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  هاي شناسایی و تحلیل مزیت
  اي خراسانهاي صنایع در استانرتبه

  

  ∗و زهرا شیرزور دکتر مصطفی سلیمی فر
 

  27/2/1387:    تاریخ پذیرش24/6/1386  :تاریخ وصول
  

                                           :چکیده
ع هاي خراسان در مقاط   اي صنایع استان   تحلیل رتبه   حاضر يهدف مقاله 

بـا اسـتفاده از تلفیـق     به این منظـور   . است 1382 و 1378 ،1374 زمانی
اي همچنین معرفی مجموعه  وي تحلیل عاملی و تاکسونومی عدديهاروش

، هاي مربوط بـه کارگـاه، اشـتغال       هاي منتخب از قبیل شاخص    از شاخص 
 براسـاس هاي صنعتی هاي مختلف فعالیت  بخش  صادرات انرژي و  عملکرد،
 اشـاره شـده،  براي مقاطع زمانی ) ویرایش سوم( ISIC  1 رقمیکدهاي سه

دودي از صنایع   تعداد مح  ،تحقیق این   نتایج براساس  .انددرجه بندي شده  
ي  مجموعه. انددهد بررسی جایگاه خود را حفظ کراستان در سه مقطع مور 

مورد  زمانی هاي صنعتی قرار گرفته در اولویت اول  طی سه مقطعفعالیت
  .نبوده است داراي ترکیب ثابتی ،بررسی

   JEL: C6 ،L6 ،O2طبقه بندي 
  

  ايصنایع کارخانه ،تحلیل عاملی، تاکسونومی عددي، ايمزیت رتبه: هاي کلیديواژه
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
  ) ir.ac@mostafa(           کارشناس ارشد علوم اقتصادي دانشگاه فردوسی مشهد به ترتیب دانشیار و ∗

1 International Standard Industrial Classification  
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  مقدمه -1
اي ملـی و منطقـه     اقتصادي در سطوح     زيیبرنامه ر هاي انجام   ضرورتکی از   ی

لـذا   . اسـت هـاي مختلـف   تی استانهاي صنعدي بخش یهاي تول يآگاهی از توانمند  
ن یـ ا سـمت  ه گـذاري بـه   یت سرما یشرو جهت هدا  یدي و پ  یع کل یگاه صنا ین جا ییتع

اي برخـوردار  ژهیـ ت و یـ  منابع از اهم    بهینه صی تخص  جهت مناطق مختلف  ع در یصنا
ی به سمت سـرمایه      بخش خصوص  راهنماییها و اهمیت    گذاريانجام سرمایه     .است

، نیازمنـد  ناسب بـا سـاختار اقتـصادي هـر اسـتان      عتی مت هاي صن گذاري در فعالیت  
تان در نیز مشخص شـدن تخـصص هـر اسـ     هاي هر استان وي قابلیت مطالعه درباره 

  .یک یا چند فعالیت خاص است
هـاي صـنعتی   ي فعالیـت هاي ارایه شده به منظور رتبه بند      از مهمترین روش  

یـن روش بـا تلفیــق   ادر   .اســت روش آنــالیز تاکـسونومی عـددي   ،لـف منـاطق مخت 
هاي کـم و  هاي مرتبط با موضوع، یک مجموعه به زیر مجموعهاي از شاخص مجموعه

هـاي صـنعتی    هاي مختلف فعالیـت   ي برخورداري بخش   درجه  و بیش همگن تقسیم  
  .)2004 2کومبل،(شود میاز اقتصاد مشخص  یک منطقه

 بـه منظـور    حاضـر يلذا، در مقالـه  . استهایی اما این روش داراي محدودیت  
هاي اصـلی نیـز اسـتفاده    وش تحلیل عاملی و تجزیه به مؤلفه ها، از ر  رفع این کاستی  

 مع آوري شده و بـا اسـتفاده از   از این رو با استفاده از اطالعات آماري ج        .  شده است 
وش تحلیـل  ولیه تشکیل گردیده و رهاي ا هاي انتخابی تحقیق، ماتریس داده    شاخص

  . هاي اصلی اجرا شده استعاملی و تجزیه به مؤلفه
کـسونومی عـددي در     لیل عاملی بـه عنـوان ورودي روش تا        خروجی روش تح  

  هـاي مختلـف    ش بخـ  ،پـس از انجـام مراحـل مختلـف ایـن روش            نظر گرفته شده و   
ي مـورد نظـر رتبـه بنـدي     هاي دورهیک از سال هاي صنعتی استان براي هر  فعالیت

  .شده است
 

   اهداف تحقیق -2
و هـاي خراسـان    مقاله رتبه بندي صـنایع مختلـف در اسـتان     هدف اصلی این  
  .استهاي صنعتی این استان آزمون پایداري اولویت

                                                        
2 Compbell  
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   مروري بر مطالعات انجام شده -3
آذربایجـان  اسـتان  هـاي نـسبی صـنایع        مزیت ضمن بررسی ) 1377(پیراسته  

تـصادي صـنعت ایـن    هـاي اق دیگـر شـاخص    ارتباط آنها با میزان صـادرات و      ،شرقی
،  شـاغالن  براسـاس  مزیـت نـسبی      يهـاي سـه گانـه      شاخص  .را بررسی کرد  منطقه  

 اسـتفاده از ضـریب      و بـا   ISICرقمی    کد چهار  طبقشاغالن تولیدي و ارزش افزوده      
 ،سـاخت ماشـین آالت    به دست آمده،    نتایج   براساس  . است شدهمحاسبه   LQمکان  

 نفتـی،   ،شـیمیایی  محصوالت کانی غیرفلـزي، سـاخت محـصوالت          ، ابزار و  تجهیزات
اول تا سوم از نظـر مزیـت    درجات  در  ، الستیکی و پالستیکی به ترتیب       ذغال سنگی 

هـاي تولیـد قـالی و        همچنـین کارگـاه    . انـد داشـته شور، قرار   در مقایسه با ک    ،نسبی
این منطقه از ایـران برخـوردار     دستباف نیز از مزیت نسبی بسیار باالیی در   يقالیچه

  .بوده است
 تحلیلی از ساختار صنعت در اسـتان        يپروژهدر  ) 1381( همکارانو   بختیاري

 تحلیـل عـاملی و    «اي  هـاي منطقـه   هـاي چندگانـه و روش      شاخص براساساصفهان  
 بـه   راهاي استان اصفهان در بخش صنعت   ها و توانمندي  قابلیت» تاکسونومی عددي 

  .ردنـد ک تعیـین  1376و  1373 براي مقاطع زمانی   ISICتفکیک کدهاي چهاررقمی    
ـ   بـوده نعت استان اصفهان بـسیار متنـوع         ساختار ص   نتایج این تحقیق،   براساس ه  و ب

هـا  ه برداري بهینه از منابع و ظرفیت بهر،روي صنایع اولویت دار دلیل عدم تمرکز بر  
  .صورت نگرفته است

با توجه به     رتبه بندي صنایع کشور    يپروژهدر  ) 1382( و همکاران  رئیس دانا 
ـ             ارجی در صـنعت   ظرفیت تجارت خـ    ه بـا اسـتفاده از روش تاکـسونومی عـددي و ب
هاي صـنعتی بـه همـراه آمـار صـادرات و            هاي منتج از آمار کارگاه    کارگیري شاخص 

 - 79 زمـانی    ي بـراي دوره   ISICواردات هر صنعت به تفکیک کـدهاي چهـاررقمی          
ز  نتـایج حاصـل ا   .کردند محاسبه  را  سطح کل کشور   اولویت بندي صنایع در    1375

ي مربـوط بـه تجـارت خـارجی     هـا ، زمانی که شـاخص   یت بندي برخی از صنایع    اولو
 محاسـبه منظـور نگردیـده،    هـا در  مقایسه با زمانی که ایـن شـاخص        ، در لحاظ شده 

   .متفاوت بوده است
هـاي صـنعتی اسـتان      ي رتبه بندي فعالیت   پروژه در) 1380( معلم    و صنایعی

هـاي نـسبی و    مزیـت براساسلف صنایع هاي مختاصفهان در تولید و صادرات بخش    
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ي هاي تحلیل عاملی و تاکسونومی عددي بـراي یـک دوره     استفاده از روش   با رقابتی
بـر  را  هـاي صـنعتی اسـتان       هاي مختلـف فعالیـت    بخش) 1374-78( ساله   5زمانی  

 مـورد بررسـی   ي طـی دوره  .کردنـد رتبـه بنـدي   ISIC حـسب کـدهاي دو رقمـی    
 تولیـد ذغـال کـک،       ،ایع تولیـد فلـزات اساسـی      ي به صن   برخوردار يبیشترین درجه 

تولیـد مـواد و محـصوالت شـیمیایی و           ،ايهاي هـسته  هاي نفت و سوخت   پاالیشگاه
  . کانی غیر فلزي اختصاص یافته استتولید سایر محصوالت

 
  هاي رتبه بندي  روش-4
  )ضریب دهی(روش وزن دهی  -4-1

چنـد فعالیـت از نظـر بعـضی     هاي مقایسه و رتبـه بنـدي دو یـا        یکی از روش  
شـوند، روش وزن دهـی   ی بیان مـی   هاي کمی و کیف   ، که به صورت شاخص    هاویژگی
  ري از صـفت کـه بـه خـود نـسبت      فعالیت به تناسـب مقـدا   ، هر  در این روش    .است
ت فعالیـت را نـسبت بـه        ، وضـعی   نهایت، جمع امتیازها   گیرد و در  دهد، امتیاز می  می

هـا یکـسان نیـست و      اهمیت شاخص    در این روش    .کندها مشخص می  سایر فعالیت 
ها نیـز تفـاوت   ، اهمیت هر کدام از شاخصته به نگرش محقق و هدف انجام طرح       بس

، انتخـاب   هایی را که مـدنظر اسـت      ، شاخص ي اول ، در مرحله    از این رو    .خواهد کرد 
هـا   ایـن شـاخص   بـه   سوم يها را کمی نموده و در مرحله      کرده و سپس این شاخص    

ت آن  اسبراس آخر بـراي هـر فعالیـت امتیـازات      يدهیم و در مرحله    امتیاز می  ها کمی 
  . امتیاز کل هر فعالیت به دست آیـد  کنیم تا بوط به شاخص را با یکدیگر جمع می       مر

ک امتیازهـاي  ، به جاي جمع کردن تک ته دست آوردن امتیاز کل هر فعالیت   براي ب 
    سـپس  . آنهـا وزنـی انتخـاب کـرد       هـر کـدام از    توان براي   مربوط به هر شاخص می    

ـ            می رئـیس دانـا و   (ه دسـت آورد  توان امتیاز کل را از طریق جمع وزنـی امتیـازات ب
  ).1382همکاران، 
  

   روش میزان انحراف از بهینه -4-2
هایی که براي مقایسه و رتبه بندي دو یا چندین جامعـه از نظـر            یکی از روش  

گیرد، مورد استفاده قرار می ) شوندیهاي کمی بیان م   که به صورت شاخص   (ها  صفت
استفاده از اعـداد و ارقـام         این روش بر   ي پایه  .است» بهینهمیزان انحراف از    «روش  

  .دارد کردن آنها قرار ها و استانداردخام شاخص
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ز اسـتاندارد  ، چـه قبـل و چـه بعـد ا    هـا آنجا که ماهیت انتظار ما از شاخص     از
 در گروه خود، مقـدارش      اي که ص استاندارد شده  کند، آن شاخ  کردن آنها تغییر نمی   

ایـن روش بـراي     .  اسـت و بـه عبـارت دیگـر مطلـوب           اینجا بهینـه   ، در بیشتر باشد 
  تـوان بـا ایـن روش         بـه عبـارت دیگـر نمـی         .، مناسـب نیـست    هـاي کیفـی   شاخص
ي منطقـی و  اگر آنکه بتوانیم آنها را بـه گونـه       هاي کیفی را مدنظر قرارداد؛ م     شاخص
و یـک   ، البته نه به صورت متغیر دو ارزشی با مقادیر صفر      ول به صورت کمی   قابل قب 

تـوان   به همین جهت نمـی  . ها باید همسو شوند    شاخص ،در این روش    .تبدیل کنیم 
زیـرا در   ؛ وارد مدل کـرد  هایی را که به این صورت با یکدیگر همسو نیستند،         شاخص

  .شویمام میاندارد شده بهینه، دچار ابهقسمت تعیین شاخص است
بررسـی نبایـد بـیش از    هاي مورد   ها در مقایسه با تعداد فعالیت     تعداد شاخص 

  .هاي انتخاب شده کامالً حساس استاین روش نسبت به شاخص      .حد کوچک باشد  
اي باشـد کـه   شود، باید بـه گونـه   هایی که انتخاب می   نوع و ترکیب شاخص    ،در واقع 
ها بوجود آورد، تا هر فعالیت را به تناسـب          لیت فعا يهاي یکسانی را براي همه    زمینه
هـایی کـه بـا همـدیگر     ایـن روش نـسبت بـه شـاخص         .هاي خود نشان دهـد    مزیت

  .، تورش دار استهمبستگی دارند
هـا نـسبت بـه یکـدیگر از اهمیـت یکـسانی           شـاخص  یک از  ، هر در این روش  

  .)78 - 82 ، صص1381،رئیس دانا و همکاران(برخوردارند 
 

  3سونومی عددي تاک-4-3
   مبانی نظري تاکسونومی عددي-4-3-1

 اسـت تـا منـاطق    ، ابتـدا ضـروري  اي یا بخشیر بررسی تفاوت منطقه به منظو 
ر بتـوان بـراي هـر     اگـ  .هاي معین رتبه بنـدي شـوند   شهاي بخ مختلف و یا فعالیت   

تحـت عنـوان     هاي متعـدد، یـک شـاخص واحـد        شاخص براساس،  منطقه یا فعالیت  
 معیـاري بـراي توسـعه       يا ترکیبی به دست آورد که نشان دهنـده        شاخص تلفیقی ی  

  هـا بـه صـورت تـک بعـدي عمـل       ا برخورداري هر منطقه باشد؛ در تحلیـل  یافتگی ی 
  ).46ص  ،1362 ،بیدآباد(گردد تحلیل جامعتري از موضوع ارائه می و شودمین

  
  

                                                        
3 Numerical taxonomy Analysis 
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 هاي روش تحلیل تاکسونومی عددي محدودیتو ها مزیت-4-3-2
   .ي روش تحلیل تاکسونومی عددي به شرح زیر هستندهامزیت

 فـاکتور اصـلی ایجـاد       m شاخص مورد مشاهده     n ازتوان   در این روش می    -1
  .نمود

  .ا وجود دارده قابلیت کاهش حجم داده-2
توان وزنی متناسـب بـا آن شـاخص تعیـین           ها می  یک از شاخص    براي هر  -3

  . کرد
 مجموعـه   ، یـک  هـا اي از شـاخص   هین روش قادر است با تلفیـق مجموعـ         ا -4

  .دکنهاي کم و بیش همگن تقسیم فعالیت را به زیر مجموعه
هاي سري زمانی هاي آماري و عدم دسترسی به داده    با توجه به محدودیت    -5

  .، روشی مناسب است این روش،هاي مقطعیکارگیري دادهه مکان بو ا
ــف از  -6 ــوعات مختل ــددي در موض ــسونومی ع ــه دو  روش تاک ــانگی جمل گ

اي و ملـی، گـروه بنـدي و رتبـه           اي، برنامه ریزي منطقه    توسعه فرهنگی و  اقتصادي،
  . مورد استفاده و کاربرد دارد- از لحاظ توسعه یافتگی -بندي مناطق 

  
   .توان به موارد زیر اشاره کرداین روش نیز میي هامحدودیتاز جمله 

دارنـد،   همبـستگی هایی که بـا یکـدیگر   د نظر نسبت به شاخص    روش مور  -1
  . تورش دارد

  . هاي مورد بررسی باید همسو باشندشاخص -2
کیفی فقط در صـورتی کـه بتـوان    هاي کارگیري از شاخص  ه   ب ي در زمینه  -3
تـوان از ایـن روش      ، مـی  هاي کمی تبـدیل کـرد     به شاخص  هاي مورد نظر را   شاخص

  .)44ص ،1381، صنایعی(ت کمک گرف
    

  ونومی عدديمبانی اجرائی روش تاکس -5
  : باشداین روش در قالب چندین مرحله، به شرح ذیل قابل اجرا می

 n×m این مرحله ماتریسی بـه ابعـاد       در: هاتشکیل ماتریس داده   )1(ي  مرحله
 تعـداد   ي دهنـده  مـاتریس نـشان   هاي  سـطر تعـداد    به صورتی که     ،دهیمتشکیل می 

  .باشد اي مورد نظرههاي آن به تعداد شاخصستون د بررسی وهاي مورفعالیت
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 مرحله، به منظور حذف     این در :هایس داده استاندارد کردن ماتر  ) 2 (يمرحله
 ،هـا  بـودن انجـام عملیـات جبـري روي شـاخص       پذیر ي متفاوت و امکان   واحدهااثر  

بـراي ایـن     .مکنـی  استاندارد مـی  قبل را  ي تشکیل شده در مرحله    هايماتریس داده 
 :آوریمه دست می زیر بي از رابطه راها میانگین ستونکار،

)2(                                                                       
n

j ij
i

X X
n =

= ∑
1

1  

  .آیده دست می ب)3( يستون از رابطه سپس انحراف معیار براي هر

)3(                                                              ( )∑
=

−=
n

i
jiji XX

n
S

1

21  

  عناصـر مـاتریس اسـتاندارد سـاخته        یـک از      هر نیز) 4( ياستفاده از رابطه   با
  .شودمی

)4 (                                                                       ij j
ij

j

X X
Z

S
−

=  

 تـشکیل مـاتریس     ،هـا عناصر استاندارد شـده مـاتریس داده       ، آخر يمرحله در
گونه مقیاس اسـت    هاي این ماتریس عاري از هر     فهتمام مؤل   .دهد را می  Z استاندارد
  .  و انحراف معیار آن مساوي یک است برابر صفرZ ین هر ستون ماتریسو میانگ
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این مرحله با استفاده از عناصـر        در :مرکبتشکیل ماتریس فواصل    ) 3(مرحله  
هاي صنعتی مختلف   استاندارد فواصل مرکب بین فعالیت    استاندارد شده در ماتریس     

تـوان معادلـه    مـی  b  و a دو فعالیت    يدست آوردن فاصله  ه   براي ب   .شودمحاسبه می 
  :را مورد استفاده قرار داد زیر
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)6(                                    nba ,1,2,=,     ∑
=

−=
m

j
bjajab ZZC

1

2)(  

 يفاصـله  bjΖ ، ام j  با شاخص  a  بین فعالیت صنعتی   يفاصله ajΖکه در آن    
 و a مرکب بین دو فعالیت  يبیانگر فاصله  abc ، ام j  با شاخص  bبین فعالیت صنعتی  

b  وj استهاعداد شاخصت .  
  :خواهد بودزیر ماتریس فواصل مرکب به صورت 

)7(                                     nba ,1,=,    
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     .باشدلی آن صفر می قطر اصو این ماتریس ماتریسی قرینه است

)8(                                     nba ,1,=,    

n

n

C
C










1

2

0




n

C

C


12

2

0
ab

n

C
C

C



=





21

1

0

  

  دیگـر نـشان    ترکیبـی هـر فعالیـت را از فعالیـت      يعناصر این ماتریس فاصله   
 کوتـاهترین  ي دهنـده  کمتـرین مقـدار نـشان      ،و در هر سطر این مـاتریس      دهند  می
  .باشدها و یا بیشترین نزدیکی میله بین آن فعالیت با سایر فعالیتفاص

ن  تعیین کوتـاهتری  ي، مرحله  این مرحله  : همگنی يتعیین فاصله  )4 (يمرحله
ین دو فعالیـت   ب کوتاهترین فاصله  ، در این مرحله    .فاصله و رسم نمودار اپتیمم است     

  .نویسیممی) d(اي را در ستون جداگانهدر هر سطر 
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  :کنیمرا محاسبه می) d(میانگین کوتاهترین فواصل هر سطر 
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    .کنیمرا محاسبه می) d( انحراف معیار کوتاهترین فواصل هر سطر

)11  (                                     ni ,1,2,=  و  ∑
=

−=
n

i
id dd

n
S

1

21 )(  

طبـق  ) d−(و حـد پـایین      ) d+(  حـد بـاال    ي پایه  همگنی بر  يسپس فاصله 
  :دشوي زیر محاسبه میرابطه

)12(                                                    dd d s+ = + dd و 2 d s− = −2  
 انحـراف معیـار حـداقل فواصـل         ds  و  معرف میانگین حداقل فواصـل     dکه  

  .است
 همگـن  ، باشـد d− و d+هایی که حداقل فواصل آنهـا مـابین دو حـد          فعالیت
ا هـ لیـت و چنانچه حـداقل فواصـل بـین فعا   گیرند  میدر یک گروه قرار تلقی شده و

  .دشو مورد نظر غیر همگن بوده و حذف میهاي فعالیت،خارج از این دو حد باشد
 :بررسـی  هاي همگن از لحاظ معیارهاي مورد     رتبه بندي فعالیت  ) 5(ي  مرحله

هـا را بـراي    نگیرنـد، مـاتریس داده  ها در یک گروه همگن قـرار    چنانچه تمام فعالیت  
 اسـتاندارد  هـاي  در مـاتریس شـاخص    سـپس، .دهیمهاي همگن تشکیل می فعالیت

  تـه و پـس از یـافتن مقـادیر      ایـده آل را در نظـر گرف    ها،شده، براي تک تک شاخص    
 يرا از رابطـه ) سرمشق توسـعه ( مطلوب ها برخورداريآل، براي تک تک فعالیت   ایده

  :   کنیم میزیر محاسبه

)13(                                      ni ,1,2,=      ( )∑
=

−=
m

j
ojijio ZZC

1

2  

ioc    سرمشق برخورداري براي فعالیت  i ام ، ijz  ي  شاخص استاندارد شدهj ام 
  .است امین شاخص استاندارد شده i  کمیت ایده آل برايojz ، امین فعالیتi براي

در جهـت  و  همـسو  ،هـاي منتخـب   چنانچه شاخص،صبا توجه به جهت شاخ  
   سـتون بـه عنـوان مقـدار ایـده آل در نظـر گرفتـه                  بزرگترین عدد هـر    ؛مثبت باشد 

  .شودمی
هـاي همگـن و اولویـت       ي برخـورداري گزینـه     درجـه  يمحاسبه )6 (يمرحله

 یراین شاخـص  بنـاب  دامنـه محـدودي نـدارد؛     icمعیـار  :هاي صـنعتی  گذاري فعالیت 
د کـه در مقایـسه بـا     شومعرفی می ) if(  مزیت یا برخورداري   يتلفیقی به نام درجه   

  .گیرد و یک قرار می محدودتري داشته و بین مقادیر صفري دامنه،سرمشق توسعه
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)14(                                                               10 ≤≤ if و  
o

io
i C

C
f =  

 oc )حد باالي سرمـشق توسـعه     (این رابطه حد باالي برخورداري مطلوب        در
         .دشوي زیر محاسبه میاست که از رابطه

)15(                                                                      o io ioC C Sc= + 2  
iocمیانگین برخورداري مطلوب براي  iفعالیت  ،ioSc است انحراف معیار.  

برخوردارتر و هـر قـدر بـه    ، فعالیت مورد نظر     به صفر نزدیکتر باشد    ifهر چه 
 در   .باشـد ربوطـه مـی   ي عدم برخورداري فعالیـت م      نشان دهنده  ،یک نزدیکتر باشد  

) iΗ(هاي مختلف ي برخورداري فعالیت درجه ،انتها با تعیین فراوانی نسبی تجمعی     
  :کنیمزیر طبقه بندي می صنایع را از لحاظ سطح برخورداري به چهار گروه اولویت

   باشد به عنوان اولویت اول Hi ≤0≥25/0اگر 
   باشد به عنوان اولویت دومHi ≤25/0≥5/0 اگر
   باشد به عنوان اولویت سوم  Hi ≤5/0≥75/0اگر 
   باشد به عنوان اولویت چهارمHi ≤75/0≥1اگر 

  
   4 روش تحلیل عاملی-6
   مفاهیم اساسی در تحلیل عاملی-6-1

 هـا یـا   تحلیل جدولي ا ست که درا آماري چند متغیرهلیل عاملی، روشتح
 همبـستگی    ایـن ضـرایب معمـوالً       .رودهاي ضرایب همبستگی به کـار مـی       ماتریس

، نظیـر  هاي پیوستگی ها یا شاخه  زه، گرچه ممکن است از دیگر اندا      گشتاوري هستند 
تـوان  مـی  هاي تحلیل عاملی کامالً عام هستند و        روش  .کوواریانس نیز استفاده شود   

نظیر متغیرهاي اقتصادي،   ( متغیرها   آنها را براي تحلیل ضرایب همبستگی بین انواع       
  .به کار برد) مردم شناختی، زیست شناختی و هواشناسی

 و بـین یـک متغیـر    متغیره، پیش بینی حائز اهمیت اسـت      در رگرسیون چند  
 تحلیل عاملی   اما  .شودتفاوت گذاشته می  اي از متغیرهاي مستقل     وابسته و مجموعه  
رود کـه در آن تمـایز بـین متغیرهـاي وابـسته و         هایی به کـار مـی     معموالً براي داده  

 ، توصیف و تفسیر وابـستگی متقابـل  شودمعنی ندارد و آنچه به آن توجه می       مستقل  

                                                        
4 Factor Analysis    
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لی از دو طریق به هدف خـود   تحلیل عام .اي از متغیرهاستبین مجموعه) دو به دو  (
 اصلی متغیرها به تعداد کمتري از متغیرها       ي مجموعه نخست، کاهش : یابددست می 

ها به خاطر ویژگی سـاختاري کـه ممکـن    ها؛ دوم، معنی یافتن عامل   موسوم به عامل  
  . ر وجود داشته باشد روابط مزبوياست درون مجموعه

ز به پیروي ا   . استفاده کرد تحلیل عاملی   اولین دانشمندي بود که از      اسپیرمن  
  و کـارول ،هـاي اخیـر الولـی   ، ترستون و در سال  ري چون تامسون  او دانشمندان دیگ  

  ).113ص  ،1378 ،کوثري( زیادي انجام دادند گاتمن کارهاي
  .شوداملی مشکالت مربوط به مسایل زیر برطرف میدر روش تحلیل ع

  یکسان نبودن واحد نماگرها  - 1
 بستگی میان نماگرها  وجود هم-2
  اخص نهاییاهمیت نسبی یا وزن نماگرها در ش -3
   سـطح توسـعه بـا یـک و یـا حتـی              امکان پـذیر نبـودن تبیـین مفهـوم و          -4
 )50ص  ،1372 ،توفیق(اي از نماگرها مجموعه
  :هداف تحلیل عاملی به شرح زیر استا

 ي یعنی مجموعه  ؛دهیماي تحقیقات بیشتر کاهش می     تعداد متغیرها را بر    -1
 بـه طـوري کـه ایـن      ، کنـیم   کـوچکتر تبـدیل    يمتغیرهاي اصلی را به یک مجموعه     

  . هاستاي از وارایانس موجود در دادهلت قسمت عمده کوچک عيمجموعه
 عـاملی بـراي   ياز تجزیه ،ه تعداد متغیرها ما فوق تصور است در مواردي ک -2

  .کنیمتفاده میتمیز بین متغیرهاي کیفی و کمی اس
یص متغیرهاي  ي تشخ توان براي آزمون فرض درباره    ي عاملی می   از تجزیه  -3
املی وجـود دارد     عـ  يهاي زیادي در گروه تجزیـه       روش  .کیفی استفاده کرد  کمی و   

ي  حـداکثر درسـتنمایی و تجزیـه       ي، تجزیـه  ي آلفا توان به تجزیه  که از آن میان می    
  . کرد عاملی اصلی اشاره يهاي اصلی و تجزیهمولفه

را توضیح خواهـد داد و  ها ي اصلی به راحتی ابعاد اصلی داده    هاي مؤلفه تجزیه
ي  یعنـی در تجزیـه     ؛ مـشترك نخواهـد بـود      ي عوامل  درباره ینیاز به هیچگونه فرض   

 کنیم که واریانس کـل  ها را پیدا آن است که ابعادي از دادههاي اصلی سعی بر   مؤلفه
  ).23ص  ،1383صادقی،(دهد را توضیح می
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   مراحل اجرایی روش تحلیل عاملی -6-2 
  .ي متفاوت است پنج مرحله شاملاجراي تحلیل عاملی، ه طور کلیب

  .ههاي استاندارد شدتشکیل ماتریس داده: )1 (يمرحله
  . هااتریس ضرایب همبستگی بین شاخص تشکیل م:)2 (يمرحله
ي  متعدد هاي روش براي استخراج عوامل اولیه   :  استخراج عوامل  ):3 (يمرحله

و روش » یهـاي اصـل  زیـه بـه مؤلفـه   تج«هـاي  وجود دارد کـه مهمتـرین آنهـا روش     
  .باشندمی» حداکثر درستنمایی«

 دوران چند نـوع : ها روي عامل دوران و اعمال تبدیالت خاص بر     :)4 (يمرحله
  .وجود دارد

ش وریمـاکس  هاي دوران متعامـد رو   که از مهمترین روش    5: دوران متعامد  -1
  . و روش کوارتیماکس است

نـوع اخیـر    تعـددي بـراي انجـام دوران از   هـاي م   روش 6: دوران غیرمتعامد  -2
  .باشد از مهمترین آنها میDirect Obliminوجود دارند که روش 

 مـاتریس   : فاکتورهاي به دست آمده    7» عاملی ينمره« استخراج   :)5 (يمرحله
 ijX گزینـه بـه صـورت      n شاخص براي    m، شامل   هاي اولیه براي تحلیل عاملی    داده
 سـطرهاي   امـین گزینـه اسـت؛ بـه طـوري کـه      i ام براي j شاخص   ijX که باشدمی

  هـــاي مختلـــف کــه در اینجـــا کـــد  گزینــه (i  هـــا بــا انـــدیس مــاتریس داده 
) اي مـورد نظـر    هشاخص (jهاي آن با اندیس     و ستون ) باشدهاي صنعتی می  فعالیت

 n بـراي و شـاخص  m  ي، بـرا ده و بدین ترتیب روش تحلیـل عـاملی  نمایش داده ش
      .شود شروع میگزینه

 
  تخصص اقتصادييهاي منتخب تعیین کننده شاخص-7

 شاخص هاي انتخابی، صنایعی داراي برتـري هـستند          براساساین تحقیق    در
امل بـه کـار      به طوري که عو     .طور مطلوب تري ترکیب نمایند    عوامل تولید را به      که

بیـشترین وابـستگی    ،ارزش افزوده را خلق نمایند شترین   بی رفته در فرآیند تولید که    

                                                        
5 Orthogonal Rotation  
6 Oblique Rotation  
7 Factor Scores 
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هـاي مـدرن تولیـد اسـتفاده      حتی االمکان از شیوهرا به منابع داخلی داشته باشند و 
  .نمایند

توان در مجموع به پـنج   مورد نظر این تحقیق را می  هاياز این جهت، شاخص   
  : تقسیم نمود کلی به صورت زیريدسته

  هاي مربوط به کارگاه  شاخص-1
  هاي مربوط به اشتغال  شاخص-2
  هاي مربوط به مواد اولیه  شاخص-3
  هاي مربوط به عملکرد شاخص-4
  هاي مربوط به صادرات  شاخص-5
  

 کاربرد مدل  -8
هـاي  گردد تا جایگاه فعالیت  ، تالش می  راستاي تحقق اهداف   این بخش در   در
 شـاخص   22 راسـاس بهاي خراسان    مورد مطالعه در سطح استان     ي گانه 40صنعتی  

 و 1378،  1374 بدین منظور، بـراي سـه مقطـع زمـانی            . انتخابی قبل تعیین گردد   
 بـه     در نهایت نیز    . است شدهروش تحلیل عاملی و تاکسونومی عددي اعمال         1382

 صـنایع همگـن     هاي خراسان، منظور تعیین جایگاه صنایع در ساختار صنعتی استان       
 اجـراي روش تلفیقـی تحلیـل عـاملی و            برخورداري حاصـل از    يبا استفاده از درجه   

، نمرات عاملی بـه تفکیـک        با تحلیل عاملی    .شوندتاکسونومی عددي رتبه بندي می    
شـود و   محاسبه میSASهاي صنعتی براي هر عامل مشترك توسط نرم افزار  فعالیت

اي ی به تفکیک کـده    هاي صنعت ماتریسی است که سطرهاي آن فعالیت     خروجی آن   
  اسـت دست آمده به روي عوامل مشتركه هاي آن نمرات عاملی بسه رقمی و ستون 

ــدهــاي تحقیــقوابــسته از شــاخص خــود ترکیبــات غیرکــه  ورودي  و بــه عنــوانان
  . گیردونومی عددي مورد استفاده قرار میتاکس

ها، مـاتریس   می عددي پس از تشکیل ماتریس داده      در ابتدا در روش تاکسونو    
  ي برخــورداري،  همگنــی و درجــهيد و بــا تعیــین درجــهشــو مــیفواصــل تــشکیل

 این مراحل   ،ر انتها د . گرددهاي غیر همگن تفکیک می    هاي همگن از فعالیت   فعالیت
 يجه در ،تن فراوانی تجمعی  د و با در نظر گرف     شوهاي همگن تکرار می   دوباره با گروه  
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هاي صـنعتی  د و فعالیتگردلیت صنعتی در چهار گروه تعیین می  برخورداري هر فعا  
  .  شوندبا توجه به فراوانی تجمعی در چهار اولویت رتبه بندي می

  
  نتایج استخراج شده براي مقاطع مورد مطالعه-9
  1374 نتایج سال -9-1

ــا اســتفاده از داده ،1374بــراي ســال     فعالیــت صــنعتی 40 در هــاي خــامب
در ایـن     .تخراج شـد   شـاخص اسـ    ISIC  ،22هاي خراسان با کـد سـه رقمـی          استان
  حـدود   پنج فاکتور گزینش شـد کـه مجموعـاً         ،یل عاملی عملیات تحل   بعد از  ،مرحله

 این درصد از قدرت   .دادندهاي اولیه را توضیح می    ص درصد از تغییرات شاخ    99/73
ل قبول و داراي قدرت تبیین نسبتاً بـاالیی  توضیح دهندگی از نظر تحلیل عاملی قاب      

 پـنج فـاکتور انتخـابی،     وش تاکـسونومی عـددي بـا اسـتفاده از         در ادامه در ر     .است
  .ل شـد  تـشکی ارن و داراي قطـر اصـلی صـفر   قـ ریس مت، مـات  ماتریس فواصل مرکـب   

هاي همگن، مقادیر حداقل فواصل، در سـتون مرتـب        سپس به منظور تعیین فعالیت    
  .حاصل شد -d<49/0>83/2 همگنی ي فاصله ودندش

 آمده و مقادیر سـتون حـداقل        همگنی به دست   ي فاصله يادامه با مقایسه   در
 و) 192 کـد ( تولیـد کفـش   ،)155 کـد ( ها، سه فعالیت تولید انواع آشامیدنی  فواصل

ترین اخـتالف نـسبت بـه دیگـر         با بیـش   )371 کد( هاي فلز بازیافت ضایعات و خرده   
ي غیـر همگـن مـذکور از    هـا  فعالیت، غیر همگن شناخته شدند وهاي استان فعالیت

    . فعالیت ادامه یافت37ها حذف شد و تحلیل با یس شاخصماتر
 آن تعداد   براساس، روش احتمال تجمعی است که       معیار انتخاب عوامل نهایی   

   .شوند که احتمال تجمعی آنها عددي نسبتاً نزدیک به یک باشدعواملی انتخاب می
 را ازبـه طوریکـه نمـودار      .باشـد  مـی screeمعیار بعـدي اسـتفاده از نمـودار         

  و تعـداد عوامـل را تعـداد نقـاطی         کنـیم   قسمتی که شیب نقاط کم شده قطـع مـی         
  ).1990 8داال اردشیر،(گیریم که شیب آنها زیاد بوده است می

ها از مجموع سی و هفت صنعت همگـن   نهایت به دلیل رتبه بندي فعالیت     در
یع اولویت   تعداد ده صنعت تحت عنوان صنا      ،1374هاي  هاي خراسان در سال   استان
هـاي دوم، سـوم و چهـارم معرفـی        تعداد نه صنعت هم در هر یـک از اولویـت           اول و 

                                                        
8 Dala Ardeshir 
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ـ    قبل از رتبه بندي فعالیت      .اندشده ه تجزیـه و تحلیـل فـاکتور    هاي صنعتی استان ب
ضـیح داده    و واریـانس تو    41/6اول با دارا بودن مقدار ویژه        فاکتور  .پردازیماولیه می 

،  فـاکتور اول    در  .شـود ي فاکتور بهین اول معرفـی مـی        درصد به منزله   18/29شده  
 هاي بهره وري نیـروي کـار  وزن مثبت به ترتیب مربوط به شاخصباالترین ضریب یا   

فـوق،  ، با توجه بـه وزن بـاالي شـاخص          بنابراین  .است) 943/0 (کاربري و) 943/0(
  .توان فاکتور اول را شاخص مزیت تخصصی در عملکرد قلمداد کردمی

)16 (      6Χ101/0+5Χ134/+04Χ437/0+3Χ045/0+2Χ690/0+1Χ17/0-=1F  
             12Χ039/0-11Χ09/0+10Χ153/0+9Χ858/0+8Χ785/0-7Χ161/0-  
      18Χ604/0-17Χ564/0- 16Χ884/0 +15Χ943/0+14Χ943/0+13Χ103/0-  
                                          22Χ178/0+21Χ565/0+20Χ 293/0+19Χ606/0+

  
  1374سال  درscree   نمودار:1 شکل

  
  1378 نتایج سال -9-2

،  و اجراي روش تحلیـل عـاملی       1374ال  ها براي س  ي شاخص س از محاسبه  پ
  هـاي اولیـه اسـتخراج     به عنوان بهتـرین ترکیـب خطـی شـاخص     تعداد چهار فاکتور  

هـاي اولیـه را      درصـد از تغییـرات شـاخص       74  تعداد چهار فاکتور مجموعاً       .اندشده
ی محاسـبه   همگنـ ي سپس به کمک حداقل فواصل صنایع دامنـه    .نمایندتبیین می 

  .    استشده
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                                                                                    15/3<d<44/1-   
 همگنی فـوق مبـین ایـن اسـت کـه          يمقایسه مقادیر حداقل فواصل با دامنه     

ت و  ، بازیافـت ضـایعا    )152کد (هاي لبنی فواصل مربوط به سه تولید فراورده     حداقل  
 تولیدات فلزات اساسی گرانبها و فلزات اساسی غیر آهنـی         و )371کد( هاي فلز خرده

  . شوند شناسایی می1378گن استان در سال به عنوان صنایع غیرهم) 272کد(
جمـوع سـی و   اولویت بندي صنایع همگن استان حـاکی از آن اسـت کـه از م       

 تعـداد در اولویـت    اول و همـین فهرست ، ده صنعت در   هفت فعالیت صنعتی همگن   
در فهرسـت اولویـت چهـارم    ، نه صنعت در فهرست اولویت سوم و هشت صنعت  دوم

 .اندجاي گرفته
  

)17  (   6Χ000517/0-5Χ033/0-4Χ015/0-3Χ068/0-2Χ 993/0+1Χ/0-=1F  
        12Χ827/0+11Χ995/0+10Χ995/0+9Χ351/0-8Χ215/0+7Χ028/0-

                          17Χ162/0+16Χ002/0+15Χ994/0+14Χ994/ 0+13Χ987/0+  
                           22Χ051/0-21Χ995/0+20Χ085/0+19Χ988/0+18Χ052/0-  

  
کنـد کـه   را تـشریح مـی   درصـد تغییـرات   40 فاکتور اول به تنهایی بـیش از 

   .حکایت از اهمیت باالي این فاکتور در تحلیل دارد
ترین وزن عـاملی    ي با بیش  هاتوان گفت که شاخص   در تحلیل مباحث فوق می    

اي داراي مزیـت    هـ  بـراي شناسـایی فعالیـت      ها فاکتور اول، بهترین شاخص    براساس
 . باشـند همگی مربوط به عملکرد بنگاه می هستند و   ن  هاي خراسا استان تخصصی در 

از اعتبـار و    این فـاکتور براساسهاي صنعتی   ز طرفی شاخص سهم در تعداد کارگاه      ا
ـ      همیت پایینی برخوردار است که نمی     ا راي تـشخیص مزیـت    تواند شـاخص خـوبی ب

  . ن باشدتخصصی استا
تـوان ایـن گونـه تحلیـل نمـود کـه در          ي عاملی می  با نگاهی به ماتریس نمره    

هـاي تولیـد    ی مثبت به ترتیب متعلق بـه فعالیـت         عامل ي، بیشترین نمره   اول فاکتور
  .است) 202(الت از چوب و چوب پنبه تولید محصو و) 152( هاي لبنیفراورده
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  1382 نتایج سال-9-3
تعداد چهار فاکتور که معرف      ،هاي قبل  شده در قسمت   پس از طی مراحل یاد    

 درصـد از  81اند کـه     استخراج شده  ،هاي اولیه است  بهترین ترکیب خطی از شاخص    
مگنی در ایـن مقطـع بـه         ه ي دامنه  .نمایندهاي اولیه را تعیین می    تغییرات شاخص 
  :  باشداین صورت می

                                                                                   15/ 3<d<70/1- 
ت فعالیت صنعتی همگـن در      ، از مجموع سی و هش     ي اولویت بندي  در مرحله 

، نه فعالیـت در  اد در اولویت دوم ، ده فعالیت در اولویت اول و همین تعد        1382سال  
  .اندعالیت در اولویت چهارم جاي گرفتهاولویت سوم و نه ف

 درصد از اهمیت و اعتبار بـاالیی  37 اول که با واریانس    فاکتور حال به بررسی  
  .پردازیمبرخوردار است می

)18  (       6Χ995/0+5Χ164/0-4Χ162/0-3Χ078/0-2Χ094/0+1Χ15/0=1F  
          12Χ024/0+11Χ020/0-10Χ015/0 -9Χ132/0+8Χ995/0+7Χ995/0+  

                        17Χ168/0+16Χ995/0+15Χ995/0+14Χ995/0+13Χ001/0-  
                      22Χ310/0+21Χ063/0+20Χ995/0-19Χ995/0+18Χ061/0+

هـاي  وزن مثبت به ترتیـب مربـوط بـه شـاخص          ، باالترین    این فاکتور  براساس
ي شاغلین، بهـره وري     تولید سرانه  ،الن متخصص و تولیدي از کل شاغلین      سهم شاغ 

  براسـاس    . اسـت  )995/0(  نیـروي کـار    ي سرانه ي، ارزش افزوده  نیروي کار، کاربري  
هـاي داراي مزیـت تخصـصی در        ها در شناسایی فعالیت   فاکتور اول، بهترین شاخص   

  براساس ایـن   .باشندهاي مربوط به اشتغال و عملکرد می      ي شاخص استان در حیطه  
 )172(هاي تولید سایر منـسوجات      ي عاملی متعلق به فعالیت    ، بیشترین نمره  فاکتور

  .هستند) 251(بجز کفش تولید محصوالت الستیکی  و
  

  هاي صنعتیاي فعالیت بررسی مزیت رتبه تفسیر نتایج و-9-4
هاي خراسـان  ، صنایع استانهاي مورد استفاده در این تحقیق  تکنیک الگوها و 
   .ایع همگن و غیر همگن تقسیم نمود صنيرا به دو دسته

هـاي  ي برخـورداري از شـاخص     به واسطه ) صنایع غیرهمگن ( برخی از صنایع  
هاي خاص به نـسبت سـایر   ها و برتري مزیتي این تحقیق در برگیرنده   رفته در  بکار
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به طـوري   بخشیده،اي در صنایع استان اند که به این صنایع جایگاه ویژهودهصنایع ب
  .  مزبور با سایر صنایع افزوده است صنایعيکه به فاصله

 قـضاوت هاي حاصـل از اجـراي روش تلفیقـی و بـه منظـور        با استناد به یافته   
، صنایعی مـورد    مختلف استان و چگونگی تغییرات آن     یع  قطعی در مورد جایگاه صنا    

تـري   عملکرد نـسبتاً بـا ثبـات       لعهگیرد که در هر سه مقطع مورد مطا       تأکید قرار می  
 در)  برخـورداري يدرجـه ( رتبـه بنـدي صـنایع همگـن براسـاس مزیـت             .اندداشته

شده  صنایع فهرست    .اندرج گردیده جداولی تحت عنوان رتبه بندي صنایع همگن د       
برخـورداري را بـه    يسال بیشترین درجـه    در اولویت اول صنایعی هستند که در هر       

  .اندخود اختصاص داده
 هـاي خراسـان را در  هـاي همگـن اسـتان     فهرست مشترك فعالیت  ) 1( جدول

 با توجه به نتایج استخراج شـده در ایـن    .دهدقطع زمانی نشان می سه ماولویت اول 
 تنهـا صـنعتی کـه در سـه     ، لحاظ شده در اولویـت اول  از تعداد سی فعالیت   ،تحقیق

، صنایع تولید پوشـاك بـه اسـتثناي پوشـاك از           گرفته مقطع در اولویت نخست قرار    
صنایع دیگر که نیمـی از آنهـا صـنایع مـرتبط بـا               .باشدمی) 181کد (پوست خزدار 

 صنایع سـنگین هـستند را   کشاورزي و صنایع غذایی و تبدیلی هستند و نیمی دیگر   
هاي بیـشتر بـه عنـوان صـنایع کلیـدي در الگـوي           توان با هدایت سرمایه گذاري    می

  .هاي خراسان تلقی نمود استانيتوسعه
  

 ،1374  خراسان در مقاطعهايهاي صنعتی استانفهرست اولویت مشترك فعالیت: 1جدول 
  1382  و1378

 کد فعالیت هاي صنعتینام فعالیت نام اولویت
 سال رتبه در

1374 
 سال به دررت

1378 
 سال رتبه در

1382 

 اولویت اول
تولید و عمل آوري و حفاظـت گوشـت،       

 ... ، میوه،ماهی
151 1  5 

  3 2 154 تولید سایر محصوالت غذایی اولویت اول

 اولویت اول
تولید سایر تجهیـزات الکتریکـی طبقـه        

 بندي نشده در جاي دیگر
319 5  6 

 اولویت اول
 پوشـاك از  تولید پوشـاك بـه اسـتثناي      

 پوست خزدار
181 7 6 10 

 اولویت اول
 تجهیـزات    هاي الکتریکی و  تولید المپ 

 روشنایی
315 8  7 

 1 2  241 تولید مواد شیمیایی اساسی اولویت اول
  3  5   155  هاتولید انواع آشامیدنی  اولویت اول

  محاسبات تحقیق : مأخذ
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 آورده  )3(وم در جـدول     ها در اولویت سـ    جمع بندي نتایج رتبه بندي فعالیت     

شترك  تنهـا سـه فعالیـت مـ    ،یـک از سـه مقطـع    هر  در اولویت سوم در   .شده است 
صـنایعی کـه      .تري داشـته باشـند    اند حضور با ثبات   استخراج شده است که توانسته    

اشـند در اولویـت چهـارم قـرار       ب مناسب در ساختار صـنایع اسـتان مـی         فاقد جایگاه 
از تعداد کل بیست و شش صـنعت قـرار گرفتـه در    ) 4 ( با توجه به جدول     .اندگرفته

  .اند فعالیت داراي ثبات بیشتري بوده چهار،این اولویت
  

 ،1374مقاطع   درهاي خراسانهاي صنعتی استانفهرست اولویت مشترك فعالیت: 2جدول 
  1382  و1378

 کد فعالیت هاي صنعتینام فعالیت نام اولویت

 191 . ..دن چرم و ساخت کیف و چمدان و زین ودباغی و عمل آور اولویت دوم

 343  موتوري و موتور آنهايتولید قطعات و ملحقات براي وسایل نقلیه اولویت دوم

 202 ...تولید محصوالت از چوب و چوب پنبه و نی و  اولویت دوم

 331 ...تولید و سائل و ابزار پزشکی و ابزار اپتیکی و  اولویت دوم

 232 هاي نفتی تصفیه شدهید فراوردهتول اولویت دوم

 242 تولید سایر محصوالت شیمیایی اولویت دوم

 311 تولید موتورهاي برق و ژنراتورها و ترانسفورماتورها اولویت دوم

  محاسبات تحقیق: مأخذ
  

 ،1374مقاطع  هاي خراسان درهاي صنعتی استانفهرست اولویت مشترك فعالیت: 3جدول 
  1382  و1378

 کد فعالیت نام فعالیت هاي صنعتی اولویتنام 
 289 ..تولید سایر محصوالت فلزي فابریکی و فعالیت هاي خدماتی فلز  اولویت سوم
 313 تولید سیم و کابل عایق بندي شده اولویت سوم
 292 تولید ماشین آالت با کاربرد خاص اولویت سوم

  محاسبات تحقیق: مأخذ
    
 ،1374هاي خراسان در مقاطع هاي صنعتی استان فعالیتفهرست اولویت مشترك: 4جدول 

  1382  و1378
 کد فعالیت هاي صنعتینام فعالیت نام اولویت

 222 هاي خدماتی مربوط به چاپچاپ و فعالیت اولویت چهارم
 271  آهن و فوالديتولید محصوالت اولیه اولویت چهارم
 361 تولید مبلمان اولویت چهارم
 192 ... دباغی و عمل آوردن چرم و ساخت کیف و چمدان و اولویت چهارم

  محاسبات تحقیق: مأخذ
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  جمع بندي و پیشنهادها-11
 از ایـن اسـت کـه       هاي حاصل از رتبه بندي صنایع غیـر همگـن حـاکی           یافته

بارتی برخاسته از مزیت استان     هاي استان یا به ع     مرتبط با قابلیت   ،بیشتر این صنایع  
 ایـن امـر را فـراهم       يهاي خراسـان زمینـه    بع موجود در استان    و امکانات و منا    است

 زیـادي را  يهاي منتخب فاصلهنموده است که صنایع مزبور بتوانند از لحاظ شاخص   
  .  سایر صنایع دارا باشندبا

و ) 192(ش ، تولیـد کفـ  )155(هـا   سه صنعت تولید آشامیدنی1374سال   در
 . زء صنایع غیـرهمگن شـناخته شـدند       ج) 371کد(هاي فلز   بازیافت ضایعات و خرده   

 گرچه جـزء صـنایع غیـر همگـن       1382 و   1378ها در سال    تولید آشامیدنی صنعت  
 صنعت کفـش نیـز جـزء صـنایع      . اولویت اول جاي گرفته است    ولی در  ،قرار نگرفته 

 جـزء اولویـت اول   1378 ایـن صـنعت در سـال        .غیر همگن در این سال بوده است      
  . در اولویت آخـر قرارگرفتـه اسـت      ياتنزل درجه   با 1382لی در سال     و ،جاي گرفته 

 جـزء صـنایع     ، بـا حفـظ موقعیـت      1378صنعت بازیافـت ضـایعات فلـزي در سـال           
 در  . اسـت شـده نـوان اولویـت اول مطـرح     نیز به ع1382غیرهمگن بوده و در سال    

 و) 152کـد (هاي لبنـی     صنایع فراورده  ،زیافت ضایعات فلزي   به غیر از با    1378سال  
ي صــنایع در زمــره) 272کــد(ات اساسـی غیرآهنــی  لـزات اساســی گرانبهــا و فلــز ف

 1382ل  از دو صنعت مزبـور هیچکـدام در سـا          اما  .اندغیرهمگن استان جاي گرفته   
هاي سـوم    به ترتیب جایگاه آنها به اولویت       بطوریکه ،اندجزء صنایع غیر همگن نبوده    

  .و دوم تنزل یافته است
این بـوده   این سه مقطع حاکی از    نایع غیر همگن در   بررسی در مورد ص   نتایج  

است که به غیر از صنعت بازیافت ضایعات فلزي که در دو مقطع بـه عنـوان صـنایع           
همگن نشان از عـدم      هاي صنایع غیر   شده است، روند تغییرات رتبه     غیرهمگن تکرار 
انـات و منـابع    این واقعیت تأکیـد دارد کـه از امک    این امر بر    .ها دارد پایداري اولویت 

  . یر همگن بهره کافی برده نشده استموجود در استان جهت حفظ جایگاه صنایع غ
هاي مورد استفاده در مورد صنایع همگـن حـاکی از ایـن    تجزیه و تحلیل داده 

در اولین سال مورد گرفته در اولویت اول  است که از مجموع ده فعالیت صنعتی قرار       
 از  .ت اول جاي داشتند  نیز در اولوی   1378ر سال   تنها دو فعالیت د   ،  )1374(بررسی  

اند و یک فعالیـت نیـز    فعالیت جایگاه خود را حفظ نموده      ، سه 1382 سال طرفی در 
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 در این سال جـزء صـنایع غیـرهمگن    ، بوده است1378سال   که جزء اولویت اول در    
 .  گرفته استقرار

 تعداد معـدودي  بررسی این رتبه بندي حاکی از این است که     به عبارت دیگر،    
اند جایگـاه خـود را حفـظ        مقطع زمانی مورد مطالعه توانسته     از صنایع استان در سه    

 قرار گرفته   هاي صنعتی ي فعالیت توان گفت که مجموعه     به طور خالصه می     .نمایند
طی سه مقطع زمانی مـورد بررسـی داراي ترکیـب ثـابتی نبـوده و از      در اولویت اول   

 السـتیکی  ایی، الکتریکـی و و تقریباً به سمت صنایع شیمی     تنوع برخوردار بوده است     
  .معطوف گردیده است

استان، هنوز پیوند واقعی بین صنعت و معدن در      با وجود تنوع زیاد معادن در     
صـنایع مـصرف     بنـابراین بهبـود ایـن بخـش و اسـتقرار           . استان بوجود نیامده است   

 باال در محصوالتی نظیـر      يفزوده این معادن با توجه به ارزش ا       ي مواد اولیه  يکننده
طرفی با توجه به اولویت صـنایع        از . رسدت کانی الزم و ضروري به نظر می       محصوال

ي توسـعه  آسـیاي میانـه،    شیمیایی و نیز وجود بازار مناسب ایـن محـصوالت آن در           
نتـایج بـه     . گردد مرتبط با این زیربخش پیشنهاد می      هاي صنعتی صنایع در فعالیت  

از رتبه بندي حاکی از این است که در بخش تولیدات کشاورزي و دامی              دست آمده   
هاي صورت گرفته در این بخـش       ی صورت نگرفته است و سرمایه گذاري      رشد مطلوب 

تکنولـوژي  ساختار  دربایستی  لذا،  .ها بوده است جهت افزایش تعداد واحد    در   ًعمدتا
یـد نظـر الزم صـورت    این صنعت به منظور کاهش ضایعات و افـزایش رانـدمان تجد        

  . گیرد
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