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 دهیچك
 شدناتت  منطقده،  پایددار  توسعه و زاییاشتغال برای ایبرنامه تدوین جهت

 تولیدد  نسبی مقاله مزیت این است. مزیتهای آن ضرورت و از موقعیت کافی
 کشور را های استان های عمده اقتصادی در بخش اشتغال ناتالص داتلی و

 ملی، رشد اثر سه مدل این در. کندمی سهم بررسی انتقال مدلبا بکارگیری 
 و تغییدر  باعد  کده   شدود در نظدر گرفتده مدی    رقدابتی  رشد و ساتتاری رشد

شداللین و   بدرای  اقتصدادی  عمدده  هدای  بخش جذابیت میزان در تحوالتی
اشدتغال و   هدای  داده از اسدتااده  بدا  ،اسدا   این بر .دنشو تولیدکنندگان می

 به تدمات و صنعت، کشاورزی شامل اقتصادی عمده ارزش افزوده بخشهای
 مزیددت از حید  2939 و 2993 هددای سدال  در کشددور هدای اسددتان تاکید  
است. در زمینده اشدتغال پدن     شده  بندی رتبه و شناسایی یاد شده بخشهای

بیشتری  روند رشد بیشتریبوشهر  و کرمان فار ، سمنان، هرمزگان،  استان
ها در حال جذب نیروی کار هسدتند  و براسدا  تولیدد    نسبت به سایر استان

 تراسدان  بوشدهر،  اردبیدل،  لربدی،  آذربایجدان ناتالص داتلی چهارده استان 
 مرکزی، گیالن، کرمانشاه، قم، قزوین، فار ، بلوچستان، و سیستان شمالی،

 اسایی شدند.یزد به عنوان موتورهای توسعه کشور شن و ،همدان هرمزگان

 

مددل انتقدال سدهم، مزیدت نسدبی، اشدتغال، تولیدد         :كلیدیهای  واژه

  .ناتالص داتلی

 R58, R11, C02: JELبندی طبقه
 

 

 

Abstract 

In order to programming for employment creation and 

sustainable development of a region, it is necessary to 

have adequate knowledge of its situation and 

advantages. This paper, using Shift -Share Model, 

studies the relative advantage of GDP and the 

employment of main economic sectors in provinces of 

Iran. In this model three effects including national 

growth, structural growth and competitive growth have 

been considered that lead to changes in the attractiveness 

of the major economic sectors for employees and 

producers. Accordingly, the advantages of major 

economic sectors including agriculture, industry and 

services in different provinces of the country have been 

identified and ranked in 2010 and 2014, using 

employment and value-added data of them. Regarding 

the employment, five provinces including Hormozgan, 

Semnan, Fars, Kerman, and Bushehr are absorbing labor 

force more quickly than others; and based on GDP, 

fourteen provinces including west Azerbaijan, Ardebil, 

Bushehr, North Khorasan, Sistan and Baluchestan, Fars, 

Qazvin, Qom, Kermanshah Gilan, Markazi, Hormozgan, 

Hamadan, and Yazd have been identified as engines of 

national development.  

 

Keywords: Shift-Share Model, Comparative Advantage, 
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 مقدمه

 یابیباورند که دست ینا بر ای توسعه منطقه یناز متخصص یبرت
. شدود  یممکدن مد   ای منطقه یزیر با برنامه ای به اهداف توسعه

و  هدا  یاستتوجه به س در گرو سطح یندر ا ریزی برنامه یتموفق
و  یدت در گرو توجه کردن به توان، ظرف یزکالن  و ن های برنامه

تدوان کوششدی    ریزی را می برنامه. امکانات منطقه مدنظر است
هدای اقتصدادی در    گیری آگاهانه برای هماهنگ ساتتن تصمیم

دراز مدت دانست که هدف آن جهت دادن و سرعت بخشدیدن  
 امروزه چه اگر(. 1: 2939، )افشاری ستبه توسعه ی  کشور ا

 گدذاری  سیاسدت  امدر  در کدالن  هدای  سیاسدت  بده  توجده 

 شده پذیرفته کلی اصل ی  عنوان به ای)درون استانی( منطقه

 ملدی  سدطح  در آنچده  کده  نیسدت  معندی  آن به این اما است،

 واقد   مایدد  نیدز  منداق   و هدا  استان تمام برای است مناسب

 توسدعه  و رشدد  .(1:2934، همکداران شود)عنابسدتانی و   مدی 

 اقتصداد  مباحد   مهمتدرین  از کشدور  ید   منداق   اقتصدادی 

 کده  قدوری  بده  آیدد،  به شمار مدی  اتیر های دهه در ای منطقه

 مهدم  اهدداف  از یکدی  عنوان به مناق  توسعه و رشد بررسی

 بررسی اقتصاد با است. گرفته قرار توجه مورد محلی های دولت

 برتدی  کده  شدود  مدی  مشدخص  مختلد   کشورهای یامنطقه

 و دارند بهتری اقتصادی عملکرد دیگر مناق  به نسبت مناق 
 دارند. این باالتری اقتصادی رشد کشور میانگین با مقایسه در

 های مزیت وجود مناسب، ناشی از ساتتار اقتصادی فزاینده رشد

 زیرید برنامه و گذاری سیاست و مختل  های فعالیت در نسبی

 نشدان  ایدران،  در موجدود  هایاست. واقعیتصحیح  ای منطقه

 در زیدادی  هدای  نابرابری کشور مختل   مناق در که دهد می

 عددم  دلیدل  بده  پدیدده  ایدن  دارد. وجدود و اشتغال  تولید زمینه

 توسعه زمینه در مختل  مناق  استعدادهای و امکانات شناتت

 توسعه روند است و باع  شده همچنان آمده وجود به اقتصادی
 شداهد  روز بده  روز و کند پیدا ادامه مناق  بعضی در نیافتگی

 و تولیدد  نظدر  از کشدور  مختلد   منداق   بدین  شکاف افزایش
 شدد  مقاله سعی این در .(269:  2994)سبحانی،  باشیم اشتغال
 هدای  مزیدت  عددم  و هدا  مزیدت  و شود داده پوشش فوق مسائل
 بر ای پایه عنوان به هم بتواند تا شود های کشور شناسایی استان
 اولین تود جزو نوع در اینکه هم و گیرد قرار کشور ریزی برنامه

 هدف کلی حالت در پس. باشد زمینه این در منسجم اقدام های
 جهدت  مختلد   هدای  استان های مزیت شناسایی تحقی ، این از

 .باشد می استانی و ای منطقه ملی، های ریزی برنامه در استااده

 2این تحقید ، مددل انتقدال سدهم     رویکرد مورد استااده در

های مربوط به اشتغال و ارزش افزوده  باشد که براسا  داده می
 .های عمده اقتصادی انجام شده است ها در بخش استان

در ادامه این مقاله ابتدا به انواع نظریات مزیت اشداره شدده   
چند مطالعه تجربی و نظدری در رابطده بدا مددل      است و سپس

در ادامده ضدمن    شدود.  انتقال سهم، به صورت تالصه ارائه می
های مدل برای سه بخش  زیر شاتص تشریح مدل انتقال سهم،

شدود. در پایدان    ها محاسبه می عمده اقتصادی به تاکی  استان
نیز نتای  و پیشنهادات به دست آمده در ایدن مقالده بیدان شدده     

 است.

 
 الف( زمینه پیدایش نظریات سنتی مزیت و انواع آن

 آن در .رسدد  مدی  هجددهم  قرن به تاریخی نظریه مزیت سابقه
 تشدریح  بدرای  نسدبی  مزیدت  الگوی کالسی  اقتصاد در زمان

 ی نظریدده شددد. مددی ارائدده مختلدد  اقتصددادهای بددین تادداوت
 تاکدرات  پایده  کده  اسدت  تجاری نظریات جمله مرکانتیلیسم از

 تشدکیل  را مدیالدی  21۱۱ تدا  21۱۱ هدای  سال بین اقتصادی
 راه مهمترین که بودند معتقد مرکانتیلیست یا سوداگران دهد. می

 کده  اسدت  آن شدود  قدرتمندد  و ثروتمندد  کشدوری  آنکده  برای
 بدا  التاداوت  به ما نتیجه در و باشد وارداتش از بیشتر صادراتش
 رابطده،   ایدن  در. شدود  تسویه قال مانند قیمتی فلز ی  دریافت

 مدی  بیشتر قالی داشتن مبنای بر را کشور هر شدن قدرتمندتر
 زمدان  از لحظده  هر در موجود قالی مقدار که آنجا از .دانستند
 ممال  سایر زیان به توانست می تاص کشوری لذا ، بود ثابت

 عقیدده  ایدن  از سدوداگران  رو ایدن  از.  شود مند بهره تجارت از
 را واردات و تشوی  را صادرات باید دولت که کردند می حمایت
 (.62 :2943 کند )تاضلی، محدود

 در 2116 سدال  در اسدمیت  آدام:مزیت مطلق آدام اسمیت
 ید   ثروت که را سوداگران مکتب ماروضات ملل ثروت کتاب
 و دارد بسدتگی (  نقره و قال)  کشور آن دارایی میزان به کشور

 ببرند سود تجارت از توانند می کشور سایر ضرر به فقط کشورها
 کشدورها  بدین  آزاد تجارت که داشت عقیده او. برد سؤال زیر را

 کداالیی  تولیدد  بر کشورها تولید عوامل و شده کار تقسیم باع 
 سدایر  کداالی  بدا  مقایسده  در کداال  آن کده  شدد  تواهد متمرکز
 دو هدر  کده  اسدت  صورت این در و شود تولید تر ارزان کشورها
کده   ایدن اسدتدالل   وی با بیان.  برند می سود تجارت از کشور
 تخصص کاالیی تولید در تواند می کشور هر آزاد، تجارت بوسیله

                                                      
1. Shift-share 
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 کارایی با را کاال آن یعنی) دارد مطل  مزیت آن در که کند پیدا
 کندد  وارد را کاالیی و(  کند تولید کشورها دیگر به نسبت بیشتر
 برای الزم کارایی دارای یعنی)  ندارد مطل  وضعیت آنها در که

 تولید عوامل ی بهینه تخصص با ترتیب بدین .(نیست آن تولید
 ی همده  رفداه  و یابدد  می افزایش جهان تولید ، جهان سطح در

 ضدرر  بده  کشور ی  دیگر رو این از.  یابد می افزایش کشورها
 بدر .  شدد  تواهند منتا  کشورها ی همه و نشده منتا  سایرین
 اصدل  اسا  بر کشور دو بین تجارت اسمیت آدام نظریه اسا 
 بدا  را کداالیی  کشدور  ید   وقتی.  شود می انجام مطل  مزیت
 مزیدت  یدا ) کندد  مدی  تولید دیگر کشور به نسبت بیشتر کارایی
 کدارایی  بدا  دیگدر  کشدور  به نسبت را دوم کاالی و( دارد مطل 
هدر   صورت این در( دارد مطل  مزیت عدم) کند می تولید کمتر
 مطلد   مزیدت  آن در کده  کاالیی تولید در تخصص با کشور دو

: 2934 )تاضدلی،  شدوند  مدی  منتا  یکدیگر با آن مبادله و دارند
2۱1) 

 اسمیت، از بعد سال 4۱ حدود: نظریه مزیت نسبی ریکاردو
 مبندای  تردیدد  لیرقابدل  صورتی به هنوز که نسبی مزیت قانون

 جهت است، الملل بین تجارت ازصاحب نظران بسیاری استدالل
 تئدوری  چندد  هر. شد ارائه جهان تجارت از مهمی بخش تبیین
 امدا  شدود،  مدی  داده نسبت ریکاردو دیوید به عموماً نسبی مزیت
 کارهدای  در اجمدالی  قدور  به را نظریه این توان می آن از پیش
 نسبی مزیت تئوری بجاست بنابراین نمود. مشاهده تورنز رابرت

می کندد   بیان مزبور تئوری. شود داده نسبت ریکاردو -تورنز به
 مزیدت  عددم  دارای کداال  دو هر تولید در کشوری اگر حتی که،

داد و ستد میتواند برای  باشد، دیگری کشور با مقایسه در مطل 
 کده  کشدوری  صدورت  بددین . هر دو کشور مناعت داشته باشدد 

 تخصص کاالیی صدور و تولید در باید است کمتر کارآیی دارای
 دیگدر،  عبارت به. دارد کمتری مطل  مزیت عدم آن در که یابد
 در. اسدت  برتدوردار  نسدبی  مزیدت  از کاال آن درتولید کشور آن

 مطل  مزیت عدم از که نماید وارد کاالیی باید کشور مقابل،این
 نسدبی  مزیت عدم کاال آن عبارتی به و است برتوردار بیشتری

 کنندده  سداده  هدایی  فرضیه بر را تویش استدالل ریکاردو. دارد
 کدار  ارزش نظرید   هدا،  فرضیه آن از یکی که است کرده مبتنی
 بدا  کداال  ید  ( قیمت) ارزش که دارد می بیان نظریه این. است

 برابددر شددده مصددرف کدداال آن تولیددد در کدده کدداری مقدددار
 (243: 2934، است)تاضلی

 هزینده  نظریده  ارایده  هابرلر با :نظریه هزینه فرصت هابرلر
 بسدت  بن از را ریکاردو کار ارزش نظریه 2396 سال در فرصت
 ید   تولید هزینه هابرلر، فرصت هزینه نظریه قب . نمود تارج

 آن تولیدد  از بایدد  کده  دیگری کاالی مقدار از است عبارت کاال
 از اضدافی  واحدد  ید   تولیدد  برای کافی مناب  تا کرد نظرصرف
 هزینه دارای که کشوری اسا ، این بر. شود فراهم اول کاالی
 مزیدت  کاال آن تولید در است کاال ی  تولید در کمتری فرصت
 تولیدد  عامدل  تنها کار نیروی که فرض این اینجا در دارد. نسبی
 ید   بهدای  یدا  هزینه و ندارد وجود کار نیروی همگنی یا است
 رفتده  کدار  بده  آن تولیدد  در که نیست کاری نیروی با برابر کاال
 کداال  ی  رفته دست از فرصت هزینه آن در که کشوری. است

 بدده نسددبت آن تولیددد در نسددبی مزیددت دارای باشددد تددر پددائین
 از هدای فرصدت  هزینه نظریه ترتیب بدین. است دیگر کاالهای

 مدی  بیان را نسبی مزیت قانون قبول قابل صورتیبه رفته دست
 همگدن  لیدر  تولید عوامل از سری ی  که پذیرد می زیرا کند.

 تددا شددوند مددی ترکیددب هددم بددا مختلدد  نسددبتهای بدده معمدوالً 
 هزینده  افزایش امکان همچنین. کنند تولید متنوعی محصوالت
به . دارد قبول کاال هر بیشتر تولید در را رفته دست از فرصتهای

 هزینده  حسدب  بدر  تدوان  مدی  را نسبی مزیت قانون ترتیب این
 قیمدت  اتدتالف  حسدب  بر یا مختل  رفته دست از هایفرصت
 تجدارت  اسا  که کرد بیان مختل  کشورهای در کاالها نسبی
 بدین  کده  اسدت  افدرادی  نخسدتین  از هابرلر. است کشورها بین

 منداب  . کندد  می قرار بر پیوند اقتصادی توسعه و تارجی تجارت
 -2: اسدت  شدر   بده ایدن   وی نظدر  از الملل بین تجارت پویای
 فراهم اقتصادی توسعه برای را الزم مادی ابزار الملل بین مناب 
 اسدت  انحصاری ضد سیاست مهمترین آزاد تجارت- 1 آورد می
 تکنولدویی  و اقالعدات  انتشدار  وسدیله  الملدل  بدین  تجارت -9

 از سدرمایه  المللدی  بدین  جابجایی و تحرک ماشین تجارت.است
 است. مانده عقب کشورهای به یافته توسعه کشورهای

 دالیدل  توضدیح  در اوهلدین  و هکشدر اوهلین: -مدل هکشر
 را مکملدی  نظریه کشور، دو در کاالها نسبی قیمت میان تااوت
 در تادداوت را اتددتالف ایددن دلیددل آن در کدده کننددد مددی ارائدده

 کشدورها  مدردم  ذائقده  یا و تولید،تکنولویی عوامل استعدادهای
 صدرفاً  که ریکاردو مدل برتالف اوهلین -هکشر. دارند می بیان
 تقاضدا  و عرضه یعنی بازار سوی دو دارد، تأکید عرضه جانب بر
 در اتددتالف کدده ای گوندده بدده. دهددد مددی قددرار توجدده مددورد را

 امکاندات  در اتدتالف  به تکنولویی یا تولید عوامل استعدادهای
 و ذائقده  در اتدتالف  و شدود  می منجر کشور ی  عرضه و تولید
 منجر نهایت در و نموده مشخص را تقاضا وضعیت مردم سلیقه

 از ید   هدر . شدود  مدی  محصول و تولید عوامل قیمت تعیین به
 مبندای  توانندد  مدی  یکددیگر  با یا و تنهایی به مزبور های تااوت
 کده ) اوهلین -هکشر نظریه قب  بر. گیرند قرار متقابل تجارت
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 و اصدال   در ساموئلسون پل سهم به توجه با نویسندگان برتی
 ساموئلسددون -اوهلددین -هکشددر الگددوی را آن, آن گسددترش

 کده  کدرد  تواهدد  اقددام  کداالیی  صدور به کشور هر .(اند نامیده
 اتتیدار  در آن تولیدد  برای را فراوانی و ارزان نسبتاً تولید عوامل
 مجبدور  آن تولید در که کرد تواهد وارد را کاالیی و باشد داشته
 عبدارت  بده . بدرد  کار به کمیاب و گران نسبتاً تولید عوامل است
 تولیدد  در تدر  ارزان یا تر گران تولید عوامل از استااده شدت دیگر
 تعیدین  را کشدور  هدر  صدادراتی  و وارداتی کاالی نوع کاال، ی 

 میددان عوامددل قیمددت در اتددتالف بدده توجدده بددا و کددرده
 .(21:2931)حقیقی، شود میسر می آنها کشورها،تجارت بین
 اوهلدین  -هکشدر  تئوری در اصلی پیشنهادمعمای لئونتیف: 

 آن تولیدد  در کده  کند می صادر را کاالیی کشور هر که بود این
 وارد را کداالیی  متقابال و دارد ارزان و فراوان نسبتا عامل به نیاز

 گدران  کمیداب  نسبتا عامل از استااده به نیاز آن تولید که میکند
 در را نظریده  ایدن  سدتانده  -داده جددول  کم  به لئونتی . دارد

 کده  مطالعداتی  اسدا   بدر  وی. گذاشت آزمون به آمریکا کشور
 بایدد  کده  آمریکدا  کشدور  کده  رسدید  نتیجده  ایدن  بده  داد انجام

 معمدای  بده  نتدای   ایدن  . باشدد  بدر  سرمایه کاالهای صادرکننده
 سدطح  را گیدری  نتیجه این علت لئونتی . یافت شهرت لئونتی 
 آمریکائیددان برتددر کارفرمددایی و کددار نیددروی آمددوزش بدداالی

 وفدور  بدا  بلکه سرمایه وفور با نه را آمریکا اقتصاد او. دانست می

 .(29:2931)حقیقی،نمود  مشخص کیایت کارپر

 

 ب(زمینه پیدایش نظریه های جدید مزیت و انواع آن

 تغییرات دستخوش الملل بین تجارت صحنه اتیر، دهه چند قی
 هدای  زمینده  آمدده،  وجدود  بده  تغییرات. است شده توجهی قابل

 است. داده شکل را الملل بین تجارت جدید های نظریه پیدایش
 قدرف  دو هدر  در مشدابه  بسیار کاالها موارد، از بسیاری در

 قرفه دو گسترده تجارت وجود موارد. شود می ظاهر تجاری تراز
. است زیاد ندارند نسبی مزیت آن در کشورها که محصوالتی در
 تصادفی تقسیم به منجر وسی  مقیا  در تولید مزایای واق ، در

 میدان  در رسدد  مدی  نظدر  بده . شود می کشورها میان کار نیروی
 تکنولدویی  دهندد  می شکل را المللی بین تخصص که نیروهایی

 بدا  نده  نسدبی  صدنای ،مزیت  از بسیاری در. باشد می عمده عامل
 بدزر،،  مقیا  در تولید ایستای مزایای با نه و ملی های ویژگی
 قری  تجربه از بنگاه ها توسط شده ایجاد دانش وسیله به بلکه
 در تجداری  سیاسدت  بده  نسبت دیدگاه همچنین. شود می تعیین
 239۱ و 231۱ هدای  دهده  در ، اسدت  کدرده  تغییر اقتصاد رشته

 ارائه الملل بین تجارت زمینه در را جدیدی های ایده اقتصاددانان

 بدا  که الملل بین تجارت از ای عمده بخش که ای گونه به دادند،
 نبود،تاسدیر  تاسدیر  قابدل  الملدل  بدین  تجارت سنتی های نظریه

 زیربنددایی فددروض و یافددت ای گرایاندده واقدد  و بخددش رضددایت
 بازدهی و کامل رقابت یعنی الملل بین تجارت سنتی های نظریه
 ناقص رقابت یعنی جدید فروض با تولید، مقیا  به نسبت ثابت

 مدوقتی  مزایای و( مهارت از ناشی مزایای) "عمل در یادگیری"
 نداتوانی  دیگر، توجه قابل مورد. شدند جایگزین نوآوری از ناشی

 درون الملدل  بدین  تجارت توضیح در سنتی های نظریه ضع  و
 است . صنعتی

 تئدوری   231۱ دهده  در های پیشتتاز بتودن:  نظریه مزیت
 پایه بر بودن پیشتاز مزیت نظریه نام به الملل بین تجارت نوین

 دیدگاه این از. گرفت شکل ها اقتصاددان از گروهی های تحلیل
 سدنگین  اولیده  گذاری سرمایه به نیاز که صنایعی از دسته آن در

 محصدول  شدده  تمدام  قیمت در ثابت های هزینه سهم و داشته
 ایدن  وارد دیگدران  از پدیش  کده  شدرکتی  باشدد  می بزر، ها آن

 رقدابتی  مزیتی پرداتته، تولید و گذاری سرمایه به و شده صنعت
 باعد   بازار و صنعت محیط در شرکت این جایگاه و سابقه.دارد
بر پایه تئوری هر  آورد. بدست تری بزر، بازار سهم که شود می

کشور ممکن است تمرکز تود را بر تولیدد کداالیی بگدذارد کده     
های  های تولید کننده آن کاال در آن کشور از نوع شرکت شرکت
در صنعت مربوقه تلقی شوند و از مزیدت پیشدتاز بدودن     پیشتاز
دارد کده   ر میشده باشند. به هر حال نظریه جدید اظها داربرتور

ی  کشور ممکن است در صادرات ی  کاال تسدلط پیددا کندد    
تنها به این دلیل که ی  یدا چندد شدرکت بدزر، و پیشدتاز در      
صنعت مورد نظر در این کشور قرار دارند .این تئوری بدا نظریده   

هلین ارایه شده متااوت ووفور عوامل تولید که بوسیله هکچر و ا
. سدبی ریکداردو همخدوانی دارد   ولی با کلیت نظریده ن  می باشد
 (16:2931)حقیقی،

دانشکده  استادمایکل پرتر 233۱درسال مزیت رقابت ملی: 
مدیریت بازرگانی دانشگاه هاروارد نتای  ی  تحقی  گسدترده را  
انتشار داد که هدف آن پاسخ به این سوال بود کده چدرا برتدی    
کشورها یا ملت ها در رقابت بین المللی موفد  و برتدی دیگدر    

ست که در هر کشور چهار عامل ا ناموف  بوده اند. نظر پرتر این
که در آن شرکت های محلدی   محیطی را شکل می دهد اصلی

به رقابت پرداتته و این عوامدل موجدب افدزایش و یدا کداهش      
 این عوامدل عبارتندد از:  د.شدو مزیت رقابتی کشور مورد نظر می 

( تولیدد  عوامدل  وفور)قبیعی - اقتصادی مناب  از برتورداری-8

 استراتژی -4 کننده حمایت و مرتبط صنای -9 تقاضا شرایط-1

 .(13:2931)حقیقی، محیط در قابتر و شرکت ساتتار و
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ریزی منطقه ای باعد  شدده در سدال هدای      اهمیت برنامه
وسیله مددل انتقدال سدهم در     گذشته مطالعاتی در این زمینه به
  کشورهای مختل  صورت گیرد.

بدا انجدام تحقیقدی بدا هددف        1۱21در سدال   1توسداینی 
شناسایی مزیت های رقابتی در بخش های اقتصادی در منطقه 

وسیله مدل تغییر سهم پرداتته  بانیووانگی در کشور اندونزی به
 و معدن است.نتای  تحقی  وی حاکی از آن است که کشاورزی،

 بانیووانگی به شمار مدی آیدد.   اقتصاد فقرات ستون تولید بخش
 و بخش تدمات ساز، و ساتت داری ، رستوران و هتل تجارت،
درصدد از درآمددهای    11با دارا بودن مجموع  مالی های بخش

منطقه کم  شایانی به ستون اقتصداد بدانیووانگی مدی کنندد.     
 و بدالقوه  بخدش  ایدن  در گدذاری  سرمایه های اولویت شناسایی
باعد    قطعا منطقه توسعه های سیاست جام  قر  ی  اجرای
 بانیووانگی تواهد کرد. اقتصادی رشد به بخشیدن سرعت
وسیله رهیافت  در مطالعه ای به 9گوسچین 1۱24در سال  

تغییر سهم بده وضدعیت منطقده ای در کشدور رومدانی بعدد از       
پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا پرداتته است.او در تجزیده و  
تحلیل تود برای بعدد از الحداق رومانی،بیشدتر بده دو مدورد از      

و  1۱۱9-1۱۱1فواصل زمانی توجه داشته است:رشدد اقتصدادی  
 متمدایز  دا کدردن الگوهدای  پی و 1۱22-1۱۱3بحران اقتصادی 

 و تجزیده  از حاصدل  نتای . دو دوره این برای ای منطقه توسعه
 مدی  یافتده  توسعه مناق  که دهد می نشان سهم تغییر تحلیل
از  تدود را  اقتصدادی،  هدای  پتانسیل به توجه با راحتی به توانند

 و بحران تارج کرده و وضعیت اقتصادی تود را بهبود ببخشند،
باعد  بحدران در    زیاد احتمال به ای منطقه های نابرابریالبته 

مناسدبی   ای منطقده  های سیاست اینکه مگر سایر مناق  شود،
 اجرا شوند.

 نسدبی  وزن» عندوان  بدا  تدود  مقاله در 4کاستالدی کارولینا

 از 1۱۱3در سدال   «نوآوری جنبه ی : اروپا در تدمات و صنعت
 در کدار  نیدروی  وری یهره رشد شکستن برای سهم انتقال مدل
 یاپن، های داده از استااده با و کردند استااده اتیر سال 11 دوره
 تددمات  و صدنای   کده  رسدیدند  نتیجده  ایدن  به آمریکا، و اروپا

 و کنندد  مدی  جدذب  تود به را کار نیروی نوآوری، رشد براسا 
 .دهند می افزایش اشتغال از را تود سهم

( در مقالدده تددود بددا عنددوان  1۱۱6) 1کانددگ وونددگ-وی

                                                      
2. Moh.khusaini 
3. Goschin 
4. Carolina castaldi 
5. Wei-Kang Wong 

، همگرایدی  «: ی  تمرین تجزیده بخشدی  OECDهمگرایی »
OECD  هدایی از رشدد بهدره وری و رشدد انتقدال       را به سدهم

رسد  کند و به این نتیجه می ها، تجزیه می اشتغال در میان بخش
که زمانی که رشد بهره وری در تدمات و کشاورزی، به صورت 

ایی هستند، سهم انتقال و رشد بهدزه  معنی داری در حال همگر
 وری در بخش صنعت، از نظر آماری معنی دار نیست.

 شدده  انجدام  ایدران  اقتصداد  در نیز مطالعاتی میان، این در

 :است
( در تحقی  تود میزان مزیت بخش 2931اتوان فرشچی )

های عمده اقتصادی در استان هدای مختلد  را بدا تمرکدز بدر      
استااده  از مدل انتقال سهم و با در نظر گرفتن متغیر اشتغال، با 

سه اثر رشد ملی، رشد ساتتاری و رشد رقدابتی در سدال هدای    
، شناسدایی و رتبده بنددی کدرده اسدت. در ایددن      2991و  2911

پژوهش چهار استان تراسان، زنجان، هرمزگان و یزد، شناسایی 
 شد که می توانند موتورهای توسعه کشور باشند.

 ( با انجام مقاله ای با هددف 2932و همکاران)زنگی آبادی 
 هدای  فعالیدت  عمده های گروه و هابخش اشتغال وضعیت تعیین

 قدی  لربدی  آذربایجدان  استان شهرستانهای مراکز در اقتصادی
سهم به تشدخیص   تغییر روش از استااده با 2991-11 سالهای

 حاصدل  اندد.نتای   پرداتتده  دارندد  نسبی مزیت که بخش هایی
 را رشدد  کاهش صنعت و کشاورزی بخشهای که دهد می نشان
 مسدلط  دیگدر  بخشدهای  بر استان در تدمات بخش و اند داشته
 کل در رشد نرخ. است 19/2۱ استان در بیکاری نرخ. است شده

 سداتتار . اسدت  169/۱ برابدر ( لربدی  آذربایجدان ) مرج  اقتصاد
 و مثبدت  2911-91 سدالهای  قدی  اسدتان  اقتصادی هایبخش
 جدز  بده  اقتصدادی  هدای بخدش  تمامی. است بوده صعود دارای
. دارندد  بداالیی  مرتبه  داشته، نزول حدودی تا که صنعت بخش

 هدای بخدش  لربی آذربایجان استان در 2911 سال در همچنین
 کلیده  2991 سدال  در و واردکنندده  تدمات و صنعت کشاورزی،

 چده  هر توجه بنابراین. اند بوده اشتغال نیروی صادرکننده بخشها
 گدذاری  هدف در حساسیت و دقت به نسبت ریزان برنامه بیشتر

 است. ضروری و الزم گانه سه هایبخش در
ای با عنوان تحلیدل و   ( در مقاله2991فرهودی و همکاران)

پیش بینی وضعیت اشتغال در شهر سنندج بدا اسدتااده از مددل    
تغییر سهم، ضریب مکانی و ضریب جینی نشان دادند که للبده  

های مورد مطالعه مشهود است و بدا   تدمات در تمام دورهبخش 
بینی شده، الزم اسدت   توجه به جمعیت و نیز تعداد شاللین پیش

های دیگر از جمله کشداورزی   های شغلی به سمت گروه فرصت
نظر به نتای  مددل ضدریب    ،و صنعت سوق داده شود. همچنین
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هدای  های اساسی در بخدش  های اقتصادی، ضع مکانی بخش
حیاتی اقتصداد اسدتان از جملده صدنعت و معددن و کشداورزی       

 .مشهود است
ای تحدددت ( در مقالددده2999مصدددری ندددژاد و ترکدددی) 

تجزیه و تحلیل ساتتار اشتغال در بخدش هدای عمدده     عنوان 
( بده  2911-2991اقتصادی مناق  شهری ایران در قی دوره )

 دارایه تشدخیص بخدش هدایی    وسیله رهیافت تغییر سدهم بد  
نتای  حداکی از آن اسدت کده بخدش      اند. ی پرداتتهمزیت نسب

های معدن، ساتتمان، آب و برق و گاز، عمده فروشی، حمدل و  
نقل و تدمات مالی از میان ده بخش عمدده فعالیدت شدهرهای    

و در ایدن فعالیدت هدا اثدر      دارندد کشور دارای اثر رقابتی مثبت 
در  ترکیب بخشی نیز مثبت است. بنابراین انتظار بر آن است که

ها نقش بسیار مهمی در اشتغال شهرها تواهند آینده این بخش
به لیر از بخش کشاورزی و معدن، سایر  2911 داشت. در سال

ها در گروه فعالیت های پایه قرار داشتند. در حالی کده در  بخش
بخدش کشداورزی و تددمات نامشدخص در گدروه        2991سال

 .فعالیت های لیر پایه جای گرفتند
ای بدا عندوان بررسدی     ( در مقالده 2991کداران) اکبری و هم

وضعیت اشتغال در بخشهای عمده اقتصادی استان اصداهان در  
و  LQ ( با رهیافت تغییر سهم و شداتص 2961-11قی دوره )

هدای عمدده    هدا و گدروه  با هدف تعیین وضعیت اشتغال بخدش 
های معددن، سداتتمان و تددمات    فعالیت نشان دادند که بخش

بخش عمده فعالیت استان اصاهان دارای اثدر   2۱مالی از میان 
ها اثدر ترکیدب بخشدی نیدز      و در این فعالیت دارندرقابتی مثبت 

ها مثبت است. بنابراین انتظار بر آن است که در آینده این بخش
نقش بسیار مهمی در اشتغال منطقده تواهندد داشدت. در سدال     

و  به لیر از بخش صنعت، آب و برق و گاز، عمده فروشی2961
هدای لیرپایده    ها در گروه فعالیدت تدمات اجتماعی، سایر بخش

بخش تددمات اجتمداعی نیدز بده      2911قرار داشتند و در سال 
 .های لیرپایه تعل  یافته است گروه فعالیت

 یدین تالش شد تا ضمن تع در این مقاله نیز ،راستا همین در
 ی،بده لحدان نظدر    یمؤثر بر رشد اقتصاد منطقه ا یعوامل اصل

کشدور در   یاستان هدا  ینسب یها یتو مز یر ساتتار اقتصاداث
آنها بدا اسدتااده از مددل انتقدال      یو رشد اقتصاد ینجذب شالل
 ینا بارزذکر است که تااوت  یانشود. شا یلو تحل یابیسهم ارز

اشتغال  یرهایمتغ تواممطالعه با مطالعات مشابه، در نظر گرفتن 
 ینل مدذکور و همچند  مختل  در قالدب مدد   یاستان ها یدو تول

( بدوده  2993-2939مورد استااده) یروزآمد شدن اقالعات آمار
 .است

 کار ها و روشداده
جامعه آماری مورد استااده در پژوهش حاضدر ، تمدامی اسدتان    

شداللین و  های کشور و نمونه آماری مورد اسدتااده داده هدای   
ارزش افددزوده بخددش هددای اصددلی اقتصاد)صددنعت، تدددمات و 

اقالعات مدورد  است. 2939و  2993سال های  قیکشاورزی( 
. شده استای گردآوری  به روش کتابخانه پژوهش  نیزنیاز این 

آمارهای مورد نیاز عمدتاً از آمارهای رسدمی مرکدز آمدار ایدران     
تهیه شده است. مساله دیگری که با آن مواجه هسدتیم تاداوت   

ن تعداد استان ها در سال های مورد بررسی مدی باشدد کده اید    
تااوت را تنها در مورد استان البرز داریم به همین دلیدل مبندای   

قرار داده و در محاسدبات پدیش رو    2993انجام تحقی  را سال 
استان البرز و تهران تجمی  و به عنوان استانی واحد بررسی می 

 تولیدد  و انجام کشور استان 9۱مبنای بر در نتیجه تحلیلشود. 

 افدزود   ارزش گدرفتن  نظدر  در بدون ها استان داتلی ناتالص

 .گرفت قرارتواهد بررسی مورد و محاسبه قبیعی، تام نات
روش مددورد اسددتااده در ایددن تحقیدد  مدددل انتقددال سددهم 

باشد. مدل تغییر سهم، ی  روش عمومی برای درک ارتباط  می
کند و به عنوان ابزاری برای میان ساتتار اقتصادی را فراهم می

های مختل  ی  منطقه با صدنای   شتحلیل ارتباط صنای  و بخ
رود. مدل انتقال سهم مبتنی بر این های ملی به کار میو بخش

هدای   فرض منطقی است که شالالن و تولیدکنندگان از بخدش 
شوند )به این  های دارای مزیت منتقل می بدون مزیت به بخش

های دارای سود و مزیت بیشتر، فعالیدت تدود را    دلیل که بخش
ند و سرمایه گذار و نیدروی کاربیشدتری جدذب    ده گسترش می

تدوان   کنند(. در نتیجه، از بررسی چگونگی این انتقاالت مدی  می
 های اقتصادی دارای مزیت را شناسایی کرد. بخش

در مدل انتقال سهم، تغییرات اشتغال و تولید ی  استان  به 
اثدر  -9 اثر بخشی-1 اثر رشد ملی-2شوند: سه دسته تقسیم می

ی جزئدی از کدل   کنندده که هر ی  از این اثرات بیان رقابتی ، 
باشد. در این مدل فرض بر آن انتقال اشتغال یا تولید منطقه می

، رشد 6است که ساتتار اقتصاد استان تقریباً مطاب  با رشد مرج 
کند مگر آنکه استان مزیت رقابتی یا نسبی، نسبت به کشور می

توان گات که اثر رقابتی شدامل  یگر میداشته باشد. به عبارت د
اتتالف بین تغییر واقعی در اشتغال و تولید استان و تغییر مدورد  

 میزان مرج   ان براسا دادی از استدانتظار )اگر هر بخش اقتص
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

رنامده  هدا یدا ب   منظور از بخش مرج ، همان حوزه فراگیر است که فعالیدت . 6
دهدد   های اقتصادی در آن، استان مورد بررسی را تحت تاثیر قدرار مدی   ریزی

که در این مطالعه، کل کشور به عنوان اقتصداد مرجد  در نظدر گرفتده شدده      
 است.
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 آن رشد کند( است.
روش تغییددر سددهم بددرای تحلیددل و پددیش بینددی شددرایط  

شهر اقتصادی و اشتغال سطو  جغرافیایی، زیرمنطقه و باالتر از 
می تواند مورد استااده قرار گیرد. در این روش سدنجه هدا مدی    

و صادرات باشد.روش تغییر سهم تااوت رشد  تواند درآمد، تولید
بخش های اقتصادی شهر در مقایسه با رشد بخش ها در سطح 
اقتصاد مرج  را بررسی می کند. این تااوت کده ممکدن اسدت    

ا جابجایی سهم اقتصاد مثبت یا منای باشد، بیانگر تغییر مکان ی
 (.219:2934شهر در اقتصاد مرج  است )زیاری،

 این جابجایی سهم، ناشی از سه عنصر زیر می تواند باشد:
: جزء رشدد ملدی،    عنصر رشد اقتصاد مرجع)اثر ملی(-8

دهدد.  رشد استان را به صورت قسمتی از رشد مرجد  نشدان مدی   
ید به وجدود آمدده در   بنابراین جزء رشد ملی تغییر در اشتغال یا تول

حالتی که ی  فعالیت در استان با همان مقددار در سدطح مرجد     
دهدد. از آنجدایی کده رشدد ارزش     تود رشد پیدا کند، را نشان می

افزوده و اشتغال ملی معموالً در حال افزایش اسدت، عمومداً جدزء    
-سهم ملی مثبت است. اما در مواردی که رکود جهانی اتااق مدی 

گذراند، اثدر رشدد   دوران رکود اقتصادی تود را می افتد و یا کشور
توان مشاهده کرد.جزء سدهم ملدی مثبدت بددان     ملی منای را می

معناست که اشتغال یا تولید در مرج  در حال افدزایش بدوده و در   
-نتیجه اگر استان با همان مقدار مرج ، رشد پیدا کند، انتظار مدی 

ابد و از این جهدت اثدر   رود که اشتغال و تولید در استان افزایش ی
سهم ملی مثبت بوده است. بندابراین، اگدر فدرض کندیم کده اثدر       

توان گات که قسمتی از این القایی بر روی استان مثبت باشد می
اثر را سهم ملی تشکیل داده است و در نتیجه اثر ترکیب بخشدی  
و اثر رقابتی کمتر از کل انتقال استان تواهد بود. در نتیجده ایدن   

تغییرات اشدتغال و تولیدد ناتدالص داتلدی در اقتصداد       عنصر کل
  مرج  را نشان می دهد و با فرمول زیر قابل محاسبه است:

 
 
 

سطح اشتغال کل در اقتصداد مرجد  در    ERدر این رابطه 
 .باشدمی Nو  Mهای مورد نظر سال

)اثتر   بخش در کل اقتصاد مرجع یعامل رشد نسب-2

تواندد بده منظدور    جدزء ترکیدب بخشدی مدی     ترکیب بخشی(:
هایی که بیشترین رشد را در ی  اقتصاد مرج   تشخیص فعالیت

گیدران  تواندد بده تصدمیم   دارند به کار گرفته شود. این جزء مدی 
هدای مرجد  و    کشور و استان، به منظور تشخیص رشد فعالیدت 

ا ترکیدب فعدالیتی موجدود در اسدتان     تشخیص این مساله که آی

 یدا عامل رشد  ینابرای رشد اقتصاد مرج  ماید است ..بنابراین 
 را در کدل اقتصداد مرجد  انددازه     iبخش اقتصادی  ینزول نسب

 یاز صدار باشدد بده معند     یشدتر که ب ی. در صورتی کندم گیری
کده کدوچکتر از    یانبساط و رشد در بخش موردنظر و در صورت

از  یدر متغ یدن ا ی باشد،تنزل در آن بخش م یصار باشد، به معن
 :ی آیدبدست م یررابطه ز
 

 
 
 

 Iسطح اشتغال و یا تولید در بخدش      که در این رابطه
 دهد.نشان می Mو  Nهای در اقتصاد مرج  را برای سال

در استان نسبت بته   iبخش  ینسب ییراتعامل تغ-3

جدزء سدهم   )اثر سته  رقتابتی( :    در سطح مرجع iبخش 
رقابتی اثر قدرت استان را در مقابل سایر منداق  مرجد  نشدان    

تواند به منظور تشخیص آن دسته دهد. جزء سهم رقابتی میمی
های استان که دارای مزیت رقابتی نسبت بده اقتصداد    از فعالیت

-به کار گرفته شود. عالوه بر این از این جزء می مرج  هستند،

هایی که دارای مزیدت رقدابتی    توان به منظور تشخیص فعالیت
-تواند به تصدمیم بیشتری هستند، نیز بهره جست. این جزء می

هدایی کده اسدتان در     گیران استان و کشور در تشخیص فعالیت
ی ها مزیت دارد و تشخیص این مساله کده آیدا مزیدت رقدابت    آن

 کند . استان در مسیر رشد اقتصاد مرج  حرکت می
 ینرا در اسدتان بدا همد    iبخدش   یرقابت یتعامل موقع ینا

و در  ی کندد مد  گیدری  بخش در سطح مرجد  )کشدور(، انددازه   
که عدد حاصل شده، مثبت باشد آن بخش در استان از  یصورت

 یهمان بخش در مرج  )کشور( در حال سبقت است و اگر مناد 
بخش در سطح مرج  در حال کاهش بوده  یاستان تیباشد اهم
 .آیدی بدست م یربا استااده از رابطه ز یرمتغ ایناست. 
 
 
 
در  iسدطح اشدتغال و یدا تولیدد بخدش         این رابطده   در

 است. Nو  Mهای اقتصاد استان موردنظر برای سال

کلی، اثر مثبت در ترکیب سداتتاری بده همدراه    در ی  تحلیل 
ی ایدن مطلدب اسدت کده     کنندهی  اثر مثبت در سهم رقابتی بیان

ترکیب ساتتاری مرج  به شکلی است که از مزیت رقدابتی اسدتان   
هدایی کده در اسدتان از مزیدت نسدبی      کند، یعنی بخشحمایت می

تدوان  دارندسهم بیشتری در اشتغال مرج  نیز دارندد. در نتیجده مدی   
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ها در آینده نقش بسیار مهمی در اشتغال انتظار داشت که این بخش
هدایی بدا   و تولید استان داشته باشند. در برتی از مطالعات به بخدش 

 ها برنده اقتصادی گاته شده است. این ویژگی

هایی که دارای اثدر مثبدت در ترکیدب سداتتاری بده      بخش
ز لحان رشد اشدتغال  باشند، اهمراه اثر منای در سهم رقابتی می

ی بداالتری ر دارندد امدا در سدطح     و تولید در سطح مرج  رتبده 
استان دارای مزیدت نیسدتند. در برتدی از مطالعدات بده چندین       

 گویند. ی مختلط اقتصادی میهایی بازندهبخش
هایی که دارای ی  اثر منای در ترکیب ساتتاری به بخش

دهندده آن  ند، نشدان همراه اثری منای در اثر رقابتی استان هست
هایی که مرجد  از رشدد ملدی تدوبی     است که استان در بخش

برتوردار نیست، مزیت ندارد. به ایدن بخدش بازندده اقتصدادی     
گویند و این بخش بزودی سهم تود را از اشتغال و تولید استان 

 از دست تواهد داد. 
هایی که اثر منای در ترکیب ساتتاری به همراه اثر مثبدت  بخش

 هم رقابتی دارند به عنوان برنده مختلط اقتصادی هستند.  در س
هدای مختلد  از ید  نمدودار     برای بررسی وضعیت بخش

بخدش   4چهار وجهی جابجایی سهم استااده شدده کده شدامل    
های یا بخش Bهای برنده ، بخش یا بخش Aشود: بخش می

های بازنده مخدتلط و بخدش   یا بخش Cبرنده مختلط ، بخش 
D  های بازنده.بخشیا استان 
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 برآورد مدل در حوزه اشتغال 

در این بخش، ابتدا رشد تعداد شاللین هربخش را در سال های 
که به سه جزء اثر رشد ملی، اثر رشد سداتتاری و اثدر    39و  93

رشد رقابتی تجزیه می شد مورد بررسی قرار می دهیم، سدپس  
برای بررسی تولید ناتالص داتلی استان هدا نیدز    همین روند را

ادامه تواهیم داد.پس از تخمین هری  از موارد فدوق در ادامده   
 ها را تجزیه و تحلیل تواهیم کرد.نتای  این تخمین

و  93تعداد شاللین کل کشور در سال هدای  اثر رشد ملی: 
نار بوده اند که قبد    129۱419۱و  1۱12319۱به ترتیب  39

درصدی را نشان می دهد.پس اثر  9( رشد نزدی  به 2)فرمول 
درصد می باشد و تحلیل آن به این صدورت اسدت     9رشد ملی 
درصد بدر ظرفیدت    9های اقتصادی ایران، در مجموع  که بخش

تواند از رشد جمعیت  اند که عمده آن می جذب نیروی کار افزوده
هدا   ش% رشد، چگونه در میان بخد 9تامین شود. حال اینکه این 

هدا قددرت جدذب نیدروی      اند و کدام ید  از بخدش   توزی  شده
کارش، به دلیل مزیت رقابتی افزایش یافته است، بایستی در دو 

 زیربخش بعدی مورد بررسی قرار گیرد.
 کده  دهد می پاسخ مساله این به اثر ایناثر رشد ساختاری: 

 تدمات صنعت، های بخش از کدامی  ،(کشور) مرج  اقتصاد در
 ملدی  اشدتغال  رشد متوسط به نسبت بیشتری رشد ورزی،کشا و
 در بخدش  آن نسبی مزیت دهنده نشان که اند، داشته( درصد 9)

 منظدور  بده  مدی تواندد   ساتتاری ترکیب جزء. است ملی اقتصاد
 مرج  اقتصاد ی  در را رشد بیشترین که هایی فعالیت تشخیص

 گیدران می تواند بده تصدمیم    جزء این. شود گرفته کار به دارند
 و مرجد   هدای  فعالیدت  رشد تشخیص منظور به استان، و کشور

 اسدتان  در موجدود  فعدالیتی  ترکیدب  آیا که مساله این تشخیص
 کند. کم  نه، یا است ماید مرج  اقتصاد رشد برای

برآورد اثررشد ساتتاری برای اشتغال کل کشور . 8 جدول

 )ارقام به درصد(

اثر  کشاورزی صنعت خدمات

 ساختاری
4/0- 4/9 2/7- 

 را رشد بیشترین کشور بخش صنعت ( ،1به فرمول ) توجه با
 از نشان که است  داده اتتصاص تود به شاللین جذب زمینه در

بخش تدمات و  دارد و کشور اقتصاد در بخش این مزیت
 کشور اقتصاد در تود مزیت دادن دست از حال در کشاورزی

 .است بوده کاهش حال در زمان قول در شاللینش سهم و هستند
 مقیدا   در اگر و است ملی سطح در برش ی  فوق، نتای 
 ها استان از بعضی دارد احتمال کنیم، بررسی کوچکتر جغرافیایی

 بخدش  در سداتتاری،  رشدد  درصد 3/4 از مثال تهران عنوان به
 رقابتی اثر صورت، این در که باشد داشته تریسری  رشد صنعت
 بخدش  رشدد  سدرعت  بودن کمتر صورت در و بود تواهد مثبت

 ترتیدب  بده  و بود تواهد منای رقابتی اثر درصد، 3/4 از تدمات
 در کده  هسدتند  رقابتی مزیت عدم و رقابتی مزیت دهنده نشان

 شود. می بررسی آتی زیربخش
ی مزیت در اینجا سهم رقابتی مثبت بیان کنندهاثر رقابتی: 
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یعندی اگدر   نسبی استان در ی  بخش اقتصادی تداص اسدت.   
های استان هر کدام به تنهایی با همدان   فرض کنیم که فعالیت

میزان رشد اقتصاد مرج  تود رشد پیددا کنندد، در نتیجده رشدد     
ملی کمتر از رشد واقعی استان در شرایط موجود تواهد بود. این 

ها در استان بیشتر  دهد که رشد بعضی از فعالیتمساله نشان می
توان گات که اسدتان  ست و در نتیجه میاز رشد ملی آنها بوده ا

ها مزیت نسبی داشته است. بنابراین اگدر فدرض    در این فعالیت
توان گات کده سدهم   کنیم که کل انتقال استان مثبت باشد می

اثر رشد ملی و اثر ترکیب صنعتی کمتر از کل اثر انتقال اسدتان  
بوده است، چرا که قسمتی از ایدن اثدر را سدهم رقدابتی اسدتان      

 شکیل داده است.ت

 کشور مختل  های استان برای رقابتی داده های اشتغال رشد اثر برآورد. 2 جدول
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همچنین می توان نتای  حاصل از اثر رقابتی اسدتان هدای   
مختل  کشور را در حوزه اشتغال بر روی ی  نقشه جغرافیدایی  
به صورت زیر نشان داد و وضعیت هر اسدتان را در سده بخدش    
اصلی اقتصاد  شامل صنعت ، تدمات و کشاورزی را به صدورت  

وی هر استان نمایش داد.نکتده ای کده بایدد بده آن     نمودار بر ر

اشاره کرد این است که به دلیل عدم وجود استانی به ندام البدرز   
و تجمی  داده های این استان با استان تهدران،  در   93در سال 

نقشه زیر استان البرز فاقد نمودار اثر رقابتی در سه بخش اصلی 
 اقتصاد است.

 

 
 

 برآورد اثر رشد رقابتی داده های اشتغال برای استانهای کشور. 2شکل 
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 ،1  و 2 جدول براسا  نمودار انتقال سهم و به توجه با
 اقتصادی، عمده های بخش در مزیت نظر از را ها استان موقعیت

 کرد: تعیین زیر صورت به
های آذربایجان شرقی، اصاهان، توزسدتان و گدیالن    استان

دارای اثر رقابتی منای در بخش های تددمات و صدنعت و اثدر    
پس دارای سه وضعیت  رقابتی مثبت در بخش کشاورزی دارند.

بده ایدن ترتیدب کده دارای      های فوق هستند. مختل  در بخش
بازنددده  بخددش صددنعت، وضددعیت بازنددده مخددتلط اقتصددادی در

اقتصادی در بخش تدمات و برنده مختلط اقتصادی در بخدش  
کشاورزی هستند با نتای  حاصل شده به سیاست گذاران توصیه 

 گذاری کنند. شود در بخش کشاورزی این استان ها سرمایهمی
های آذربایجان لربی، اردبیل، چهارمحال و بختیاری  استان

کشداورزی دارای اثدر رقدابتی    و زنجان در بخش های صنعت و 
منای و در بخش تدمات اثر رقابتی مثبت دارند و بدا توجده بده    
نتای  رشد ساتتاری،در دو بخش صنعت و کشاورزی به عندوان  
بازنده اقتصادی و بازنده مختلط و در بخش تدمات بده عندوان   

ای برنده مختلط اقتصادی تعیین می شوند. بخدش تددمات دار  
هدا اسدت مدی تواندد گزینده       سایر بخش بیشترین مزیت در بین

 گذاران باشد. مناسبی جهت سرمایه گذاری سیاست
ر اسدتان هدای ایدالم،    بررسی سال هدای مدورد مطالعده د   

سیستان و بلوچستان و قزوین  تراسان شمالی، ،تراسان جنوبی
دهنده اثر رقابتی مثبت در بخش های تدمات و کشاورزی  نشان

باشدد.با در نظدر    استان ها مدی و اثر منای در بخش صنعت این 
تدوان نتیجده گرفدت     گرفتن اثدر سداتتاری بخدش مرجد  مدی     

های فوق در بخش تدمات و کشداورزی وضدعیت برندده     استان
مختلط و در بخش صنعت از وضعیت بازنده مخدتلط اقتصدادی   
برتوردار هستند و نشان از داشتن مزیت باال در بخش تددمات  

 کده  کندد  مدی  توصدیه  نتیجده  ایدن  و و بخش کشاورزی اسدت 
 بخددش دو ایدن  در گددذاری سدرمایه  دنبدال  بدده گدذاران  سیاسدت 
 .باشند اقتصادی

های بوشهر، سمنان، فار ، کرمدان و هرمزگدان در    استان
تددمات و کشداورزی دارای اثدر رقدابتی      هر سه بخش صنعت،

مثبت دارند که این وضعیت با در نظر گرفتن اثر ساتتاری باع  
لط در دو بخش کشاورزی و تدمات و ایجاد وضعیت برنده مخت

 هر در شود. به عبارتی دیگر برنده اقتصادی در بخش صنعت می
 و دولتدی  گدذاری  سدرمایه  و باشدد  مدی  مزیدت  دارای بخش سه

 رشدد  بده  تدود،  رشدد  با چون. شود می توصیه آنها در تصوصی
 رشدد  در پیشدرو  هدای  اسدتان  جدز  و کدرد  تواهند کم  کشور

 .بود تواهند

هدای تراسدان رضدوی، قدم،      رقدابتی در اسدتان  بررسی اثر 
کردستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان، مازندران و 
مرکزی  در سه بخش اقتصادی مؤید این موضوع است کده بده   
ترتیددب در دو بخددش تدددمات و کشدداورزی وضددعیت بازنددده   
اقتصادی و در حوزه صنعت دارای شرایط برنده اقتصادی هستند 

ن ها در سال های مورد مطالعه در دو بخش تدمات و این استا
و کشاورزی شاللین تود را از دسدت داده اندد و حدوزه صدنعت     

 تواند باشد. گزینه نخست جهت توجه سرمایه گذاران می
 آمده دست به نتای  به توجه های یزد و گلستان با در استان

 تدا  2993 سدالهای  میدان  در اشدتغال  روندد  اقالعدات  براسا 
 بدا  و اقتصادی بخش سه هر در منای، رقابتی اثر دارای ،2939
 تددمات،  و کشداورزی  بخش دو در ساتتاری اثر اینکه به توجه
 وضدعیت  دارای لدذا  است، مثبت بخش صنعت در و است منای
وضعیت بازندده   و تدمات و کشاورزی بخش در اقتصادی بازنده

 مزیدت  کاهش دهنده نشان هستند که مختلط در بخش صنعت
 .است زمان قول در اقتصادی، های بخش در مذکور استان های
دهددد اسدتان تهدران بده ترتیددب در     هدا نشدان مدی    بررسدی 

های صنعت و تدمات دارای وضدعیت برندده اقتصدادی و     بخش
برنده مختلط است و همچندین در بخدش کشداورزی وضدعیت     
بازنده اقتصادی را داراست و همسو با کشور در بخش کشاورزی 

 را از دست داده است. مزیت تود
اسددتان همدددان در بخددش تدددمات وضددعیت مناددی و در  

در  های صنعت و کشاورزی نتیجه مثبت را به همراه دارد. بخش
عنوان بازنده اقتصدادی از   نتیجه بخش تدمات مزیت تود را به

های کشاورزی و صنعت بدا وضدعیت برندده     دست داده و بخش
گدذاری   جهدت سدرمایه   مختلط و برنده اقتصادی گزینه مناسبی

 شوند. تلقی می
 نتای  توان می ها، استان جداگانه بررسی به توجه بنابراین با

 کرد: ارائه 9 جدول صورت به را مربوقه
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 های مختل  براسا  مدل انتقال سهم )اشتغال( ها در بخشمزیت استان. 3جدول

 
 محاسبات تحقی  منبع:            
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 برآورد مدل در حوزه تولید
بعد از تخمین تعداد شاللین در سال های مورد مطالعه، در ایدن  
بخش به تخمین تولید ناتالص داتلی اسدتان هدای کشدور بده     

 39و93های ارزش افزوده در دو مقطد  سدال هدای     وسیله داده
 ملدی،  اثدر  سده  ترتیدب  پردازیم.قب  مدل تغییر سهم ، بده می 

 زیربخش این در که شد تواهند زده تخمین رقابتی و ساتتاری
 :شود می ارائه
 
 اثر رشد ملی -4-3-8

 2939و  2993مقدار ارزش افزوده کل کشور در سال هدای  
بوده  است کده   22991921964و  4616399339به ترتیب 

درصددی را نشدان مدی     246رشدد   2-9با توجه به معادلده  
 ایدران،  اقتصادی های دهد.این رقم بدان معناست که بخش

 تولیدد ناتدالص داتلدی    ظرفیدت  بدر  درصدد 246 مجموع در
 میدان  در چگونده  رشدد،  ایدن افدزایش   اینکه حال. اند افزوده
لیدد  تدوان تو  هدا  بخش از ی  کدام و اند شده توزی  ها بخش

 مدورد  بعددی  زیدر بخدش   دو در بیشتری را دارندد، بایسدتی  
 .گیرد قرار بررسی
 

 ساختاری رشد اثر -4-3-2

برای فهمیدن این موضوع کده در اقتصداد کشدور ،کددامی  از     
)صنعت،تدمات و کشاورزی( رشد بیشتری  های اقتصادیبخش

اند، محاسبه اثر رشد ساتتاری نسبت به متوسط رشد ملی داشته
تواند به این در سه بخش مورد مطالعه می 9معادله  استااده ازبا 
 له پاسخ دهد.ئمس

برآورد اثررشد ساتتاری برای تولید ناتالص داتلی . 4جدول 

 )کشور )ارقام به درصد

 
 

کشداورزی و تددمات بده    با توجه به نتای  فوق، بخدش  
ترتیب بیشترین سهم را از متوسط رشد ملی کشور داشته اند 
و بخش صنعت به دلیل نتیجده منادی کمتدرین رشدد را در     
تولید ناتالص داتلی کشور داشته و در قدول زمدان مزیدت    

 تود را از دست داده است.
نتیجه بدست آمده از سطح ملی را نمی توان به تمدامی  

طبیدد  داد و امکددان دارد بررسددی اثددر هددای کشددور تاسددتان
ساتتاری در مقیا  استانی نتای  متااوتی نسبت به اقتصداد  

 .)کشور( را به دست دهد مرج 
 

 اثر رقابتی-4-3-3

 شد، ذکر شاللین داددتع ندتخمی شدبخ در هدک هدگونهمان
منطقده یدا    هدای  ویژگدی  از ناشدی  رشد یدرقابت مدسه رداث

 هدای  امتیداز  بده  مربدوط  ها ویژگی این .استان مربوط است
 قبیعی مناب  جغرافیایی، اتدتصوصی شامل استان، هر ویژه

 است. اقتصادی -سیاسی موقعیت و

قدرت رقابت بهتدر و یدا امتیدازات     نحوی به جزء این
مکانی بهتر ی  منطقه را نسبت به سایر مناق  نشان مدی  
دهد.این جزء می تواند به تصمیم گیدران منطقده ای بدرای    
تشددخیص صددنایعی کدده منطقدده در آن هددا مزیددت دارد و   
تشخیص این موضوع که آیا مزیت رقابتی منطقه در مسدیر  
رشد اقتصاد منطقه حرکت می کند یا تیر، کمد  کندد.ی    
سهم رقابتی مثبت بیان کننده مزیت نسبی ید  منطقده در   

اثدر رقدابتی    1-4ی  بخش اقتصادی تاص است.در جدول 
نه تولید ناتالص داتلی با توجه به استان های کشور در زمی

آورده شده که در ادامه به تحلیل نتای  به دست  9-9فرمول 
 آمده تواهیم پرداتت.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

اثر  کشاورزی صنعت خدمات

 69/112 -39/36 56/10 ساختاری

 محاسبات تحقی  منبع:
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کشور مختل  های استان ارزش افزوده برای رقابتی داده های رشد اثر برآورد. 1 جدول

 
 محاسبات تحقی  منبع:        

همچنین می توان نتای  حاصل از اثر رقابتی استان های 
مختل  کشور را به مانند متغیر  اشتغال در حوزه تولید نیز بر 
     روی ی  نقشه جغرافیایی به صورت زیر نشان داد و وضعیت 

شامل صنعت، ه بخش اصلی اقتصاد دان را در سدر استده
تدمات و کشاورزی را به صورت نمودار بر روی هر استان 

 نمایش داد.
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 اند()استان البرز و تهران به عنوان استانی واحد در نظر گرفته شده های کشورهای ارزش افزوده برای استان برآورد اثر رشد رقابتی داده .3شکل 

  
رقدابتی   با توجه به انتقدال سدهم و نتدای  حاصدل از اثدر رشدد      

تدوان   هدای اقتصداد مرجد  مدی     ها و اثر رشد ساتتاری بخش استان
 های مختل  تالصه کرد: صورت زیر در بخشها را به مزیت استان

استان های آذربایجدان لربدی، اردبیدل، بوشدهر، تراسدان      
 ،کرمانشداه شمالی، سیستان و بلوچستان، فدار ، قدزوین، قدم،    

گیالن، مرکزی، هرمزگان ،همدان و یزد دارای شرایط یکسانی 
هدا   مختل  اقتصادی دارند. این اسدتان  های در اثر رقابتی بخش

در هر سه بخش کشداورزی،تدمات و صدنعت وضدعیت مثبدت     
دارند. قب  نتای  اثر رشد ساتتاری کشور، در بخش تددمات و  
کشاورزی دارای وضعیت برندده اقتصدادی و در بخدش صدنعت     
وضعیت برنده مختلط دارند.در نتیجده هدر سده بخدش تواندایی      
بالقوه ای در رشد اقتصادی منداق  دارندد و در افدزایش تولیدد     

 کنند. های فوق نقش مهمی را ایاا می استان
 تراسان جنوبی، بختیاری ،تراسان و ی چهارمحالها استان

رضوی، زنجان، کرمان، گلستان و مازندران اثر رقابتی منادی در  

بخش کشاورزی و وضعیت مثبت در بخدش صدنعت و تددمات    
با نظر نظرگرفتن اثر بخشدی اقتصداد مرجد  سده حالدت       دارند.

به ترتیدب در سده    بازنده مختلط، برنده مختلط و برنده اقتصادی
 هدا حداکم اسدت.    صنعت و تدمات در این اسدتان  ش کشاورزی،بخ

بیشترین مزیت در تولید این مناق  در اتتیار دو بخدش تددمات و   
صنعت است و بخش کشاورزی به مرور زمان مزیت تود را از تولید 

 ها از دست داده است. این استان
دو استان آذربایجان شدرقی و اصداهان دارای اثدر رقدابتی     

وضعیت اثر بخشی اقتصاد مرج  را در بخدش هدای   معکو  از 
تود دارند.به این ترتیب دو بخش تدمات و صنعت بدر تدالف   
اثر بخشی اقتصاد مرج  در حال کاهش رشد ارزش افزوده تود 
در دو استان فدوق هسدتند و سدرمایه گدذاران تنهدا در بخدش       

 گذاری را دارند. کشاورزی امکان سرمایه
 دو در و اسدت  کشدور  کل با مراستااستان ایالم تنها استان ه

 سدهم  و کند می تقویت را ساتتاری اثر تدمات و کشاورزی بخش
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 و هستند توبی های حوزه گذاری سرمایه برای و دارد مثبت رقابتی
 کامدل  مزیت عدم و اقتصادی بازنده وضعیت آن کشاورزی بخش
اسدتان هدای    .شدود  داده هددر  آن در مدالی  منداب   نبایدد  که دارد

لرستان، سمنان و توزستان وضعیت برنده،بازنده و بازنده مخدتلط  
در سه بخش تدمات،کشداورزی و صدنعت دارندد و تنهدا بخدش      

 تدمات در افزایش رشد تولید این مناق  مزیت دارد.
استان کهگیلویه و بویراحمد دارای اثر رقابتی منای در هدر  

اثر  سه بخش تدمات،صنعت و کشاورزی دارد و با توجه به رشد
ساتتاری دارای وضدعیت بازندده مخدتلط در بخدش تددمات و      
کشاورزی دارد و در بخش صنعت نیز وضعیت بازنده اقتصدادی  

در نتیجه در هدر سده بخدش دارای عددم مزیدت اسدت و        دارد.

گذاران تصوصدی در هدر    گذاران و سرمایه نیازمند توجه سیاست
مورد های  سه بخش است. دو استان تهران و کردستان در سال

اثددر  صددنعت کشدداورزی و بخددش دو ( در2939-2993بررسددی)
بدا در   رقابتی مثبت و در بخش تدمات اثر رقابتی منادی دارندد.  

نظرگرفتن اثر بخشی کشور، در بخش های کشاورزی و صنعت 
به ترتیب وضعیت برنده و برنده مختلط دارند که باع  افدزایش  

عندوان بازندده    اند و بخش تددمات بده   ها شده تولید این استان
لب ذکر با توجه به مطا مختلط مزیت تود را از دست داده است.

هدای کشدور را در سده بخدش      شده ، می تدوان مزیدت اسدتان   
 6ل کشدداورزی، تدددمات و صددنعت در جدددولی ماننددد جدددو   

 بندی کرد: قبقه
 انتقال سهم)ارزش افزوده(مزیت استان ها در بخش های مختل  بر اسا  مدل . 1 جدول
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 گیری  بحث و نتیجه
، 4با توجه به برآوردهدای بخدش    کشور: های استان اشتغال

 9برابدر   39تا  93اثر رشد ملی در کل اقتصاد کشور برای دوره 
درصدی در جذب شداللین   9درصد است که نشان دهنده رشد 

کل اقتصاد کشور است. برآورد این اثر الزمده بدرآورد اثدر    برای 
شدود   ساتتاری است و در معادله اثر ساتتاری، اثر ملی کسر می

هدای عمدده اقتصدادی     های اشتغال در میان بخدش  تا جابجایی
کشور مورد بررسی قرار گیرد به عبارت دیگر صرف نظدر از اثدر   

رسدی بدا دو   شود رشد شاللین در مددل مدورد بر   ملی، باع  می
 عنصر اثر ساتتاری و رقابتی، صار شود.

اثر ساتتاری در صنعت مثبت است و در بخش کشاورزی و 
تدمات منای است که نشان دهنده این است که برای عوامدل  

صدنعت در اقتصداد ملدی از جدذابیت       تولید)نیروی کدار( بخدش  
بیشتری دارد و بیانگر مزیت نسبی این ایدن بخدش در اقتصداد    

های فوق، نیاز بده بدرآورد اثدرات     . با توجه به تروجیملی است
هدا   هدای اسدتان   های مختل  است تا مزیدت  رقابتی برای استان

مورد شناسایی قرار گیرد. در این راستا، برآوردهدای الزم بدرای   
ها انجام گرفت کده تلاید  نتدای  آنهدا در ادامده تشدریح        استان
 شود. می

رمان و بوشهر پدن   های هرمزگان، سمنان، فار ، ک استان
استانی هستند که در آنها اثرات رقابتی هدر سده بخدش عمدده     
اقتصادی مثبدت اسدت و در حدال جدذب شداللین بدا سدرعت        

بیشتری نسبت به کشور هستند و نشان از مزیت باالی هر سده  
هدا موتورهدای توسدعه     ها است. این اسدتان  بخش در این استان

ع  رشدد منطقده و بده    گذاری در آنها با کشور هستند و سرمایه
هدای کشدور    تب  آن سرازیر شدن اثرات رشدد بده سدایر اسدتان    

 شود . می
 هدای یدزد و گلسدتان اثدر     اسدتان  تحلیل، همین راستای در
 رقدابتی  اثر اقتصادی دارند. عمده بخش سه هر در منای رقابتی
 هدای  اسدتان  کده  اسدت  این دهنده نشان ها استان این در منای
 تدود  مزیدت  دادن دسدت  از حدال  در 39 تدا  93 دوره در مذکور
 ایدن . است کاهش حال در کشور شاللین سهم آنان از و هستند
 و نیستند مناسب گذاری سرمایه برای مدل این مطاب  ها، استان
 مشدکل  حدل  بده  هدا علدت  اسدا   بر شناسی آسیب با بایستی
 به اقتصادی بخش چند یا یکی در را تود مزیت تا شود پرداتته
 بده  آنهدا  از و گیدرد  انجدام  گذاری سرمایه سپس و بیاورند دست
 .شود استااده توسعه موتور عنوان

های اقتصادی اثدر رقدابتی    ها در بعضی از بخش سایر استان
مثبت دارند و در بعضی دیگر اثر رقابتی منای دارند که بایسدتی  

هدای   این اثرات همزمان با اثرات ساتتاری دیده شود و سیاست
در زیدربخش بعددی پیشدنهادات الزم ارائده      الزم ارائه شود که

شود. ولی در حالت کلی، اثر رقدابتی مثبدت نشدان از مزیدت      می
گدذاری   استان در آن بخدش اقتصدادی اسدت و جهدت سدرمایه     

 باشد. مناسب می

محاسدبه اثدر   کشور:  های استان تولید ناخالص داخلی
درصددی   246و رشدد  رشد ملی قی سال های مدورد بررسدی   

 درصد246 مجموع در ایران، اقتصادی های دهد بخش نشان می
 اند. افزوده تولید ناتالص داتلی ظرفیت بر

اثر رشد ساتتاری مثبت در بخش های کشاورزی و تدمات 
 ترتیدب  نشان دهنده این موضوع است که، ایدن دو بخدش بده   

 بخدش  و اند داشته کشور ملی رشد متوسط از را سهم بیشترین
 ناتدالص  تولیدد  در را رشد کمترین منای نتیجه دلیل به صنعت
 داده دسدت  از را تود مزیت زمان قول در و داشته کشور داتلی

است.در پاسخ به این سوال که کدامی  از استان هدا در مسدیر   
یت رشد حرکت می کنند و در چه بخش هایی مزیت یا عدم مز

دارند اثر رقابتی استان ها بدرآورد شدد کده نتیجده آن بصدورت      
 تالصه در زیر آورده شده است.

 تراسدان  بوشدهر،  اردبیدل،  لربدی،  آذربایجدان  استان های
 کرمانشداه،  قدم،  قدزوین،  فدار ،  بلوچستان، و سیستان شمالی،
یدزد در هدر سده بخدش      و ،همددان  هرمزگان مرکزی، گیالن،
صنعت و کشاورزی اثر رقابتی مثبدت دارندد.این بددان     تدمات،

معناست که هر سه بخش مزیت دارند و باع  افزایش تولیدد و  
شوند و در همین راستا باعد  افدزایش   رشد اقتصادی کشور می

درآمد استان ها و تزری  این درآمد و فرصت ها به سایر مناق  
 کشور می شوند.

 اثدر  تانی اسدت کده  بویراحمدد تنهدا اسد    و کهگیلویه استان
 کشداورزی  و تدمات،صدنعت  بخدش  سده  هدر  در منای رقابتی

دارد.این موضوع نشان دهنده این است که این استان در بخش 
های مذکور رشد مناسبی نداشته و به زودی مزیدت تدود را در   

 منطقه از دست می دهد.
سایر استان ها ترکیبی از وضعیت منای و مثبدت را در سده   

قور کلی وضعیت مثبت یعنی دارا هستند.به بخش اصلی اقتصاد
افزایش تولید و داشتن مزیدت در آن بخدش و وضدعیت منادی     

 معکو  این حالت و نامناسب جهت سرمایه گذاری می باشد.
در   منسدجم  یکارهدا  ینمقاله در نوع تدود جدزو اولد    این

ناتدالص   یدد اشدتغال و تول  یعنیمهم  یرهمزمان دو متغ یبررس
سدهم   ییربوده است. در مقاله حاضر با استااده از مدل تغ یداتل

اشتغال و ارزش افزوده   یداده ها یاحتمال ییراتو تغ یبه بررس
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دام از یچکد پرداتته شدد کده در ه   2939تا  2993 یدر سال ها
 یدد اشدتغال و تول  یدر صورت همزمدان دو متغ  همشابه ب یقاتتحق

انجدام شدده    یقدات ققرار نگرفته بود و در اللب تح یمورد بررس
در  ،شده اسدت  تحلیل یفوق در سطح استان یها یراز متغ یکی
و  یکشدور شدامل بررسد    یها استان یمقاله تمام یندر ا یکهحال

بده   ی سدهم بدوده اندد.نتا    ییدر مدل تغ ی از قر یمحاسبه عدد
و مورد اسدتااده   یاز آن جهت کاربرد ی تحق یندست آمده از ا

کده   یدرد تواندد قدرار گ  یگدذاران مد   یهگدذاران و سدرما   یاستس
و  ینمدورد اسدتااده از آتدر    یهدا  و داده یمورد بررس یها سال
 ید  تحق یدن ا است. یرانمرکز آمار ا یرسم یها داده یدترینجد

چشم  یتااوت ها یمشابه تود دارا یقاتتحق یربا سا یسهدر مقا
هدا   تااوت ین. از جمله اداردبه دست آمده  ی از جهت نتا یریگ
، یکشداورز  یعندی اقتصداد   یسه بخش اصدل  یان به بررستو یم

مطالعدات و   یرکده در سدا   یصنعت و تدمات اشاره کرد در حدال 
بخدش   9 ینهمزمان ا یبه بررس یمشابه کمتر مورد یقاتتحق
 یررا از سدا  ید  تحق یدن عامل از آن جهدت ا  یناست. ا اتتهپرد

 یدن ا یو استان یکشور یرانگ یمکند که به تصم یم یزکارها متما
هدا و عددم    صورت همزمدان بده تاداوت    هدهد تا ب یامکان را م
اقتصاد توجه داشته باشدند و   یسه بخش اصل ینها ب یناسازگار

 مد  بخدش بده ک   ید  در  یاحتمال یها ییدر جهت حل نارسا
 بشتابند. یزها ن بخش یرسا

با توجه به نتای  به دست آمدده و مقایسده رتبده اشدتغال و     
هایی وجود دارد که  یکدیگر، در مواردی استانتولید هر استان با 

میزان تولید و اشتغال در آن ها با هم دارای ارتباط معکو  می 
باشد.به قور مثال در استان سمنان، اشدتغال در بخدش صدنعت    

در حالیکه در میزان تولید وضعیت  وضعیت برنده اقتصادی دارد.
پنهدان رخ   بیکاریبازنده اقتصادی را داراست و به نوعی مساله 

شود این عدم تناسب در استان هدای مختلد     داده و توصیه می
گیدران دولتدی    شناسی صورت گیرد. به تصدمیم  بررسی و آسیب

هدای   توصیه می شود با توجه به نتای  به دست آمدده از بخدش  
های مختلد  رتبده    هایی که در بخش عمده اقتصادی، به استان

هدا را در   ایدن اسدتان   برنده اقتصادی دارندتوجه بیشتری شود و
الویت توزی  کار و سرمایه قرار دهند.همچنین بررسی شود چدرا  

هدای   در مناققی که شرایط و امکانات مناسبی در یکی از بخش
به قور مثدال   اقتصادی دارند، رتبه مناسبی در آن بخش ندارند.

بخش کشاورزی در اسدتان توزسدتان کده بده عندوان یکدی از       
شود در  در اقتصاد کشور شناتته میهای اصلی این بخش  قطب

متغیر تولید دارای وضعیت بازنده مختلط اقتصادی اسدت و ایدن   
رود که در این استان بخدش کشداورزی بده مرحلده      احتمال می

اشباع رسیده و یا اینکه در تولید محصوالت مختل ، از سیسدتم  
شود .بنابراین پیشدنهاد   توزی  و حمل و نقل مناسب استااده نمی

هدای الزم صدورت    ود در موارد مشابه مطالعات و بررسدی می ش
گیرد و اصالحات ساتتاری جهت جلوگیری از اینگونه موارد بده  

در نتای  بدسدت آمدده مشداهده مدی کندیم در       کار گرفته شود.
هایی توصیه به عدم سرمایه گدذاری در هدر سده بخدش     استان

ار عمده اقتصادی شده است اما به علت تبعات اجتماعی ایدن کد  
باشد. اگر چده بخدش تصوصدی و    قابل انجام برای دولتها نمی

مطاب  توصیه های مدل عمل کند، امدا در  سرمایه گذار تارجی 
ها وقتی به عنوان مثال با استانی روبرو هسدتیم کده   مورد دولت

در هر سه بخدش عمدده اقتصدادی مریدت رقدابتی منادی دارد       
استان الزم است سیاست عملگرانه تر و آسیب شناسی برای آن 

از جمله این سیاستها میتوان به کم کدردن بدار مالیداتی اسدتان     
دارای عدم مزیت و یدا سدرمایه گدذاری بدرای تربیدت نیدروی       
متخصص کدار آمدد بدومی آن اسدتان و بده قدور کلدی ایجداد         

های تشویقی برای سرمایه گدذاری در اسدتانهای دارای   سیاست
بدرای آن اسدتان   عدم مزیدت هسدتند و ایجداد مزیدت رقدابتی      

موجبات ایجاد جذابیت مجددد اسدتان و سدرمایه گدذاری هدای      
بیشتر در آن توسط بخش تصوصی و سرمایه گذار تارجی و به 

شود که البته استااده از مددل  دنبال آن اشتغال بیشتر استان می
انتقال سهم موجب بروز ضع  در ترکیب صنای  استان و ایجداد  

ی در جهدت اصدال  وضدعیتی    تحول اساسی در سیاستهای دولت
که منجر به عدم مزیت رقابتی استان تاصی شده است را برای 

   سازد.ما روشن می
 

 منابع
شناسدایی مزیدت رقددابتی    .(2932) فرشدچی، بابدد  اتدوان 

هددای عمددده اقتصددادی  هددای مختلدد  کشددور در بخدش  اسدتان 
-2911های اشدتغال)  براسا  مدل انتقال سهم و مبتنی بر داده

واحد  دانشگاه آزاد اسالمی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، .(2991
 تهران. علوم و تحقیقات

 :تهددران .ریدزی اقتصدادی   برنامده  .(2939افشداری، زهدرا )  
 .انتشارات سمت

بررسدی  (. 2991) شدیرین  ندژاد،  اهلل و مصدری  نعمت اکبری،
های عمده اقتصادی اسدتان اصداهان   وضعیت اشتغال در بخش

 .(LQ( )رهیافت تغییر سهم و شاتص 2961-11در قی دوره )
 .2-24،(1) 21 ،نشریه دانشکده اداری و اقتصاد اصاهان

 :تهدران  .(. تاریخ عقایدد اقتصدادی  2934) فریدون تاضلی،
 .نشر نی
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هدا و  بازرگدانی بدین الملدل نظریده     .(2931) محمد حقیقی،
 .دانشگاه تهرانانتشارات : تهران .کاربردها

بررسدی  . (2932)، شدورش  علدی و آهنگدری   زنگی آبادی،
اشتغال بخش های اقتصادی با استااده از مددل تغییدر سدهم و    

()مرکز شهرسدتان هدای اسدتان آذربایجدان     LQضریب مکانی)
 .1-11،(1) 2 ،نشریه جغرافیا و مطالعات محیطی .لربی(

های برنامه ریزی (. اصول و روش2934) زیاری،کرامت اهلل
 .دانشگاه تهرانانتشارات : تهران .ایمنطقه

های بررسی مزیت (.2994)باقر  ،درویشی سبحانی، حسن و
مجلدده  .نسددبی و تحلیددل سدداتتاری اشددتغال در اسددتان ایددالم 

 .291-213(، 9) 4۱، تحقیقات اقتصادی

 (.2999)محمددد  ،و لادداری فددرد محمدصددادق شدداهدانی،
ناتدالص   یدد تول یسداتتار  یدل و تحل ینسدب  یهایتمز یبررس
هدای  ها و سیاستفصلنامه پژوهش .های کشورناستا ی درداتل

 .221-296(، 1۱) 21، اقتصادی
 تحلیل(. 2934)مهدی  ،عنابستانی، علی اکبر و جوانشیری

 روسدتایی  جمعیدت  شغلی عمده هایگروه نسبی مزیت فضایی

 .1۱-19 (، 4) 4 فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی، .ایران
 و تحلیدل  .(2991)، اکبدر  اهلل و محمددی رحمت فرهودی،

 مدل از استااده با سنندج شهر در اشتغال وضعیت بینی پیش
 

                                                                 

هدای  پدژوهش . جیندی  ضدریب  و مکدانی  ضدریب  سدهم  تغییر
  .1۱1-293(، 11) 99، اییجغرافی

 تحلیل و تجزیه. (2999) لیال ترکی، و شیرین نژاد، مصری
 شدهری  منداق   اقتصدادی  عمده یها بخش در اشتغال ساتتار
 Shiftسهم  تغییر رهیافت( )2911-2991) دوره قی در ایران

– Share Method شداتص  وLocation Quatient 

LQ)  .219-2۱3(، 1) 4 .علوم انسانی و اجتماعی نامه پژوهش. 
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