم دسترســی ســریع و آســان ب ــین  هــای آم ــا و همچن ه
های مــورد  دســت نبــودن و متفــاوت بــودن آمــار و اطالعــات مربــوط بــه شــاخص یــک

جامع آماری در استان ی  پژوهش از سوی مراکز مختلف آماری و نبود سامانهی  استفاده
هــای اصــلی ایــن پــژوهش بــوده  کردستان مربوط به بخش صــنعت اســتان از محــدودیت

 است.
  

  تفکیک کد و سال به TOPSISکردستان بر اساس مدل  بندی صنایع استان رتبه -۶جدول 
  میانگین  ۹۲  ۹۱ ۹۰ ۸۹ ۸۸ ۸۷ فعالیت  کد
  ۲  ۲  ۱ ۲ ۲ ۲ ۳ آشامیدنیوغذاییموادصنایع  ۱۵
  ۶  ۷  ۶ ۷ ۴ ۷ ۶ تولید منسوجات  ۱۷
کردنرنگوآوردنپوشاک عمل تولید   ۱۸

  ۸  _  _  _  _  ۵  ۱۱   پوست
  ۷  ۵  ۵ ۵ ۹ ۱۰ ۱۰ شیمیاییمحصوالتوموادتولیدصنایع  ۲۴
  ۶  ۶  ۷ ۶ ۵ ۶ ۵ پالستیکیوالستیکیمحصوالت تولید   ۲۵
  ۱  ۱  ۲ ۱ ۱ ۱ ۱ فلزیغیرکانیمحصوالتسایر تولید   ۲۶
  ۴  _  ۳ ۳ ۷ ۳ ۴ اساسیفلزات  تولید  ۲۷
به جزفابریکیفلزیمحصوالت تولید   ۲۸

  ۷  ۴  ۸  ۸  ۸  ۸  ۷  ... ماشین

بندیطبقهو تجهیزاتآالتماشین تولید   ۲۹
  ۳  ۳  ۴  ۴  ۳  ۴  ۲  در...

تریلر ووموتوریینقلیهوسایل  تولید  ۳۴
  ۹  _  _  _  ۱۰  ۹  ۹  تریلر نیم

بندیطبقهمصنوعاتومبلمان  تولید  ۳۶
  ۷  _  _  _  ۶  _  ۸  .. در نشده 

گوشت،و حفاظتآوریتولید و عمل  ۱۵۱
  ۱۱  ۱۰  ۹  ۹  ۱۰  ۱۱  ۱۴  ماهی و...

  ۷  ۳  ۵ ۷ ۶ ۵ ۱۵ لبنیهایفرآورده  تولید  ۱۵۲
شدهآسیابهایدانهمحصوالت  تولید  ۱۵۳

  ۴  ۴  ۴  ۴  ۳  ۴  ۲  و...
  ۶  ۵  ۳ ۵ ۴ ۹ ۸ غذاییمحصوالتسایر  تولید  ۱۵۴
  ۳  _  _ ۲ ۲ ۲ ۵ هاآشامیدنیانواع  تولید  ۱۵۵
  ۸  ۷  ۷ ۸ ۹ ۷ ۷ منسوجاتتکمیلوبافندگیریسندگی،  ۱۷۱
  ۱۱  _  _ _ _ ۱۳ ۹ منسوجاتسایر  تولید  ۱۷۲
پوشاکاستثنایبهپوشاک تولید   ۱۸۱

  ۶  _  _  _  _  ۸  ۴  ...  پوست از 
  ۱۱  ۱۱  ۱۰ _ _ _ ۱۳ شیمیاییمحصوالتسایر  تولید  ۲۴۲
  ۱۰  _  _ _ _ ۱۰ _ کفشبه جزپالستیکیمحصوالت تولید   ۲۵۲



  علي فقه مجيدي و سميرا محمديبختيار جواهري،   238

   ..................   245 - 211، صص 1396پاييز و زمستان ، 2  ي ، شماره28سال ، هاي آمار رسمي ايران ي بررسي مجله  .................   

  تفکیک کد و سال به TOPSISکردستان بر اساس مدل  بندی صنایع استان رتبه -۶جدول ی  ادامه

  میانگین  ۹۲  ۹۱ ۹۰ ۸۹ ۸۸ ۸۷ فعالیت  کد
محصوالت تولید   ۲۶۹

  ۶  ۶  ۶  ۶  ۷  ۶  ۶  ... بندی طبقه فلزی   غیر  کانی
  ۱  ۱  ۱ ۱ ۱ ۱ ۳ فلزاتگری ریخته  ۲۷۳
فلزی ساختمانی ،تولید محصوالت  ۲۸۱

  ۱۱  _  _  _  _  _  ۱۱  ...مخازن 
  ۱۰  ۹  ۸ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۰ عامکاربردباآالتماشین تولید   ۲۹۱
  ۸  ۸  _ _ _ _ _ خاصکاربردباآالتماشین  تولید  ۲۹۲
برایملحقاتوقطعات تولید   ۳۴۳

  ۳  ۲  ۲  ۳  ۵  ۳  ۱  ... نقلیه وسایل 

نشدهبندیطبقهمصنوعات  تولید  ۳۶۹
  ۱۳  _  _  _  ۱۲  ۱۴  ۱۲  دیگر  جای در 

  ۸  _  _ _ ۸ _ _ و طیورکشتار دام  ۱۵۱۵
  ۱۰  ۱۱  ۱۱ ۵ ۹ ۱۱ ۱۲ لبنیهایفراورده تولید   ۱۵۲۰
  ۶  ۲  ۴ ۷ ۴ ۵ ۱۱ حبوبوغالتآردکردن  ۱۵۳۱
  ۴  ۳  ۲ ۲ ۳ ۶ ۷ حیواناتودامخوراک  تولید  ۱۵۳۳
  ۸  _  _ _ ۶ ۱۰ _ شکروقند  تولید  ۱۵۴۲
وشکالتونباتآب  تولید  ۱۵۴۳

  ۴  ۴  ۳  _  _  _  _  آدامس و  کاکائو  و  نقل 
  ۱۱  ۱۳  _ _ ۱۳ ۸ ۱۰ کیکوبیسکویتوشیرینینان  تولید  ۱۵۴۶
غذاییمحصوالتسایر تولید   ۱۵۴۸

  ۱۶  ۱۴  _  _  _  ۱۷  ۱۷  ...  نشده  بندی طبقه
  ۱۰  ۱۰  _ _ _ _ _ گازدارالکلیغیرهاینوشابه  تولید  ۱۵۵۵
الیافریسندگیوسازی آماده  ۱۷۱۱

  ۱۱  _  _  _  ۱۴  _  ۸  منسوجات ...
  ۱۰  ۸  ۱۰ ۱۰ ۱۲ ۹ ۹ موکتوماشینیفرش  تولید  ۱۷۲۶
ازپوشاکاستثنایبهپوشاک تولید   ۱۸۱۰

  ۱۲  _  _  _  ۷  ۱۵  ۱۵  ... پوست
  ۱۱  _  _ _ ۵ ۱۴ ۱۴ الستیکیپمحصوالتسایر تولید   ۲۵۱۹
  ۱۱  _  _ _ ۸ ۱۳ _ کفشبه جزپالستیکیمحصوالت  تولید  ۲۵۲۰
وبتنازشدهساختهمحصوالت تولید   ۲۶۹۵

  ۵  ۵  ۷  ۳  ۱۰  ۱  ۳  .. سیمان
  ۶  ۶  ۵ ۸ ۲ ۷ ۶ سنگتکمیلودادنشکلوبریدن  ۲۶۹۶
  ۶  ۱۲  ۶ ۶ ۱ ۴ ۴ آجر تولید   ۲۶۹۷
فلزیغیرکانیسایر محصوالت  تولید  ۲۶۹۹

...  ۵  ۳  ۱۵  ۹  ۹  ۹  ۸  
  ۶  ۷  ۸ ۴ ۱۱ ۲ ۲ فوالدوآهنگری ریخته  ۲۷۳۱
  ۱۸  _  _ _ _ _ ۱۸ ساختمانیفلزیتولید محصوالت  ۲۸۱۱
آالت کشاورزی وتولید ماشین  ۲۹۲۱

  ۱۳  _  _  _  _  ۱۲  ۱۳  جنگلداری 

وسایلبرایملحقاتوقطعات تولید   ۳۴۳۰
  ۱  ۱  ۱  ۱  _  _  ۱  ی... نقلیه

  های تحقیق یافته ها: منبع داده
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بنا بر این اطالعات  است ۱۳۹۲-۱۳۸۷سال  تحقیق مورد بررسی در اینی  طول دوره
ای بعضــی صــنایع  گونــه ها و یا حتی بعضی صنایع موجود نبوده به مربوط به بعضی سال

مســئله نشــان از ایــن در یک سال خاص مفقود و در سال دیگر حضور فعال داشــته کــه 
اســتان از ســال  کمــرگآمــاری در ســازمان  جامع ی  آماری دارد. سامانه ی ضعف سامانه

یک صــنعت خــاص را  ی چهتوان تاریخ افتتاح شده که با توجه به این مسئله نمی ۱۳۹۳
  در استان پیگیری نمود. 

بــر  آمــده اســت. ۸و  ۷در این تحقیق نتایجی که حاصل شد به طور خالصــه در جــداول 
صنعت تولیــد ســایر محصــوالت غــذایی بــا کــد سهم،   حاصل از مدل تغییرنتایج اساس 
 مقــدارتــرین  شغل را در استان کردستان ایجاد خواهد کرد و بیش ۹۵٬۱۵۱حدود  ۱۵۴

تــرین مقــدار اشــتغال  دهد. همچنین کم سال آینده را به خود اختصاص می ۶اشتغال در 
 ۲۶۹یگــر بــا کــد ی دجــا  نشده در بندی طبقه کانی غیر فلزیتولید محصوالت  را صنعت

نشــده  بندی طبقه کانی غیر فلــزیتولید محصوالت صنعت  که حالی  ایجاد خواهد کرد. در
ــــر ــــای دیگ ــــد  در ج ــــا ک ــــدار ارزش شبی ۲۶۹ب ــــرین مق ــــدار  ت ــــا مق ــــزوده را ب اف

صــنعت ، سال آینده در استان کردستان ایجاد خواهــد کــرد ۶در  ۲۷۳٬۴۱۷٬۵۶۲٬۷۷۹
ســال  ۶افــزوده را در  ترین مقدار ارزش کم ۲۹۲با کد  خاص آالت با کاربرد تولید ماشین

  ایجاد خواهد کرد.آینده 
دار و صنایع دارای عدم مزیت نسبی را بر اساس نتایج  صنایع مزیت ۸همچنین جدول 

های اول  در این جدول کد صنایعی که رتبــه .دهد حاصل از تکنیک تاپسیس نمایش می
) را بــه خــود های آخر (صنایع دارای عدم مزیت نسبی دار) و رتبه تا سوم (صنایع مزیت

  ترتیب ذکر شده است. اند، به اختصاص داده
اخلــی ص ددرصد از تولید ناخــال ۵که بخش صنعت استان کردستان فقط  ه به اینبا توج

در ایــن  شــده دهد و همچنــین بــا توجــه بــه نتــایج حاصــل استان را به خود اختصاص می
بخش صنعت استان کردســتان از مزیــت نســبی بــاالیی  کردگیری  توان نتیجه پژوهش می

پیشــنهادات در ادامــه مطــرح دســت آمــده  بهبرخوردار نیست بنا بر این با توجه به نتایج 
 است: شده
 کــانی غیــر دهد صنعت تولید ســایر محصــوالت  گونه که نتایج تحقیق نشان می همان

تــرین میــزان مزیــت نســبی را در  غــذایی و آشــامیدنی بیش  و صــنعت مــواد فلــزی
کــانی غیــر مطابق آمار موجود، صنعت تولید سایر محصــوالت  .ها داشته است مدل
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درصــد  ۳۴افزوده و   درصد از ارزش ۵۷در طول دوره به طور میانگین حدود  فلزی
تــر و  نفــر کــارکن و بیش هــای بــزرگ صــنعتی ده از اشــتغال ایجادشــده توســط کارگاه

درصد از اشتغال  ۳۳افزوده و   درصد از ارزش ۲۲غذایی و آشامیدنی   صنعت مواد
 ،نایع متکی به ســرمایه و فعالیــتگونه ص اند بنا بر این این را به خود اختصاص داده

  باال هستند. ی افزوده با ارزش
  

  

  
  
  
  
  
  
 عــدنی، یکــی از صــنایعی م گذاری در خصوص صنایع شی و سرمایهفرو پرهیز از خام

اســت صــنعت  مزیــت نســبیرفتــه در تحقیــق، دارای   کار های بــه که بر اساس مــدل
توانــد  است که لحــاظ نمــودن ایــن مســئله می کانی غیر فلزیتولید سایر محصوالت 

افــزوده و هــم   های شــغلی، هــم ایجــاد ارزش را هم در ایجاد فرصت استان کردستان

  خالصه ای از نتایج حاصل از مدل تغییر سهم -۷جدول 

     صنایع برنده  
صنایع 
ی   صنایع بازنده   صنایع بازنده   مختلط برنده

  مختلط

 بر
حسب اشتغال

  

  ۲۸، ۲۴، ۱۷   _   _   ۲۹، ۲۶، ۲۵، ۱۵  کد دورقمی 

کد  
،۱۵۱،۱۵۲،۱۵۳،۱۵۴،۲۴۲   رقمی سه

۲۵۲ ،۲۶۹   ۲۹۲   ۱۷۱   ۲۸۱  

کد  
   رقمی چهار

۱۵۱۵ ،۱۵۲۰ ،۱۵۳۱ ،۱۵۴۳ ،
۱۱۷۱ ،۲۵۲۰،۲۶۹۵ ،۲۶۹۷ ،

۲۹۲۱ 
  

۱۵۴۶ ،۲۶۹۶ ،
۲۶۹۹   _   _  

 بر
حسب ارزش
 

افزوده
  ۲۹، ۲۶، ۲۴   _   _   ۲۸، ۲۵، ۱۷، ۱۵  کد دورقمی   

کد  
، ۱۵۳، ۱۵۱   ۲۸۱، ۱۵۲   ۱۵۴   رقمی  سه

۲۴۲،۲۵۲   ۱۷۱ ،۲۶۹ ،۲۹۲  

کد  
  ۲۹۲۱، ۲۶۹۷   ۱۵۲۰   ۲۶۹۵، ۲۵۲۰، ۱۵۳۱   رقمی  چهار

۱۵۱۵ ،۱۵۴۳ ،
۱۵۴۶ ،۱۷۱۱ ،
۲۶۹۶ ،۲۶۹۹  

  TOPSISخالصه ای از نتایج حاصل از تکنیک-۸جدول
صنایع دارای عدم مزیت نسبی    دار صنایع مزیت    

۳۴، ۱۷، ۲۸  ۲۷، ۲۶، ۱۵    رقمی کد دو
۲۴۲، ۲۸۱، ۱۵۱ ۲۶۹،۱۵۵،۲۹۲  رقمیکد سه

۱۵۱۵، ۲۶۹۷، ۱۵۴۶  ۲۵۲۰، ۱۵۳۱، ۲۹۲۱  رقمی کد چهار
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 صادرات از جهشی بلند برخوردار سازد. ی توسعه
 هــای صــنایعی  بخش تالش دولت در جهت جذب سرمایه و تقویت و حمایــت از زیر

دارنــد و اثــر رقــابتی مثبتــی از  از تــوان رقــابتی برخور ،بــودن  دار که عــالوه بــر مزیــت
و  مــواد غــذاییتوان به صنعت  اشتغال و تولید دارند از جمله این صنایع می ی جنبه

آالت و  آشـــامیدنی، صـــنعت محصـــوالت الســـتیکی و پالســـتیکی، تولیـــد ماشـــین
کــانی غیــر جای دیگر، صنعت تولید ســایر محصــوالت  نشده در بندی تجهیزات طبقه

دار اســتان  و تولید منسوجات اشاره نمود. بنا بر این تمرکز بر صــنایع اولویــت فلزی
صــنعتی  ی توانــد آینــده های اســتان بــه ســمت ایــن صــنایع، می دهی ســرمایه و جهت

استان را با تحوالت چشمگیری مواجــه نمایــد. همچنــین ســازمان صــنایع و معــادن 
ســیس و أاداری و اخذ جــواز ت ینداهای اقتصادی، تسهیل فر استان از طریق مشوق

 .کند فراهمصنایع مذکور را  ی تواند روند توسعه های خاص می معافیت

  توضیحات
1. Comparative Advantage. 
2. Shift-Share Method 
3. Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution 
4. International Standard Industrial Classification 
5. Public Welfare. 
6. World Trade Organization (WTO). 
7. International Division of Labor 
8. Production Specialization 
9. Multi Attribute Decision Making (MADM) 
10. Positive Idea Solution (PIS) 
11. Shannon Entropy Method 
12. National Share 
13. Industrial Mix 
14. Regional Share 
15. Total Shift 
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  ها مرجع
ــار، نورمحمــد؛ رزاقــی، محمدحســین؛ عســگری، معصــومه ( ]۱[ ــین۱۳۹۴آبی مزیت  ). تعی

های تحقیقاتی در بهبود تولیــدات  یافته .نگلستا نستادر ابرنج و  جو م،گند تولید نسبی
 .۱۲-۱ی اول، صص  گیاهان زراعی، جلد اول، شماره

 ،نگــاه دانــشچــاپ اول،  .گیری کــاربردی ). تصمیم۱۳۸۱( زاده، علی آذر، عادل؛ رجب ]۲[
 .تهران

محصــوالت زراعــی  مزیــت نســبیبررســی  .)۱۳۸۹اردستانی، مــریم؛ طوســی، مانــدانا ( ]۳[
 .۴۲-۱۹، صص ۶۹، شماره ۱۸توسـعه، سال  کـشاورزی و اقتصاد .منتخب در ایران

زاده (متــرجم)، انتشــارات پیــام،  ). ثروت ملــل. ســیروس ابــراهیم۱۷۷۶اسمیت، آدام ( ]۴[
 تهران. 

هــای  ). بررســی اقتصــادی و تعیــین اولویــت۱۳۸۷مــرادی، زاهــد ( ؛الــه نعمــتاکبــری،  ]۵[
ی علوم انسانی و اجتماعی علــوم  پژوهشنامه .گذاری صنعتی در استان کردستان سرمایه

  .۵۸-۳۳، صص )۳۰(پیاپی ۳ی  ، شماره۸سال  ،اقتصادی
شــهر بینی اشــتغال در  تحلیل و پیش. )۱۳۹۲هادی ( نژاد، حسین؛ حسینی، سید حاتمی ]۶[

 -علمــی ی کانی، جغرافیا (فصلنامهم پایه و نسبت  اقتصاد .سهم  سبزوار رهیافت تغییر
-۹۹، صــص ۳۶ی  ، شــماره۱۱جدید، سال  ی ، دوره)پژوهشی انجمن جغرافیای ایران

۱۲۱. 
 .)۱۳۹۳یونســی، غالمرضــا ( ؛ســمیه نژاد، علــی؛ قــادری، جعفــر؛ خــاتمی، سیده حــاجی ]۷[

بررسی وضعیت، شناسایی مزیت نسبی و تدوین برنامه استراتژیک توســعه اشــتغال بــا 
ــره اســتفاده از مــدل  ی فصــلنامه .(SWOT)کــانی و ســوات م ســهم، ضــریب ای تغیی

 .  ۳۵-۵، صص ۷۹ ی ، شماره۲۱مجلس و راهبرد، سال 
ــه .بازشناســایی اهمیــت مزیــت نســبی در اقتصــاد .)۱۳۸۵جــو، ناصــر ( حق ]۸[  ی روزنام

 .  ۲۶۶ی  هسرمایه، شمار
ـــه .)۱۳۹۳زاده، رضـــا؛ خداپرســـت مشـــهدی، مهـــدی ( زینـــل ]۹[ ـــدی شناســـایی و رتب  بن

ای  هــای منطقــه دهی سیاست منظور جهت دار صنعتی استان کرمان به های مزیت فعالیت
جغرافیــا و  .هــای تحلیــل عــاملی و منطــق فــازی) در بخش صــنعت (بــا اتکــا بــه روش

 .۱۸۸-۱۷۳، صص ۱۷ ی شماره ،۵ای، سال  منطقه-آمایش شهری
ــل (تجــارت بین اقتصــاد بین. )۲۰۰۷ســالواتوره، دومینیــک ( ]۱۰[ ــل)، حمیدرضــا  المل المل

 نشر نی، تهران.  ی انگلیسی، ترجمه از نسخه، (مترجم) ارباب
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تجزیــه تحلیــل  .)۱۳۹۴رســولی، فاطمــه ( ؛کاروشن، صــدیقه؛ موســوی، میرحســین عطر ]۱۱[
ــره ــرد صــنعت و رشــد به ــابی عملک ــتان) بخشرزی وری و ارزی ــتان کردس ــای آن (اس . ه
    .۱۲۱-۹۷، صص ۹ی  ، شماره۳های راهبردی و کالن، سال  سیاستی  فصلنامه

ــرا ]۱۲[ ــادفر، زه ــین  ،اصــغرپور ؛فرش ــتغال .)۱۳۸۹(حس ــبی اش ــت نس ــی مزی ــی بررس  زای
ده علــوم کدانشــ دانــش و فنــاوری، .رمانشــاهکاقتصــادی در اســتان ی  ههــای عمــد بخش

 .۸۱-۶۴، صص ۲ ی شماره ،۱سال  فردوسی مشهد، اداری و اقتصادی دانشگاه
ای در  تمایزات منطقــه .)۱۳۹۳مهرجردی، ابوالفضل ( محمدی علی؛ شاه پور، محمد فیض ]۱۳[

ای ســال  اقتصــاد و توســعه منطقــه ی مجلــه .پایدار ی های توسعه مزیت نسبی و شاخص
 .۲۲-۱، صص ۸ ی جدید شماره ی ، دوره۲۱

میبــدی، مهــدی  امامی ؛رضا پور، محمد اصغر؛ دهقان علیعلی؛ نوروزی،  پور، محمد فیض ]۱۴[
 ی ، مطالعــهTOPSIS). مزیت نسبی صنایع تولیدی با معیار اشــتغال و روش ۱۳۹۲(

-۸۹، صــص ۴ ی ، شــماره۷ســال  ،سازی اقتصادی مدل ی فصلنامه .موردی استان یزد
۱۰۲.  

هــای صــنعتی ده نفــر کــارکن و  نتــایج آمــارگیری از کارگاه ).۱۳۹۴( مرکــز آمــار ایــران ]۱۵[
 های صنعتی کشور. طرح آمارگیری از کارگاه. تر بیش

 ).۱۳۹۴( هــای زیربنــایی و امــور تولیــدی معاونــت پژوهش، های مجلس مرکز پژوهش ]۱۶[
  کشور. ی های توسعه زیست در برنامه جایگاه محیط

تحلیــل ســاختار اشــتغال در  ). تجزیــه و۱۳۸۳نــژاد، شــیرین؛ ترکــی، لــیال ( مصــری ]۱۷[
)، ۱۳۷۲-۱۳۸۲(ی  اقتصــادی منــاطق شــهری ایــران در طــی دوره ی هــای عمــده بخش

ــهم  ــر س ــت تغیی ــاخ”Method Shore-Shift“رهیاف  LQ “Quatientص و ش
Location”. صــص ۱۵ی  ه، شــمار۴ی و اجتمــاعی، ســال علوم انسان ی نامه پژوهش ،

۱۰۹-۱۲۸.  
گذاری صــنعتی در اســتان  هــای ســرمایه تعیــین اولویت .)۱۳۹۰میرزایــی، مرتضــی ( ]۱۸[

کیــد بــر صــنایع کوچــک و   RCAو DRCکردستان با استفاده از شاخص هــای  (بــا تأ
 کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور. ی نامه متوسط). پایان

تعیــین الگــوی ). ۱۳۹۵اکبــر؛ دانشــورکاخکی، محمــود ( هاتف، حکیمه؛ ســروری، علــی ]۱۹[
ی کشت محصوالت زراعی استان خراسان رضوی بر اساس مزیت نسبی و مزیت  بهینه

 ،۸ ی دوره ،تحقیقــات اقتصــاد کشــاورزی ی مجلــهبنــدی ایــن محصــوالت،  نسبی و رتبه
  .۱۹۲-۱۶۷، صص ۳ ی شماره
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