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    علوم اقتصادی علوم انسانی و اجتماعیی  پژوهشنامه               
  87 پاییز، )30پیاپی(3ی  شماره،         سال هشتم

بررسی اقتصادی و تعیین اولویت های سرمایه گذاری 
  در استان کردستان صنعتی

  23/7/87:تاریخ پذیرش      14/9/86:تاریخ دریافت 
  ∗نعمت اله اکبری

  ∗∗یزاهد مراد
  دهیچک

ای هـ   خـاذ سیاسـت   ها مجبور بـه اتّ     کشورها اعم از توسعه یافته و یا در حال توسعه، دولت            ی درهمه
هـای مختلـف اقتـصادی        منابع و امکانـات موجـود در جامعـه بـه بخـش              ی  تخصیص بهینه  برایمناسب،

 اول و الزم    های مختلف، قـدم    ت هر یک از بخش     اولویت و مزیّ    ی بدیهی است که تعیین درجه    . باشند  می
  .است منابع و امکانات  یبه منظور تخصیص بهینه

سیک یـ آهای صنعتی استان کردستان، بـر مبنـای کـد             هدف از این تحقیق، بررسی ظرفیت فعالیت      
ISIC:International Standard Industrial Classification)( بـرای  1383 آمـاری سـال    یو پایـه 

 سعی و تالش در این تحقیق بر این امـر           بر این اساس  . استی  گذاری صنعت  های سرمایه   شناسایی اولویت 
عـددی   عـاملی و تاکـسونومی     ای از جملـه روش تحلیـل        های تحلیل منطقه    متمرکز شده است که با روش     

های صنعتی    ها و قابلیت    اولویت و در نهایت     یمهای صنعتی استان را مورد تجزیه و تحلیل قرار ده           فعالیت
آمـاری    ی   روش تحقیق، اسـنادی و جامعـه      . میگذاری مشخص کن    انجام سرمایه  را برای استان کردستان   

 نفر کارکن و بیشتر اسـتان کردسـتان و کـشور، بـر              دههای صنعتی با       کارگاه  ی مورد بررسی شامل کلیه   
 این تحقیق گویای این مطلب است که صنایع کـانی غیـر فلـزی،                ی نتیجه .استیسیک  آاساس کدهای   

 و حبوبات، صنایع پالستیکی، سنگ بـری و نـساجی از بیـشترین میـزان اولویـت                  صنایع مربوط به غالت   
  . باشند گذاری صنعتی، در استان کردستان، برخوردار می سرمایه

   صنعتای،  منطقه یای، توسعه ریزی منطقه ریزی، منطقه، برنامه برنامه :کلیدی ه های ژ وا
  JEL:  C13, L19, R11 طبقه بندی

                                                 
  علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهانی دانشیار گروه اقتصاد دانشکده -نویسنده مسئول  ∗
     اقتصادی و برنامه ریزی دانشگاه اصفهانی کارشناس ارشد توسعه ∗∗
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  مقدمه -1
های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در میـان گـروه هـا،              رابری ناب  ی مطالعه

قشرها، اقوام و نیز بین مناطق جغرافیایی یا تقسیمات در یـک کـشور، یکـی از کارهـای                   
مین رشد اقتصادی و عـدالت      أریزی و اصالحات در جهت ت      ضروری و پایه ای برای برنامه     

منظور تقویت زیر بناهـای اقتـصادی       امروزه کشورهای در حال توسعه به       . اجتماعی است 
 بـیش از هـر زمـان دیگـر          ،ای موجودشان ه  خود و رهایی از وابستگی و رفع  عدم تعادل         

ریـزی    در برنامـه  به طـور یقـین    . ندهستریزی و شناسایی منابع کشورشان       نیازمند برنامه 
مل ترین عوا    آینده کشور شناخت موقعیت و جایگاه مناطق از مهم          ی برای رشد و توسعه   

کشور ما نیـز بـه دلیـل داشـتن شـرایط غیـر همگـون و                 .استدر جهت نیل به پیشرفت      
هـا اسـت،که البتـه        ای در سطح استان     ریزی منطقه    نیازمند برنامه  ،عامکانات طبیعی متنوّ  

             بــرای کــسب موفقیــت در امــر برنامــه ریــزی توجــه بــه معیارهــای توســعه بــر اســاس  
ترین مسایلی است که باید در همه حـال بـه             استان از مهم  های موجود در هر      توانمندی

  . آن توجه کرد
هـای     در فعالیـت   استان کردستان نیز به دلیل ماهیت اقتصاد تـاریخی خـود عمـدتاً            

ـ          یصنعتغیر طـور خـاص بخـش کـشاورزی ، باغـداری و            ه   در گذشـته مطـرح بـوده و ب
هـای    نظر به پتانـسیل   . است  بوده ترین فعالیت در این استان       و اصلی  ترین  دامپروری عمده 

 کـشاورزی، باغـداری،     خصوص در ارتباط با صنایع وابسته بـه       ه   ب ، استان  ی خاص و ویژه  
نی را در اسـتان کردسـتان دارا        أ، قطعاً بخش صنعت جایگاه مناسب و درخور ش        دامداری

ـ   ی ریزی مناسب در مسیر توسـعه       باشد و لزوم امکان سنجی و برنامه         ینم ی و کیفـی     کمّ
  .شود دارای مزیت نسبی در استان کامالً احساس میصنایع 

هـای    دهد کـه تعـداد کارگـاه        نشان می استان  های صنعتی     نگاهی به آمارهای کارگاه   
 49 تـا    10هـای      درصد کارگـاه   5/87 از این تعداد حدود      .است واحد   104بزرگ صنعتی   

  و هـم هستندر  نفر کارکن و بیشت50های   درصد کارگاه5/12 و تنها    باشد  مینفر کارکن   
 درصـد   4/15 واحد و بـه عبـارتی        16های بزرگ صنعتی استان تنها        چنین از کل کارگاه   

ای   توان به ضعف سرمایه     این موضوع را می   . ها خصوصی است    درصد آن  6/84 و   ،عمومی
هـای عمـومی نـسبت      کافی در بخش کارگاه    گذاری  بخش خصوصی استان و عدم سرمایه     

  .داد
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  ی هـای توسـعه     شود تا ضـمن بررسـی امکانـات و قابلیـت           سعی می ،  در این تحقیق  
 صـنعتی در اسـتان       ی هـای توسـعه     یابی به راهکـار      برای دست  ،صنعتی استان کردستان  

هـای   زایـی صـنعت شـاخص    هـای اشـتغال    گروه شاخص به عنوان شاخص3کردستان از   
هـای تعیـین اولویـت         گـروه بـه عنـوان شـاخص        دوسودآوری صنعت و تلفیقـی از ایـن         

هـا و      قابلیـت  ،شـود  لـذا بـدین روش سـعی مـی        .  اسـتفاده شـود    ،گذاری صـنعتی    مایهسر
زایی و سودآوری شناسایی      های صنعتی استان کردستان در زمینه های اشتغال         توانمندی
  یگذاری مشخص شود تا راه را برای توسعه       هاجهت تخصیص اعتبارات سرمایه     و اولویت 

 .سازد بخش صنعت استان و به تبع آن کشور هموار
 

 صنعتی ده نفر های کارگاه براساس آمار استانت کنونی صنعتیوضع-2
  شتریکارکن و ب

در  )1385 آماری سال  ینامه سال(کشوری  ینامه     بر مبنای آخرین آمار سال
داشته که  جودو کارگاه صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر در استان 189 تعداد 1384سال 

  .استده نفر کارکن و بیشتر کشور های   درصد تعداد کارگاه18/1
  ارزش افزوده -1- 2    
های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر   کارگاه ی کل ارزش افزوده1384در سال     

های   کارگاه یدرصدارزش افزوده27/0 میلیون ریال بوده که معادل 573694استان برابر 
   .صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر کشور را تشکیل می دهد

  شاغالن-2- 2    
 برابر 1384های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر استان در سال  کل شاغالن کارگاه    
های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر کشور  درصد شاغالن کارگاه48/0 نفر بوده که 5104

  .را تشکیل می دهد
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   سودآوری نیروی کار  یسرانه- 3- 2    
از تقسیم   کهاستخص رقابت پذیرصنایع  سودآوری نیروی کار شا یشاخص سرانه    

   این شاخص برای یمحاسبه. دست می آیده کردن ارزش افزوده به تعداد شاغلین ب
 حاکی از سودآوری سرانه ای 1384های ده نفر کارکن و بیشتر در استان در سال  کارگاه

ی  میلیون ریال می باشد که کمتر از شاخص مشابه خود برای کشور یعن4/112معادل 
  . میلیون ریال است2/196

  میزان سرمایه گذاری -4- 2    
 1384های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر در سال  مجموع سرمایه گذاری کارگاه    

های صنعتی  درصد ارزش سرمایه گذاری کارگاه63/0 میلیون ریال بوده که 159131برابر 
  .               ده نفر کارکن و بیشتر کشور می باشد

  
    تحقیق یپیشینه-3 -2

گـذاری صـنعتی      هـای سـرمایه     تعیین اولویت « مقاله ای با عنوان        )1377( هاشمیان
 بـا اسـتفاده از روش       »دراستان کرمانشاه بـر اسـاس تحلیـل سـاختاری و مزیـت نـسبی              

در این تحقیق بـرای     . نوشته است  1368 و   1372تاکسونومی عددی برای مقاطع زمانی      
 شـاخص   شـش گـذاری از      تلف صنعت جهـت سـرمایه     های مخ   تعیین مزیت نسبی بخش   

بـر اسـاس روش تاکـسونومی، صـنایع      .گذاری صنعتی استفاده شده است اولویت سرمایه
کانی غیر فلزی، مواد غذایی، ماشین آالت، نساجی، شیمیایی و صنایع کاغذ و چـوب بـه                 

 .اند بودهگذاری دارا  ترتیب باالترین رتبه را برای تعیین اولویت سرمایه
و بــا اســتفاده از روش  1372-1368بــرای مقــاطع زمــانی ) 1378(تــی نعمن یمعــ

.  اسـت  نوشـته   » مزیت ایران درتولیدات صنعتی   « مقاله ای با عنوان      تاکسونومی تحقیق   
کـشور   بنـدی صـنایع و تـشخیص مزیـت           معیار اولویت  سودآوری صنعت  در این تحقیق،  

ک شاخص نهایی و مرکـب      به کمک روش تاکسونومی عددی ی     . درتولیدات صنعتی است  
بـر اسـاس نتـایج      . های صنعتی محاسبه شده است      ها از فعالیت     گروه  ی ازسودآوری همه 

صنایع ماشین آالت، تجیهـزات و ابـزار و محـصوالت            (138حاصله، صنایع مربوط به کد      
صـنایع شـیمیایی، نفـت و ذغـال سـنگ، السـتیک و               (35صنایع مربوط به کـد      ) فلزی
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پیشرو شـناخته شـدند و    و  گانه، صنایع کلیدیزدهیاشاخص های با توجه به  ) پالستیک
  .به ترتیب از اولویت اول و دوم برای توسعه برخوردار هستند

 اژدریی    پایان نامـه   ازدیگر کارهای انجام شده از طریق تاکسونومی و تحلیل عاملی           
تان گـذاری صـنعتی دراسـ       هـای سـرمایه      الویت  و ها وشناسایی   بررسی ظرفیت « با عنوان 
 رقمی انجـام    4 و   2  ،3(ISIC) و بر اساس کدهای      1377 که برای سال     است» مازندران

بر اساس نتایج این تحقیـق صـنایع مـواد غـذایی و نـساجی اسـتان از تـوان                    . شده است 
صنایع مواد غذایی و صنایع     . زایی باالتری نسبت به سایر صنایع برخوردار هستند         اشتغال

ه دیگر صـنایع همگـن اسـتان        سودآوری باالتری نسبت ب   توان   استان از ) چوب(سلولزی  
  .گذاری دارا هستند  و بیشترین اولویت را برای سرمایه،برخوردار
  تحقیق روش-4 -3

 از   استان کردسـتان   ی صنعت یه گذار ی سرما یت ها ین اولو ییتع در این تحقیق برای     
 هـای   کارگـاه   ی  آمـاری مـورد بررسـی کلیـه         ی  وجامعه روش اسنادی استفاده می شود    

 نفر کارکن و بیشتر در استان کردسـتان و کـل کـشور بـر اسـاس کـدهای               دهصنعتی با   
 آمـاری    ی به عنوان پایـه    1383داده های خام سال    چنین هم. رقمی است  چهارآیسیک  

  ی آماری، آمارنامـه   های نامه  سال نیز شامل  آماری   مراجع. مبنا در نظر گرفته شده است     
 مرکـز آمـار     هـای   داده های بزرگ صنعتی و      از کارگاه  های مختلف، نتایج آمارگیری     استان
 اشـتغال و تلفیقـی از سـودآوری و    ، سـودآوری  گـروه سهها در قالب    است وشاخص ایران  

 سـه  و صنایع استان بر اساس  ،گذاری صنعتی انتخاب    اشتغال تحت عنوان اولویت سرمایه    
تحلیـل و پـردازش     تجزیـه و   مبنای تئـوریکی   .شوند   می بندی معیار فوق شناسایی و رتبه    

 اصلی و روش تاکسونومی  یلفهؤ دو روش تحلیل عاملی و تجزیه به م      ی اطالعات بر پایه  
   .استعددی استوار 

  1901  در سـال     1از سـوی کـارل پیرسـون      بـار      اولین  اصلی  ی لفهؤتجزیه به م  روش  
 از سـوی  های محاسباتی علمی      رهای غیر آماری به کار برده شد و بعدها روش         برای متغیّ 
هـای    هـای اصـلی، یکـی از روش         لفـه ؤم  ی تجزیه.  تشریح شد  1933 در سال     2هاتلینگ

دن مـاتریس همبـستگی و درک و فهـم تحلیـل            کـر  برای خالصـه      و تحلیل عاملی است  

                                                 
1-karl pearson  
2-Hotelling 
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مـاتریس همبـستگی   تخمـین زدن  های اصلی  لفهؤمتجزیه  از هدف. عاملی ضروری است 
هـای    های تجزیه و تحلیل داده      ک این روش یکی از کاراترین تکنی      )1،1994کلین ( .است

هـای    ترین راه   توان آن را یکی از کاربردی       است که می   2های چند بعدی    آماری با واریانس  
ها  رها به شکل فشرده و پیدا کردن ساختار کوواریانس آن         خالصه کردن تعدادی از متغیّ    

  .شود  ، چرخش فاکتورها نیز انجام میتجزیهزمان با  هم این روشدر . دانست 
هـا ، ضـمن تعیـین         های آماری است که درترکیب شاخص        از روش  نیزتحلیل عاملی   

ها، مشکالت ناشی از ناهمسانی واحد سنجش، عـدد، اهمیـت نـسبی وتناسـب                ابعاد آن 
 ای  ، روش تجزیه وتحلیل عامـل هـا ، شـیوه           عبارت دیگر  به. کند ها را برطرف می     شاخص

هـا    رها یا شاخص   تعداد مشخصی از متغیّ     ی که چند عامل را به عنوان نماینده      ست  آماری
 دراین روش هـر عامـل یـا فـاکتور           . دارند بستگی نزدیکی  دیگر کند که با یک    معرفی می 

ها ، به نـسبت وزنـی کـه          است که نقش هر یک از آن      ) شاخص  (ر   چند متغیّ   ی نماینده
  ). 1375طاهری ، (دارند، رقمی را به خود اختصاص می دهند 

ره است که مقادیر همبستگی یا کوواریانس       از آنالیز چند متغیّ   تحلیل عاملی، بخشی    
 زمـانی کـه یـک تعـداد محـدودی            ی را در دوره  ) هـا     شـاخص (ها    ریک مجموعه ازمتغیّ  

ی بـه عبـارت دیگـر تکنیکـ       . کند رها نهفته وغیر قابل مشاهده هستند ، تعیین می        ازمتغیّ
ندی نقش اساسی یـا غیـر       رهایی است که در طبقه ب      برای تعیین وتشخیص متغیّ    مناسب

زمان تعـداد نـسبتاً زیـادی از          همکارگیری این روش مشکل انتخاب      ه  ب با   .اساسی دارند   
  .)1998 ، 3برالگ (شود مرتفع میمتغیرها درتجزیه و تحلیل 

بنـدی منـاطق از      های درجـه    آنالیز تاکسونومی یکی از بهترین روش     چنین روش    هم
هایی اطـالق     سونومی نامی است کلی که به روش       تاک .استیافتگی     توسعه  ی لحاظ درجه 

هـای    د وبـه صـورت گـروه      نسـاز  از موارد غیر مشابه جدا مـی       می شود که موارد مشابه را     
ها تجزیه و تحلیل تاکسونومی عددی  ترین این روش  یکی از مهم،کنند جداگانه عرضه می

  ). 1356نوربخش ، .(است
 با تلفیق مجموعه ای از      استه قادر   هایی است ک    روش ترین  تاکسونومی عددی ازمهم  

 و میـزان    ،هـای کـم و بـیش همگـن تقـسیم            ها، یک مجموعه را به زیر مجموعه        شاخص

                                                 
1-Kline 
2-Multi Variate 
3-berlage 
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د کنـ های صنعتی را مـشخص        ا فعالیت ی برخورداری منطقه     ی توسعه یافتگی و یا درجه    
  ).1378ایروانی، (

  های تحقیق شاخص-5
های سود آوری شـامل       خص شا :های انتخاب شده دراین تحقیق به سه گروه           شاخص

گـذاری صـنعتی تلفیقـی از         ده شاخص ، اشتغال شامل پنج شـاخص و اولویـت سـرمایه            
 الزم به ذکر است   .شوند های سود آوری واشتغال شامل پانزده شاخص، تقسیم می          شاخص

های معتبر و سازگار با مفاهیم اقتصادی         شده است از شاخص   سعی  ها    در انتخاب شاخص  
  .استفاده شود های تجربیوآزمون شده در کار

  
  های سودآوری شاخص-5-1 -3-1

  :آمده است جدولکه در باشد ی شاخص مده شامل  سودآوری یها شاخص
 های سودآوری شاخص -شماره ی یک  جدول

ردیف
  عنوان شاخص   شاخص یرابطه  

1  
i

ii

W
CBX −

  خدماتنسبت سود به جبران   1=

2  
i

i

i

i
oi

W
VA

W
CBX =

−
=2

  نسبت ارزش افزوده به جبران خدمات

3  
TOTENG

VAX i=3  بهره وری انرژی  

4  
i

o

i

C
BX   نسبت ستانده به داده  4=

5  
i

i

L
BX   تولید سرانه  5=

6  
L

LX
i

k=6  نسبت شاغالن متخصص به کل شاغالن  

7  
i

ii

W
LVAX /

7   قدرت رقابت  =

8  
i

k
i

k

i
o

i
o

RVVA
RVVAX

/
/

8   ارزش افزوده  یضریب مکانی بر پایه  =
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9  
i

i

i

i
o

i

B
VA

B
CBX =

−
=9

  ارزش زایی

10  
i

i

C
YX   نسبت در آمد بر هزینه  10=

  توضیحات
iB   ارزش ستانده فعالیت صنعتیiام  

iC  داده ها یهزینه )( OC+استهالک  ی  هزینه )( 1C+ جبران 
iW  جبران خدمات نیروی کار فعالیت صنعتی یهزینه iام  
iC0 ارزش داده فعالیت iام  

iVA  فعالیت ی ارزش افزوده iام  
TENGانرژی درفعالیت یهزینه i برق وسایر شامل سوخت ، آب ،( ام.(  

i
KK شاغالن متخصص فعالیتiام  

i
oVA فعالیت  یارزش افزوده iدراستانام   

i
oRVّر مرجع در استانارزش متغی  

i
kVA فعالیت یارزش افزوده iام در کشور  

i
kRVّر مرجع درکشورارزش متغی  

Y   تغییر درارزش موجودی انبار کاالهای تولید شده  ( –ارزش ستانده +
ارزش تغییرات کاالهایی که +تغییر ارزش موجودی کاالهای درجریان ساخت 

ارزش اموال + ارزش تغییرات مواد خام +  به فروش رفته اند ن تغییر شکلوبد
  ) کارگاه  سویز اای ساخته شده  سرمایه

  
 های اشتغال  شاخص-5-2 -3-2

آمـده  دو شـماره ی   جـدول که در باشـد  شاخص میپنج های اشتغال شامل  شاخص
  : است
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 های اشتغال  شاخص-ی دو  شماره جدول
  عنوان شاخص  رابطه شاخص  ردیف

1  
i

i
o

n
LX   ای زایی درون منطقه ضریب اشتغال  1=

2  
i

o

i
o

P
LX =2  

های صنعتی  نسبت شاغالن فعالیت
  استان به جمعیت فعال استان

3  ( )
( )knL

onLX
ii

ii

/
/

3   ای زایی میان منطقه ضریب اشتغال  =

4  ( )
( )kNn

oNnX
i

i

/
/

4 =
شاخص ضریب سهم کارگاهی میان   

  ای منطقه

5  
i

k
i

k

i
o

i
o

RVL
RVLX

/
/

5 =  
  یشاخص ضریب مکانی بر پایه

  اشتغال

  توضیحات
i

oL  شاغالن فعالیت صنعتی iام در استان  

in  تعداد کارگاه فعالیت صنعتیiام  
i

oP  ّال استانجمعیت فع  

in  تعداد کارگاه فعالیت صنعتیiام  

N  های بزرگ صنعتی تعداد کل کارگاه  
i

oL  اشتغال درفعالیت i استان ام  
i

oRV  ّر مرجع دراستان ارزش متغی  
i

kL  اشتغال درفعالیت iکشور ام   
i

kRV  ّر مرجع درکشور ارزش متغی  

  
  گذاری شاخص اولویت سرمایه -5-3 -3-3

ـ   های سود آوری و درواقع از تلفیق شاخصگذاری   شاخص اولویت سرمایه   ه اشـتغال ب
 شـاخص اشـتغال ،       پـنج   شاخص سودآوری و   ده، با تلفیق     در این تحقیق   .دست می آید  

گذاری یا تلفیقی     های اولویت سرمایه    دست می آید که شاخص    ه   شاخص ترکیبی ب   پانزده
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 واشـتغال در    هـای سـود آوری      بنابراین با توجه به تشریح  شاخص      . نام گذاری می شوند     
  .نظر می شود ها صرف د آنهای قبلی از بیان وتبیین مجدّ بخش

   نتایج تجزیه وتحلیل -4
 ،اشـتغال و اولویـت   هـای سـودآوری   شـاخص  بـر مبنـای   ی  ی نتایج نها  تجزیه وتحلیل 

  .ندشوا در ادمه بیان می سرمایه گذاری صورت می گیرد که به صورت مجزّ
   های سودآوری  بر مبنای شاخصنتایج-6-1 -4-1

دسـت آمـده از مرکـز       ه  های خام ب    ، با استفاده از داده    ها  قبل از تجزیه و تحلیل داده      
 فعالیـت صـنعتی     36بـرای    است  شاخص ده که شامل های سودآوری     آمار ایران، شاخص  

ثیر زیاد  أها، به منظور جلوگیری از ت        شاخص  ی بعد ازمحاسبه  .ستاستخراج شده ا  استان  
هـای    دن مقیـاس  کـر  یکـسان    چنـین بـرای    هـم ی و   های اصل   لفهؤیک شاخص بر روی م    

هـای مختلـف سـودآوری،         قبـل از شـروع تحلیـل عـاملی، شـاخص           وهـا   متفاوت شاخص 
بعد از انجام مراحل اولیه     . استاندارد شده اند تا دارای میانگین صفر و واریانس یک باشند          

امـه  به عنـوان فاکتورهـای اصـلی انتخـاب شـدند و در اد               فاکتور دو روش تحلیل عاملی  
 بـه    عـاملی   ی نمـره  مـاتریس    دنکـر ارد  با و .  عاملی محاسبه شده است     ی ماتریس نمره 

های  فعالیت ها و تعیین بندی فعالیت  رتبهجهتماتریس فواصل مرکب   روش تاکسونومی
ی هـا  مقادیر حداقل فواصل تـک تـک فعالیـت     و سپس    همگن استان، تشکیل شده است    

  ی  تعیـین فاصـله    بـرای سپس  . اند شده    مرتب Mindis در ستونی تحت عنوان      صنعتی
 . اسـت شده همگنی محاسبه  ی دامنه)-714/1( و حد پایین) 9026/4(همگنی، حد باال 

 قــرار -714/1و  9026/4 همگنــی بــین  ی بــاال و پــایین فاصــله توجــه بــه دو حــدّبــا 
 هـا   دست آمده و مقادیر حداقل فواصل تک تک فعالیت        ه   دامنه همگنی ب    ی مقایسه.دارد
داری، تولیـد     وان دریافت کـه دو فعالیـت تولیـد ماشـین آالت کـشاورزی و جنگـل                می ت 

 غیـرهمگن   ،هـا   سیمان و آهک و گچ با اختالف نسبتاً زیـادی نـسبت بـه سـایر فعالیـت                 
های فـوق الـذکر از         تحلیل، داده های مربوط به فعالیت       ی  برای ادامه   و شناخته شده اند  

داً ها مجدّ   ماتریس شاخص ،  مذکورغیرهمگن  بدون لحاظ دو فعالیت     شده و   تحلیل خارج   
د استاندارد شده مبنای تجزیه و تحلیـل در روش           این ماتریس مجدّ   .شده است استاندارد  

  .تحلیل عاملی قرار می گیرد که در ذیل به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار می گیرد
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قیـق   در ایـن تح    .می شود  ماتریس همبستگی محاسبه     ها   تحلیل عامل  گامدر اولین   
که حاکی از معتبربودن    است   212/8×10-5  مساوی    ماتریس همبستگی  مقدار دترمینان 

  .باشد میانجام تحلیل عاملی 
 

  KMO آزمون بارتلت وآماره -شماره ی سه جدول 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 582/0 
Bartlett's Test of Approx. Chi- 243/271 
  df 45 
  Sig. 000/0 

  
                       : به ترتیب عبارتند از2X و KMO ی، آماره شماره ی سه با توجه به نتایج جدول

582/0=KMO   
               05/0 =α                 82/62  ) =45( 2χ           

243/271=2χ  
  01/0=α                         2/71  =)45(2χ                      

45 =df       
  

 که مقدار ایـن آمـاره از نظـر          گفت به دست آمده می توان       KMOبا توجه به مقدار   
روش تحلیل عاملی در     بنابراین انجام  است؛ طیک به متوس  زدتحلیل عاملی قابل قبول و ن     

سبه شـده و از   محا2χ  یبا مقایسه آمارهاز طرفی  . ییدقرار می گیرد  أاین مطالعه مورد ت   
که آزمون بارتلت یا فـرض برابـری مـاتریس واحـد بـا مـاتریس                دریافت  جدول می توان    

  ی  می توان نتیجه گرفت که کلیـه       در واقع .  گیرد  می  قرار تأیید مورد   ضرایب همبستگی 
  .ها مستقل از هم عمل می کنند شاخص
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جمـع واریـانس     (1 مقادیر ویـژه    ی های مهم در تحلیل عوامل، محاسبه       یکی از بخش  
تعـداد   کـه     اسـت  ه مشخـص   ی هر عامل یا فاکتور دارای یک ریشه      .  است )استخراج شده 

های مورد نیـاز بـرای        لفهؤتعداد م ) تر از یک   معموالً بزرگ ( مثبت    ی های مشخصه   ریشه
  مقادیر ویژه کمتـر از یـک       پس توضیح واریانس در ماتریس همبستگی را نشان می دهد        

  اگـر   ، کـه  برابـر اسـت    ویژه با مجموع مربعات بارهای عاملی        مقادیر.  نمی شود  استخراج
 سـه در این مطالعه . باشند، معنی دار و مهم تلقی می شود      3/0تر از    بارهای عاملی بزرگ  

 در مجمـوع    مؤلفـه  سـه  ایـن    .باشـند   می دارای مقادیر ویژه باالتر از یک        ) لفهؤ م (فاکتور
 فـاکتور  سـه ی دهنـد، بنـابراین    درصد کل واریانس تشریح شده را توضـیح مـ       77حدود  

  .انتخابی به عنوان فاکتورهای اصلی قلمداد می شوند
که کدام  دن اینکر آشکار به منظور ، بعد از تعیین فاکتورهای اصلی 11.5SPSSدر  

ست و نیز برای قابلیت بخشیدن به تفسیر بیشتر عامل ها،        اشاخص متعلق به کدام عامل      
انتخاب نوع چرخش و نـوع روش تحلیـل         .  پرداخته می شود   2 عوامل به چرخش یا دوران   

  ی هـا، تجزیـه     های این تحقیق، روش تجزیه عامل       در تمام بخش  . باشد  میعاملی با کاربر    
 انتخـاب   4واریماکس) به منظور حفظ استقالل فاکتورها    ( و نوع چرخش نیز      3لفه اصلی ؤم

ی، در نهایت ماتریس دوران یافتـه       در این مرحله، بعد از چرخش عوامل انتخاب       .شده است 
  .دست می آیده عوامل ب

  ی تهیـه ، تحلیل عـاملی  ی  مرحله  و آخرین  بدون شک می توان گفت که مهم ترین       
 ادامه تجزیه و تحلیل برای که از اهمیت باالیی است 5های انتخابی ماتریس ضرایب عامل

بنابراین اگـر   . فته است ها صورت گر    در این ماتریس، برآورد ضرایب عامل     . استبرخوردار  
jkFعاملی ینمره jام مشاهدهkام باشد :  

36,...,1=k      ،  6,...,1=j     ،  10,...,1=i         ; 

 ∑
=

=
10

1i
ikjijk ZWF  

                               
                                                 

1- Eigen Velues 
2 - Rotation 
3- Principal Component Analysis 
4- Varimax 
5- Component Score Coefficient Matrix 
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i= تعداد شاخص سودآوری  
k= تعداد فعالیت صنعتی  
j=های اصلی انتخاب شده تعداد فاکتور یا عامل  
4iz= مقادیر استاندارد شاخصiام برای فعالیت k ام   
isw=   ضریب یا وزن عاملj   ام برای شاخص i          ام است که این مقـادیر در حقیقـت 

  .ها هستند همان عناصر ماتریس ضرایب عامل
 بـه    اسـتاندارد شـده     ی هـای اولیـه      در کنار شاخص   1 عاملی  ی  یا نمره  jkFمقادیر   
بعـد از انجـام تجزیـه و تحلیـل      سـپس . شده اسـت  استفاده  ورودی تحلیل عاملی عنوان

       کـار گیـری روش تاکـسونومی و اسـتفاده از مـاتریس            ه   تحلیل، با ب    ی فاکتورها در ادامه  
؛ در شـروع    پرداخته می شـود   های همگن استان می       بندی فعالیت    به رتبه   عاملی  ی نمره

)کاررتبه بندی، مقادیر سرمـشق توسـعه         )Cio         هـای همگـن        بـرای تـک تـک فعالیـت
ق  بـاالی سرمـش  حـدّ if،Co برخـورداری یـا    ی درجـه  گاه جهت تعیین   و آن  ،محاسبه

  .شود میوسعه  محاسبه ت
  ی باتقـسیم تـک تـک مقـادیر سرمـشق توسـعه            if برخورداری یـا     ی  مقادیر درجه 

برای if، هرچه مقدار استدست آمدهه  باالی سرمشق توسعه بهای همگن بر حدّ فعالیت
با توجه به نتایج    . استفعالیت   سودآوری بیشتر آن     ی   کننده یک فعالیت کمتر باشد بیان    

هـای تولیـد محـصوالت     دست آمده می تـوان نتیجـه گرفـت کـه فعالیـت          ه  رتبه بندی ب  
جز کفش، تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی طبقه بندی نـشده وآمـاده   ه پالستیکی ب 

  یبافـت منـسوجات بـا دارا بـودن کمتـرین درجـه        -سازی و ریسندگی الیـاف منـسوج      
تولیــد ماشــین آالت   اولویــت اول، بعــد از دو فعالیــت غیــرهمگنبرخــورداری، باکــسب

داری و تولیـد سـیمان وآهـک و گـچ از بیـشترین میـزان سـودآوری                    کشاورزی و جنگل  
   .باشند میبرخوردار 

  های اشتغال  بر مبنای شاخصنتایج -4-2
، پنج شاخص اشتغال و سی و شش فعالیت صنعتی استان            شاخص ها  زروه ا گ در این 

 1-5 قـسمت    روش کـار شـبیه      . چهار رقمی مورد بررسی قرار مـی گیـرد        با کد آیسیک    

                                                 
1- Component Scores 
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سـازی   یکـسان   ورود به روش تحلیـل عـاملی و   برایهای انتخابی   ماتریس شاخص . است
  .واحدها، استاندارد شده اند

 اصـلی   عوامـل  بـه عنـوان      عامـل بعد از انجام مراحل اولیه روش تحلیـل عـاملی، دو            
 عـاملی   ی انتخاب شده، مـاتریس نمـره  عاملاس این دو    گاه بر اس   انتخاب شده اند و آن    

های همگن استان، ماتریس فواصل مرکـب          تعیین فعالیت  برای سپس.محاسبه شده است  
 ماتریس فواصـل مرکـب، مقـادیر حـداقل           ی بعد از محاسبه  . می گیرد مورد محاسبه قرار  

  Mindis مشخص و دریک سـتونی تحـت عنـوان    ،های صنعتی فواصل تک تک فعالیت
ـ   ادامـه     و در  .شـوند   مـی مرتب             بـاال  همگنـی، دو حـدّ   یدسـت آوردن فاصـله    ه  جهـت ب

 بـاال و    دو حـدّ  بـه    بـا توجـه      .ست همگنی محاسبه شده ا    ) /-8968(و پایین )  7668/2(
  . قرار دارد/-8968 و 7668/2 همگنی بین  یپایین فاصله

ـ  هـا و فاصـله همگنـ         مقادیر حداقل فواصـل فعالیـت       ی  بامقایسه           دسـت آمـده   ه  ی ب
می توان دریافت که دو فعالیت تولید سیمان و آهک و تولید و فـرآورده هـای لبنـی بـه                     

های   دادهبنابراین  . باشند  میها، غیرهمگن     ترتیب با اختالف زیادی نسبت به سایر فعالیت       
 هـای  بعد از تشخیص فعالیت .مربوط به این دو فعالیت از تحلیل خارج و حذف می شوند         

. های اشتغال مجدداً اسـتاندارد شـده انـد          همگن وحذف فعالیت های غیرهمگن، شاخص     
هـای بعـدی قـرار مـی      ماتریس اخیر به عنوان ورودی روش تحلیل عاملی، مبنای تحلیل    

   شود  که در ذیل تشریح میگیرد
ترمینان دمقدار   .در شروع کار تحلیل عاملی، ماتریس همبستگی محاسبه شده است         

 روش تحلیل عاملی در این بررسی       مبیّنکه بیانگر    است    25×10-2  مساوی این ماتریس 
  .است
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  KMO آزمون بارتلت و آماره  -شماره ی چهار جدول 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 532/0
Bartlett's Test of Approx. Chi- 913/111
  df 10
  Sig. 000/0

 
 

 به ترتیـب عبارتنـد      2X و   KMO ی ، آماره ی چهار    شماره با توجه به نتایج جدول      
  : از

                                  532/0    
      05/0=α                3/18)= 10(2χ    

                            913/111            01/0  =α          2/23  )=10 
10(2χول  جد  

                                         10 =df 
 آمده در این مطالعـه، از نظـر تحلیـل عـاملی، بـین               دسته   ب KMO ی مقدار آماره 

که انجام تحلیـل عـاملی      د  کراستدالل  بنابراین می توان    . استوضعیت متوسط ومتعادل    
 محاسـبه   2X  ی مقـدار آمـاره   . استدر این بررسی، از اعتبار و اهمیت باالیی برخوردار          

هـای    خطـی در بـین شـاخص        جود مـشکل هـم    شده، نیز بر تأیید آزمون بارتلت و عدم و        
  .داللت داردانتخابی 
ایـن دو   . های اصلی انتخاب شـده اسـت      مؤلفه   به عنوان    دو عامل ،   اشتغال عواملدر  
های انتخابی را تشریح و تبیین می کننـد و             درصد تغییرات بین شاخص    78حدود  عامل  

 بـاالیی برخـوردار     در واقع بر اساس روش تحلیل عاملی از قدرت توضیح دهندگی بسیار           
  .باشند می

  
  
  
  
  

=KMO

=2χ
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وران یافتـه    با دوران عوامل اصلی به روش واریماکس، مـاتریس د          1-5همانند بخش   
هـا     عامـل   ی ها و ماتریس نمـره      ، ماتریس ضرایب عامل   و در نهایت  دست آمده   ه  عوامل ب 

 روش  انجـام مراحـل  بـا و بعـد از تجزیـه و تحلیـل فاکتورهـای اصـلی          . شود  میمحاسبه  
حد باالی سرمـشق    . شود  پرداخته می های همگن استان      بندی فعالیت   ومی به رتبه  تاکسون
  . است76586/8 در این قسمت (co)توسعه

هـای آمـاده      فعالیـت د  شـ ها مـشخص      برای تک تک فعالیت    if  ی با محاسبه سپس  
ائو و آدامـس و  سازی و آرد کردن غالت و حبوبات تولید آب نبات و شکالت و نقـل کاکـ        

 برخورداری   ی نشده با دارا بودن درجه     تولید سایر محصوالت کانی غیر فلزی طبقه بندی       
های همگن استان با کسب رتبه های اول تا سـوم             بسیار پایین در مقایسه با سایر فعالیت      

 قابل تأمل، این اسـت   ینکته. باشند میزایی فوق العاده باالیی برخوردار   از میزان اشتغال  
هـای    های سودآوری و شـاخص      های صنعتی بر اساس شاخص      بندی فعالیت   ه نتایج رتبه  ک

  .اشتغال تا حد زیادی مشابه هستند
  گذاری های اولویت سرمایه  بر مبنای شاخصنتایج -4-3

 شـاخص   ده شـاخص تلفیقـی کـه ترکیبـی از            ، پـانزده  هـا   این گـروه از شـاخص     در  
، بخـش این  از  هدف اصلی   . ده است شد، استفاده ش  با  شاخص اشتغال می   پنجسودآوری و   

  .است گذاری صنعتی لویت سرمایهاوبر مبنای فعالیت های صنعتی بندی  طبقه
 همانند   ورود به روش تحلیل عاملی،     برایهای محاسبه شده      شاخصاستاندارد سازی   

سـه  با انجام مراحل اولیه روش تحلیل عاملی، در نهایت . دو قسمت قبل انجام شده است  
 ماتریس نمـره عـاملی       و سپس های اصلی انتخاب    مؤلفه   یا   عاملان بهترین   به عنو عامل  

ـ     . به عنوان ماتریس پایانی روش تحلیل عاملی مورد محاسـبه قـرار گرفـت              ه سـپس بـا ب
مـاتریس فواصـل    هـای همگـن،        عاملی، جهت تعیین فعالیـت      ی کارگیری ماتریس نمره  

 -5018/1 و 0458/6  در ایـن قـسمت بـین        همگنی  ی دامنه. مرکب تشکیل شده است   
 .است

دست آمده ه ها با دامنه همگنی ب  مقادیر حداقل فواصل تک تک فعالیت یبا مقایسه
داری و تولیـد      های تولید ماشـین آالت کـشاورزی و جنگـل           می توان دریافت که فعالیت    

هـا،     بـسیار زیـادی نـسبت بـه دیگـر فعالیـت             ی سیمان و آهک و گچ به ترتیب بافاصله       
بنـابراین، ایـن دو فعالیـت غیـرهمگن از          .  همگنـی قـرار گرفتـه انـد         ی نهدرخارج از دام  
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مـاتریس  دن  کـر پس از اسـتاندارد     . شوند  حذف و از تحلیل خارج می      ها  شاخصماتریس  
  .گیرد جدید روش تحلیل عاملی صورت می

ـ  112/3×10-9 مـاتریس همبـستگی    مقدار دترمینان    تحلیل عاملی ا انجام روش    ب ه ب
 هـم . داللـت دارد د روش تحلیل عـاملی و معتبـر بـودن ایـن روش     ییتأبر  دست آمد که    

  :زیر استوآزمون بارتلت در جدول  KMO  یچنین مقادیر آماره
  

  KMO ی  آزمون بارتلت و آماره -ی پنج  شمارهجدول 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. 
565/0 

Bartlett's Test of Approx. Chi- 145/532 
  df 105 
  Sig. 000/0 

  
  : به ترتیب عبارتند از2X و KMO ی، آمارهپنج شماره ی با توجه به نتایج جدول 

                      
565/0=KMO   

 05/0=α           096/118 ) =105( 2χ            جدول          
145/532=2χ   

  01/0=α             52/ 129 ) =105( 2χجدول                      
105=df  

 لی قابـل قبـول و در حـدّ        ، از نظـر تحلیـل عـام       KMOبا توجه به نتایج باال، مقدار       
 قسمت نیـز بنابراین می توان نتیجه گرفت که انجام تحلیل عاملی دراین  . استمتوسطی  

 2X  ی چنـین مقـدار آمـاره      هـم . استاز اهمیت و اعتبار باالیی برخوردار        تأیید شده و  
بنابراین مـی   .  گیرد یید قرار می  أمورد ت ل بر این است که آزمون بارتلت        محاسبه شده، دا  

 و هم خطی می کنندهای انتخابی، کامالً مستقل ازهم عمل       توان تحلیل کرد که شاخص    
  .نمی شودمشکل جدی، تلقی 
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 عوامـل تر از یک به عنوان   با دارا بودن مقادیر ویژه بزرگچهار عامل قسمت،در این  
درصد از واریانس تاد هش انتخابی در مجموع حدود عاملاین چهار . اند اصلی انتخاب شده

 اول از   عامـل ست که    ا  جالب دراین مبحث این     ی نکته. کل را تشریح و تبیین می کنند      
ده بـاالی    که حاکی از اهمیت واعتبار فوق العا       است بسیار باالیی برخوردار      ی مقدار ویژه 

  .تاین فاکتور در تحلیل اس
محاسبه نیز عاملی   یاملی وماتریس نمره، ماتریس ضرایب عهمانند دو قسمت قبلی

ـ  9492/13 توسعه   ق سرمش شد و با ادامه تحلیل به روش تاکسونومی مقدار حد باالی           ه ب
  .دست آمده است

 فعالیـت، تولیـد سـایر       نـه  د کـه  کرتوان استدالل      می  نتایج رتبه بندی    ی با مالحظه 
محصوالت کانی غیرفلزی طبقه بندی شده، آماده سازی وآرد کـردن غـالت و حبوبـات،                

جز کفش، بریـدن و شـکل دادن وتکمیـل سـنگ، آمـاده              ه   محصوالت پالستیکی ب   تولید
 بافت منسوجات، تولیـد آب نبـات وشـکالت و نقـل             –سازی و ریسندگی الیاف منسوج      

وکاکائو آدامس، تولید فرش ماشینی و موکت، تولید سایر محـصوالت گلـی و سـرامیکی                
کـسب اولویـت اول، از بیـشترین        غیر نسوز ساختمانی و تولید و فرآورده های لبنـی، بـا             

های غیرهمگن در استان برخـوردار        گذاری صنعتی عالوه بر فعالیت      میزان اولویت سرمایه  
گذاری صـنعتی، گـرایش       های دارای اولویت سرمایه     فعالیتاست که   مل  أقابل ت . باشند می
 ارت دیگر  به عب  ؛زا دارند   های اشتغال   در مقایسه با فعالیت   های سودآور     شتری به فعالیت  بی

هـای دارای میـزان سـودآوری، بیـشتر باشـد، از اولویـت بیـشتری در امـر           هرچه فعالیت 
  . گذاری صنعتی استان برخوردار خواهد شد سرمایه

   گیری نتیجه  - 5
 می توان خالصه کرد که عبارتنـد        قسمت سهطور کلی در    ه  نتایج به دست آمده را ب     

  :از
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جز کفش، تولید سایر محصوالت کانی      ه  بفعالیت های تولید محصوالت پالستیکی       -
 بافت منـسوجات،    -غیر فلزی طبقه بندی نشده، آماده سازی و ریسندگی الیاف منسوج            

آماده سازی و آرد کردن غالت و حبوبات، بریدن و شکل دادن و تکمیـل سـنگ، تولیـد                   
فرش ماشینی و موکت، چاپ، تولید خوراک و دام و حیوانات و تولیـد سـایر محـصوالت                  

لی و سرامیکی غیر نسوز ساختمانی، براساس کـد آیـسیک چهـار رقمـی از بیـشترین                  گ
ز هــا ا  بـر ایــن اســاس ایـن فعالیــت  .هــستندردارمی میـزان ســودآوری در اسـتان برخــو  

هـای تولیـد    البته ناگفتـه نمانـد کـه فعالیـت    . باشند میهای اول سودآوری استان    اولویت
سیمان و آهک و گچ به دلیـل غیـر همگـن       داری و تولید      آالت کشاورزی و جنگل     ماشین

هـای اسـتان، از       شناخته شدن و اختالف زیاد میزان سودآوری در مقایسه با سایر فعالیت           
  . باشند مزیت باال برخوردار می

، فعالیـت هـای آمـاده سـازی وآرد کـردن غـالت و       اشـتغال های    بر اساس شاخص   -
دامس، تولید سایر محصوالت کـانی  حبوبات، تولید آب نبات و شکالت و نقل و کاکائو و آ   

غیر فلزی طبقه بندی نشده، بریدن و شکل دادن و تکمیل سنگ، تولید سایر محصوالت               
گلی و سرامیکی غیـر نـسوز سـاختمانی، تولیـد فـرش ماشـینی و موکـت، تولیـد سـایر            

جز کفش، تولید ماشین آالت معـدن و اسـتخراج و سـاختمان و              ه  محصوالت الستیکی ب  
زایـی بـاالیی       منـسوجات از اشـتغال      بافـت  – ریـسندگی الیـاف منـسوج        آماده سـازی و   

زایی در مقایسه با سایر فعالیت های صنعتی          برخوردارهستند و دارای اولویت اول اشتغال     
  . باشند میاستان 
دست آمده نشان می دهد که فعالیت های تولید سایر محـصوالت            ه  بررسی نتایج ب   -

مـاده سـازی و آرد کـردن غـالت و حبوبـات، تولیـد               کانی غیر فلزی طبقه بندی نشده آ      
جز کفش، بریدن و شکل دادن و تکمیل سنگ، آماده سـازی و             ه  محصوالت پالستیکی ب  

 بافت منسوجات، تولید آب نبات و مشکالت و نقل و کاکائو و             –ریسندگی الیاف منسوج    
یـر  آدامس، تولید فرش ماشینی و موکت، تولیدی سایر محـصوالت گلـی و سـرامیکی غ               

گـذاری    های لبنی از باالترین میـزان اولویـت سـرمایه           نسوز ساختمانی و تولید و فرآورده     
  . باشند می صنعتی برخوردار
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در جمع بندی نتایج نهایی تحقیق می توان گفت کـه بـا توجـه بـه عنـوان تحقیـق                     
سـه  » گذاری صنعتی در اسـتان کردسـتان      های سرمایه   بررسی اقتصادی و تعیین اولیت    «

داری، تولیـد سـیمان و آهـک و      آالت کشاورزی و جنگل      غیر همگن تولید ماشین    فعالیت
های لبنی و هشت فعالیت همگن تولید سایر محصوالت کانی غیـر              گچ و تولید و فرآورده    

فلزی طبقه بندی نشده، آماده سازی و آرد کردن غـالت و حبوبـات، تولیـد محـصوالت                   
سـازی و ریـسندگی الیـاف         ، آمـاده  جز کفش، بریدن و شـکل دادن سـنگ        ه  پالستیکی ب 

 بافت منسوجات، تولید آب نبات و شکالت و نقـل و کاکـائو و آدامـس، تولیـد                   –منسوج  
فرش ماشینی و موکت و تولید سایر محصوالت گلی و سرامیکی غیر نسوز ساختمانی به               

  .باشند میگذاری صنعتی در استان کردستان، برخوردار  ترتیب از اولویت اول سرمایه
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  وستپی
ع همگن استان بر اساس شاخص سود ی صنای رتبه بند -ی شش  شماره جدول

 1383 سال -یآور

 نام گروه
فراوانــــی 
 نسبی

درجــــــــه 
 نام فعالیت های صنعتی برخورداری

کــــــد 
 رتبه فعالیت

 1 2520 تولید محصوالت پالستیکی بجز کفش 0.4099 0.29411 اولویت اول

ر محصوالت کانی غیر فلزی طبقه بندی نشدهتولید سای 0.5642 0.58823 اولویت اول  2699 2 

 3 1711  بافت منسوجات-آماده سازی و ریسندگی الیاف منسوج 0.6745 0.88234 اولویت اول

 4 1531 آماده سازی و آرد کردن غالت و حبوبات 0.7 0.117645 اولویت اول

 5 2696 بریدن و شکل دادن و تکمیل سنگ 0.7266 0.147056 اولویت اول

 6 1726 تولید فرش ماشینی و موکت 0.7352 0.176467 اولویت اول

 7 2221 چاپ 0.7377 0.205878 اولویت اول

 8 1533 تولید خوراک دام و حیوانات 0.7456 0.235289 اولویت اول

 0.7513 0.2647 اولویت اول

تولید سایر محصوالت گلی و سرامیکی غیر نسوز 
 9 2698 ساختمانی

ماولویت دو  10 2695 تولید محصوالت ساخته شده از بتن و سیمان و گچ 0.7694 0.294111 

 11 1515 کشتار دام و طیور 0.7887 0.323522 اولویت دوم

 12 1920 تولید کفش 0.7895 0.352933 اولویت دوم

آدامسو و ئتولید آب نبات و شکالت و نقل و کاکا 0.7911 0.382344 اولویت دوم  1543 13 

ت دوماولوی  14 2697 تولید آجر 0.804 0.411755 

 15 1546 تولید نان شیرینی و بیسکویت و کیک 0.8074 0.441166 اولویت دوم

 16 2922 تولید ماشین ابزارها 0.8101 0.470577 اولویت سوم

جز کفش هتولید سایر محصوالت الستیکی ب 0.818 0.49998 اولویت سوم  2519 17 

 18 2212 انتشار روزنامه و مجله و نشریات دیواری 0.8253 0.529399 اولویت سوم

 19 2812 تولید مخازن و انباره ها و ظروف فلزی مشابه 0.8258 0.55881 اولویت سوم

 20 3110 تولید موتورهای برق و ژنراتور و ترانسفورماتور 0.8292 0.588221 اولویت سوم

 0.8401 0.617632 اولویت سوم

رونی و ورشمیل محصوالت آردی تولید رشته و ماکا
 21 1544 مشابه

 22 1520 تولید و فرآورده های لبنی 0.8421 0.647043 اولویت سوم

 23 3130 تولید سیم و کابل عایق بندی شده 0.845 0.676454 اولویت سوم

 24 2811 تولید محصوالت فلزی ساختمانی 0.8492 0.705865 اولویت سوم

 25 2924 تولید ماشین آالت معدن و استخراج و ساختمان 0.8497 0.735276 اولویت سوم

 26 2423 تولید دارو و مواد شیمیایی مورد استفاده در پزشکی 0.8654 0.764687 اولویت سوم

...تولید صابون و مواد پاک کننده و لوازم بهداشت و  0.8684 0.794098 اولویت چهارم   2424 27 

...تولید تجهیزات پزشکی و جراحی و  0.8703 0.823509 اولویت چهارم  3311 28 

 29 1545 نانوایی 0.8732 0.85292 اولویت چهارم

 30 3610 تولید مبلمان 0.8802 0.882331 اولویت چهارم

 31 2899 تولید سایر محصوالت فلزی طبقه بندی نشده 0.894 0.911742 اولویت چهارم

 32 2912  کمپرسور و شیر و سوپاپتولید پمپ و 0.8992 0.941153 اولویت چهارم

 33 3699 تولید سایر مصنوعات طبقه بندی نشده 0.9005 0.970564 اولویت چهارم
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ع همگن استان بر اساس شاخص ی صنای رتبه بند - شماره ی هفت جدول
  1383 سال -اشتغال

  34  2731  ریخته گری آهن و فوالد 0.9329 0.999975   ولویت چهارم

ی نسبیفراوان نام گروه  
 ی درجه 

 نام فعالیت های صنعتی برخورداری
کد 

 رتبه فعالیت
 1 1531 آماده سازی و آرد کردن غالت و حبوبات 0.22 0.29411 اولویت اول
و آدامسئو تولید آب نبات و شکالت و نقل و کاکا 0.3325 0.58823 اولویت اول  1543 2 

نی غیر فلزی طبقه بندی نشدهتولید سایر محصوالت کا 0.4648 0.88234 اولویت اول  2699 3 

 4 2696 بریدن و شکل دادن و تکمیل سنگ 0.4918 0.117645 اولویت اول

 5 2698 تولید سایر محصوالت گلی و سرامیکی غیر نسوز ساختمانی 0.5738 0.147056 اولویت اول

 6 1726 تولید فرش ماشینی و موکت 0.5754 0.176467 اولویت اول

جز کفش هتولید سایر محصوالت الستیکی ب 0.5821 0.205878 اولویت اول  2519 7 

 8 2924 تولید ماشین آالت معدن و استخراج و ساختمان 0.5851 0.235289 اولویت اول

 9 1711  بافت منسوجات-آماده سازی و ریسندگی الیاف منسوج 0.596 0.2647 اولویت اول

 10 3110  برق و ژنراتور و ترانسفورماتورتولید موتورهای 0.632 0.294111 اولویت دوم

 11 2812 تولید مخازن و انباره ها و ظروف فلزی مشابه 0.6445 0.323522 اولویت دوم

 12 2695 تولید محصوالت ساخته شده از بتن و سیمان و گچ 0.6762 0.352933 اولویت دوم

 13 1545 نانوایی 0.6765 0.382344 اولویت دوم

 14 1533 تولید خوراک دام و حیوانات 0.6825 0.411755 اولویت دوم

 15 3699 تولید سایر مصنوعات طبقه بندی نشده 0.6969 0.441166 اولویت دوم

 16 1515 کشتار دام و طیور 0.723 0.470577 اولویت سوم

 17 1544 تولید رشته و ماکارونی و ورشمیل محصوالت آردی مشابه 0.7507 0.49998 اولویت سوم

ولویت سوما  18 2697 تولید آجر 0.7519 0.529399 

جز کفش هتولید محصوالت پالستیکی ب 0.7522 0.55881 اولویت سوم  2520 19 

 20 2221 چاپ 0.7674 0.588221 اولویت سوم

 21 2912 تولید پمپ و کمپرسور و شیر و سوپاپ 0.7723 0.617632 اولویت سوم

سیم و کابل عایق بندی شدهتولید  0.7727 0.647043 اولویت سوم  3130 22 

 23 2811 تولید محصوالت فلزی ساختمانی 0.7863 0.676454 اولویت سوم

...تولید تجهیزات پزشکی و جراحی و  0.7888 0.705865 اولویت سوم  3311 24 

 25 2921 تولید ماشین آالت کشاورزی و جنگلداری 0.8033 0.735276 اولویت سوم

 26 1546 تولید نان شیرینی و بیسکویت و کیک 0.8122 0.764687 اولویت سوم

 27 2212 انتشار روزنامه و مجله و نشریات دیواری 0.8134 0.794098 اولویت چهارم

 28 2922 تولید ماشین ابزارها 0.8142 0.323509 اولویت چهارم

 29 2899 تولید سایر محصوالت فلزی طبقه بندی نشده 0.8333 0.85292 اولویت چهارم

 30 1920 تولید کفش 0.834 0.882331 اولویت چهارم

 31 3610 تولید مبلمان 0.8573 0.911742 اولویت چهارم

 32 2423 تولید دارو و مواد شیمیایی مورد استفاده در پزشکی 0.8577 0.941153 اولویت چهارم

... بهداشت و تولید صابون و مواد پاک کننده و لوازم 0.8584 0.970564 اولویت چهارم  2424 33 

 34 2731 ریخته گری آهن و فوالد 0.8602 0.999975 اولویت چهارم
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 اولویت رتبه بندی صنایع همگن استان بر اساس شاخص - شماره ی هشت جدول
  1383 سال -سرمایه گذاری

ای صنعتیه نام فعالیت  برخورداری یدرجه فراوانی نسبی نام گروه  رتبه کد فعالیت 
ولاولویت ا  1 2699 تولید سایر محصوالت کانی غیر فلزی طبقه بندی نشده 0/6025 0.29411 

 2 1531 آماده سازی و آرد کردن غالت و حبوبات 0.609 0.58823 اولویت اول

جز کفشه تولید محصوالت پالستیکی ب 0.6386 0.88234 اولویت اول  2520 3 

تکمیل سنگبریدن و شکل دادن و  0.6852 0.117645 اولویت اول  2696 4 

 5 1711  بافت منسوجات-آماده سازی و ریسندگی الیاف منسوج 0.6939 0.147056 اولویت اول
و آدامسئو تولید آب نبات و شکالت و نقل و کاکا 0.6946 0.176467 اولویت اول  1543 6 

 7 1726 تولید فرش ماشینی و موکت 0.712 0.205878 اولویت اول

 0.7343 0.235289 اولویت اول

تولید سایر محصوالت گلی و سرامیکی غیر نسوز 
 8 2698 ساختمانی

 9 1520 تولید و فرآورده های لبنی 0.7764 0.2647 اولویت اول

جز کفشه تولید سایر محصوالت الستیکی ب 0.7774 0.294111 اولویت دوم  2519 10 

 11 1533 تولید خوراک دام و حیوانات 0.7848 0.323522 اولویت دوم

 12 3130 تولید سیم و کابل عایق بندی شده 0.7849 0.352933 اولویت دوم

 13 2924 تولید ماشین آالت معدن و استخراج و ساختمان 0.7889 0.382344 اولویت دوم

 14 2695 تولید محصوالت ساخته شده از بتن و سیمان و گچ 0.7899 0.411755 اولویت دوم

 15 2812 تولید مخازن و انباره ها و ظروف فلزی مشابه 0.8067 0.441166 اولویت دوم

 16 2221 چاپ 0.8086 0.470577 اولویت سوم

 17 1515 کشتار دام و طیور 0.8147 0.49998 اولویت سوم

 18 2697 تولید آجر 0.8221 0.529399 اولویت سوم

ردی مشابهتولید رشته و ماکارونی و ورشمیل محصوالت آ 0.8459 0.55881 اولویت سوم  1544 19 

 20 1545 نانوایی 0.851 0.588221 اولویت سوم

 21 1920 تولید کفش 0.865 0.617632 اولویت سوم

 22 1546 تولید نان شیرینی و بیسکویت و کیک 0.8651 0.647043 اولویت سوم

 23 3699 تولید سایر مصنوعات طبقه بندی نشده 0.8662 0.676454 اولویت سوم

 24 3130 تولید سیم و کابل عایق بندی شده 0.8704 0.705865 اولویت سوم

 25 2922 تولید ماشین ابزارها 0.8726 0.735276 اولویت سوم

 26 2811 تولید محصوالت فلزی ساختمانی 0.8728 0.764687 اولویت سوم

 27 2212 انتشار روزنامه و مجله و نشریات دیواری 0.8861 0.794098 اولویت چهارم

ویت چهارماول ...تولید تجهیزات پزشکی و جراحی و  0.8932 0.323509   3311 28 

 29 2912 تولید پمپ و کمپرسور و شیر و سوپاپ 0.8988 0.85292 اولویت چهارم

 30 2899 تولید سایر محصوالت فلزی طبقه بندی نشده 0.9186 0.882331 اولویت چهارم

 31 2423  و مواد شیمیایی مورد استفاده در پزشکیتولید دارو 0.9249 0.911742 اولویت چهارم

...تولید صابون و مواد پاک کننده و لوازم بهداشت و  0.9262 0.941153 اولویت چهارم  2424 32 

 33 3610 تولید مبلمان 0.9269 0.970564 اولویت چهارم

 34 2731 ریخته گری آهن و فوالد 0.9633 0.999975 اولویت چهارم
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