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 چکیده
در جهت تحقق ریزی بهتر را اقتصادی هر منطقه، امکان برنامه هایها و مزیتحدودیت منابع موجود، شناخت ویژگیای، با توجه به مدر مبحث اقتصاد منطقه
، 1393های های شمال غرب در سالاقتصادی استانهای مختلف حاضر تحلیل وضعیت مزیت نسبی بخش از این رو، هدف مطالعه نماید.اهداف توسعه فراهم می

و  1395، 1393های سالای شمال غرب نسبت به کشور در هها در استانا و تعیین وضعیت ارزش افزوده بخشه، تحلیل مزیت رقابتی بخش1397و  1395
های آذربایجان دهد که استانشود. نتایج مطالعه نشان میده میاست. برای این منظور از مدل اقتصاد پایه و شاخص ضریب مکانی و مدل تغییر سهم استفا 1397
ورزی دارای مزیت نسبی بوده و در حوزه فعالیت برنده ای و علمی و کشاهای حرفهای مورد مطالعه بخش صنعت، فعالیته، آذربایجان غربی، اردبیل در سالشرقی

بخش صنعت دارای  1397بخش کشاورزی و در سال  1395و  1393اقتصادی قرار داشته و دارای مزیت بالقوه برای رشد اقتصادی است. در استان زنجان در سال 
 های کشوری همخوانی ندارد.چهار استان شمال غرب با روند بخشها در دهد که روند بسیاری از بخشمزیت رقابتی است. نتایج مدل تغییر سهم نشان می

."مدل تغییر سهم"،"مدل اقتصاد پایه"، "ایاقتصاد منطقه"، "اقتصاد توسعه" کلیدی: هایهواژ  

 . مقدمه1
 ای،منطقه اقتصاد تغییرات توضیح برای ایمنطقه اقتصادی مطالعه ساختار

است  مفید آینده ریزیبرنامه و صادیاقت تصمیمات پیامدهای بینیپیش
 ضعف و قدرت به عمدتاً منطقه یک (. اقتصاد34: 1974)گالسن، 

 عوامل و صنعتی ساختار پویایی آن، در موجود مختلف های اقتصادیبخش
(. Islam et al, 2015: 137دارد ) بستگی ایمنطقه فرد به منحصر

ای اقتصاد منطقه ترین مباحثد و توسعه اقتصادی مناطق، از مهمرش
های شود. تحقق توسعه ملی، مستلزم شناخت امکانات و مزیتمحسوب می

ریزی توسعه ملی، به موجود اقتصادی مناطق مختلف کشور است. در برنامه
شود و این مساله مانع از های اقتصادی مناطق چندان توجه نمیتوانمندی

شود ای میه منطقهلوب برای توسعریزی مطو برنامه ذاریانجام سیاستگ
 توسعه زمانی منطقه یک اقتصاد (. معموال161ً: 1384)سبحانی و درویشی، 

یابد. از آنجا که همواره  توسعه زمان گذشت با منطقه هایبخش که یابدمی
ی هاها و مزیتمنابع مواجه هستیم؛ شناخت ویژگی در اقتصاد با محدودیت

ر جهت ر و هوشمندانه را دریزی بهتاقتصادی هر منطقه امکان برنامه
های گرچه امروزه توجه به سیاست آورد.تحقق اهداف توسعه فراهم می

ای به عنوان یک اصل پذیرفته شده گذاری منطقهکالن در امر سیاست
ملی مناسب است،  است؛ اما این بدان معنی نیست که که آنچه در سطح

عدم توجه به همین  شود.ها و مناطق نیز مفید واقع میبرای تمام استان
های نسبی هر ها و مزیتنکته، یعنی نادیده گرفتن استعدادها، توانایی

ها گذاریهای اقتصادی باعث شده که سرمایهمنطقه در زمینه فعالیت
های بالقوه صورت نگیرد و با وجود اجرای متناسب با امکانات و ظرفیت

یافتگی در بعضی نهای متعدد توسعه ملی، همچنان روند توسعهبرنامه
مناطق ادامه پیدا کرده که باعث شکاف بین مناطق مختلف کشور از نظر 

. با وجود (36: 1399)آقامحمدی و همکاران ، تولید و اشتغال شده است 
اجرای شش برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کشور به 

ها نرخ استانر توسعه همچنان در برخی از عنوان اسناد باالدستی و هدایتگ

نیافتگی هستند، وجود باالی بیکاری و فقر و محرومیت که نمود توسعه
ریزان توسعه اقتصاد محلی، پی به از آنجایی که الزم است برنامهدارد. 

های دارای مزیت و قدرت رقابتی در منطقه ببرند، چگونگی گسترش فعالیت
راستای ارزیابی  ای درهای منطقههای آماری و تحلیل حسابلذا بررسی

ای و همچنین تعیین های منطقهوضعیت اقتصادی، شناخت توانمندی
های نسبی، با اهمیت تلقی گذاری براساس مزیتهای سرمایهالویت

های نسبی شناخت مزیت(. 106: 1395گردد )سپهردوست و باروتی، می
عه ترین حلقه از فرآیند توسهای تولیدی، مهمیک استان در عرصه فعالیت

آورد )رنجبر فالح و رنجبر پیغان، است که امکان اشتغالزایی را فراهم می
ی ضرائب مکانی، های تحلیلمدلدر همین ارتباط بکارگیری (. 55: 1390

ای پایه اقتصاد و ستانده، ضرایب منطقه-های دادهتغییر سهم، تکنیک
لف اقتصادی های مختای، زمینه را برای بررسی اثر فعالیتبندی رتبهالویت

ها و بهبود عملکرد ساختار ای آنها در جهت تعیین فرصتو ارزیابی مقایسه
های استان (.25: 1372آورند )عابدین درکوش، ای فراهم میاقتصاد منطقه

شمال غرب ایران به رغم دارا بودن منابع طبیعی غنی، تنوع آب و هوایی، 
های گردشگری لیتهای وسیع، نیروی کار جوان، قابآب فراوان، دشت

های گذشته نتوانسته آن طور که باید و شاید و به تناسب فراوان، در سال
های خود سهم مناسبی از اقتصاد ملی را کسب کنند؛ ها و فرصتتوانمندی

های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل و به طوری که سهم استان
و  9/0، 2، 4/3ترتیب   به 1397زنجان از محصول ناخالص داخلی در سال 

ر ایجاد ارزش افزوده ها داین استان درصد بوده که متناسب با ظرفیت 9/0
های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل و زنجان در نیست. استان

درصد را تجربه  5/8و  3/9، 7/14، 9/10به ترتیب نرخ بیکاری  1397سال 
سهم از ارزش افزوده  9/0حتساب اند که در میان استان زنجان با اکرده

های دیگر درصد بوده که در این میان بین استان 5/8دارای نرخ بیکاری 
 (.1399بهترین عملکرد را داشته است )سالنامه آماری مرکز آمار ایران، 
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های نسبی موجود در یابی مزیتاز این رو، در تحقیق حاضر ابتدا در پی ارز
های شمال غرب بر اساس شاخص انهای مختلف اقتصادی در استبخش

1LQ یت نسبی یک استان در )ضریب مکانی( است؛ چرا که شناخت مز
ه ترین حلقه از فرآیند توسعه است کصادی، مهمهای اقتعرصه فعالیت
آورد. سپس با بکارگیری روش تغییر سهم زایی را فراهم میامکان اشتغال

های ای عمده فعالیتهها و گروهه بخشبه تحلیل وضعیت ارزش افزود
پردازد. می 1397و 1395، 1393های های کشور در سالاقتصادی در استان

ادامه مقاله به صورت زیر سازماندهی شده است: بعد از مقدمه، در بخش 
دوم ادبیات تحقیق شامل مبانی نظری و پیشینه پژوهش ذکر شده است. 

چهارم بخش سپس در بخش سوم به معرفی روش تحقیق پرداخته و در 
گیری ارائه در بخش آخر نتیجه شوند. سرانجامها تجزیه و تحلیل مییافته
 شود.می

 . ادبیات تحقیق2

 مبانی نظری 
خص، عوامل خاصی را به ای بر پایه فروض مشهای رشد منطقهنظریه

نمایند. در د اقتصادی در سطح مناطق معرفی میهای رشعنوان محرک
ها، یکها مانند نظریه نئوکالسای، برخی نظریهتوجیه رشد نابرابری منطقه
ای، تئوری علیت انباشت و نظریه قطب رشد، دیدگاه پایه صادرات منطقه

های رشد مدل اند.ها پرداختهنوعی به تفسیر و تحلیل نابرابری هر کدام به
نئوکالسیک با استفاده از تابع تولید و فروض مشخص، رشد نیروی کار 

های مختلف را به و نیز تخصیص بهینه منابع بین بخش سرمایه و فناوری
نمایند. بر مبنا دیدگاه این وامل موثر بر رشد مناطق معرفی میعنوان ع

مختلف  ای عوامل، تاثیر بیشتری بر رشد مناطقگروه، تحرک بین منطقه
ها، عوامل تولید در مناطقی که بازدهی بیشتری دارد. به عقیده نئوکالسیک

انداز منطقه و یابند. رشد سرمایه، تابعی از نرخ پس، سوق میداشته باشد
خالص ورود سرمایه از دیگر مناطق است. نیروی کار عالوه بر رشد جمعیت 

نظریه شود.د نیروی کار به منطقه هم ناشی میفعال منطقه، از خالص ورو
کند که فعل و انفعاالت نیروهای بازار به بیان می 2علیت تراکمی میردال

متفاوت تمایل دارد؛ زیرا  ایهای رشد منطقهطور طبیعی به ایجاد نرخ
گیرد که انتظار سود بیشتری دارد و ها در مناطقی صورت میگذاریسرمایه

انسانی، این های طبیعی و های مکانی اولیه مانند مزیتمزیتبا وجود 
 های اقتصادی داخلی و خارجی فزاینده، پایدارساختار به دلیل صرفه

نیروی کار ارزان، قادر به  نیافته به رغمشود؛ در حالی که مناطق توسعهمی
های جدید نیستند. به عقیده میردال، آثار القایی پیشرفت در جذب فعالیت

مراکز تجمع از دو طریق آثار آشفتگی و آثار انتشار، اقتصاد مناطق 
 3کالدور.(1973دهند )ریچاردسون، نیافته را تحت تاثیر قرار میسعهتو
سبت به مقیاس (، اصل علیت تراکمی را ناشی از وجود بازدهی ن1970)

های خارجی شی از تجمع و نیز صرفههای اقتصادی نافزاینده، شامل صرفه
داند؛ به طوری که افزایش بازدهی مانع توسعه های صنعتی میدر فعالیت

بالقوه  مناطق فقیر شده و مناطق غنی به دلیل آثار مقیاس از انحصار
صنعتی برخوردار بوده است، رابطه تبادل همیشه به نفع مناطق غنی خواهد 

وری در این مناطق بیشتر نرخ رشد بهرهبود که به دلیل بازدهی فزآینده 
ارآمد )نسبت دستمزد پولی به بوده است. در نتیجه، دستمزدهای ک

د در تر تولیه است و این موضوع موجب رشد سریعوری( کاهش یافتبهره
( با ارائه نظریه پیوند، به تحلیل فرآیند 1958) 4هیرشمن مناطق خواهد شد.

 
1 Location Quotient 
2 Myrdal 
3 Kaldor 
4 Hirschman 

-توسعه پرداخت. به عقیده وی پیوندهای پیشین و پسین، فرآیند سرمایه

گذاری را تعیین نموده است و در فرآیند توسعه منطقه بسیار اهمیت دارد. 
از طریق افزایش در  عالوه بر این، افزایش درآمد در بسیاری از مناطق، ابتدا

شود و سپس با الت متکی بر منابع طبیعی شروع میصادرات محصو
گردد. به عقیده ها در داخل جذاب میید آنافزایش تقاضا برای کاالها، تول

وی، صادرات مواد خام و جایگزینی واردات، عامل مهم رشد مناطقی است 
قد است که در معتکه در مراحل اولیه توسعه صنعتی قرار دارند. هیرشمن 

بایست براساس پیوندهای پیشین و پسین بر چند مراحل اول توسعه می
های رشد، تمرکز و یا قطبهای پیشرو بخش به عنوان بخش

گذاری کرد تا در مراحل بعد با انتشار آثار آن به اطراف، مراحل سرمایه
 (. 117-118: 1388فرد، ا طی کرد )صادقی شاهدانی و غفاریدیگری ر

( مطرح شد. در این 1955) 5الگوی پایه صادرات، نخستین بار توسط نورث
های اقتصادی منطقهای به دو بخش پایه یا صادراتی و غیر مدل، فعالیت

شوند. عامل رشد و توسعه منطقه، بخش درآمد پایه یا محلی تقسیم می
ای، های و غیرپایهای پایهاست و با توجه به ارتباط فعالیت ناشی از صادرات
من و شود. هارتموجب رشد و رونق اقتصاد منطقه میآنها درآمد ناشی از 

کینزی نیز الگوی پایه صادرات را در چارچوب سنتی اقتصاد کالن  6سیکلر
( در این زمینه 1956) 7ای به کار بردند. تایبوتبرای تفسیر روند رشد منطقه

زا مستقل و مسیر درونای از دو مسیر قد بود که مسیر رشد اقتصاد منطقهمعت
از فعالیت صادراتی  تشکیل شده است. مسیر مستقل رشد، به فرآیند ناشی

شود، اما مسیر درونزا رشد به مصرف و واردات مرتبط است. نسبت داده می
وی مطرح کرد که به دلیل نشان ندادن رشد درونزا توسط پارامترهای دقیق 

های پایه ر توسعه فعالیتای پیش از هر موضوعی دساختاری، رشد منطقه
ای در دلیل، رشد نامتوازن اقتصاد منطقهخورد. به این صادراتی رقم می

جود در های منابع موای به نابرابریچارچوب الگوی اقتصاد پایه منطقه
ها در برخی شود، به طوری که این اختالفمناطق مختلف نسبت داده می

ا کاالهایی که جنبه صادراتی کند تناطق خاص، این امکان را فراهم میم
 دارند تولید شود و در آن نوع کاالها مزیت نسبی یابند. 

ای بوده و های رشد اقتصاد منطقه، یکی از اولین تئوریتئوری اقتصاد پایه
ترین فرم خود، است. تئوری اقتصاد پایه، در سادهاز شهرت زیادی برخوردار 

رد صادراتی منطقه فرض از عملک نرخ رشد منطقه را به صورت تابعی
های اقتصادی مناطق ئوری، تاکید خاصی بر تخصص فعالیتکند. این تمی

ها که عنی تفاوتی بین آن دست از فعالیتو نقش صادراتی آنها دارد. ی
ها قائل گردد؛ چرا که بخش در آن تخصص داشته و سایر فعالیت منطقه

نجبر فالح و رنجبر گردد )رمناطق است که موجب رشد منطقه می صادراتی
 (. مدل اقتصاد پایه به شرح زیر قابل بحث است:55: 1390پیغان، 

توان به در اقتصاد کالن یک منطقه را می GRPای تولید ناخالص منطقه
( و Gهای دولتی )(، هزینهIگذاری )(، سرمایهCای از مصرف )مجموعه

 ( تجزیه کرد:X-Mخالص صادرات )
                    )1(  

نظریه پایه اقتصادی در میان متغیرهای رابطه فوق بر صادرات به عنوان 
کننده رشد منطقه است تنها متغیری که مقدار نسبت به دیگر متغیرها تعیین

ای به رسمیت رشد اقتصاد منطقهتاکید دارد و آن را به عنوان تنها محرک 
ه تعریف به دو بخش پایه و شناسد. این نظریه اقتصاد منطقه را بنا بمی

های است که بازار کند. بخش پایه شامل تمام فعالیتغیرپایه تقسیم می

 
5 North 
6 Hartman & Seekler 
7 Tiebout 
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شوند کاال یا خدمات میخارج منطقه است و منجر به صدور  نهایی آنها در
هایی به طور مستقیم به توانایی منطقه در و رشد و موجودیت چنین فعالیت

ای ای اقتصاد، شیوهزیه و تحلیل پایهصدور کاال یا خدمات وابسته است. تج
غیرپایه شامل  بخش ای است. بررسی تحلیل اقتصاد محلی و منطقهبرای 

های اقتصادی منطقه است که بازار نهایی آنها درون آن قسمت از فعالیت
کنند و در رف داخلی کاال یا خدمات تولید میمنطقه بوده و برای مص

های پایه عمل نده برای فعالیتکنایته عنوان یک پشتیبان و حمحقیقت ب
( برابر Yهای اقتصادی منطقه )در نتیجه حجم کل فعالیت کنند.می

 ( است یعنی: non Bو بخش غیرپایه ) (B) مجموع بخش پایه
                                         )2(  

ضریب ثابتی نسبت گذاری و واردات را دارای اگر متغیرهای مصرف، سرمایه
به درآمد کل فرض کنیم، رشد اقتصادی منطقه از تغییر در مقدار صادرات 

شود و با توجه به این که بخش غیرپایه به نحوی خدمات منطقه ناشی می
ای توان رابطهدهد؛ بر این اساس میخود را در اختیار  بخش پایه قرار می

ن مثال نسبت بخش غیرپایه بین بخش پایه و غیرپایه برقرار کرد، به عنوا
 فرض کرد:   K به پایه را برابر نسبت ثابتی چون

 

 

                       )3(                                                                
 Kدهد؛ به دلیل اینکهثر فزایندگی بخش پایه را نشان میا (K+1)ضریب 

یشه مثبت است اثر فزایندگی بزرگتر از یک بوده و کل درآمد منطقه هم 
(Y) ( بیش از درآمد بخش پایهB ،1384( است )سبحانی و درویشی :

های ترین روشبراساس الگوهای بررسی مزیت نسبی مهم (.164-163
، نسبت 1(DRCبررسی مزیت نسبی عبارتند از: روش هزینه منابع داخلی )

، روش مزیت نسبی آشکار شده 2(SCBجتماعی )هزینه به منفعت ا
(RCA)3مدل سهم ،( های متغیرSSM)4 ( و روش ضریب مکانیLQ )

های یکی از روشطور که بیان شد، همان (.87: 1391)الیقی و همکاران، 
دار( از بخش غیر پایه، استفاده از متداول جهت تشخیص بخش پایه )مزیت

مکانی نخستین بار توسط ضریب  ( است.LQتکنیک ضریب مکانی )
های اقتصادی با هر در این روش فعالیت مطرح شد. 5سارجنت فلورانس

توان با مرجع بزرگتری مقایسه کرد )به عنوان ای از جزئی شدن را میدرجه
مثال در سطح یک استان هر شهرستان در قیاس با کل استان و در سطح 

د(. به عبارت دیگر، شوکشور هر استان در قیاس با کل کشور بررسی می
ای را در مقایسه با اقتصاد مرجع اقتصاد منطقهاین روش به صورت ریاضی، 

-130: 1943کند )فلورانس، معموال اقتصاد ملی، ارزشگذاری میبزرگتر، 
توسط محققان حوزه  1940(. این روش به صورت گسترده از دهه 128

قرار گرفته است ای مورد استفاده جغرافیای اقتصادی و اقتصاد منطقه
(. آنها بیان داشتند که ضریب مکانی 68-65: 1991، 6)گیبسون و همکاران

 دهد.ی را در منطقه مورد نظر توضیح میتا حد قابل قبولی فعالیت خاص

 پیشینه پژوهش 

 مطالعات خارجی 
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2 Social Cost Benefit  
3 Revealed Comparative Advantage 
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6 Gibson et al. 

ای به منظور یافتن مواردی که صادرات صنعتی کره ( در مطالعه1995) 7لی
)مزیت نسبی  8RCAعدم مزیت است، شاخص دارای مزیت نسبی یا 

دهد که بعضی از تولیدات در آشکار شده( را محاسبه نموده و نشان می
صنایع سبک مثل پوشاک، منسوجات، پاپوس، کاالهای مسافرتی و کیف 

باالیی داشتند، اما رقابتشان یک مسیر نزولی  RCA، 1965دستی از سال 
ای به تجزیه و ( در مطالعه2007) 9چانیون و همکاران را طی نموده است.

الملل با استفاده از تحلیل تغییر سهم طی دوره تحلیل رقابت توریسم بین
های چین پرداختند. نتایچ برای استان جیانگسو یکی از استان 2004-1995

الملل در چیانگسو به طور اساسی به جز رشد توریسم بیننشان داد که رشد 
ترین نگ مهمشود و ژیابت( آن نسبت داده میتی )هر دو مثملی و جز رقاب

گیومارس و  های مورد بررسی بوده است.رقیب جیانگسو در سال
ای با ا استفاده از روش ضریب مکانی به بررسی در مطالعه 10همکاران

پرداختند و به این  2000ای آمریکا در سال خانهوضعیت اشتغال صنایع کار
ای با ارزشی را در خصوص تحلیل هنتیجه رسیدند که این روش، داده

 11الهویش و همکاران دهد.ر صنایع مختلف در اختیار قرار میاشتغال د
ای با استفاده از تکنیک ضریب مکانی به بررسی مزیت ( در مطالعه2013)

دهد که بخش نسبی استان تبوک عربستان پرداخته است. نتایج نشان می
های اقتصادی منطقه در سالتغال و رشد خدمات بیشترین سهم را در اش

ای به بررسی ( در مطالعه2015) 12سیتانگنگ داشته است. 1992-2010
نی مزیت نسبی در استان سوماترای کشور اندونزی با استفاده از ضریب مکا

، 5/1اند. بخش کشاورزی با شاخص پرداخته 2010-2012های طی سال
حمل و نقل و ، 1/1، هتلداری و رستوران با 2/1بخش ساختمان با 

ای محسوب فعالیت پایه 1/1خش خدمات نیز با و ب 1/1ارتباطات با 
است که بیانگر  9/0صنعت  شوند. میانگین شاخص ضریب مکانی بخشمی

( با استفاده از 2016) 13اسالم و همکاران ای بودن این بخش است.غیرپایه
 تحلیل ضریب مکانی و مدل تغییر سهم شش منطقه کشور بنگالدش طی

را مورد مطالعه قرار دادند. نتایج حاکی از آن است  1995-2000های سال
که بیشترین میزان رشد اقتصادی مربوط به بخش ماهیگیری و کمترین آن 

های تجاری است. در این بین، باریسال مربوط به امالک و کرایه و فعالیت
بررسی  ( به2017) 14پرز و ویالریل ترین منطقه شتاخته شده است.ثباتبی

وری در صنایع مختلف کشور مکزیک در اثر تغییرات ساختاری بر رشد بهره
اند. نتایج اده از الگوی انتقال سهم پرداختهبا استف 1990-2004دوره زمانی 

هایی مانند خدمات تجاری، خدمات بیانگر این است که سهم بخش
افزایش اطالعات، ارتباطات و تجهیزات حمل و نقل در اقتصاد این کشور 

 یافته است.

 مطالعات داخلی 
های نسبی و ای به بررسی مزیت( در مطالعه1384سبحانی و درویشی )

تحلیل ساختاری اشتغال در استان ایالم با استفاده از دو مدل اقتصاد 
های د پایه با بکارگیری آمار سرشماریای تغییر مکان سهم و اقتصامنطقه

اند. نتایج پرداخته 1375و  1365، 1355های لعمومی نفوس و مسکن سا
حاصل، بیانگر رشد نامتناسب شاغالن استان ایالم نسبت به کشور در هر 
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سهم علل این عدم تناسب در -دوره مورد بررسی است. مدل تغییر مکان
دوره اول را تغییرات رقابتی و ساختاری منفی و در دوره دوم تغییرات 

کند. برآورد مدل اقتصاد یان میساختاری منفی و تغییرات رقابتی مثبت ب
ای های پایهزیربخش ساختمان را به عنوان بخش پایه بخش کشاورزی و

 .مشخص کرده است
بینی ای به بررسی تحلیل و پیشمطالعه ( در1385فرهودی و محمدی )

وضعیت اشتغال در شهر سنندج با استفاده از مدل تغییر سهم ضریب مکانی 
دهد که اقتصاد شهر سنندج . یافته ها نشان میاندو ضریب جینی پرداخته

های مولد و صنعتی در این شهر بر پایه رشد بخش خدمات است و بخش
نقش بسیار ناچیزی را ایفا کرده و کشاورزی به شدت در حال تنزل بوده و 

( 1390رنجبر فالح و رنجبر پیغان ) سهم مشاغل کاذب رو به افزایش است.
مزیتهای نسبی استان قزوین با تاکید بر بخش ای به بررسی در مطالعه

-1386های صنعت یا استفاده از شاخص ضریب مکانی طی سال
دهد که استان قزوین در اند. نتایج این تحقیق نشان میپرداخته1376

هایی چون تولید تجهیزات حمل و نقل، ساخت بخش صنعت، در زیربخش
سبتا باالیی بوده که ابزار کانی و چند زیربخش دیگر داراری مزیت ن

ها هم به اشتغال در منطقه گذاری در این زیربخشتوان از طریق سرمایهمی
ها به تراز تجاری کمک کرد و هم از طریق ایجاد صادرات در این زیربخش

ای به بررسی مزیت ( در مطالعه1391الیقی و همکاران ) کشور افزود.
کشور با استفاده از  هاینسبی تولید و اشتغال بخش کشاورزی استان

دهد که اند. نتایج این بررسی نشان میشاخص ضریب مکانی پرداخته
استان زنجان در بخش کشاورزی از عملکرد مناسبی برخوردار بوده و این 
بخش در تولید و اشتغال مزیت نسبی الزم را کسب نموده است. در مزیت 

 1388ر سال رتبه هفتم و د 1379نسبی تولید، بخش کشاورزی در سال 
 رتبه هشتم به استان زنجان اختصاص داشته است. بخش کشاورزی در

های زراعت، باغداری و دامداری دارای استان زنجان در هر یک از زیربخش
مزیت اما در فعالیت جنگلداری و ماهیگیری از مزیت نسبی الزم برخوردار 

و  1384های نبوده است. استان زنجان در مزیت نسبی اشتغال در سال
های کشور داشته های هفتم و چهارم را بین استانبه ترتیب رتبه 1390

های کشور است. اشتغال بخش کشاورزی با داشتن مزیت نسبی بین استان
ستان های کرمان، اردبیل و گلشود. استانهای پایه محسوب میجز فعالیت

ن ایجاهای اردبیل، خراسان شمالی و آذربدر مزیت نسبی تولید و استان
های مورد های اول تا سوم را در سالغربی در مزیت نسبی اشتغال رتبه

های تهران، قم و اصفهان در مزیت اند. استانمطالعه به خود اختصاص داده
تری را بین نسبی تولید و اشتغال بخش کشاورزی عملکرد ضعیف

ی ها در تولید و اشتغال بخش کشاورزهای کشور دارد و این استاناستان
( در 1391بادی و آهنگران )زنگی آ اند.مزیت نسبی الزم را کسب ننموده

های اقتصادی با استفاده از مدل تغییر ای به بررسی اشتغال بخشمطالعه
آذربایجان غربی های استان و ضریب مکانی برای مراکز شهرستانسهم 

های ته و به این نتیجه رسیدند که بخشپرداخ 1375-1385های طی سال
کشاورزی و صنعت استان از رشد کاهشی و بخش خدمات از رشد افزایشی 

اکبری و همکاران  در زمینه اشتغال طی دوره مورد بررسی برخوردار بودند.
های عمده اقتصادی ( در تحلیل وضعیت اشتغال بخش1391)

با استفاده از مدل  1375-1385های استان کرمانشاه طی دوره هرستانش
هایی که مزیت نسبی دارند و از قدرت رقابتی خیص بخشتغییر سهم به تش

شاخص ضریب مکانی برخوردار هستند پرداخته، همچنین با بکارگیری 
هایی را که صادرکننده نیروی کار خود بودند را ( بخش1385-1375)

های نگر رشد نامتناسب شاغالن شهرستاناند. نتایج نشامشخص نموده
ن استان طی دوره مورد مطالعه بوده و استان کرمانشاه نسبت به شاغال

همچنین با استفاده از مدل تغییر سهم وضعیت اشتغال هر یک از 
 1395ستان کرمانشاه برای سال های اهای اقتصادی شهرستانبخش
ای به ( در مطالعه1395سیما )فرد و خوشغفاری بینی شده است.پیش

های مختلف استان صادی محرک ایجاد اشتغال درهای اقتشناسایی بخش
مدل اند. به این منظور با استفاده از پرداخته 1385-1390ایران طی دوره 

های اقتصادی از نظر مزیت نسبی، سهم به تشخیص نوع بخش انتقال
برنده، بازنده و بازنده مختلط پرداخته شده و همچنین با استفاده از شاخص 

استان مشخص شده ای هر ای و غیرپایههای پایهمکانی بخشضریب 
نیرو به نفع  ها توزیعاست. نتایج حاکی از ان است که در تمامی استان

های آینده استان به سمت بخش گیری فعالیتمشاغل خدماتی و جهت
های ها به جز استانهمچنین بخش خدمات در اکثر استان خدمات است،

 آذربایجان شرقی، تهران، خوزستان، سیستان و بلوچستان، کرمان،
کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، گیالن، لرستان و یزد پتانسیل الزم برای 

جاد اشتغال محرک الزم برای ایل در آینده را دارند و به عنوان ایجاد اشتغا
دهد نشان می ای نتایجشوند. از نظر فعالیت پایهها محسوب میدر استان

ان، فارس، قم های بوشهر، تهران، خوزستان، سمنبخش خدمات در استان
خش در جهت ای محسوب شده و این بکرمانشاه و هرمزگان فعالیت پایه

ها رده است. ضرایب مکانی سایر استانها حرکت کمزیت رقابتی این استان
ها هنوز به سطح در آن در بخش خدمات حاکی از این است که این بخش

بار و فرجی سبک خودکفایی نرسیده و متقاضی نیروی کار بیشتری است.
ای اشتغال زنان ای به شناخت فعالیت پایهمطالعه ( در1395همکاران )

های اقتصادی در های عمده فعالیتها و گروهر بخشروستایی و شهری د
اند. مناطق روستایی و شهری و توزیع فضایی آنها در سطح کشور پرداخته

و  گرفت که آماربرمی شهرستان کشور را در 394جامعه آماری پژوهش 
استخراج  1390اطالعات آنها از سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 

های پایه صادرکننده نیروی کار بخش  FLQشده که با استفاده از ضریب
مشخص شدند. نتایج بیانگر این است که که در بخش کشاورزی نواحی 

ای در اشتغال زنان روستایی شمال، مرکز و شمال شرق کشور از نواحی پایه
های قم، لرستان، ایالم، کرمانشاه، خوزستان، خراسان هایی از استانو بخش

جنوبی، یزد و کرمان از نواحی پایه و صادرکننده نیروی کار زنان شهری به 
روند؛ در بخش صنعت نیز نواحی شمال غرب، مرکز و شمال شرق شمار می

از کشور از نواحی پایه اشتغال زنان روستایی و شمال و شمال شرق کشور 
شوند؛ و در بخش خدمات ای اشتغال زنان شهری محسوب مییهنواحی پا

ای اشتغال زنان نیز نواحی شمال و شمال غرب کشور از نواحی پایه
 ای اشتغال زنان شهری است.و نواحی شمال کشور از نواحی پایهروستایی 

ای به تحلیل وضعیت اشتغال در ( در مطالعه1395ردوست و باروتی )سپه
با  1390و  1380های مده اقتصادی استان لرستان در سالهای عبخش

اند. نتایج حاصل از سهم پرداخته-بکارگیری دو مدل اقتصاد پایه و تغییر
دهنده نامتناسب بودن وضعیت رشد شاغالن استان لرستان پژوهش نشان

نسبت به شاغالن کشور در دوره مورد بررسی است؛ به طوری که مدل 
هم علت این عدم تناسب را تغییرات رقابتی و ساختاری س-تحلیل تغییر

کند. نتایج حاصل از بکارگیری ضریب نسبت مکانی، بیانگر منفی بیان می
ای بودن و غیر پایه 81/1ای بودن بخش کشاورزی با ضریب پایه

طی دوره مورد  85/0و  79/0های صنعت و خدمات با ضرایب بخش
ای به تحلیل وضعیت ( در مطالعه1396)سرور و همکاران  باشد.بررسی می

های استان اردبیل با های عمده اقتصادی در شهرستاناشتغال بخش
بینی وضعیت استفاده از مدل تغییر سهم با هدف تعیین ضریب رشد و پیش

ها، مدل ضریب مکانی های اقتصادی هر یک از شهرستاناشتغال بخش
ی از نظر صادرات و دهای اقتصابرای تعیین وضعیت هر یک از بخش
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اند. نتایج بیانگر وجود عدم پرداخته 1385-1390های واردات طی سال
گانه اقتصادی است؛ به طوری که بخش خدمات های سهبین بخش تعادل

های دیگر مسلط شده بر بخش در استان به صورت فزاینده رشد نموده و
 1385-1390های های اقتصادی استان طی سالاست. در بین بخش

صعود بوده است. همچنین در طی بخش کشاورزی مثبت و دارای 
های ورزی صادرکننده کاال و جز فعالیتهای مورد مطالعه، بخش کشاسال
 هاینعت واردکننده کاال و جز فعالیتای و بخش خدمات و صپایه

( ساختار اشتغال 1397افشون ) دائی و شوند.ای محسوب میغیرپایه
با  1392-1396های ادی استان فارس طی سالهای مختلف اقتصبخش

با  1400بینی وضعیت اشتغال تا سال اده از مدل اقتصاد پایه و به پیشاستف
دهند که اند. نتایج نشان میسهم پرداخته–استفاده از مدل تغییر مکان 

های صنعت و خدمات دارای در بخش 1392-1396استان فارس طی دوره 
ه فعالیت برنده اقتصادی قرار داشته و دارای مزیت نسبی بوده و در حوز

مزیت بالقوه برای رشد اقتصادی است. در حالی که در بخش کشاورزی 
سهم، -بینی مدل انتقالاستان فارس فاقد مزیت نسبی است. براساس پیش

های خدماتی و صنعتی بوده آینده استان فارس به سمت فعالیت گیریجهت
آقامحمدی و  خدماتی و صنعتی است. و توزیع شاغلین به نفع مشاغل

های ای به سنجش مزیت نسبی فعالیت( در مطالعه1399همکاران )
های های کشور براساس رهیافت ضریب مکانی در سالاقتصادی در استان

های دهند که فعالیتها نشان میاند. بررسیپرداخته1394و 1384
شت و مددکاری کشاورزی، شکار و جنگلداری، ساختمان، آموزش، بهدا

ها دارای مزیت شناخته شده، اجتماعی، هتل و رستوران در بیشتر استان
های اقتصادی صنعت، آب و برق و گاز، حمل و نقل و اداره فعالیت
و غالبا  ها مزیت خود را از دست دادهشهری در اکثر استان-عمومی

تند. ا فاقد مزیت هسههای مالی در استانگریماهیگیری، معدن و واسطه
 7/51بندی، بخش خدمات با دهد که در رتبهها نشان میهمچنین بررسی

درصد  6/9در رتبه دوم و کشاورزی با  7/38درصد در رتبه اول، صنعت با 
در رتبه سوم سهم ارزش افزوده از کل تولیدات بخش کشاورزی قرار گرفته 

است  شده در اینوجه تمایز پژوهش حاضر با سایر تحقیقات انجام  است.
ای در جهت استفاده از مدل اقتصاد پایه و مدل تغییر که تاکنون مطالعه

های شمال غرب و سهم جهت سنجش مزیت نسبی فعالیت در استان
 ای انجام نگرفته است.رویکرد مقایسه

 . روش تحقیق3
مطالعه حاضر به لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی بوده و از نظر تجزیه 

آماری  هایتوصیفی است. داده-تحقیقات تحلیلیاز نوع و تحلیل اطالعات 
های آماری مرکز آمار ایران با استفاده از روش مورد نیاز از بخش سالنامه

های آوری شده است. جامعه آماری این مطالعه استانای جمعکتابخانه
شمال غرب )آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان( در 

است. ابزار سنجش مطالعه حاضر، مدل   1397و 1395، 1393های سال
 اقتصاد پایه و شاخص ضریب مکانی و مدل تغییر سهم است. 

 شود: شاخص ضریب مکانی به صورت زیر تعریف می

                                                       )4(                                                                                                                                        

، ام استان i ارزش افزوده بخش ، i ضریب مکانی در بخش  
ارزش افزوده بخش   های استان،مجموع ارزش افزوده فعالیت 

i های مختلف کشور است.مجموع ارزش افزوده فعالیت و  رام کشو 
از  باشد، استان در فعالیت مورد نظر نسبت به کل کشور اگر 

ه عنوان فعالیت بوده و آن فعالیت ب تخصص تولیدی بیشتری برخوردار
و باشد، تخصص تولیدی استان  شود. اگر ای محسوب میپایه

کشور در فعالیت مورد نظر یکسان بوده و استان خودکفا است. اگر 
استان در فعالیت مورد نظر نسبت به کل کشور از تخصص  

ای محسوب ر بوده و فعالیت، فعالیت غیرپایهتولیدی کمتری برخوردا
مدل  .(Hoan & Oosterhaven, 2006: 677-691)شود.می

های (، رشد نسبی بخشAشد کل اقتصاد مرجع )تغییر سهم با سه عنصر، ر
( و عملکرد هر بخش در استان نسبت به Bاقتصادی در کل اقتصاد مرجع )

عملکرد هر بخش در استان نسبت به عملکرد همان بخش در سطح مرجع 
(C.است ) ای های کاربردی در علوم منطقهغییر سهم یکی از روشروش ت

ای و بر محور مقایسه سطح منطقه باشدکه برای درک عدم تعادل درمی
گیرد. اساس آن بر این تغییرات در دو سطح متفاوت مورد استفاده قرار می

ها در هر منطقه را با متوسط ایده استوار است که اختالف رشد و نابرابری
دهد. این اختالف که ممکن است سطح بزرگتر آن مورد ارزیابی قرار می

تان در غییر مکان یا جابه جایی سهم اقتصاد اسمثبت یا منفی باشد، بیانگر ت
تواند جایی سهم ناشی از سه عنصر زیر میاقتصاد مرجع است این جابه

 باشد:
 ( عنصر رشد کل اقتصاد مرجعA) 

گیری کل تغییرات ارزش افزوده در ای است برای اندازهاین عنصر سنجه
 زیر است:و رابطه آن به شرح  1393-1397سطح اقتصاد مرجع در دوره 

                                                   )5(                                                                                                                                             

 ارزش افزوده اقتصاد مرجع است. نشان دهنده  در رابطه باال 

های اقتصادی در کل اقتصاد عنصر رشد نسبی بخش .2.3

 (Bمرجع )
این عنصر رشد یا نزول نسبی هر بخش اقتصاد را در کل اقتصاد مرجع 

کند. مثبت یا منفی بودن این سنجه به معنای صعود یا نزول گیری میاندازه
(. فرمول کلی آن 147: 1381آن بخش در کل اقتصاد مرجع است )زیاری، 

 به شرح زیر است:

                                            )6(                                                                                                                                                                                 

های های اقتصادی در مرجع در سالارزش افزوده فعالیت  و 

 ارزش افزوده کل اقتصاد مرجع در  و ، بوده1397و 1393
 است. 1397و  1393های سال

 

  عنصر عملکرد هر بخش در استان مورد مطالعه

 (Cهمان بخش در سطح مرجع ) نسبت به عملکرد
ه با اقتصاد این سنجه موقعیت رقابتی هر بخش اقتصادی استان را در مقایس

کند. مثبت بودن آن به مفهوم سرعت رشد بیشتر آن گیری میمرجع اندازه
ماندگی آن بخش است جع و منفی بودن به مفهوم عقبنسبت به اقتصاد مر

 (.148)همان، 

                                             )7(                                                                                                                               

ام در استان مورد مطالعه در iارزش افزوده فعالیت    و  

ام در iفعالیت  ارزش افزوده  و ، 1397و  3139های سال
آبادی و آهنگری، است )زنگی 1397و  1393های اقتصاد مرجع در سال

1391 :12-11.) 

 ها. تجزیه و تحلیل یافته4
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 های مختلف در فزوده فعالیتسهم ارزش ا

های مورد های شمال غرب ایران در سالاستان

 مطالعه

های شمال های مختلف استانن قسمت سهم ارزش افزوده فعالیتایدر 
زنجان( جهت بررسی غرب )آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، 

ن ( بیا1در قالب جدول ) 1397و  1395، 1393های روند آن در سال
 شود.می

 های شمال غربالیت های مختلف اقتصادی در استانسهم ارزش افزوده فع -1جدول  

سال                               فعالیت  
 

1393 
 

1395 
 

1397 

 استان 
 آ ش 

 استان 
 آ غ

استان 
 اردبیل

استان 
 زنجان

 استان
 آ ش

 استان 
 آ غ

استان 
 اردبیل

استان 
 زنجان

 استان
 آ ش

 استان 
 آ غ

استان 
 اردبیل

استان 
 زنجان

 شکار، کشاورزی،
 و جنگلداری

 ماهیگیری

36/40  57/40  96/26  07/19  17/42  19/39  81/23  48/19  15/39  39/48  60/20  32/16  

53/1 معدن  87/0  08/0  84/0  91/4  87/0  08/0  52/1  48/8  56/0  05/0  34/0  

51/65 صنعت  80/14  86/8  48/12  84/70  85/16  86/8  03/19  09/72  18/18  67/8  74/20  

 بخار گاز برق، تامین
هوا تهویه و  

01/12  61/6  94/2  90/3  12/19  58/11  61/5  88/3  37/8  46/5  51/2  95/1  

 مدیریت آبرسانی،
 و فاضالب پسماند،
تصفیه هایفعالیت  

87/19  57/31  24/15  65/16  43/26  29/31  19/19  74/12  68/37  90/33  79/19  59/17  

77/33 ساختمان  99/15  71/9  32/9  34/31  96/15  39/8  004/10  20/31  31/21  60/8  04/9  

 خرده فروشی، عمده
 تعمیر وشی،فر
کاالها و نقلیه وسایل  

58/37  71/23  68/17  23/8  49/37  89/23  69/17  20/8  59/37  78/23  69/17  24/8  

 نقل، و حمل
پست و انبارداری  

57/33  29/26  93/8  68/7  22/29  21/26  90/8  75/9  78/27  94/22  29/9  36/9  

 خدماتی هایفعالیت
 و جا تامین به مربوط

 غذا

07/22  12/21  57/17  82/14  10/22  17/21  57/17  85/14  86/21  94/20  49/17  67/14  

ارتباطات و اطالعات  06/11  50/8  58/3  84/2  46/12  02/10  14/4  27/3  23/13  95/10  79/4  79/3  

 خدماتی هایفعالیت
 به مربوط

 و مالی هایفعالیت
 بیمه

33/19  82/11  31/4  81/4  77/18  53/11  24/4  57/4  65/24  50/14  01/6  53/6  

مستغالت و امالک  69/26  38/21  48/8  03/6  20/28  94/20  90/6  93/5  57/28  46/21  99/6  81/5  

ای حرفه هایفعالیت
علمی و  

09/42  51/42  70/7  85/9  48/45  48/43  79/8  03/10  18/43  77/43  02/8  82/9  

 و اداری هایفعالیت
پشتیبانی خدمات  

83/21  47/34  33/10  98/18  52/23  29/32  22/9  17/16  54/31  51/31  05/11  55/16  

 و عمومی امور اداره
شهری خدمات  

65/39  60/36  83/10  68/10  33/38  38/40  06/11  58/10  88/46  98/39  10/12  83/10  

30/46 آموزش  79/31  21/16  14/14  78/46  95/32  24/17  48/14  49/46  57/32  78/16  24/14  

 مربوط هایفعالیت
 و انسان سالمت به

اعیاجتم مددکاری  

16/44  51/33  83/11  47/12  28/47  05/33  02/12  21/13  40/45  22/31  62/13  10/13  
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 هنر، هایفعالیت
 و تفریح سرگرمی،

خدمات سایر  

93/32  002/31  21/12  37/9  02/35  43/33  29/12  51/10  95/34  32/33  98/13  64/9  

 

های ( بیانگر سهم ارزش افزوده فعالیت1همان طور که بیان شد، جدول ) 
های شمال غرب در استان 1397و  1395، 1393های مختلف در سال

استان آذربایجان شرقی در  1393کشور است. مطابق این جدول، در سال 
بخش مربوط به صنعت بیشترین سهم از ارزش افزوده را به خود اختصاص 
داده است. در همان سال جایگاه دوم را بخش آموزش به خود اختصاص 

نیز، بخش صنعت نخستین جایگاه را به خود  1395ر سال داده است. د
 و انسان سالمت به مربوط هایاختصاص داده ولی در جایگاه دوم فعالیت

همچنان بخش صنعت در  1397اجتماعی قرار دارد. در سال  مددکاری
 و عمومی امور جایگاه نخست واقع شده ولی جایگاه دوم به نفع بخش اداره

ای حرفه هایبخش فعالیت 1393ده است. در سال رشهری تغییر ک خدمات
علمی استان آذربایجان غربی بیشترین سهم از ارزش افزوده را به خود  و

اختصاص داده است. در جایگاه دوم بخش کشاورزی قرار دارد. در سال 
جایگاه نخست در کسب بیشترین سهم ارزش افزوده تغییر نکرده اما  1395

شهری تغییر کرده  خدمات و عمومی امور دارهجایگاه دوم به نفع بخش ا
بیشترین سهم مربوط به ارزش افزوده متعلق به بخش  1397است. در سال 

جایگاه دوم مربوط به بخش  کشاورزی در استان آذربایجان غربی بوده و
های مورد مطالعه بخش علمی است. در تمام سال ای وحرفه هایفعالیت

ترین سهم ارزش افزوده را به خود اختصاص کشاورزی در استان اردبیل بیش
های مورد بررسی الب توجه این است که در تمام سالداده است. نکته ج

کاالها جایگاه دوم  و نقلیه وسایل تعمیر فروشی، خرده فروشی، بخش عمده
جایگاه نخست  1395و  1393های ت. در سالرا به خود اختصاص داده اس

شاورزی استان زنجان به خود اختصاص از سهم ارزش افزوده را بخش ک
این جایگاه به نفع بخش صنعت تغییر کرده  1397داده است؛ اما در سال 

 خدمات و اداری هایبخش فعالیت 1395و  1393های سال است. در
پشتیبانی بعد از بخش کشاورزی بیشترین سهم از ارزش افزوده را به خود 

 به نفع بخش آبرسانی، 1397اختصاص داده است. این جایگاه در سال 
کته تصفیه تغییر کرده است. ن هایفعالیت و فاضالب پسماند، مدیریت

های مورد مطالعه در تمام استان شمال جالب توجه این است که در سال
غرب بخش معدن کمترین سهم از ارزش افزوده را به خود اختصاص داده 

ربایجان شرقی در در استان آذ است که در این بین، روند سهم این بخش
های دیگر روند نزولی رد مطالعه صعودی بوده و در استانهای موسال

، 1393های توان اذعان داشت که در سالبه طور کلی می  داشته است.
بخش صنعت جایگاه نخست را در کسب بیشترین سهم از  1397و  1395

است. با ارزش افزوده را در استان آذربایجان شرقی به خود اختصاص داده 
 حفظ جایگاه نخست، سهم ارزش افزوده این بخش روند صعودی را در این

استان اردبیل بخش کشاورزی ها در استان طی کرده است. در همان سال
های مورد مطالعه بیشترین سهم از ارزش افزوده را به خود در سال

های مورد سهم ارزش افزوده این بخش در سال اختصاص داده است. اما
 لعه روند نزولی طی کرده است.مطا

  های شمال غرب ایران استانبررسی مزیت نسبی

 های مورد مطالعهدر سال
اساس رهیافت در این قسمت از مطالعه حاضر به بررسی مزیت نسبی بر

جان غربی، اردبیل و های آذربایجان شرقی، آذربایضریب مکانی در استان
 خته شده است. پردا 1397و  1395، 1393های زنجان در سال

 های مورد مطالعههای مختلف در سالضریب مکانی فعالیت-2جدول 

  فعالیت
سال              
                

1393 1395 1397 

 استان
 آ ش 

 استان 
 آ غ

استان 
 اردبیل

استان 
 زنجان

 استان
 آ ش

 استان 
 آ غ

استان 
 اردبیل

استان 
 زنجان

 استان
 آ ش

 استان 
 آ غ

استان 
لاردبی  

استان 
 زنجان

 شکار، کشاورزی،
ماهیگیری و جنگلداری  

26/1  10/2  72/2  26/2  20/1  84/1  36/2  91/1  16/1  84/1  25/2  76/1  

04/0 معدن  04/0  008/0  10/0  14/0  04/0  008/0  15/0  25/0  04/0  005/0  03/0  

05/2 صنعت  76/0  89/0  48/1  02/2  79/0  87/0  87/1  14/2  79/0  95/0  24/2  

 و بخار گاز برق، تامین
هوا تهویه  

37/0  34/0  29/0  46/0  54/0  54/0  55/0  38/0  24/0  54/0  27/0  21/0  

 پسماند، مدیریت آبرسانی،
 هایفعالیت و فاضالب

 تصفیه

62/0  63/1  53/1  97/1  75/0  47/1  90/1  25/1  11/1  47/1  17/2  90/1  

06/1 ساختمان  83/0  98/0  10/1  89/0  75/0  83/0  98/0  92/0  75/0  94/0  97/0  

 خرده فروشی، عمده
 وسایل تعمیر فروشی،
کاالها و نقلیه  

18/1  23/1  78/1  97/0  07/1  12/1  75/1  80/0  11/1  12/1  93/1  89/0  

 و انبارداری نقل، و حمل
 پست

05/1  36/1  90/0  91/0  83/0  23/1  88/0  96/0  82/0  23/1  01/1  01/1  
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 خدماتی هایفعالیت
غذا و جا تامین به مربوط  

69/0  09/1  77/1  75/1  63/0  99/0  74/1  46/1  64/0  99/0  91/1  58/1  

ارتباطات و اطالعات  34/0  44/0  36/0  33/0  35/0  47/0  41/0  32/0  39/0  47/0  52/0  41/0  

 خدماتی هایفعالیت
 هایفعالیت به مربوط

بیمه و مالی  

60/0  61/0  43/0  57/0  53/0  54/0  42/0  45/0  73/0  54/0  65/0  70/0  

غالتمست و امالک  83/0  11/1  85/0  71/0  80/0  98/0  68/0  58/0  84/0  98/0  76/0  63/0  

 ای وحرفه هایفعالیت
 علمی

32/1  20/2  77/0  16/1  29/1  04/2  87/0  98/0  28/1  04/2  87/0  06/1  

 و اداری هایفعالیت
پشتیبانی خدمات  

68/0  78/1  04/1  25/2  67/0  51/1  91/0  59/1  93/0  51/1  21/1  79/1  

 و عمومی امور اداره
شهری خدمات  

24/1  90/1  09/1  26/1  09/1  9/1  09/1  04/1  39/1  9/1  32/1  17/1  

45/1 آموزش  65/1  63/1  67/1  33/1  55/1  70/1  42/1  38/1  55/1  84/1  54/1  

 به مربوط هایفعالیت
 مددکاری و انسان سالمت

 اجتماعی

38/1  74/1  19/1  48/1  34/1  55/1  19/1  30/1  34/1  55/1  49/1  14/1  

 هنر، هایفعالیت
 سایر و تفریح سرگرمی،

 خدمات

03/1  60/1  23/1  11/1  99/0  57/1  21/1  03/1  03/1  57/1  53/1  04/1  

 های تحقیقمنبع: یافته
 وضعیت شاخص ضریب مکانی -3جدول 

  فعالیت
سال            
                  

1393 1395 1397 

 استان
 آ ش 

 استان 
 آ غ

استان 
 اردبیل

تان اس
 زنجان

 استان
 آ ش

 استان 
 آ غ

استان 
 اردبیل

استان 
 زنجان

 استان
 آ ش

 استان 
 آ غ

استان 
 اردبیل

استان 
 زنجان

 شکار، کشاورزی،
ماهیگیری و جنگلداری  

 پایه پایه پایه پایه پایه پایه پایه پایه پایه پایه پایه پایه

غیر  معدن
 پایه

غیر 
 پایه

غیر 
 پایه

غیر 
 پایه

غیر 
 پایه

غیر  غیر پایه غیرپایه
 پایه

غیر 
 پایه

غیر 
 پایه

غیر 
 پایه

غیر 
 پایه

غیر  پایه صنعت
 پایه

غیر 
 پایه

غیر  پایه پایه
 پایه

غیر  پایه پایه غیر پایه
 پایه

غیر 
 پایه

 پایه

 و بخار گاز برق، تامین
هوا تهویه  

غیر 
 پایه

غیر  غیرپایه غیرپایه
 پایه

غیر 
 پایه

ر غی غیرپایه غیرپایه غیر پایه غیرپایه
 پایه

غیر 
 پایه

غیر 
 پایه

 مدیریت آبرسانی،
 و فاضالب پسماند،
تصفیه هایفعالیت  

غیر  پایه پایه پایه غیرپایه
 پایه

 پایه پایه پایه پایه پایه پایه پایه

 غیرپایه غیرپایه غیرپایه غیرپایه غیرپایه غیرپایه غیرپایه غیرپایه پایه غیرپایه غیرپایه پایه ساختمان
 ردهخ فروشی، عمده

 وسایل تعمیر فروشی،
کاالها و نقلیه  

 غیرپایه پایه پایه پایه غیرپایه پایه پایه پایه غیرپایه پایه پایه پایه

 و انبارداری نقل، و حمل
 پست

 پایه پایه پایه غیرپایه غیرپایه غیرپایه پایه غیرپایه غیرپایه غیرپایه پایه پایه

 خدماتی هایفعالیت
غذا و جا تامین به مربوط  

 غیرپایه غیرپایه غیرپایه غیرپایه غیرپایه غیرپایه غیرپایه غیرپایه غیرپایه غیرپایه غیرپایه غیرپایه

ارتباطات و اطالعات  غیرپایه غیرپایه غیرپایه غیرپایه غیرپایه غیرپایه غیرپایه غیرپایه غیرپایه غیرپایه غیرپایه غیرپایه 
 غیرپایه غیرپایه غیرپایه غیرپایه غیرپایه غیرپایه غیرپایه غیرپایه غیرپایه غیرپایه غیرپایه غیرپایه خدماتی هایفعالیت
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 هایفعالیت به مربوط
بیمه و مالی  

مستغالت و امالک  غیرپایه غیرپایه غیرپایه غیرپایه غیرپایه غیرپایه غیرپایه غیرپایه غیرپایه غیرپایه پایه غیرپایه 
 ای وحرفه هایفعالیت

 علمی

هغیرپای پایه پایه  پایه غیرپایه پایه پایه غیرپایه غیرپایه پایه پایه پایه 

 و اداری هایفعالیت
پشتیبانی خدمات  

 پایه پایه پایه غیرپایه پایه غیرپایه پایه غیرپایه پایه پایه پایه غیرپایه

 و عمومی امور اداره
شهری خدمات  

 پایه پایه پایه پایه پایه پایه پایه پایه پایه پایه پایه پایه

موزشآ  پایه پایه پایه پایه پایه پایه پایه پایه پایه پایه پایه پایه 
 به مربوط هایفعالیت

 و انسان سالمت
اجتماعی مددکاری  

 پایه پایه پایه پایه پایه پایه پایه پایه پایه پایه پایه پایه

 هنر، هایفعالیت
 سایر و تفریح سرگرمی،

 خدمات

هپای پایه غیرپایه پایه پایه پایه پایه  پایه پایه پایه پایه پایه 

 های تحقیقمنبع: یافته

های اقتصادی نسبی، ضریب مکانی برای تمام بخش جهت بررسی مزیت
های های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل و زنجان در سالاستان
( محاسبه شده و در قالب جدول 4مطابق معادله ) 1397و  1395، 1393

هر سه سال ( در 3( و )2های )ه است. مطابق جدول( گزارش شد5( و )4)
های دارای مورد مطالعه بخش صنعت آذربایجان شرقی در میان سایر بخش

مزیت نسبی بیشترین مقدار ضریب مکانی را به خود اختصاص داده است. 
ای آذربایجان های علمی و حرفهدر هر سه سال مورد مطالعه بخش فعالیت

های دارای مزیت نسبی بیشترین مقدار ضریب غربی در میان سایر بخش
مکانی را به خود اختصاص داده است. بخش کشاورزی استان اردبیل در 

های اقتصادی بیشترین ضریب مکانی را به خود اختصاص میان سایر بخش
در بخش کشاورزی  1395و  1393های داده است. استان زنجان در سال

در بخش صنعت بیشترین  1397 دارای بیشترین ضریب مکانی و در سال

مقدار ضریب مکانی را به خود اختصاص داده است. نکته قابل توجه این 
است که به جز چند بخش محدود، در سه سال مورد مطالعه تغییری در پایه 

ها به وجود نیامده به طوری که اگر بخشی در یا غیر پایه بودن اکثر بخش
نیز به 1397بی شده بود، در سال به عنوان بخش غیرپایه ارزیا 1393سال 

 عنوان بخش غیرپایه ارزیابی شده است. 

 های شمال غرب بررسی مدل تغییر سهم در استان

 های مورد مطالعهایران در سال
مطابق روش تحقیق موجود، در این قسمت از مطالعه به بررسی مدل تغییر 

( 6(، )5(، )4)های مورد مطالعه پرداخته شده و در قالب جداول سهم در سال
 ( گزارش شده است.7و )

 (1393-1397های مختلف اقتصادی استان آذربایجان شرقی )وضعیت اقتصادی بخش -4جدول 

  فعالیت
عنصر              
               

 عناصر مدل تغییر سهم

A B C A+ B+ C 

 جنگلداری شکار، کشاورزی،
ماهیگیری و  

041898/1  03321/0-  06197/0-  718946/0  

041898/1 معدن  829152/9  726319/9  59737/20  

041898/1 صنعت  24801/0  209044/0  498952/1  

 و بخار گاز برق، تامین
هوا تهویه  

041898/1  30874/0-  75206/0-  0189/0-  

 پسماند، مدیریت آبرسانی،
 هایفعالیت و فاضالب

 تصفیه

041898/1  775031/1  803683/1  620611/4  

898041/1 ساختمان  43312/0-  13281/0-  475974/0  

 خرده فروشی، عمده
 نقلیه وسایل تعمیر فروشی،

 
041898/1  

 
0904/0-  

 
0003/0  

 
951817/0  
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کاالها و    

 و انبارداری نقل، و حمل
 پست

041898/1  5101/0-  31901/0-  212786/0  

 مربوط خدماتی هایفعالیت
غذا و جا تامین به  

041898/1  14929/0-  0183/0-  874305/0  

ارتباطات و اطالعات  041898/1  266738/0  378883/0  68752/1  

 مربوط خدماتی هایفعالیت
بیمه و مالی هایفعالیت به  

041898/1  072757/1  671168/0  785823/2  

مستغالت و امالک  041898/1  100968/0  140724/0  283589/1  

 ای و حرفه هایفعالیت
 علمی

041898/1  170683/0  055409/0  26799/1  

 خدمات و اداری هایفعالیت
 پشتیبانی

041898/1  62403/0  821151/0  48708/2  

 خدمات و عمومی امور اداره
 شهری

041898/1  283994/0  358393/0  684285/1  

041898/1 آموزش  13753/0-  007596/0  911962/0  

 به مربوط هایفعالیت
 مددکاری و انسان سالمت

 اجتماعی

 
041898/1  

 
05891/0-  

 
054018/0  

 
037003/1  

 سرگرمی، هنر، هایفعالیت
خدمات سایر و تفریح  

041898/1  15364/0-  109174/0  997435/0  

 های تحقیقمنبع: یافته
 (1393-1397های مختلف اقتصادی استان آذربایجان غربی )وضعیت اقتصادی بخش -5جدول 

  فعالیت
عنصر              
               

غییر سهمعناصر مدل ت  

A B C A+ B+ C 

 جنگلداری شکار، کشاورزی،
ماهیگیری و  

041898/1  427692/0  398932/0  868522/1  

041898/1 معدن  66122/0-  76405/0-  38337/0-  

041898/1 صنعت  514403/0  475437/0  031738/2  

 و بخار گاز برق، تامین
هوا تهویه  

041898/1  012253/0  43106/0-  623086/0  

 پسماند، مدیریت نی،آبرسا
 هایفعالیت و فاضالب

 تصفیه

041898/1  119911/0  148563/0  310372/1  

041898/1 ساختمان  278894/0  579205/0  899998/1  

 خرده فروشی، عمده
 نقلیه وسایل تعمیر فروشی،

کاالها و  

041898/1  08498/0-  00574/0  962662/0  

 و انبارداری نقل، و حمل
 پست

041898/1  42665/0-  23556/0-  379691/0  

 مربوط خدماتی هایفعالیت
غذا و جا تامین به  

041898/1  14791/0-  01691/0-  877079/0  

ارتباطات و اطالعات  041898/1  442309/0  554454/0  038662/2  
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 مربوط خدماتی هایفعالیت
بیمه و مالی هایفعالیت به  

041898/1  956801/0  555212/0  55391/2  

تمستغال و امالک  041898/1  03213/0-  007629/0  0174/1  

 ای و حرفه هایفعالیت
 علمی

041898/1  179086/0  063812/0  284796/1  

 خدمات و اداری هایفعالیت
 پشتیبانی

041898/1  35529/0-  15817/0-  528434/0  

 خدمات و عمومی امور اداره
 شهری

041898/1  106861/0  18126/0  330019/1  

041898/1 آموزش  4098/0-  046726/0  990221/0  

 به مربوط هایفعالیت
 مددکاری و انسان سالمت

 اجتماعی

041898/1  24491/0-  13197/0-  665018/0  

 سرگرمی، هنر، هایفعالیت
خدمات سایر و تفریح  

041898/1  12931/0-  133501/0  04609/1  

 های تحقیقمنبع: یافته
 (1393-1397استان اردبیل )های مختلف اقتصادی وضعیت اقتصادی بخش -6جدول 

عنصر    فعالیت
                           

 عناصر مدل تغییر سهم

A B C A+ B+ C 

 و جنگلداری شکار، کشاورزی،
 ماهیگیری

041898/1  45932/0-  48808/0-  0949/0  

041898/1 معدن  76855/0-  87138/0-  59803/0-  

041898/1 صنعت  00583/0-  0448/0-  991273/0  

هوا تهویه و بخار گاز برق، تامین  041898/1  078664/0  36465/0-  755909/0  

 و فاضالب پسماند، مدیریت آبرسانی،
تصفیه هایفعالیت  

041898/1  572374/0  601026/0  215298/2  

041898/1 ساختمان  49902/0-  19871/0-  344161/0  

 تعمیر فروشی، خرده فروشی، عمده
کاالها و نقلیه وسایل  

980418/1  08978/0-  000932/0  953045/0  

پست و انبارداری نقل، و حمل  041898/1  11667/0-  074422/0  999652/0  

 تامین به مربوط خدماتی هایفعالیت
غذا و جا  

041898/1  13975/0-  00875/0-  893404/0  

ارتباطات و اطالعات  041898/1  540169/0  652314/0  234381/2  

 به مربوط خدماتی هایفعالیت
بیمه و مالی هایفعالیت  

041898/1  361169/1  95958/0  362646/3  

مستغالت و امالک  041898/1  39089/0-  35113/0-  299878/0  

علمی ای و حرفه هایفعالیت  041898/1  205566/0  090291/0  337755/1  

پشتیبانی خدمات و اداری هایفعالیت  041898/1  06822/0-  128905/0  102586/1  

شهری خدمات و عمومی مورا اداره  041898/1  156675/0  231074/0  429647/1  

041898/1 آموزش  07742/0-  067706/0  032181/1  

 و انسان سالمت به مربوط هایفعالیت
اجتماعی مددکاری  

 
041898/1  

179112/0  292044/0  513054/1  
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 و تفریح سرگرمی، هنر، هایفعالیت
خدمات سایر  

041898/1  00556/0-  552572/0  293597/1  

 های تحقیقمنبع: یافته
 
 
 
 
 

 (1393-1397های مختلف اقتصادی استان زنجان )وضعیت اقتصادی بخش -7جدول 

  فعالیت
عنصر              
               

 عناصر مدل تغییر سهم

A B C A+ B+ C 

 جنگلداری شکار، کشاورزی،
ماهیگیری و  

041898/1  270154109/0-  298914/0-  472829/0  

041898/1 معدن  165998/1-  268821/1-  39291/1-  

041898/1 صنعت  414874/1  375909/1  832682/3  

 و بخار گاز برق، تامین
هوا تهویه  

041898/1  799191/0-  242509/1-  9998/0-  

 پسماند، مدیریت آبرسانی،
 هایفعالیت و فاضالب

 تصفیه

041898/1  08496/0  11361/0  24048/1  

980418/1 ساختمان  353392/0-  053081/0-  635424/0  

 خرده فروشی، عمده
 نقلیه وسایل تعمیر فروشی،

کاالها و  

041898/1  088404/0-  00231/0  955805/0  

 و انبارداری نقل، و حمل
 پست

041898/1  212959/0  404050/0  658908/1  

 مربوط خدماتی هایفعالیت
غذا و جا تامین به  

041898/1  149482/0-  01848/0-  87393/0  

ارتباطات و اطالعات  041898/1  525618/0  637763/0  20528/2  

 مربوط خدماتی هایفعالیت
بیمه و مالی هایفعالیت به  

041898/1  274568/1  872979/0  189445/3  

مستغالت و امالک  041898/1  113025/0-  073269/0-  855603/0  

 ای و حرفه هایفعالیت
 علمی

041898/1  108984/0  900628/0-  144593/1  

 خدمات و اداری هایفعالیت
 پشتیبانی

041898/1  432518/0-  235397/0-  373983/0  

 خدمات و عمومی امور اداره
 شهری

041898/1  04727/0-  0271203/0  02174/1  

041898/1 آموزش  132207/0-  012921/0  922612/0  

 به مربوط هایفعالیت
 مددکاری و انسان سالمت

 اجتماعی

041898/1  015497/0-  097435/0  123836/1  

 سرگرمی، هنر، هایفعالیت
خدمات سایر و تفریح  

041898/1  210712/0-  052098/0  883284/0  

های تحقیقمنبع: یافته

شود براساس محاسبات انجام شده ( مالحظه می4مانطور که در جدول )ه
ست ا 04/1(، نرخ رشد اقتصاد مرجع )کشور( برابر با 5مطابق معادله )

(041898/1A=( مطابق محاسبات انجام گرفته براساس معادله .)6 )
 های صنعت، معدن، آبرسانی،( به جز بخشB)ستون مربوط به عنصر 
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تصفیه، اطالعات و ارتباطات،  هایفعالیت و فاضالب پسماند، مدیریت
بیمه، امالک و  و مالی هایفعالیت به مربوط خدماتی هایفعالیت

 خدمات و اداری هایای و علمی، فعالیتهای حرفهمستغالت، فعالیت
ها روند نزولی را شهری سایر بخش خدمات و عمومی امور پشتیبانی، اداره

صنعت اند بخش هایی که صعود را تجربه کردهاند. در میان بخشطی کرده
رابطه با تحلیل عنصر  درها دارد. نسبت به سایر بخشوضعیت بهتری 

توان چنین بیان کرد ( میCاستان آذربایجان شرقی )عملکرد هر بخش در 
 و فاضالب پسماند، مدیریت های معدن، صنعت، آبرسانی،که بخش

 و نقلیه وسایل تعمیر فروشی، خرده فروشی، تصفیه، عمده هایفعالیت
 هایفعالیت به مربوط خدماتی هایکاالها، اطالعات و ارتباطات، فعالیت

 هایعلمی، فعالیت ای وحرفه هایالت، فعالیتبیمه، امالک و مستغ و مالی
شهری، آموزش،  خدمات و عمومی امور پشتیبانی، اداره خدمات و اداری

 هایاجتماعی، فعالیت مددکاری و انسان سالمت به مربوط هایفعالیت
خدمات روند صعودی را طی کرده و بقیه  سایر و تفریح سرگرمی، هنر،

 های عمدهاین میان به جز بخش در د.ها دارای روند نزولی هستنبخش
 هایکاالها، آموزش،  فعالیت و نقلیه وسایل تعمیر فروشی، خرده فروشی،
 سرگرمی، هنر، هایاجتماعی، فعالیت مددکاری و انسان سالمت به مربوط
ها در استان آذربایجان شرقی و سایر بخش روند خدمات سایر و تفریح

دو مقطع )کشور و استان آذربایجان  کشور یکسان است؛ به طوری که هر
 اند.شرقی( یا روند صعودی و مثبت و یا روند نزولی و منفی را طی کرده

شود براساس محاسبات انجام شده ( مالحظه می5همانطور که در جدول )
است  04/1(، نرخ رشد اقتصاد مرجع )کشور( برابر با 5مطابق معادله )

(041898/1A=مطابق محاسبات انجا .)( 6م گرفته براساس معادله )
 خرده فروشی، های معدن، عمده)ستون مربوط به عنصر( به جز بخش

پست،  و انبارداری نقل، و کاالها، حمل و نقلیه وسایل تعمیر فروشی،
مستغالت،  و غذا، امالک و جا تامین به مربوط خدماتی فعالیتهای

 به مربوط ایههای خدمات اداری و پشتیبانی، آموزش، فعالیتفعالیت
 و تفریح سرگرمی، هنر، هایاجتماعی، فعالیت مددکاری و انسان سالمت

ها در استان آذربایجان غربی روند صعودی را طی خدمات سایر بخش سایر
در رابطه با تحلیل عنصر عملکرد هر بخش در استان آذربایجان  اند.کرده

 برق، ن، تامینهای معدتوان چنین بیان کرد که به جز  بخش( میCغربی)
 خدماتی هایپست، فعالیت و انبارداری نقل، و هوا، حمل تهویه و بخار گاز

پشتیبانی،  خدمات و اداری هایغذا، فعالیت و جا تامین به مربوط
ها ماعی سایر بخشاجت مددکاری و انسان سالمت به مربوط هایفعالیت

 گاز برق، تامینهای در این میان روند بخش اند.روند صعودی را طی کرده
 و نقلیه وسایل تعمیر فروشی، خرده فروشی، هوا، عمده تهویه و بخار

 و تفریح سرگرمی، هنر، هایمستغالت، آموزش و فعالیت و کاالها، امالک
همانطور که خدمات در استان آذربایجان غربی و کشور متفاوت است.  سایر

ده مطابق معادله شود براساس محاسبات انجام ش( مالحظه می6در جدول )
(. =041898/1Aاست ) 04/1(، نرخ رشد اقتصاد مرجع )کشور( برابر با 5)

( )ستون مربوط به عنصر 6مطابق محاسبات انجام گرفته براساس معادله )
Bمدیریت هوا، آبرسانی، تهویه و بخار گاز برق، های تامین( به جز بخش 

 هایرتباطات، فعالیتفیه، اطالعات و اتص هایفعالیت و فاضالب پسماند،
ای و علمی، های حرفهبیمه، فعالیت و مالی هایفعالیت به مربوط خدماتی

 و انسان سالمت به مربوط هایشهری، فعالیت خدمات و عمومی امور اداره
در رابطه با اند. ها روند نزولی را طی کردهاجتماعی سایر بخش مددکاری

وان چنین بیان ت( میC) دبیلتحلیل عنصر عملکرد هر بخش در استان ار

ماهیگیری، معدن،  و جنگلداری شکار، های کشاورزی،کرد که به جز بخش
 گاز برق، هوا، صنعت، معدن، تامین تهویه و بخار گاز برق، صنعت، تامین

غذا،  و جا تامین به مربوط خدماتی هایلیتهوا، ساختمان، فعا تهویه و بخار
ها، در بین بخش اند.ند صعودی داشتهها رومستغالت سایر بخش و امالک
 فروشی، خرده فروشی، هوا، عمده تهویه و بخار گاز برق، های تامینبخش
 هایپست، فعالیت و انبارداری نقل، و کاالها، حمل و نقلیه وسایل تعمیر
 و تفریح سرگرمی، هنر، هاییبانی، آموزش، فعالیتپشت خدمات و اداری
مانطور هاند. دبیل روند متفاوتی را طی کردهخدمات کشور و استان ار سایر

شود براساس محاسبات انجام شده مطابق ( مالحظه می7که در جدول )
است  04/1(، نرخ رشد اقتصاد مرجع )کشور( برابر با 5معادله )

(041898/1A=( مطابق محاسبات انجام گرفته براساس معادله .)6 )
 و فاضالب پسماند، مدیریت ( صنعت، آبرسانی،B)ستون مربوط به عنصر 

پست، اطالعات و ارتباطات،  و انبارداری نقل، و تصفیه، حمل هایفعالیت
 حرفه هایبیمه، فعالیت و مالی هایفعالیت به مربوط خدماتی هایفعالیت
در رابطه با تحلیل  اند.ها روند نزولی را طی کردهعلمی سایر بخش ای و

توان چنین بیان کرد که ( میCن )عنصر عملکرد هر بخش در استان زنجا
 برق، ماهیگیری، معدن، تامین و جنگلداری شکار، های کشاورزی،بخش

 و جا تامین به مربوط خدماتی هایهوا، ساختمان، فعالیت تهویه و بخار گاز
 اداری هایعلمی، فعالیت ای و حرفه هایغذا، امالک و مستغالت، فعالیت

های اند. در این میان بخشا طی کردهپشتیبانی روند نزولی ر خدمات و
 حرفه هایکاالها، فعالیت و نقلیه وسایل تعمیر فروشی، خرده فروشی، عمده
 هایشهری، آموزش، فعالیت خدمات و عمومی امور علمی، اداره ای و

 سرگرمی، هنر، هایاجتماعی، فعالیت مددکاری و انسان سالمت به مربوط
 اند.طی نکردهخدماتی کسانی را  سایر و تفریح

 گیری. نتیجه5
های شمال غرب های انجام شده پیرامون تولید در استانبر پایه بررسی

ایران )آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل و زنجان( براساس 
 1397و  1395، 1393های م، در سالهای اقتصاد پایه و تغییر سهمدل

هم ارزش افزوده صتعت در نتایج زیر از پژوهش استخراج گردیده است: س
های مورد مطالعه روند صعودی داشته استان آذربایجان شرقی طی سال

ای و علمی به عنوان بخشی که استان های حرفهاست. بخش فعالیت
های مورد مطالعه روند آذربایجان غربی در آن مزیت نسبی دارد در سال

رزی به صعودی را طی کرده است. در استان اردبیل سهم بخش کشاو
های مورد مطالعه عنوان بخش دارای مزیت نسبی روند نزولی را طی سال

های مورد مطالعه بخش دارای اشته است. در استان زنجان طی سالد
نتایج حاصل از مدل تغییر سهم نشان مزیت نسبی تغییر کرده است. 

بوده که برای تمام   04/1( برابرAدهد که نرخ رشد کل اقتصاد کشور )می
 های عمدهاستان آذربایجان شرقی به جز بخش ها یکسان است. درستانا

 هایکاالها، آموزش،  فعالیت و نقلیه وسایل تعمیر فروشی، خرده فروشی،
 سرگرمی، هنر، هایاجتماعی، فعالیت مددکاری و انسان سالمت به مربوط
ها در استان آذربایجان شرقی و روند سایر بخش خدمات سایر و تفریح

ور یکسان است؛ به طوری که هر دو مقطع )کشور و استان آذربایجان کش
اند. در یا روند نزولی و منفی را طی کردهشرقی( یا روند صعودی و مثبت و 

 و بخار گاز برق، های معدن، تامیناستان آذربایجان غربی به جز بخش
 هب مربوط خدماتی هایپست، فعالیت و انبارداری نقل، و هوا، حمل تهویه
 مربوط هایپشتیبانی، فعالیت خدمات و اداری هایغذا، فعالیت و جا تامین

ها روند صعودی را طی اجتماعی سایر بخش مددکاری و انسان سالمت به
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 و جنگلداری شکار، های کشاورزی،بخشاند. در استان اردبیل به جز ردهک
ت، هوا، صنع تهویه و بخار گاز برق، ماهیگیری، معدن، صنعت، تامین

 خدماتی هایهوا، ساختمان، فعالیت تهویه و بخار گاز برق، معدن، تامین
ها روند صعودی مستغالت سایر بخش و غذا، امالک و جا تامین به مربوط
 و جنگلداری شکار، های کشاورزی،در استان زنجان بخشاند. داشته

 هاییتهوا، ساختمان، فعال تهویه و بخار گاز برق، ماهیگیری، معدن، تامین
 حرفه هایغذا، امالک و مستغالت، فعالیت و جا تامین به مربوط خدماتی

پشتیبانی روند نزولی را طی  خدمات و اداری هایعلمی، فعالیت ای و
 وسایل تعمیر فروشی، خرده فروشی، های عمدهاند. در این میان بخشکرده
 خدمات و ومیعم امور علمی، اداره ای و حرفه هایکاالها، فعالیت و نقلیه

 مددکاری و انسان سالمت به مربوط هایشهری، آموزش، فعالیت
خدماتی کسانی را طی  سایر و تفریح سرگرمی، هنر، هایاجتماعی، فعالیت

مسئوالن  توان چنین بیان کرد که الزم استمطابق نتایج باال می اند.نکرده
توزیع  و های توسعه که بر سازماندهی فضاییاستانی مطابق با برنامه

طقه تاکید های نسبی هر منها، متناسب با مزیتجغرافیایی جمعیت و فعالیت
هایی که از مزیت نسبی های پایه و فعالیتدارند؛ با شناسایی بخش

های خود را اتخاذ کنند ستها و سیاای استراتژیبرخوردار هستند به گونه
شد؛ به طوری که های پایه و اصلی باگذاری در فعالیتکه الویت سرمایه

های حمایتی در جهت دستیابی به رشد اقتصادی مناطق به سمت سیاست
ها هدایت شود. با توجه به اینکه استان آذربایجان شرقی در این فعالیت

ای و علمی، های حرفهبخش صنعت آذربایجان غربی در بخش فعالیت
و استان اردبیل در بخش کشاورزی و استان زنجان در بخش کشاورزی 

صنعت دارای مزیت نسبی هستند، لذا توجه مسئوالن استانی به این 
  ها ضروری است.بخش
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Abstract 

Introduction: 

In the field of regional economy, due to the limited resources available, recognizing the economic 

characteristics and advantages of each region, provides the possibility of better planning to achieve 

development goals. The economy of a region mainly depends on the strength and weakness of the various 

economic sectors in it, the dynamics of the industrial structure and the unique factors of the region. The 

economy of a region usually develops when parts of the region develop over time. Because we are always 

faced with limited resources in the economy; Knowing the characteristics and economic advantages of each 

region allows better and smart planning to achieve development goals. Today, however, attention to macro-

policies in regional policy-making is accepted as a principle; But this does not mean that what is appropriate 

at the national level will be useful for all provinces and regions. Failure to pay attention to this point, ie 

ignoring the talents, abilities and comparative advantages of each region in the field of economic activities, 

has caused investments not to be commensurate with the potential facilities and capacities, despite the 

implementation of the program. Of national development, the trend of underdevelopment has continued in 

some areas, which has caused a gap between different regions of the country in terms of production and 

employment. Despite having rich natural resources, climatic diversity, abundant water, vast plains, young 

labor force, abundant tourism capabilities, the northwestern provinces of Iran in recent years have not been 

able to do as they should and perhaps in proportion to their capabilities. 'S opportunities to gain a fair share 

of the national economy; So that the share of East Azerbaijan, West Azerbaijan, Ardabil and Zanjan 

provinces in GDP in 2018 was 3.4, 2, 0.9 and 0.9 percent, respectively, which is proportional to the capacity 

of these provinces in creating added value. is not. East Azarbaijan, West Azarbaijan, Ardabil and Zanjan 

provinces in 2018 experienced unemployment rates of 10.9, 14.7, 9.3 and 8.5 percent, respectively, which 

among Zanjan province with 0.9 shares Of the value added, it has an unemployment rate of 8.5 percent, 

which has had the best performance among other provinces. 

 

Methodology 
The present study is applied research in terms of purpose and analytical-descriptive research in terms of 

information analysis. The required statistical data have been collected from the statistical yearbooks section 

of the Statistics Center of Iran using the library method. The statistical population of this study is the 

northwestern provinces (East Azerbaijan, West Azerbaijan, Ardabil, Zanjan) in 2014, 2016 and 2018. The 

measurement tools of the present study are the basic economy model and spatial coefficient index and the 

share change model. If the spatial coefficient is greater than one, the province has more production expertise 

in the activity in question than the whole country, and that activity is considered as a basic activity. If it is 

equal to one, the production expertise of the province and the country in the desired activity is the same and 
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the province is self-sufficient. If it is less than one, the province has less production expertise in the activity 

in question than the whole country, and the activity is considered a non-basic activity. Share change model 

with three elements, total growth of the reference economy (A), relative growth of economic sectors in the 

total reference economy (B) and the performance of each sector in the province relative to the performance 

of each sector in the province relative to the performance of the same sector at the reference level (C) The 

method of change of share is one of the applied methods in regional sciences, which is used to understand the 

imbalance at the regional level and based on comparing changes at two different levels. It is based on the 

idea that it evaluates growth differences and inequalities in each region with a larger average level. This 

difference, which may be positive or negative, indicates a shift or shift in the share of the province's 

economy in the reference economy. 

 

 

 Research variables 

The variables of this research based on different economic sectors are considered as follows. Agriculture, 

hunting, forestry and fishing, mining, industry, electricity supply, steam and air conditioning, water supply, 

waste management, wastewater and treatment activities, buildings, wholesale, retail, vehicle and commodity 

repair, transportation, warehousing And post, service activities related to accommodation and food, 

information and communication, service activities related to financial and insurance activities, 

Real estate, professional and scientific activities, administrative activities and support services, 

Office of Public Affairs and Urban Services, education, human health and social work activities, arts, 

entertainment, recreation and other services. 

 

results  

The results show that the share of value added of industry in East Azerbaijan province has increased during 

the studied years. The sector of professional and scientific activities as a sector in which the province of 

West Azerbaijan has a comparative advantage has gone up in the studied years. In Ardabil province, the 

share of agriculture as a sector with comparative advantage has been declining during the years under study. 

In Zanjan province, the sector with comparative advantage has changed during the studied years. According 

to the above results, it can be said that provincial officials need to be in accordance with development 

programs that emphasize the spatial organization and geographical distribution of population and activities, 

commensurate with the comparative advantages of each region; By identifying the basics and activities that 

have a comparative advantage, adopt their own strategies and policies that prioritize investment in core and 

core activities; So that supportive policies to achieve economic growth in the regions to be directed to these 

activities. Considering that East Azerbaijan province has a comparative advantage in the industrial sector of 

West Azerbaijan in the field of professional and scientific activities, Ardabil province in the field of 

agriculture and Zanjan province in the field of agriculture and industry, so it is necessary for provincial 

officials to pay attention to these sectors. It is necessary for provincial officials in accordance with 

development plans that emphasize the spatial organization and geographical distribution of population and 

activities in proportion to the comparative advantages of each region; By identifying the basics and activities 

that have a comparative advantage, adopt their own strategies and policies that prioritize investment in core 

and core activities; So that supportive policies to achieve economic growth in the regions are directed to 

these activities. Considering that East Azerbaijan province has a comparative advantage in the industrial 

sector of West Azerbaijan in the sector of professional and scientific activities, Ardabil province in the 

agricultural sector and Zanjan province in the sector of agriculture and industry, so it is necessary for 

provincial officials to pay attention to these sectors. 
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