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 مقدمه -1
وري معیاري براي ارزیابی عملکرد، نظارت و تعیین میزان موفقیت یا ناکامی در رسیدن به اهداف بهره

ه طرح شدوري فراتر از یک معیار کمی منظام با توجه به مصرف منابع است. اگرچه امروزه مفهوم بهره
ترین شاخص در ارزیابی عملکرد گیري کمی آن کاسته نشده و به عنوان مهماست اما از اهمیت اندازه

 ).1380اي دارد (جهانگرد، کاربرد گسترده
ترین روش دستیابی به رشد اقتصادي است؛ زیرا بهبود آن باعث مؤثروري بهترین و افزایش بهره

 شود. همچنین بهنیروي انسانی، زمان، تسهیالت و غیره می به حداکثر رسانیدن استفاده از منابع
کند هاي تولید، گسترش بازار، افزایش اشتغال و بهبود معیارهاي زندگی کمک میکاهش هزینه

ارا طور ک). با توجه به محدودیت منابع و عوامل تولید باید تالش گردد منابع موجود به1377(خزائی، 
 وري میسر است.گیرند. این امر با بهبود بهرهو بهینه مورد استفاده قرار 

لیه شود، بنابراین کوري، پتانسیل تولیدي یک واحد عامل تولیدي تعریف میکه بهرهجاییاز آن
، توانند نقش داشته باشند (بزازانوري عوامل تولید نیز میند در بهرهمؤثرعواملی که در رشد اقتصادي 

مل منابع مالی، منابع انسانی، خصوصیات اقلیمی، دسترسی به ). اما توزیع منابع توسعه (شا1390
د، باش...) میان مناطق مختلف یکسان نمی هاي ارتباطی ومواد اولیه تولید، ساختار تولید، شبکه

توان انتظار داشت که سطح و رشد اقتصادي میان تمامی اجزاي ساختار فضایی یک کشور بنابراین نمی
) در هاي بین استانینتیجه، اساس تحلیل تفاوت میان مناطق (مانند تفاوتصورت برابر باشد. در به

رسیدن به سازگاري  ،اي و در حقیقتبسیاري از موارد از حالت برابري توزیع به حالت تعادل منطقه
را براي  ايریزان توسعه منطقهتواند دیدگاه برنامهشود. این امر میها تبدیل مینظام فضایی فعالیت

توزیع هدایت کند (متوسلی و  کارآییص منابع توسعه به مناطق مختلف به سمت سازگاري و اختصا
 ). 1382وهابی، 

اي هاي منطقههاي بین استانی، اولین مرحله در برنامه ایجاد تعادلشناخت وجوه مختلف نابرابري
یین ها تعو محدودیتاي مناطق، متناسب با امکانات رود تا با چنین شناختی اهداف توسعهشمار میبه

). 1389زاده،  تنها و عبدا...اي بهینه و کارا صورت پذیرد (رجبیگونهبرداري از منابع تولید بهو بهره
ختلف و هاي مباشد. با توجه به پتانسیل استانوري میاي مربوط به بهرهیکی از این اختالفات منطقه

هاي اولیه و مندي از عوامل تولید (شامل نهادههاي صورت گرفته در هر استان، نحوه بهرهپیشرفت
هاي هاي اقتصادي یکسان در استانوري بخشکه منجر به تفاوت در بهره اي) متفاوت بودهواسطه

 مختلف شده است.
هاي اقتصادي خاص صورت گرفته وري در بخشهرچند در ایران مطالعات زیادي در ارتباط با بهره

م هاي اقتصاد کشور در طول زمان انجاوري در کلیه بخشد بهرههایی نیز درخصوص رشو پژوهش
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اي طور همزمان به مقایسه اختالف منطقهیک از این مطالعات بهرسد هیچشده است اما به نظر می
هی از اي و آگاکه اختالفات منطقهجاییاند. از آنهاي اقتصادي نپرداختهوري کلیه بخش(استانی) بهره

هاي سیاستی داشته و در ادبیات علمی نیز تمرکز گیرينقش مهمی در تصمیمعملکرد هر منطقه 
در مطالعه حاضر تالش  ،اي شده استهاي منطقهوري و رقابتاي بر موضوعات پیرامون بهرهفزاینده

هاي مختلف اقتصادي مورد بررسی وري عوامل واسطه در تولید بخشاي بهرهشود اختالف منطقهمی
 وري کمکايِ بهرههاي منطقهها، شناخت تفاوتتوجه به اهمیت آگاهی از عملکرد استانقرار گیرد. با 

لف هاي مختهاي تولیدي براي بخشها را در استفاده از نهادهاستان کارآییبسیاري به این امر نموده و 
سمت ها و کشور و همچنین حرکت به هاي توسعه استانریزيتواند در برنامهدهد که مینشان می

 تولید بر اساس مزیت نسبی کاربرد داشته باشد.
د. سپس گردوري اشاره میبهرهابتدا به برخی از مطالعات صورت گرفته در خصوص  ،در ادامه

اي و نحوه محاسبه اختالف ستانده منطقه -وري، استخراج جداول دادهمبانی نظري مربوط به بهره
 گردد.شود. در پایان نیز نتایج حاصل ارائه میاده میوري با استفاده از این جداول توضیح دبهره

 
 مروري بر مطالعات گذشته -2

تنها بخشی خاص مدنظر قرار گرفته است که  ،اندوري پرداختهدر بسیاري از مطالعاتی که به موضوع بهره
 توان به موارد ذیل اشاره نمود. از آن جمله می

) و 1388)، سالمی (1387)، رضایی و همکاران (1384(و همکاران صالح زاده، مطالعات قلی     
آبادي )، شاه1384نژاد و قنادي () صرفاً در ارتباط با بخش کشاورزي، زراء1391محمدرضازاده و همکاران (

) 1387پور ()، هژبرکیانی و حکیمی1386)، علیرضایی و همکاران (1385آرا (پور و رزم)، لطفعلی1384(
) در 1386) در خصوص بخش صنعت و مطالعه عباسیان و مهرگان (1388انی (پور و درخشو لطفعلی

 باشد. مورد بخش حمل و نقل و ارتباطات می
. اندهاي اقتصادي مورد توجه قرار گرفتهوري نیز کل بخشدر برخی از مطالعات مربوط به بهره

هاي در رشد تولیدات بخش وري کل عوامل تولید را) نقش بهره1388براي نمونه مهرآرا و احمدزاده (
دهد متوسط سهم رشد ها نشان میاند. نتایج بررسی آند بررسی قرار دادهعمده اقتصادي ایران مور

وري کل عوامل تولید در رشد تولیدات بخش اقتصاد غیرنفتی طی برنامه اول، دوم و سوم توسعه بهره
 کهبینی شده راي برنامه چهارم پیشدرصد بوده و ب 8/24و  2/12، 5/39معادل  ،ترتیباقتصادي به

وري کل عوامل تولید سهم بهره ،ترتیبدرصد ارتقا یابد. طی سه برنامه توسعه به 6/32مقدار آن به 
 است. ها بودهبخش خدمات و بخش کشاورزي در رشد تولیدات غیرنفتی بیشتر و کمتر از سایر بخش

وري کل عوامل تولید ط رشد شاخص بهره) با استفاده از شاخص عددي، متوس1385نژاد (خاوري
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) 1385زاده (درصد برآورد نموده است. نتایج مطالعه مقدم و ولی 6/0، 1375-84اقتصاد را براي دوره 
از نوسانات زیادي برخوردار بوده و  1355-82وري کل عوامل تولید طی دوره دهد بهرهنیز نشان می

 روند کاهشی داشته است.
هاي اقتصادي و تفکیک بخشوري نیروي کار و سرمایه را به) بهره1385( میرجلیلی و حیدرپور

توسعه،  ها در برنامه اولی آنبررساند. بر اساس نتایج طی سه برنامه توسعه اقتصادي کشور بررسی کرده
وري بخش ارتباطات از بیشترین رشد بهره ،هاي نفت و گاز و ساختمان و در برنامه دوم توسعهبخش

ي وراند. همچنین در برنامه سوم توسعه، بیشترین کاهش بهرهر و سرمایه برخوردار بودهنیروي کا
 نیروي کار در بخش حمل و نقل و انبارداري، ارتباطات و ساختمان صورت گرفته است.

-82وري کل عوامل تولید در اقتصاد ایران را طی دوره ) متوسط رشد ساالنه بهره1384امینی (
حاسبه کرده است. در این دوره بخش ارتباطات و بخش بازرگانی، رستوران و درصد م 04/0، 1370

 اند. وري نیروي کار و سرمایه را داشتهباالترین رشد و بیشترین کاهش بهره ،ترتیبهتلداري به
از  1368-85وري کل عوامل تولید طی دوره دهد بهره) نشان می1388زاده (نتایج مطالعه ولی

برخوردار بوده و نقش چندانی در رشد تولید نداشته است. مقایسه عملکرد و اهداف روندي نزولی 
وري در خصوص تأمین رشد اقتصادي در دو سال اول برنامه چهارم توسعه بیانگر عدم تحقق بهره

باشد. با توجه وري میدرصد) از محل رشد بهره 3/31اهداف مزبور در خصوص تأمین رشد اقتصادي (
هاي اقتصادي، بخش آب، برق و گاز وري کل عوامل تولید در بخششد شاخص بهرهبه مقایسه ر

 ترین بخش از نظر استفاده بهینه از منابع تولید بوده است.موفق
 1385و  1380، 1375، 1370، 1365هاي ستانده سال -) با استفاده از جداول داده1390بزازان (

 دهدهاي اقتصادي ایران محاسبه کرده و نشان میشوري کل عوامل تولید را براي کل بخرشد بهره
و شود وري کل عوامل که در سایر مطالعات نادیده گرفته میوري نهاده واسطه در بهرهرشد بهره

 همراه داشته باشد. اي بهکنندهتواند نتایج گمراهمی
 1367و  1353هاي ستانده سال -) نیز با استفاده از جداول داده1380در مطالعه جهانگرد (

شده  هاي اقتصادي تحلیلاي و عوامل اولیه کلیه فعالیتوري واسطهوري تولید ناشی از تغییر فناهرهب
وري ناشی از تغییر عوامل اولیه اقتصاد کاهش اما شاخص بهره ،است. بر اساس نتایج این مطالعه

که در مجموع کاهش شاخص درصد افزایش یافته  8اي وري واسطهوري ناشی از تغییر فناشاخص بهره
 دنبال داشته است.وري کل نظام تولید را بهبهره

زاده  تنها و عبدا...توان به مطالعه رجبیاي نیز میهاي منطقهها و نابرابريدر زمینه بررسی تفاوت
وري محصوالت کشاورزي ایران را با استفاده از هاي استانی بهره) اشاره نمود که نابرابري1389(

گر ها بیانی آنبررسهاي رمحدب بررسی کرده و یافتهوري مالمکوئیست و با رویکرد غیص بهرهشاخ
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وري کل عوامل و اجزاي آن هاي کشور از نظر رشد بهرهاي بین استانهاي قابل مالحظهوجود تفاوت
 باشد. می

امل را در وري کل عو) تغییر در اختالف بهرهLiu, B.Y. and Yoon, B.Y. 2000لیوو و یوون (
باشد، بررسی که مربوط به دوره پس از اصالحات صنعتی می 1991تا  1986صنعت چین براي دوره 

وري کل عوامل را اي بهرههاي پانل، همگرایی منطقهاند. برآوردهاي حاصل از تابع تولید با دادهنموده
) از Webber, D., et al 2009کرده است. وبر و همکاران ( تأییددر طول دوره پس از اصالحات 

اي قهوري منطداگالس براي بررسی و تعیین اختالف بهره-هاي واحدهاي صنعتی و تابع تولید کابداده
رکیب ت دراي وري منطقهدر انگلستان استفاده کرده و نشان دادند اختالفات قابل توجه موجود در بهره

تراکم جمعیت نیز زمان سفر و است. مدتتوضیح قابل صنعت، ذخیره سرمایه، مالکیت و مهارت 
 اند.عنوان عواملی مهم شناخته شدهبه

وري را طی هاي فضایی بهره) تغییرات نابرابريEzcurra, R., et al 2007ازکورا و همکاران (
هاي موجود در اتحادیه اروپا مورد تحلیل تر عدم تعادلمنظور بررسی دقیق، به1999تا  1977دوره 

گیري از تلفیق باشد. همچنین بهرهها میدست آمده حاکی از کاهش نابرابريیج بهاند. نتاقرار داده
دست آمده از ادبیات توزیع درآمد نیروي کار در بررسی نقش تحلیل سهمی مکانی با نتایج تئوري به

 وري ارتباطاي بهرههاي منطقهدهد نابرابريوري، نشان میاي و بخشی در همگرایی بهرهعوامل منطقه
هاي ملی و تخصیص فضایی نیز در ایجاد مؤلفههاي ذاتی موجود بین مناطق دارند. نزدیکی با تفاوت

وري و اي بهرهکنند. مطالعات دیگري نیز در خصوص اختالفات منطقهاختالفات بخشی نقش ایفا می
 Budd L. and)، باد و هرمیس (Boschma, R. A. 2004اي توسط بوشما (وري منطقهرشد بهره

Hermis, A.K. 2004) و گاردینر و همکاران (Gardiner, S., et al 2004 .صورت گرفته است (
هاي بین ) نیز در ارتباط با اختالفات و وابستگیKim, K., et al 2010مطالعه کیم و همکاران (

 اي است. ايِ چندمنطقهستانده بین منطقه -مناطق مختلف فیلیپین و بر اساس جدول داده
صورت گرفته در خصوص  متعددرغم تحقیقات دهد علیندي مطالعات بررسی شده نشان میبجمع

وري عوامل واسطه بین اي به بررسی همزمان اختالف بهرهرسد در ایران مطالعهنظر میوري، بهبهره
هاي اقتصادي نپرداخته است. کلیه مطالعات به صورت موردي یک ها در تولید کلیه بخشکلیه استان

اند. مطالعات دیگري نیز که با چند محصول خاص را در یک یا چند استان خاص تحلیل نموده یا
ی طوري کل کشور اند، بر رشد بهرهها را مدنظر قرار دادهستانده کلیه بخش -استفاده از جداول داده

وجه تاي در یک مقطع نبوده است. بنابراین با یک مقایسه منطقهچندسال تمرکز نموده و هدف هیچ
هاي وري عوامل واسطه در تولید بخشاي بهرهبه اهمیت موضوع، در مطالعه حاضر اختالف منطقه

 گیرد.هاي کشور مورد بررسی قرار میمختلف اقتصادي بین کلیه استان
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 مبانی نظري -3
 وري عوامل تولیددر بهره ،ندمؤثرکلیه عواملی که در رشد اقتصادي  ،تر اشاره شدطور که پیشهمان

ل کارگیري عوامشود: اول، بهتوانند نقش داشته باشند. رشد اقتصادي از دو طریق حاصل مینیز می
) مقیاسی براي TFP( 1وري کل عوامل تولیدتولیدي بیشتر و دوم، استفاده بهینه از منابع موجود. بهره

 ). 1390گیري رویکرد دوم است (بزازان، اندازه
کند وري کل عوامل تولید در سطح کالن اقتصادي را به سه روش تقسیم میجرگنسون برآورد بهره     

 ).Jorgenson, D.W. et al 2007وري هستند (که هریک تحت فروض معینی قادر به محاسبه بهره
 این سه روش عبارتند از:

 APF(2تابع تولید کل ( -1
 PPE(3امکانات تولید مرزي ( -2
 DAI(4ها (فعالیتادغام در سطح  -3

کنند. در هاي فوق تحت فروض مشخصی کار کرده و نتایج متفاوتی را حاصل میهر یک از روش     
اراي د آن، به علت فروض غیرقابل قبول ،بین این سه روش، روش اول که تاریخچه بسیار طوالنی دارد

 هاي نسبی و تحركقیمتها، بیشترین محدودیت است که وجود توابع ارزش افزوده در سطح فعالیت
). Jorgenson, D.W. et al 2007اند (کامل عوامل تولید (نیروي کار و سرمایه) از آن جمله

) نشان دادند که در روش تابع Jorgenson, D.W. et al 2005 and 2007جرگنسون و همکاران (
، بدین ت یکسان نیز باشندها وجود داشته بلکه الزم استنها باید توابع ارزش افزوده بخشتولید کل نه

شود. در نظر گرفتن یک نوع کاال به معناي ادغام کلیه مفهوم که در اقتصاد تنها یک کاال تولید می
 ،پذیر نیست. عالوه بر آنها) در چنین ساختاري امکانها (فعالیتوري بخشکاالهاست و مقایسه بهره

نمودن  تصادي و یکسان فرضهاي اقلیه فعالیتیکسان درنظر گرفتن انواع عوامل تولید ناهمگن براي ک
 ها از جمله فروض بسیار محدودکننده است.قیمت آن

 ,Jorgensonروش دوم، روش امکانات تولید مرزي است که براي اولین بار توسط جرگنسون (     
D.W. et al 1966) معرفی شد و توسط جرگنسون و استرو (Jorgenson, D.W. and Stiroh, 

K.J. 2000) توسعه یافت. محدودیت این روش 2005) و جرگنسون و همکاران (2001)، جرگنسون (
نسبت به روش اول کمتر است و محدودیت الزام وجود تابع ارزش افزوده را ندارد و لزومی به یکسان 

 یکسان درنظر گرفتن قیمت باشد. اما داراي فرض سادها نمیهدرنظر گرفتن قیمت تولیدات فعالیت

1. Total Factor Productivity 
2. Aggregate Production Function 
3. Production Possibility Frontier 
4. Direct Aggregation Across Industry 
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 ها است.ها براي انواع فعالیتادهنه
ها را ها است که محدودیت بر روي توابع ارزش افزوده و نهادهروش سوم، ادغام در سطح فعالیت

وري بستگی به اندازه نسبی فعالیت هاي مختلف ندارد. میزان رشد تولید، نهاده و بهرهدر فعالیت
. این آیددست میها بهوري کلیه فعالیتشد بهرهوري کل از میانگین موزون رمربوطه دارد و رشد بهره

صورت به ،ها را ندارد و براي کل اقتصادهمچنین فرض یکسان بودن قیمت تولیدات و نهاده ،روش
این روش نسبت به دو  ،طور که مشخص استشود. همانها محاسبه میمیانگین وزنی کلیه فعالیت

ي تررود نتایج بهتر و مطمئنمین دلیل انتظار میروش دیگر داراي محدودیت کمتري بوده و به ه
 حاصل کند.

وري کل وري یا اختالف بهرهستانده در گروه سوم جاي دارد و قادر است رشد بهره -تحلیل داده
هاي روش سوم، مزیت ها) محاسبه نماید. عالوه بر مزیتها (فعالیتعوامل تولید را در سطح بخش

هاي اولیه نظیر نیروي کار وري عالوه بر نهادهست که در محاسبه بهرهستانده این ا -دیگر روش داده
گیرند را نیز درنظر اي که در جریان تولید مورد استفاده قرار میهاي واسطهو سرمایه، کلیه نهاده

 ). 1390گیرد (بزازان، می
 -تکنیک داده وري عوامل واسطه ازاي بهرهبنابراین در مطالعه حاضر جهت مقایسه اختالف منطقه
لف هاي مختاي استانمنطقه ستانده -دادهستانده استفاده شده است. براي این منظور نیاز به جداول 

شود و تنها در طور رسمی منتشر نمیها بهاي براي کلیه استانباشد. اما در ایران جداول منطقهمی
 -لذا الزم است ابتدا جداول داده اند؛هاي موردي برخی از این جداول ارائه شدهقالب طرح یا پژوهش

 ها توضیح داده شده است.وند که در ادامه نحوه استخراج آناي تهیه شستانده منطقه
 
 ايستانده منطقه -هاي محاسبه جداول دادهروش -1-3

اي پیشنهاد شده است اما اتخاذ روش ستانده منطقه -هاي متعددي براي محاسبه جداول دادهروش
پذیر نیست. مناسب بدون در نظر گرفتن آمار و اطالعات موجود در سطح ملی و منطقه امکان

به علت ضعف آماري  GRITو  RASهاي کارگیري روشدهند در ایران بههاي اولیه نشان میبررسی
 هاي سهم مکانیاي در آینده نزدیک ممکن نیست. تحت این شرایط تنها روشیه جداول منطقهدر ته

اي ایران مورد استفاده هاي مناسب در محاسبه جداول منطقهتوانند به عنوان روشیافته میتعمیم
 ). 1385قرار گیرند (بانویی و بزازان، 

 هاي سهم مکانی متعارفویژگی کلی روش
هاي سهم مکانی در شرایط نبود آمار و اطالعات مورد نیاز در کارگیري کلیه روشنقطه شروع و به

 سطح منطقه رابطه زیر است:
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rij = aij × (LQ گر نسبت به نوع روش ترجیح تحلیل(                )1(  
rij اي و عنصري از ضرایب مبادالت واسطه درون منطقهaij  عنصري از ماتریس ضرایب ملی را

کننده و تقاضاکننده در سطح هاي عرضهدهنده بخشترتیب نشانبه jو  iهاي اندیسدهد. نشان می
کننده براي تولید مقدار کاال و خدمات واسطه مورد نیاز بخش عرضه rijاي هستند. ملی و منطقه

ناخالص اضافی یک واحد از بخش تقاضاکننده در سطح منطقه است. بنابراین، اقالمی نظیر واردات از 
به دو علت متفاوتند:  aijو  rijگیرد. مناطق دیگر و واردات خارج از محدوده این مبادالت قرار می

ضریب سهم  LQها. منطقه و تفاوت ضریب واردات در آنوژي تولید در سطح ملی و تفاوت در تکنول
 مکانی است. 

اما براي هماهنگی با ابعاد اقتصاد فضا (ساختار  ا اختیار کند،تواند هر مقداري رمی LQدر عمل، 
شود. علت کوچکتر از اي) دامنه تغییرات آن کوچکتر از واحد در نظر گرفته میمنطقه -اقتصاد ملی
شود است) مربوط می tijاي به نقش سنتی آن (که براي برآورد ضرایب تجارت منطقه LQواحد بودن 

)Round, I. J. 1978a, 1978b.(  مقدار نهاده واسطه الزم براي یک واحد تولید در ضریب) تجارت منطقه
0منطقه) باید کوچکتر از یک باشد. تحمیل حد  ≤ tij ≤ ها و بر اساس این فرض است که حجم فعالیت 1

طور کلی کوچکتر از حجم و تنوع کاالهاي تنوع کاالها و خدمات تولید شده یک بخش در سطح منطقه به
 .دتواند بزرگتر از واحد باشر سطح ملی و یا حداکثر برابر با آن است؛ بنابراین نمیتولید شده متناظر آن د

(Richardson, H. W. 1972; Miller, R. E. and Blair, P. D. 1985; Round, I. J. 1978b; 
McCann, P. and Dewhurst, J. H. LI. 1998; Tohmo, T. 2004) 

LQرسد: وقتی این فرض به دالیل زیر منطقی به نظر می < باشد چون ضریب ملی نیز کوچکتر  1
شود. اما این تضمین اي کوچکتر از واحد نیز تضمین می) ضریب منطقه1از واحد است، لذا در رابطه (

LQبراي حالتی که  > باشد، وجود نداشته و در این صورت ممکن است ضریب تجارت منطقه  1
 اي است. از واحد شود، که بر خالف نظریه تجارت منطقهبزرگتر 

LQشود که براي چنین استدالل می ،از سوي دیگر > اهمیت بخش در منطقه نسبت به ملی  1
وچکتر که کطور نسبی نیازي به واردات از مناطق دیگر نخواهد داشت. در حالیبیشتر بوده و منطقه به

و کوچکتر بودن بخش در منطقه نسبت به ملی و نیاز بیشتر تر به معنی کم اهمیت LQاز واحد بودن 
 شود. به واردات از خارج یا مناطق دیگر است. در نتیجه ضریب واردات منطقه به ملی بزرگتر می

LQاگر  = rijشود، یعنی باشد، ضریب تجارت منطقه و ملی یکسان فرض می 1 = aij در .
رایب مبادالت واسطه درون منطقه از سطح هاي سهم مکانی همواره فرض بر این است که ضروش

شکل تابع و )، به 1در رابطه ( LQملی کوچکتر و حداکثر مساوي آن است. در حالت کلی مقدار 
هاي شود، بستگی دارد. با توجه به عوامل ابعاد اقتصاد فضا، روشها تعریف میمتغیرهایی که توسط آن

 ).1386گردند (بزازان و همکاران، میبندي سهم مکانی به دو گروه سنتی و نوین تقسیم
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در بررسی حاضر از روش اصالح شده شبه لگاریتمی بخش تخصصی یا بخش بومی منطقه که 
 هاي دیگر) استفاده شدهتر بودن این روش نسبت به روشباشد (به دلیل کاملهاي نوین میجزء روش

 . 1است
 روش اصالح شده شبه لگاریتمی بخش تخصصی یا بومی 

تر ساختار اقتصاد منطقه، بخش تخصص یا بومی منطقه، نظر اهمیت ابعاد فضایی و تحلیل منطقیاز 
) براي تکمیل McCann, P. and Dewhurst, J. H. LI. 1998کان و دوهرست (ابتدا توسط مک

 ,Fleggروش اصالح شده شبه لگاریتمی وارد ادبیات اقتصاد منطقه شده است. سپس فلگ و وبر (
A. T. and Webber, C. D. 2000) و توهمو (Tohmo, T. 2004 آن را به عنوان یک عامل اضافی (

د. از نظر اندیگر فضا در کنار عوامل دیگر به ترتیب براي مناطق انگلستان و فنالند در نظر گرفته
 اهمیت ابعاد فضا، بخش تخصصی یا بومی داراي دو ویژگی است:

 تواند منحصر به یک منطقه خاص باشد.) این بخش از نظر جغرافیایی تنها می1
گر بیشتر هاي دی) تقریباً خودکفاست و ضرایب فزاینده تولید آن در سطح منطقه نسبت به بخش2

 است. بنابراین میل به واردات آن از مناطق دیگر کمتر است.
 الًتوان انتظار داشت که احتمامی ،هاي اشاره شده براي بخش تخصصی منطقهبا توجه به ویژگی

هاي متناظرشان در سطح ملی بزرگتر باشد، ستانده منطقه براي بخش تخصصی از درایه -ضرایب داده
aijrیعنی  /aijn اگرچه امکان دارد که تخصص شدن همراه با کاهش هزینه تولید باشد که در آن ؛
aijrرابطه باال صادق نخواهد بود. اگر بخش تخصصی موجب افزایش احتمالی  ،صورت /aijn دد، الزم گر

که بخش تخصصی، جاییاي در نظر گرفته شود. از آننطقهستانده م -است در محاسبه ضرایب داده
بخشی خودکفا در منطقه است، انتظار این است که خریدهاي زیادي از منطقه داشته و از منظر بازار 

اندازه نسبی تواند شاخص مناسبی براي سنجش می SLQjخرید در توابع لحاظ شود و در این صورت، 
هاي اي بخشبخش خریدار در نظر گرفته شود. فلگ رابطه زیر را براي منطقی کردن ضرایب منطقه

 ):Flegg, A. T. and Webber, C. D. 2000کند (تخصصی معرفی می
AFLQij

∗ = FLQij
∗ × [log2(1 + SLQj)]             )2(  

FLQij ،که در آن
 )Flegg, A. T. and Webber, C. D. 1997اي است که توسط فلگ و وبر (رابطه ∗

 باشد:لگاریتمی اندازه منطقه ارائه شده است و به صورت زیر میبراي روش اصالح شده شبه 
FLQij

∗ = ACILQij × λ∗                   )3(  
λ∗ = [log2(1 + TRO/TNO)]δ     0 < δ < 1            )3-1(  

 ) مراجعه کنید.1386براي مطالعه بیشتر در ارتباط با مزیت این روش به مقاله بزازان و همکاران (. 1
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TRO  کل تولید ناخالص در سطح منطقه وTNO  کل تولید ناخالص در سطح ملی است. مقدار
δ آید. روش محاسبه دست میبر اساس ضرایب آماري منطقه بهδ .در ادامه توضیح داده خواهد شد 

ACILQij شود:سهم مکانی متقاطع اصالح شده است و از رابطه زیر محاسبه می 
ACILQij = CILQij × SL�Qi(or SL�Qi)                )4(  

یک ماتریس  ^گردد. عالمت تعدیل می SL�Qiو یا  SL�Qiبا  CILQijعناصر قطري  ،در این رابطه
 ام است.iقطري است که هر یک از عناصر آن اندازه سهم مکانی بخش 

CILQij کننده و تقاضاکننده است و رابطه آن به صورت زیر سهم مکانی متقاطع بخش عرضه
 باشد:می

CILQij = SLQi
SLQj

                   )5(  
 :که در آن

SLQi = (ROi TRO⁄ ) ÷ (NOi TNO⁄ ) = (ROi NOi⁄ ) × (TNO TRO⁄ )    )6(  
SLQi کننده سهم مکانی ساده بخش عرضهi ،امROi  تولید ناخالص بخشi ،ام در سطح منطقه

NOi  تولید ناخالص بخشi ،ام در سطح ملیTNO  کل تولید ناخالص در سطح ملی وTRO  کل
 تولید ناخالص در سطح منطقه است.

log2(1) عبارت 2در رابطه ( + SLQj) تخصصی را درنظر  اثر بخش خریدار منطقه یا بخش
هاي دیگر جا منظور از بخش تخصصی خریدار، بخشی است که پیوند بیشتري با بخشگیرد. در اینمی

هاي دیگر بیشتر است و اقتصادي در سطح منطقه دارد، یعنی خرید آن از منطقه در مقایسه با بخش
ضریب فزاینده تولید آن بزرگتر است. همچنین، میل به واردات آن از مناطق دیگر کمتر در نتیجه، 

SLQjکه است. این عبارت تنها در صورتی > با توجه به تعریف  شود.باشد، بزرگتر از واحد می 1
ی که بخش، تخصصهاي منطقه، براي اینباال با بخشویژه خودکفایی آن و پیوند بخش تخصصی، ب

) بخش تخصصی را به 2004به اندازه کافی بزرگ باشد. توهمو ( SLQjالزم است  ،محسوب شود
SLQjصورت  >  کند.تعریف می 2

 بر مبناي الگوي عرضه گش 𝛿𝛿ترین مقدار شناسایی مناسب
)، حداقل خطاهاي آماري است. 3ترین مقدار توابع سهم مکانی رابطه (مالك اصلی تعیین مناسب

 𝛿𝛿ازاي مقادیر مختلف حداقل خطاي آماري بر اساس ضرایب فزاینده (یا ضرایب فنی) برآورد شده به
ه گردد. بهاي آماري متداول، محاسبه میو ضرایب فزاینده (یا ضرایب فنی) آماري با استفاده از روش

اي در ایران، محاسبه ضرایب فنی آماري و همچنین ضرایب فزاینده علت نبود جداول آماري منطقه
ترین به عنوان مناسب ،جاي آن از تولید که آمار آن در دسترس استآماري امکان پذیر نبوده و به

حاسبه م 𝛿𝛿مختلف  شود. تولید برآورد شده از الگوي عرضه محور گش براي مقادیرگزینه استفاده می
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به صورت ذیل  t+1و دوره  t). الگوي طرف عرضه گش در دوره 1386گردد (بزازان و همکاران، می
 ):Ghosh, A. 1985; Sengupta, A. 1987است (

Ot
r = Vtr(I − Bt

r)−1 
O�t+1r = Vt+1r (I − Btr)−1                 )7(  

Ot
r  وO�t+1r تولید بخشی منطقه در دوره  ،به ترتیبt  (مبدأ) و دورهt+1  (مقصد) هستند وBt

r 
ام است و به صورت t) براي سال 2اي بر اساس رابطه (دست آمده از جدول منطقهماتریس ضرایب به

B =
Oij
r

Oi
r شود. تعریف میVtr  وVt+1r  به ترتیب بردار ارزش افزوده منطقه در دورهt  (مبدأ) و دوره

t+1 ولید برآورد شده بخشی و تولید واقعی بخشی به صورت (مقصد) است. مقدار خطاي آماري بین ت
 گردد:زیر محاسبه می

Et = O�t+1r − Ot+1
r                    )8(  

Et دهد. روابط متعددي براي محاسبه مقدار خطاي بردار خطاي مطلق را نشان می ،در این رابطه
 کل وجود دارد.

 شود:واقعی بخشی محاسبه می مجموع خطاي ساده که از تفاوت تولید برآورد شده و تولید
E = ∑ Ejj = (O�1 − O1) + (O�2 − O2) + ⋯+ (O�n − On)          )8-1(  

 ):WPEمجموع خطاي وزنی نسبی (و      
WPE = ∑ WjEj Oj⁄j = W1(O�1 − O1) O1⁄ + ⋯+ Wn(O�n − On) On⁄        )8-2(  

 ام است.j، سهم تولید بخش Wjکه در آن 
 ):WAPEمجموع قدرمطلق خطاي وزنی (

WAPE = ∑ Wj�Ej� Oj�j = W1�O�1 − O1� O1⁄ + ⋯+ Wn�O�n − On� On⁄       )8-3(  
 ):WSPEمجموع مربعات خطاي وزنی نسبی (     

WSPE = ∑ Wj(Ej Oj⁄ )2j = W1�(O�1 − O1) O1⁄ �2 + ⋯+ Wn�(O�n − On) On⁄ �2    )8-4(  
مقادیر تولید واقعی است  Oشود و بردار برآورد می �O، یک بردار تولید بخشی 𝛿𝛿ازاي هر مقدار به

 اي از خطاها به کمک روابط خطاي گردد. در نهایت، مجموعهکه از آمارهاي موجود استخراج می
اي که بتواند خطاي برآورد را به حداقل برساند، به عنوان 𝛿𝛿شوند. مقدار ) محاسبه می4-8) تا (8-1(

 ).1386همکاران، شود (بزازان و ترین گزینه مقداري در نظر گرفته میمناسب
میزان وابستگی  که شودبراي محاسبه واردات هر بخش در سطح منطقه از دنیاي خارج فرض می

عنی ی ؛هر بخش در استان به دنیاي خارج با میزان وابستگی اقتصاد ملی با دنیاي خارج برابر است
 هاي مشابه در سطح منطقه یکساننسبت واردات هر بخش به ستانده آن بخش در سطح ملی با نسبت

 در نظر گرفته شده است.



 محمدرضا کهنسال و فاطمه حیات غیبیدکتروري عوامل .../ اي بهرهمقایسه اختالف منطقه

 
170 

 اي ستانده منطقه ×اي (واردات از دنیاي خارج) = نسبت واردات ملی به ستانده ملی واردات منطقه
 آید. یکیدست میاز دنیاي خارج به اي و وارداتجمع ستانده منطقهاي نیز از حاصلعرضه منطقه

انند توخوبی میهاي مذکور بههاي سهم مکانی این است که روشکارگیري روشاز کاربردهاي اصلی به
هاي واردات کاالها و خدمات هر بخش در سطح منطقه را از سایر مناطق محاسبه نمایند. واردات بخش

 شود:طق) بر اساس رابطه زیر محاسبه میهاي دیگر (واردات از سایر منااستان از استان
 (ارزش افزوده + جمع تقاضاي واسطه) -واردات از سایر مناطق = ستانده کل 

شود و ستانده کل و ارزش افزوده از جمع تقاضاي واسطه از ماتریس مبادالت محاسبه می
 ).1378شوند (ویسی، اي استخراج میهاي منطقهحساب

توان ماتریس تقاضاي نهایی می ،ستانده -قاضاي کل در جدول دادهبا فرض برابري عرضه کل و ت
اي از تقاضاي کل در نظر گرفت. ماتریس تقاضاي را به صورت پسماند با کسر نمودن تقاضاي واسطه

 باشد.گذاري و صادرات مینهایی شامل اجزاي خانوار، دولت، سرمایه
وري توان به محاسبه بهرهروش مذکور، می اي بهمنطقه ستانده -دادهپس از محاسبه جداول      

) 1979وري در چارچوب داده ستانده ابتدا توسط پیترسون (پرداخت. مدل متعارف محاسبه بهره
) معرفی شده که از الگوي تجزیه ساختاري 1985شده آن توسط ولف (صورت اولیه و سپس تکمیلبه

، 1985)، ولف (1984مله بامول و ولف (ن از جاخذ و توسط آنها و سایر محققا )1951لئونتیف (
) و کسلر 1988)، گاالتین (2009)، میلر و بلر (2003)، آلین اهماوارا (2005را ()، تن1997، 1994

 ).1390) توسعه یافته است (بزازان، 1997و گاالتین (
، ایی بخشیوري متعارف متغیرها عبارتند از: بردار ستونی تقاضاي نهبهره ستانده -دادهدر مدل      

a بخشی، ماتریس ضرایب فنی بینl  بردار سطري ضرایب اشتغال بیانگر نیروي کار الزم براي یک
بردار  Pبردار سطري ضرایب سرمایه بیانگر سرمایه الزم براي یک واحد ستانده،  kواحد ستانده، 

تولید  Y، نرخ سود ذخیره سرمایه rنرخ دستمزد ساالنه،  wسطري قیمت هر واحد ستانده بخشی، 
Lناخالص ملی،  = l. X  ،کل نیروي کارK = k. X .کل ذخیره سرمایه 

وري کل عوامل تولید که شامل عوامل اولیه و عوامل ابتدا مقیاس استاندارد رشد بهره ،در ادامه
 شود. باشد توضیح داده میواسطه می

وري وري جهت محاسبه درصد اختالف بهرهسپس در راستاي هدف مطالعه، از رابطه رشد بهره
 گیرد. شود و تنها روابط مربوط به بخش عوامل واسطه مدنظر قرار میاي بهره گرفته میمنطقه

 .باشدها مینیاز جهت محاسبه آن اي موردنظر از بررسی عوامل اولیه، نبود آمار منطقه علت صرف
 شود:صورت زیر تعریف می) بهTFPوري کل عوامل تولید (یاس استاندارد رشد بهرهمق

ρ = (PdY − wdL − rdK)/Y               )9(  
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 ، بیانگر تغییرات یا دیفرانسیل است. dکه در آن 
dzرابطه  zیی که براي هر متغیر مانند آنجااز       = z(dlogz) توان برقرار است، رابطه فوق را می

 صورت ذیل بازنویسی نمود:به

ρ = PY�

PY
(dlogY − w. L. dlogL − r. K. dlogK)              )10(  

وري هاي جاري است. رشد بهرهبرحسب قیمت ρو  Yt) ماتریس قطري بردار �Y( ،در رابطه فوق     
راساس ب ،بخشی مرتبط است. در این صورتکل عوامل همچنین به تغییرات عناصر ضرایب فنی بین

 دستگاه معادالت لئونتیف روابط زیر برقرار است: 
Y = (I − a)X                       )11(  
dY = (I − a)dX − da                    )12(  
dL = l. dX + X. dl                     )13(  
dK = k. dX + X. dk                     )14(  

 ) داریم: 9) در رابطه (14) و (13)، (12از جایگذاري روابط (     
ρ = [P(I − a)dX − Pda. X − w. l. dX − w. dl. X − r. k. dX − r. X. dk]/PY     )15(  

 ستانده لئونتیف رابطه زیر برقرار است: -همچنین در مدل قیمت داده
P = Pa + wl + rk                     )16(  

 و یا:
P(I − a) = wl + rk                    )17(  

 توان نوشت:) می15) در رابطه (17با جایگذاري رابطه (     
ρ = −[Pda + wdl + rdk]X/PY                )18(  

 صورت زیر خواهد بود: ) به18ام بر اساس رابطه (jوري کل عوامل بخش رشد بهره     
πj = −(Pdaj + wdlj + rdkj)/Pj               )19(  

 و یا:
πj = −(∑ Pidaiji + wdlj + rdkj)/Pj               )20(  

dzبراساس رابطه       = z(dlogz) وري کل بخش رشد بهرهj صورت توان به) را می20ام (رابطه
 زیر نوشت: 

πj = −∑ αij�dlogaij� −i αlj�dloglj� − αkj�dlogkj�         )21(  
αij ،که در آن = Pi.aij

Pj
 ،αlj = wj.lj

Pj
αkjو   = rj.kj

Pj
هاي هاي ارزش جاري نهادهنسبت ،ترتیببه 

طور که بیان شد در مطالعه حاضر تنها واسطه، نیروي کار و سرمایه از ارزش کل ستانده هستند. همان
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وري ایجاد قسمت مرتبط با عوامل واسطه مدنظر است و ضریب اختصاص داده شده به اختالف بهره
ام، بر اساس سهم آن در کل مصارف واسطه jام در تولید بخش iشده در نتیجه مصرف نهاده واسطه 

 باشد. می jبخش 
وري استفاده شده است. اي بهرهوري نیز جهت محاسبه درصد اختالف منطقهاز رابطه رشد بهره     

ه بر ارزش اي، ستانده هر بخش عالوستانده منطقه -یی که در ساختار جداول دادهآنجاهمچنین از 
مربوط به تولیدات داخلی همان منطقه، واردات از سایر مناطق را نیز شامل  مصارف واسطهافزوده و 

 این مورد نیز منظور شده است. ،ورياي بهرهشود، در محاسبات مربوط به اختالف منطقهمی
 

 منابع آماري -4
هاي ملی ایران و ، حساب1380هاي ساخت و جذب ایران در سال منظور انجام محاسبات از ماتریسبه

هاي ساخت و جذب در محاسبه اي استفاده شده است. بدین صورت که از ماتریسهاي منطقهحساب
اي براي استخراج هاي منطقههاي ملی و حسابملی بخش در بخش و از حساب ستانده -دادهجدول 

 دستاستانی به ستانده -دادهاستانی بهره گرفته شده است. در نهایت جداول  ستانده -دادهداول ج
 اند. وري قرارگرفتهاي بهرهمبناي محاسبه اختالف منطقه ،آمده
ملی بخش  ستانده -داده(براي محاسبه جدول  IO&SAMافزار کلیه محاسبات با استفاده از نرم     

استانی و محاسبه  ستانده -داده(براي عملیات مربوط به استخراج جداول  Excelافزار در بخش) و نرم
 وري) صورت گرفته است.اي بهرهاختالف منطقه

 
 نتایج و بحث -5

وري عوامل اي بهرهبا توجه به مراحل ذکرشده در قسمت مبانی نظري جهت محاسبه اختالف منطقه
ي هااي کلیه استانمنطقه ستانده -دادهجداول  هاي مختلف اقتصادي، ابتداواسطه در تولید بخش

 کشور استخراج شده است. 
آماري ملی  ستانده -دادهاي براساس جدول منطقه ستانده -دادهیی که استخراج جدول آنجااز 

و در قالب کاال در کاال  1380ملی رسمی ایران مربوط به سال  ستانده -دادهباشد و آخرین جدول می
) در قالب بخش در بخش با تکنولوژي بخش بر 99×99ستانده ملی با ابعاد ( -است، ابتدا جدول داده

افزار ) با استفاده از نرم147×99) و ماتریس جذب با ابعاد (99×147مبناي ماتریس ساخت با ابعاد (
IO&SAM  این جدول مبناي محاسبات قرار داده شده است. محاسبه و سپس 

 هاياي سالهاي منطقه، حساب𝛿𝛿همچنین سعی شده در محاسبه خطاها و انتخاب بهترین مقدار 
 باشد، مدنظر قرار گیرند. که آمار آن موجود می 1388تا  1381
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اي هر استان ي منطقههاطور مجزا حسابها، ابتدا بهاستان ستانده -دادهجهت استخراج جداول      
ملی، به حداکثر بخش ممکن (جهت جلوگیري از کاهش  ستانده -دادهمنظور تطبیق با جدول به

الزم به ذکر است که به علت عدم تفکیک استان  ودقت) تجمیع و سپس محاسبات مربوطه انجام 
قالب یک استان و با توجه به مبنا بودن این سال، کل سه استان خراسان در  1380خراسان در سال 

 مورد تحلیل قرار گرفته است. 
ها، کلیه جداول وري بین استاندر مرحله بعد جهت فراهم آوردن امکان مقایسه اختالف بهره

 اند:شرح ذیل تجمیع شدهبخش یکسان به 19به  ستانده -داده
رم و صنایع نساجی، چ -4ها و دخانیات، صنایع غذایی، نوشیدنی -3معدن،  -2کشاورزي،  -1

یمیایی و ش صنایع -7ساخت کاغذ، چاپ و انتشار،  -6صنایع چوب و محصوالت چوبی،  -5پوشاك، 
فلزي فابریکی بجز ماشین  صنایعفلزات اساسی و  صنایع -9، غیرفلزي معدنی صنایع -8پتروشیمی، 

ساختمان،  -12، برق، گاز و آب -11یر، و سا آالت، تجهیزاتینماش صنایع -10، آالت و تجهیزات
 -16هاي مالی، گريواسطه -15حمل و نقل و ارتباطات،  -14بازرگانی، رستوران و هتلداري،  -13

آموزش و  -18اداره امور عمومی و خدمات شهري،  -17مستغالت، کرایه و خدمات کسب و کار، 
 سایر خدمات. -19بهداشت، 

وري عوامل واسطه اي بهرهطقه) نتایج حاصل از محاسبات مربوط به کل اختالف من1در جدول (
 "عوامل واسطه داخلی"وري به نتایج حاصل از تفکیک اختالف بهره ،دلیل رعایت اختصاربه وگزارش 

تنها در قالب نمودار نشان داده شده است. اعداد مثبت در جدول بیانگر  "واردات از سایر مناطق"و 
ان مورد نظر نسبت به استان تهران و اعداد وري بیشتر عوامل واسطه در تولید آن بخش در استبهره

 باشند.وري بیشتر در استان تهران میدهنده بهرهمنفی نشان
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هاي مختلف با استان تهران در تولید وري عوامل واسطه استاناختالف بهره .1جدول 
 هاي اقتصاديبخش

 بخش
 آذربایجان
 شرقی

 آذربایجان

 بوشهر ایالم اصفهان اردبیل غربی
و  چهارمحال

 بختیاري
سیستان و  سمنان زنجان خوزستان خراسان

 بلوچستان
 قزوین فارس

 0.1950 0.5057 0.6572 0.2021 0.8667 0.4730 0.3357 0.4097 0.3106 0.3737 0.2121 0.7576 0.4680 0.1946 کشاورزي

 1.7338 0.8862 0.0818 0.2417 0.0154 2.4306 0.8076 1.0671 1.4133 1.6054 0.1058− 0.0211 0.0954 0.1788 معدن

صنایع غذایی، آشامیدنی 
 0.0647 0.1380 0.2558 0.0081 0.3537 0.0190− 0.0728 0.1678 0.0572 0.0373 0.0644 0.2459 0.1085 0.0595 و دخانیات

صنایع نساجی، چرم و 
 0.0163 0.0549 0.2830 0.0328− 0.2901 0.0675− 0.0540 0.1491 0.1412− 0.0460− 0.0008− 0.2316 0.1743 0.0349− پوشاك

صنایع چوب و محصوالت 
 0.0846− 0.1609 0.6407 0.0699− 0.3600 0.0636− 0.0529 0.0411 0.2217 0.0483 0.0686 0.7005 0.2470 0.0246 چوبی

ساخت کاغذ، چاپ و 
 0.1535− 0.1546 0.2134 0.3014− 0.4235 0.1952 0.0951 0.0174 0.2549− 0.3616 0.1012 0.3363 0.0696 0.1188− انتشار

صنایع شیمیایی و 
 0.1729− 0.1054 0.0374− 0.1752− 0.1929 0.0526 0.1794 0.2431− 0.7321 0.0641 0.0822 0.1572 0.2485− 0.0823 پتروشیمی

 0.2407 0.3685 0.7521 0.2245 0.3980 0.0285 0.1396 0.0662 0.0416− 0.3886 0.1117 0.8118 0.2500 0.0972 صنایع معدنی غیرفلزي

صنایع فلزات اساسی و 
صنایع فلزي فابریکی 

آالت و بجز ماشین
 تجهیزات

0.1207 −0.0544 0.2230 0.1833 −0.0273 0.0911 −0.1581 −0.0223 −0.1187 0.4291 0.0120 0.3129 0.0658 −0.0056 

آالت، صنایع ماشین
 0.0879 0.1251 0.4472 0.0937 0.2611 0.1665 0.1686 0.3196 0.3481 0.1883 0.1028 0.6680 0.2913 0.0186− تجهیزات و سایر

 0.4723− 0.2331 0.2504 0.3147− 0.0017 0.1179 0.2387 0.3451 0.4763 0.0584 0.1107 0.5227 0.2891 0.0056− برق، گاز و آب

 0.0558 0.1457 0.2978 0.0102− 0.3292 0.0019− 0.0566 0.0626 0.1934 0.0971 0.0422 0.3502 0.1007 0.0052 ساختمان

بازرگانی، رستوران و 
 0.5926 0.5307 0.7012 0.6360 0.3828 0.2767 0.4077 0.8713 0.7908 0.6853 0.4658 0.6962 0.5889 0.5587 هتلداري

 0.2237 0.1836 0.2438 0.1817 0.5212 0.0953− 0.0783 0.3852 0.0646 0.1928 0.1411 0.4062 0.2503 0.0401 حمل و نقل و ارتباطات

 0.0705− 0.0729 0.2992 0.1368− 0.3951 0.0735− 0.1212− 0.0049 0.0826 0.0144 0.0219 0.3582 0.0572− 0.1283− هاي مالیگريواسطه

مستغالت،کرایه و 
 0.4735− 0.0942− 0.2002 0.7271− 0.3585− 0.4982− 0.1884− 0.5353 0.4763− 0.8186− 0.1747− 0.0428 0.1678− 0.6129− وکارخدمات کسب

اداره امور عمومی و 
 0.0391 0.1936 0.6618 0.0149 0.6319 0.0740 0.0700 0.2632 0.4100 0.3742 0.0908 0.5706 0.2338 0.0375 خدمات شهري

 0.1852 0.4013 0.6225 0.1282 0.7072 0.1571 0.3572 0.2721 0.3437 0.3470 0.2438 0.7369 0.4504 0.1292 آموزش و بهداشت

 0.0190− 0.1339 0.2472 0.0203 0.5050 0.1368 0.0331 0.1174 0.0303 0.1751 0.0781 0.3976 0.1366 0.3262 سایر خدمات

  هاي پژوهش: یافتهمأخذ
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 .1ادامه جدول
 یزد همدان هرمزگان مرکزي مازندران لرستان گیالن گلستان وبویراحمدکهگیلویه کرمانشاه کرمان کردستان قم بخش

 0.2742 0.4251 0.3712 0.3280 0.4163 0.4811 0.3100 0.5468 0.3777 0.6589 0.5398 0.5535 0.6847 کشاورزي

 0.7870 0.2895 0.6840 0.1018 0.1258 0.7494 0.1477 0.0391 2.5814 1.6405 0.5456 0.6769 0.4309 معدن

صنایع غذایی، 
آشامیدنی و 

 دخانیات
0.3009 0.2088 0.0110 0.2003 0.0254 0.0960 0.1140 0.2154 0.0852 0.1170 0.0504 0.1205 0.0004 

صنایع نساجی، 
 0.0845 0.0084− 0.0423− 0.0792 0.0063 0.4024 0.0511 0.0365 0.0378− 0.2533 0.0487− 0.3289 0.4047 چرم و پوشاك

صنایع چوب و 
محصوالت 

 چوبی
0.6527 0.2957 −0.1594 0.3354 0.0146 0.3965 0.1157 0.1438 0.3058 0.1314 −0.1273 0.2014 0.0078 

ساخت کاغذ، 
 0.1425 0.0355 0.1200− 0.2003 0.0844 0.3382 0.0504 0.2052 0.1422− 0.3224 0.1845− 0.2825 0.2248 چاپ و انتشار

صنایع 
شیمیایی و 
 پتروشیمی

0.3558 0.0649 0.0617 0.0155 −0.0997 −0.2941 −0.0989 0.0534 −0.2528 0.2412 0.1565 0.0590 −0.1454 

صنایع معدنی 
 0.1203 0.2190 0.0015 0.3202 0.0802 0.5229 0.0183 0.1904 0.0549 0.6909 0.1353 0.7456 0.6809 غیرفلزي

صنایع فلزات 
اساسی و 

صنایع فلزي 
فابریکی بجز 

آالت و ماشین
 تجهیزات

0.3070 0.1294 0.2982 0.0947 0.1097 0.1246 0.0458 0.3444 0.0418 0.4418 −0.2748 0.0670 −0.0203 

صنایع 
آالت، ماشین

تجهیزات و 
 سایر

0.1682 0.5729 −0.0658 0.3742 0.6452 0.4501 0.1017 0.2985 0.2926 0.1669 0.0786 0.1451 0.0963 

 0.0517− 0.2463− 0.1176 0.1580 0.0297 0.3965 0.0777 0.3935 0.1379 0.3472 0.2343− 0.5230 0.7169 برق، گاز و آب

 0.0442 0.0409 0.0163− 0.1171 0.0463 0.1270 0.1020 0.1925 0.0940 0.2918 0.0200− 0.2150 0.4371 ساختمان

بازرگانی، 
رستوران و 

 هتلداري
0.8641 0.8833 0.3222 0.5455 0.2938 0.8754 0.5871 0.5757 0.4161 0.7425 0.5969 0.7231 0.6204 

حمل و نقل و 
 0.2889 0.2252 0.2176− 0.2970 0.3163 0.2479 0.1821 0.4605 0.2575 0.3398 0.1569 0.4235 0.6307 ارتباطات

هاي گريواسطه
 0.0653− 0.1132− 0.0686− 0.1820 0.0632− 0.1758 0.0736− 0.0663 0.0833 0.1457 0.1199− 0.1815 0.5826 مالی

مستغالت،کرایه 
و خدمات 

 وکارکسب
0.2954 −0.1449 −0.7964 −0.5056 −0.2415 −0.3586 −0.6278 −0.1715 0.2095 −0.2225 −0.2100 −0.7641 −0.8070 

اداره امور 
عمومی و 

 خدمات شهري
0.6868 0.4858 0.0718 0.5972 0.1614 0.3200 0.1279 0.3583 0.0524 0.0861 0.0227 0.1066 0.1026 

آموزش و 
 0.2567 0.3835 0.0384 0.2423 0.3838 0.4367 0.3660 0.5377 0.4800 0.6785 0.1543 0.6215 0.6163 بهداشت

 0.1875− 0.0983 0.1172− 0.0728 0.1445 0.1931 0.1303 0.3337 0.1621 0.5137 0.0076− 0.4332 0.0934 سایر خدمات

 هاي پژوهش: یافتهمأخذ
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وري بین استان آذربایجان شرقی و تهران از لحاظ مصرف عوامل بیشترین اختالف بهره ،براي مثال
 وري آن در استانکه بهرهطوريواسطه مربوط به بخش مستغالت، کرایه و خدمات کسب و کار است؛ به

اي هاي واسطهاز نهاده ،واحد ستانده در این بخش 1، یعنی استان تهران براي تولید بودهتهران بیشتر 
وري استان آذربایجان شرقی در استفاده از عوامل واسطه کمتري استفاده نموده است. در مجموع بهره

 باشد.کمتر می ،بخش 6بیش از استان تهران و براي تولیدات  ،بخش 13براي تولیدات 
هاي ستاناطور مشابه تحلیل نمود. همچنین امکان مقایسه توان بههاي دیگر نیز میبراي کلیه استان

وري ) بهره گرفت و اختالف بهره1توان از نمودار (باشد. براي این منظور میمختلف با یکدیگر فراهم می
هاي عمده اقتصادي و به تفکیک اختالف ها را با استان تهران در قالب بخشعوامل واسطه در کلیه استان

 مورد بررسی قرار داد. "مناطقواردات از سایر "و  "عوامل واسطه داخلی"وري مربوط به بهره
 وريتر به ترتیب اختالف بهرهدر کلیه نمودارها خط بریده، خط ممتدِ نازك و خط ممتدِ ضخیم

 وريوري مربوط به واردات از سایر مناطق و اختالف بهرهمربوط به عوامل واسطه داخلی، اختالف بهره
 دهند.کل عوامل واسطه را نشان می

عوامل  وريبیشترین بهره ،ربوط به بخش کشاورزي، براي تولید در این بخشبا توجه به نمودار م
باشد. واسطه مربوط به استان زنجان و کمترین میزان مربوط به استان آذربایجان شرقی و قزوین می

تري اي کمهاي واسطهاز نهاده ،بنابراین استان زنجان براي تولید یک واحد ستانده در بخش کشاورزي
استان  بجزها هاي دیگر استفاده کرده است. در مقایسه با استان تهران، کلیه استاننسبت به استان

ها، اي وارداتی از سایر استانهاي واسطهخوزستان براي تولید یک واحد ستانده در این بخش، از نهاده
ود شاند. در مجموع مالحظه میاستفاده کمتري نموده ،یاي داخلهاي واسطهاستفاده بیشتر و از نهاده

وري عوامل واسطه در تولید بخش کشاورزي مربوط به دو استان اي بهرهکه بیشترین اختالف منطقه
 وري باالتر استان زنجان است.زنجان و تهران و با بهره

ن اصفهان بیش از ها به استثناي استاوري عوامل واسطه در کلیه استاندر بخش معدن، بهره
وري عوامل واسطه براي تولید در این بخش مربوط به استان باشد. بیشترین بهرهاستان تهران می

هاي واسطه کهگیلویه و بویراحمد و استان خوزستان است. این دو استان در خصوص استفاده از نهاده
طبیعی  نفت خام و گاز اینکهبا توجه به  اند.ها نیز بهترین عملکرد را داشتهداخلی و وارداتی از سایر استان

خیز بودن دو استان مذکور دلیل ماهیت نفتتواند بهنیز در زیرگروه معدن قرار دارند، نتیجه فوق می
وري عوامل واسطه براي تولید بخش معدن اي بهرهحاصل شده باشد. در مجموع بیشترین اختالف منطقه

 شود.تر استان اصفهان مشاهده میوري پایینراحمد و با بهرهبین دو استان اصفهان و کهگیلویه و بوی
ا، مربوط هوري عوامل واسطه براي تولید در بخش صنایع غذایی و آشامیدنیبیشترین اختالف بهره

که استان خوزستان کمترین و استان زنجان بیشترین طوريبه دو استان خوزستان و زنجان است؛ به
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هاي واسطه داخلی ازاي یک واحد ستانده خود در این بخش از نهادهها بهتانوري را دارد. اکثر اسبهره
ه نسبت به استان تهران استفاد هاي دیگر) بیشتريردشده از استانهاي واسطه وارداتی (واکمتر و نهاده

وري عوامل واسطه در تولید بخش صنایع غذایی و آشامیدنی مربوط اند. در مجموع کمترین بهرهنموده
 استان خوزستان است. به

وري عوامل واسطه بین استان قم در تولید صنایع نساجی، چرم و پوشاك بیشترین اختالف بهره
، هاي یزد، آذربایجان شرقیشود. به استثناي استانوري باالتر استان قم مشاهده میو بوشهر و با بهره

یک واحد ستانده در این بخش از  ها نسبت به استان تهران، در تولیدسمنان و قزوین، کلیه استان
 هایی مانند اصفهاناند. عملکرد استانعوامل واسطه وارد شده از مناطق دیگر استفاده بیشتري کرده

 باشد.کارگیري عوامل واسطه مشابه استان تهران میو مازندران در به
ذ، چاپ براي تولید یک واحد ستانده در صنایع چوب و محصوالت چوبی و همچنین ساخت کاغ

از  استفاده کمتر و داخلی با استان تهران از عوامل واسطه ها در مقایسهو انتشار تقریباً تمامی استان
وري اند. بیشترین و کمترین بهرههاي دیگر استفاده بیشتري نمودهواردشده از استان عوامل واسطه

و در ساخت کاغذ مربوط به عوامل واسطه در بخش صنایع چوب مربوط به دو استان اردبیل وکرمان 
 باشد.دو استان زنجان و سمنان می

وري به استان بوشهر اختصاص دارد. دو در بخش صنایع شیمیایی و پتروشیمی بیشترین بهره
استان کهگیلویه بویراحمد و خوزستان براي تولید یک واحد ستانده در این بخش، عوامل واسطه 

د ها موروامل واسطه داخلی بیشتري را نسبت به سایراستانهاي دیگر) کمتر و عوارداتی (از استان
 اند.استفاده قرار داده

 ها در مقایسه با استان تهران، وابستگیشود که کلیه استاندر صنایع معدنی غیرفلزي مشاهده می
یکی ي فابرفلز یعفلزات اساسی و صنا ها دارند. در تولیدبیشتري به عوامل واسطه وارداتی از سایر استان

وري عوامل واسطه است. در تولید ، استان مرکزي داراي بیشترین بهرهآالت و تجهیزاتبجز ماشین
رمان هاي کوري و استانبهره نهاي کهگیلویه و اردبیل بیشترییر، استانو سا یزاتتجه آالت،ینماش

هم در  ،یراحمدوري عوامل واسطه را دارند. استان کهگیلویه و بوو آذربایجان شرقی کمترین بهره
هاي واسطه داخلی کارگیري نهادهه در ب ،ها و همهاي واسطه وارد شده از سایر استاناستفاده از نهاده

 وري بیشتري نسبت به استان تهران دارد.بهره ،براي تولید در این بخش
ل وري عوامها بهرهدهد که در بیشتر این بخشهاي خدماتی نشان مینمودارهاي مربوط به بخش

واسطه در استان قم بیشتر بوده است. در بخش بازرگانی، رستوران و هتلداري، استان کردستان، بخش 
مستغالت، کرایه و خدمات کسب و کار، استان چهارمحال و بختیاري، بخش آموزش و بهداشت، استان 

 اند. وري عوامل واسطه را داشتهبهره ناردبیل و سایر خدمات، استان کرمانشاه بیشتری
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ه وري بیشتري نسبت بها بهرهبراي تولید در بخش بازرگانی، رستوران و هتلداري، کلیه استان
باشد. هاي دیگر بیشتر میاستان تهران داشته که اختالف آن نیز نسبت به اختالف متناظر در بخش

و خدمات  یهمستغالت، کراها در ارائه خدمات مربوط به وري عوامل واسطه براي اکثر استاناما بهره
 ، کمتر از استان تهران است.کسب و کار

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  هاي اقتصاديتفکیک بخشوري عوامل واسطه بهاي بهرهمقایسه اختالف منطقه .1نمودار
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 تفکیک وري عوامل واسطه بهاي بهرهمقایسه اختالف منطقه .1ادامه نمودار
 هاي اقتصاديبخش
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 تفکیک وري عوامل واسطه بهاي بهرهمقایسه اختالف منطقه .1ادامه نمودار 
 هاي اقتصاديبخش

 
هاي مختلف براي هر بخش، وري عوامل واسطه استانبا محاسبه واریانس مربوط به اختالف بهره

 ها وجود دارد، مشخصوري در آناي بهرهختالفات منطقههایی را که بیشترین و کمترین اتوان بخشمی
توان گفت بیشترین می ،اند. براساس نتایج حاصلهاي مذکور ارائه شده) واریانس2نمود. در جدول (

مستغالت، "، "معدن"هاي مربوط به بخش ،ترتیبوري کل عوامل واسطه بهاي بهرهنوسان منطقه
هاي اي نیز در بخشاست. کمترین اختالف منطقه "برق، گاز و آب"و  "کرایه و خدمات کسب و کار

ف اختالبیشترین  "نساجی، چرم و پوشاك"و  "ساختمان"، "ها و دخانیاتصنایع غذایی، آشامیدنی"
 شود. مشاهده می يامنطقه

 
هاي عوامل واسطه در تولید بخش ورياي بهرهواریانس مربوط به اختالف منطقه .2جدول 

 مختلف اقتصادي
 واریانس بخش واریانس بخش واریانس بخش واریانس بخش واریانس بخش

 0.558 معدن
مستغالت، کرایه و 
 0.067 صنایع معدنی غیرفلزي 0.076 برق، گاز و آب 0.129 خدمات کسب و کار

صنایع چوب و 
 0.054 محصوالت چوبی

اداره امور عمومی و 
 0.050 خدمات شهري

صنایع شیمیایی و 
 0.047 پتروشیمی

ساخت کاغذ، چاپ 
 0.038 آموزش و بهداشت 0.040 وانتشار

آالت، صنایع ماشین
 0.036 تجهیزات و سایر

 0.032 حمل و نقل و ارتباطات 0.034 هاي مالیگريواسطه
بازرگانی،رستوران و 

 0.031 کشاورزي 0.032 هتلداري

 فلزات اساسی و صنایع
فلزي بجز 

 وتجهیزاتآالتماشین
0.030 

 0.030 سایر خدمات
صنایع نساجی، چرم و 

 0.015 ساختمان 0.023 پوشاك
صنایع غذایی، 

  0.009 هاودخانیاتآشامیدنی
 

 هاي پژوهش: یافتهمأخذ
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 گیري و پیشنهاداتنتیجه -6
بهینه و استفاده کاراتر از امکانات هاي اساسی جهت توزیع اي از گامهاي منطقهبررسی و تحلیل تفاوت

دهد بین مناطق وري در مطالعه حاضر نشان میاي بهرهباشد. مقایسه اختالف منطقهو منابع می
ها ها در برخی از بخشهایی وجود دارد که این تفاوتوري عوامل واسطه تفاوتمختلف از لحاظ بهره

امري ضروري است. براي  ،هاي مذکورلت تفاوتباشد. بررسی ماهیت و عمانند معدن بسیار زیاد می
وري عوامل واسطه در بخش معدن زیاد است اما نسبت عوامل اي بهرهمثال هرچند اختالفات منطقه

وري عوامل واسطه را باشد که سهم پایین بهرهدرصد می 4به ستانده این بخش تنها در حدود  واسطه
که  -وري کل عوامللزوم توجه به بهره بیانگر ،امر دهد. اینوري کل بخش معدن نشان میدر بهره

 باشد. همچنینبر عوامل واسطه و یا عوامل اولیه میعالوه -پذیر نبودمحاسبه آن در این مطالعه امکان
 هايهاي ذاتی و مزیتوري محاسبه شده مربوط به ویژگیبررسی این موضوع که آیا اختالفات بهره

باشد، به تخصیص بهتر منابع، حوه کاربرد منابع در آن دخیل مینسبی برخی مناطق است و یا ن
وان از تانجامد. میوري کل کشور میافزایش بهره ،استفاده از تجربیات موفق مناطق دیگر و درنتیجه

وري باالتر جهت کمک به رشد اقتصادي بهره گرفت اما درنظر گرفتن هایی با بهرهمزیت نسبی استان
تحقق  به ،وريبررسی پویاي اختالف بهره اینکها نیز بسیار ضروري است. ضمن هظرفیت این استان

 این امر کمک بیشتري خواهد نمود. 
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