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ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺰﯾﺖﻫﺎی ﻧﺴﺒﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ اﺳﺘﺎن ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از ﻣﺪلﻫﺎی ﺗﺎﭘﺴﯿﺲ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﻬﻢ

ﺑﺨﺘﯿﺎر ﺟﻮاﻫﺮی* ،ﻋﻠﯽ ﻓﻘﻪ ﻣﺠﯿﺪی و ﺳﻤﯿﺮا ﻣﺤﻤﺪی
داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺮدﺳﺘﺎن
ﭼﮑﯿﺪه :ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺰﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽ ۱ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ در ﺑﺎزارﻫﺎی

ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﺑﻪ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﻬﯿﻨﻪی ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی
ﻣﺰﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﮐﻪ از ﺳﻨﺠﻪﻫﺎی ﻣﻬﻢ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽروﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در اﻣﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻮﺳﻌﻪ ی ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ را ﻫﺪاﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .از
ﻃﺮﻓﯽ ﻋﺪم ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞﻫﺎی ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺻﺎدرات ،ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی زﯾﺎدی را از
ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽﮔﯿﺮد .از اﯾﻦ رو ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺻﻨﺎﯾﻊ اوﻟﻮﯾﺖدار و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی
ﻣﺰﯾﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی در ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻣﺮی ﺿﺮوری اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ،
ﻣﺰﯾﺖﻫﺎی ﻧﺴﺒﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺎ  ۱۰ﻧﻔﺮ ﮐﺎرﮐﻦ و ﺑﯿﺶﺗﺮ اﺳﺘﺎن ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﻬﻢ ۲و ﻣﺪل ﺗﺎﭘﺴﯿﺲ ۳ﺑﺮای دورهی زﻣﺎﻧﯽ ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۸۷ﺗﺎ  ۱۳۹۲ﺑﻪﺗﻔﮑﯿﮏ

ﮐﺪﻫﺎی آﯾﺴﯿﮏ ۳ ،۲ ،ISIC ۴و  ۴رﻗﻤﯽ ،از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی اﺷﺘﻐﺎلزاﯾﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از روش ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﻬﻢ ،در زﻣﯿﻨﻪی اﺷﺘﻐﺎل ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺎ

ﮐﺪﻫﺎی  ۲۹ ،۲۶ ،۲۵ ،۱۵و در زﻣﯿﻨﻪی ﺗﻮﻟﯿﺪ  ۲۹ ،۲۵ ،۱۷ ،۱۵ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺮﻧﺪهی ﺑﺨﺶ

ﺻﻨﻌﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻃﺒﻖ روش  TOPSISﺻﻨﺎﯾﻊ  ۱۵و  ۲۶ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ ﻣﺰﯾﺖ را در
اﺷﺘﻐﺎلزاﯾﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻫﺮ دو ﻣﺪل ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺎﻧﯽ ﻏﯿﺮ ﻓﻠﺰی ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ﮐﺸﺎورزی و ﺟﻨﮕﻞداری،
ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ و آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻻﺳﺘﯿﮑﯽ و ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻧﺸﺪه و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت ،دارای ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ ﻣﺰﯾﺖ
ﻧﺴﺒﯽ در ﻃﻮل دورهی ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﺳﺘﺎن ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻻزم اﺳﺖ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﯿﺶﺗﺮی از ﺟﺎﻧﺐ دوﻟﺖ و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻌﻄﻮف ﺷﻮد.
* ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﻋﻬﺪهدار ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت
درﯾﺎﻓﺖ ،۱۳۹۶٫۱۰٫۱۰ :ﭘﺬﯾﺮش.۱۳۹۷٫۱۱٫۱۷ :
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واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪی :ﻣﺰﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽ؛ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ؛ اﺳﺘﺎن ﮐﺮدﺳﺘﺎن؛ ﻣﺪل ﺗﺎﭘﺴﯿﺲ؛ ﻣﺪل
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﻬﻢ.

 -۱ﻣﻘﺪﻣﻪ
رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﯾﮏ ﮐﺸــﻮر از ﻣﻬﻢﺗــﺮﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣــﺚ اﻗﺘﺼــﺎد ﻣﻨﻄﻘــﻪای در
دﻫﻪﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ،زﯾﺮا ﯾﮑــﯽ از اﻫــﺪاف ﻣﻬــﻢ دوﻟﺖﻫــﺎی ﻣﺤﻠــﯽ اﺳــﺖ ﮐــﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪرﯾﺰان و ﺳﯿﺎﺳــﺖﮔﺬاران دوﻟﺘــﯽ ﺑﺎﯾــﺪ ﺑــﻪ آن ﺗﻮﺟــﻪ داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﻨﺪ .ﭘﯿﺸــﺮﻓﺖﻫﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﮔﺴﺘﺮش رﻓﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ) ۵رﺷﺪ ﺛﺮوت ﻣﻠﻞ( ،از ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻞﺷﻨﺎﺳﯽ و

ﻣﻌﻠﻮلﺳﻨﺠﯽ ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ و ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎ را در درون ﺧﻮد ﺟﺎی ﻣﯽدﻫﺪ ﮐــﻪ ﯾﮑــﯽ
از اﯾﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ اﺳﺖ ،ﺗﺌﻮری ﻣﺰﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽ اﺳﺖ .ﻣﺰﯾــﺖ ﻧﺴــﺒﯽ
ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻣﻬﻢ اﻗﺘﺼــﺎدی ﺟﻬــﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪرﯾﺰی ﺗﻮﻟﯿــﺪ ،ﺻــﺎدرات و واردات اﺳــﺖ.

ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﻮد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ ﻣﺤﺼــﻮل زﻣــﺎﻧﯽ ﺗﺤﻘــﻖ ﻣﯽﯾﺎﺑــﺪ ﮐــﻪ آن ﻣﺤﺼــﻮل از

ﻣﺰﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺰﯾﺖ ﻧﺴــﺒﯽ ﻣﺤﺼــﻮﻻت ﻣﺨﺘﻠــﻒ
ﺑــﻪ ﺳﯿﺎﺳــﺖﮔﺬار اﯾــﻦ اﻣﮑــﺎن را ﻣﯽدﻫــﺪ ﮐــﻪ ﺑــﺎ ﻃﺮاﺣــﯽ و اراﺋــﻪی اﻟﮕــﻮی ﻣﻨﺎﺳــﺐ،
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﻣﺤﺼــﻮﻟﯽ ﺑــﺎ ﺣــﺪاﮐﺜﺮ ﺳــﻮدآوری اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ ﻫــﺪاﯾﺖ ﮐﻨــﺪ

] .[۳اﻣﺎ ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎ و ﻣﺰﯾﺖﻫﺎی ﻧﺴــﺒﯽ ﻫــﺮ ﻣﻨﻄﻘــﻪ در زﻣﯿﻨــﻪی

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫــﺎی اﻗﺘﺼــﺎدی ﻣﻮﺟــﺐ ﻣﯽﺷــﻮد ﺗــﺎ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪﮔــﺬاریﻫﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳــﺐ ﺑــﺎ اﻣﮑﺎﻧــﺎت و
ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻮرت ﻧﮕﯿﺮد و ﺑﻪ رﻏﻢ اﺟــﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌـــﺪد ﺗﻮﺳــﻌﻪی

ﻣﻠﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪای ،ﻫﻤﭽﻨﺎن روﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪﻧﯿﺎﻓﺘﮕﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ.

ﺟﻬﺎﻧﯽﺷﺪن و ﻓﺮاﮔﯿﺮﺷﺪن آن در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن و از ﻃﺮﻓــﯽ ﺑﺤــﺚ ﭘﯿﺮاﻣــﻮن ﭘﯿﻮﺳــﺘﻦ اﯾــﺮان

ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ ۶ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰان اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸــﻮر ﺑــﺎ ﺣﺴﺎﺳــﯿﺖ و

دﻗﺖ ﺑﯿﺶﺗﺮی اﻗﺪام ﺑﻪ ﻫﺪاﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر ﮐﻨﻨﺪ .زﯾﺮا ﺷــﺮط ﻻزم

ﺑﺮای ﺣﻀﻮر ﻣﺆﺛﺮ در ﻋﺮﺻﻪی ﺗﺠﺎرت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ،ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯿــﺰان رﻗﺎﺑﺖﭘــﺬﯾﺮی اﺳــﺖ ﮐــﻪ
اﯾﻦ اﻣﺮ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺰﯾﺖﻫﺎی ﻧﺴﺒﯽ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺘﺎﻧﺴــﯿﻞﻫﺎی
ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ ،ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد ].[۱۸
ارزش اﻓﺰودهی ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۶۸ﺗﺎ  ۱۳۹۳در ﮐﺸﻮر ﺑــﻪﻃــﻮر

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ  ۶٫۶درﺻﺪ رﺷﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ .روﻧﺪ رﺷﺪ ﺑﺎﻟﻘﻮهی ﺑﺨــﺶ ﺻــﻨﻌﺖ و ﻣﻌــﺪن

ﮐــﻪ ﻧﺸــﺎﻧﮕﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫــﺎی اﯾــﻦ ﺑﺨــﺶ اﺳــﺖ ،از ﺳــﺎلﻫﺎی اﺑﺘــﺪاﯾﯽ دﻫـﻪی  ۱۳۸۰رو ﺑــﻪ
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ﮐﺎﻫﺶ ﺑﻮده و در ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۹۲و  ۱۳۹۳ﺑﻪ ﺣﺪود ﺻﻔﺮ درﺻﺪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﻣﯽﺗــﻮان
ﮔﻔــﺖ ﮐــﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒــﯽ از ﺳﯿﺎﺳــﺖﻫﺎی ﻧﺎﻣﻨﺎﺳــﺐ ارزی ،ﺑﺤــﺮان ﺗﻌﻄﯿﻠــﯽ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠــﺎت در

ﺳــﺎلﻫﺎی ذﮐﺮﺷــﺪه ،ﺗﺤﺮﯾﻢﻫــﺎی اﻗﺘﺼــﺎدی ،ﮐــﺎﻫﺶ ﻣﻨــﺎﺑﻊ ﻧﻔﺘــﯽ ،ﮐــﺎﻫﺶ اﻧﮕﯿــﺰه ﺑــﺮای

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن و ﮐﺎﻫﺶ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﺷــﯿﻦآﻻت و ﺗﺠﻬﯿــﺰات
ﺑﻪروز از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ در ﻧﻬﺎﯾــﺖ ﺗــﻮان ﺑــﺎﻟﻘﻮهی اﯾــﻦ ﺑﺨــﺶ و
رﺷــﺪ ﺻــﻨﻌﺘﯽ در اﯾــﺮان ﮐــﺎﻫﺶ داده و اﻧﮕﯿــﺰه ﺑــﺮای ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐــﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑــﺪ ].[۱۶

ﻣﻄــﺎﺑﻖ آﻣــﺎر ﻣﻮﺟــﻮد در ﺳــﺎﻟﻨﺎﻣﻪﻫﺎی آﻣــﺎری اﺳــﺘﺎن ﮐﺮدﺳــﺘﺎن و ﺑﺮرﺳــﯽ ﺣﺴــﺎبﻫﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی در ﺳــﺎل  ،۱۳۹۰ﻣﯽﺗــﻮان ﮔﻔــﺖ ﮐــﻪ ﺑﺨــﺶ ﺻــﻨﻌﺖ اﺳــﺘﺎن ﮐﺮدﺳــﺘﺎن ﯾﮑــﯽ از
ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺿﻌﯿﻒ و ﮐﻢاﺛﺮ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ اﺳﺘﺎن اﺳــﺖ زﯾــﺮا ﺳــﻬﻢ اﯾــﻦ ﺑﺨــﺶ از ﮐــﻞ
 GDPاﺳﺘﺎن ﻓﻘﻂ  ۵درﺻﺪ ﺑﺎ ارزشاﻓﺰودهی  ۲٬۶۲۹ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻣــﺮ

دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻋﺪم روﻧﻖ و ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ در اﻗﺘﺼﺎد اﺳﺘﺎن دارد .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐــﺮ اﺳــﺖ

ﺳﻬﻢ ارزشاﻓﺰودهی ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ اﺳﺘﺎن ﮐﺮدﺳﺘﺎن از ﮐﻞ ارزشاﻓﺰودهی ﮐﺸــﻮر در ﺳــﺎل
 ۰٫۴ ،۱۳۹۰ﺑــﻮده اﺳــﺖ و ﻫﻤﭽﻨــﯿﻦ ﺳــﻬﻢ اﺷــﺘﻐﺎل ﺑﺨــﺶ ﺻــﻨﻌﺖ  ۸٫۸درﺻــﺪ از ﮐــﻞ
ﺷﺎﻏﻠﯿﻦ اﺳﺘﺎن ﺑﻮده ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑــﺎ دﯾﮕــﺮ ﺑﺨﺶﻫــﺎ در ﺳــﻄﺢ ﻧﺴــﺒﺘ ًﺎ ﭘــﺎﯾﯿﻨﯽ ﻗــﺮار دارد

].[۱۱

اﺳﺘﺎن ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﺮﺧﻮرداری از ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞﻫﺎی ﺑﺎﻟﻘﻮهی ﻓــﺮاوان ﻣﺎﻧﻨــﺪ ﻧﯿــﺮوی ﮐــﺎر
ﻓــﺮاوان و ﺗﺤﺼــﯿﻞﮐﺮده ،ﺷــﺮاﯾﻂ آب و ﻫــﻮا و ﺷــﺮاﯾﻂ ﺟﻐﺮاﻓﯿــﺎﯾﯽ ﮐﻢﻧﻈﯿــﺮ و ﻫﻤﭽﻨــﯿﻦ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻓﺮاوان ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪی ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ

ﻣﺎﻟﯽ ،ﻧﺸﺖ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ،ﻣﻬــﺎﺟﺮت ﻧﯿــﺮوی ﮐـﺎر ﻣﺘﺨﺼــﺺ و ﻋــﺪم اﺳــﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫــﺎی
ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﺒﻮد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔــﺮدش واﺣــﺪﻫﺎی ﺻــﻨﻌﺘﯽ ،ﻣﻮاﺟــﻪ ﺑــﻮده ﮐــﻪ
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ در اﺳﺘﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ .از ﺳــﻮی دﯾﮕــﺮ ،ﻏﯿــﺮ ﻫﺪﻓﻤﻨــﺪ ﺑــﻮدن
ﻣﻌــﺪود ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﻣﻮﺟــﻮد در اﺳــﺘﺎن ﻣﻮﺟــﺐ ﺗﻌﻄﯿﻠــﯽ و ورﺷﮑﺴــﺘﮕﯽ ﺑﺴــﯿﺎری از

ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎرﻫﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪی
اول ﺳــﺎل  ۱۳۹۴از وزارت ﺻــﻨﻌﺖ ،ﻣﻌــﺪن و ﺗﺠــﺎرت در ﺧﺼــﻮص وﺿــﻌﯿﺖ واﺣــﺪﻫﺎی
ﺻﻨﻌﺘﯽ و آﻣﺎر ﺷﺎﻏﻼن اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ،ﮐﺮدﺳﺘﺎن در رﺗﺒﻪﻫﺎی آﺧﺮ ﮐﺸﻮری ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘــﻪ و اﯾــﻦ ﻣﻬــﻢ

ﻧﺸــﺎندﻫﻨﺪهی وﺟــﻮد ﺿــﻌﻒﻫﺎی ﻣﺸــﻬﻮد در اﯾــﻦ ﺑﺨــﺶ اﺳــﺖ .در ﺟــﺪول  ۱ﻧﻤــﺎﯾﯽ ﮐﻠــﯽ از
وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ اﺳﺘﺎن ﮐﺮدﺳﺘﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ.
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ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﯾﺎﻓﺘﻦ راﻫﮑﺎری ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺧــﺮوج ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ و
ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی ﻻزم در ﺟﻬﺖ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در اﺳــﺘﺎن ﺑﺎﯾــﺪ در اوﻟﻮﯾــﺖ

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺘﺎن ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﭘﺲ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ ،ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻨــﺎﺑﻊ ﻣــﺎﻟﯽ
و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫــﺎی ﻣﺘﻔــﺎوت ﻫــﺮ ﻣﻨﻄﻘــﻪ ،ﺳــﻪ رأس ﻣﺜﻠﺜــﯽ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﮐــﻪ ﺿــﺮورت ﺗﺤﻘﯿﻘــﺎت
ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺰﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽ اﺳﺖ.
ﺟﺪول  -۱وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ اﺳﺘﺎن ﮐﺮدﺳﺘﺎن
ﺷﺮح

اﺳﺘﺎن ﮐﺮدﺳﺘﺎن

ﮐﺸﻮر

ﺳﻬﻢ از ﮐﻞ

ﺗﻌﺪاد ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری

۱٬۰۰۵

۷۹٬۴۹۸

۱٫۲

ﺗﻌﺪاد ﺟﻮاز ﺗﺄﺳﯿﺲ

۲٬۳۱۲

۹۶٬۲۲۶

۹٬۰۰۰٬۰۰۰

۲٫۴
۰٫۶

۴۸۱

۱۴٬۶۹۷

۰٫۵۱

ﺗﻌﺪاد ﺷﺎﻏﻼن

ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﻓﻌﺎل

۸٬۶۳۶

ﻣﺄﺧﺬ دادهﻫﺎ :ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان و وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت

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

اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎ در ﭘــﯽ ﺗﺌــﻮرﯾﺰه ﮐــﺮدن رﺷــﺪ در ﺣــﺎل ﻇﻬــﻮر ،ﻋﻠــﻞ و ﻋﻮاﻣــﻞ ،راﻫﮑﺎرﻫــﺎی
ﻫﺪاﯾﺖ و راﻫﺒﺮی و ﺑﺮرﺳــﯽ ﭘﯿﺎﻣــﺪﻫﺎی ﻣﻤﮑــﻦ ﺑــﻮد .از ﺟﻤﻠــﻪ ﻣﮑﺎﺗــﺐ ﭘﺎﯾــﻪ در ﺗﻮﺳــﻌﻪی
اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﻈﺮﯾﻪی ﻣﺰﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽ اﺳﺖ .ﻣﺰﯾﺖ ﻧﺴــﺒﯽ ﯾﮑــﯽ از ﻣﺒﺎﺣــﺚ اﺻــﻠﯽ ﻧﻈﺮﯾــﻪﻫﺎی
ﺗﺠﺎرت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﺗﻮﺳﻌﻪی ﺻﺎدرات اﺳﺖ .ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺰﯾــﺖ در اﺑﺘــﺪا ﺗﻮﺳــﻂ
آدام اﺳﻤﯿﺖ ] [۴در ادﺑﯿﺎت ﺗﺠﺎرت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﮐــﻪ در واﻗــﻊ ﺑــﻪ وﺳــﯿﻠﻪی آن،

ﻋﻠﺖ ﺗﺠﺎرت ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺰﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﯾــﮏ ﮐﺸــﻮر در ﺗﻮﻟﯿــﺪ و ﺻــﺪور ﮐــﺎﻻﯾﯽ ﺑــﺎ ﻫﺰﯾﻨــﻪی
ﻧﺴﺒﯽ ﮐﻢﺗﺮ و ﻗﯿﻤﺖ ارزانﺗﺮ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﮐﻪ ﻫــﺮ ﮐﺸــﻮری ﮐــﻪ در ﮐــﺎﻻی ﺧﺎﺻــﯽ ﻣﺰﯾــﺖ
ﻧﺴﺒﯽ دارد ،در ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺻﺎدرات آن ﮐﺎﻻ ﺗﺨﺼﺺ ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﮐﺎﻻﻫــﺎﯾﯽ
را ﮐـــﻪ در آنﻫـــﺎ ﻣﺰﯾـــﺖ ﻧﺴـــﺒﯽ ﻧـــﺪارد از ﺳـــﺎﯾﺮ ﮐﺸـــﻮرﻫﺎ وارد ﺧﻮاﻫـــﺪ ﮐـــﺮد ﺗـــﺎ ﻧﯿـــﺎز
ﺗﻘﺎﺿﺎﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ،وﺟﻮد ﺻﺎدرات ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎندﻫﻨــﺪهی
ﻣﺰﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽ در ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ و وﺟﻮد واردات ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪهی ﻋــﺪم ﻣﺰﯾــﺖ ﻧﺴــﺒﯽ در

ﮐﺎﻻﻫﺎی وارداﺗــﯽ ﺑﺎﺷــﺪ .ﻣﺎﻫﯿــﺖ آﻣﺎرﻫــﺎی ﺗﺠــﺎرت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠــﯽ ﺑــﻪ ﮔﻮﻧــﻪای اﺳــﺖ ﮐــﻪ در
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ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺠﺮﺑﯽ از ﻣﺰﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﺑﺮ ﺣﺴــﺐ ﮐﺎﻻﻫــﺎ ﻣﺴــﺎﺋﻞ و ﻣﺸــﮑﻼﺗﯽ را ﭘﺪﯾــﺪ ﻣــﯽآورد.
ﭼﻮن ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻫﻢ ﺻــﺎدرﮐﻨﻨﺪه و ﻫــﻢ واردﮐﻨﻨــﺪهی ﯾــﮏ ﮔــﺮوه ﺧــﺎص از ﮐﺎﻻﻫــﺎ

ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ اﻧﺪازهﮔﯿﺮیﻫﺎی واردات و ﺻﺎدرات را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
از ﻣﺰﯾﺖ ﯾﺎ ﻋﺪم ﻣﺰﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑــﻪ ﻋــﻼوه ،ﺟﺮﯾﺎنﻫــﺎی ﺣﻘﯿﻘــﯽ ﺗﺠــﺎرت
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﯾــﺪهآل ﺗﺠــﺎری )اﻟﮕﻮﻫــﺎی ﻣﺰﯾــﺖ ﻧﺴــﺒﯽ در ﻣﺤــﯿﻂ ﺗﺠــﺎرت
آزاد( ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت و ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ اﺳﺖ ].[۱۰

ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷــﻮد ﮐــﻪ ﺑﺮرﺳــﯽ ﻣﺰﯾــﺖ ﻧﺴــﺒﯽ ﺑــﻪ ﺧــﻮﺑﯽ وﺿــﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟــﻮد و
وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮب را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽدﻫﺪ و ﻣﯽﺗــﻮان ﺑــﺎ اﺑــﺰاری ﮐــﻪ در دﺳــﺘﺮس ﺳﯿﺎﺳــﺖﮔﺬار
اﺳﺖ ،از وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﺳﻤﺖ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد .ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔــﺖ ﮐــﻪ اﮔــﺮ
ﻣﺰﯾﺖﻫﺎی ﻧﺴﺒﯽ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و در ﻋﻤﻞ ﻧﯿﺰ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﻮﻧﺪ ،روﻧــﺪ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ،اﻋــﻢ از

آن ﮐﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺗﻮﺳﻌﻪی اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻋﺒﺎرت از ﺟــﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ واردات ،ﺗﺸــﻮﯾﻖ ﺻــﺎدرات و
ﯾﺎ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ از آنﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﺮﯾﻊ و ﭘﺎﯾﺪار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،اﯾﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ در ﮐﺎﻫﺶ و
رﻓﻊ ﻣﻌﻀﻼﺗﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﮐﺴــﺮی ﺗــﺮاز ﭘﺮداﺧﺖﻫــﺎ ،ﺑﯿﮑــﺎری و ...ﻣــﺆﺛﺮ اﺳــﺖ .ﺑﻨــﺎ ﺑــﺮ اﯾــﻦ
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺰﯾﺖﻫﺎی ﻧﺴﺒﯽ ،راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﻄﻤﺌﻦ و ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺟﺬاب ﺑﺮای ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪﮔــﺬاریﻫﺎی

داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در واﻗﻊ ،ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺰﯾﺖﻫﺎی ﻧﺴﺒﯽ ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘــﻪ اﺳــﺘﻔﺎدهی
ﺑﻬﺘﺮ از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ اﻣﺮ ،ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺴﺮﯾﻊ ﻣﯽﺷﻮد ].[۸

ﻫﺴﺘﻪی اﺻــﻠﯽ اﮐﺜــﺮ ﺗﺌﻮریﻫــﺎی ﺗﺠــﺎرت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠــﻞ ﻧﻈﺮﯾــﻪی ﻣﺰﯾــﺖ ﻣﻄﻠــﻖ آداماﺳــﻤﯿﺖ

اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺑﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐــﺎر ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠــﯽ ۷و ﺗﺨﺼــﺺﮔﺮاﯾﯽ ۸ﺗﺄ ﮐﯿــﺪ ﻓــﺮاوان ﺷــﺪه اﺳــﺖ.

آداماﺳﻤﯿﺖ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺠﺎرت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ رﻓﺎه ﺟﻬﺎﻧﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾــﻦ
ﻫﺮ ﮐﺸﻮری ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺻﺎدرات ﭼﻨﺪ ﮐــﺎﻻ ﺗﻤﺮﮐــﺰ ﮐــﺮده و ﺑﻘﯿــﻪی ﮐﺎﻻﻫــﺎ را ﺑــﻪ دﯾﮕــﺮ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻧﯿﺎ واﮔﺬار ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﺎزاد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮد را ﺻﺎدر و ﺑﻘﯿﻪی ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد

را وارد ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﺳﻤﯿﺖ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﻫﯿﭻﮔﺎه ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐــﺎﻻﯾﯽ را در داﺧــﻞ ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﮐﻨــﺪ در
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را از ﺧﺎرج ارزانﺗﺮ ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻧﻈﺮﯾــﻪی اﺳــﻤﯿﺖ ﻧﺘﻮاﻧﺴــﺖ ﺗﻤــﺎم
ﺟﻮاﻧﺐ ﺗﺠﺎرت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮی اﻧﺠــﺎم ﺗﺠــﺎرت ﺑــﯿﻦ ﮐﺸــﻮرﻫﺎ را ﺗﻮﺟﯿــﻪ ﻧﻤﺎﯾــﺪ.

ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺳﺆال ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺸﻮری در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﯿﭻ ﯾــﮏ از
ﮐﺎﻻﻫﺎ از ﺑﺮﺗﺮی ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﺎﺷﺪ ،آﯾﺎ آن ﮐﺸﻮر از ﺟﺮﮔﻪی ﺗﺠﺎرت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺧﺎرج
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺌﻮرﯾﮑﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اراﺋﻪ دﻫﺪ .دﯾﺪﮔﺎه اﺳﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐــﻪ ﭼﻨــﯿﻦ
ﮐﺸﻮری ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﺒﺎدﻻت ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻨﺎﻓﻌﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺣﺘﻤــﺎﻻً در اﯾــﻦ
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ﺑﺨﺘﻴﺎر ﺟﻮاﻫﺮي ،ﻋﻠﻲ ﻓﻘﻪ ﻣﺠﻴﺪي و ﺳﻤﻴﺮا ﻣﺤﻤﺪي

ﻣﺒﺎدﻻت ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﺣﺪود  ۴۰ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از اﺳﻤﯿﺖ ،ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺰﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﺗﻮﺳﻂ
دﯾﻮﯾﺪ رﯾﮑــﺎردو اراﯾـﻪ ﺷــﺪ .دﯾﻮﯾــﺪ رﯾﮑــﺎردو ﺑــﺎ اﻧﺘﺸــﺎر ﮐﺘــﺎب اﺻــﻮل اﻗﺘﺼــﺎد ﺳﯿﺎﺳــﯽ و
ﻣﺎﻟﯿﺎت در ﺳﺎل  ۱۸۱۷ﺗﺌﻮری ﻣﺰﯾﺖ ﻣﻄﻠﻖ آدام اﺳﻤﯿﺖ را ﺑﻪ ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪ و ﺑﻪ
ﺳﺆال ﻓﻮق ﭼﻨــﯿﻦ ﭘﺎﺳــﺦ داد ﮐــﻪ وﻗﺘــﯽ ﮐﺸــﻮری در ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﺗﻤــﺎم ﮐﺎﻻﻫــﺎ از ﺑﺮﺗــﺮی ﻣﻄﻠــﻖ
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ در آنﻫﺎ ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ ﮐــﺎراﯾﯽ را دارد ﺗﻮﻟﯿــﺪ و ﺻــﺎدر
ﮐﻨﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﮐﺎرآﻣــﺪی ﮐﻢﺗــﺮی در آنﻫــﺎ دارد از ﺧــﺎرج وارد ﻧﻤﺎﯾــﺪ .ﺑــﺎ
اﺟــﺮای ﭼﻨــﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳــﺘﯽ اﯾــﻦ ﮐﺸــﻮر از ﻣﺒــﺎدﻻت ﺧــﺎرﺟﯽ ﻣﻨــﺎﻓﻌﯽ ﮐﺴــﺐ ﺧﻮاﻫــﺪ ﮐــﺮد.

رﯾﮑﺎردو ﻣﮑﺎﻧﯿﺰﻣﯽ ﺑﺮای ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺗﺠﺎرت ﻣﺘﻌﺎدل ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ در ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم وی ،ﺑﻪﻃــﻮر
ﮐﻠﯽ ﺳﻮد در دو ﮐﺸﻮر ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﺗﺌﻮری ﻣﺰﺑﻮر ﺑﯿــﺎن ﻣﯽﮐﻨــﺪ ،ﺣﺘــﯽ اﮔــﺮ ﮐﺸــﻮری در
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﺮ دو ﮐﺎﻻ دارای ﻋﺪم ﻣﺰﯾﺖ ﻣﻄﻠﻖ )ﮐﺎراﯾﯽ ﮐﻢﺗﺮی( در ﻣﻘﺎﯾﺴــﻪ ﺑــﺎ ﮐﺸــﻮر دﯾﮕــﺮی

ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑــﺎز داد و ﺳــﺘﺪی ﮐــﻪ ﺣــﺎوی ﻣﻨــﺎﻓﻊ ﻣﺘﻘﺎﺑــﻞ ﺑــﺮای ﻫــﺮ دو ﻃــﺮف اﺳــﺖ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧــﺪ
ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻــﻮرت ﮐﺸــﻮری ﮐــﻪ دارای ﮐــﺎراﯾﯽ ﮐــﻢﺗــﺮ اﺳــﺖ ،ﺑﺎﯾــﺪ در ﺗﻮﻟﯿــﺪ و
ﺻﺪور ﮐﺎﻻﯾﯽ ﺗﺨﺼﺺ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ در آن ﻋﺪم ﻣﺰﯾﺖ ﻣﻄﻠﻖ ﮐﻢﺗﺮی )ﮐــﺎﻻﯾﯽ ﮐــﻪ دارای ﻣﺰﯾــﺖ
ﻧﺴﺒﯽ اﺳﺖ( دارد .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻻﯾﯽ وارد ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐــﻪ در آن از ﻋــﺪم ﻣﺰﯾــﺖ
ﻣﻄﻠﻖ ﺑﯿﺶﺗﺮی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ در آن ﮐﺎﻻ ﻋﺪم ﻣﺰﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽ دارد.

 -۳ﭘﯿﺸﯿﻨﻪی ﭘﮋوﻫﺶ
در ﺧﺼﻮص ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺰﯾﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘــﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی داﺧﻠــﯽ و ﺧــﺎرﺟﯽ در ﺟــﺪول
 ۲اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.

 -۴روش ﺗﺤﻘﯿﻖ
اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﺑﻌﺪ روش ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ -ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ اﺳﺖ و از ﺑﻌﺪ ﻫﺪف ﮐﺎرﺑﺮدی ﮐــﻪ داده ﻫــﺎی

ﻣﺮﺑــﻮط ﺑــﻪ آن از ﻣﻨــﺎﺑﻊ و ﭘﺎﯾﮕــﺎهﻫــﺎی آﻣــﺎری ﻧﻈﯿــﺮ :ﻣﺮﮐــﺰ آﻣــﺎر اﯾــﺮان ،ادارهی ﮔﻤــﺮک،
ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪﻫﺎی آﻣﺎری و آﻣﺎرﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑــﺮای دوره ی  ۱۳۹۲-۱۳۸۷اﺳــﺘﺨﺮاج ﺷــﺪه
اﺳﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻪی آﻣﺎری ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺎ ده ﻧﻔﺮ ﮐــﺎرﮐﻦ و ﺑﯿﺶﺗــﺮ )ﺑــﺮ اﺳــﺎس
ﺗﻌﺮﯾــﻒ ﺑﺎﻧــﮏ ﻣﺮﮐــﺰی( و ﻣﻄــﺎﺑﻖ ﺑــﺎ ﻃﺒﻘــﻪﺑﻨــﺪی ﮐــﺪﻫﺎی  ۳ ،۲و  ،۴رﻗﻤــﯽ آﯾﺴــﯿﮏ
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ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺰﻳﺖﻫﺎي ﻧﺴﺒﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ اﺳﺘﺎن ﻛﺮدﺳﺘﺎن...

) (ISICاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺰﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﺻــﻨﺎﯾﻊ اﺳــﺘﺎن از روش ﺗﻐﯿﯿــﺮ ﺳــﻬﻢ و ﻣــﺪل
ﺗﺎﭘﺴﯿﺲ ) (TOPSISاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺟﺪول  -۲ﺧﻼﺻﻪای از ﭘﯿﺸﯿﻨﻪی ﺗﺤﻘﯿﻖ
روش ﻣﻮرد

ﻣﻨﻄﻘﻪی ﻣﻮرد

ﺑﺮرﺳﯽ

ﺑﺮرﺳﯽ

ﻟﯿﻮ و ﻫﻤﮑﺎران

ﻣﺰﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽ

اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه،

][۲۵

آﺷﮑﺎرﺷﺪه

ﭼﯿﻦ و ﻫﻨﺪ

ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ

اﺳﺘﺎرﺗﯿﻦ و
رﻣﯿﮑﯿﻦ ][۲۸

ﻣﺰﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽ
آﺷﮑﺎرﺷﺪهی

ﻟﯿﺘﻮاﻧﯽ

ﻋﻨﻮان ﺗﺤﻘﯿﻖ
اﺛﺮات ﻣﺰﯾﺖ

ﻧﺴﺒﯽ ﺗﺠﺎرت
ﺧﺪﻣﺎت دو ﺟﺎﻧﺒﻪ

ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﻣﺰﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﯿﺶﺗﺮ از
ﻫﻨﺪ و ﭼﯿﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺑﺮرﺳﯽ ﺻﻨﻌﺖ

ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﻃﻮل دورهی ﺑﺮرﺳﯽ

ﻟﯿﺘﻮاﻧﯽ در

ﻫﻤﭽﻨﺎن ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ و رﺷﺪ

ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ

اﻗﺘﺼﺎد ﻟﯿﺘﻮاﻧﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺻﻨﻌﺖ

ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ ﻣﺰﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽ در ﺻﻨﻌﺖ ﭼﺮم را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ

ﺷﻬﺎب و ﻣﺤﻤﻮد

ﻣﺰﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽ

ﭼﯿﻦ ،ﻫﻨﺪ،

ﭼﺮم در ﺑﯿﻦ ﺑﺮﺧﯽ

ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،ﭼﯿﻦ و ﻫﻨﺪ داﺷﺘﻪاﻧﺪ اﻣﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﭼﺮم اﯾﺮان

][۲۷

آﺷﮑﺎرﺷﺪه

ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و اﯾﺮان

از اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎی

از ﻣﺰﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری

آﺳﯿﺎﯾﯽ

ﺑﯿﺶﺗﺮی ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ.

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺰﯾﺖ

ﺗﻮﻟﯿﺪ روﻏﻦ زﯾﺘﻮن در ﮐﺸﻮر آﻟﺒﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن

ﻧﺴﺒﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ روﻏﻦ

ﺳﻮد دارد وﻟﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ﺗﻮﻟﯿﺪ زﯾﺘﻮن از ﻣﺰﯾﺖ

ﻣﺘﻘﺎرن

ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺗﺤﻠﯿﻞ
ﮐﺎﭘﺎچ و ﻫﻤﮑﺎران
][۲۳

ﺳﯿﺎﺳﯽ و

ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺰﯾﻨﻪ ی

آﻟﺒﺎﻧﯽ

ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠﯽ

زﯾﺘﻮن

ﻧﺴﺒﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ.

ﻣﺤﺼﻮﻻت زراﻋﯽ ﻋﺪس آﺑﯽ ،ﻟﻮﺑﯿﺎ ﻗﺮﻣﺰ آﺑﯽ و ذرت
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی

ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻟﮕﻮی

داﻧﻪای آﺑﯽ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻣﺰﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽ از اﻟﮕﻮی

ﺧﻄﯽ ﻓﺎزی

ﺑﻬﯿﻨﻪ ی ﮐﺸﺖ

ﮐﺸﺖ ﺣﺬف و ﻣﺤﺼﻮﻻت زراﻋﯽ ﮔﻨﺪم دﯾﻢ و آﺑﯽ ،ﺟﻮ

ﻣﺤﺼﻮﻻت زراﻋﯽ

آﺑﯽ ،ﭘﻨﺒﻪ آﺑﯽ ،ﺟﻮ دﯾﻢ ،ﻧﺨﻮد دﯾﻢ ،ﺷﻠﺘﻮک ،ﻧﺨﻮد آﺑﯽ،

ﻫﺎﺗﻒ و ﻫﻤﮑﺎران

روش ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ

اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن

اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن

ﻋﺪس دﯾﻢ و آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان آﺑﯽ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن رﺗﺒﻪی

][۱۹

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﯿﺎﺳﺖ

رﺿﻮی

رﺿﻮی ﺑﺮ اﺳﺎس

ﻣﺰﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﺑﺎ ﮐﻢﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ زﯾﺮ ﮐﺸﺖ در اﻟﮕﻮ ﻗﺮار

ﺳﻮدآوری ﺧﺎﻟﺺ

رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی اﯾﻦ

آﺑﯽ ،ﻫﻨﺪواﻧﻪ آﺑﯽ ،ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ آﺑﯽ ،ﮐﻠﺰا آﺑﯽ ،ﺧﯿﺎر

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﻣﺤﺼﻮﻻت

آﺑﯽ ،ﭘﯿﺎز آﺑﯽ و ﻫﻨﺪواﻧﻪ دﯾﻢ دارای اﻓﺰاﯾﺶ در ﺳﻄﺢ

ﭼﻨﺪﻫﺪﻓﻪ و

و ﺷﺎﺧﺺ

ﻣﺰﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽ و

ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻣﺤﺼﻮﻻت زراﻋﯽ ﭼﻐﻨﺪر ﻗﻨﺪ ،ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ

زﯾﺮ ﮐﺸﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻟﮕﻮی ﻣﻮﺟﻮد ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮﻧﺞ ﻣﺮﻏﻮب و داﻧﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺮﻣﺤﺼﻮل دارای ﻣﺰﯾﺖ
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺰﯾﺖ
آﺑﯿﺎر و ﻫﻤﮑﺎران
][۱

ﻫﺰﯾﻨـﻪی

ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠﯽ

اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن

ﻧﺴﺒﯽ اﺳﺘﺎن

ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻨﺪم آﺑﯽ ،ﮔﻨﺪم دﯾﻢ ،ﺟﻮ آﺑـﯽ و ﺟﻮ
دﯾﻢ در اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺰﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽ اﺳﺖ و ﻫﺰﯾﻨﻪی

ﮔﻠﺴﺘﺎن در ﺗﻮﻟﯿﺪ

ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊداﺧﻠﯽ ﺑﻪﮐﺎررﻓﺘﻪ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ

ﮔﻨﺪم ،ﺟﻮ و ﺑﺮﻧﺞ

ﺑﯿﺶﺗﺮ از ارزشاﻓﺰودهی آﻧﻬﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی
ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ.

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و
زﯾﻨﻞزاده و
ﻣﺸﻬﺪی ][۹

روش ﺗﺤﻠﯿﻞ
ﻋﺎﻣﻠﯽ و ﻣﻨﻄﻖ
ﻓﺎزی

اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎن

رﺷﺘﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی )ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻓﻠﺰﻻت اﺳﺎﺳﯽ() ،ﺗﻮﻟﯿﺪ

رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی

ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻻﺳﺘﯿﮑﯽ و ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ() ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻏﺬ و

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی

ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺎﻏﺬی( و )ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ و

ﻣﺰﯾﺖدار ﺻﻨﻌﺘﯽ

آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ( ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﺰﯾﺖﻫﺎی ﺑﺎﻻ و از

اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎن

ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ اوﻟﻮﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.
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اداﻣﻪی ﺟﺪول  -۲ﺧﻼﺻﻪای از ﭘﯿﺸﯿﻨﻪی ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ

روش ﻣﻮرد

ﻣﻨﻄﻘﻪی ﻣﻮرد

ﺑﺮرﺳﯽ

ﺑﺮرﺳﯽ

ﻣﺪل ﺗﻐﯿﯿﺮ

ﻋﻨﻮان ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﺗﺤﻠﯿﻞ وﺿﻌﯿﺖ

ﺳﻬﻢ و

اﺷﺘﻐﺎل ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن

ﺣﺎﺟﯽﻧﮋاد و

ﺿﺮﯾﺐ

ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن

ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ و

ﻫﻤﮑﺎران ][۷

ﻣﮑﺎﻧﯽ و

ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ

ﻣﺪل

ﻣﺰ ﯾﺖﻫﺎی ﻧﺴﺒﯽ

SWOT

آن

ﻓﯿﺾﭘﻮر و
ﻫﻤﮑﺎران

اﺳﺘﺎن ﯾﺰد

TOPSIS

][۱۴

اﻣﻮر ﻋﻤﻮﻣﯽ و دﻓﺎع دارای ﺑﯿﺶﺗﺮ ﯾﻦ ﻣﺰ ﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽ
و در ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺪن ،ﺗﺄﻣﯿﻦ آب ،ﺑﺮق ،ﮔﺎز
و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن از ﺑﯿﺶﺗﺮ ﯾﻦ ﻣﺰ ﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﺑﺮﺧﻮردار
ﺑﻮدهاﻧﺪ و ﻣﺪل ﺳﻮات ﻧﯿﺰ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ راﻫﺒﺮدﻫﺎی
ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد داده اﺳﺖ.

ﺻﻨﺎﯾﻊ آﻣﺎدهﺳﺎزی اﻟﯿﺎف ﻣﻨﺴﻮج ،ﺑﺎﻓﺖ

ﻣﺰﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽ

ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻠﯿﻢ و زﯾﻠﻮ و ﺟﺎﺟﯿﻢ دﺳﺘﺒﺎف،

ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﯾﺰد

ﺗﻮﻟﯿﺪ آﺟﺮ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﻠﯽ و ﺳﺮاﻣﯿﮑﯽ

ﺑﺮرﺳﯽ

ﻣﺪل
ﻓﺮﺷﺎدﻓﺮ و
اﺻﻐﺮﭘﻮر

اﻗﺘﺼﺎد

][۱۲

ﻣﻨﻄﻘﻪای

ﻣﺰﯾﺖﻧﺴﺒﯽ
اﺳﺘﺎن

اﺷﺘﻐﺎلزاﯾﯽ

ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه

ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻋﻤﺪهی

ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﻬﻢ

ﻋﺎﻣﻠﯽ و
ﺗﺎﮐﺴــﻮﻧﻮﻣﯽ

اﻗﺘﺼﺎدی در

رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊ و ﻧﺎﻣﺘﻮازن ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺘﺎن و
ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺰﯾﺖ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺰﯾﺖ ﺑﺨﺶ
ﮐﺸﺎورزی در ﺟﺬب ﺷﺎﻏﻼن اﺳﺖ.

اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه
ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ

روش ﺗﺤﻠﯿﻞ
اﮐﺒﺮی و

ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺪل ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﻬﻢ و ﺿﺮ ﯾﺐ ﻣﮑﺎﻧﯽ ،در
ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ﺑﯿﻤﻪ ،آﻣﻮزش،

ﻏﯿﺮ ﻧﺴﻮز ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺰ ﯾﺖ دار اﺳﺘﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ
اﻗﺘﺼﺎدﭘﺎﯾﻪ و

ﻣﺮادی ][۵

ﻧﺘﺎﯾﺞ

اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی
اﺳﺘﺎن ﮐﺮدﺳﺘﺎن

ﻋﺪدی

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری
ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺘﺎن
ﮐﺮدﺳﺘﺎن

در ﺳﺎل  ۸۳ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﺎﻧﯽ ﻏﯿﺮ ﻓﻠﺰی ،ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ ﻏﻼت و ﺣﺒﻮﺑﺎت ،ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ،ﺳﻨﮓﺑﺮی
و ﻧﺴﺎﺟﯽ از ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان اوﻟﻮﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری
ﺻﻨﻌﺘﯽ ،در اﺳﺘﺎن ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.

 -۵ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺗﺎﭘﺴﯿﺲ
در ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیﻫﺎ ،ﺗﻔﮑﺮات اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﻋﺪم ﻗﻄﻌﯿﺖ ﻫﻤــﺮاه اﺳــﺖ و اﯾــﻦ ﻋــﺪم
ﻗﻄﻌﯿــــﺖ در ﺗﺼـــــﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﺗﺄﺛﯿﺮﮔـــــﺬار اﺳـــــﺖ .در اﯾﻦﮔﻮﻧـــــﻪ ﻣـــــﻮارد ،ﺗﺼـــــﻤﯿﻢﮔﯿﺮی
ﭼﻨﺪﻣﻌﯿﺎرهﻧﮕﺮﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی و اﻧﺘﺨﺎب ﺗﻌﺪادی ﮔﺰﯾﻨﻪ ﯾﺎ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ از ﺑــﯿﻦ راه

ﺣﻞﻫﺎ و ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺮ و ﮐﺎر دارد .اﯾﻦ ﻧﮕﺮش ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ،ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ ﻣﺆﺛﺮ
را ﺟﻬﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎر ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .در ﺑﯿﻦ اﯾﻦ روشﻫﺎ ،روش
ﺗﺎﭘﺴــﯿﺲ راﻫﮑــﺎری ﺑﺴــﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﺟﻬــﺖ ﻣﺪلﺳــﺎزی ﻣﺴــﺎﺋﻠﯽ ﺑــﺎ ﻣﻌﯿﺎرﻫــﺎی ﮐﻤــﯽ و

ﻫﻤﭽﻨــﯿﻦ ﮐﯿﻔــﯽ ﻓــﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨــﺪ ﮐــﻪ ﮐــﺎرﺑﺮد وﺳــﯿﻌﯽ در زﻣﯿﻨــﻪی اﻧﺘﺨــﺎب ،ارزﯾــﺎﺑﯽ،
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ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ،ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ،ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی و ...ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﻣﺪل ﺗﺎﭘﺴــﯿﺲ ﺗﮑﻨﯿــﮏ ﻣﻔﯿــﺪی
ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیﻫﺎی ﭼﻨﺪﻣﻌﯿﺎره اﺳﺖ ] .[۲ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺗﺎﭘﺴــﯿﺲ را

ﻫﻮاﻧـــﮓ و ﯾـــﻮن در  ۱۹۸۱ﻣﻄـــﺮح ﮐﺮدﻧـــﺪ .ﺗﮑﻨﯿـــﮏ ﺗﺎﭘﺴـــﯿﺲ ﯾﮑـــﯽ از ﭘﺮﮐـــﺎرﺑﺮدﺗﺮﯾﻦ

روشﻫــﺎی ﺗﺼــﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﭼﻨﺪﺷﺎﺧﺼــﻪ ۹ﺑــﻮده ،ﻣﻨﻄــﻖ زﯾﺮﺑﻨــﺎﯾﯽ ﺗﺎﭘﺴــﯿﺲ ،ﺗﻌﺮﯾــﻒ راه
ﺣﻞﻫﺎی اﯾﺪهآل ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ .ﻣﻔﻬﻮم اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳــﺎس اﺳــﺖ ﮐــﻪ
ﮔﺰﯾﻨــﻪای را اﻧﺘﺨــﺎب ﮐﻨــﺪ ﮐــﻪ ﻧﺰدﯾــﮏﺗﺮﯾﻦ ﻓﺎﺻــﻠﻪی اﻗﻠﯿﺪﺳــﯽ را ﺑــﻪ ﮔﺰﯾﻨــﻪی اﯾــﺪهآل و

دورﺗــﺮﯾﻦ ﻓﺎﺻــﻠﻪی اﻗﻠﯿﺪﺳــﯽ از ﮔﺰﯾﻨــﻪی اﯾــﺪهآل ﻣﻨﻔــﯽ داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ ] .[۲۱ﺑــﻪ ﻋﺒــﺎرﺗﯽ

ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺗﺎﭘﺴﯿﺲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺪلﻫﺎی ﺟﺒﺮاﻧﯽ در  MADMاﺳﺖ .ﻣﻨﻈﻮر از ﺟﺒﺮاﻧﯽ ﺑﻮدن
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﺎدﻟﻪی ﺑــﯿﻦ ﺷــﺎﺧﺺﻫﺎ در اﯾــﻦ ﻣــﺪل ﻣﺠــﺎز اﺳــﺖ .ﯾﻌﻨــﯽ ﺑــﻪ ﻃــﻮر ﻣﺜــﺎل
ﺿﻌﻒ ﯾﮏ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ اﻣﺘﯿﺎز ﺷﺎﺧﺺ دﯾﮕﺮی ﺟﺒــﺮان ﺷــﻮد و ﻫﻤﭽﻨــﯿﻦ

از زﯾﺮ ﮔﺮوه ﺳﺎزﺷــﯽ )در ﻣــﺪلﻫﺎی زﯾــﺮ ﮔــﺮوه ﺳﺎزﺷــﯽ ،ﮔﺰﯾﻨــﻪای ارﺟــﺢ ﺧﻮاﻫــﺪ ﺑــﻮد ﮐــﻪ
ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ راه ﺣﻞ اﯾﺪهآل اﺳﺖ( ﺑﻮده ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ در اﯾــﻦ روش ﻋــﻼوه ﺑــﺮ

در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪی ﯾﮏ ﮔﺰﯾﻨﻪ از ﻧﻘﻄﻪی اﯾﺪهآل ،ﻓﺎﺻﻠﻪی آن از ﻧﻘﻄﻪی اﯾﺪهآل ﻣﻨﻔﯽ
ﻫﻢ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از آنﺟــﺎ ﮐــﻪ ﺗﻤــﺎﻣﯽ ﻣﻌﯿﺎرﻫــﺎ دارای اﻫﻤﯿــﺖ ﺑﺮاﺑــﺮی

ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺗﺎﭘﺴﯿﺲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از وزنﻫﺎ را از ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮﻧﺪه درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾــﺪ .راه

ﺣﻞ اﯾﺪهآل ﻣﺜﺒﺖ ،۱۰ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی از ﻧــﻮع ﺳــﻮد را ﺣــﺪاﮐﺜﺮ و ﻣﻌﯿﺎرﻫــﺎی از ﻧــﻮع ﻫﺰﯾﻨــﻪ را
ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .راه ﺣﻞ اﯾﺪهآل ﻣﻨﻔﯽ ،ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی از ﻧﻮع ﻫﺰﯾﻨﻪ را ﺣﺪاﮐﺜﺮ و ﻣﻌﯿﺎرﻫــﺎی

از ﻧﻮع ﺳﻮد را ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﮔﺰﯾﻨﻪی ﺑﻬﯿﻨﻪ ،ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ راه ﺣﻞ اﯾﺪهآل ﻣﺜﺒﺖ
و دورﺗﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ از راه ﺣﻞ اﯾﺪهآل ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ.

در ﺗﺼــﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﺑــﻪ روش  MADMﻧﯿــﺎز ﺑــﻪ داﺷــﺘﻦ و داﻧﺴــﺘﻦ اﻫﻤﯿــﺖ ﻧﺴــﺒﯽ از
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی )اﻫـﺪاف( ﻣﻮﺟﻮد دارﯾﻢ ،ﺑﻪﻃﻮریﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮع آنﻫﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ واﺣﺪ ﺷﺪه و اﯾــﻦ
اﻫﻤﯿﺖ ﻧﺴﺒﯽ درﺟﻪی اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺮ ﺷﺎﺧﺺ )ﻫﺪف( را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻘﯿــﻪ ﺑــﺮای ﺗﺼــﻤﯿﻢﮔﯿﺮی

ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﯽﺳﻨﺠﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر از ﺗﮑﻨﯿﮏ آﻧﺘﺮوﭘﯽ ﺷﺎﻧﻮن ۱۱اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳــﺖ.

ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐــﺎرﮔﯿﺮی آﻧﺘﺮوﭘــﯽ ،اﻫﻤﯿــﺖ ﻧﺴــﺒﯽ ﺷــﺎﺧﺺﻫﺎ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑــﻪ ﯾﮑــﺪﯾﮕﺮ ﺗﻌﯿــﯿﻦ ﻣﯽﺷــﻮد
ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺶﺗﺮ ،وزن ﺑﯿﺶﺗــﺮ و ﺑــﻪ ﺷــﺎﺧﺺ ﺑــﺎ اﻫﻤﯿــﺖ ﮐﻢﺗــﺮ،
وزن ﮐﻢﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ داده ﻣﯽﺷﻮد.
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ﺟﺪول  -۳ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ و ﻧﺤﻮهی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی آنﻫﺎ
ردﯾﻒ

ﺷﺎﺧﺺ

ﻧﺤﻮهی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ

ﻧﺘﺎﯾﺞ

ﻧﻤﺎدﻫﺎ
 :ﻧﻤﺎﯾــــــﺎﻧﮕﺮ
ﺷــــــــﺎﺧﺺ ﺳــــــــﻬﻢ

۱

از ﮐـــــﻞ ﺑﻨﮕﺎهﻫـــــﺎی

ﺑــﺮ ﻓــﺎﮐﺘﻮر ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻣﺒــﯿﻦ اﯾــﻦ اﻣــﺮ

ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪی،

ﺳـــــﻬﻢ ﺑﻨﮕﺎهﻫـــــﺎ

)ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎ( ی ﻫــﺮ
ﺻــــﻨﻌﺖ از ﮐــــﻞ

ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﻫﺮ ﺻﻨﻌﺖ

ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ارزش اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻋﻼوه

۱

∑

ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﺻﻨﺎﯾﻊ

اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در اﺧــﺬ

 :nﺗﻌــﺪاد ﺑﻨﮕﺎهﻫــﺎی

ﺧﺪﻣﺎت ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺧﻮد ﺑــﺎ ﻣﺸــﮑﻼت

ﯾﮏ ﺻــﻨﻌﺖ ﺧــﺎص،

ﮐﻢﺗـــﺮی ﻣﻮاﺟـــﻪ ﺑـــﻮده و از ارﺗﺒـــﺎط

 :tﺳﺎل ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ،

ﭘﺴﯿﻦ و ﭘﯿﺸﯿﻦ اﺳﺘﻮارﺗﺮی ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ

 :iﺻــﻨﻌﺘﯽ ﺧــﺎص در

ﺻــﻨﺎﯾﻊ ﻣــﺮﺗﺒﻂ ﺑــﺎ ﺧــﻮد ﺑﺮﺧــﻮردار

ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ،

ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ

 :kﺗﻌـــــﺪاد ﺻـــــﻨﺎﯾﻊ
ﺗﻮﻟﯿﺪی
ﺳـــــــــــــــــــــــﻬﻢ

۲

ارزشاﻓﺰوده ی ﻫﺮ
۲

ﺻــــــــــــــﻨﻌﺖ از
ارزش اﻓـــــــﺰوده ی

۲

∑

 :ﻧﻤﺎﯾــــــﺎﻧﮕﺮ

ﺷــــــــﺎﺧﺺ ﺳــــــــﻬﻢ
ارزشاﻓــــﺰودهی ﻫــــﺮ

ﺻﻨﻌﺖ

ﮐﻞ ﺻﻨﺎﯾﻊ اﺳﺘﺎن
ﺳـــــﻬﻢ ﺷـــــﺎﻏﻼن

ﮐﺸﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.

۳

ﺷــــــﺎﻏﻼن ﻫــــــﺮ
ﻓﻌﺎﻟﯿــﺖ ﺻــﻨﻌﺘﯽ

ﻧﺸــــــﺎندﻫﻨﺪهی

ﺑﺨـــﺶ ﺻـــﻨﻌﺖ و ﺗﻔـــﺎوت ﺳـــﻄﺢ

ارزشاﻓـــــــــــــﺰودهی

ﮐﯿﻔﯽ اﻓﺮاد در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺻﻨﻌﺘﯽ

اﺳﺘﺎن

ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در رﺷﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ داﺷــﺘﻪ
اﺳﺖ.

۳

 :ﻧﻤﺎﯾــــــﺎﻧﮕﺮ

ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻬﻢ ﺷﺎﻏﻼن

ﺳـــــﻬﻢ ﺷـــــﺎﻏﻼن

ﺗﻮﻟﯿﺪی اﺳﺖ.

ﻣــــــﺎﻫﺮ از ﮐــــــﻞ
۴

ﮐﺸـــﻮرﻫﺎ را در ﺳـــﺎﺧﺘﺎر ﺗﺠـــﺎرت

ارﺗﻘــﺎی ﮐﯿﻔﯿــﺖ ﻧﯿــﺮوی ﺷــﺎﻏﻞ در

ﺗﻮﻟﯿــــﺪی از ﮐــــﻞ
۳

ﺗﻌﯿــــﯿﻦ ارزشاﻓــــﺰودهی اﻫﻤﯿــــﺖ

 :PLsﻧﺸــــﺎندﻫﻨﺪهی

۴

ﺷــــــﺎﻏﻼن ﻫــــــﺮ

ﺗﻌﺪا ﺷﺎﻏﻼن ﺗﻮﻟﯿــﺪی

ﻓﻌﺎﻟﯿــﺖ ﺻــﻨﻌﺘﯽ

ﯾــﮏ ﺻــﻨﻌﺖ ﺧــﺎص

اﺳﺘﺎن

اﺳﺖ

ﻧﺴــــﺒﺖ ﺷــــﺎﻏﻼن ﻣــــﺎﻫﺮ در ﻫــــﺮ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻧﺸــﺎن ﻣﯽدﻫــﺪ ﮐــﻪ

اﯾــﻦ ﻋﺎﻣــﻞ در ﺑــﺎﻻﺑﺮدن ﺑﻬــﺮهوری
ﻧﻘﺶ ﺑﻪﺳﺰاﯾﯽ دارﻧﺪ

 :Lﺗﻌﺪاد ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر

ﺷﺎﻏﻞ
۵

۵

ﺿﺮﯾﺐ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑــﺮ
ﭘﺎﯾﻪی اﺷﺘﻐﺎل

∑
∑

 :ﺳـــــــــــــﻬﻢ

ﺷﺎﻏﻼن ﻣــﺎﻫﺮ از ﮐــﻞ
۵

ﺷﺎﻏﻼن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫــﺎی
ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺘﺎن
 :LSﺗﻌــﺪاد ﺷــﺎﻏﻠﯿﻦ

ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﻘﺪار اﯾﻦ ﺷــﺎﺧﺺ ﺑﺰرگﺗــﺮ
ﺑﺎﺷﺪ،آن ﺻــﻨﻌﺖ ﺧــﺎص در اﺳــﺘﺎن
دارای ﺗﺨﺼــﺺ ﺑﯿﺶﺗــﺮی ﻧﺴــﺒﺖ

ﺑﻪ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ

ﻣﺎﻫﺮ
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ﺷﺎﺧﺺ

ﻧﺤﻮهی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ

اﺷــــــﺘﻐﺎل زاﯾﯽ درون

۶

ﻧﻤﺎدﻫﺎ
اﻧــﺪﯾﺲ  iﺑــﻪﻣﻨﻈﻮر ﻣﻌﺮﻓــﯽ

ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی اﺳﺘﺎن و اﻧــﺪﯾﺲ

ﺷـــــﺎﺧﺺ ﺿـــــﺮﯾﺐ
۶

ﻣﻨﻄﻘـــﻪ ﯾـــﺎ ﻣﺘﻮﺳـــﻂ

 icﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻌﺮﻓــﯽ ﻫﻤــﺎن
ﻣﺘﻐﯿﺮ ،اﻣﺎ در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر،
اﺳــــﺘﻔﺎده ﺷــــﺪه و  Nﻧﯿــــﺰ

ﺷﺎﻏﻼن

ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪهی ﺗﻌﺪاد ﺻﻨﺎﯾﻊ
ﺗﻮﻟﯿﺪی ﮐﺸﻮر )(N>K

۷

۷

ﺿــﺮﯾﺐ اﺷــﺘﻐﺎلزاﯾﯽ

۷

ﺷﺎﺧﺺ ﺿﺮﯾﺐ ﺳــﻬﻢ
۸

۸

ﮐﺎرﮔـــﺎﻫﯽ )ﺑﻨﮕﺎهﻫـــﺎ(

ﺳـــﻬﻢ ﺳـــﺘﺎﻧﺪهی ﻫـــﺮ
۹

ﮐﻞ ﺻﻨﺎﯾﻊ

۱۰

۹
∑

ﺿـــﺮﯾﺐ ﻣﮑـــﺎﻧﯽ ﺑـــﺮ
ﭘﺎﯾﻪی ارزش اﻓﺰوده

∑

ﺻــــــــــــــــــــــﻨﻌﺖ و SE

ﻧﺸــــــﺎندﻫﻨﺪهی ﺳــــــﺘﺎﻧﺪه

۱۰

۱۱

۱۱

ﺑﺎﺷﺪ ،آن ﻓﻌﺎﻟﯿــﺖ ﺻــﻨﻌﺘﯽ از
ﺣﯿــﺚ اﺷــﺘﻐﺎلزاﯾﯽ در ﺳــﻄﺢ
اﺳـــﺘﺎن از اﻫﻤﯿـــﺖ ﺑﯿﺶﺗـــﺮی
ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻓﻌﺎﻟﯿــﺖ ﺻــﻨﻌﺘﯽ اﺳــﺘﺎن ﺑــﻪ

ﻣﺘﻮﺳـــــﻂ اﺷـــــﺘﻐﺎل ﻫﻤـــــﺎن
ﻓﻌﺎﻟﯿـــﺖ ﺻـــﻨﻌﺘﯽ در ﮐﺸـــﻮر
ﺑﺮای ﻣﻘﺎﯾﺴﻪی ﭘﺘﺎﻧﺴــﯿﻞ ﯾــﮏ
ﺻــﻨﻌﺖ در ﺳــﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘــﻪ ﺑــﺎ

ﻫﻤﺎن ﺻﻨﻌﺖ در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ

ﺗﻮﻟﯿــــﺪ در ﺑﺨـــــﺶ ﺻـــــﻨﻌﺖ
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻮﺗﻮر رﺷﺪ اﻗﺘﺼــﺎدی
و ﻣﺤــــﺮک ﺗﻮﻟﯿــــﺪ در ﺳــــﺎﯾﺮ
ﺑﺨﺶﻫـــــﺎ در ﻧﻈـــــﺮ ﮔﺮﻓﺘـــــﻪ
ﻣﯽﺷﻮد.

 :Aﻧﻤــﺎد ارزشاﻓــﺰوده و از

ﻫــﺮ ﭼــﻪ ﻣﻘــﺪار اﯾــﻦ ﺷــﺎﺧﺺ

اﻧــﺪﯾﺲ  iﺑــﻪﻣﻨﻈﻮر ﻣﻌﺮﻓــﯽ

ﺑﺰرگﺗـــﺮ ﺑﺎﺷـــﺪ ،آن ﺻـــﻨﻌﺖ

ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی اﺳﺘﺎن و اﻧــﺪﯾﺲ

ﺧــــــﺎص در اﺳــــــﺘﺎن ،دارای

 icﻫﻤــﺎن ﻣﺘﻐﯿــﺮ ،در ﺳــﻄﺢ

ﺗﺨﺼﺺ ﺑﯿﺶﺗــﺮی ﻧﺴــﺒﺖ ﺑــﻪ

ﮐﺸﻮر

ﮐﻞ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.

۱۱

ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر

 :ﺳﻬﻢ ﺳﺘﺎﻧﺪهی ﻫﺮ

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺖ.

∑

ﺷــــﺎﺧﺺ ﺑﻬــــﺮهوری

 :ﻧﺸـــــــﺎندﻫﻨﺪهی

ﻣﻨﻄﻘﻪ
۹

ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪی اﺳــﺘﺎن ﺑﯿﺶﺗــﺮ

ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺿﺮﯾﺐ اﺷــﺘﻐﺎل زاﯾﯽ ﻣﯿــﺎن

ﻣﯿﺎنﻣﻨﻄﻘﻪای

ﺻــﻨﻌﺖ از ﺳــﺘﺎﻧﺪهی

 :ﻧﺸـــــــﺎندﻫﻨﺪهی

ﻣﻨﻄﻘﻪ
۸

ﻫـــﺮ ﭼـــﻪ ﻣﺘﻮﺳـــﻂ ﺷـــﺎﻏﻼن

ﻧﺴــﺒﺖ ﻣﺘﻮﺳــﻂ اﺷــﺘﻐﺎل ﻫــﺮ

ﺿــﺮﯾﺐ اﺷــﺘﻐﺎل زاﯾﯽ درون

ﻣﯿﺎنﻣﻨﻄﻘﻪای

ﻧﺘﺎﯾﺞ

 :ﻧﻤﺎﯾــــــــــــــﺎﻧﮕﺮ

ﺷــﺎﺧﺺ ﺑﻬــﺮهوری ﻧﯿــﺮوی
ﮐــﺎر و  AVﻧﺸــﺎندﻫﻨﺪهی
ارزشاﻓــــﺰوده ی ﻓﻌﺎﻟﯿــــﺖ
ﺻﻨﻌﺘﯽ

اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐــﻪ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺮ ﻧﻔﺮ ﻧﯿــﺮوی

اﻧﺴـــﺎﻧﯽ ﺷـــﺎﻏﻞ ﭼـــﻪ ﻣﯿـــﺰان

ارزشاﻓﺰوده اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﯾـــــﻦ ﺷـــــﺎﺧﺺ ﮐـــــﺎراﯾﯽ و

۱۲

ﺷﺎﺧﺺ رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﯾﺮی
ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر

۱۲

 :TCRﻣﺨﻔــــﻒ ﻋﺒــــﺎرت

اﺛﺮﺑﺨﺸــــﯽ ﯾــــﮏ ﺻــــﻨﻌﺖ از

ﺟﺒﺮان ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺖ.

ﻟﺤﺎظ ﻫﺰﯾﻨــﻪی ﻧﯿــﺮوی ﮐــﺎر را

ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
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ﺷﺎﺧﺺ

ﻧﻤﺎدﻫﺎ

ﻧﺤﻮهی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ

ﻧﺘﺎﯾﺞ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐــﻪ ﺑﻬــﺮهوری اﻓــﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑــﺪ،
ﺗﻮﻟﯿـــﺪ ﻧﺎﺧـــﺎﻟﺺ ﻣﻠـــﯽ ﺳـــﺮﯾﻊﺗﺮ از

۱۳

ﺑﻬﺮهوری ﺗﻮﻟﯿﺪ

۱۳

اﻓـــﺰوده ﺑـــﻪ ارزش

۱۴

ﻋﻼﻣﺖ  TOﻧﺸــﺎندﻫﻨﺪهی
ارزش ﺳﺘﺎﻧﺪه اﺳﺖ.

ﻧﻬﺎدهﻫﺎ رﺷــﺪ ﻣﯽﮐﻨــﺪ و اﮔــﺮ ﻣﻨــﺎﻓﻊ
ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه ﻧﯿﺰ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﻮد.
ﺳــﻄﺢ زﻧــﺪﮔﯽ ﻣــﺮدم ﺑــﺎﻻ رﻓﺘــﻪ و

ﺗﻮﺳــــﻌﻪی اﻗﺘﺼــــﺎدی ،اﺟﺘﻤــــﺎﻋﯽ
ﺳﺮعﺗﺮ ﺗﺤﻘﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
ﺷـــــــﺎﺧﺺ ارزش
۱۴

ﮐﻞ دادهﻫﺎ
ﺷـــــــﺎﺧﺺ ارزش
۱۵

ﺳـــﺘﺎﻧﺪه ﺑـــﻪ ارزش

ﻋﻼﻣــﺖ  TIﻧﺸــﺎندﻫﻨﺪهی
ارزش ﮐﻞ دادهﻫﺎ اﺳﺖ.

۱۵

ﮐﻞ دادهﻫﺎ
۱۶
۱۷

ﻧﺴـــﺒﺖ ﺑﻬـــﺮهوری
ﺳــــﺮاﻧﻪی ﺟﺒــــﺮان

۱۷

ﺧﺪﻣﺎت

ﺑﻬﺮهوری ﭘــﺎﯾﯿﻦ ﺻــﻨﻌﺖ ﻣــﻮرد ﻧﻈــﺮ
اﺳﺖ و ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ
ﺑــﺎﻻ ﺑــﻮدن اﯾــﻦ ﻧﺴــﺒﺖ ﻧﺸــﺎﻧﮕﺮ
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﺘﺮ ﯾﮏ ﺻــﻨﻌﺖ اﺳــﺖ و
ﺑﺮﻋﮑﺲ.

۱۶

ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ

ﭘــﺎﯾﯿﻦ ﺑــﻮدن ﻧﺴــﺒﺖ ﻧﺸــﺎندﻫﻨﺪهی

ﭘــﺎﯾﯿﻦ ﺑــﻮدن ﻧﺴــﺒﺖ ﻧﺸــﺎندﻫﻨﺪهی
ﺑﻬﺮهوری ﭘــﺎﯾﯿﻦ ﺻــﻨﻌﺖ ﻣــﻮرد ﻧﻈــﺮ
اﺳﺖ و ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ
ﺑــﺎﻻ ﺑــﻮدن اﯾــﻦ ﺷــﺎﺧﺺ ﻣﻨﺠــﺮ ﺑــﻪ
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﺘﺮ ﯾﮏ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﯽﺷﻮد

 -۱-۵ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻣﻌﯿﺎر ﻣﺰﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽ
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮای ﻣﺪل ﺗﺎﭘﺴﯿﺲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷــﺪه ﺷــﺎﻣﻞ
 ۱۸ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺟﺪول  ۳ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.

 -۶ﻣﺪل ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﻬﻢ
ﻣﺪل ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻬﻢ ﺳﻨﺠﻪﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪی ﯾﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﺎﻧﻨﺪ

درآﻣﺪ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺻﺎدرات ،ﮔﺮاﯾﺶ ﭘﻮل ،ارزشاﻓﺰوده ،اﺷﺘﻐﺎل و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﺑــﺮای دو دورهی

زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی آن رﺷـﺪ ﯾـﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺑﺎ رﺷﺪ ﻣﻨﺎﻃﻖ دﯾﮕﺮ ﯾﺎ رﺷﺪ
ﻣﻠﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﻤﻮد ] .[۲۲ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻬﻢ اوﻟﯿﻦﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ ادﮔــﺎرﻫﻮور در ﺳــﺎل ۱۹۴۸
ﺑــﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞﻫــﺎی ﻣﻨﻄﻘــﻪای ﺑــﻪﮐﺎر ﺑــﺮده ﺷــﺪ و ﯾﮑــﯽ از روشﻫــﺎی ﮐــﺎرﺑﺮدی در ﻋﻠــﻮم
ﻣﻨﻄﻘﻪای اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﺑــﺮای درک ﻋــﺪم ﺗﻌــﺎدل در ﺳــﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘــﻪای و ﺑــﺮ ﻣﺤــﻮر ﻣﻘﺎﯾﺴــﻪی
ﺗﻐﯿﯿﺮات در دو ﺳﻄﺢ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد؛ اﺳﺎس آن ﺑﺮ اﯾﻦ اﯾﺪه اﺳــﺘﻮار
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اﺳﺖ ﮐﻪ اﺧﺘﻼف رﺷﺪ و ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮیﻫﺎ در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻄﺢ ﺑﺰرگﺗﺮ )ﻣﻠــﯽ( آن
ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ] .[۲۴اﯾﻦ اﺧــﺘﻼف ﻣﻤﮑــﻦ اﺳــﺖ ﻣﺜﺒــﺖ ﯾــﺎ ﻣﻨﻔــﯽ ﺑﺎﺷــﺪ ﮐــﻪ

ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﮑﺎن ﯾﺎ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ ﺳﻬﻢ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻨﻄﻘﻪ در اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺮﺟــﻊ اﺳــﺖ .اﯾــﻦ ﻣــﺪل
ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﯿﺸﺮو و ﮐﻠﯿﺪی ﺑﻪ ﺗﺪوﯾﻦ اﻟﮕﻮی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﻨــﺪ و ﺑــﺎ
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺰﯾﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر و ﻧﯿﺰ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ دارای ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی رﺷﺪ ﺑــﺎﻟﻘﻮه
اﻣﮑـــﺎن ﺑﺮرﺳـــﯽ ﺑﯿﺶﺗـــﺮ را ﻓـــﺮاﻫﻢ ﻣـــﯽآورد .ﺑـــﻪﻃﻮر ﮐﻠـــﯽ اﯾـــﻦ روش ﻣﻌﺮوفﺗـــﺮﯾﻦ و

ﭘﺮاﺳــﺘﻔﺎدهﺗﺮﯾﻦ اﺑــﺰار ﺟﻬــﺖ ﺗﺠﺰﯾــﻪ و ﺗﺤﻠﯿــﻞ دادهﻫــﺎی ﺳــﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘــﻪای اﺳــﺖ ].[۲۹

ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ ،روش وﯾﮋهای از ﻣﺪلﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر راﯾﺞ آﻣﺎری ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ دادهﻫﺎ ﺑﻮده
ﮐﻪ ﻧﻘﺶ اﺻﻠﯽ را در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر اﯾــﻦ ﺗﺤﻠﯿــﻞ روش وﯾــﮋهای از ﻣــﺪلﻫﺎی ﺑﺴــﯿﺎر راﯾــﺞ آﻣــﺎری ﺗﻮﺻــﯿﻔﯽ دادهﻫــﺎ

ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ اﺻﻠﯽ را در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨــﺪ ].[۲۴

اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ،روﯾﻪای ﺣﺴﺎﺑﯽ ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣــﯽرود ﮐــﻪ ﺗــﺎﺛﯿﺮ و ﺗﻐﯿﯿــﺮات اﺷــﺘﻐﺎل
ﻣﻨﻄﻘﻪای را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨــﺪ ﮐــﻪ اﺳﺎﺳـﺎً
ﺑﻪ اﺧــﺘﻼف رﺷــﺪ و در ﻧﺘﯿﺠــﻪ ،اﺧــﺘﻼف در اﻣﮑﺎﻧــﺎت اﺷــﺘﻐﺎل ﻣﻨــﺎﻃﻖ ﯾــﺎ ﻧــﻮاﺣﯽ ﻣﺤﻠــﯽ

ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣــﺪ ] .[۲۶در واﻗــﻊ ﻣــﺪل ﺗﻐﯿﯿــﺮ ﺳــﻬﻢ ،ﯾــﮏ روش ﻋﻤــﻮﻣﯽ ﺑــﺮای درک
ارﺗﺒــﺎط ﻣﯿــﺎن ﺳﺎﺧﺘﺎرﺻــﻨﻌﺘﯽ و رﺷﺪاﻗﺘﺼــﺎدی را ﻓــﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨــﺪ و ﻫﻤﺎﻧﻨــﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞﻫــﺎی

دادهﺳﺘﺎده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰاری ﺑــﺮای ﺗﺤﻠﯿــﻞ ﺻــﻨﺎﯾﻊ و ﺑﺨﺶﻫــﺎﯾﯽ ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﯾــﮏ ﻣﻨﻄﻘــﻪ ﺑــﺎ

ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽرود ] .[۱۷ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾـﻦ ،اﯾﻦ ﻣﺪل ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿــﺮات
اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻨﻄﻘﻪای را ﺑﻪ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠـﯽ ،ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺻﻨﻌﺘﯽ و رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﯾﺮی ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻨﻄﻘﻪ

ﻧﺴﺒﺖ دﻫﺪ.[۲۲] .
ﺑﺮ ﺧﻼف ﺳﺎﯾﺮ روشﻫﺎ ،اﯾﻦ روش اﻣﮑﺎن اﯾﻦ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ رﺷﺪ را ﺑﻪ ﺳﻪ ﺟﺰء

ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ رﺷﺪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﻬﻢ ﻣﻠﯽ و رﺷﺪ ﻧﺎﺷﯽ از اﻧﺘﻘﺎل ﺳﺎﺧﺘﺎری و رﺷﺪ
ﻧﺎﺷﯽ از اﻧﺘﻘﺎل رﻗﺎﺑﺘﯽ اﺳﺖ .ﻣﺪل اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻬﻢ رﺷﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ:
 -۱ﻋﻨﺼﺮ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺮﺟﻊ :اﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﮐﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺷﺘﻐﺎل در اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺮﺟﻊ را
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

 -۲ﻋﻨﺼﺮ رﺷﺪ ﻧﺴﺒﯽ ﺑﺨﺶﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی در ﮐﻞ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺮﺟﻊ :اﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮ رﺷﺪ
ﯾﺎ ﻧﺰول ﻧﺴﺒﯽ ﻫﺮ ﺑﺨﺶ اﻗﺘﺼﺎد را در ﮐﻞ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺮﺟﻊ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺜﺒﺖ
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ﯾﺎ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﺳﻨﺠﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺻﻌﻮد ﯾﺎ ﻧﺰول آن ﺑﺨﺶ در ﮐﻞ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺮﺟﻊ
اﺳﺖ.

 -۳ﻋﻨﺼﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻫﺮ ﺑﺨﺶ در ﺷﻬﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻫﻤﺎن ﺑﺨﺶ در ﺳﻄﺢ
ﻣﺮﺟﻊ :اﯾﻦ ﺳﻨﺠﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﻫﺮ ﺑﺨﺶ اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﻬﺮ را در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ
اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺮﺟﻊ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮدن آن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﺑﯿﺶﺗﺮ
آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻞ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺮﺟﻊ و ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻮدن آن ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﯽ آن اﺳﺖ.
 (۱ﻣﺆﻟﻔﻪی ﺳﻬﻢ ﻣﻠﯽ

۱۲

۱

۱
 (۲ﻣﺆﻟﻔﻪی ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺻﻨﻌﺘﯽ

۱

۱

۱۳

۱
۱

۱

۱
۱۴

 (۳ﻣﺆﻟﻔﻪ ﺳﻬﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪای )رﻗﺎﺑﺘﯽ(

۱
۱

 (۴اﻧﺘﻘﺎل ﮐﻞ

۱

۱

۱۵

۱

۱

۱

۱

ﮐﻪ در اﯾﻦ رواﺑﻂ:
 :اﺷﺘﻐﺎل ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺻﻨﻌﺖ ﯾﺎ ﺑﺨﺶ ،
ﻣﻠﯽ در ﮐﻞ ﺑﺨﺶﻫﺎ۱ ،

 :اﺷﺘﻐﺎل ﻣﻠﯽ در ﺑﺨﺶ  :E ،اﺷﺘﻐﺎل

 :tﺳﺎل آﻏﺎزﯾﻦ دوره و  :ﺳﺎل ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ دوره اﺳﺖ ].[۵

در واﻗﻊ اﯾﻦﻃﻮر ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ:
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در ﻣﻨﻄﻘﻪ  +رﺷﺪ ﻣﻠﯽ ﺷﺎﻏﻼن =ررﺷﺪ اﺷﺘﻐﺎل در ﻣﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺷﺎﻏﻼن ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺠﻤﻊ ﺻﻨﺎﯾﻊ ر
رﺷﺪ ﺷ
رﻗﺎﺑﺘﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ +
ﯽ
رﺷﺪ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺰﯾﺖ

ﺟﺰﯾﯽ از ﮐﻞ اﻧﻧﺘﻘﺎل ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮای ﺑﺮﺮرﺳﯽ
اﺛﺮات ﺑﯿﺎنﮐﻨﻨﺪهی ﺟ
ﯾﮏ از اﯾﻦ ت
ﮐﻪ ﻫﺮ ﮏ
ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻬﺎر ﺣﻮزه اﺳﺖ:
ﻞ
ﯾﮏ ﻧﻤﻮدار اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﮐﻪ
ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻠﻒ ﺑﺎﯾﺪ از ﮏ
وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺨ

ﺨﺶﻫﺎی ﺑﺮﻧﺪه ﻣﺨﺘﻠﻂ ،ﺣﻮزهی III
 IIﯾﺎ ﺣﻮزهی ﺑﺨ
ﺣﻮزهی  Ιﯾﯾﺎ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺑﺮﺮﻧﺪه ،ﺣﻮزهی I

 ІVﯾﺎ ﺣﻮزهی ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺑﺎززﻧﺪهی
ﻣﺨﺘﻠﻂ و ﺣﻮزهی V
ﻂ
ﯾﺎ ﺣﻮزهی ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺑﺎزﻧﺪهی
ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﮔﺮوه ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ﮐﮐﻪ ﻫﻢ
ﺤﻠﯿﻞ ﺷﮑﻞ ﯽ
ﺷﮑﻞ  .[۷] (۱ﺑﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ در ﺗﺤ
ﻣﻄﺎﺑﻖ )ﺷ
ﻣﺤﻠﯽ ﻣﺜﺒﺖ ﻫﺴﺘﻨﻨﺪ در ﺣﻮزهی ﺑﺑﺨﺶ
ﯽ
ﺳﻄﺢ اﻗﺘﺼﺎد
در ﺳﻄﺢ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺮﺟﻊ و ﻫﻢ در ﺢ
ﺑﺮﻧﺪه ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و اﮔﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﺳﻄﺢ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻨﻔﯽ وﻟﯽ در ﺳﻄﺢ
ﺷﺪ در ﺣﻮزهی ﺑﺮﻧﺪهی ﻣﺨﺘﻠﻠﻂ ﺟﺎی دارد .اﻣﺎ اﮔﺮ در ﺳﻄﺢ
ﺤﻠﯽ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﺷ
اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺤ
ﺼﺎد ﻣﺤﻠﯽ ﻣﻨﻔﻔﯽ ﺑﺎﺷﺪ در ﺣﻮﻮزهی ﺑﺎزﻧﺪه ﻣﺨ
وﻟﯽ در ﺳﻄﺢ اﻗﺘﺼ
اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺮﺮﺟﻊ ﻣﺜﺒﺖ ﯽ
ﺨﺘﻠﻂ
ردهﺑﻨﺪی ﻣﻣﯽﺷﻮد.

ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﺪل ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﻬﻬﻢ.
ﺷﮑﻞ  -۱ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺣ

 -۷ﺗﺠﺰﯾﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎ
ﺳﻬﻢ ﺑﻪﺗﻔﮑﯿﮏ اﺷﺘﻐﺎل و ارززش اﻓﺰوده
 -۱-۷ﻣﺪﺪل ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻢ
ﺠﺰﯾــﻪ و ﺗﺤﻠﯿــﻞ روش ﺗﻐﯿﯿــﺮ ﺳــﻬﻢ ﺑــﺮای وﺿ ــﻌﯿﺖ
ـﻪ ﺑﺮرﺳــﯽ و ﺗﺠﺰ
ﻗﺴــﻤﺖ اﺑﺘــﺪا ﺑـ ﻪ
در اﯾــﻦ ﺴ
۱۳۸۷
ﺗﻔﮑﯿﮏ ﮐﺪﻫﺎی  ۳ ،۲و  ۴رﻗﻤــﯽ ﺑــﺮای دورهی ۷
ﺻﻨﺎﯾﻊ اﺳﺘﺎن ﮐﺮﺮدﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﮏ
اﺷﺘﻐﺎل ﺻ
 ۱۳۸۷ﺑــﻪﻋﻨﻮان
ﺗﺎ  ۱۳۹۲ﻣﯽﭘــﺮدازﯾﻢ )ﻻززم ﺑــﻪ ذﮐــﺮ اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﺳــﺎل ۷
ن ﺳــﺎل ﭘﺎﯾــﻪ و ﺳــﺎل
.
اﺳﺖ(.
 ۱۳۹۲ﺑﻪﻋﻋﻨﻮان ﺳﺎل ﺟﺎرری در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﻓﺘﻪ ﺷﺪه

ﺟﺪول  ۴ﻧﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ ز
از ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺰﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ اﺳــﺘﺎن ﮐﺮدﺳــﺘﺘﺎن ﺑــﺮ اﺳــﺎس ﻣــﺪل

ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﻬﻢ را ﺑﺮ ﺣﺴﺐ رروﻧﺪ اﺷﺘﻐﺎل ﯾﯽ
زاﯾﯽ ﺑﺮای دورهی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ،ﺑــﻪﺗﻔﮑﯿــﮏ ﮐــﺪﺪﻫﺎی
ـﺎن ﮐــﺪﻫﺎی دو ررﻗﻤــﯽ
ـﻦ واﻗﻌﯿــﺖ اﺳــﺖ ﮐــﻪ در ﻣﯿـ ن
 ISICﻧﺸﺎﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﯾـﻦ
ـﻮده و
 ۲۶ ،۲۵ ،۲۴و  ۲۹ﻣﺜﺒــﺖ ﺑــﻮ
ﻧﺮخ رﺷﺪ اﺷﺘﻐﺎل در ﻃــﻮﻮل دوره ﺑــﺮای ﮐــﺪﻫﺎی ۴ ،۱۵
ﺻﺺ ...................245-211
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ﺑﺨﺘﻴﺎر ﺟﻮاﻫﺮي ،ﻋﻠﻲ ﻓﻘﻪ ﻣﺠﻴﺪي و ﺳﻤﻴﺮا ﻣﺤﻤﺪي

روﻧﺪ ﺻﻌﻮدی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ )ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﻪ در واﻗﻌﯿﺖ اﻣــﺮ ﺑﯿﺶﺗــﺮﯾﻦ ﻣﯿــﺰان اﺷــﺘﻐﺎل را در
ﻃﻮل دوره داﺷﺘﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐــﺎﻧﯽ ﻏﯿــﺮ ﻓﻠــﺰی ﺑــﺎ ﺗﻌــﺪاد  ۷٬۴۳۳ﻧﻔــﺮ ﺑــﻮده

اﺳﺖ( و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺎ ﮐﺪﻫﺎی  ۱۷و  ۲۸در ﻃﻮل دورهی ﻣــﻮرد ﺑﺮرﺳــﯽ ﻧــﺮخ رﺷــﺪ ﻣﻨﻔــﯽ را

ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ )ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﻋﻤﺪهی ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت در ﻃﯽ دوره ،ﮐﻤﺒــﻮد
ﻧﻘــﺪﯾﻨﮕﯽ و ﺑــﺪﻫﯽﻫﺎی ﻣﻌﻮﻗــﻪ ﺑــﻮده و ﺟــﺰء ﺻــﻨﺎﯾﻌﯽ اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﺑــﺎ ﮐﻢﺗــﺮﯾﻦ ﻣﯿــﺰان
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺷــﺘﻐﺎلزاﯾﯽ زﯾــﺎدی ﺑــﺮای اﺳــﺘﺎن داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ( .ﺑﻨــﺎ ﺑــﺮ اﯾــﻦ ﺑــﺮ
اﺳﺎس ﺗﻔﮑﯿﮏ اﺟﺰای ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﻬﻢ ﺑــﺮای اﺳــﺘﺎن ﮐﺮدﺳــﺘﺎن ،ﺟــﺰء ﺳــﻬﻢ ﻣﻠــﯽ ﺑــﺮای

ﻫﻤﻪی ﺻﻨﺎﯾﻊ دو رﻗﻤــﯽ ﻣﻨﻔــﯽ ﺑــﻮده اﺳـﺖ .اﯾــﻦ ﻣﺴــﺌﻠﻪ ﺑـﻪ آن ﻣﻌﻨﺎﺳــﺖ ﮐــﻪ اﺷــﺘﻐﺎل در
ﻣﻨﻄﻘﻪی ﻣﺮﺟﻊ در ﺣﺎل ﮐﺎﻫﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﮔﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻣﻠــﯽ
رﺷﺪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ،اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﺑﻪ دﻟﯿﻞ رﺷﺪ ﻣﻨﻔﯽ اﺷــﺘﻐﺎل ﻣﻠــﯽ ،اﺷــﺘﻐﺎل در ﻣﻨﻄﻘــﻪ ﻧﯿــﺰ

ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺛﺮ ﺳﻬﻢ ﻣﻠﯽ ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﺒــﺖ ﺑــﻮدن
اﺛﺮ ﮐﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﺛﺮ ﻣﻨﻔﯽ رﺷﺪ ﻣﻠﯽ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﺳــﻬﻢ اﺛــﺮ ﺗﺮﮐﯿــﺐ
ﺻﻨﻌﺘﯽ و اﺛﺮ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﯿﺶﺗﺮ از ﮐﻞ اﺛﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺣﺪی ﮐﻪ اﺛﺮ رﺷﺪ ﻣﻠﯽ
را ﺧﻨﺜﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول اﺛﺮ رﺷﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺻــﻨﺎﯾﻊ ﺑــﺎ ﮐــﺪ دو رﻗﻤــﯽ در دورهی

ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺗﻐﯿﯿــﺮات ﺳــﺎﺧﺘﺎری ﻣﺜﺒــﺖ ﺑﯿــﺎﻧﮕﺮ آن اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﺗﻤﺮﮐــﺰ
ﺷﺎﻏﻼن در اﯾﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ رﺷﺪ ﻣﺜﺒﺖ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ ،ﺑﻨــﺎ ﺑــﺮ اﯾــﻦ ﺗﺮﮐﯿــﺐ

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳــﺎﺧﺘﺎری ﻣﺜﺒــﺖ ﻧﺸــﺎندﻫﻨﺪهی
رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊ ﺻﻨﺎﯾﻊ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐــﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧــﺪ ﻧﺎﺷــﯽ از ﮐﻨــﺎر ﮔﺬاﺷــﺘﻦ ﺷــﯿﻮهﻫﺎی ﺳــﻨﺘﯽ
ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ و ﯾﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﺑــﺎ ﺷــﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄــﯽ و در ﻧﺘﯿﺠــﻪ اﻓــﺰاﯾﺶ ﻓﺮﺻــﺖﻫﺎی
اﺷﺘﻐﺎل در دﻫﻪی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺻﻨﻌﺘﯽ

در ﺻﻨﺎﯾﻊ ذﮐﺮﺷﺪه ﺑﻪ ﻧﺤﻮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳــﻬﻢ ﺑﯿﺶﺗــﺮی در ﺻــﻨﻌﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐــﻪ از ﻣﯿــﺰان رﺷــﺪ
ﻣﻠﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮی ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ،داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒــﺎرﺗﯽ ،اﮔــﺮ ﻓــﺮض ﮐﻨــﯿﻢ ﺑﺨﺶﻫــﺎی ﺻــﻨﻌﺘﯽ
ﻣﻬﻢ اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻣﯿﺰان رﺷﺪ ﻣﻠﯽ ﺧﻮد رﺷﺪ ﯾﺎﺑﻨﺪ ،رﺷــﺪ ﻣﺘﻮﺳــﻂ
ﻣﻨﻄﻘﻪ از رﺷﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻠﯽ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷــﺪ ،زﯾــﺮا ،ﺳــﻬﻢ ﺑﺨﺶﻫــﺎﯾﯽ ﮐــﻪ در ﻣﻨﻄﻘــﻪی

ﻣﺮﺟﻊ )ﮐﺸﻮر( از رﺷﺪ ﺑﯿﺶﺗﺮی ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺨﺸﯽ )ﺻــﻨﻌﺘﯽ( ﻣﻨﻄﻘــﻪ ﺑﯿﺶﺗــﺮ
اﺳﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ رﺷﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺑﯿﺶﺗﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
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ﺻــﻨﺎﯾﻊ ﻣــﻮاد ﻏــﺬاﯾﯽ و آﺷــﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ،ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﻣﺤﺼــﻮﻻت ﻻﺳــﺘﯿﮑﯽ و ﭘﻼﺳــﺘﯿﮑﯽ ،ﺗﻮﻟﯿــﺪ
ﻣﺤﺼـــﻮﻻت ﮐـــﺎﻧﯽ ﻏﯿـــﺮ ﻓﻠـــﺰی و ﺗﻮﻟﯿـــﺪ ﻣﺎﺷـــﯿﻦآﻻت و ﺗﺠﻬﯿـــﺰات ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪیﻧﺸـــﺪه در
ﺟﺎی دﯾﮕﺮ دارای اﺛﺮ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﻣﺜﺒﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻣﺰﯾــﺖ ﻧﺴــﺒﯽ ﻣﻨﻄﻘــﻪ از

ﻧﻈﺮ اﺷﺘﻐﺎل در اﯾﻦ ﺑﺨﺶﻫــﺎ اﺳــﺖ ﯾﻌﻨــﯽ در ﭼﺸــﻢاﻧﺪاز آﯾﻨــﺪه ،اﺷــﺘﻐﺎل اﺳــﺘﺎن در اﯾــﻦ
ﺑﺨﺶﻫﺎ دارای ﻣﺰﯾﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﺎﻟﻘﻮه اﺳﺖ .ﺑــﻪ ﻋﺒــﺎرﺗﯽ ﻣﯽﺗــﻮان ﮔﻔــﺖ ﺑﻌﻀــﯽ از ﺻــﻨﺎﯾﻊ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺰاﯾﺎی ﻧﺴﺒﯽ ،اﻣﺘﯿﺎزات ﻣﮑــﺎﻧﯽ ﺑﻬﺘــﺮ ،ﺑﻬــﺮهوری ﻋﻮاﻣــﻞ ،ﺳــﺎﺧﺘﺎر

رﻗﺎﺑﺘﯽ و  ...ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖﻫﺎ ﻗﺪرت رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﻬﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷــﻨﺪ و ﺳــﻬﻢ ﻣﺜﺒــﺖ

ﻫﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﺎن در آن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﺎص ﻧﺴــﺒﺖ ﺑــﻪ ﻣﺘﻮﺳــﻂ ﮐﺸــﻮری
در ﻫﻤﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ از ﻣﺰﯾﺖ ﻧﺴــﺒﯽ ﺑﺮﺧــﻮردار اﺳــﺖ .ﺑــﺮ اﯾــﻦ اﺳــﺎس ﺻــﻨﺎﯾﻊ ذﮐﺮﺷــﺪه ﮐــﻪ
ﺗﻐﯿﯿﺮات رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﯿﺶﺗﺮی دارﻧﺪ از ﻣﺰﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﺑــﺎﻻﺗﺮی ﺑﺮﺧﻮردارﻧــﺪ .اﻣــﺎ ﺻــﻨﺎﯾﻊ ﺗﻮﻟﯿــﺪ
ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت ،ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﻠﺰی ﻓــﺎﺑﺮﯾﮑﯽ

ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت و ﺗﺠﻬﯿﺰات دارای اﺛﺮ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻮدهاﻧــﺪ .ﺗﻐﯿﯿــﺮات رﻗــﺎﺑﺘﯽ ﻣﻨﻔــﯽ
در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن ﺣﺎﮐﯽ از ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺪرت رﻗﺎﺑﺘﯽ اﺳﺘﺎن در ﺻﻨﺎﯾﻊ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ اﺛﺮ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺨﺸﯽ )ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺎﺧﺘﺎری( و اﺛــﺮ رﻗــﺎﺑﺘﯽ

در ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻮارد ﮐﺎﻣﻼً ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارﻧــﺪ وﻟــﯽ در ﺑﻌﻀــﯽ از ﻣﻮاﻗــﻊ اﯾــﻦ دو اﺛــﺮ در
ﺟﻬﺖ ﻋﮑﺲ ﻫﻢ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﺻﻨﺎﯾﻌﯽ ﭼﻮن ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ و آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ،ﺗﻮﻟﯿــﺪ
ﻣﺤﺼــﻮﻻت ﻻﺳــﺘﯿﮑﯽ و ﭘﻼﺳــﺘﯿﮑﯽ ،ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﺳــﺎﯾﺮ ﻣﺤﺼــﻮﻻت ﮐــﺎﻧﯽ ﻏﯿــﺮ ﻓﻠــﺰی و ﺗﻮﻟﯿــﺪ

ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪیﻧﺸﺪه در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ وﺟﻮد ﯾــﮏ اﺛــﺮ ﻣﺜﺒــﺖ در ﺗﺮﮐﯿــﺐ

ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﯾﮏ اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ در ﺳﻬﻢ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﯿﺎنﮐﻨﻨﺪهی اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﺗﺮﮐﯿــﺐ
ﺑﺨﺸﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﺰﯾﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺻــﻨﺎﯾﻌﯽ
ﮐﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻣﺰﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺳﻬﻢ ﺑﯿﺶﺗﺮی در اﺷﺘﻐﺎل اﺳــﺘﺎن ﻧﯿــﺰ دارا
ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺻــﻨﺎﯾﻊ در آﯾﻨــﺪه ﻧﻘــﺶ ﺑﺴــﯿﺎر ﻣﻬﻤــﯽ در

اﺷﺘﻐﺎل اﺳــﺘﺎن داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﻨﺪ .در واﻗــﻊ در ﺻــﻨﺎﯾﻌﯽ ﮐــﻪ ﺳــﻬﻢ رﻗــﺎﺑﺘﯽ ﻣﺜﺒــﺖ ﺑــﺎ ﺗﺮﮐﯿــﺐ
ﺻــﻨﻌﺘﯽ ﻣﺜﺒــﺖ ﻫﻤــﺮاه ﺷــﺪه اﺳــﺖ ،ﺑﯿﺎنﮐﻨﻨــﺪهی ﻣﺰﯾــﺖ ﻧﺴــﺒﯽ ﺑــﺎﻟﻘﻮه در رﺷــﺪ اﯾــﻦ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ رﺷﺪ ﺑـﺎﻟﻘﻮهای ﺑﺮای اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷــﺘﻪ

ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ ﺻﻨﺎﯾﻌﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ﺑﺮﻧﺪه اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﯽﮔﻮﯾﻨــﺪ .ﻫﻤﭽﻨــﯿﻦ در
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت ،ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد و ﻣﺤﺼــﻮﻻت ﺷــﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﻣﺤﺼــﻮﻻت
ﻓﻠﺰی ﻓﺎﺑﺮﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺳﻬﻢ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺎ ﯾــﮏ ﺗﺮﮐﯿــﺐ ﺑﺨﺸــﯽ
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ﺑﺨﺘﻴﺎر ﺟﻮاﻫﺮي ،ﻋﻠﻲ ﻓﻘﻪ ﻣﺠﻴﺪي و ﺳﻤﻴﺮا ﻣﺤﻤﺪي

ﻣﺜﺒــﺖ ﻫﻤــﺮاه ﺷــﺪه و ﺑﯿﺎنﮐﻨﻨــﺪهی اﯾــﻦ ﻣﺴــﺄﻟﻪ اﺳــﺖ ﮐــﻪ اﺳــﺘﺎن ﻣﻤﮑــﻦ اﺳــﺖ در ﺣــﺎل
از دﺳﺖ دادن ﻣﺰ ﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﺧﻮد در ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺸــﻢاﻧﺪاز رﺷــﺪ ﻣﻨﻄﻘــﻪ از اﻫﻤﯿــﺖ
وﯾﮋهای ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﯿــﻞ ﺿــﻌﻒ ﻣــﺪﯾﺮﯾﺖ ،ﺳﯿﺎﺳــﺖﻫﺎی

ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺤﻠﯽ و  ...ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ رﺷــﺪ اﺷــﺘﻐﺎل در ﺳــﻄﺢ ﻣﻠــﯽ رﺗﺒــﻪی ﺑــﺎﻻﺗﺮی را
دارﻧﺪ ،ﮐﻢﺗﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮدهاﻧــﺪ و ﻣﻨﻄﻘــﻪ در اﯾــﻦ ﺑﺨﺶﻫــﺎ ﻣﺰﯾــﺖ ﻧﺴــﺒﯽ ﻧــﺪارد .در ﺑﺮﺧــﯽ از
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎزﻧﺪهی ﻣﺨﺘﻠﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .در اﯾــﻦ ﺻــﻨﺎﯾﻊ ﺑﺎﯾــﺪ
ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاران دوﻟﺘﯽ و ﻣﺤﻠﯽ اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی ﺟﺪﯾــﺪی را ﺑــﻪﻣﻨﻈــﻮر ﺑﻬﺒــﻮد ﻣﺰﯾــﺖ ﻧﺴــﺒﯽ

ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮای آن ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ و ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺠﺪد ﺳﻬﻢ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ اراﯾﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻄــﺎﺑﻖ ﺟــﺪول  ۴ﺑــﺮ اﺳــﺎس ﮐــﺪﻫﺎی ﺳـﻪ رﻗﻤــﯽ و ﻫﻤﭽﻨــﯿﻦ ﻃﺒــﻖ ﺗﻮﺿــﯿﺤﺎت و ﻣــﻮارد
ذﮐــﺮﺷــﺪه در ﺑــﺎﻻ ،ﻧــﺮخ رﺷــﺪ اﺷــﺘﻐﺎل در ﻃــﻮل دوره ﺑــﺮای ﮐــﺪﻫﺎی ،۱۵۳ ،۱۵۲ ،۱۵۱
 ۲۴۲ ،۱۵۴و  ۲۵۲ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮده و روﻧﺪ ﺻﻌﻮدی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺎ ﮐــﺪﻫﺎی ،۱۷۱

 ۲۸۱ ،۲۶۹و  ۲۹۲در ﻃﻮل دورهی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳــﯽ ﻧــﺮخ رﺷــﺪ ﻣﻨﻔــﯽ را ﺗﺠﺮﺑــﻪ ﻧﻤﻮدهاﻧــﺪ.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻔﮑﯿﮏ اﺟﺰای ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﻬﻢ ﺑﺮای اﺳﺘﺎن ﮐﺮدﺳــﺘﺎن ،ﺟــﺰء ﺳــﻬﻢ
ﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﻪی ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺎ ﮐﺪﻫﺎی ﺳﻪ رﻗﻤﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻨﻔﯽ و اﺷــﺘﻐﺎل در ﻣﻨﻄﻘــﻪی ﻣﺮﺟــﻊ در

ﺣﺎل ﮐﺎﻫﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﮔﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻧــﺮخ رﺷــﺪ ﻣﻠــﯽ رﺷــﺪ ﭘﯿــﺪا ﮐﻨــﺪ،

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

رﻗﻤﯽ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺻﻨﺎﯾﻊ  ۱۷۱و  ۲۹۲ﮐﻪ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺎ ﮐــﺪ ﺳــﻪ رﻗﻤــﯽ در

ﻃﻮل دورهی ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺨﺸــﯽ )ﺻــﻨﻌﺘﯽ( ﻣﻨﻔــﯽ ﻣﻨﻄﻘــﻪ ﺑــﻪ
اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺳــﻬﻢ ﮐﻢﺗــﺮی در ﺻــﻨﺎﯾﻌﯽ ﮐــﻪ از ﻣﯿــﺰان رﺷــﺪ ﻣﻠــﯽ
ﺑﺎﻻﺗﺮی ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ،داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،اﮔﺮ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻫﺮ ﮐــﺪام ﺑــﻪ ﻃــﻮر ﻣﺠــﺰا ﺑــﺎ
ﻫﻤﺎن ﻣﯿﺰان رﺷﺪ ﻣﻠﯽﺷﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﺑﻨﺪ از ﻣﯿﺰان رﺷﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻠﯽ ﮐﻢﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ زﯾــﺮا
ﺳـــﻬﻢ ﺑﺨﺶﻫـــﺎﯾﯽ ﮐـــﻪ در ﻣﻨﻄﻘـــﻪی ﻣﺮﺟـــﻊ )ﮐﺸـــﻮر( از رﺷـــﺪ ﭘـــﺎﯾﯿﻨﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧـــﺪ در
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺨﺸﯽ )ﺻﻨﻌﺘﯽ( ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮ اﺳﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ رﺷﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺑﯿﺶﺗــﺮ
ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻤﺎم ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺳﻪ رﻗﻤﯽ ﺑﻪ ﺟــﺰ  ۱۷۱و  ۲۸۱دارای اﺛــﺮ رﻗــﺎﺑﺘﯽ
ﻣﺜﺒﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺰﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﺷــﺘﻐﺎل در
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ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺰﻳﺖﻫﺎي ﻧﺴﺒﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ اﺳﺘﺎن ﻛﺮدﺳﺘﺎن...
ﺟﺪول  -۴ﻣﺪل ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﻬﻢ ﺑﺮﺣﺴﺐ اﺷﺘﻐﺎل و ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﺪﻫﺎی  ۳ ،۲و  ۴رﻗﻤﯽ در ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ اﺳﺘﺎن ﮐﺮدﺳﺘﺎن
ﺗﻐﯿﯿﺮات

ﺳﺎﺧﺘﺎری

ﺗﻐﯿﯿﺮات
رﻗﺎﺑﺘﯽ

وﺿﻌﯿﺖ

۵۷۶/۲۹

۷۱۵/۱۲

۱۱۴۸/۲۴

-۶۱/۲۶
-۱۱/۴۰

-۱۰۶/۷۵
۲۶/۴۰

-۵۷/۵۰
۹۱/۷۹

۷۷/۲۰
۱۳۵/۰۸

۱۶۹/۴۰
۴۵۲/۱۶
-۶/۵۹
۱۵۱/۰۴

ﮐﺪ

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ

ﺳﻬﻢ ﻣﻠﯽ

۱۵

ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ و آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ

-۲۹۴/۲۹

۴۳۳/۱۲

۱۷
۲۴

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ

-۹۴/۷۴
-۲۷/۶۰

۴۹/۲۵
۶۵/۴۰

۲۵
۲۶

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻻﺳﺘﯿﮑﯽ و ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺎﻧﯽ ﻏﯿﺮ ﻓﻠﺰی

-۸۴/۲۲
-۳۶۷/۰۵

۹۲/۲۰
۳۱۷/۰۸

۶۹/۲۲
۱۸۵/۰۵

-۴۰/۴۷

۲۳/۲۱

-۱۲/۵۳

-۲۹/۷۹

-۵۰/۷۶

۲۵/۵۲

۱۵۰/۷۶

۱۲۵/۵۲

۲۸
۲۹
۱۵۱
۱۵۲
۱۵۳

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﻠﺰی ﻓﺎﺑﺮﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﺟﺰ
ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت و ﺗﺠﻬﯿﺰات...
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت و ﺗﺠﻬﯿﺰات
ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ
ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﻤﻞآوری و
ﺣﻔﺎﻃﺖ ﮔﻮﺷﺖ ،ﻣﺎﻫﯽ ،ﻣﯿﻮه ،ﺳﺒﺰی
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﻟﺒﻨﯽ

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت داﻧﻪﻫﺎی آﺳﯿﺎب ﺷﺪه و

ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ و ﻣﺤﺼﻮﻻت...

اﺷﺘﻐﺎل

اﺷﺘﻐﺎل دورهی

ﺑﻌﺪ

-۲۷/۰۰

۳۴/۸۷

۲۷/۰۰

۳۴/۸۷

۱۱۰۸۰/۴۱

-۳۴/۰۰

۱۱۱/۷۹

۱۴۴/۰۰

۲۲۱/۷۹

۵۹۲۱۵/۷۹

-۴۵/۵۱

۹۲/۱۲

۲۹/۵۱

۷۶/۱۲

۲۹۴۸۲/۷۹

۱۵۴

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﯾﯽ

-۳۹/۲۰

۶۸/۹۷

۲۸۸/۲۰

۳۱۷/۹۷

۹۵۱۵۱/۷۸

۱۷۱

رﯾﺴﻨﺪﮔﯽ ،ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﯽ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت

-۳۸/۶۶

-۳/۳۲

-۳۴/۳۴

-۷۶/۳۲

-۱۷۳۰۹/۹۰

۲۵۲

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﺟﺰ ﮐﻔﺶ

-۴۱/۶۷

۶۹/۶۱

۵۰/۶۷

۷۸/۶۱

۲۸۱۱۰/۵۲

-۲۱۵/۰۷

۱۵۱/۰۱

۳۳/۰۷

-۳۰/۹۹

-۴۴۴۱۸/۳۰

-۱۹/۸۸

۱۵/۰۳

-۵/۱۲

-۹/۹۷

۲۷۶۶/۰۶

۲۴۲

۲۶۹
۲۸۱
۲۹۲

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺎﻧﯽ ﻏﯿﺮ ﻓﻠﺰی
ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻧﺸﺪه در ﺟﺎی...

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﻠﺰی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ،

ﻣﺨﺎزن ،اﻧﺒﺎرهﻫﺎ و ﻣﻮﻟﺪ..

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮدﺧﺎص

 ۱۵۱۵ﮐﺸﺘﺎر دام و ﻃﯿﻮر
 ۱۵۲۰ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﺮاوردهﻫﺎی ﻟﺒﻨﯽ
 ۱۵۳۱آردﮐﺮدن ﻏﻼت وﺣﺒﻮب
۱۵۴۳

ﺗﻮﻟﯿﺪ آبﻧﺒﺎت و ﺷﮑﻼت و ﻧﻘﻞ و ﮐﺎﮐﺎﺋﻮ
و آداﻣﺲ

 ۱۵۴۶ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎن ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و ﺑﯿﺴﮑﻮﯾﺖ و ﮐﯿﮏ
آﻣﺎدهﺳﺎزی و رﯾﺴﻨﺪﮔﯽ اﻟﯿﺎف
۱۷۱۱
ﻣﻨﺴﻮج_ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت
 ۲۵۲۰ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﺟﺰ ﮐﻔﺶ

-۷/۹۵

۱۹/۳۲

۰/۹۵

۱۲/۳۲

۴۹۲۶/۵۷

-۲۹/۷۵

-۲۲/۲۶

۹/۷۵

-۴۲/۲۶

-۴۹۵۷/۴۷

-۵۰/۱۸
-۷۳/۲۰

۶۱/۲۶
۱۵۱/۰۰

۳۶/۱۸
۱۸۳/۲۰

۴۷/۲۶
۲۶۱/۰۰

۱۱۳۵۹/۷۲
۶۸۰۵۱/۹۵

-۸۳/۲۴

۹۰/۴۸

۵۵/۲۴

۶۲/۴۸

۲۰۹۴۴/۹۹

-۲۹/۵۲

۱۴۵/۸۷

۳۰/۵۲

۱۴۶/۸۷

۱۸۰۱۱/۷۸

-۱۷/۱۲

۵/۱۹

-۱/۸۸

-۱۳/۸۱

۲۵۲۴/۲۸

-۸۳/۲۴

۴۰/۰۶

۱۰/۲۴

-۳۲/۹۴

-۵۹۶۲/۶۸

-۸۹/۷۳

۱۱۷/۶۷

۹۸/۷۳

۱۲۶/۶۷

۴۱۸۳۳/۵۶

-۷۰/۵۴

۴۰/۰۲

۱۳۸/۵۴

۱۰۸/۰۲

۲۹۱۴۲/۷۳

 ۲۶۹۶ﺑﺮﯾﺪن و ﺷﮑﻞدادن و ﺗﮑﻤﯿﻞﺳﻨﮓ

-۵۵/۷۹

۲۱/۲۷

-۵۴/۲۱

-۸۸/۷۳

-۱۳۴۴۴/۶۵

 ۲۶۹۷ﺗﻮﻟﯿﺪ آﺟﺮ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺎﻧﯽ
۲۶۹۹
ﻏﯿﺮ ﻓﻠﺰی ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪیﻧﺸﺪه...

-۷۷/۹۲

۲/۳۷

۵۳/۹۲

-۲۱/۶۳

-۲۳۸۴/۹۸

-۹۹/۷۷

۷۵/۳۴

-۸۲/۲۳

-۱۰۶/۶۶

-۳۲۷۲۶/۳۷

-۸۵/۱۵

۳/۲۸

۲۹/۱۵

-۲۵/۷۲

-۱۷۴۲/۲۷

۲۶۹۵

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﺎﺧﺘﻪﺷﺪه از ﺑﺘﻦ
و ﺳﯿﻤﺎن و ﮔﭻ

 ۲۹۲۱ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ﮐﺸﺎورزی و ﺟﻨﮕﻠﺪاری
ﻣﺄﺧﺬ دادهﻫﺎ :ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ

اﯾﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎ اﺳﺖ ﯾﻌﻨــﯽ در ﭼﺸــﻢاﻧﺪاز آﯾﻨــﺪهی اﺷــﺘﻐﺎل اﺳــﺘﺎن در اﯾــﻦ ﺑﺨﺶﻫــﺎ دارای
ﻣﺰﯾﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻫﺴﺘﻨﺪ.
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ﺑﺨﺘﻴﺎر ﺟﻮاﻫﺮي ،ﻋﻠﻲ ﻓﻘﻪ ﻣﺠﻴﺪي و ﺳﻤﻴﺮا ﻣﺤﻤﺪي

ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪول و ﻣﻄﺎﻟﺐ ذﮐﺮﺷﺪه ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺎ ﮐــﺪﻫﺎی ،۲۴۲ ،۱۵۴ ،۱۵۳ ،۱۵۲ ،۱۵۱
 ۲۵۲و  ۲۶۹ﺻﻨﺎﯾﻊ دارای ﻣﺰﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽ و ﺑﺮﻧﺪهی اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﺴــﺘﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨــﯿﻦ ﺻــﻨﻌﺖ

ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﻣﺎﺷــﯿﻦآﻻت ﺑــﺎ ﮐــﺎرﺑﺮد ﺧــﺎص )ﮐــﺪ  (۲۹۲ﺻــﻨﻌﺖ ﺑﺮﻧــﺪهی ﻣﺨــﺘﻠﻂ ﺑــﻮده زﯾــﺮا
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﺎﺧﺘﺎری آن ﻣﻨﻔﯽ و اﺛﺮ رﻗﺎﺑﺘﯽ آن ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ .ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﻠــﺰی
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ،ﻣﺨﺎزن ،اﻧﺒﺎرهﻫﺎ و ﻣﻮﻟﺪﻫﺎیﺑﺨﺎر )ﮐﺪ  (۲۸۱ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎزﻧﺪهی ﻣﺨﺘﻠﻂ اﺳﺖ.
ﺻﻨﻌﺖ رﯾﺴﻨﺪﮔﯽ ،ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﯽ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت )ﮐﺪ  (۱۷۱ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎزﻧــﺪهی اﻗﺘﺼــﺎدی

اﺳﺖ زﯾﺮا ﻫﻢ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﺎﺧﺘﺎری آن و ﻫﻢ اﺛﺮ رﻗــﺎﺑﺘﯿﺶ ﻣﻨﻔــﯽ ﺑــﻮده و دارای ﻋــﺪم ﻣﺰﯾــﺖ

ﻧﺴﺒﯽ اﺳﺖ و ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪهی آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﻄﻘــﻪ در ﺑﺨﺶﻫــﺎﯾﯽ ﮐــﻪ از رﺷــﺪ ﻣﻠــﯽ ﺧــﻮﺑﯽ
ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺰﯾﺖ ﻧﺪارد و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ زودی ﺳﻬﻢ ﺧــﻮد را از اﺷــﺘﻐﺎل ﻣﻨﻄﻘــﻪ از
دﺳﺖ دﻫﺪ.

در ﺻـــﻨﺎﯾﻌﯽ ﺑـــﺎ ﮐـــﺪﻫﺎی  ۴رﻗﻤـــﯽ ﻣﺎﻧﻨـــﺪ  ۲۵۲۰ ،۱۵۴۳ ،۱۵۳۱ ،۱۵۲۰ ،۱۵۱۵و
 ۲۶۹۵ﻧــﺮخ رﺷــﺪ اﺷــﺘﻐﺎل در ﻃــﻮل دوره ﻣﺜﺒــﺖ ﺑــﻮده و روﻧــﺪ ﺻــﻌﻮدی داﺷــﺘﻪ اﺳــﺖ و
ﺻــﻨﺎﯾﻊ ﺑــﺎ ﮐــﺪﻫﺎی  ۲۶۹۹ ،۲۶۹۷ ،۲۶۹۶ ،۱۷۱۱ ،۱۵۴۶و  ۲۹۲۱در ﻃــﻮل دورهی
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻣﻨﻔﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .در ﻃﻮل دورهی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳــﯽ ﺻــﻨﺎﯾﻊ ﺑــﺎ

ﮐــــــﺪﻫﺎی  ۲۶۹۷ ،۲۶۹۵ ،۲۵۲۰ ،۱۱۷۱ ،۱۵۴۳ ،۱۵۳۱ ،۱۵۲۰ ،۱۵۱۵و ۲۹۲۱

ﺻﻨﺎﯾﻊ دارای ﻣﺰﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽ و ﺑﺮﻧﺪهی اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﺻﻨﺎﯾﻌﯽ ﺑــﺎ ﮐــﺪﻫﺎی ،۱۵۴۶
 ۲۶۹۶و  ۲۶۹۹در ﮔﺮوه ﺑﺮﻧﺪهی ﻣﺨﺘﻠﻂ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.

ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ اﻧﺠﺎمﺷﺪه در ﺟﺪول  ۴ردﯾﻒ آﺧــﺮ ﻣﺮﺑــﻮط ﺑــﻪ اﺷــﺘﻐﺎل
دوره ی ﺑﻌــﺪ ) (۱۳۹۷-۱۳۹۲ﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از ﻣــﺪل ﺗﻐﯿﯿــﺮ ﺳــﻬﻢ اﺳــﺖ .ﻃﺒــﻖ ﻣﺤﺎﺳــﺒﺎت
ﻣﯽﺗﻮان ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮد در دورهی ﺑﻌﺪ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﯾﯽ ﺑــﺎ ﮐــﺪ ۱۵۴
ﺣﺪود  ۹۵۱۵۱ﺷﻐﻞ را در اﺳﺘﺎن ﮐﺮدﺳﺘﺎن اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار اﺷﺘﻐﺎل

در  ۶ﺳﺎل آﯾﻨﺪه را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽدﻫﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار اﺷﺘﻐﺎل را ﺻﻨﻌﺖ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺎﻧﯽ ﻏﯿﺮ ﻓﻠﺰی ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪیﻧﺸﺪه در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﮐﺪ  ۲۶۹اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ
ﮐﺮد.

ﺣــﺎل در ﺟــﺪول  ۵ﺑــﻪ ﺑﺮرﺳــﯽ و ﺗﺠﺰﯾــﻪ و ﺗﺤﻠﯿــﻞ روش ﺗﻐﯿﯿــﺮ ﺳــﻬﻢ ﺑــﺮای وﺿــﻌﯿﺖ

ارزشاﻓﺰودهی ﺻﻨﺎﯾﻊ اﺳﺘﺎن ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺑــﻪﺗﻔﮑﯿﮏ ﮐــﺪﻫﺎی  ۲ ،۳و  ۴رﻗﻤــﯽ ﺑــﺮای دورهی
 ۱۳۸۷ﺗﺎ  ۱۳۹۲ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
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ﻃﺒﻖ ﺟﺪول  ۵ﮐﻪ روﻧﺪ ارزشاﻓﺰوده ﺑﺮای ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠــﻒ در ﻃــﻮل دورهی ﻣــﻮرد ﺑﺮرﺳــﯽ
ﺑﻪﺗﻔﮑﯿﮏ ﮐﺪﻫﺎ را ﻧﺸــﺎن ﻣﯽدﻫــﺪ ،ﻧﺘــﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻــﻞ از ﺑﺮرﺳــﯽ ﻣﺰﯾــﺖ ﻧﺴــﺒﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫــﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی اﺳــﺘﺎن ﺟﻬــﺖ ﺷﻨﺎﺳــﺎﯾﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫــﺎی ﻣﺰﯾــﺖدار ،ﺗﻮﺳــﻂ ﻣــﺪل ﺗﻐﯿﯿــﺮ ﺳــﻬﻢ ﺑــﺮ
ﺣﺴﺐ ارزشاﻓﺰوده را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﺮخ رﺷﺪ ارزشاﻓﺰوده ﮐﺪﻫﺎی دو رﻗﻤﯽ در ﻃﻮل
دوره ﺑﺮای ﻫﻤﻪی ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮده و روﻧــﺪ ﺻــﻌﻮدی داﺷــﺘﻪ اﺳــﺖ .ﺑــﺮ اﺳــﺎس ﺗﻔﮑﯿــﮏ
اﺟﺰای ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﻬﻢ ﺑﺮای اﺳﺘﺎن ﮐﺮدﺳﺘﺎن ،ﺟﺰء ﺳــﻬﻢ ﻣﻠــﯽ و ﺟــﺰء رﺷــﺪ ﺳــﺎﺧﺘﺎری

ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺎ ﮐﺪ دو رﻗﻤﯽ دورهی ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﺑــﻮده اﺳــﺖ .ﻣﺜﺒــﺖ ﺑــﻮدن
ﺳﻬﻢ ﻣﻠﯽ ﻧﺸﺎﻧﻪی ﻣﺰﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽ اﺳﺘﺎن در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺮﺑﻮﻃــﻪ اﺳــﺖ .ﺻــﻨﺎﯾﻊ ﻣــﻮاد ﻏــﺬاﯾﯽ و
آﺷـــﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ،ﺗﻮﻟﯿـــﺪ ﻣﻨﺴـــﻮﺟﺎت ،ﺗﻮﻟﯿـــﺪ ﻣﺤﺼـــﻮﻻت ﻻﺳـــﺘﯿﮑﯽ و ﭘﻼﺳـــﺘﯿﮑﯽ و ﺗﻮﻟﯿـــﺪ
ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪیﻧﺸﺪه در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ دارای اﺛﺮ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﻣﺜﺒــﺖ ﻫﺴــﺘﻨﺪ.

اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻣﺰﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻟﺤــﺎظ ارزش اﻓــﺰوده در اﯾــﻦ ﺑﺨﺶﻫــﺎ اﺳــﺖ

ﯾﻌﻨــﯽ در ﭼﺸــﻢاﻧﺪاز آﯾﻨــﺪه ارزش اﻓــﺰودهی اﺳــﺘﺎن در اﯾــﻦ ﺻــﻨﺎﯾﻊ دارای ﻣﺰﯾــﺖ رﻗــﺎﺑﺘﯽ
ﺑﺎﻟﻘﻮه اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳــﺎﯾﺮ ﻣﺤﺼــﻮﻻت ﮐــﺎﻧﯽ
ﻏﯿﺮ ﻓﻠﺰی و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﻠﺰی ﻓﺎﺑﺮﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﺟــﺰ ﻣﺎﺷــﯿﻦآﻻت و ﺗﺠﻬﯿــﺰات دارای اﺛــﺮ
رﻗﺎﺑﺘﯽ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ.

ﺻــﻨﺎﯾﻊ ﻣــﻮاد ﻏــﺬاﯾﯽ و آﺷــﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ،ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﻣﻨﺴــﻮﺟﺎت ،ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﻣﺤﺼــﻮﻻت ﻻﺳــﺘﯿﮑﯽ و
ﭘﻼﺳــﺘﯿﮑﯽ و ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﻣﺎﺷــﯿﻦآﻻت و ﺗﺠﻬﯿــﺰات ﻃﺒﻘﻪﺑﻨــﺪیﻧﺸــﺪه در ﺟــﺎی دﯾﮕــﺮ ﺻــﻨﺎﯾﻌﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻣﺰﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﺑﺮﺧﻮردار و ﺳﻬﻢ ﺑﯿﺶﺗﺮی در ارزش اﻓﺰودهی اﺳﺘﺎن

داﺷﺘﻪاﻧﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ در آﯾﻨﺪه ﻧﻘــﺶ ﺑﺴــﯿﺎر ﻣﻬﻤــﯽ در
اﯾﺠﺎد ارزش اﻓﺰوده در اﺳﺘﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ در ﮔﺮوه ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺮﻧﺪهی اﻗﺘﺼﺎدی
ﻗــﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧــﺪ .اﻣــﺎ در ﺻــﻨﺎﯾﻊ ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﻣﻨﺴــﻮﺟﺎت ،ﺻــﻨﺎﯾﻊ ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﻣــﻮاد و ﻣﺤﺼــﻮﻻت
ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺎﻧﯽ ﻏﯿﺮ ﻓﻠﺰی و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼــﻮﻻت ﻓﻠــﺰی ﻓــﺎﺑﺮﯾﮑﯽ ﺑــﻪ
ﺟﺰ ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺎزﻧــﺪهی ﻣﺨــﺘﻠﻂ اﻗﺘﺼــﺎدی ﺑﻮدهاﻧــﺪ .در اﯾــﻦ ﺻــﻨﺎﯾﻊ
ﺑﺎﯾﺪ ﺳﯿﺎﺳــﺖﮔﺬاران دوﻟﺘــﯽ و ﻣﺤﻠــﯽ اﺳــﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی ﺟﺪﯾــﺪی را ﺑــﻪﻣﻨﻈــﻮر ﺑﻬﺒــﻮد ﻣﺰﯾــﺖ
ﻧﺴﺒﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮای آن ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺸــﺨﺺ و ﺑﺎزﯾــﺎﺑﯽ ﻣﺠــﺪد ﺳــﻬﻢ رﻗــﺎﺑﺘﯽ ﻣﻨﻄﻘــﻪ اراﯾـﻪ
ﮐﻨﻨﺪ.
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ﺟﺪول  -۵ﻣﺪل ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﻬﻢ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ارزشاﻓﺰوده و ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﺪﻫﺎی  ۳ ،۲و  ۴رﻗﻤﯽ در ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ اﺳﺘﺎن ﮐﺮدﺳﺘﺎن
ﺗﻐﯿﯿﺮات

ﺗﻐﯿﯿﺮات

وﺿﻌﯿﺖ ارزش

ﺳﺎﺧﺘﺎری

رﻗﺎﺑﺘﯽ

اﻓﺰوده

۱۵

ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ و آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ

۱۱۱۴۳۶/۶

۱۹۸۰۳۸/۹

۲۷۶۷۷۱/۴

۵۸۶۲۴۶/۹

۷۸۴۲۸۵/۹

۱۷

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت

۳۴۲۶۶/۶

۱۲۷۲۸/۱۶

۷۶۳۷/۳

۵۴۵۹۲/۱

۶۷۳۲۰/۳

ﮐﺪ

۲۴
۲۵
۲۶
۲۸
۲۹
۱۵۱
۱۵۲
۱۵۳

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ

ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد و ﻣﺤﺼﻮﻻت

ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﻻﺳﺘﯿﮑﯽ و ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺎﻧﯽﻏﯿﺮ

ﻓﻠﺰی

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﻠﺰی ﻓﺎﺑﺮﯾﮑﯽ ﺑﻪ

ﺟﺰ...

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت و ﺗﺠﻬﯿﺰات
ﻃﺒﻖ...

ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﻤﻞآوری و ﺣﻔﺎﻇﺖ
ﮔﻮﺷﺖ..

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﻟﺒﻨﯽ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت داﻧﻪﻫﺎی

ﺳﻬﻢ ﻣﻠﯽ

ارزشاﻓﺰوده دورهی ﺑﻌﺪ

۱۲۲۶۸/۷

۳۰۰۶۷/۱۶

-۷۸۰۷/۳

۳۴۵۲۸/۱

۶۴۵۹۵/۳

۴۸۶۷۶/۳

۴۳۰۳۸/۵

۶۷۴۰/۶

۹۸۴۵۵/۵

۱۴۱۴۹۴

۵۷۱۳۴۲/۹

۲۸۱۳۸۸/۹

-۳۲۶۹۳/۹۶

۸۲۰۰۳۷/۹

۱۱۰۱۴۲۶/۹

۱۴۵۰۵/۴

۲۸۴۱/۱

۷۰۸۹/۵۷

۲۴۴۳۶/۱

۲۷۲۷۷/۲

۱۰۳۳۴۵/۵

۱۹۶۶۴/۳

-۷۸۱۴۷/۵

۴۴۸۶۲/۳

۶۴۵۲۶/۶

۳۰۰۵۸/۸

۱۴۳۹۷/۳

-۱۸۱۲۹/۸

۲۶۳۲۶/۳

۵۰۸۶۶۹۴۱۴/۱

-۱۴۶۸۱/۸

-۲۴۹۲۱/۹

۲۴۲۷۳۶/۸

۲۰۳۱۳۳/۰

-۱۹۱۲۸۳۰۶۴۷/۴

۱۱۵۱۹۳/۳

۵۲۴۸۲۸۹۸۷۱/۳۶

۱۵۴

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﯾﯽ

۴۷۷۱۵/۷

۳۱۴۴۹/۱۶

۴۲۸۸۰/۲۸

۱۲۲۰۴۵/۱

۳۷۳۷۶۶۴۹۱۵/۹۵

۱۷۱

رﯾﺴﻨﺪﮔﯽ ،ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﯽ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ...

۳۶۷۷۸/۷

-۳۹۷۸/۰۹

-۱۴۳۱۸/۷

۱۸۴۸۱/۹

۴۳۷۰۵۹۳۰۲/۱

۲۴۲

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ

۱۰۱۱۲/۵

۸۲۷۴/۹۸

-۹۶۹۶/۵۹

۸۶۹۰/۹۸

۵۷۲۸۱۹۵۶/۵۴

۲۵۲

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﺟﺰ...

۶۵۳۸۱/۹

۱۴۶۴۱/۵۰

-۹۰۱۱/۹۷

۷۱۰۱۱/۵۰

۲۹۸۰۱۰۲۶۶۹/۴

۲۶۹

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺎﻧﯽ ﻏﯿﺮ ﻓﻠﺰی...

۸۷۸۸۲۶/۰

-۵۳۷۹۹/۷

-۳۴۰۱۷۷

۴۸۴۸۴۹/۲

۲۷۳۴۱۷۵۶۲۷۷۹

۲۸۱

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﻠﺰی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ

۱۸۲۸۹/۶

-۱۹۵۹/۱

۵۸۸۶/۳۸

۲۲۲۱۶/۸۸

۲۶۱۶۲۳۴۹۷/۳۹

۲۹۲

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮد ﺧﺎص

۱۵۸۹۶۳/۵

-۱۰۲۹۱۱

-۱۷۶۴۰۴/۵

-۱۲۰۳۵۲

-۱۲۲۷۵۴۵۴۴۰۷

۱۵۱۵

ﮐﺸﺘﺎر دام و ﻃﯿﻮر

۱۶۱۹۲/۹

۵۴۰۵/۱

-۱۰۳۹۶/۹۵

۱۱۲۰۱/۱

۱۸۲۴۶۰۷۱۰/۴

آﺳﯿﺎب ...

۷۰۹۹۰/۷

۹۵۷۹۶/۳۷

-۵۱۵۹۳/۷

۱۵۲۰

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﺮاوردهﻫﺎی ﻟﺒﻨﯽ

-۹۳۸۸/۵

-۳۰۲۱۵/۲

۲۳۷۴۴۳/۵

۱۹۷۸۳۹/۷

۱۸۶۳۳۹۵۱۶۶

۱۵۳۱

آردﮐﺮدن ﻏﻼت و ﺣﺒﻮب

۲۶۰۴۷/۸

۱۰۱۶۷۴/۲

۲۳۲۶/۱۷

۱۳۰۰۴۸/۲

۳۳۹۹۶۵۳۶۶۲/۶

۱۵۴۳

ﺗﻮﻟﯿﺪ آبﻧﺒﺎت و ﺷﮑﻼت وﻧﻘﻞ و...

۱۲۲۸۸/۴

۵۶۶۰۹/۱

-۱۱۲۱۱/۴

۵۷۶۸۶/۱

۷۱۱۷۸۱۰۷۳/۴

۱۵۴۶
۱۷۱۱
۲۵۲۰

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎن

ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و ﺑﯿﺴﮑﻮﯾﺖ و ﮐﯿﮏ
آﻣﺎدهﺳﺎزی و رﯾﺴﻨﺪﮔﯽ اﻟﯿﺎف...

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﺟﺰ

۳۹۱۹/۴

۲۵۶۵/۳

-۳۱۰۹/۴

۳۳۷۵/۳

۱۳۷۲۷۹۲۶/۸

۲۳۵۱۸/۵

۸۵۱۵/۰

-۱۰۵۸/۵

۳۰۹۷۵/۰

۷۳۱۴۶۴۹۶۷/۵

۴۱۸۰۹/۲

۳۸۲۱۴/۲

۱۴۵۶۰/۷

۹۴۵۸۴/۲

۳۹۶۸۶۳۸۲۳۸/۳

۳۴۱۰۰/۹

۱۶۷۱۹/۷

۱۵۸۵۴/۰۴

۶۶۶۷۴/۷

۲۲۸۱۹۹۷۳۲۵/۹۷

۲۶۹۶

ﺑﺮﯾﺪن و ﺷﮑﻞدادن و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺳﻨﮓ

۳۰۷۸۶/۴

۱۱۱۲۸/۰

-۴۵۳۸۲/۴

-۳۴۶۷/۹

-۱۰۶۶۸۳۲۷۶/۱

۲۶۹۷

ﺗﻮﻟﯿﺪ آﺟﺮ

۴۵۱۴۲/۷

-۲۴۹۴۳/۹

-۴۹۱۵۷/۷

-۲۸۹۵۸/۹

-۱۳۱۱۳۵۶۹۳۷/۱

۲۶۹۹

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺎﻧﯽﻏﯿﺮﻓﻠﺰ..

۶۷۸۷۸/۰

۳۴۹۶۳/۶

-۸۸۸۴۹/۰

۱۳۹۹۲/۶

۹۵۳۵۳۳۵۰۳/۹

۲۶۹۵

...

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﺎﺧﺘﻪﺷﺪه از
ﺑﺘﻦ..

ﻣﻨﺒﻊ دادهﻫﺎ :ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ
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ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺮخ رﺷﺪ ارزشاﻓﺰوده در ﻃــﻮل دوره ﺑــﺮای ﮐــﺪﻫﺎی ،۱۵۴ ،۱۵۳ ،۱۵۲ ،۱۵۱
 ۲۶۹ ،۲۵۲ ،۲۴۲ ،۱۷۱و  ۲۸۱ﻣﺜﺒﺖ ﺑــﻮده و روﻧــﺪ ﺻــﻌﻮدی داﺷــﺘﻪ اﺳــﺖ و ﺻــﻨﻌﺖ

 ۲۹۲در ﻃﻮل دورهی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻣﻨﻔﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﺑﻨــﺎ ﺑــﺮ اﯾــﻦ ﺑــﺮ
اﺳﺎس ﺗﻔﮑﯿﮏ اﺟﺰاء ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﻬﻢ ﺑﺮای اﺳﺘﺎن ﮐﺮدﺳﺘﺎن ،ﺟﺰ ﺳﻬﻢ ﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﻪی
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺎ ﮐﺪﻫﺎی ﺳﻪ رﻗﻤﯽ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﺮاوردهﻫﺎی ﻟﺒﻨﯽ )ﮐﺪ  (۱۵۲ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮده
و ارزش اﻓﺰوده در ﻣﻨﻄﻘﻪی ﻣﺮﺟــﻊ در ﺣــﺎل اﻓــﺰاﯾﺶ اﺳــﺖ .ﺟــﺰء رﺷــﺪ ﺳــﺎﺧﺘﺎری ﺑــﺮای

ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺎ ﮐﺪ ﺳﻪ رﻗﻤﯽ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺻﻨﺎﯾﻊ  ۲۸۱ ،۲۶۹ ،۱۷۱ ،۱۵۲و  ۲۹۲ﮐــﻪ ﻣﻨﻔــﯽ
ﺑﻮدﻧﺪ ،در دورهی ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﺰ ﺳــﺎﺧﺘﺎری ﻣﺜﺒــﺖ داﺷــﺘﻪاﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨــﯿﻦ در ﺻــﻨﺎﯾﻊ ﺳــﻪ
رﻗﻤﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺎ ﮐﺪ  ۱۵۴ ،۱۵۲و  ۲۸۱دارای اﺛﺮ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮدهاﻧﺪ.
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول  ۵و ﻣﻄﺎﻟﺐ ذﮐﺮﺷﺪه ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﯾﯽ ﺑــﺎ ﮐــﺪ )(۱۵۴

در ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻣﺰﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﺳﻬﻢ ﺑﯿﺶﺗﺮی در ارزشاﻓــﺰودهی اﺳــﺘﺎن ﻧﯿــﺰ
داراﺳﺖ و ﺑﺮﻧﺪهی اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ .ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﺮاوردهﻫﺎی ﻟﺒﻨــﯽ ) (۱۵۲و ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﻣﺤﺼــﻮﻻت
ﻓﻠﺰیﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ،ﻣﺨــﺎزن ،اﻧﺒﺎرهﻫــﺎ و ﻣﻮﻟــﺪﻫﺎی ﺑﺨــﺎر ) (۲۸۱ﺻــﻨﺎﯾﻊ ﺑﺮﻧــﺪهی ﻣﺨــﺘﻠﻂ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﮐﺪﻫﺎی  ۲۶۹ ،۱۷۱و  ۲۹۲ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎزﻧﺪهی ﻣﺨﺘﻠﻂ اﺳــﺖ .ﺻــﻨﺎﯾﻊ ﺑــﺎ ﮐــﺪﻫﺎی

 ۲۴۲ ،۱۵۳ ،۱۵۱و  ۲۵۲ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺎزﻧﺪهی اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ.

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

ﺻﻌﻮدی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺎ ﮐﺪﻫﺎی  ۲۶۹۷ ،۲۶۹۶و  ۲۹۲۱در ﻃﻮل دورهی ﻣﻮرد

ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻣﻨﻔﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .ﺟﺰ ﺳﻬﻢ ﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﻫﻤــﻪی ﺻــﻨﺎﯾﻊ ﺑــﺎ ﮐــﺪﻫﺎی
ﭼﻬﺎر رﻗﻤﯽ ﺑﻪ ﺟﺰ ﮐــﺪ ) (۱۵۲۰ﻣﺜﺒــﺖ ﺑــﻮده اﺳــﺖ و ﺟــﺰ رﺷــﺪ ﺳــﺎﺧﺘﺎری ﺑــﺮای ﺗﻤــﺎﻣﯽ
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺎ ﮐﺪ  ۴رﻗﻤــﯽ ﺑــﻪ ﺟــﺰ  ۲۶۹۷ ،۱۵۲۰و  ۲۹۲۱در دورهی ﻣــﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ ﻣﺜﺒــﺖ

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

در ﻃﻮل دورهی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳــﯽ ﺻــﻨﺎﯾﻊ ﺑــﺎ ﮐــﺪﻫﺎی ۱۵۳۱ ،۲۵۲۰و  ۲۶۹۵ﺻــﻨﺎﯾﻊ دارای
ﻣﺰﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽ و ﺑﺮﻧﺪهی اﻗﺘﺼــﺎدی ﺑﻮدهاﻧــﺪ .اﻣــﺎ ﺻــﻨﻌﺖ ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﻓﺮاوردهﻫــﺎی ﻟﺒﻨــﯽ ﺑــﺎ ﮐــﺪ

) (۱۵۲۰در ﮔــﺮوه ﺑﺮﻧــﺪهی ﻣﺨــﺘﻠﻂ ﻗــﺮار ﻣﯽﮔﯿــﺮد ﺻــﻨﺎﯾﻊ ﺑــﺎ ﮐــﺪﻫﺎی ،۲۶۹۶ ،۱۵۴۶
 ۱۵۴۳ ،۱۵۱۵ ،۲۶۹۹و  ۱۷۱۱ﺻــﻨﺎﯾﻊ ﺑﺎزﻧــﺪهی ﻣﺨــﺘﻠﻂ ﻫﺴــﺘﻨﺪ .ﺻــﻨﺎﯾﻊ ﺑــﺎ ﮐــﺪﻫﺎی
 ۲۶۹۷و  ۲۹۲۱را ﺻــﻨﺎﯾﻊ ﺑﺎزﻧــﺪهی اﻗﺘﺼــﺎدی ﻣﯽﮔﻮﯾﻨــﺪ و ﻧﺸــﺎندﻫﻨﺪهی آن اﺳــﺖ ﮐــﻪ
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ﺑﺨﺘﻴﺎر ﺟﻮاﻫﺮي ،ﻋﻠﻲ ﻓﻘﻪ ﻣﺠﻴﺪي و ﺳﻤﻴﺮا ﻣﺤﻤﺪي

ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از رﺷﺪ ﻣﻠﯽ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺰﯾﺖ ﻧﺪارد و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
در آﯾﻨــﺪه ﺳــﻬﻢ ﺧــﻮد را از ارزش اﻓــﺰودهی ﻣﻨﻄﻘــﻪ از دﺳــﺖ دﻫــﺪ .ﻫﻤﭽﻨــﯿﻦ ﺑــﺮ اﺳــﺎس
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ اﻧﺠﺎمﺷﺪه در ﺟــﺪول  ،۵ردﯾــﻒ آﺧــﺮ ﻣﺮﺑــﻮط ﺑــﻪ ارزش اﻓــﺰودهی

دورهی ﺑﻌــﺪ ) (۱۳۹۸-۱۳۹۳ﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از ﻣــﺪل ﺗﻐﯿﯿﺮﺳــﻬﻢ اﺳــﺖ .ﻃﺒــﻖ ﻣﺤﺎﺳــﺒﺎت
ﻣﯽﺗــﻮان ﭘﯿﺶﺑﯿﻨــﯽ ﻧﻤــﻮد در دورهی ﺑﻌــﺪ ﺻــﻨﻌﺖ ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﻣﺤﺼــﻮﻻت ﮐــﺎﻧﯽ ﻏﯿــﺮ ﻓﻠــﺰی
ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪیﻧﺸﺪه در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﺑــﺎ ﮐــﺪ  ۲۶۹ﺑﯿﺶﺗــﺮﯾﻦ ﻣﻘــﺪار ارزش اﻓــﺰوده را ﺑــﺎ ﻣﻘــﺪار

 ۲۷۳٬۴۱۷٬۵۶۲٬۷۷۹در  ۶ﺳﺎل آﯾﻨﺪه در اﺳﺘﺎن ﮐﺮدﺳﺘﺎن اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮد ﺧﺎص ﺑﺎ ﮐﺪ  ۲۹۲ﮐﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ارزش اﻓﺰوده را در
 ۶ﺳﺎل آﯾﻨﺪه اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

 -۲-۷ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺪل TOPSIS
ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑــﻪ آﻣــﺎر در دﺳــﺘﺮس ﺟﻤﻌـﺎً ﺗﻌــﺪاد ۱۸
ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ روش ﺗﺎﭘﺴﯿﺲ اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﻪ ﮐــﺎر ﮔﺮﻓﺘــﻪ ﺷــﺪه اﺳــﺖ .از آنﺟــﺎ ﮐــﻪ
ﻫﺪف اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺰﯾﺖ ﻧﺴــﺒﯽ ﺻــﻨﺎﯾﻊ اﺳــﺘﺎن ﮐﺮدﺳــﺘﺎن از ﺟﻨﺒــﻪی اﺷــﺘﻐﺎل و
ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪﺷﺪه ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﮑﺘــﻪ و آﻣــﺎر ﻣﻮﺟــﻮد
و در دﺳﺘﺮس اﻧﺘﺨﺎب ﺷــﺪهاﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨــﯿﻦ ﻻزم ﺑــﻪ ذﮐــﺮ اﺳــﺖ ﮐــﻪ در اﯾــﻦ ﭘــﮋوﻫﺶ ﺑــﺮای

وزندﻫﯽ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻣﺪل ﺗﺎﭘﺴــﯿﺲ از روش آﻧﺘﺮوﭘــﯽ ﺷــﺎﻧﻮن اﺳــﺘﻔﺎده ﺷــﺪه اﺳــﺖ.
ﻣﻨﻄﻘﯽﺗــﺮﯾﻦ و دﻗﯿــﻖﺗﺮﯾﻦ روش ﺑــﺮای ﺑــﺮاورد اوزان ﺷــﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻣــﺪل ﭼﻨﺪﺷﺎﺧﺼــﻪ
) (MADMﮐﻪ ﺗﺎﭘﺴﯿﺲ ﯾﮑﯽ از زﯾﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی آن اﺳﺖ ،ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﭘﺲ از ﺗﻌﯿﯿﻦ وزن ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی آﻧﺘﺮوﭘﯽ ﺷﺎﻧﻮن و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣــﺎﺗﺮﯾﺲ
ﺗﺼﻤﯿﻢ و ﻧﺮﻣﺎﻻﯾﺰ ﮐــﺮدن ﻣــﺎﺗﺮﯾﺲ ﺗﺼــﻤﯿﻢ ،ﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از ﻋﻤﻠﮕﺮﻫــﺎی  MAXو ،MIN

راهﺣﻞﻫﺎی اﯾﺪهآل ﻣﺜﺒﺖ ) (A+و اﯾﺪهآل ﻣﻨﻔﯽ ) (A-ﺑــﺮای ﻣﺠﻤﻮﻋــﻪ ﮐــﺪﻫﺎی  ۳ ،۲و ۴
رﻗﻤﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷــﺪه اﺳــﺖ .دو ﮔﺰﯾﻨــﻪی ﻣﺠــﺎزی اﯾﺠﺎدﺷــﺪه * Aو  A-ﺑــﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮﺗــﺮﯾﻦ

ﮔﺰﯾﻨﻪ و ﮐﻢاﺛﺮﺗﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﭘــﺲ از ﻣﺤﺎﺳــﺒﻪ ی راهﺣﻞﻫــﺎ و ﺗﺨﻤــﯿﻦ ﻓﺎﺻــﻠﻪی ﺟــﺪاﯾﯽ از اﯾــﺪه آل و ﺿــﺪ اﯾــﺪهآل و
ﻣﺸﺨﺺﮐﺮدن ﻓﺎﺻــﻠﻪی ﻧﺮﻣﺎﻻﯾﺰﺷــﺪه ﺗــﺎ ﺿــﺪ اﯾــﺪهآل ،ﺑــﻪ ﻣﺤﺎﺳــﺒﻪی اﻣﺘﯿــﺎز ﻫــﺮ ﯾــﮏ از
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ و رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی آنﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در واﻗﻊ ﻫــﺮ ﭼــﻪ اﻣﺘﯿﺎزﻫــﺎ ﺑــﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷــﺪ

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ از ﻣﺰﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﺑﯿﺶﺗﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺲ از
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ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی اﻣﺘﯿﺎزﻫﺎ ﺑﻪ رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی اﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎزﻫﺎی ﻧﺮﻣﺎﻻﯾﺰﺷﺪه ﭘﺮاﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳــﺖ .در واﻗــﻊ
ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی ﻣﺰﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﺻــﻨﺎﯾﻊ ﺗﻮﻟﯿــﺪی اﺳــﺘﺎن ﮐﺮدﺳــﺘﺎن ﺣﺎﺻــﻞ از

ﻣﺪل  TOPSISدر ﺳﻄﺢ ﮐﺪﻫﺎی  ۳ ،۲و ۴رﻗﻤﯽ  ISICﻃﯽ دورهی  ۱۳۹۲-۱۳۸۷ﺑــﺮ
اﺳﺎس ﻣﻌﯿﺎر اﺷﺘﻐﺎلزاﯾﯽ و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﺟﺪول  ۶ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺟﺪول  ۶ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺎﻧﯽ ﻏﯿﺮ ﻓﻠــﺰی )ﮐــﺪ  (۲۶رﺗﺒــﻪی
ﻧﺨﺴﺖ را در ﻣﯿﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺎ ﮐﺪﻫﺎی دو رﻗﻤﯽ ﺳﭙﺲ ﺻــﻨﻌﺖ ﻣــﻮاد ﻏــﺬاﯾﯽ و آﺷــﺎﻣﯿﺪﻧﯽ
)ﮐﺪ  (۱۵رﺗﺒﻪی دوم را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادهاﻧــﺪ .ﭘــﺲ ﻣﯽﺗــﻮان ﮔﻔــﺖ ﮐــﻪ اﯾــﻦ ﺻــﻨﺎﯾﻊ

ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺰﯾﺖدار اﺳﺘﺎن ﮐﺮدﺳﺘﺎن از ﻟﺤﺎظ اﺷﺘﻐﺎلزاﯾﯽ و ﻇﺮﻓﯿــﺖ ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﻫﺴــﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ ﻣﺰﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽ را در ﻣﯿﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ دارﻧﺪ .ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ و آﺷــﺎﻣﯿﺪﻧﯽ در
ﺳﺎل  ۸۷رﺗﺒﻪی ﺳﻮم را داﺷﺘﻪ اﻣﺎ در ﺳﺎلﻫﺎی ﺑﻌــﺪ دوره ﺑــﻪ رﺗﺒــﻪﻫﺎی ﺑــﺎﻻﺗﺮ دﺳــﺖﯾﺎﻓﺘﻪ

ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۹۱رﺗﺒﻪی اول را ﮐﺴﺐ ﮐﺮده و ﻣﺰﯾــﺖدارﺗﺮﯾﻦ ﺻــﻨﻌﺖ ﺑــﻮده اﺳــﺖ.
اﻣﺎ در ﺳﺎل  ۹۲ﺑﺎ ﯾﮏ رﺗﺒﻪ ﺗﻨﺰل ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ رﺗﺒﻪی دوم ﺟﺪول ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد .ﻫﻤﭽﻨــﯿﻦ در
ﻣﯿﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺎ ﮐﺪ دو رﻗﻤﯽ ﺻﻨﺎﯾﻌﯽ ﻣﺜﻞ ﺻــﻨﺎﯾﻊ ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﻣــﻮاد و ﻣﺤﺼــﻮﻻت ﺷــﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﻣﺤﺼــﻮﻻت ﻓﻠــﺰی ﻓــﺎﺑﺮﯾﮑﯽ ﺑــﻪ ﺟــﺰ ﻣﺎﺷــﯿﻦآﻻت و ﺗﺠﻬﯿــﺰات )ﮐــﺪ  (۲۸و

ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت )ﮐــﺪ  (۱۷و ﺗﻮﻟﯿــﺪ وﺳــﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿــﻪی ﻣﻮﺗــﻮری و ﺗﺮﯾﻠــﺮ و ﻧﯿﻢﺗﺮﯾﻠــﺮ
) (۳۴در ﻃﻮل دوره در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل رﺗﺒﻪﻫﺎی آﺧﺮ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼــﺎص دادهاﻧــﺪ و ﺻــﻨﺎﯾﻌﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ دارای ﻋﺪم ﻣﺰﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽ در اﺷﺘﻐﺎل و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﻻزم ﺑﻪ ذﮐــﺮ اﺳــﺖ ﻃــﻮل

دورهی ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ۶ﺳﺎل اﺳﺖ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐــﻪ ﺳــﻪ ﺳــﺎل رﺗﺒــﻪﻫﺎی اول و آﺧــﺮ
ﺟﺪول را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ در رﺗﺒﻪﺑﻨــﺪی ﻗــﺮار ﮔﺮﻓﺘــﻪ و ذﮐــﺮ ﺷــﺪه اﺳــﺖ( .ﺻــﻨﻌﺖ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﻠﺰی ﻓﺎﺑﺮﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﺟــﺰ ﻣﺎﺷــﯿﻦآﻻت و ﺗﺠﻬﯿــﺰات در ﭼﻬــﺎر ﺳــﺎل ﻣﺘــﻮاﻟﯽ
رﺗﺒﻪی ﻫﺸﺘﻢ ﺑﻮده وﻟﯽ در ﺳﺎل  ۹۲ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺑــﻪ ﺟﺎﯾﮕــﺎه ﭼﻬــﺎرم ﺟــﺪول

رﺳﯿﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﭼﻮن در ﻃﻮل ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺟﺰ رﺗﺒﻪﻫﺎی آﺧﺮ ﺑﻮده در ردهﺑﻨﺪی ﺟــﺰ
ﺻﻨﺎﯾﻊ دارای ﻋﺪمﻣﺰﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﺑﻪﺷــﻤﺎر ﻣــﯽرود .ﻫﻤﭽﻨــﯿﻦ ﺻــﻨﻌﺖ ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﻣﻨﺴــﻮﺟﺎت در
ﺳﺎلﻫﺎی ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در رﺗﺒﻪﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺟﺎی داﺷــﺘﻪ اﻣــﺎ ﭼــﻮن در ﻃــﻮل دورهی ﺳــﻪ
ﺳﺎل در رﺗﺒﻪی ﻫﻔﺘﻢ ﺑﻮده ،ﺟﺰء ﺻﻨﺎﯾﻊ دارای ﻋﺪم ﻣﺰﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﯿﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺎ ﮐﺪﻫﺎی ﺳﻪرﻗﻤﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼــﻮﻻت ﮐــﺎﻧﯽ ﻏﯿــﺮ ﻓﻠــﺰی

ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪیﻧﺸﺪه در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ )ﮐﺪ  (۲۶۹ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ رﺗﺒﻪ و ﺑﯿﺶﺗــﺮﯾﻦ ﻣﺰﯾــﺖ ﻧﺴــﺒﯽ را در
ﻣﯿﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺳﻪرﻗﻤﯽ در اﺳﺘﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ زﯾﺮا در ﻫﻤــﻪی ﺳــﺎلﻫﺎی دوره ﺑـﻪ ﺟــﺰ ﺳــﺎل
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ﺑﺨﺘﻴﺎر ﺟﻮاﻫﺮي ،ﻋﻠﻲ ﻓﻘﻪ ﻣﺠﻴﺪي و ﺳﻤﻴﺮا ﻣﺤﻤﺪي

 ۸۷ﮐﻪ رﺗﺒﻪی ﺳﻮم را داﺷﺘﻪ ،رﺗﺒﻪی اول ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺻــﻨﻌﺖ ﺗﻮﻟﯿــﺪ اﻧــﻮاع آﺷــﺎﻣﯿﺪﻧﯽﻫﺎ
)ﮐــﺪ  .(۱۵۵اﻣــﺎ ﺻــﻨﺎﯾﻌﯽ ﭼــﻮن ﺗﻮﻟﯿــﺪ و ﻋﻤــﻞآوری و ﺣﻔﺎﻇــﺖ ﮔﻮﺷــﺖ ،ﻣــﺎﻫﯽ ،ﻣﯿــﻮه،

ﺳﺒﺰیﻫﺎ ،روﻏﻦﻫﺎ و ﭼﺮﺑﯽﻫﺎ از ﻓﺴﺎد )ﮐﺪ  (۱۵۱و ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﻣﺤﺼــﻮﻻت ﻓﻠﺰیﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ،
ﻣﺨﺎزن ،اﻧﺒﺎرهﻫﺎ و ﻣﻮﻟﺪﻫﺎی ﺑﺨﺎر ) (۲۸۱و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ )ﮐـﺪ (۲۴۲
ﺻــﻨﺎﯾﻌﯽ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﮐــﻪ دارای ﻋــﺪم ﻣﺰﯾــﺖ ﻧﺴــﺒﯽ اﺷــﺘﻐﺎل و ﺗﻮﻟﯿــﺪ در ﻃــﻮل دورهی ﻣــﻮرد
ﺑﺮرﺳﯽ در اﺳﺘﺎن ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭼــﻮن ﺻــﻨﺎﯾﻊ ﺑــﺎ ﮐــﺪ  ۱۵۱و  ۲۸۱ﻫــﺮ ﮐــﺪام  ۵ﺳــﺎل
رﺗﺒﻪی آﺧــﺮ ﺟــﺪول را ﺑــﻪ ﺧــﻮد اﺧﺘﺼــﺎص دادهاﻧــﺪ و ﺻــﻨﻌﺖ  ۲۴۲ﺳﻪﺳــﺎل رﺗﺒــﻪی آﺧــﺮ
ﺟﺪول رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ.
ﻣﻄــﺎﺑﻖ ﺟــﺪول رﺗﺒﻪﺑﻨــﺪی ،در ﻣﯿــﺎن ﮐــﺪﻫﺎی ﭼﻬــﺎررﻗﻤﯽ ﺻــﻨﻌﺖ ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﻣﺎﺷــﯿﻦآﻻت
ﮐﺸﺎورزی و ﺟﻨﮕﻞداری )ﮐﺪ  (۲۹۲۱رﺗﺒﻪی ﻧﺨﺴﺖ را در  ۴ﺳﺎل از ﻃــﻮل دورهی ﻣــﻮرد

ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ و اوﻟﯿﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺰ ﯾﺖدار اﺳﺘﺎن ﮐﺮدﺳﺘﺎن در ﻣﯿــﺎن
ﮐﺪﻫﺎی ﭼﻬﺎر رﻗﻤﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل ﺗﺎﭘﺴــﯿﺲ اﺳــﺖ .ﺻــﻨﻌﺖ آرد ﮐــﺮدن ﻏــﻼت و ﺣﺒــﻮب
)ﮐﺪ  (۱۵۳۱دوﻣﯿﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺰﯾﺖدار اﺳﺘﺎن ﺑﻮده و ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﻼﺳــﺘﯿﮑﯽ

ﺑﻪ ﺟﺰ ﮐﻔــﺶ )ﮐــﺪ  (۲۵۲۰ﺳــﻮﻣﯿﻦ رﺗﺒــﻪ را در ﻣﺰﯾــﺖدار ﺑــﻮدن از ﻟﺤــﺎظ اﺷــﺘﻐﺎلزاﯾﯽ و

ﻇﺮﻓﯿــﺖ ﺗﻮﻟﯿــﺪ دارد .اﻣــﺎ ﺻــﻨﺎﯾﻌﯽ ﻣﺜــﻞ ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﻧﺎنﺷــﯿﺮﯾﻨﯽ و ﺑﯿﺴــﮑﻮﯾﺖ و ﮐﯿــﮏ )ﮐــﺪ

 (۱۵۴۶و ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﺟﺮ )ﮐﺪ  (۲۶۹۷ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ دارای ﻋﺪم ﻣﺰﯾﺖ ﻧﺴــﺒﯽ در
ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﺷﺘﻐﺎلزاﯾﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﺎن ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ.

 -۸ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی
ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺰﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﻫﻢ در اﺑﻌﺎد ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻫﻢ در ﻣﻘﯿــﺎس ﻣﻠــﯽ و ﻣﻨﻄﻘــﻪای ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧــﺪ

ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﻣﺮ ﺟﺎوداﻧﻪ و ﭘﺎﯾﺪار ﻗﻠﻤﺪاد ﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﭘﺪﯾﺪهای ﭘﻮﯾــﺎ ﺑــﻪ ﺷــﻤﺎر ﻣــﯽرود .از

اﯾﻦ رو وﺟﻮد ﯾﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺰﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽ در ﯾﮏ دورهی زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ ،دﻟﯿﻞ ﺑــﺮ وﺟــﻮد
ﯾﺎ ﻋﺪم وﺟـﻮد ﻣﺰﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽ در ﺗﻤﺎم دورهﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺿﺮورت ﻣﺤﺎﺳــﺒﻪی ﻣﺰﯾــﺖ
ﻧﺴﺒﯽ را در دورهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸــﺨﺺ ﻣﯽﺳــﺎزد .ﺑــﺮای ﺑﻬﺮهﮔﯿــﺮی از ﻣﺰﯾﺖﻫــﺎی ﻧﺴــﺒﯽ
ﺿﺮوری اﺳﺖ ﻣﺰﯾﺖﻫﺎی رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺷﺮاﯾﻂ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻬﯿــﺎ
ﺷﻮد .ﺑﺮای اﯾﻦﮐﻪ اﺳﺘﺎن ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﯾﮏ اﺳــﺘﺎن ﺻــﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﺗﺒــﺪﯾﻞ ﺷــﻮد ،ﻧﺨﺴــﺖ ﺑﺎﯾــﺪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻮﻟﯿــﺪی ﮐــﻪ ﻣــﻮرد ﭘﺴــﻨﺪ ﻣﺸــﺘﺮی در ﺑﺎزارﻫــﺎی ﺟﻬــﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷــﺪ .ﭼﻨــﯿﻦ
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ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺰﻳﺖﻫﺎي ﻧﺴﺒﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ اﺳﺘﺎن ﻛﺮدﺳﺘﺎن...

ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﺪون ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ زﯾﺮ ﺑﻨــﺎی ﺳــﺎﻟﻢ ﺻــﻨﻌﺘﯽ ﺑﻪدﺳــﺖ ﻧﻤﯽآﯾــﺪ .ﻻزم اﺳــﺖ ﻣﺰﯾﺖﻫــﺎی
ﺑﺎﻟﻘﻮه و ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و ﺗﻘﻮﯾﺖ آنﻫﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺿﺮورت ﺗــﺎم در رﺷــﺪ ﺳــﺮﯾﻊ

ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺻﺎدرات ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﻣــﻮاردی ﻣﺜــﻞ ﻓﻘــﺪان

دادهﻫــﺎی آﻣــﺎری و اﻃﻼﻋــﺎت و ﻋــﺪم دﺳﺘﺮﺳــﯽ ﺳــﺮﯾﻊ و آﺳــﺎن ﺑــﻪ آنﻫــﺎ و ﻫﻤﭽﻨــﯿﻦ
ﯾــﮏدﺳــﺖ ﻧﺒــﻮدن و ﻣﺘﻔــﺎوت ﺑــﻮدن آﻣــﺎر و اﻃﻼﻋــﺎت ﻣﺮﺑــﻮط ﺑــﻪ ﺷــﺎﺧﺺﻫﺎی ﻣــﻮرد
اﺳﺘﻔﺎدهی ﭘﮋوﻫﺶ از ﺳﻮی ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﺎری و ﻧﺒﻮد ﺳﺎﻣﺎﻧﻪی ﺟﺎﻣﻊ آﻣﺎری در اﺳﺘﺎن

ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺻــﻨﻌﺖ اﺳــﺘﺎن از ﻣﺤــﺪودﯾﺖﻫــﺎی اﺻــﻠﯽ اﯾــﻦ ﭘــﮋوﻫﺶ ﺑــﻮده
اﺳﺖ.
ﺟﺪول  -۶رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﺻﻨﺎﯾﻊ اﺳﺘﺎنﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل  TOPSISﺑﻪﺗﻔﮑﯿﮏ ﮐﺪ و ﺳﺎل
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ

ﮐﺪ
۱۵

ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ و آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ

۱۷

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﻮﺷﺎک ﻋﻤﻞآوردن و رﻧﮓﮐﺮدن

۸۷

۸۸

۸۹

۹۰

۹۱

۹۲

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ

۳

۲

۲

۲

۱

۲

۲

۶

۷

۴

۷

۶

۷

۶

۱۱

۵

_

_

_

_

۸

۲۴

ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ

۱۰

۱۰

۹

۵

۵

۵

۷

۲۵

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻻﺳﺘﯿﮑﯽ و ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ

۵

۶

۵

۶

۷

۶

۶

۲۶

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺎﻧﯽ ﻏﯿﺮ ﻓﻠﺰی

۱

۱

۱

۱

۲

۱

۱

۲۷

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻠﺰات اﺳﺎﺳﯽ

۴

۳

۷

۳

۳

_

۴

۱۸

۲۸
۲۹
۳۴
۳۶
۱۵۱
۱۵۲
۱۵۳

ﭘﻮﺳﺖ

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﻠﺰی ﻓﺎﺑﺮﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﺟﺰ
ﻣﺎﺷﯿﻦ...

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی
در...
ﺗﻮﻟﯿﺪ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪی ﻣﻮﺗﻮری و ﺗﺮﯾﻠﺮ و

ﻧﯿﻢﺗﺮﯾﻠﺮ

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺒﻠﻤﺎن و ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی
ﻧﺸﺪه در..

ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﻤﻞآوری و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮔﻮﺷﺖ،
ﻣﺎﻫﯽ و...

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﻟﺒﻨﯽ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت داﻧﻪﻫﺎی آﺳﯿﺎبﺷﺪه
و...

۷

۸

۸

۸

۸

۴

۷

۲

۴

۳

۴

۴

۳

۳

۹

۹

۱۰

_

_

_

۹

۸

_

۶

_

_

_

۷

۱۴

۱۱

۱۰

۹

۹

۱۰

۱۱

۱۵

۵

۶

۷

۵

۳

۷

۲

۴

۳

۴

۴

۴

۴

۱۵۴

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﯾﯽ

۸

۹

۴

۵

۳

۵

۶

۱۵۵

ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽﻫﺎ

۵

۲

۲

۲

_

_

۳

۱۷۱

رﯾﺴﻨﺪﮔﯽ ،ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﯽ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت

۷

۷

۹

۸

۷

۷

۸

۱۷۲

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت

۹

۱۳

_

_

_

_

۱۱

۱۸۱

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﻮﺷﺎک ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﭘﻮﺷﺎک

۴

۸

_

_

_

_

۶

۲۴۲

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ

۱۳

_

_

_

۱۰

۱۱

۱۱

۲۵۲

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﺟﺰ ﮐﻔﺶ

_

۱۰

_

_

_

_

۱۰

از ﭘﻮﺳﺖ ...
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اداﻣﻪی ﺟﺪول  -۶رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﺻﻨﺎﯾﻊ اﺳﺘﺎنﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل  TOPSISﺑﻪﺗﻔﮑﯿﮏ ﮐﺪ و ﺳﺎل
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ

ﮐﺪ

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت

۸۷

۶

۷

۶

۶

۶

۶

۳

۱

۱

۱

۱

۱

۱

۱۱

_

_

_

_

_

۱۱

۲۹۱

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮد ﻋﺎم

۱۰

۱۲

۱۱

۱۰

۸

۹

۱۰

۲۹۲

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮد ﺧﺎص

_

_

_

_

_

۸

۸

۲۶۹
۲۷۳
۲۸۱

۳۴۳
۳۶۹

ﮐﺎﻧﯽ ﻏﯿﺮ ﻓﻠﺰی ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی...
رﯾﺨﺘﻪﮔﺮی ﻓﻠﺰات
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﻠﺰی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ،
ﻣﺨﺎزن ...

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﻄﻌﺎت و ﻣﻠﺤﻘﺎت ﺑﺮای
وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ...

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪیﻧﺸﺪه
در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ

۶

۸۸

۸۹

۹۰

۹۱

۹۲

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ

۱

۳

۵

۳

۲

۲

۳

۱۲

۱۴

۱۲

_

_

_

۱۳

۱۵۱۵

ﮐﺸﺘﺎر دام و ﻃﯿﻮر

_

_

۸

_

_

_

۸

۱۵۲۰

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﺮاوردهﻫﺎی ﻟﺒﻨﯽ

۱۲

۱۱

۹

۵

۱۱

۱۱

۱۰

۱۵۳۱

آردﮐﺮدن ﻏﻼت و ﺣﺒﻮب

۱۱

۵

۴

۷

۴

۲

۶

۱۵۳۳

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮراک دام و ﺣﯿﻮاﻧﺎت

۷

۶

۳

۲

۲

۳

۴

۱۵۴۲

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﻨﺪ و ﺷﮑﺮ

_

۱۰

۶

_

_

_

۸

ﺗﻮﻟﯿﺪ آبﻧﺒﺎت و ﺷﮑﻼت و

_

_

_

_

۳

۴

۴

۱۵۴۶

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎنﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و ﺑﯿﺴﮑﻮﯾﺖ و ﮐﯿﮏ

۱۰

۸

۱۳

_

_

۱۳

۱۱

۱۵۴۸
۱۵۵۵

۱۵۴۳

۱۷۱۱
۱۷۲۶
۱۸۱۰

ﻧﻘﻞ و ﮐﺎﮐﺎﺋﻮ و آداﻣﺲ

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﯾﯽ
ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪیﻧﺸﺪه ...

۱۷

۱۷

_

_

_

۱۴

۱۶

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪﻫﺎی ﻏﯿﺮ اﻟﮑﻠﯽ ﮔﺎزدار

_

_

_

_

_

۱۰

۱۰

آﻣﺎدهﺳﺎزی و رﯾﺴﻨﺪﮔﯽ اﻟﯿﺎف
ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت ...
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﺮش ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ و ﻣﻮﮐﺖ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﻮﺷﺎک ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﭘﻮﺷﺎک از

۸

_

۱۴

_

_

_

۱۱

۹

۹

۱۲

۱۰

۱۰

۸

۱۰

۱۵

۱۵

۲۵۱۹

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ

۱۴

۱۴

۵

۲۵۲۰

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﺟﺰ ﮐﻔﺶ

_

۱۳

۸

۳

۱

۱۰

۲۶۹۶

ﺑﺮﯾﺪن و ﺷﮑﻞدادن و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺳﻨﮓ

۶

۷

۲

۸

۲۶۹۷

ﺗﻮﻟﯿﺪ آﺟﺮ

۴

۴

۱

۶

۲۶۹۵

۲۶۹۹

ﭘﻮﺳﺖ...

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﺎﺧﺘﻪﺷﺪه از ﺑﺘﻦ و
ﺳﯿﻤﺎن..

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺎﻧﯽ ﻏﯿﺮ ﻓﻠﺰی

_

_

_

۱۱

_

_

_

۱۱

۳

۷

۵

۵

۵

۶

۶

۶

۱۲

۶

۳

۱۵

۹

۹

۹

۸

۲۷۳۱

رﯾﺨﺘﻪﮔﺮی آﻫﻦ و ﻓﻮﻻد

۲

۲

۱۱

۴

۸

۷

۶

۲۸۱۱

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﻠﺰی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ

۱۸

_

_

_

_

_

۱۸

۲۹۲۱
۳۴۳۰

...

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ﮐﺸﺎورزی و

ﺟﻨﮕﻠﺪاری

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﻄﻌﺎت و ﻣﻠﺤﻘﺎت ﺑﺮای وﺳﺎﯾﻞ

ﻧﻘﻠﯿﻪی...

۵

۷

_

_

_

۱۲

۱۳

۱۲

_

_

_

_

۱۳

۱

_

_

۱

۱

۱

۱

ﻣﻨﺒﻊ دادهﻫﺎ :ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ
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ﻃﻮل دورهی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺳﺎل  ۱۳۹۲-۱۳۸۷اﺳﺖ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﺳﺎلﻫﺎ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﻌﻀﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﻮده ﺑﻪﮔﻮﻧــﻪای ﺑﻌﻀــﯽ ﺻــﻨﺎﯾﻊ

در ﯾﮏ ﺳﺎل ﺧﺎص ﻣﻔﻘﻮد و در ﺳﺎل دﯾﮕﺮ ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل داﺷــﺘﻪ ﮐــﻪ اﯾــﻦ ﻣﺴــﺌﻠﻪ ﻧﺸــﺎن از
ﺿﻌﻒ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪی آﻣﺎری دارد .ﺳﺎﻣﺎﻧﻪی ﺟﺎﻣﻊ آﻣــﺎری در ﺳــﺎزﻣﺎن ﮔﻤــﺮک اﺳــﺘﺎن از ﺳــﺎل
 ۱۳۹۳اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪی ﯾﮏ ﺻــﻨﻌﺖ ﺧــﺎص را
در اﺳﺘﺎن ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻧﻤﻮد.

در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻــﻪ در ﺟــﺪاول  ۷و  ۸آﻣــﺪه اﺳــﺖ .ﺑــﺮ
اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺪل ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﻬﻢ ،ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﺳــﺎﯾﺮ ﻣﺤﺼــﻮﻻت ﻏــﺬاﯾﯽ ﺑــﺎ ﮐــﺪ
 ۱۵۴ﺣﺪود  ۹۵٬۱۵۱ﺷﻐﻞ را در اﺳﺘﺎن ﮐﺮدﺳﺘﺎن اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﺑﯿﺶﺗــﺮﯾﻦ ﻣﻘــﺪار
اﺷﺘﻐﺎل در  ۶ﺳﺎل آﯾﻨﺪه را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽدﻫﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻢﺗــﺮﯾﻦ ﻣﻘــﺪار اﺷــﺘﻐﺎل

را ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺎﻧﯽ ﻏﯿﺮ ﻓﻠﺰی ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪیﻧﺸﺪه در ﺟــﺎی دﯾﮕــﺮ ﺑــﺎ ﮐــﺪ ۲۶۹

اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺎﻧﯽ ﻏﯿﺮ ﻓﻠــﺰی ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪیﻧﺸــﺪه
در ﺟــــﺎی دﯾﮕــــﺮ ﺑــــﺎ ﮐــــﺪ  ۲۶۹ﺑﯿﺶﺗــــﺮﯾﻦ ﻣﻘــــﺪار ارزشاﻓــــﺰوده را ﺑــــﺎ ﻣﻘــــﺪار
 ۲۷۳٬۴۱۷٬۵۶۲٬۷۷۹در  ۶ﺳﺎل آﯾﻨﺪه در اﺳﺘﺎن ﮐﺮدﺳﺘﺎن اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫــﺪ ﮐــﺮد ،ﺻــﻨﻌﺖ

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮد ﺧﺎص ﺑﺎ ﮐﺪ  ۲۹۲ﮐﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ارزشاﻓــﺰوده را در  ۶ﺳــﺎل
آﯾﻨﺪه اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﺪول  ۸ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺰﯾﺖدار و ﺻﻨﺎﯾﻊ دارای ﻋﺪم ﻣﺰﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ

ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺗﺎﭘﺴﯿﺲ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .در اﯾﻦ ﺟﺪول ﮐﺪ ﺻﻨﺎﯾﻌﯽ ﮐﻪ رﺗﺒــﻪﻫﺎی اول

ﺗﺎ ﺳﻮم )ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺰﯾﺖدار( و رﺗﺒﻪﻫﺎی آﺧﺮ )ﺻﻨﺎﯾﻊ دارای ﻋﺪم ﻣﺰﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽ( را ﺑــﻪ ﺧــﻮد
اﺧﺘﺼﺎص دادهاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ اﺳﺘﺎن ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻓﻘﻂ  ۵درﺻﺪ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧــﺎﻟﺺ داﺧﻠــﯽ
اﺳﺘﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽدﻫﺪ و ﻫﻤﭽﻨــﯿﻦ ﺑــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ ﻧﺘــﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻــﻞﺷــﺪه در اﯾــﻦ

ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ﮐﺮد ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ اﺳﺘﺎن ﮐﺮدﺳــﺘﺎن از ﻣﺰﯾــﺖ ﻧﺴــﺒﯽ ﺑــﺎﻻﯾﯽ
ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪدﺳــﺖ آﻣــﺪه ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎدات در اداﻣــﻪ ﻣﻄــﺮح
ﺷﺪه اﺳﺖ:

 ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳــﺎﯾﺮ ﻣﺤﺼــﻮﻻت ﮐــﺎﻧﯽ ﻏﯿــﺮ
ﻓﻠــﺰی و ﺻــﻨﻌﺖ ﻣــﻮاد ﻏــﺬاﯾﯽ و آﺷــﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺑﯿﺶﺗــﺮﯾﻦ ﻣﯿــﺰان ﻣﺰﯾــﺖ ﻧﺴــﺒﯽ را در
ﻣﺪلﻫﺎ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﻄﺎﺑﻖ آﻣﺎر ﻣﻮﺟﻮد ،ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﺼــﻮﻻت ﮐــﺎﻧﯽ ﻏﯿــﺮ
 ..................ﻣﺠﻠﻪي ﺑﺮرﺳﻲﻫﺎي آﻣﺎر رﺳﻤﻲ اﻳﺮان ،ﺳﺎل  ،28ﺷﻤﺎرهي  ،2ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن  ،1396ﺻﺺ ...................245-211

ﺑﺨﺘﻴﺎر ﺟﻮاﻫﺮي ،ﻋﻠﻲ ﻓﻘﻪ ﻣﺠﻴﺪي و ﺳﻤﻴﺮا ﻣﺤﻤﺪي

240

ﻓﻠﺰی در ﻃﻮل دوره ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺣﺪود  ۵۷درﺻﺪ از ارزش اﻓﺰوده و  ۳۴درﺻــﺪ
از اﺷــﺘﻐﺎل اﯾﺠﺎدﺷــﺪه ﺗﻮﺳــﻂ ﮐﺎرﮔﺎهﻫــﺎی ﺑــﺰرگ ﺻــﻨﻌﺘﯽ دهﻧﻔــﺮ ﮐــﺎرﮐﻦ و ﺑﯿﺶﺗــﺮ و
ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ و آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ  ۲۲درﺻﺪ از ارزش اﻓﺰوده و  ۳۳درﺻﺪ از اﺷﺘﻐﺎل

را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادهاﻧﺪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ و ﻓﻌﺎﻟﯿــﺖ،
ﺑﺎ ارزشاﻓﺰودهی ﺑﺎﻻ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺟﺪول  -۷ﺧﻼﺻﻪ ای از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺪل ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﻬﻢ
ﺻﻨﺎﯾﻊ

ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺮﻧﺪه

ﺑﺮﺣﺴﺐ اﺷﺘﻐﺎل

ﮐﺪ دورﻗﻤﯽ
ﮐﺪ

_

۲۹ ،۲۶ ،۲۵ ،۱۵
،۲۴۲ ،۱۵۴ ،۱۵۳ ،۱۵۲ ،۱۵۱

ﺳﻪرﻗﻤﯽ

۲۹۲

۲۶۹ ،۲۵۲
،۱۵۴۳ ،۱۵۳۱ ،۱۵۲۰ ،۱۵۱۵

ﮐﺪ

،۲۶۹۷ ،۲۶۹۵،۲۵۲۰ ،۱۱۷۱

ﭼﻬﺎررﻗﻤﯽ

،۲۶۹۶ ،۱۵۴۶

۲۹۲۱

ﮐﺪ دورﻗﻤﯽ
ﺑﺮﺣﺴﺐ ارزشاﻓﺰوده

ﺑﺮﻧﺪهﻣﺨﺘﻠﻂ

۲۸ ،۲۵ ،۱۷ ،۱۵

ﮐﺪ

۱۵۴

ﺳﻪرﻗﻤﯽ

۲۶۹۹
_
۲۸۱ ،۱۵۲

ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺎزﻧﺪه

ﺑﺎزﻧﺪهی

ﺻﻨﺎﯾﻊ

ﻣﺨﺘﻠﻂ

۲۸ ،۲۴ ،۱۷

_
۱۷۱

۲۸۱

_

_

_

۲۹ ،۲۶ ،۲۴

،۱۵۳ ،۱۵۱
۲۵۲،۲۴۲

۲۹۲ ،۲۶۹ ،۱۷۱
،۱۵۴۳ ،۱۵۱۵

ﮐﺪ

۲۶۹۵ ،۲۵۲۰ ،۱۵۳۱

ﭼﻬﺎررﻗﻤﯽ

۱۵۲۰

۲۹۲۱ ،۲۶۹۷

،۱۷۱۱ ،۱۵۴۶
۲۶۹۹ ،۲۶۹۶

ﺟﺪول  -۸ﺧﻼﺻﻪ ای از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﮑﻨﯿﮏ TOPSIS
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺰﯾﺖدار
ﮐﺪ دورﻗﻤﯽ
ﮐﺪ ﺳﻪرﻗﻤﯽ

ﮐﺪ ﭼﻬﺎررﻗﻤﯽ

۲۷ ،۲۶ ،۱۵
۲۹۲ ،۱۵۵ ،۲۶۹

۲۵۲۰ ،۱۵۳۱ ،۲۹۲۱

ﺻﻨﺎﯾﻊ دارای ﻋﺪم ﻣﺰﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽ
۳۴ ،۱۷ ،۲۸
۲۴۲ ،۲۸۱ ،۱۵۱

۱۵۱۵ ،۲۶۹۷ ،۱۵۴۶

 ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﺧﺎمﻓﺮوﺷﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﺧﺼﻮص ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻌــﺪﻧﯽ ،ﯾﮑــﯽ از ﺻــﻨﺎﯾﻌﯽ
ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣــﺪلﻫﺎی ﺑــﻪﮐﺎر رﻓﺘــﻪ در ﺗﺤﻘﯿــﻖ ،دارای ﻣﺰﯾــﺖ ﻧﺴــﺒﯽ اﺳــﺖ ﺻــﻨﻌﺖ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺎﻧﯽ ﻏﯿﺮ ﻓﻠﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻟﺤــﺎظ ﻧﻤــﻮدن اﯾــﻦ ﻣﺴــﺌﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧــﺪ

اﺳﺘﺎن ﮐﺮدﺳﺘﺎن را ﻫﻢ در اﯾﺠﺎد ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺷــﻐﻠﯽ ،ﻫــﻢ اﯾﺠــﺎد ارزش اﻓــﺰوده و ﻫــﻢ
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ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺰﻳﺖﻫﺎي ﻧﺴﺒﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ اﺳﺘﺎن ﻛﺮدﺳﺘﺎن...

ﺗﻮﺳﻌﻪی ﺻﺎدرات از ﺟﻬﺸﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺳﺎزد.
 ﺗﻼش دوﻟﺖ در ﺟﻬﺖ ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺣﻤﺎﯾــﺖ از زﯾﺮ ﺑﺨﺶﻫــﺎی ﺻــﻨﺎﯾﻌﯽ

ﮐﻪ ﻋــﻼوه ﺑــﺮ ﻣﺰﯾــﺖدار ﺑــﻮدن ،از ﺗــﻮان رﻗــﺎﺑﺘﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧــﺪ و اﺛــﺮ رﻗــﺎﺑﺘﯽ ﻣﺜﺒﺘــﯽ از
ﺟﻨﺒﻪی اﺷﺘﻐﺎل و ﺗﻮﻟﯿﺪ دارﻧﺪ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻣــﻮاد ﻏــﺬاﯾﯽ و
آﺷـــﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ،ﺻـــﻨﻌﺖ ﻣﺤﺼـــﻮﻻت ﻻﺳـــﺘﯿﮑﯽ و ﭘﻼﺳـــﺘﯿﮑﯽ ،ﺗﻮﻟﯿـــﺪ ﻣﺎﺷـــﯿﻦآﻻت و
ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪیﻧﺸﺪه در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ،ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳــﺎﯾﺮ ﻣﺤﺼــﻮﻻت ﮐــﺎﻧﯽ ﻏﯿــﺮ

ﻓﻠﺰی و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت اﺷﺎره ﻧﻤﻮد .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﺻــﻨﺎﯾﻊ اوﻟﻮﯾــﺖدار اﺳــﺘﺎن
و ﺟﻬﺖدﻫﯽ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی اﺳــﺘﺎن ﺑــﻪ ﺳــﻤﺖ اﯾــﻦ ﺻــﻨﺎﯾﻊ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧــﺪ آﯾﻨــﺪهی ﺻــﻨﻌﺘﯽ
اﺳﺘﺎن را ﺑﺎ ﺗﺤﻮﻻت ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﻣﻮاﺟــﻪ ﻧﻤﺎﯾــﺪ .ﻫﻤﭽﻨــﯿﻦ ﺳــﺎزﻣﺎن ﺻــﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌــﺎدن
اﺳﺘﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺸﻮقﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻓﺮاﯾﻨﺪ اداری و اﺧﺬ ﺟــﻮاز ﺗﺄﺳــﯿﺲ و
ﻣﻌﺎﻓﯿﺖﻫﺎی ﺧﺎص ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ روﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪی ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺬﮐﻮر را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ.

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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ﻣﺮﺟﻊﻫﺎ
][۱

آﺑﯿــﺎر ،ﻧﻮرﻣﺤﻤــﺪ؛ رزاﻗــﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﺣﺴــﯿﻦ؛ ﻋﺴــﮕﺮی ،ﻣﻌﺼــﻮﻣﻪ ) .(۱۳۹۴ﺗﻌﯿــﯿﻦ ﻣﺰﯾﺖ
ﻧﺴﺒﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻨﺪم ،ﺟﻮ و ﺑﺮﻧﺞ در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن .ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ در ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻮﻟﯿــﺪات
ﮔﯿﺎﻫﺎن زراﻋﯽ ،ﺟﻠﺪ اول ،ﺷﻤﺎرهی اول ،ﺻﺺ .۱۲-۱

][۲

آذر ،ﻋﺎدل؛ رﺟﺐزاده ،ﻋﻠﯽ ) .(۱۳۸۱ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﮐــﺎرﺑﺮدی .ﭼــﺎپ اول ،ﻧﮕــﺎه داﻧــﺶ،
ﺗﻬﺮان.

][۳

اردﺳﺘﺎﻧﯽ ،ﻣــﺮﯾﻢ؛ ﻃﻮﺳــﯽ ،ﻣﺎﻧــﺪاﻧﺎ ) .(۱۳۸۹ﺑﺮرﺳــﯽ ﻣﺰﯾــﺖ ﻧﺴــﺒﯽ ﻣﺤﺼــﻮﻻت زراﻋــﯽ
ﻣﻨﺘﺨﺐ در اﯾﺮان .اﻗﺘﺼﺎد ﮐـﺸﺎورزی و ﺗﻮﺳـﻌﻪ ،ﺳﺎل  ،۱۸ﺷﻤﺎره  ،۶۹ﺻﺺ .۴۲-۱۹

][۴

اﺳﻤﯿﺖ ،آدام ) .(۱۷۷۶ﺛﺮوت ﻣﻠــﻞ .ﺳــﯿﺮوس اﺑــﺮاﻫﯿﻢزاده )ﻣﺘــﺮﺟﻢ( ،اﻧﺘﺸــﺎرات ﭘﯿــﺎم،
ﺗﻬﺮان.

][۵

اﮐﺒــﺮی ،ﻧﻌﻤــﺖاﻟــﻪ؛ ﻣــﺮادی ،زاﻫــﺪ ) .(۱۳۸۷ﺑﺮرﺳــﯽ اﻗﺘﺼــﺎدی و ﺗﻌﯿــﯿﻦ اوﻟﻮﯾــﺖﻫــﺎی

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺻﻨﻌﺘﯽ در اﺳﺘﺎن ﮐﺮدﺳﺘﺎن .ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﻪی ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻋﻠــﻮم
اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺳﺎل  ،۸ﺷﻤﺎرهی ) ۳ﭘﯿﺎﭘﯽ ،(۳۰ﺻﺺ .۵۸-۳۳

][۶

ﺣﺎﺗﻤﯽﻧﮋاد ،ﺣﺴﯿﻦ؛ ﺣﺴﯿﻨﯽ ،ﺳﯿﺪﻫﺎدی ) .(۱۳۹۲ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ اﺷــﺘﻐﺎل در ﺷــﻬﺮ
ﺳﺒﺰوار رﻫﯿﺎﻓﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﻬﻢ .اﻗﺘﺼﺎد ﭘﺎﯾﻪ و ﻧﺴﺒﺖ ﻣﮑﺎﻧﯽ ،ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ )ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪی ﻋﻠﻤــﯽ-
ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﻧﺠﻤﻦ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی اﯾﺮان( ،دورهی ﺟﺪﯾﺪ ،ﺳﺎل  ،۱۱ﺷــﻤﺎرهی  ،۳۶ﺻــﺺ -۹۹
.۱۲۱

][۷

ﺣــﺎﺟﯽﻧﮋاد ،ﻋﻠــﯽ؛ ﻗــﺎدری ،ﺟﻌﻔــﺮ؛ ﺧــﺎﺗﻤﯽ ،ﺳﯿﺪهﺳــﻤﯿﻪ؛ ﯾﻮﻧﺴــﯽ ،ﻏﻼﻣﺮﺿــﺎ ).(۱۳۹۳
ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ،ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺰﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽ و ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ اﺷــﺘﻐﺎل ﺑــﺎ
اﺳــﺘﻔﺎده از ﻣــﺪلﻫﺎی ﺗﻐﯿﯿــﺮ ﺳــﻬﻢ ،ﺿــﺮﯾﺐ ﻣﮑــﺎﻧﯽ و ﺳــﻮات ) .(SWOTﻓﺼــﻠﻨﺎﻣﻪی
ﻣﺠﻠﺲ و راﻫﺒﺮد ،ﺳﺎل  ،۲۱ﺷﻤﺎرهی  ،۷۹ﺻﺺ .۳۵-۵

][۸

ﺣﻖﺟــﻮ ،ﻧﺎﺻــﺮ ) .(۱۳۸۵ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳــﺎﯾﯽ اﻫﻤﯿــﺖ ﻣﺰﯾــﺖ ﻧﺴــﺒﯽ در اﻗﺘﺼــﺎد .روزﻧﺎﻣــﻪی
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،ﺷﻤﺎرهی .۲۶۶

][۹

زﯾﻨـــﻞزاده ،رﺿـــﺎ؛ ﺧﺪاﭘﺮﺳـــﺖ ﻣﺸـــﻬﺪی ،ﻣﻬـــﺪی ) .(۱۳۹۳ﺷﻨﺎﺳـــﺎﯾﯽ و رﺗﺒـــﻪﺑﻨـــﺪی
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺰﯾﺖدار ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎن ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺟﻬﺖدﻫﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫــﺎی ﻣﻨﻄﻘــﻪای
در ﺑﺨﺶ ﺻــﻨﻌﺖ )ﺑــﺎ اﺗﮑــﺎ ﺑــﻪ روشﻫــﺎی ﺗﺤﻠﯿــﻞ ﻋــﺎﻣﻠﯽ و ﻣﻨﻄــﻖ ﻓــﺎزی( .ﺟﻐﺮاﻓﯿــﺎ و
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