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  چکیده

و محصول  کل خدمات شهري در ارزش افزوده ارزش افزوده فعالیت ، اهمیت و سهمبررسی عملکرداین مقاله به 

) 1388-1384(هاي برنامه چهارم توسعههاي کشور در سالمقایسه با سایر استان و ،ناخالص داخلی در استان خراسان رضوي

مقایسه  وم آن در محصول داخلی خراسان رضوي براي این منظور پس از مطالعه ارزش افزوده خدمات شهري و سه. پردازدمی

هاي کاربردي در حوزه اقتصاد و با استفاده از شاخص بررسی روند آن در طول برنامه چهارم توسعه، بهاستان کشور  29با سایر 

 )Revealed Comparative Advantage= RCA(تجارت بین الملل، و تعدیالت مورد نیاز مانند شاخص مزیت نسبی آشکار

ور در هاي کشخدمات شهري در مقایسه با سایر استانمیزان مزیت و برتري استان خراسان رضوي در حوزه  شود وپرداخته می

 ،استانها مراکزیت خدمات شهري تهران در مقایسه با سایرلبه علت حجم باالي فعا همچنین. شودهاي مختلف مشخص میسال

  . بررسی شده استتهران  بدونو دیگري  ي کشوریکی شامل همه استانها ،دو سناریودر 

 اشتهدر مکان دوم قرار داز تهران  پسمشهد  چهارم شاخص مزیت نسبی در ابتداي برنامه دهد که از لحاظنتایج نشان می    

ه و تهران، کرمانشا مراکزاز پس   در پایان برنامه یافته است به گونه اي کهکاهش مقدار شاخص هاي برنامه ولی در طول سال

ي مقدار شاخص براي مشهد و همهتهران  همچنین در سناریوي دوم بدون  .داده استلرستان رتبه چهارم را به خود اختصاص 

، مشهد در ابتداي برنامه رتبه نخست را داراست و شوندر میاز مزیت نسبی برخوردابیشتري  و مراکز یافتهمراکز استان افزایش 

در کل سالهاي  در بررسی میانگین شاخص مزیت نسبی  .گیردلرستان در رتبه سوم قرار میکرمانشاه و  مراکزدر نهایت بعد از 

بعد از تهران در جایگاه دوم قرار  این شهرستان بدین معنی که. شودتایج فوق  در مورد مشهد تایید میچهارم نیز ن برنامه

باحذف تهران از الگو مقدار  ودر سناریوي دوم .گیرندي بعدي قرار میهاو مراکز لرستان، کرمانشاه، قم و قزوین در رتبه گرفته

سایرمراکز استان   بندي گیرد و ترتیب رتبهنخست قرار می مشهد در جایگاه یافته وها افزایش استان ي مراکزشاخص براي همه

  .کندتغییري نمینیز 

  

  شهري، مزیت نسبی، خراسان رضوي ماتارزش افزوده، محصول ناخالص داخلی، خد :کلیدي واژگان
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  مقدمه

 از جهان شهرنشین درصد جمعیت بشر تاریخ طول در بار اولین براي قرن این طی در .است شهرنشینی قرن حاضر، قرن     

 کشور شهر صورت به خود که شهرها، کالن . هستیم بزرگ شهرهاي گیري شکل شاهد و گیرد می پیشی آن روستایی جمعیت

  .اند شده ايپیچیده اقتصادي و ارتباطی عوامل و شهري مختلف هاي ترکیب و ایجاد بافتها باعث کنند  م توجه جلب

 تجربه کرده را اي  عدید مشکالت خود همراه به وجود این با است، رفاهی عوامل و مزایا از بسیاري شهرنشینی واجد اگرچه     

 داشته نقش شهروندان و رفاه امنیت جهت در اینکه بر عالوه شهرها شدن بزرگ و نشینی شهر توسعه دیگر عبارت به .است

 این موارد از بسیاري در که است، آورده وجود به و اجتماعی اقتصادي نظر از خصوص به شهروندان زندگی در نیز هایینارسایی

   . است شهرنشینی پیامدهاي از نیز محیطی زیست مخاطرات همچنین . اند گر شده جلوه حاد مسائل صورت به ها یینارسا

 خوش دست شهرها فضایی- کالبدي نظام خدماتی، يهافعالیت و مراکز عملکردي و ساختاري دگرگونی و ولتح علت به      

 مسکن الگوي آن، با مرتبط تکنولوژیک وسیع امکانات و خدمات به مربوط تحوالت یعنی پدیده این حتی و شده اساسی تغییرات

 جدیدي ضرورتهاي نشینی، شهر نظام در خدماتی هاي فعالیت روز افزون نقش به توجه با لذا .است داده قرار تاثیر تحت نیز را

   .است آمده پدید شهري ریزيبرنامه روند در

 صورت تولید فرآیند تسهیل و افراد زندگی براي تسهیالت ایجاد خصوص در که است خدماتی : عمومی خدمات از عام تعریف    

 اهداف با انسانی، هاي فعالیت از وسیعی طیف تعریف، این اساس بر که بینیم  م لذا . کند نمی تولید نیز ملموسی کاالي و گرفته

  .گیرندمی قرار خدماتی هاي فعالیت زمره در متفاوت تشکلهاي و ها سازمان قالب در و مختلف

 شهري حیات با تنگاتنگی ارتباط که باشد می مختلف يهافعالیت از وسیعی طیف شامل خدمات شد، اشاره کههمانطوري    

 ارتباط و خاص شاخصه به توجه با و خاص دالیل به آنها از برخی اما شوند،  م محسوب شهري خدمات، اکثر گرچه .دارند

 بی قبیل از اساسی معضالت تواند  م آنها نادرست مدیریت یا نبود و معروفند، شهري خدمات به شهروندان زندگی با مستقیم

 .ایجاد نمایند ... و سیاسی اجتماعی، معضالت شهري، نظمی

 اما . دربرگیرد را شهري امور اداره براي نیاز مورد خدماتی هاي فعالیت از بسیاري تواند می خود عام معناي در شهري خدمات   

 مدیریت نحوه به شدیدي وابستگی شهري، خدمات مورد در ها فعالیت بندي طبقه و شناخت که داشت نظر در را نکته این باید

 روابط تعیین و شهري مدیریت نحوه تعیین یازمندن شهري خدمات درزمینه ها فعالیت عملی حوزه تعیین که چرا دارد شهري

  :گروه عمده تقسیم کرد 4توان به می ایران در را شهري خدمات اساس این بر .است اي منطقه -بخشی

 مسائل نظر از شهري محیط بهبود جهت در که شود می گفته شهري خدمات از دسته آن به : محیط بهداشت خدمات -الف    

 و توزیع تهیه، مراکز، عمومی ماکن، ابهداشتی کنترل آشامیدنی، آب :باشد می ذیل موارد شامل که باشند می مؤثر بهداشتی

 دفع و آوري جمع ،تربیتی و آموزشی مراکز، درمانی و بهداشتی مراکز، بهداشتی و آشامیدنی خوردنی، مواد فروش و نگهداري

 .ها غسالخانه به مربوط دماتها وخ گورستان به مربوط دماتزباله، خ

 اوقات گذراندن براي الزم تمهیدات ایجاد به مربوط که است شهري خدمات از دسته آن شامل : تفریحی و رفاهی خدمات -ب   

 در مزبور خدمات. باشدمی تفریحی و رفاهی هايفعالیت انجام براي کالبدي فضاهاي مدیریت و ایجاد شامل شهروندان فراغت

 نوع این از محدودي بخش اکنون هاشهرداري حقیقت در و شوند می ارائه عمومی و دولتی يهاسازمان از بسیاري توسط ایران

 این وظایف حیطه در را خدمات نوع این از وسیعتري دامنه توان می نوین شهري مدیریت شرایط در. کنندمی ارائه را خدمات

 ،باز فضاهاي ،ورزشی زمینهاي ،عمومی هاي کتابخانه :از عبارتند نوع این از خدمات عمده توصیف این با. داد قرار نهاد

 .سبز فضاي و شهرها پیرامون طبیعی تفرجگاههاي

 :کرد تقسیم زیر شرح به دسته دو به توان می را خدمات نوع این :ایمنی و حفاظتی خدمات -ج    

 .ایمنی و نشانی آتش به مربوط خدمات 1-

 .غیرمترقبه حوادث به مربوط خدمات 2-
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 خدمات بین این از و  .است بسته وا ملی و شهري مدیریت از بخشی به خود خاص ویژگی براساس خدمات نوع این از کدام هر 

 .دارد قرار هاشهرداري وظایف حوزه در ایمنی و نشانی آتش به مربوط

 :ترافیک و عمومی نقل و حمل خدمات -د

 :است شده تشکیل زیر شرح به اصلی بخش چهار از ایران در شهري نقل و حمل

 طریق از شهري نقل و حملرانی،  بوس مینی طریق از شهري نقل و حملرانی، اتوبوس طریق از شهري نقل و حمل

 .مترو طریق از شهري نقل و حملرانی، تاکسی

 دارا را فوق خدمات از متفاوتی ترکیبات هرکدام جمعیت، تعداد و ها فعالیت وسعت مانند معیارهایی به توجه با مختلف شهرهاي

 می تشیکل را ترافیک و عمومی نقل و حمل خدمات حوزههايبخش مهمترین از یکی رانیاتوبوس میان این از .هستند

  )1379 سعید نیا،(.دهد

 ریزيبرنامه  بررسی پیشینه. دارد اهمیت توسعه هاي برنامه در 1فضایی ریزي برنامه  بعد از مناطق به خاص امروزه نگرش 

در . اندکرده متمرکز برخورد ايگونه به و اجتماع اقتصاد با توسعه هاي برنامه که سازد می آشکار را نکته این ایران در توسعه

 دنبال به و گذاريسرمایه اساس، میزان این بر و نمود فرض همگون را کشور مناطق همه توانملی، نمی توسعه هايبرنامه 

 امکانات و 2منابع فضایی بهینه تخصیص ضرورت. انگاشت ها یکسانآن همگی براي را اشتغال و تولید و کیف کم میزان آن،

 کاالها و تولید در ايمنطقه هايتوانمندي و هاپتانسیل توسعه کالن هايبرنامه به نگرشی هر در کند کهمی ایجاب تولید

 فزونی به رو ملی و کاالها نیز در تولید هابخش سهم که داشت امید توانمی طریق این از. گیرد قرار توجه مورد خدمات

  ). 1385پیراسته و کریمی، (گذارد 

اي در جهت ریزي منطقه توجه به برنامهشور در حال توسعه از طرف دیگر، با توجه به محدودیت سرمایه به ویژه براي یک ک  

و توسعه اجتماعی با نیاز ها و امکانات محلی، در جهت نیل به پیشرفت  -تنظیم و هماهنگ کردن برنامه هاي مختلف اقتصادي

و روند تصمیم گیري و طراحی ریزي منطقه اي با سیاست توسعه اقتصادي در سطح ملی برنامه. رسد پایدار، ضروري به نظر می

بدین منظور بررسی . باشد مناطق مختلف یک کشور، هماهنگ می اي و برنامه هاي توسعه اقتصادي برايهاي  منطقه پروژه

  ).1383آذري، (قابلیت ها و مزیت هاي منطقه اي جهت دستیابی به اهداف توسعه، امري مفید و ضروري است 

این نظریه به طور . درجه باالي عمومیت و اهمیت برخوردار استعموماً در بیان دالیل توجیهی یاد شده، نظریه مزیت نسبی از 

- اي و بینعملی از تقسیم کار منطقه چوباي براي مسائل مربوط به تخصیص منابع، قابلیت کاربرد داشته و یک چارگسترده

گیري که با منطق سرو کار منطق این نظریه بدون مبناي نهادي بوده و براي هر نوع ساز و کار تصمیم. دهدالمللی را ارائه می

هاي اقتصادي براي گذار از وضع موجود به وضع مطلوب در عرصه فعالیت توانمی مزیت نسبینظریه  از. دارد، قابل کاربرد است

خارجی در قطب هاي داراي و گذاري داخلی  سرمایهبه  بندي مزیت نسبی در عرصه اقتصادي شناسایی و گروه .بهره گرفت

و به تدریج رفاه اقتصادي و اجتماعی را در مناطق داراي مزیت شده مزیت کمک خواهد کرد و منجر به توسعه نواحی و مناطق 

از طرفی دیگر یکی از عمده ترین نیازهاي جامعه در شرایط فعلی تحول در ساختارهاي اقتصادي در جهت  .خواهد داد گسترش

  .)1387صمیمی و نقوي،(.باشد شناخت فرصت هاي سرمایه گذاري می شغلی جدید است که خود مستلزمایجاد فرصت هاي 

و مقایسه آن با ) استان خراسان رضوي(در این پژوهش به بررسی مزیت نسبی ارزش افزوده خدمات شهري مشهد 

ارهاي تجربی صورت گرفته در رابطه با در فصل بعدي ک. شودسایر مراکز استانهاي کشور در برنامه چهارم توسعه پرداخته می

هارم به تجزیه و تحلیل چدر فصل . شوددر فصل سوم به بررسی مبانی نظري مزیت نسبی پرداخته می آید،مزیت نسبی می

 .گیري آمده است و در نهایت در فصل پنجم نتیجه شودپرداخته میها داده

  

                                                        
1 - Special Planning. 
2 - Special Optimal Resource Allocation. 
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  پیشینه پژوهش

در بخش اول مهمترین تحقیقات انجام شده در خارج کشور در زمینه به کارگیري . باشد این بخش شامل دو قسمت می    

بخش دوم به برخی از تحقیقات داخل کشور در موردکاربردهاي شاخص مزیت . گیرداخص مزیت نسبی مورد بررسی قرار میش

  .نسبی در کشور اختصاص می یابد

    تحقیقات انجام شده در خارج کشور)  1

را در زمینه مزیت نسبی یک کشور در صادرات  1باالسا شاخص مزیت نسبی آشکار 1965ي اولین بار در سال که برااز زمانی 

یک کاالي معین معرفی نمود، پژوهشگران بسیاري از آن در زمینه هاي مختلف بهره گرفته و تحقیقات زیادي در کشورهاي 

 رین تحقیقات انجام شده برمبناي این شاخص که مربوطجدیدتدر این بخش به معرفی برخی از . ستگوناگون صورت گرفته ا

 .شود به سالهاي اخیر است، پرداخته می

  

  مطالعات تجربی انجام شده در خارج کشور - 1جدول 

 دوره زمانی توضیحات
 ال

 نویسندگان/دهنویسن
 دیف

هدف از این مطالعه بحث سرمایه گذاري مستقیم خارجی و توانایی پیش بینی 

از بین کشورهاي اروپاي شرقی و . مزیت نسبی مطرح شده بودشاخص هاي 

تحقیق باري . شدکشور ایرلند را جهت مطالعه و بررسی انتخاب ) CEE(مرکزي

در سطح   CEEو هانان توانسته تناقض بین پیش بینی افت زیاد حق ریسک

ار را در سطح اقتصاد خرد اقتصاد کالن و اثر پذیري شاخص مزیت نسبی آشک

  .دنشان ده

  
001  

  باري و هانان

هدف مطالعه محاسبه شاخص مزیت نسبی آشکار براي بخش هاي مختلف 

همه بخش هاي دهد که نتایج نشان می. استکشاورزي در کشور مجارستان 

کشاورزي داراي مزیت نسبی نبوده و فقط بخش غذایی کشاورزي براي تجارت 

  .می باشد و ورود به اتحادیه اروپا از مزیت نسبی برخوردار

 

1

992 -

1998 
002 

 فرتو و هابارد

هدف محاسبه شاخص مزیت نسبی صنعت برخی از کشورهاي آسیایی، 

بخش اصلی کار وي تجزیه و تحلیل شدت مزیت . آمریکایی و اروپایی است

نتایج نشان . نسبی کشورهاي نمونه و هم پوشانی بین آنها در بازار داخلی است

بین کشورهاي آسیایی و کشورهایی که اخیراً ، برخی همگرایی دهد کهمی

در سالهاي اخیر مزیت نسبی و  عضو اتحادیه اروپا شده اند، وجود دارد

کشورهاي اتحادیه اروپا استفاده از هر دو نوع سرمایه انسانی و فیزیکی را 

  .ایجاب نموده است

 

1

996-

2002 
003 

 ویجرن

صنایع مختلف اقتصادي  هدف آنها محاسبه شاخص مزیت نسبی آشکار براي

کشورهاي هند و چین می باشند تا مشخص نمایند، کدام صنعت و بخش هاي 

  .اقتصادي این کشورها از مزیت نسبی باالتري در تجارت و صادرات برخوردارند

 

2

005 -

2008 
009 

 باترا و خان

  

                                                        
1 - Revealed Comparative Advantage (RCA). 



5 
 

  تحقیقات انجام شده در داخل کشور)  2

کشور، مورد  زمینه استفاده از شاخص مزیت نسبی در داخلدر این بخش مهمترین تحقیقات انجام شده در داخل کشور در 

  . گیرد مطالعه قرار می

  

  مطالعات تجربی انجام شده در داخل کشور: - 2جدول 

 دوره زمانی توضیحات
 ال

 نویسندگان/نویسنده
 دیفر

هدف این تحقیق بررسی مزیت نسبی ارزش افزوده آموزش فنی و حرفه اي 

و مقایسه آن  1380و  1379دولتی و خصوصی استان مازندران در سالهاي 

نتایج این تحقیق نشان داده . با وضعیت سایر استان هاي کشور بوده است

استان مازندران از لحاظ مزیت نسبی آموزش فنی و حرفه اي  که است

بین استان هاي کشور بترتیب رتبه هاي  1380و  1379در سال هاي دولتی 

همچنین این استان از لحاظ مزیت . هشتم و دوازدهم را کسب نموده است

نسبی آموزش فنی و حرفه اي خصوصی بترتیب رتبه هاي دوم و چهارم را 

 در بین سایر استان هاي کشور احراز نموده است

1379-1380 
383 

جعفري صمیمی و 

 سینیح

هدف مقاله بررسی مزیت نسبی ارزش افزوده گسترش حمل و نقل زمینی 

شامل حمل و نقل جاده اي و ریلی، در استان هرمزگان و مقایسه آن با 

، این دادنتایج تحقیق نشان  .بوده استوضعیت سایر استان هاي کشور 

استان از لحاظ ارزش افزوده حمل و نقل جاده اي از مزیت نسبی الزم 

 برخوردار می باشد

1381-1382 
385 

جعفري 

 صمیمی و حسینی

هدف از انجام این تحقیق بررسی مزیت نسبی ارزش افزوده آموزش عالی 

. غیردولتی و مقایسه آن با آموزش عالی دولتی در استان هاي کشور بود

نتیجه محاسبات این تحقیق نشان داد که از دیدگاه ارزش افزوده فعالیت 

تعدادي از استان هاي کشور مانند سمنان، زنجان، یزد، مازندران و اقتصادي 

مرکزي از مزیت نسبی آشکار نسبتاً باالیی در آموزش عالی غیردولتی 

در عوض در برخی از استان ها مانند آذربایجان غربی، . برخوردار می باشند

 سیستان و بلوچستان، کرمانشاه و همدان که در بخش آموزش عالی دولتی از

 .اندمزیت نسبی برخوردار بوده

1383 
384 

جعفري 

صمیمی و قادري 

 نژاد

مزیت نسبی ارزش افزوده واسطه گریهاي مالی استان  این تحقیق در

نتایج حاصل . بررسی شده استمقایسه با سایر استان هاي کشور درمازندران 

از این تحقیق نشان داده که بر اساس شاخص مزیت نسبی ارزش افزوده 

و  1379واسطه گریهاي مالی استان مازندران درسناریوي اول در سال هاي 

بترتیب مقام ششم و هفتم را درمیان کل استان هاي کشور کسب  1380

تان در در سناریوي دوم که استان تهران حذف شده است اسو نموده است 

مازندران درزمینه ارزش افزوده سایر واسطه گریهاي مالی در هر دو سال 

 داراي باالترین مزیت نسبی بوده است

1383 
384 

جعفري 

 صمیمی و حسینی

هدف این تحقیق بررسی مزیت نسبی ارزش افزوده فعالیت هاي اقتصادي 

. استبوده  هتل، خوابگاه  و رستوران  استان هاي کشور در جذب توریسم

این تحقیق نشان داد، بیشترین مقدار شاخص مزیت نسبی ارزش افزوده 

و  14/3،  14/3فعالیت هتل و خوابگاه در هر سه سال که بترتیب معادل 

1379-1381 
385 

جعفري 

صمیمی، حسینی و 

 زینال نژاد
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می باشد، متعلق به استان خراسان است، در حالی که کمترین مقدار  09/3

 می باشد، مربوط به استان 0و  05/0،  0این شاخص که بترتیب معادل 

 .کهگیلویه و بویراحمد است

هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه بین شاخص مزیت نسبی ارزش افزوده 

بخش کشاورزي با شاخص توسعه اقتصادي این بخش در استان خراسان و 

نتایج تحقیق نشان . بوده استمقایسه آن با وضعیت سایر استان هاي کشور 

استان خراسان در زمینه فعالیت بخش کشاورزي از مزیت نسبی  داده است،

برخوردار بوده و رتبه پانزدهم را در بین سایر استان هاي کشور بدست آورده 

در زمینه توسعه بخش کشاورزي نتایج تحقیق نشان می دهد که . است

برآورد شده  538/0شاخص توسعه بخش کشاورزي استان خراسان معادل 

است و این استان در رده استان هاي توسعه یافته در بخش کشاورزي 

 محسوب شده و رتبه سوم را از این لحاظ کسب نموده است

1385 
386 

جعفري 

 صمیمی و حسینی

  

  روش تحقیق

در کتاب ثروت ملل خود بیان می کند که  2آدام اسمیت. توسط اقتصاددانان کالسیک ارائه شده است 1ایده اصلی مزیت نسبی

اما . هر ملت میل دارد در تولیدي تخصص پیدا کند که با اجراي اصل اساسی تقسیم کار به طور طبیعی استعداد بیشتري دارد

 وي. ، نظریات خود را در خصوص اهمیت مزیت نسبی ارائه داد4اولین کسی بود که ضمن انتقاد از مزیت مطلق 3دیوید ریکاردو

  . ثابت کرد که هر کشور در تولیداتی که بیشترین مزیت نسبی را دارد باید تخصص کسب نماید

، 6اوهلین -، هکشر5نظریه سنتی مزیت نسبی که ابتدا توسط ریکاردو ارائه شد و سپس توسط اقتصاددانانی چون هابرلر

مزیت نسبی پرداخته است که بیشتر طرف عرضه  و دیگران پیگیري و تکامل یافت؛ به دیدگاه ایستاي 8، لئون تیف7ساموئلسون

به عنوان عوامل تعیین کننده مزیت ) که عوامل برونزاي تولید هستند(تولید را مد نظر قرار داده و بر نقش طبیعت یا تاریخ 

  .نسبی تأکید کرده است

امل تولید یعنی عرضه نسبی بر طبق این دیدگاه عامل اساسی تعیین کننده مزیت نسبی یک کشور، میزان برخورداري از عو

، نیروي کار و سرمایه است و این حداقل تفاوتی است که میان کشورهاي مختلف وجود داشته و شرط الزم براي 9منابع طبیعی

) تابع تولید(و فناوري ) شرایط تقاضا(حتی اگر تمام کشورها داراي رجحانات . ها استبراي تجارت متقابل سودمند میان آن

هاي عوامل نسبی وجود دارد، تفاوت در جویی ناشی از مقیاس در تولید باشند تا زمانی که تفاوتفاقد صرفهیکسان بوده و 

- اما مدت. هاي نسبی نیز وجود خواهد داشت و در نتیجه تجارت بر اساس مزیت نسبی توجیه خواهد داشتها و هزینهقیمت

ک کشور، ایستا و مزیت نسبی ی. هاي نسبی پویا داده استه مزیتهاي نسبی ایستا جاي خود را به نظریهاست که نظریه مزیت

تواند در مزیت نسبی می. در حال تحول استو ، مزیت نسبی مفهومی پویاست و در طی زمان خلق شده  ابدي نیست بلکه

نسبت به طول زمان از طریق تکامل چرخه زندگی محصول، تغییر در برخورداري از عوامل و دستیابی به بازدهی صعودي 

                                                        
1- Comparative Advantage.  
2 - Adam Smith. 
3 - David Ricardo. 
4 - Absolute Advantage. 
5 - Haberler. 
6-  Heckscher – Ohlin .  
7 - Samuelson.  
8-  Leontief.  
9 - Factor Endowments. 
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تواند به صورت درونزا و با استفاده از فناوري و بر اساس دیدگاه مزیت نسبی پویا، هر کشوري می. مقیاس، کسب شود

  )1387جعفري صمیمی و نقوي، (.هاي فناوري و عوامل دیگر به خلق مزیت بپردازدپیشرفت

فراوانی نسبی منابع خاص که در تولید یک یا چند  به طور خالصه وجود مزیت نسبی در گذشته عمدتاً به عنوان مزیت در     

تري به خود گرفته است و به مصادیق مزیت نسبی، مفاهیم پیچیدهمحصول شدت بیشتري دارد، تعبیر می شد، اما امروزه 

  .شودریزي و عملکرد نیز مربوط میتوانایی هاي تکنولوژیک، سازمان تولید و مدیریت و انعطاف پذیري در برنامه

  معرفی شاخص مزیت نسبی آشکار )1

به . معرفی شد در زمینه مزیت نسبی یک کشور در صادرات یک کاالي معین می باشد 2این شاخص که اولین بار توسط باالسا

. تجارت و صادرات باالسا معروف است به تجارت بین الملل به شاخص تخصصهمین دلیل این شاخص در ادبیات مربوط 

  :شود تعریف میصورت زیر ه شاخص فوق ب

��� =

صادرات کاالي � در کشور

 صادرات کاال در کشور

صادرات کاالي � در جهان

صادرات کاال در جهان

                         (1) 

  

االي فوق در در صادرت کشور به سهم صادرات ک xبه عبارت دیگر شاخص مزیت نسبی آشکار از تقسیم سهم صادرات کاالي 

لذا مقدار  هستندهمگی مثبت  RCAبا توجه به اینکه اجزاي تشکیل دهنده شاخص . آیدمی دستهبکل صادرات جهان 

بر اساس اطالعات مربوط به شاخص فوق چنانچه مقدار عددي این . کندیمرعددي این شاخص بین صفر و بی نهایت تغیی

کشور مورد نظر در صادرات آن کاال از مزیت شود که  صورت گفته می شاخص در مورد کاالهایی بزرگتر از یک باشد در این

ا را همچنین هرچه مقدار شاخص فوق بزرگتر باشد اولویت و مزیت نسبی یا رقابتی بیشتر آن کااله. نسبی برخوردار می باشد

صورت  در مقابل، چنانچه شاخص فوق براي برخی از کاالها کمتر از یک باشد در این. دهد براي کشور مورد نظر نشان می

  .کشور مورد نظر در زمینه صادرات این نوع کاالها از مزیت نسبی برخوردار نمی باشد

تواند  باشد و نمی این است که دامنه تغییرات آن بسیار زیاد می RCAالزم به توضیح است که یکی از معایب مهم شاخص     

توان با یک  ل فوق، شاخص فوق را میاي رفع مشکبر. شدت و درجه مزیت نسبی یا عدم مزیت نسبی را بخوبی نشان دهد

براي این منظور شاخص جدید که به شاخص مزیت نسبی . تبدیل یکنواخت به شاخص قرینه و یا نرمال شده تبدیل نمود

  :1شود صورت زیر تعریف میه آشکار قرینه شده معروف است، ب

���� =
��� −

��� +

                                                        

  : رجوع شود به براي مطالعه بیشتر در این زمینه  -2

، مقاله "اي صنعت نساجی در استان مازندرانبررسی مزیت نسبی اشتغال زایی صادراتی و ارزش افزوده "، )1380(جعفري صمیمی، احمد  -

  بیت مدرس، مهرماهارائه شده در همایش صنعت نساجی و پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تر

- Ballasa, B (1965 ), "Trade Liberalization and Revealed Comparative Advantage", The Manchester School of 

Economics and Social Studies, No.33 . 

 

1- Symmetric Reveled Comparative Advantage (SRCA).                                                                           
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شود که دامنه تغییرات شاخص  صورت مشاهده می باشد در اینبین صفر و بی نهایت می RCAبا توجه به اینکه شاخص 

 SRCAصورت  بزرگتر از یک باشد در این RCAبه عبارت دیگر چنانچه . باشد می+  1و    -1ه و قرینه فوق بین تعدیل شد

 .خواهد بود  -1یک عدد منفی بین صفر تا  SRCAکوچکتر از یک باشد  RCAکه بین صفر و یک خواهد بود و در حالتی

به عدد یک  SRCA همچنین بدلیل دامنه محدود شاخص تعدیل شده فوق، شبیه ضریب همبستگی می توان گفت که هرچه

توان  اه میمیل نماید آنگ - 1باشد و در عوض هرچه از صفر به سمت عدد  صورت مزیت نسبی بیشتر می نزدیکتر شود در این

  .شود گرفت که عدم مزیت نسبی تشدید می نتیجه

  شودزیر استفاده می به صورتشاخص مزیت نسبی آشکار گیري مزیت نسبی از  در این مقاله نیز، براي اندازه

 
                                               (3) 

 عالیت اقتصادي ومعرف ف aمعرف کل کشور است و اندیس  cمعرف منطقه مورد بررسی و اندیس  iدر این شاخص، اندیس 

توان به صورت زیر  هاي این شاخص جدید را می بدین ترتیب متغیر. 1باشد هاي اقتصادي مورد بررسی می یا هر یک از بخش

  :تعریف کرد
i
aAD : ارزش افزوده بخش و یا فعالیت اقتصاديa  در منطقهi،  
iGDP : کل ارزش افزوده یاتولید ناخالص داخلی منطقهi،  
c
aAD : ارزش افزوده بخش و یا فعالیت اقتصاديa ،در کشور  
cGDP :کل ارزش افزوده یا تولید ناخالص داخلی کشور.  

شود؛ اگر مقادیر این شاخص بین  ي از صفر تا بی نهایت را شامل مییافته باالسا، مقادیراین شاخص همانند شاخص تکامل 

صفر و یک باشد، نشانه نبود مزیت نسبی و اگر بزرگتر از یک باشد نشانه وجود مزیت نسبی در بخش یافعالیت مورد نظر می 

از صفر تا بی نهایت شاخص فوق را به محدوده همچنین می توان این شاخص را به صورت متقارن شده نوشت و محدوده . باشد

  . از منفی یک تا مثبت یک نرمال کرد

  نتایج

  :به دو نکته توجه کردها بایدقبل از تجزیه و تحلیل داده

 در سطح هاهاي اقتصادي، دادهدر اطالعات منتشر شده در رابطه با ارزش افزوده فعالیت )1

از آنجایی که در تحقیق حاضر به برسی . است و فقط در سطح استان قابل دسترسی است ها  منتشر نشدهشهرستان

شده است، لذا در پژوهش این ها پرداختهمزیت ارزش افزوده خدمات شهري مشهد و مقایسه آن با سایر مراکز استان

زوده استان با این نسبت فرض صورت گرفته که نسبت ارزش افزوده فعالیت مورد نظر در مرکز استان به کل ارزش اف

  .برابر استدر سطح مرکز استان 

                                                        
در حقیقت ابتکاري که در این تحقیق به کار رفته، این است که شاخص فوق را، که مربوط به صادرات بوده و صورت مربوط به یک کشور و مخرج  - ١

ن کار ای. تمربوط به کل جهان است، تعدیل کرده و به جاي صادرات از ارزش افزوده و به جاي کشور و جهان، به ترتیب از استان و کشور استفاده شده اس

زایی، در مقاالتی از جمله، بررسی مزیت نسبی ارزش افزوده اي آموزش فنی و حرفه اي دولتی و خصوصی استان مازندران و بررسی مزیت نسبی اشتغال 

انجام گرفته   یزن قبلی تحقیقاتدر ) دکتر احمد جعفري صمیمی(از نویسندگان   یکیصادراتی و ارزش افزوده اي صنعت نساجی در استان مازندران توسط  

 )رجوع شود به بخش منابع. (است

 

c

c
a

i

i
a

GDP

AD
GDP

AD

RCA 
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است، اما به  1388تا  1384هاي هاي برنامه چهارم توسعه سالمحدوده زمانی این پژوهش سال )2

و  1385، 1384هاي براي دو سال پایانی، محدوده زمانی به سه سال اول برنامه یعنی سالاطالعات  منتشر نشدندلیل 

 .ست، محدود شده ا1386

با توجه به وسعت و جمعیت شهر تهران و اینکه حجم باالیی از ارزش افزوده خدمات شهري کل  )3

کشور مربوط به این استان است و میزان ارزش افزوده این فعالیت در تهران تفاوت معنی داري با سایر استان ها دارد، 

خدمات شهري را ایجاد کرده است و مقدار آن  استان تهران بیشترین مقدار ارزش افزوده 1384به عنوان مثال در سال 

ها دو سناریو جداگانه یکی ، لذا به منظور بررسی وضعیت مزیت استاناست) خراسان رضوي(برابر مقدار استان بعدي  8

  .شودبا تهران و دیگري با حذف تهران طرح می

  هابررسی سهم ارزش افزوده خدمات شهري در مراکز استان) 1

با توجه به جدول زیر  .هاي مختلف آمده استروند سهم ارزش افزوده خدمات شهري از کل ارزش افزوده استان در جدول زیر  

  .کاهش استسهم ارزش افزوده خدمات شهري در ارزش افزوده کل خراسان رضوي در حال 

نخست رتبه  رضوي در سالاستان خراسان  .هاي مورد مطالعه استان تهران رتبه نخست را به خود اختصاص داده استدر سال

در این سال استان . کسب کرده استرتبه چهارم را  1386کند که در سال دوم را داراست و در هر سال یک پله نزول می

  .اندهاي دوم و سوم را کسب کردهشاه و لرستان به ترتیب رتبهکرمان
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  )درصد (در برنامه چهارم هاي مختلف در استان فعالیت خدمات شهري سهم ارزش افزوده -3جدول 

1384 1385 1386 

 مقدار استان مقدار استان مقدار استان

 2.11 تهران 2.12 تهران  2.13 تهران

 1.06 کرمانشاه 1.21 کرمانشاه 1.23 خراسان رضوي

 1.04 لرستان 1.20 خراسان رضوي 1.02 لرستان

 1.02. خراسان رضوي 1.06 لرستان 0.89 قزوین

 0.99 قم 0.95 قم 0.88 اصفهان

 0.89 کرمان 0.92 فارس 0.87 سیستان وبلوچستان

 0.87 زنجان 0.91 اصفهان 0.82 فارس

 0.86 بلوچستان وسیستان 0.90 قزوین 0.78 کرمانشاه

 0.85 قزوین 0.83 سیستان وبلوچستان 0.78 آذربایجان شرقی

 0.83 اصفهان 0.81 همدان 0.76 کرمان

 0.79 هرمزگان 0.80 کرمان 0.75 زنجان

 0.77 بختیاريو چهارمحال 0.79 زنجان 0.75 قم

 0.76 آذربایجان شرقی 0.78 گیالن 0.73 همدان

 0.71 گلستان
چهارمحال و 

 بختیاري
 0.72 گیالن 0.76

 0.71 آذربایجان غربی 0.73 هرمزگان 0.70 سمنان

 0.71 همدان 0.73 آذربایجان شرقی 0.66 چهارمحال و بختیاري

 0.69 اردبیل 0.73 گلستان 0.63 گیالن

 0.68 سمنان 0.70 سمنان 0.62 یزد

 0.65 گلستان 0.70 یزد 0.61 آذربایجان غربی

 0.61 فارس 0.70 اردبیل 0.59 اردبیل

 0.56 خراسان جنوبی 0.67 آذربایجان غربی 0.57 هرمزگان

 .056 یزد 0.62 جنوبیخراسان  0.56 خراسان جنوبی

 0.53 خراسان شمالی 0.58 مازندران 0.55 مازندران

 0.53 مازندران 0.49 خراسان شمالی 0.51 مرکزي

 0.50 مرکزي 0.49 کردستان 0.45 خراسان شمالی

 0.40 کردستان 0.47 مرکزي 0.44 کردستان

 0.31 ایالم 0.36 بوشهر 0.33 بوشهر

 0.30 بوشهر 0.35 ایالم 0.32 ایالم

 0.29 خوزستان 0.31 خوزستان 0.27 خوزستان

 0.08 کهگیلویه وبویراحمد 0.06 کهگیلویه وبویراحمد 0.06 کهگیلویه وبویراحمد

  هاي پژوهشبر اساس داده محقق اتمحاسب: منبع
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  هافعایت خدمات شهري در مراکز استانشاخص مزیت نسبی آشکار و متقارن محاسبه ) 2

گیریم در سناریو خدمات شهري در براي مراکز مختلف استانها دو سناریو در نظر می شاخص مزیت نسبیجهت بررسی بهتر 

ستان تهران به دلیل موقعیت سیاسی و حجم جمعیت باالي خود درصد باالیی ا. پردازیماول به بررسی وضعیت تمام استانها می

این در سناریو دوم استان تهران را از تحلیل خود حذف کرده و از خدمات شهري کل کشور را به خود اختصاص داده است، بنابر

  .پردازیمها میبه بررسی شاخص براي بقیه استان

دي فواصل مشخصی جهت رتبه بن SRCAپردازیم، پس از محاسبه در این قسمت هاي بعد ابتدا به محاسبه شاخص می

یشترین مقدار و ب) -1(که بین کمترین مقدار   SRCA گردد، به گونه اي که طبق شاخص ها به شرح زیر تعریف میاستان

  .گروه دسته بندي می شوند 4ها به گیرد، استان قرار می+) 1(

  SRCA ها که شاخصاي از استانباشد در گروه داراي مزیت باال و دسته+ 5/0بزرگتر از  SRCA شاخصگروه اول که در آن 

 -5/0بین دو حد صفر و   SRCA همچنین گروه سوم که شاخص. شوند می باشد، داراي مزیت تلقی+ 5/0ا آن ها بین صفر ت

  .تان به هیچ عنوان مزیت دار نیستباشد، گروهی که اس -1تا  - 5/0قرار دارد، گروه فاقد مزیت و گروهی که شاخص آن ها بین 

  

  ها  یت خدمات شهري درتمامی مراکز استانلمحاسبه شاخص مزیت نسبی آشکار و متقارن فعا) 1- 2

  .کشور آمده استهاي استان تمامی هاي مورد مطالعه مختلف برايشاخص مزیت نسبی در سال نتایج 4در جدول شماره 

استانهاي داراي مزیت قرار دارد، اما مقدار شاخص براي این شهر سیر  به دست آمده مشهد در گروه دوم یعنیه نتایج با توجه ب 

اساس این در رتبه بندي بر است و  0.0361و  0.0999.،0.1317به ترتیب 1386و  1385، 1384ي هانزولی دارد و در سال

  .قرار دارد چهارمو  سوم، دوم به ترتیب رتبه هاي 1386و  1384،1385مقیاس در سالهاي 

، قم، کرمان هاي کرمانشاهاستان توانهاي برنامه مزیت نسبی این فعالیت در آنها بهبود یافته است میهایی که در سالاز استان

هاي بعد رتبه دوم را بعد از تهران کسب است که در سالرا دارا  8رتبه  1384استان کرمانشاه در سال . را نام بردو زنجان 

   . است کرده

مراکز کرمانشاه و قم داراي مزیت بودند و در پایان برنامه  لرستانمرکز استان تهران، خراسان رضوي و  3در ابتداي برنامه فقط 

یابد و در بعضی ها بهبود مینمه مقدار شاخص براي بعضی از استاهاي برنادر طول سال. شوندنیز به این مراکز اضافه می

  .یابدها کاهش میاستان
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  در برنامه چهارم هافعالیت خدمات شهري در مراکز استان براي شاخص مزیت نسبی آشکار متقارن -4جدول 

1384  1385  1386 

  مقدار  استان  مقدار  استان  مقدار  استان

 0.38 تهران 0.36 تهران 0.38 تهران

 0.054 کرمانشاه 0.104 کرمانشاه 0.132 خراسان رضوي

 0.046 لرستان 0.099 خراسان رضوي 0.039 لرستان

 0.036 خراسان رضوي 0.037 لرستان -0.03 قزوین

 0.02 قم -0.016 قم - 0.034 اصفهان

 - 0.035 کرمان - 0.031 فارس - 0.037 وبلوچستانسیستان 

 -0.046 زنجان - 0.034 اصفهان -0.067 فارس

 - 0.049 سیستان وبلوچستان - 0.041 قزوین - 0.103 کرمانشاه

 - 0.053 قزوین - 0.083 سیستان وبلوچستان - 0.103 آذربایجان شرقی

 -0.07 اصفهان -0.096 همدان - 0.104  کرمان

 -0.09 هرمزگان -0.01 کرمان - 0.110 زنجان

 -0.11 چهارمحال و بختیاري -0.11 زنجان - 0.111 قم

 -0.11 آذربایجان شرقی -0.12 گیالن - 0.127 همدان

 -0.14 گیالن -0.13 چهارمحال و بختیاري - 0.144 گلستان

 - 0.143 آذربایجان غربی - 0.147 هرمزگان - 0.147 سمنان

 - 0.148 همدان -0.15 شرقیآذربایجان  - 0.171 چهارمحال و بختیاري

 -0.161 اردبیل -0.15 گلستان - 0.197 گیالن

 -0.17 سمنان -0.17 سمنان - 0.207 یزد

 -0.19 گلستان - 0.174 یزد - 0.209 آذربایجان غربی

 - 0.217 فارس -0.19 اردبیل -0.226 اردبیل

 -0.226 خراسان جنوبی - 0.194 آذربایجان غربی - 0.242 هرمزگان

 -0.226 یزد - 0.224 خراسان جنوبی - 0.253 جنوبیخراسان 

 - 0.245 خراسان شمالی -0.26 مازندران -0.261 مازندران

 - 0.292 مازندران - 0.337 خراسان شمالی - 0.297 مرکزي

 - 0.308 مرکزي -0.34 کردستان - 0.353 خراسان شمالی

 -0.40 کردستان - 0.375 مرکزي -0.360 کردستان

 -0.506 ایالم -0.47 بوشهر - 0.472 بوشهر

 - 0.524 بوشهر - 0.478 ایالم -0.486 ایالم

 - 0.528 خوزستان - 0.522 خوزستان - 0.551 خوزستان

 - 0.843 کهگیلویه وبویراحمد - 0.877 کهگیلویه وبویراحمد - 0.878 کهگیلویه وبویراحمد

 هاي پژوهشبر اساس داده محقق  اتمحاسب: منبع

  

  ها بجز تهران یت خدمات شهري در مراکز استانلآشکار و متقارن فعا محاسبه شاخص مزیت نسبی) 2- 2

در  .آمده استتهران  ا حذفکشور بهاي هاي مورد مطالعه براي استاننتایج شاخص مزیت نسبی در سال 5در جدول شماره

کردیم و همچنین ارزش افزوده خدمات شهري تهران را  مکشور کاین سناریو ما ارزش افزوده کل تهران را از ارزش افزوده کل 

  .حذف نمودیم شهري کشور نیز از کل ارزش افزوده خدمات
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  رمادر برنامه چه ها با حذف تهرانشاخص مزیت نسبی آشکار و متقارن فعالیت خدمات شهري در مراکز استان - 5جدول 

1384  1385  1386 

 مقدار استان مقدار استان مقدار استان

 0.314 کرمانشاه 0.335 کرمانشاه 0.376 خراسان رضوي

 0.306 لرستان 0.331 خراسان رضوي 0.293 لرستان

 0.297 خراسان رضوي 0.274 لرستان 0.229 قزوین

 0.282 قم 0.223 قم 0.226 اصفهان

 0.231 کرمان 0.21 فارس 0.222 سیستان وبلوچستان

 0.221 زنجان 0.207 اصفهان 0.194 فارس

 0.2 قزوین 0.158 کرمانشاه
سیستان 

 وبلوچستان
0.219 

 0.214 قزوین 0.159 سیستان وبلوچستان 0.158 آذربایجان شرقی

 0.197 اصفهان 0.147 همدان 0.157 کرمان

 0.179 هرمزگان 0.143 کرمان 0.152 زنجان

 0.132 زنجان 0.151 قم
چهارمحال و 

 بختیاري
0.162 

 0.154 آذربایجان شرقی 0.123 گیالن 0.134 همدان

 0.117 گلستان
چهارمحال و 

 بختیاري
 0.134 گیالن 0.113

 0.126 آذربایجان غربی 0.096  هرمزگان 0.115 سمنان

 0.121 همدان 0.094 آذربایجان شرقی 0.09 چهارمحال و بختیاري

 0.107 اردبیل 0.093 گلستان 0.064 گیالن

 0.1 سمنان 0.071 سمنان 0.053 یزد

 0.077 گلستان 0.067 یزد 0.051 آذربایجان غربی

 0.05 فارس 0.051 اردبیل 0.033 اردبیل

 0.009 خراسان جنوبی 0.048 آذربایجان غربی 0.016 هرمزگان

 0.004 یزد 0.017 خراسان جنوبی 0.004 خراسان جنوبی

 - 0.023 خراسان شمالی - 0.022 مازندران - 0.003 مازندران

 -0.03 مازندران -0.0106 خراسان شمالی - 0.043 مرکزي

 - 0.048 مرکزي - 0.109 کردستان -0.11 خراسان شمالی

 -0.16 کردستان - 0.149 مرکزي - 0.113 کردستان

 - 0.278 ایالم -0.26 بوشهر - 0.244 بوشهر

 - 0.302 بوشهر -0.27 ایالم -0.262 ایالم

 - 0.307 خوزستان - 0.322 خوزستان - 0.342 خوزستان

 - 0.807 کهگیلویه وبویراحمد - 0.802 کهگیلویه وبویراحمد
کهگیلویه 

 وبویراحمد
0.746- 

  هاي پژوهشبر اساس داده محقق اتمحاسب: منبع

  

کند و تعدادي از استانها از گروه سوم، فاقد براي مراکز مختلف تغییر می مزیت نسبی با حذف تهران مقدار عددي شاخص

  .گیرندها در گروه اول جاي نمیشوند، ولی همچنان هیچ کدام از مراکز استانمزیت تبدیل میمزیت، به گروه دوم ، داراي 
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هاي برنامه روند نزولی دارد و بیشتر از سناریو قبلی است اما همچنان براي سالدر این سناریو اعداد به دست آمده براي مشهد 

به  1386و  1385، 1384هاي در سالو  0.297و  0.331، 0.376به ترتیب  1386و  1385، 1384هاي در سالمقدار آن 

  .اول ، دوم و سوم را کسب کرده استهاي ترتیب رتبه

دول قرار هاي باالي جهاي برنامه جز استانهایی هستند که در طول سالاز استاناستانهاي کرمانشاه، قم، کرمان و زنجان 

- پایانی استان کرمانشاه رتبه نخست و بعد از آن استانهاي لرستان، خراسان رضوي، قم، کرمان و زنجان رتبه در سال .گیرند می

  .دهندهاي بعدي را به خود اختصاص می

  شاخص مزیت نسبی آشکار و متقارن فعایت خدمات شهري براي کل برنامه متوسط محاسبه) 3

مقدار میانگین متغیرها  ،RCAه باشیم باید در صورت و مخرج رابطه شاخص هاي مختلف را براي کل برنامه داشتجایگاه استان

  .در طول برنامه را قرار دهیم

و با حذف تهران  6استانها در جدولنتایج حاصل از بررسی براي کل . مبریدو سناریو را در به کار میبراي بررسی میانگین نیز 

  .آمده است 7در جدول

خدمات شهري بعد از است  و مشهد از نظر مزیت  0.084متقارن براي مشهد برابر با مزیت نسبی مقدار شاخص  6در جدول

هاي بعدي را به خود هاي لرستان، کرمانشاه، قم و قزوین رتبهبعد از مشهد استان .گیرددوم کشور قرار میتهران در رتبه 

  .دهنداختصاص می

  

  برنامه چهارم در هامراکز استان افزوده فعالیت خدمات شهريارزش  هاي مزیت نسبیمیانگین شاخص-:6جدول 

 RSCA استان RSCA استان

 - 0.147 هرمزگان 0.377 تهران

 -0.164 سمنان  0.084 خراسان رضوي

 -0.164 گلستان 0.041 لرستان

 - 0.177 آذربایجان غربی 0.036 کرمانشاه

 - 0.187 اردبیل - 0.024 قم

 - 0.217 یزد - 0.043 قزوین

 - 0.244 خراسان جنوبی - 0.049 اصفهان

 - 0.273 مازندران - 0.057 سیستان وبلوچستان

 - 0.319 خراسان شمالی - 0.072 کرمان

 - 0.327 مرکزي - 0.084 زنجان

 - 0.371 کردستان -0.11 فارس

 - 0.492 ایالم - 0.123 آذربایجان شرقی

 - 0.494 بوشهر - 0.125 همدان

 - 0.532 خوزستان - 0.131 چهارمحال و بختیاري

 -0.146 گیالن
کهگیلویه 

 وبویراحمد
0.866- 

  هاي پژوهشاساس داده برمحقق  اتمحاسب: منبع                                          

  

 .آیندمیاز گروه سوم به گروه دوم  هاتعدادي از استانیابد و ي مراکز استان افزایش میبا حذف تهران مقدار شاخص براي همه

  . گیردیابد و در رتبه اول قرار میافزایش می 0.33مقدار شاخص براي مشهد به 
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  تهران بدونکشور هاي مزیت نسبی ارزش افزوده فعالیت خدمات شهري مراکز استانها در برنامه چهارم میانگین شاخص -7جدول 

 SRCA استان SRCA استان

 0.094 سمنان 0.33 خراسان رضوي

 0.094 گلستان 0.292 لرستان

 0.08 آذربایجان غربی 0.287 کرمانشاه

 0.07 اردبیل 0.231 قم

 0.04 یزد 0.213 قزوین

 0.01 خراسان جنوبی 0.208 اصفهان

 -0.02 مازندران 0.2 سیستان وبلوچستان

 -0.07 خراسان شمالی 0.185 کرمان

 -0.08 مرکزي 0.174 زنجان

 -0.13 کردستان 0.148 فارس

 - 0.272 ایالم .0.136 شرقیآذربایجان 

 - 0.274 بوشهر 0.133 همدان

 -0.32 خوزستان 0.128 چهارمحال و بختیاري

 0.783 کهگیلویه وبویراحمد 0.112 گیالن

 0.11 هرمزگان
  

 هاي پژوهشبر اساس دادهمحقق   اتمحاسب: منبع                                    

  

  نتیجه گیري 

هاي برنامه چهارم فعالیت خدمات شهري در طول سالمزیت نسبی ارزش افزوده  شهر مشهد در  جایگاه بررسیاین مقاله، به 

از شاخص تکامل یافته باالسا و شاخص مزیت نسبی آشکار  بدین منظورپرداخته است و ، هاي کشوردر میان مراکز استان

در شهر مشهد داراي هاي مورد بررسی شهري در طول سال خدمات دهد که فعالیتنتایج نشان می .استفاده شده است متقارن

 اشتهاز تهران در مکان دوم قرار د پسمشهد  چهارم در ابتداي برنامهاین شهرستان شاخص مزیت نسبی  و از لحاظمزیت بوده 

از مراکز تهران، کرمانشاه و پس   در پایان برنامه یافته است به گونه اي کههاي برنامه مقدار شاخص کاهش ولی در طول سال

ي مقدار شاخص براي مشهد و همههمچنین در سناریوي دوم بدون تهران . داده استلرستان رتبه چهارم را به خود اختصاص 

، مشهد در ابتداي برنامه رتبه نخست را داراست و شوند از مزیت نسبی برخوردار میو مراکز بیشتري  یافتهمراکز استان افزایش 

در کل سالهاي  در بررسی میانگین شاخص مزیت نسبی  .گیردت بعد از مراکز کرمانشاه و لرستان در رتبه سوم قرار میدر نهای

بعد از تهران در جایگاه دوم قرار  این شهرستان بدین معنی که. شود تایج فوق  در مورد مشهد تایید میچهارم نیز ن برنامه

باحذف تهران از الگو مقدار  ودر سناریوي دوم .گیرندهاي بعدي قرار میوین در رتبهو مراکز لرستان، کرمانشاه، قم و قز گرفته

مراکز  سایرگیرد و ترتیب رتبه بندي قرار می ، مشهد در جایگاه نخستیافته وها افزایش استان ي مراکزشاخص براي همه

   .کندتغییري نمیاستان  نیز 
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  اتپیشنهاد

فعالیت خدمات شهري  در از مزیت نسبی ارزش افزوده هایی بوده است که کز استانامر از مشهدبا توجه به نتایج به دست آمده 

گذاري بیشتر در  سرمایهدر میان مراکز استانها   این شهرستانبه منظور حفظ  و بهبود جایگاه  بنابراین. استبر خوردار بوده 

  . شودهاي مربوط به خدمات شهري توصیه می فعالیت

شناخته شده است، و خدمات شهري از  کشور شهر زیارتی و توریستی مهمترینمشهد به عنوان از آنجایی که  عالوه بر این

  :د شومی پیشنهاد بنابراین موارد زیر  .خدماتی است که به طور عمده براي مسافران ملموس است

 به آبگذاري بیشتر در خدمات مربوط به دلیل زیارتی بودن و حجم باالي مسافران سرمایه 

 و آشامیدنی ،خوراکی مواد فروش و نگهداري و توزیع تهیه، عمومی و مراکز بهداشتی، اماکن آشامیدنی، کنترل

  .شوددرمانی توصیه می و بهداشتی بهداشتی، مراکز

 به دلیل اینکه مورد نیاز مسافران و  خدمات مربوط به حمل و نقل عمومی درون شهري

از لحاظ گذاري در آن داراي منافع باالیی اجتماعی است و است که سرمایه از دیگر خدماتی شهروندان بوي است

 .مدزایی و نیز داراي مزیت استدرآ

 عمومی، هاي کتابخانه ، مانندتفریحی و رفاهی خدماتگذاري در فعالیت هاي مربوط به سرمایه 

نیز به دلیل اینکه از جمله خدمات ،  سبز فضاي شهرها و پیرامون طبیعی تفرجگاههاي باز، فضاهاي ورزشی، زمینهاي

  .شودمورد نیاز شهروندان بومی و مسافران است و در مشهد داراي مزیت نسبی است، توصیه می
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