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جزیـه و   ت .شـود  محسوب می ای    اقتصاد منطقه  های  نظریه  اساسی مباحث  از رشد و توسعه مناطق مختلف    
مستلزم شـناخت دقیـق اسـتعدادها و تـوازن          ،  کشور تحلیل روند تولید و ساختار آن در سطوح مختلف        

ریـزی متعـادلی را در هـر          تا بتوان سیاستگذاری و برنامـه      استو ترکیب آن در مناطق       ها القوه بخش ب
سـهم و    - بـا اسـتفاده از روش انتقـال        در این مقاله  ،   راستا این  در . مناطق کشور محقق ساخت     از بخش

دار و   ای مزیـت  هـ    بـه تـشخیص بخـش      ها،  استانشاخص ضریب مکانی ضمن بررسی عملکرد اقتصادی        
 اثر  ها  استان بیشترکه  دنده  نشان می نتایج   .پردازیم می) 1379-1383 (طی دوره زمانی  ،  ها  استانای    ایهپ

کننده مزیت نسبی منـاطق در ایـن         بیان موضوعاین  و  دارند   در بخش کشاورزی     یای مثبت  سهم منطقه 
هرمزگـان   ،مرکزی،  فارس،  سمنان،  خوزستان،  تهران،   بوشهر یها  استان،  در بخش خدمات  . استبخش  

دلیل که اثر انتقال کل آنها بیش از اثر ملـی             این ه و ب  ددارنای مثبت    و همدان ساختار صنعتی و منطقه     
ها جهـت خلـق       مذکور از بیشترین امکانات و فرصت      یها  استاندر  ی  خدمات های  فعالیت،  استمربوط  

  .شود  میهای رشد اقتصادی منطقه محسوب به عنوان محرک  واستارزش افزوده برخوردار 
، بهداشـت ،  آمـوزش ،  شـکار و جنگلـداری    ،  کـشاورزی  هـای  فعالیـت  هـا   استان در بیشتر    1383در سال    

 ای هـای پایـه    گانه جزء فعالیت   های پانزده  انبارداری و ارتباطات از بین فعالیت     ،  حمل و نقل  ،  ساختمان
 .بوده است )صادراتی(

 
 

 JEL: .O18,R11,R12 طبقه بندی

  .ضریب مکانی،  سهم-انتقال، رشد اقتصادی،  نسبیمزیت :های کلیدی واژه
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١١۶ 50شماره         فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی   

  مقدمه. 1
 ،شـود   اخیر محسوب مـی   های  ای در دهه   ین مباحث اقتصاد منطقه   رت  توسعه اقتصادی مناطق یک کشور از مهم       رشد و 

 محلـی مـورد توجـه قـرار گرفتـه           هـای   که بررسی رشد و توسعه مناطق به عنوان یکی از اهداف مهم دولت             یطوربه  
شود که برخی مناطق نسبت به مناطق دیگر عملکرد          ای کشورهای مختلف مشخص می      اقتصاد منطقه  بررسی  با . است

ناشی از سـاختار      این رشد فزاینده   .  و در مقایسه با میانگین کشور رشد اقتصادی باالتری دارند          دارنداقتصادی بهتری   
 صـحیح  ای منطقـه تگذاری و برنامـه ریـزی      مختلف و سیاسـ    های  فعالیت نسبی در    های  مزیتوجود  ،  اقتصادی مناسب 

 شـود  می موجب اقتصادی های فعالیت نسبی هر منطقه در زمینه   های  مزیتو   ها توانایی،  استعدادهاتوجهی به     بی . است
 متعـدد  هـای   اجرای برنامهبه رغم و  بالقوه مناطق صورت نگیرد    های  ها متناسب با امکانات و ظرفیت      گذاری  سرمایه تا

که عوامل مـؤثر بـر رشـد         در صورتی ،  بنابراین .یافتگی مناطق ادامه یابد   ن همچنان روند توسعه  ،  ای  منطقه  و توسعه ملی 
تـوان زمینـه     مـی ،  ها و تنگناهـای آن منـاطق فـراهم شـود           اقتصادی مناطق شناسایی شود و درک درستی از توانمندی        

گیری درسـت و مبتنـی بـر آگـاهی را            صمیمسازی و ت    اتخاذ تصمیم  وهای مرتبط با مناطق      ارتقاء سطح سیاستگذاری  
  . ملی و محلی فراهم کرد نبرای سیاستگذارا

 تولید  زمینههای زیادی در     شور نابرابری که در مناطق مختلف ک    دهد    مینشان  ،   موجود در ایران   ایواقعیت ه   
ه عه اقتـصادی بـ   این پدیده به دلیل عدم شناخت امکانات و اسـتعدادهای منـاطق مختلـف در زمینـه توسـ      .وجود دارد 

عمـده اقتـصادی اسـتانی       های فعالیت مطرح است که آیا رشد       این پرسش ،  موضوع با توجه به این      .وجود آمده است  
ثیری أ مختلف چـه تـ  یها استان ساختار اقتصادی ؟ متناسب با رشد آن در سطح ملی بوده است        توسعه طی برنامه سوم  

 هـا  اسـتان  مزیـت نـسبی در    وپـذیری   عمـده اقتـصادی از رقابـت    کدام فعالیت ؟عملکرد اقتصادی آنها داشته است      بر
 کـشاورزی و صـنعت اثـر بیـشتری بـر رشـد اقتـصادی                هـای    نـسبی در بخـش     تاگـر مزیـ   ،  بنابراین ؟استبرخوردار  

هـای توسـعه کـشور و منـاطق      هـا و برنامـه   سیاستگذاران اقتصادی هنگام تهیه و اجرای سیاست    ،   ایران دارد  یها  استان
  . داشته باشندکافی این روابط توجه بایست به می

 ابـزار الزم بـرای      ،هـای مـرتبط دیگـر       سـتانده و روش    -داده،  سـهم -انتقـال ،  های تحلیلی ضریب مکانی    مدل  
هـا و    روشـی بـرای شناسـایی و تعیـین فرصـت     آورده و را فـراهم  ای منطقـه های مختلف اقتـصاد      ر فعالیت ثیأبررسی ت 

 بـا  مـی کوشـیم تـا    این مقالهدر  . دنکن نطقه در زمینه بهبود عملکرد را فراهم می       امکانات جهت تغییر ساختار اقتصاد م     
 )1379ــ 1383 ( مختلـف کـشور طـی دوره       هـای    وضـعیت تولیـد در بخـش       نیتعیـ  به   ،سهم -انتقالبکارگیری روش   

ورد  در زمینـه افـزایش تولیـد مـ        را هـا   اسـتان ای    پایـه  هـای   فعالیـت  )ضریب مکانی ( LQ و بر اساس شاخص      بپردازیم
 دشـو   مـی  مرور نسبی   های  مزیت و   ای  منطقه توسعه،   رشد زمینه اقتصادی در    مطالعاتابتدا  ،  بنابراین .دهیم بررسی قرار 

به تجزیه و   نیز   سوم   بخش در   .خواهد شد  و ضریب مکانی بررسی      سهم -انتقالروش تحلیل   ،   دوم بخش در   و سپس 
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117      ... های نسبی و تحلیل ساختاری تولید ناخالص داخلی بررسی مزیت

هـای تحقیـق      نتـایج و یافتـه     نهایت، و در    پردازیم می (LQ) شاخص و سهم -انتقالها با بکارگیری روش      تحلیل داده 
  .شود میارائه 

  
   ادبیات موضوع .2

هـای رشـد اقتـصادی در سـطح          عوامل خاصی را به عنوان محرک     ،   بر پایه فروض مشخص    ای  منطقههای رشد     نظریه
دیـدگاه پایـه    ،  اهـ   نئوکالسـیک ه  ها مانند نظری    نظریهبرخی  ،  ای  منطقهدر توجیه رشد نابرابری     . نمایند مناطق معرفی می  

هـا   بریا بـه نـوعی بـه تفـسیر و تحلیـل نـابر             کـدام    هـر  ،تئوری علیت انباشت و نظریه قطب رشـد       ،  ای صادرات منطقه 
  . اند پرداخته
هـای اقتـصاد      فعالیـت  ،در ایـن مـدل    . ح شـد  مطـر  )1955( 1ثر بار توسـط نـو     نخستین،  الگوی پایه صادرات    
بخـش درآمـد   ،   توسعه منطقـه   و  عامل رشد  .دنشو قسیم می ت محلی و غیرپایه یا   ادراتیص بخش پایه یا   ای به دو    منطقه

رشـد و رونـق   موجـب  درآمد ناشی از آنها ، پایهای و غیر های پایه  با توجه به ارتباط فعالیت     واست  ناشی از صادرات    
اقتصاد کالن کنیزی بـرای     نیز الگوی پایه صادرات را در چارچوب سنتی          2رلکیمن و س   هارت. دشو میمنطقه  اقتصاد  

ای از دو     که مسیر رشد اقتصاد منطقه     معتقد بود  زمینهدر این    )1956( 3تایبوت.  بکار بردند  ای  منطقهتفسیر روند رشد    
 دهبه فرآیند ناشـی از فعالیـت صـادراتی نـسبت دا    ، مستقل رشدمسیر  .زا تشکیل شده است  درون و مسیرمسیر مستقل 

دادن رشـد  نـ دلیـل نـشان   ه مطرح کرد که بـ وی . مرتبط است رشد به مصرف و واردات زای  اما مسیر درون،شود  می
 پایه صـادراتی    های  فعالیت در توسعه    موضوعی از هر    پیشای   رشد منطقه ،   پارامترهای دقیق ساختاری   توسطزا   درون
هـای    به نابرابریای نطقهمای در چارچوب الگوی اقتصاد پایه    اقتصاد منطقه  نرشد نامتواز ،  ین دلیل ابه  . خورد میرقم  

را  امکاناین   ، مناطق خاص  در برخی ها   این اختالف  که طوری  به ،شود  میدر مناطق مختلف نسبت داده      موجود  منابع  
  .یابند نوع کاالها مزیت نسبی آن  و درشودتولید که جنبه صادراتی دارند کاالهایی کند تا  فراهم می
وری و  اسرمایه و فنـ   ،  رشد نیروی کار  ،   مشخص ض تابع تولید و فرو     با استفاده از   کهای رشد نئوکالسی    مدل 

 مبنـای  بـر    . نماینـد  مـی  مختلف را به عنوان عوامل مؤثر بر رشد مناطق معرفـی             های  منابع بین بخش  بهینه  نیز تخصیص   
، هـا  سیک به عقیده نئوکال   . بر رشد مناطق مختلف دارد     بیشتریثیر  أت،  ای عوامل  تحرک بین منطقه  ،  دیدگاه این گروه  

انداز منطقه و    تابعی از نرخ پس   ،  سرمایه رشد .یابند می سوق   ، مناطقی که بازدهی بیشتری داشته باشد      درعوامل تولید   

                                                 
1. North 
2. Hartman & Seekler. 
3. Tiebout 
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١١٨ 50شماره         فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی   

از خـالص ورودی نیـروی   ، کار عالوه بر رشد جمعیت فعال منطقـه       نیروی .است مناطق   دیگرخالص ورود سرمایه از     
  .شود میناشی  هم کار به منطقه

انفعاالت نیروهای بازار به طور طبیعی بـه ایجـاد        کند که فعل و    میبیان  ) 1957(1دالرکمی می نظریه علیت ترا   
کـه انتظـار سـود      گیـرد    مـی هـا در منـاطقی صـورت         گـذاری  سرمایه زیرادارد   تمایل    متفاوت ای  منطقه رشد   های  نرخ

 هـای  هیـن سـاختار بـه دلیـل صـرف     ا انـسانی و  ،   طبیعی های  مزیت مانند مکانی اولیه    های  مزیت با وجود    و بیشتری باشد 
 قـادر بـه     ،کار ارزان   نیروی به رغم  توسعه نیافته مناطق   که  در حالی  شود  میپایدار  ،  فزایندهاقتصادی داخلی و خارجی     

 آشـفتگی و    آثار القایی پیشرفت در مراکز تجمع از دو طریق          آثار،  عقیده میردال    به .نیستند جدید   های  فعالیتجذب  
   )1973ریچاردسون،  (.دهند می را تحت تاثیر قرار توسعه نیافتهد مناطق اقتصا،  انتشارآثار

ای هـ    شـامل صـرفه  فزاینـده  اصل علیت تراکمی را ناشی از وجود بازدهی نسبت به مقیاس           ،)1970( 2کالدور 
انع بـازدهی مـ   افـزایش   کـه    طـوری  هداند ب   صنعتی می  های  فعالیت خارجی در    های  اقتصادی ناشی از تجمع و نیز صرفه      

 رابطـه تبـادل    ،اسـت بالقوه صنعتی برخوردار بوده       انحصار   مقیاس از    آثاردلیل   هو مناطق غنی ب    شدهفقیرتوسعه مناطق   
 .اسـت نرخ رشد بهره وری در این مناطق بیشتر بـوده           ،  دلیل بازدهی فزآینده   ههمیشه به نفع مناطق غنی خواهد بود و ب        

 رشـد   موضـوع موجـب   ایـن   و  اسـت   یافته  کاهش  ) وری ولی به بهره  نسبت دستمزد پ  (  دستمزدهای کارآمد  ،در نتیجه 
  ).1377، صرافی(تر تولید در مناطق غنی خواهد شد سریع

 و  بـه عقیـده وی پیونـدهای پیـشین      . به تحلیل فرآیند توسعه پرداخت     ،با ارائه نظریه پیوند    ) 1958( 3شمنیهر  
  عـالوه بـر ایـن،      .داردد توسـعه منطقـه بـسیار اهمیـت          و در فرآینـ   اسـت   گذاری را تعیین نموده      فرآیند سرمایه ،  پسین

ابتدا از طریق افزایش در صادرات محـصوالت متکـی بـر منـابع طبیعـی شـروع                  ،  افزایش درآمد در بسیاری از مناطق     
 صـادرات مـواد     ،عقیـده وی   بـه    . گردد ب می اتولید آنها در داخل جذ    ،  و سپس با افزایش تقاضا برای کاالها      شود   می

 رشـمن یه .که در مراحل اولیـه توسـعه صـنعتی قـرار دارنـد            است   رشد مناطقی    مهم عامل   ،نی واردات خام و جایگزی  
هـای   بایست براساس پیوندهای پیشین و پسین بر چند بخش به عنوان بخش            می  که در مراحل اول توسعه     معتقد است 

 دیگـری  مراحل   ،اطراف  آثار آن به  گذاری کرد تا در مراحل بعد با انتشار          تمرکز و سرمایه  ،  های رشد   پیشرو یا قطب  
  .را طی کرد

هـای   هـا ومحـرک    از طریـق شـوک    یا  ای را     منطقه های فزاینده یا کاهنده    فرآیند نابرابری ،  مذکورهای    نظریه  
با وجـود ایـن، آنهـا        . کنند ای توجیه و تفسیر می      عوامل تولید منطقه   بین در   ها از طریق عدم تعادل قیمت    و یا   زا      برون

                                                 
1. Myrdal, G. 
2. Kaldor,N. 
3. Hirschman, A.O. 
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119      ... های نسبی و تحلیل ساختاری تولید ناخالص داخلی بررسی مزیت

 امـا هیچکـدام     ،ح و توجیـه کننـد     شرزا   ای را به عنوان نتیجه درون      د مسیر کاهنده و همگرایی نابرابری منطقه      توانن می
طـور   هبـ     از مـسیر کـاهش نـابرابری       پـس  از اقتـصادها را کـه        برخـی شده در    افزایش نابرابری ایجاد   رایندتوانند ف  مین

 مسیر مجدد نـابرابری     تااند    کرده تالشآنها   بنابراین، .دایننمتوجیه وتحلیل   را   اند داشته  مجدد یند افزایش رازا ف  درون
 در اقتـصاد     سایر موارد    بحران انرژی و  ،  عرضههای   وک بروز ش  مانند ی آن را به عوامل     دهند و  شرحزا   طور برون  هرا ب 

  .ندنسبت ده
 آمـار و     وجـود دارد کـه اسـتفاده از آنهـا مـستلزم            ای  منطقـه هـای    های گوناگونی برای تحلیل شاخص     روش  

 1سـیفرید . اسـت  سـهم  -انتقـال   تحلیـل اقتـصاد پایـه و روش    هـا،  ایـن روش  از  یکـی    .اسـت  منطقه اطالعات دقیق از  
   .  مقایسه کرده است هم رقابت اقتصادی ایاالت جنوبی امریکا را با،سهم -انتقال با استفاده از مدل ،)1996(

ه تجزیـه و تحلیـل رونـد اشـتغال و تغییـرات      بـ   )1378(رمضان جمـشیدی در پایـان نامـه کارشناسـی ارشـد             
 در . پرداختـه اسـت   سـهم  -انتقـال  مختلـف ایـران بـا اسـتفاده از تحلیـل             یها  استانساختاری آن در بخش صنعت در       

 و تغییـرات آن  )1353ـ1373 (های  نرخ رشد اشتغال صنعتی طی دوره زمانی سال جهت ایران از    یها  استانبندی   طبقه
نـرخ رشـد    ،   اسـتان کـشور    24 از   :به دسـت آمـد    نتایج  این  ) 1364-1373(و دوره دوم    ) 1353ـ1363(  دوره اول  طی

کـل  از  اسـتان کمتـر  چهـار  فقـط در نرخ رشد اشـتغال صـنعتی    ه و استان بیش از کل کشور بود20اشتغال صنعتی در  
بـه  و   فتـه افـزایش یا   استان از دوره اول بـه دوره دوم          10 رشد اشتغال صنعتی در       نرخ عالوه بر این،  . کشور بوده است  

  .  استان در حال شکوفایی بوده است10 اشتغال صنعتی در ،عبارت دیگر
 بررسـی  یکـسان هـستند   اً اقتـصادی تقریبـ  جهـت  دو منطقـه را کـه از      خود در مقاله  )1996(2موریس گروبار  

از اخـتالف در     بیشترین اثر در اخـتالف دو منطقـه ناشـی         که  شود  می مشخص   سهم -انتقال با کمک تحلیل     . دنکن می
 در  و گـردد  مـی  صنایع  به دو دسـته صـنایع پایـه و محلـی تقـسیم                 ،بر این اساس  . ترکیب صنعتی در منطقه بوده است     

ای بیـشتری را داشـته    ای رشد بهتری داشته که صنایع پایـه  د که ترکیب صنعتی در منطقه   شو میها روشن    نتیجه تحلیل 
  .است

همـدان  ، مازنـدران ، خراسان، اصفهان،   تهران یها  استانکرد اقتصادی    تغییرات تولید و عمل    ،)1382(ایروانی    
 مـورد بررسـی قـرار داده       سـهم -انتقـال  با اسـتفاده از تحلیـل        )1376-1379(ای  ه  و چهارمحال و بختیاری را طی سال      

طالعه  مورد م  دوره طی    و همدان  خراسان،   تهران یها  استاندهد که رقابت پذیری      دست آمده نشان می    هنتایج ب  .است
  .  استکاهش یافتهمازندران و چهارمحال و بختیاری ،  اصفهانیها استان قابلیت رقابت در مقابل،و افزایش داشته 

                                                 
1. Syfried 
2. Grobar, Lisa Morris. 
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١٢٠ 50شماره         فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی   

 هـای   مزیـت ی بـه بررسـی      ی تـابلو  های  با استفاده از شاخص مکانی و روش داده       ) 1385(درویشی و عسگری      
 . پرداختـه اسـت   ) 1984ــ 2000 (یران طـی دوره   نسبی کشورهای تازه صنعتی شده جنوب شرق آسیا و مقایسه آن با ا            

و خلق مزیت نسبی در این بخش عامل اصلی رشد اقتـصادی کـشورهای تـازه                دهد که صنعت     مینتایج تحقیق نشان    
بلکه در بخش کشاورزی کـه بـر اسـاس       ،   است صنعتی شده بوده و ایران در راستای این کشورها تغییر مزیت نداشته           

  . متمرکز شده است، ز بر رشد اقتصادی داردثیر منفی نیأیافته تحقیق ت
ای عمـده   هـ   ها و گـروه     وضعیت اشتغال بخش   ،سهم-انتقالبا استفاده از تحلیل     ) 1383(مصری نژاد و ترکی       

 های  بخش (LQ)با بکارگیری شاخص      و کردند بررسی   )1372ـ1382 (فعالیت در مناطق شهری کشور را طی دوره       
،  معـدن هـای    کـه بخـش    دادنتـایج تحقیـق آنهـا نـشان          .کردنـد   مـشخص  ،غل بودند نیروی شا کننده  ای که صادر   پایه

بخـش عمـده فعالیـت شـهرهای        ه  میـان د   حمل ونقل و خدمات مالی از     ،  عمده فروشی ،  آب و برق و گاز    ،  ساختمان
  که در آینده این بخش هـا نقـش بـسیار           شود میپیش بینی    و   هستند مثبت   )صنعتی( دارای اثر رقابتی و بخشی     ،کشور

  .مهمی در اشتغال شهرها ایفا نمایند
 
   روش تحقیق .3

تحلیـل  ،  رگرسـیونی ،  ــ سـتانده    هـای داده   مـدل ماننـد    یهـای   روش ،ای  منطقهرشد اقتصاد    برای بررسی عوامل مؤثر بر    
هـای    اسـتفاده از مـدل    ،دلیـل محـدودیت اطالعـات      ه بـ   امـا   معرفـی شـده انـد      نظیـر آن  ضریب مکـانی و   ،  سهم-انتقال

پایه یک   توان بر  می سهم -انتقال با استفاده از مدل تحلیلی       که حالی  در ،چندان آسان نیست  ستانده  ـ  ادهد  و رگرسیونی
رشـد یـک    ،   بـرای دو دوره زمـانی مـشخص         ماننـد آن   واشتغال  ،  تولید،   مانند ارزش افزوده   خصمتغیر توضیحی مش  

 مورد  ای  منطقه های  برای تحلیل  1دانجر گارد ا  توسط این مدل . ملی مقایسه نمود  رشد   دیگر یا    منطقه را با رشد مناطق    
اسـت   ه تجدید ساختار صنعتی بر اقتصاد منطقه مناسب بودآثار برای بررسی سهم -انتقال تحلیل   . استفاده قرار گرفت  

عالوه بر ایـن،    . کلیدی الگوی صنعتی منطقه تدوین شود      و   کند تا با شناسایی صنایع پیشرو      میو این توانایی را ایجاد      
پـذیری صـنایع منطقـه       سـاختار صـنعتی و رقابـت      ،   را به رشد اقتصاد ملـی      ای  منطقهتواند تغییرات اقتصاد     میمدل  این  

را  انـد  ایی که دارای ظرفیت رشد بـالقوه      ه   اقتصادی منطقه و بخش    های  مزیتتوان   می ، این مدل  تفسیر  با .نسبت دهد 
 منتهی به ایجاد    برخی از عوامل   ،توسط آن  است که    ای  ساده به نسبت  فن   ، این تحلیل  )2000دینک،   (.شناسایی کرد 

 رشـد تولیـد بـین منـاطق      دالیـل تفـاوت  ورد مطالعات انجام شده در م.شود میتعیین رشد و تولید منطقه     در  اختالف  
در را   منـاطق نقـش مهمـی        ترکیـب صـنایع    چگـونگی کـه   د  وشـ   می از این واقعیت منتج      عمدتاً،  مختلف یک کشور  

                                                 
1. Dunnger, Edgar. 
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121      ... های نسبی و تحلیل ساختاری تولید ناخالص داخلی بررسی مزیت

اختالف در نرخ رشد مناطق مختلف      در این روش فقط علت       ،بنابراین. کند میفا  یک کشور ای  اختالف تولید مناطق    
  :نماید می رشد منطقه را به سه مؤلفه تفکیک سهم -انتقال مدل . شود میمطرح 
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  :که در این روابط

     te:تولید منطقه در صنعت یا بخشi   
     iE:ولید ملی در بخشتi  
      E :  ها بخشتولید ملی در کل   
     1−t:سال آغازین دوره   
     t:سال پایانی دوره   

 

  )سهم ملی(  اثر رشد ملی)الف
همان متوسط نرخ ملی اه ب منطقهای فعالیتشرط که این  افزایش در تولید ناخالص داخلی منطقه را به ، رشد ملیاثر

است جزء معمول در حال افزایش طور  هب از آنجا که رشد تولید ملی )1996سیفرید،  (.دنده نشان می ،دنیابافزایش 
 اگر ،در حال افزایش باشد در نتیجه) کشور( تولید در منطقه مرجعهرگاه  که ا به این معن.خواهد بودرشد ملی مثبت 

 اگر تولید ، بنابراین.افزایش یابدنیز  که تولید در منطقه شود میبینی  یابد پیشرشد ، لیمنطقه با همان مقدار رشد م

                                                 
1. National Share  
2. Industrial Mix 
3. Regional Share 
4. Total Shift 
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١٢٢ 50شماره         فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی   

 مشابه مثبت یا منفی بر رشد تولید منطقه موضوع آثارکه این شود  میبینی  پیشیابد در کل کشور افزایش یا کاهش 
  .داشته باشد

  
   اثرترکیب صنعتی)ب
 تشخیص صـنایعی  برای این جزء . دهد میک منطقه را مورد توجه قرار    ی های  فعالیتترکیب   اثر،  ترکیب صنعتی ءجز

صـورتی   هترکیب صنعتی منطقه ب    است که    امعنبه این    این اثر    .درو میار  ککه بیشترین رشد را در یک اقتصاد دارند ب        
 ،عتی منفی اثر ترکیب صن  . داشته است ،  رند بیشتری در صنایعی که از میزان رشد ملی باالتری برخوردا          سهماست که   

 کمتری در صنایعی که از مقدار رشد ملـی بـاالتری            سهمصورتی است که     ه که ترکیب صنعتی منطقه ب     دهد   می  نشان
 مؤلفه ترکیب صنعتی به دو عامل سهم هر فعالیـت در اقتـصاد هـر منطقـه و نحـوه             ، بنابراین .داشته است  برخوردارند،

  .د کلی اقتصاد کشور بستگی داردعملکرد هر فعالیت در سطح ملی در مقایسه با عملکر
  
  )ای منطقه(اثر سهم رقابتی ) ج
  هـر  ویـژه  هـای ها مربوط بـه امتیاز     این ویژگی .  های منطقه یا استان مربوط است      رشد ناشی از ویژگی   ،  سهم رقابتی اثر

ت بـه نحـوی قـدر    ءایـن جـز   .اسـت منابع طبیعی و موقعیت سیاسی ـ اقتصادی  ،  شامل خصوصیات جغرافیایی،استان
توانـد بـه     مـی ء ایـن جـز  . دهـد  یا امتیازات مکانی بهتر یک منطقـه را نـسبت بـه سـایر منـاطق نـشان مـی        رقابت بهتر و 

 کـه آیـا مزیـت       موضوع تشخیص صنایعی که منطقه در آنها مزیت دارد و تشخیص این             برای ای  منطقهگیران   تصمیم
یک سـهم رقـابتی مثبـت بیـان کننـدۀ            .کمک کند  خیر،کند یا     رقابتی منطقه در مسیر رشد اقتصاد منطقه حرکت می        

  .استیک بخش اقتصادی خاص  مزیت نسبی یک منطقه در
مزیت نسبی بـالقوه در     است که    بیان کنندۀ این مطلب      ،یک سهم رقابتی مثبت همراه با ترکیب صنعتی مثبت          

ک سـهم رقـابتی منفـی در یـک           یـ  .ای برای اقتصاد منطقه باشد     بالقوه رشدتواند   می ورشد صنایع منطقه وجود دارد      
حـال از دسـت دادن مزیـت    ر ست که منطقـه د  ا آن هکنند  صنعت بیان  همان صنعت همراه با ترکیب صنعتی مثبت در      

 ممکـن  ، بنـابراین . ای برخـوردار بـوده اسـت     در صنعتی است که در چشم انداز رشد منطقه از اهمیت ویـژه           اش  نسبی
 .  رقابتی منفی در حال کاهش باشداست چشم انداز رشد بلندمدت صنایع با سهم

 
  سهم - روش انتقالبا استفاده از  ها استان اقتصادی مهمهای   وضعیت تولید در فعالیت تجزیه و تحلیل.1-3

   بـه تجزیـه و تحلیـل        بخـش  در ایـن     کـشور  یهـا   استان عمدۀ اقتصادی در     های  فعالیت  در وضعیت تولید  تحلیل   برای
    طـی دورۀ   سـهم  -انتقـال  در مقایـسه بـا کـل کـشور بـا اسـتفاده از روش                 هـا   اسـتان   عمدۀ اقتصادی  های  فعالیتتولید  

  اسـت  ایران یها  استان همه ، که محدودۀ مکانی و جغرافیایی این مقاله       شود  می ییادآور.  پردازیم می )1383-1379(
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123      ... های نسبی و تحلیل ساختاری تولید ناخالص داخلی بررسی مزیت

 استان کشور   28ر مبنای   تحلیل ب ،   خراسان شمالی و جنوبی با خراسان رضوی       هتاسیس یافت  تازه   یها  استان که با ادغام  
 محاسـبه و    ،در نظر گـرفتن ارزش افـزودۀ نفـت خـام طبیعـی             بدون   ها  استان تولید ناخالص داخلی     و است   انجام شده 

سـوم  رنامـه   طـی ب هـا  اسـتان ) بـدون نفـت  ( روند تولید ناخالص داخلـی       شماره یک،  جدول   .گرفت قرار بررسیمورد  
ها افـزایش     طی این سال   ها  استان همه تولید ناخالص داخلی     .دهد ن می توسعه و سهم استان از تولید ملی کشور را نشا         

ترتیب متعلـق    های برنامه سوم توسعه به      بیشترین و کمترین سهم تولید استانی از تولید کل کشور طی سال            .یافته است 
  .استبوده به استان تهران و ایالم 

 

  ها  یک استانارزش افزوده و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به تفک. 1جدول
 )1379-1383(طی دوره 

  )میلیون ریال (-تولید ناخالص داخلی

  استان
1379  1380  1381  1382  1383  

از کل سهم استان 

 1383کشوردر سال 

  )درصد(

 ایه سال نرخ رشد طی

) 1383 -1379( 

  )درصد(

 140  100 1244967833 978614849 788588975 622381799 519249604 کل کشور

 133  66/4 57963937 44562043 37467969 29028589 24921276 جان شرقیآذربای

 111  37/2 29486748 24334420 19907187 15873455 13961453 آذربایجان غربی

 131  19/1 14764207 12061271 9627756 7417470 6383853 اردبیل

 160  12/8 101059352 74175998 55684117 44231226 38820909 اصفهان

 170  5/0 6177137 4610037 3880463 3059365 2290842 ایالم

 203  54/1 19116699 15767332 10256998 8497756 6301382 بوشهر

 154  33/31 390060437 309875393 244172492 191783537 153569858 تهران

 133  72/0 8913597 7340186 6009097 4752149 3831004 چهارمحال و بختیاری

 134  34/7 91400810 71743599 57720879 46136878 39078452  کلخراسان

 107  05/6 75285172 58322819 53393160 41341518 36440815 خوزستان

 136  06/1 13141743 9971255 7870480 6018008 5563848 زنجان

 177  05/1 13054556 9034983 7223370 5771590 4721079 سمنان
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١٢۴ 50شماره         فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی   

 .1ادامه جدول 

  )میلیون ریال (-تولید ناخالص داخلی

  اناست
1379  1380  1381  1382  1383  

سهم استان از کل 
کشوردر سال 

  )درصد( 1383

نرخ رشد طی سالهای 

) 1379 تا 1383( 

  )درصد(

 121  23/1 15341761 12336884 10196065 8382023 6930924 بلوچستان سیستان و

 150  20/5 64762439 50991846 41182897 31083976 25871948 فارس

 104  65/1 20502405 16638561 13745910 12041781 10050018 قزوین

 160  23/1 15321922 11748652 9627193 7378425 5885926 قم

 139  15/1 14286168 11197283 9018439 6772141 5978949 کردستان

 83  97/2 36928867 29298356 25243079 20178328 20140011 کرمان

 160  82/1 22691587 17305026 13628339 10519758 8724508 کرمانشاه

 134  5/0 6211519 5168845 4426178 3334768 2654655 کهگیلویه وبویراحمد

 134  70/1 21166376 16484892 12956679 10159063 9058312 گلستان

 117  73/2 34006187 28566711 23591688 18493787 15685794 گیالن

 112  40/1 17489194 14494929 11849462 9812773 8236115 رستانل

 135  15/4 51688947 43162900 34563928 27510030 21983852 مازندران

 136  62/2 32668606 25683131 21932358 17615272 13817699 مرکزی

 164  53/2 31533545 22213163 17259515 14736713 11928108 هرمزگان

 146  78/1 22199927 16557818 14117532 11165328 9040072 همدان

 131  34/1 16734830 14030384 11682597 9101243 7230172 یزد

 583  08/0 1009159 936129 353147 184850 147771 فرامنطقه

  .نتایج تحقیق مرکز آمار ایران و ای منطقهحسابهای  :خذمأ

  
یـشترین  بترتیب    به درصد   83درصد و استان کرمان با رشد        203 شد استان بوشهر با ر    ، مورد مطالعه  هطی دور   

، صـنعت ومعـدن   ،  کـشاورزی ( عمده اقتـصادی     های  فعالیتین   در ب  . اند رشد تولید ناخالص را داشته    میزان  و کمترین   
 به ترتیب متعلق به بخش خـدمات        1383تولید ناخالص ملی در سال       ازبیشترین وکمترین سهم    ) ساختمان و خدمات  

 77/26 درصد در بخش کشاورزی و اسـتان تهـران بـا سـهم          4/9نیز استان خراسان     ها  استان در بین    .است ساختمان   و
 بیـشترین سـهم در      ، درصد در بخش خدمات    8/37 درصد در بخش ساختمان و       22با سهم   ،  درصد در بخش صنعت   

  . اند  افزودۀ کل کشور را به خود اختصاص داده-ارزش
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125      ... های نسبی و تحلیل ساختاری تولید ناخالص داخلی بررسی مزیت

ها از تولید ناخالص  های اقتصادی استان  سهم تولید ناخالص داخلی بخشارزش افزوده و. 2جدول
  )1379- 1383(ای ه  طی سالرداخلی کشو

 )میلیون ریال(
  صنعت  کشاورزی

1379  1383  1379  1383  
ارزش   استان

 افزوده
سهم استان از 
  ارزش افزوده  کل کشور

سهم استان 
از کل 
  کشور

ارزش 
  افزوده

سهم استان 
از کل 
  کشور

رزش ا
  افزوده

سهم استان 
از کل 
  کشور

 100 208537974 100 93522263 100 147087056  100 75102881 کل کشور
 38/7 15249360 56/5 5134040 14/4 6080454  27/5 3954890 آذربایجان شرقی
 36/1 2878621 69/1 1619625 37/4 6416382  33/4 3251948 آذربایجان غربی

 6/0 1275033 65/0 599828 89/2 4222031  57/2 1930910 اردبیل
 94/16 35790926 09/13 12157000 09/5 7482562  85/4 3643858 اصفهان

 /16 345615 14/0 131249 83/0 1211828  54/0 405336 ایالم

 47/2 5070203 99/0 918516 18/1 1733000  09/1 821876 بوشهر

 77/26 55533589 31/27 25458023 28/5 7762373  99/4 3749961 تهران
 37/0 783057 43/0 385917 52/1 2241373  37/1 1030944 چهارمحال و بختیاری

 96/4 10389133 3/5 4994269 44/9 13891150  09/9 6828253 خراسان

 36/7 14685610 98/11 11177775 65/6 9770374  92/5 4447406 خوزستان
 15/1 2417070 37/1 1270167 97/1 2903991  92/1 1438597 زنجان

 32/1 2660966 82/0 755597 62/1 2384168  55/1 1167478 سمنان
 55/0 1126931 46/0 433102 77/1 2635146  61/1 1211888 سیستان و بلوچستان

 82/3 8027766 66/3 3363092 75/8 12857670  35/8 6270142 فارس

 6/2 5373915 44/3 3208662 4/2 3527948  17/3 2377406 قزوین

 59/1 3286802 84/0 787977 87/0 1287289  94/0 705052 قم

 45/0 929786 48/0 443009 01/2 2958749  48/1 1112506 کردستان
 17/3 6755468 98/3 3672976 7 10279575  82/10 8128746 کرمان

 11/1 2338700 91/0 855042 68/2 3926846  05/2 1539111 کرمانشاه
 16/0 335208 19/0 176703 04/1 1523457  77/0 580242 بویراحمد و کهگیلویه

 51/0 1086670 62/0 582209 4/4 6483929  91/3 2934964 گلستان

 46/1 3524840 16/2 2386281 32/3 4934608  61/3 2712430 گیالن
 /81 1678925 08/1 1014219 45/2 3594540  93/2 2202644 لرستان

 29/2 4836148 34/2 2235410 21/8 12066779  35/7 5516841 مازندران
 63/5 11585325 03/6 5623503 68/2 3944445  20/2 1516620 مرکزی
 69/1 3583700 48/1 1385228 57/2 3779757  45/2 1838853 هرمزگان
 28/1 2692526 16/1 1074295 54/3 5211339  47/3 2609304 همدان

 03/2 4296082 82/1 1678550 34/1 1975292  56/1 1174679 یزد
 0 0 0 0  0   0 فرامنطقه
 100 782841375 100 308670219 100 97671997  100 41668622 کل کشور

 12/4 31507250 68/4 14024527 61/4 4742788  3/4 1793683 آذربایجان شرقی
 42/2 18054399 62/2 7985324 75/1 1957263  64/2 1097548 آذربایجان غربی

 12/1 8157377 23/1 3464556 92/0 1030896  93/0 385578 اردبیل
 82/5 46556007 4/6 19615304 09/10 10491948  11/8 3379791 اصفهان
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١٢۶ 50شماره         فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی   

 .2ادامه جدول
  خدمات  ساختمان

1379  1383  1379  1383  
ارزش   استان

 افزوده
سهم استان از 
سهم استان از   ارزش افزوده  کل کشور

  ارزش افزوده  کل کشور
سهم استان 

از کل 
  کشور

  ارزش افزوده
سهم استان 

از کل 
  کشور

 47/0 3719546 48/0 1495331 75/0 858092  62/0 257798 ایالم
 23/1 9372854 25/1 3420237 92/2 2825238  73/2 1137896 بوشهر
 88/37 307402459 86/35 113775242 32/22 16478505  14/25 10502334 تهران

چهارمحال و 
 بختیاری

305870 73/0  743883 66/0 2106509 72/0 5090429 69/0 

 55/7 58013709 73/7 23986407 25/8 8534289  81/7 3249715 خراسان
 26/5 42988217 99/4 16516720 24/7 7186026  27/10 4278491 خوزستان
 81/0 5983726 84/0 2467526 57/1 1721037  92/0 383741 زنجان
 78/0 6321015 75/0 2408735 43/1 1591132  93/0 386617 سمنان

 35/1 9840700 57/1 4542632 53/1 1649612  78/1 740132 سیستان و بلوچستان
 76/4 35697084 72/4 14022488 49/7 7780612  31/5 2203735 فارس
 25/1 9542701 26/1 3804697 65/1 1819203  56/1 649574 قزوین

 23/1 9378602 32/1 3996593 12/1 1250273  95/0 393195 قم
 33/1 9585720 4/1 4040650 67/0 744681  92/0 380451 کردستان
 21/2 16911841 48/2 7299935 68/2 2754045  49/2 1029296 کرمان

 82/1 13675946 82/1 5495567 41/2 2605627  99/1 830302 کرمانشاه
 49/0 3823283 5/0 1608879 42/0 476669  69/0 287160 کهگیلویه و بویراحمد

 6/1 11699166 71/1 5076768 54/1 1765707  11/1 460307 گلستان
 78/2 21581275 99/2 9041430 57/3 3766072  68/3 1537246 گیالن
 52/1 10996211 59/1 4561273 99/0 1120422  09/1 454291 لرستان

 87/3 29611978 07/4 12520932 62/4 4840922  07/4 1699663 مازندران
 84/1 13546453 86/1 5319533 36/3 3283836  24/3 1348062 مرکزی
 76/2 20996201 28/2 7485831 94/2 2956056  91/2 1211068 هرمزگان
 75/1 12757465 63/1 4838606 29/1 1407838  24/1 513333 همدان

 16/1 9039516 18/1 3600676 22/1 1289325  85/1 771747 یزد
 12/0 990252 05/0 147309 0 0  0 0 فرامنطقه

 .نتایج تحقیقمرکزآمار ایران و و ای  حسابهای منطقه :خذأم

  
اسـاس ارزش افـزوده      ساختمان و خدمات بر   ،  صنعت،   کشاورزی های  ـ سهم برای بخش     تحلیل انتقال  یاجزا  

اثـر   کـه    شـود  میبینی   پیش ،با توجه به روند صعودی تولید در کل کشور         . نشان داده شده است    شماره سه در جدول   
 اثر سـهم ملـی      ،شود  می مشاهدهها    طور که در ستون جزء سهم ملی بخش         هر بخش مثبت باشد و همان      درسهم ملی   
  . است کشور مثبت یها استان عمدۀ اقتصادی های یک از بخش برای هر
 اسـت کـه ترکیـب       این موضوع به این معنا     مثبت است و     ها  استان همهعتی   صن  اثر ترکیب  ،در بخش خدمات    
، برخوردارنـد  رشد ملی باالتری     میزانهایی که از      در بخش مذکور به نحوی است که سهم بیشتری در بخش           صنعتی

 هرکدام به تنهـایی بـا همـان میـزان رشـد             ها  استانمهم    صنعتی های   اگر فرض کنیم که بخش     به عبارتی، . داشته است 
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127      ... های نسبی و تحلیل ساختاری تولید ناخالص داخلی بررسی مزیت

ی کـه در منطقـه   هـای   سهم بخش،زیراشد رشد متوسط منطقه از رشد متوسط ملی بیشتر خواهد         ،  یابندملی خود رشد    
در نتیجـه متوسـط رشـد       و   منطقه بیشتر است     )صنعتی(  در ترکیب بخشی   برخوردارنداز رشد بیشتری    ) کشور(مرجع  

همـه    و صـنعت سـاختمان ،  کـشاورزی هـای  ترکیب صنعتی در بخش اثرکه در حالی . دنده میمنطقه را بیشتر افزایش   
صـورتی اسـت کـه سـهم     ه  منطقـه بـ  )صـنعتی (  که ترکیب بخشی به این معنا است   این موضوع  منفی است و     ها  استان

اگر فرض کنیم کـه      ، دیگر عبارت به. داشته است ،  ی که از میزان رشد ملی باالتری برخوردارند       های  کمتری در بخش  
توسـط ملـی    رشـد م  میـزان    از   یابنـد  توسعه شان   با همان میزان رشد ملی     طور مجزا  هب هرکدام   صنعتی  منطقه های  بخش

 در ترکیـب بخـش    نـد   از رشـد پـایینی برخوردار      )کشور(ی که در منطقه مرجع      های   سهم بخش  زیراکمتر خواهد شد    
  .دنده می کاهش  منطقه بیشتر است و در نتیجه متوسط رشد منطقه را بیشتر)صنعتی(
  

ترکیب صنعتی و به تفکیک اثر ملی، ها   عمده اقتصادی استانهای مقایسه رشد ارزش افزوده بخش. 3جدول
 )میلیون ریال(                                    )1379-1383(ای طی دوره  منطقه

 کل ای منطقه صنعتی ملی کل ای منطقه صنعتی ملی  استان  صنعت  کشاورزی
 10115321 3801365 -861527 7175483 2125565 -1665095 -1736809 5527469 آذربایجان شرقی
 1258996 -732854 -271784 2263635 3164434 47526 -1428109 4545017 آذربایجان غربی

 675205 -62477 -100655 838337 2291121 440394 -847968 2698696 اردبیل
 23633928 8682980 -2040028 16990976 3838705 346161 - 600218 5092762 اصفهان
 214366 52953 -22024 183437 806492 417988 -178005 566509 ایالم
 4151687 3022076 -154133 1283745 911124 123377 - 360931 1148678 بوشهر
 30075570 -1233271 -4272031 35580871 4012413 418172  -1646814 5241054 تهران

 397140 -77469 -64760 539369 1210429 222296 -452744 1440877 بختیاری و چهارمحال
 5394865 -747198 -838073 6980135 7062898 518194 -2998660 9543364 خراسان
 3507837 -10238839 -1875707 15622382 5322969 1060245 -1953100 6215824 خوزستان
 1146903 -415176 -213143 1775222 1465394 86536  -631767  2010625 زنجان
 1905369 976119 -126794 1056044 1216690 97693 -512704  1631701 سمنان

 693829 161191 -72677 605316 1423258 261695 -532206 1693770 سیستان و بلوچستان
 4664674 528669 -564350 4700355 6587529 577760 -2753563 8763332 فارس
 2165253 -1780830 -538435 4484519 1150542 -1128140 -1044049 3322732 قزوین

 2498825 1529754 -132228 1101300 582237 -93537 -309627 985401 قم
 486777 -58045 -74340 619162 1846243 779935 -488562 1554871 کردستان
 3082493 -1434615 -616351 5133458 2150830 -5640363 -3569778 11360971 کرمان

 1483658 432109 -143482 1195031 2387735 912537 -675908 2151106 کرمانشاه
 158505 -58808 -29652 246965 943215 387068 -254816 810963 بویراحمد و کهگیلویه
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١٢٨ 50شماره         فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی   

  .3ادامه جدول 
 کل ای منطقه صنعتی ملی کل ای منطقه صنعتی ملی  استان  صنعت  کشاورزی

 504461 -211552 -97699 813712 3548965 735878 -1288904 4101991 گلستان
 1138559 -1796142 -400434 3335136 2222178 -377616 -1191177 3790971 گیالن
 664706 -582603 -170193 1417502 1391896 -719281 -967302 3078479 لرستان

 2600738 -148418 -375117 3124274 6549939 1262189 -2422748 7710497 مازندران
 5961823 -954086 -943662 7859571 2427825 974184 -666031 2119672 مرکزی
 2198472 494888 -232451 1936035 1940904 178411 -807541 2570034 هرمزگان
 1618231 297039 -180274 1501466 2602035 101085 -1145889 3646839 همدان

 2617532 553214 -281672 2345990 800613 -325286 -515866 1641765 یزد
 0 0 0 0 0 0 0 0 فرامنطقه
 17482725 -4061391 1943030 19601086 2949105 538363 -96161 2506903 ان شرقیآذربایج

 10069076 -2197772 1106328 11160520 859715 -615409 -58840 1533965 آذربایجان غربی
 4692822 -629340 479997 4842164 645318 127094 -20671 538895 اردبیل
 26940706 -3191817 2717605 27414918 7112157 2569657 -181193 4723694 اصفهان
 2224215 -72874 207171 2089918 600294 253809 -13821 360306 ایالم
 5952617 698538 473857 4780222 1687342 157989 -61004 1590356 بوشهر
 193627234 18848648 15763008 159015578 5976173 -8139155 -563039 14678367 تهران

 2983920 -252044 291847 2944118 438013 26918 -16398 427493 وبختیاری محالچهار
 34027306 -2819993 3323200 33524098 5284574 916899 -174220 4541896 خراسان
 26471499 1098941 2288311 23084247 2907536 -2842834 -229374 5979743 خوزستان
 3516200 -274349 341864 3448686 1337296 821541 -20573 536328 زنجان
 3912280 212044 333719 3366518 1204515 684895 -20727 540347 سمنان

 5298069 -1680205 629360 6348914 909480 -85271 -39679 1034430 سیستان و بلوچستان
 21674598 133615 1942748 19598236 5576877 2615017 -118144 3080004 فارس
 5738005 -106673 527122 5317555 1169629 296590 -34824 907863 قزوین

 5382010 -757453 553709 5585754 857078 328617 -21080 549541 قم
 5545071 -662071 559812 5647330 364230 -147103 -20396 531729 کردستان
 9611907 -1602064 1011371 10202601 1724749 341357 -55181 1438574 کرمان

 8180380 -261768 761384 7680764 1775325 659384 -44513 1160454 کرمانشاه
 2214404 -257114 222902 2248616 189509 -196439 -15395 401343 بویراحمدو کهگیلویه
 6622399 -1176401 703362 7095438 1305400 686739 -24677 643338 گلستان
 12539846 -1349365 1252646 12636565 2228826 162740 -82413 2148500 گیالن
 6434939 -571971 631942 6374967 666131 55556 -24355 634930 لرستان

 17091048 -2143284 1734714 17499618 3141259 856881 -91120 2375498 مازندران
 8226921 55192 736995 7434734 1935774 123954 -72271 1884091 مرکزی
 13510371 2010831 1037126 10462414 1744988 117291 -64926 1692624 گانهرمز

 7918860 485918 670365 6762576 894505 204576 -27520 717449 همدان
 5438841 -92425 498856 5032409 517578 -519664 -41374 1078616 یزد

 842943 616651 20409 205883 0 0 0 0 فرامنطقه
  .تحقیقنتایج :خذأ م
  
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

je
rp

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            14 / 22

https://qjerp.ir/article-1-261-fa.html


129      ... های نسبی و تحلیل ساختاری تولید ناخالص داخلی بررسی مزیت

لرسـتان و یـزد و در       ،  گـیالن ،  کرمـان ،  قـم ،  قـزوین ،   آذربایجان شـرقی   یها  استانجز   بخش کشاورزی به   در  
 کهگیلویـه و ، کردسـتان ، سیـستان و بلوچـستان  ، خوزستان، تهران،  آذربایجان غربییها استانبخش ساختمان به جز   

 ،بنـابراین . اسـت هـا   یـت نـسبی منطقـه در ایـن بخـش         مزه  و بیان کنند  است  ای مثبت     اثر سهم منطقه   ،و یزد  بویراحمد
 و  برخوردارنـد پـذیری     مناطق از مزیـت نـسبی و رقابـت         دیگر مورد مطالعه در مقایسه با       ه طی دور   مذکور یها  استان

که سهم رقـابتی مثبـت بـا ترکیـب صـنعتی       هایی در بخش .اند تری داشته نسبت به متوسط کل کشور عملکرد مناسب     
ای  رشد بـالقوه  تواند   می که   است منطقه   های   مزیت نسبی بالقوه در رشد این بخش       هکنند  بیان ،تمثبت همراه شده اس   

   . به همراه داشته باشدمنطقه  برای اقتصاد
همدان اجزاء و ساختار    ،  هرمزگان،  کرمانشاه،  فارس،  سمنان،  خوزستان،   تهران یها  استان ،در بخش خدمات    

دلیـل   ه نرخ رشد آنها در هر استان بیش از همتای ملی خـود بـوده اسـت و بـ          ،ینبنابرا. دارند مثبت   ای  منطقهصنعتی و   
 مـذکور از بیـشترین امکانـات و فرصـت هـا جهـت ایجـاد        هـای  فعالیت استآنکه انتقال کل بیش از اثر ملی مربوط   

 شناسـایی    مورد نظر  ه طی دور  ها  استانهای رشد اقتصادی آن      به عنوان محرک   واست  برخوردار بوده   ،  ارزش افزوده 
 داشـته  نقـش بـسیار مهمـی    منطقـه   ها در افزایش تولید    این بخش  در آینده    توان انتظار داشت که    می ، بنابراین .اند شده
  .باشند

 بیان کننـدۀ  اند که ای منفی با یک ساختار صنعتی مثبت  منطقهء در بخش خدمات دارای جز     ها  استان از   برخی  
 که در چشم انداز رشـد منطقـه   بخشی هستند در شان دن مزیت نسبیمناطق در حال از دست دا که   است   موضوعاین  

 هـای   ها باید سیاستگذاران دولتی و محلـی اسـتراتژی         در این بخش   ،بنابراین .از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است      
  . بهبود مزیت نسبی منطقه و بازیابی مجدد سهم رقابتی منطقه ارائه کنندبرایجدیدی را 

 آن  دهـد   مـی  کـه نـشان      ددارنـ ای    یک اثر منفـی منطقـه      و یک اثر منفی در ساختار صنعتی        اه  استان از   برخی  
 گویند و  می بازندۀ اقتصادی ،  به این بخش   که مزیت ندارند    برخوردار است، مناطق در بخشی که از رشد ملی خوبی         

 ایـن وساختمان دارای   در بخش کشاورزی     ها  استان از   برخی. یابد میدر تولید منطقه کاهش     صنعت  زودی رشد آن    ب
یـزد در بخـش کـشاورزی و         لرسـتان و  ،  گـیالن ،  رمـان ک،  قـم ،  قـزوین ،   آذربایجان شـرقی   یها  استان . هستند  ویژگی
کهگیلویـه و بویراحمـد و یـزد در    ، کردسـتان ، سیـستان وبلوچـستان  ، خوزسـتان ، تهـران ،  آذربایجان غربی یها  استان

، زنجـان ،  خوزسـتان ،  خراسـان ،  چهارمحال وبختیـاری  ،  تهران،  یلاردب،   آذربایجان غربی  یها  استان و   بخش ساختمان 
مازنـدران و مرکـزی در بخـش صـنعت          ،  لرستان،  النگی،  گلستان،  کهکیلویه و بویراحمد   ،کرمان،  کردستان،  قزوین
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١٣٠ 50شماره         فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی   

 دالیـل   ، بررسـی  اسـت  توجـه    قابلهم آنها در اقتصاد هر استان       ینکه س ه ا  اما با توجه ب    هایی هستند، دارای چنین ویژگی  
  .استلکرد نامناسب آنها ضرورتی اجتناب ناپذیر عم
  
   از بعد تولید با استفاده از ضریب مکانیها استانای   پایههای فعالیت تعیین .2-3

  از .  اسـتفاده شـده اسـت      (LQ)ای هر استان از ضریب مکـانی          پایه های  فعالیتبرای تعیین و شناسایی      ،این مطالعه  در
دسـت   ه رابطـه زیـر بـ       از (LQ)مدل. شود  می استفاده   ها  استان پایه وغیر پایه در      های این شاخص برای شناسایی بخش    

  :آید می
 

 

 

  
  

iLQ :       ضریب مکانی تولید منطقه در بخشi، ie:    تولید منطقه در بخش i،iE :        تولیـد کـشور در بخـشi ،

∑ ie : کل تولید منطقه، ∑ iE:کل تولید کشور . 

 در صـورتی کـه      اسـت و  نسبت مکانی به عبارتی سهم تولید هر بخش در منطقه به سهم کل تولید در کشور                   
 و منجر به صدور کاال یا خـدمات در آن بخـش   شود میای محسوب   پایه ،این نسبت بزرگتر از یک باشد آن فعالیت       

 اقتـصادی  هـای  فعالیـت کـه  طوری  به است آن فعالیت غیر پایه  ،دشکوچکتر از یک با   (LQ)که    در صورتی  .شود  می
 و در اسـت  و کاال و خـدمات تولیـدی آن بخـش بـرای مـصارف داخلـی منطقـه        استآن بخش دارای بازار داخلی  

  )1378اری، زی (.کنند می پایه عمل های فعالیتکننده برای  حقیقت به عنوان یک پشتیبان و حمایت
 در بخـش    هـا   اسـتان  بیـشتر  )1383 و   1379(هـای     ست که در سال    ا ایندهنده    نشان شماره چهار نتایج جدول     

 بنـابراین   ووندش میای محسوب     پایه های  فعالیتها به عنوان     و این بخش  د  ان  داشتهکشاورزی و ساختمان مزیت نسبی      
  .ها هدایت کرد  این بخش نسبته بها استان از امکد های حمایتی و اشتغالزایی را در هر توان سیاست می
  
 

  

∑

∑
=

i

i
i
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i
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131      ... های نسبی و تحلیل ساختاری تولید ناخالص داخلی بررسی مزیت

   دو مقطع زمانی درهای کشور  های اقتصادی مهم استان نتایج مدل اقتصاد پایه در فعالیت. 4جدول
  )1383و1379(های  سال

1379  1383  
  خدمات  ساختمان  صنعت  کشاورزی  خدمات  ساختمان  صنعت  کشاورزی  

 1 1 1 1 1 1 1 1  کل کشور
 86/0 04/1 57/1 89/0 95/0 9/0 14/1 1/1 یجان شرقیآذربا

 97/0 85/0 58/0 84/1 96/0 98/0 64/0 61/1 آذربایجان غربی
 88/0 89/0 52/0 42/2 91/0 75/0 52/0 09/2 اردبیل
 73/0 32/1 11/2 63/0 85/0 08/1 74/1 65/0 اصفهان
 96/0 77/1 33/0 66/1 1/1 40/1 32/0 22/1 ایالم
 78/0 88/1 58/1 77/0 91/0 25/2 81/0 9/0 بوشهر
 25/1 54/0 85/0 17/0 25/1 85/0 92/0 17/0 تهران

 91/0 06/1 52/0 13/2 92/0 95/0 /56 86/1 بختیاری و چهارمحال
 01/1 19/1 68/0 29/1 03/1 04/1 71/0 21/1 خراسان
 91/0 22/1 16/1 10/1 76/0 46/1 70/1 84/0 خوزستان
 72/0 67/1 1/1 87/1 75/0 86/0 27/1 79/1 زنجان
 77/0 55/1 22/1 55/1 86/0 02/1 89/0 71/1 سمنان

 02/1 37/1 44/0 45/1 1/1 33/1 35/0 21/1 سیستان و بلوچستان
 88/0 53/1 74/0 68/1 91/0 06/1 72/0 68/1 فارس
 74/0 13/1 56/1 46/1 64/0 81/0 77/1 64/1 قزوین

 97/0 04/1 28/1 71/0 14/1 83/0 74/0 83/0 قم
 07/1 66/0 39/0 75/1 14/1 79/0 41/0 29/1 کردستان
 73/0 95/0 09/1 36/2 61/0 64/0 01/1 79/2 کرمان

 96/0 46/1 62/0 46/1 06/1 19/1 54/0 22/1 کرمانشاه
 98/0 98/0 32/0 08/2 02/1 35/1 37/0 51/1 کهگیلویه و بویراحمد

 88/0 06/1 31/0 59/2 94/0 63/0 36/0 24/2 گلستان
 01/1 41/1 62/0 23/1 97/0 22/1 84/0 20/1 گیالن
 1 82/0 57/0 74/1 93/0 /69 68/0 85/1 لرستان

 91/0 19/1 56/0 98/1 96/0 96/0 56/0 74/1 مازندران
 66/0 28/1 12/2 02/1 65/0 22/1 26/2 76/0 مرکزی
 06/1 19/1 68/0 01/1 06/1 27/1 64/0 07/1 هرمزگان

 91/0 81/0 72/0 99/1 9/0 71/0 66/0 2 نهمدا
 86/0 98/0 53/1 1 84/0 33/1 29/1 12/1 یزد
  .نتایج تحقیق :خذمأ
  

گانـه    پـانزده هـای  فعالیـت  براساس (LQ) ضریب، ها استانای   پایههای فعالیت شناخت و تحلیل دقیق از  برای
 هـای   فعالیـت  در   هـا   بیـشتر اسـتان   د کـه    نـ ده مـی  نـشان    شـماره پـنج و شـش      ول  ا جـد  .محاسبه شده اسـت    ها  استاندر  
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١٣٢ 50شماره         فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی   

 19(  و مددکاری اجتمـاعی    بهداشت،  ) استان 23(آموزش،  )1383  سال  استان در  23(جنگلداریشکار و   ،  کشاورزی
ای را   بـه ترتیـب بیـشترین فعالیـت پایـه     ) اسـتان 14( انبارداری و ارتباطات، حمل ونقل ،  ) استان 17( ساختمان،  )استان
 در جهـت  ، پیـشرو هـای  فعالیـت  بـه   توجهبایست با    می ای  منطقهریزان و سیاستگذاران ملی و       برنامه ، بنابراین . اند داشته

  .افزایش تولید و اشتغال در کشور گام بردارند
  

  1379  سال ارزش افزوده درجهتها از  ای استان های پایه فعالیت. 5جدول
  

  فعالیت پایه ای استان  استان
  هتل و رستوران، عمده فروشی، طبیعی برق وگاز مین آب وأت، صنعت،  جنگلداریو شکار، کشاورزی آذربایجان شرقی
، حمل ونقل، هتل و رستوران، ساختمان، طبیعی برق وگاز مین آب وأت، صنعت، و جنگلداری شکار، کشاورزی آذربایجان غربی

  سایرخدمات عمومی، بهداشت، آموزش، اداره امور عمومی، انبارداری و ارتباطات
  سایرخدمات عمومی، آموزش، هتل و رستوران، عمده فروشی، و جنگلداری شکار، کشاورزی لاردبی

  هتل و رستوان، تامین آب وبرق و گازطبیعی، صنعت اصفهان
  سایرخدمات عمومی، بهداشت، آموزش، اداره امور عمومی، ساختمان، و جنگلداری شکار، کشاورزی ایالم
، اداره امور عمومی، انبارداری و ارتباطات، حمل ونقل، ساختمان، رق وگازطبیعیتامین آب وب، معدن، ماهیگیری بوشهر

  آموزش
، مستغالت، ای مالیه واسطه گری، هتل و رستوران، تعمیر وسایل نقلیه و کاالها، خرده فروشی، عمده فروشی تهران

  سایر خدمات، بهداشت،  عمومیهادار، خدمات کسب وکار کرایه و
  بهداشت، آموزش، حمل ونقل، ساختمان، معدن، و جنگلداری شکار، کشاورزی بختیاریو چهارمحال
، بهداشت، آموزش، حمل ونقل، هتل و رستوران، عمده فروشی، ساختمان ،و جنگلداری شکار، کشاورزی خراسان

  سایرخدمات عمومی
  ساختمان، طبیعی مین آب وبرق وگازأت، صنعت، ماهیگیری خوزستان
  سایرخدمات عمومی، آموزش، صنعت، معدن، و جنگلداری شکار، کشاورزی زنجان
  بهداشت، آموزش، اداره امورعمومی، حمل ونقل، ساختمان، معدن، و جنگلداری شکار، کشاورزی سمنان

، بهداشت، آموزش، اداره امورعمومی، حمل ونقل، ساختمان، ماهیگیری، و جنگلداری شکار، کشاورزی سیستان و بلوچستان
  میسایرخدمات عمو

، مستغالت و کرایه، حمل ونقل، ساختمان، برق وگاز طبیعی، مین آبأت، معدن، و جنگلداری شکار، کشاورزی فارس
  بهداشت، آموزش

  صنعت، و جنگلداری شکار، کشاورزی قزوین
  عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کاالها، هتل و رستوران، مستغالت، بهداشت قم

  زی، شکار و جنگلداری، عمده فروشی، حمل ونقل، اداره امورعمومی، بهداشت، سایر خدمات عمومیکشاور کردستان
  کشاورزی، شکار و جنگلداری، معدن کرمان

کشاورزی، شکار و جنگلداری، تأمین آب و برق وگازطبیعی، ساختمان، هتل و رستوران، اداره امور عمومی،  کرمانشاه
  آموزش، بهداشت

  کشاورزی، شکار و جنگلداری، ساختمان، اداره امور عمومی، آموزش، بهداشت، سایرخدمات عمومی احمدوبویر کهگیلویه
  کشاورزی، شکار و جنگلداری، ماهیگیری، عمده فروشی، اداره امورعمومی، آموزش گلستان
ی، هتل، فروش کشاورزی، شکار و جنگلداری، ماهیگیری، تأمین آب و برق و گازطبیعی، ساختمان، عمده گیالن

  آموزش، بهداشت
  نقل، اداره امورعمومی، آموزش کشاورزی، شکار و جنگلداری، معدن، عمده فروشی، حمل و لرستان

و جنگلداری، ماهیگیری، تأمین آب و برق وگازطبیعی، عمده فروشی، هتل و رستوران، حمل  کشاورزی، شکار مازندران
  خدمات عمومی ونقل، آموزش، بهداشت، سایر

  صنعت، تأمین آب و برق و گاز طبیعی مرکزی
  ماهیگیری، تأمین آب و برق وگاز طبیعی، ساختمان، حمل و نقل هرمزگان
  کشاورزی، شکار و جنگلداری، هتل و رستوران، آموزش، بهداشت، سایر خدمات عمومی همدان

  ایر خدمات عمومیکشاورزی، شکار و جنگلداری، معدن، صنعت، ساختمان، حمل ونقل، آموزش، بهداشت، س یزد
  .نتایج تحقیق: خذأم
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133      ... های نسبی و تحلیل ساختاری تولید ناخالص داخلی بررسی مزیت

  
  1383  سالها از بعد ارزش افزوده در ای استان های پایه فعالیت. 6جدول

  ای استان فعالیت پایه  استان
  آموزش، هتل، عمده فروشی، طبیعی برق و گاز مین آب وأت، صنعت آذربایجان شرقی
  سایرخدمات عمومی، بهداشت، آموزش، اداره امور عمومی، انهتل و رستور، و جنگلداری شکار، کشاورزی آذربایجان غربی

  آموزش سایرخدمات عمومی، هتل و رستوران، عمده فروشی، و جنگلداری شکار، کشاورزی اردبیل
  ساختمان، برق و گازطبیعی مین آب وأت، صنعت، معدن اصفهان
  سایرخدمات عمومی ، بهداشت، آموزش، اداره امور عمومی، ساختمان، و جنگلداری شکار، کشاورزی ایالم
  اداره امور عمومی ، حمل ونقل، ساختمان، طبیعی برق وگاز مین آب وأت، صنعت، ماهیگیری بوشهر
، مستغالت، واسطه گریهای مالی، هتل و رستوران، تعمیر وسایل نقلیه و کاالها، خرده فروشی، عمده فروشی تهران

  سایر خدمات عمومی، ادارۀ امور عمومی
  کشاورزی، شکار و جنگلداری، ماهیگیری، معدن، ساختمان، حمل ونقل، آموزش، بهداشت   محال و بختیاریچهار

کشاورزی، شکار و جنگلداری، صنعت، تأمین آب و برق وگازطبیعی، ساختمان، عمده فروشی، هتل و  خراسان
  رستوران، حمل ونقل، آموزش، بهداشت 

  ونقل، آموزش، بهداشت هیگیری، صنعت، تأمین آب، برق و گازطبیعی، حملکشاورزی، شکار و جنگلداری، ما خوزستان
  بهداشت  ، آموزش، حمل ونقل، ساختمان، معدن، ماهیگیری، و جنگلداری شکار، کشاورزی چهارمحال و بختیاری

هتل و ، عمده فروشی، ساختمان، برق وگازطبیعی مین آب وأت، صنعت، و جنگلداری شکار، کشاورزی خراسان
  بهداشت ، آموزش، حمل ونقل، تورانرس

، آموزش، حمل ونقل، برق و گاز طبیعی، مین آبأت، صنعت، ماهیگیری، و جنگلداری شکار، کشاورزی خوزستان
  بهداشت

  آموزش ، ساختمان، صنعت، معدن، و جنگلداری شکار، کشاورزی زنجان
  بهداشت، آموزش، اداره امورعمومی، لحمل ونق، ساختمان، صنعت، معدن، و جنگلداری شکار، کشاورزی سمنان

  بهداشت، آموزش، اداره امورعمومی، حمل ونقل، ساختمان، ماهیگیری، و جنگلداری شکار، کشاورزی سیستان و بلوچستان
  بهداشت  ، آموزش، مستغالت، ساختمان، برق وگاز طبیعی، مین آبأت، معدن، و جنگلداری شکار، کشاورزی فارس
  ساختمان ، صنعت، و جنگلداری رشکا، کشاورزی قزوین

  سایر خدمات عمومی، بهداشت، هتل و رستوران، عمده فروشی، ساختمان، صنعت قم
 سایر، بهداشت، آموزش، عمومی اداره امور، حمل ونقل، عمده فروشی، معدن، و جنگلداری شکار، کشاورزی کردستان

  خدمات عمومی
  آموزش ، برق وگاز طبیعی، ن آبمیأت، معدن، و جنگلداری شکار، کشاورزی کرمان

  بهداشت، آموزش، اداره امور عمومی، ساختمان، و جنگلداری شکار، کشاورزی کرمانشاه
  بهداشت، آموزش، اداره امور عمومی، ساختمان، ماهیگیری، و جنگلداری شکار، کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد

  آموزش ، عمومی اداره امور، حمل ونقل، عمده فروشی ،ساختمان، ماهیگیری، و جنگلداری شکار، کشاورزی گلستان
فروشی هتل  و  عمده، ساختمان، برق وگازطبیعی مین آب وأت، ماهیگیری، و جنگلداری شکار، کشاورزی گیالن

   بهداشت، آموزش، رستوران
  بهداشت ، آموزش، عمومی اداره امور، حمل ونقل، معدن، و جنگلداری شکار، کشاورزی لرستان
فروشی هتل و  عمده، ساختمان، برق وگازطبیعی مین آب وأت، ماهیگیری، و جنگلداری شکار، کشاورزی درانمازن

  سایرخدمات عمومی، بهداشت، آموزش، رستوران
  طبیعی برق و گاز مین آب وأت، صنعت مرکزی
  نقل  حمل و، ساختمان، برق وگازطبیعی تامین آب و، ماهیگیری هرمزگان
  بهداشت ، آموزش، حمل ونقل، و جنگلداری ارشک، کشاورزی همدان

  بهداشت ، آموزش، حمل ونقل، صنعت، معدن، و جنگلداری شکار، کشاورزی یزد

 .نتایج تحقیق :خذأم
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١٣۴ 50شماره         فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی   

  تیراهکارهای سیاسارائه گیری و  نتیجه. 4
بـا افـزایش    .دشـو  مـی  محـسوب  ای منطقـه ریـزان ملـی و    ترین اهداف دولتمردان و برنامه توسعه پایدار از مهم رشد و 

مـستلزم  موضـوع،   تحقـق ایـن     .  را ارتقـاء داد     آن منـاطق   مـردم معیشت   توان سطح زندگی و    می،   مناطق درآمد سرانه 
 شـد تـا ضـمن تعیـین عوامـل            تالش ، راستا ایندر .استو ساختار اقتصادی مناطق      تنگناها،  ها درک درست از مزیت   

  بـر  کـشور  یهـا   اسـتان  نـسبی    هـای   مزیتر ساختار اقتصادی و     اث،  به لحاظ نظری   ای  منطقهاصلی مؤثر بر رشد اقتصاد      
 ضریب مکـانی ارزیـابی   وهای تحلیل انتقال ـ سهم    با استفاده از مدل)1379ـ 1383(های رشد اقتصادی آنها طی سال

  :است در دورۀ مورد مطالعه به شرح زیر  به دست آمده نتایج. و تحلیل شود
لرسـتان و یـزد و در       ،  گـیالن ،  کرمـان ،  قـم ،  قـزوین ،  ایجان شرقی  آذرب یها  استاندر بخش کشاورزی به جز       •

کهگیلویـه و   ،  کردسـتان ،  سیـستان و بلوچـستان    ،  خوزسـتان ،  تهران،   آذربایجان غربی  یها  استانبخش ساختمان به جز     
 . استها  مزیت نسبی منطقه در این بخشدهنده  که نشان استای مثبت  یزد اثر سهم منطقه وکردستان ، بویراحمد

مزگان و همـدان دارای سـاختار       هر،  مرکزی،  فارس،  سمنان،  خوزستان،   تهران یها  استان ، بخش خدمات  در •
 فعالیـت خـدمات در   است،از اثر ملی مربوط  بیشنها آانتقال کل اثر که  دلیل  این هو بهستند  مثبت ای منطقهصنعتی و   

هـای   به عنوان محـرک   واستده برخوردار ها جهت خلق ارزش افزو  مذکور از بیشترین امکانات و فرصتیها  استان
 .شود میرشد اقتصادی منطقه محسوب 

 یهـا   اسـتان  ولرسـتان و یـزد      ،  گـیالن ،  کرمان  ،  قم،  قزوین،   آذربایجان شرقی  یها  استاندر بخش کشاورزی     •
 مانکهگیلویه وبویراحمد و یزد در بخـش سـاخت        ،  کردستان،  سیستان و بلوچستان  ،  خوزستان،  تهران،  آذربایجان غربی 

، کردسـتان ،  قـزوین ،  زنجان،  خوزستان،  خراسان،  چهارمحال وبختیاری ،  تهران،  اردبیل،   آذربایجان غربی  یها  استانو  
رای سـاختار  مازنـدران و مرکـزی در بخـش صـنعت نیـز دا         ،  لرسـتان ،  گیالن،  گلستان،  کهکیلویه و بویراحمد  ،  کرمان

 مناسـبی  مـذکور رشـد ملـی    هـای   آن منـاطق در بخـش       نشان دهنده این اسـت کـه         که   هستند منفی   ای  منطقهصنعتی و   
 .دهند میزودی مزیت خود را در منطقه از دست   ها به این بخش اند و نداشته

،  کشاورزی های  فعالیت،  )1383و  1379( ایه  دهد که در سال    میاز ضریب مکانی نشان     دست آمده     بهنتایج   •
گانـه   هـای پـانزده    از بین فعالیت   رتباطاتا نبارداری و ا،  حمل ونقل ،  ساختمان،  بهداشت،  آموزش،  شکار و جنگلداری  

ریزان و سیاستگذاران ملی     بنابراین برنامه . شوند محسوب می  آنها   )صادراتی(ای    پایه های  فعالیت ءجز ها  استاندر بیشتر   
 نـد    برخـوردار  هـا   اسـتان ی کـه از مزیـت نـسبی در          هـای   فعالیـت ای و     پایـه  هـای   شناخت بخـش  بایست با    می ای  منطقهو  

 و صـورت گیـرد  ای و اصـلی      پایـه  هـای   فعالیـت ایـن    های سـرمایه گـذاری در      که اولویت  نندرا اتخاذ ک  یی  ها سیاست
 .به سمت این بخشها هدایت شود  کشور به رشد و توسعه اقتصادیدستیابی هتهای حمایتی و تشویقی در ج سیاست
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135      ... های نسبی و تحلیل ساختاری تولید ناخالص داخلی بررسی مزیت

  منابع 
 سازمان مدیریت و برنامه ریـزی       :، اصفهان ای در ایران    نطقهای رشد اقتصاد م    تحلیل مقایسه ،  )1382 (ایروانی، محسن 

 .استان اصفهان

تحلیــل رونــد رشــد اشــتغال و تغییــرات ســاختاری آن در بخــش صــنعت در  تجزیــه و ،)1378 (جمــشیدی، رمــضان
  .دانشگاه تربیت مدرس،  دانشکده علوم انسانی :تهران ، پایان نامه کارشناسی ارشد،های مختلف کشور استان
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 .263-297 صص
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 سـازمان مطالعـه و تـدوین کتـب علـوم       :، تهـران  هـا  ها و مـدل    ای، تئوری   اقتصاد منطقه ،  )1380 (صباغ کرمانی، مجید  
 .، چاپ اول)سمت( اه انسانی دانشگاه

ـ  سازمان برنامه وبودجه، مرکـز مـدارک اقتـصادی     :، تهرانای ریزی توسعه منطقه مبانی برنامه، )1377(صرافی، مظفر
  . اجتماعی

، ترجمۀ فاطمه تقی زاده،     ای  ریزی شهری و منطقه    بینی در برنامه   فنون پیش ،  )1376(مگ کرگور  و برایان     برایان ،فیلد
 . سازمان برنامه وبودجه، چاپ اول:تهران

 . قتصادی مرکز آمارایران، دفتر حسابهای ا:ای، تهران ، حسابهای منطقهحسابهای ملی ایران، )1384 (مرکزآمار ایران

 عمـدۀ اقتـصادی منـاطق       هـای   تجزیـه وتحلیـل ساختاراشـتغال در بخـش        "،  )1383  (ترکیلیال  مصری نژاد، شیرین و     
پژوهـشنامه علـوم انـسانی و     ،"(LQ)رهیافت تغییر ـ سـهم و شـاخص    )1372-1382(شهری ایران در طی دورۀ 
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