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 چکیده 

و کار هستند که از  کسب استقرار مكان تفكر درباره از جدیدی روش های صنعتی مبینخوشه
های زنجیرهسازی محصول، رقابت صنعتی را بهبود بخشیده و بازده کل را از طریق  طریق تخصصی

مندی  دهند. در پژوهش حاضر با بهرهارزش کسب و کار و کاهش هزینه های معامالت افزایش می 
از مدل خوشه مارشال و استفاده از سه رویكرد کمی شاخص خوشه، تجزیه و تحلیل جدول داده  

بررسی تشكیل خوشه – و  به شناسایی  ارد جی  آماره گیتس  و  استان ستانده  در  های مستعد 
های متمرکز با استفاده از نرم  هر پرداخته شده است. بدین ترتیب، ابتدا جهت تعیین فعالیتبوش

در    ISICرقمی    4رسته فعالیت به تفكیک کد    46و آمار اشتغال    Eviews6و    Excelافزارهای  
های متفاوت صنعت، معدن، خدمات و بازرگانی، آموزش، بهداشت و درمان و سایر خدمات  بخش

(، شاخص خوشه محاسبه شد و سپس با استفاده از تجزیه و 97- 98)  اجتماعی در سالعمومی و  
پیوندهای قوی میان    - تحلیل جدول داده و محاسبه شاخص ضرائب فنی به شناسایی  ستانده 

های مستعد تشكیل ها پرداخته شد. در ادامه آماره گیتس ارد جی جهت تعیین شهرستانفعالیت
محاسبه شد. نتایج حاصل از محاسبه شاخص خوشه     ArcGIS10.2افزارخوشه صنعتی در نرم

میان بخش از  داد که  میزان نشان  از  بوشهر  استان  در  بازرگانی  و  مختلف، بخش خدمات  های 
این از  است.  بوده  برخوردار  باالیی  اشتغال  فعالیتتمرکز  میان  از  خوشه  تشكیل  امكان  های  رو 

ران دارای بیشترین میزان تمرکز اشتغال در شهرستان  و رستو داری  خدمات و بازرگانی رسته هتل
ستانده مشخص کرد که این رسته   -بوشهر بوده است. سپس نتایج حاصل از تحلیل جدول داده

نهاده تأمین بوده و  ای فعالیتهای واسطهکننده  گاز و خدمات مالی  های کشاورزی، برق، آب و 
 داری و رستوران بوده است.ای در رسته هتلای واسطههکننده نهادهها نیز تأمینمتقابالً این رسته

-آالت، وسایل نقلیه، حمل ماشین  هایای رستههای واسطهتأمین کننده نهادههمچنین این رسته  
و خدمات مربوط   ارتباطات، مواد شیمیایی، خدمات آموزشی، خدمات فرهنگی و انبارداری و نقلو

داری  در فعالیت هتل  به آب بوده است. نتایج آماره گیتس ارد جی نشان داد که شهرستان بوشهر
 های گناوه و دیلم امكان تشكیل خوشه را دارا بوده است. و رستوارن با شهرستان

ای، شاخص خوشه، آماره گیتس ارد جی،   های صنعتی، توسعه منطقهخوشه  های کلیدی:واژه
 . ستانده  –داده  جدول
     JEL :R11 ،D22، .C15بندی طبقه
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 مقدمه -1

شده    همراه  کشور  یک   اقتصاد  هایجنبه  از   بسیاری  در  گسترده  تغییرات   با   اقتصادی  توسعه

تغییرات جنبه .است گرفته،  قرار  توجه  مورد  اخیر  سالیان  طی  که    سیستماتیک  ای 

.  شودمشاهده می رفاه  از باالتری سطح  به کشورها رسیدن   با  است که اقتصادی  جغرافیای 

  باالتر  افزوده  ارزش   دارای   هایفعالیت  سمت   های درون صنایع بهفعالیت  توسعه،  با   همزمان

در    .کنند  رقابت  صنایع   از  ای گسترده  مجموعه  در   موفقیت   با   شوندقادر می  تغییر یافته و 

  ، مكان  بین  املتع   درک  برای  راهی   ها ابزار مفهومی مهمی هستند که این راستا، خوشه

 .(2015 ،1)کتلز  کنندمی فراهم  در هر منطقه  تخصصی را الگوهای و های ارزش زنجیره
ترین هدف اقتصادی یک کشور است که از طریق رشد و  دستیابی به توسعه پایدار مهم

(. 1399،  2شود )بهنامیان و همكاران هماهنگی بین بخش های مختلف اقتصادی حاصل می

 استفاده 3صنعتی  هایخوشه توسعه از استراتژی یافته ازکشورهای توسعه بسیاری امروزه

بر رقابت هایخوشه که چرا کنندمی  از فراتر طور و همین  در کشورها پذیریصنعتی 

 وکار کسب استقرار مكان  تفكر درباره از  جدیدی روش و مبین گذارند می  اثر ملی  مرزهای

در (1389 ،4)میرحسینی است     های بخش  در  تولیدکنندگان   کشور،  نقاط  از   بسیاری  . 

  همكاری   یا   و   تعامل  برای  خود  فعالیت  با  مرتبط   هایزنجیره  از   کافی  اطالع  اقتصادی   مختلف

های ناشی از مقیاس درونی و بیرونی خواهد ای موجب کاهش صرفهندارند. چنین پدیده

ذاتی دارند که ناشی از    هایصنایع کوچک و متوسط در ایران مشكالت و محدودیتشد.  

و خدمات،   فناوری  به  رقابتی، دسترسی  محیط  و  ثبات  اولیه،  طبیعت  و  ماهیت  اندازه، 

های کارآفرینی و نوآوری داشتن نقش برجسته و مهم در صنعت به صورت انفرادی، دیدگاه

های کوچک و متوسط توان باالیی برای ایجاد رشد اقتصادی مداوم  است. هر چند بنگاه

د، اما اغلب آن ها از نیاز بازار، وسعت آن و چگونگی توزیع کاال مطلع نیستند. همچنین  دارن

ها اگر بازار را بشناسند برخی مواقع با مشكالتی در زمینه تأمین مواد اولیه چه  برخی بنگاه

 (.1390، 5شوند )آل عمران از لحاظ دسترسی و چه قیمت مواجه می
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  های درون خوشه دارد یک حوزه جغرافیایی مزایایی برای بنگاهبنابراین، تمرکز بنگاه ها در  

بر   عالوه  تخصصیکه  و  شدن  هدفمند  به  صنایع  فعالیتسازماندهی  شدن  کمک  تر  ها 

های کسب و کار به دالیل متعددی از جمله  نماید.  به علت اهمیت باالی خوشهشایانی می

اقتصادی  خوشه  -اهمیت  بااجتماعی  نیز  ایران  کشور  جهت  ها،  را  متنوعی  اقدامات  ید 

ها با توجه به شرایط کشور و  های صنعتی انجام دهد. خط مشیشناسایی و توسعه خوشه

دقیق عبارت  به  و  گرفته  قرار  بازنگری  مورد  خوشه  هر  شرایط  بومینیز  شوند  تر  سازی 

  به طور کلی از مقایسه مطالعات صورت پذیرفته در ایران (.  1396،  1)منوریان و همكاران 

توان نتیجه گرفت که در ایران، در حوزه صنعت به طور دقیق در سطوح  و سایر کشورها می

به صورت کلی )استانی    ای کاربردی صورت نگرفته است و اکثریت کارهاای، مطالعهمنطقه

های  رو، الزم است با استفاده از آمارهای موجود و روشاز این   و یا کشوری( بوده است.

رو، در  های هر شهرستان در هر استان شناسایی شود. از این ها و فرصتظرفیتگوناگون،  

های زیر  ها و رستههای اشتغال در اکثر فعالیتاین تحقیق با توجه به موجود بودن آمار

که    2( از شاخص جدیدی بنام شاخص خوشه97-98ها در آخرین سال آماری )بخش آن

عیت هر شهر یا منطقه توجه دارد، استفاده شده  عالوه بر آمار اشتغال به مسافت و جم

است،  است.   متمرکز  فعالیت  بیشترین  دارای  که  با مشخص شدن شهرستانی  ادامه،  در 

فعالیتی که دارای باالترین ارزش شاخص خوشه بوده تعیین شده و سپس رسته فعالیتی  

انتخاب شد بوده جهت تشكیل خوشه صنعتی  ه  که بیشترین ارزش شاخص خوشه دارا 

ستانده و محاسبه شاخص ضریب فنی به    - است. سپس با استفاده رویكرد جدول داده  

شناسایی پیوند فعالیت های مختلف با آن رسته فعالیت پرداخته شده است. در نهایت از  

در جهت مشخص نمودن وابستگی مكانی )خود همبستگی فضایی(    3آماره گیتس ارد جی 

ستان با فعالیت )رسته( متمرکز در شهرستان مستعد  های ا میان فعالیت )رسته( شهرستان

  تشكیل خوشه در استان بوشهر بهره گرفته شده است.

بدین صورت است که بخش پژوهش  و مطالعات    دوم پژوهش،  ساختار  نظری  مبانی  به 

  شناسایی   مورد استفاده برای  ایمرحله  سه  رویكرد  سوم  شده است. در بخش  پرداخته  مشابه

 
1  Monavarian et al. (2017) 
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  و بخش پنجم به ترتیب به تحلیل نتایج   چهارم  سپس بخش.  شده است  توصیف  هاخوشه

 اختصاص یافته است. گیریمطالعه و نتیجه  مورد  منطقه در  آمده دست به

 ادبیات موضوع  -2

توان در نظریات آلفرد  پشتوانه نظری پدیده خوشه شدن یا تجمع را برای اولین بار می

شود.  های اقتصادی اطالق می تمرکز فضایی مردم و فعالیتیافت. مفهوم تجمع به    1مارشال 

های متمرکز شده از مفهوم  بیش از یک از قرن پیش، آلفرد مارشال برای توجیه فعالیت

های  های اقتصادی بیرونی استفاده کرد. مزایای تجمع منتج شده از سه دسته صرفهصرفه

این صرفه که  است  کامكانی  برای  مشترک  بازار  شامل  متخصص،  ها  و  مهارت  با  رگران 

دسترسی به دروندادها و خدمات تخصص یافته است. این سه مزیت ناشی از تمرکز مكانی  

های  های متمرکز شده در خوشه را با استفاده از مفهوم صرفههسته اصلی حاصله برای بنگاه

  که   هاییشرکت  که   دهد می  نشان   خوشه  نظریه (.1388،  2تجمع توجیه نمودند )برمكی 

-می استفاده خوشه های دورنفرصت  از هستند،  جغرافیایی شده  تعریف خوشه از  بخشی

  نزدیكی   علت   به  مزایا  شود. اینمی  منطقه   اقتصادی  خروجی  رشد  به  منجر  مزایا   این  و  کنند 

  های کند: اول، هزینهمی  ایجاد  را  فرصت   دو  خود  نوبه  به  آید که   می  وجود  به   جغرافیایی

  کند و دوم، می  ایجاد  صرفه ناشی از تجمع اقتصادی  طریق  از  هاشرکت  برای  پایینی  ورودی

  و   دهد )ولمن می  افزایش   را   ورینوآوری و  بهره  که  کرده   ایجاد   دانش  گسترش  در  تسریع

 (.  2015 ،3هینكاپی 
  خاص   های ویژگی  را براساس  مختلفی  هایمدل  محققان   ای، خوشه  مدل   درک   منظور  به

ها یكسری  کنند. در هر کدام از این مدلمی  تأمین تعریف  زنجیره  روابط  و   شهری   مناطق

وجود دارد. در این پژوهش از مدل خوشه مارشالی )شكل    هاخوشه  بین   مفهومی  های تفاوت

  های بنگاه  شامل  و  است  همگن  تقریبا  ( بهره گرفته شده است. در این مدل، خوشه1شماره  

  تعامل   در یا  مستقیم   رقابت  در   کنند و می   همكاری   یكدیگر  با  که است  کوچک و متوسطی 

  برای   نیرویی   هاشرکت  از  یک  هیچ  مدل،  این   در.  هستند  تولیدکننده  و   کننده  عرضه   با

را تعیین    بازار   و پویایی خوشه، شكل و توسعه   شكل  تنها   و   خوشه ندارند   مستقیم   کنترل 

 
1 Alfred Marshall 
2 Barmaki (2009) 
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ها در یک منطقه درون یک دایره مشخص  بنگاه  مطابق  این شكل (.  2011،  1کند )بوجامی

 شده است که هر مجموعه بنگاه در یک دایره با محیط خارجی خود در ارتباط هستند.  

عرضه کنندگان در سمت چپ و مشتریان در سمت راست نمایش داده شده است. در یک  

ر  منطقه یا ناحیه در جهان واقعی روابط ممكن است ترکیبی از چند نوع رابطه باشد و د 

ها و توانایی  طول زمان از یک نوع رابطه به انواع دیگری تغییر یابد. وجود تفاوت میان مكان

ها در استمرار حضور یا عدم حضور در روابط مستحكم در یک منطقه و گاهی در میان  آن

های مختلف یک منطقه یا منطقه دیگر، روابط را منطقه محور ساخته است. ویژگی بخش

کسب و کار،    ساختار   محلی بودن  و  کوچک  های شرکت  سلطه  تحت  ای این مدل شامل ه

  تأمین   و  خریداران  بین  اساسی  متقابل  اقتصاد، وجود کسب و کار   کوچک   نسبتاً مقیاس 

  تعهدات   و  گذاری، وجود قراردادهاسرمایه  کلیدی  تصمیمات  محلی بودن  کنندگان، بصورت

  با   ارتباط کم  کنندگان، وجود میزان همكاری یا  تأمین  و  محلی   خریداران  بین  مدت  بلند

ویژه    مالی  وجود منابع  منطقه،  در  داخلی  کار  بازار  پذیر بودنخارجی، انعطاف   هایشرکت

  بلندمدت  اندازها و وجود چشمبنگاه  از   خارج  در   موجود  تجاری  خدمات   فنی و  تخصص  و

 دیگری افرادی مارشال آلفرد پی تحقیق (. در2،1996)مارکوسن اشتغال است  و  رشد  برای

 خوشه در شده متمرکز هایبنگاه برای حاصله مزایای و کردند  فعالیت زمینه  این در نیز

-صرفه شامل متفاوتی تفاسیر و نمودند توجیه های اقتصادیصرفه مفهوم از استفاده با را

توسعه از ناشی هایصرفه مقیاس، ایه کار   نیروی تمرکز کار، نیروی بازارهای تنوع، 

 حمل هایهزینه کاهش مشتریان،  و محلی عرضه کنندگان بین ارتباط ترویج متخصص،

ها  کردند. بر این اساس، اگر بنگاه ارایه مفهوم این برای مشترک هایزیر ساخت و نقل و

  ی سودآور  ن یا  شود،خوشه مستقر    ک ی در  که    بگیرد  میمورد انتظار تصم  یبر اساس سودآور

ب  ی بستگ  ی به منافع خالص به عنوان تفاوت  ناخالص   نیدارد که  و  ی  محل   خوشه  منافع 

  ر قابل مشاهده یبر اساس عناصر قابل مشاهده و غ  به نوبه خود،  است. این عواملها    نهیهز

 قابل بررسی است.
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 مدل خوشه ای مارشالی  (:1)شکل  
   1996 مارکوسن، منبع:

-مكان حاصل شده از    ایمنطقه  منافع ناخالص(  1988و    1990)1براساس مطالعات آرتور 

تراکم حاصل شده به صورت رابطه  و    یی ای جغراف   یایمزا  تابعی از  qدر خوشه    fبنگاه    یابی

   ( است.1)

𝐵𝑓𝑞 = 𝐺𝑓𝑞(𝑘𝑞 , 𝑙𝑞 , 𝑠𝑞 , 𝑢𝑞) + 𝐴𝑓𝑞(𝑛𝑞)                                                  (1 )  

منافع جغرافیایی حاصل از خوشه است. این منافع تابعی از ویژگی    𝐺𝑓𝑞در رابطه فوق،  

  شبكه   یی کارا،  (𝑙𝑞)و نیروی کار    (𝑘𝑞)ذاتی محل شامل کیفیت عوامل محلی سرمایه  

تخصص نیتأم یمحل بازرگان  یها بنگاهو    یکنندگان    تیفیک   و   (𝑠𝑞)ی  خدمات 

که تابعی مقعر و    تجمع   یایمزا   Afq(nq)( است.  𝑢𝑞ی ) و صنعت   یشهر  ی ها رساختیز

طور که تعداد   است. همان qهای تازه مستقر شده در خوشه غیر یكنواخت از تعداد بنگاه

تراکم    لیمنافع ناخالص در درجه اول به دل افزایش می یابد،    qهای مستقر در خوشه  بنگاه

ادی  که تراکم بیش از  بازدهی انباشت و تجمع اقتصو هنگامی  ابدییم   شیافزا  ی اقتصاد

-( هزینه 2است. در رابطه )  𝐴𝑞یابد که این خود گویای تقعر و یكنواختی  است، کاهش می

 ( ارائه شده است.  𝑐𝑓𝑞ای مكان ) ه

 

𝑐𝑓𝑞 = 𝑔𝑓𝑞(𝑤𝑞 , 𝑟𝑞 , 𝑑𝑞 , 𝑡𝑞) + 𝑎𝑓𝑞(𝑛𝑞)                                                   (2)     
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 ( فوق،  رابطه  هزینه𝑔𝑓𝑞در  شامل  (  جغرافیایی  هزهای  قالب خوشه    یانهیساختار    در 

(، سطح اجاره  𝑑𝑞(، قیمت متوسط خدمات تجاری ) 𝑟𝑞(، نرخ بهره ) 𝑤𝑞ی ) دستمزد محل 

های انباشت یا تجمیع به صورت تابعی محدب و  ( هزینه𝑎𝑞) ( و  𝑡𝑞زمین و اخذ مالیات ) 

 است.( 𝑛𝑞های منطقه ) غیر یكنواخت از تعداد بنگاه

 ( محاسبه شود: 3تواند از طریق رابطه )منافع حاصل از ایجاد خوشه می

𝑁𝑓𝑞 = 𝐵𝑓𝑞 − 𝑐𝑓𝑞 = 𝐻𝑓𝑞(𝑤𝑞 , 𝑟𝑞 , 𝑑𝑞 , 𝑡𝑞 , 𝑘𝑞 , 𝑙𝑞 , 𝑠𝑞 , 𝑢𝑞) + ℎ𝑓𝑞(𝑛𝑞)              (3)      

کنند. اگر  های جغرافیایی در طول زمان تغییر نمی فرض بر این است که منافع و هزینه 

  ی مكان ت یموقع ی ایسطح مزا ن یتعامالت ب یی ایپو یمكان را بر رو ند یفرآ  لیو تحل  هیتجز

عملكرد سود خالص    ها مهم است،بنگاه  مات یتصم   فیتوص  ی، آنچه برامیتمرکز کن مموجود  

𝑁𝑓𝑞  فضا با پارامتر     𝐻𝑓𝑞توان اجزاء جغرافیایی  بنابراین می  حاکم است.  یدر  به   𝑎𝑞را 

 ( خالصه کرد:  4رت رابطه )صو

𝑁𝑓𝑞 = 𝐵𝑓𝑞 − 𝑐𝑓𝑞 = 𝑎𝑞 + ℎ𝑓𝑞(𝑛𝑞)                                                      (4 )  

تابع مقعر    𝑁𝑓𝑞در رابطه فوق   تابع مقعر    Bfqبرابر با اختالف  بنابراین     cfq(nq)و  است. 

شود،  یکه وارد خوشه م   بنگاهی، هر  گریعبارت دمنافع خالص مكانی همیشه مقعر است. به  

پس از آن  .  دهدی م  شیدر خوشه را فقط تا حد آستانه افزا  ی ابی مكان  ی متوسط سودآور

و تازه وارد    می هر شرکت مق   یسود خالص موجود برا  نی انگیم  د یجد  یمرحله، هر ورود

 (.1،2004)مگیونی  دهدیکاهش م 

های صنعتی در صنعت پتروشیمی  ( مدلی جهت ایجاد خوشه1388)  2موسایی و همكاران 

در این تحقیق محققان به منظور ملموس کردن مدل، از آمار و اطالعات    .اندتعریف کرده

اند. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که خوشه  خوشه صنعتی متانول استفاده نموده

گذاری حدود یک میلیارد دالر نیاز دارد  صنعتی متانول با چهارده واحد صنعتی به سرمایه 

نفر    2800میلیارد دالر خواهد داشت و برای    ای به میزان یککه طی آن فروش ساالنه

کرد. اشتغال خواهد  ایجاد  برمكی   زایی  و  زنوز  عنوان  1390)  3هادی  با  ای  مقاله  در   )

  4فعالیت صنعتی به تفكیک کد    111های صنعتی استان تهران از میان  شناسایی خوشه

فعالیت صنعتی که دارای ضریب مكان    58رقمی، ابتدا با استفاده از روش ضریب مكان  

 
1 Maggioni 
2 Mosaei et al. (2009) 
3 Hadi Zanouz & Barmaki (2011) 
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  – بزرگتر از یک بودند را مشخص نمودند. سپس با استفاده از تجزیه و تحلیل جدول داده  

صنعتی دارای پیوند قوی را استخراج  فعالیت    17ستانده و محاسبه شاخص ضرائب فنی  

( زمانی  بازه  طی  سوم،  مرحله  در  محققان  تار   (1376-1383نمودند.  نمودار  ترسیم  با 

هر صنعت را مورد محاسبه و ارزیابی قرار دادند. بدین ترتیب با استفاده شاخص   عنكبوتی

به عنوان صنعتی  CSI)1توان خوشه صنعتی  پیشرو  ( صنعت تولید وسایل نقلیه موتوری 

( با استفاده از روش میدانی به شناسایی عوامل  1393)  2معرفی شده است. کرد و خاشی 

  محققان اند.  ها در ایجاد خوشه صنعتی خرمای سراوان پرداختهبندی آنکلیدی مؤثر و رتبه

  ه مطالع   و   مرتبط  نهادهای   با   حضوری  ه مصاحب  و روش دلفی و   باز   ه پرسشنام  از   استفاده   با

اند.  شناسایی کرده  منطقه را  با  متناسب  صنعتی   هخوش  ایجاد  مهمترین اهداف  موجود،  منابع

شاخصمی نشان  پژوهش    نتایج که  تقاضا،  دهد  شرایط  جغرافیایی،  تمرکز  چون  هایی 

 ارتباطات، زیرساخت، استراتژی ساختار و عوامل محیطی از مهمترین عوامل مؤثر بوده و

عوامل   کمترین و  بیشترین ها به ترتیببنگاه بین  ارتباطات و  جغرافیایی تمرکز هایمؤلفه

در سراوان خرمای صنعتی یخوشه  ایجاد  مؤثر  اند منطقه  همكاران بوده  و  محمدی   .3 

پرسشنامه میان  1394) توزیع  از  استفاده  با  در    135(  واحدهای صنعتی  از مدیران  نفر 

عوامل مهمترین  مازندران،  استان  صنعتی  رقابت  شهرک  در  را  مؤثر  ها  خوشه  پذیری 

اند. نتایج نشان داد که از میان متغیرهای عوامل تولید، شرایط تقاضا، صنایع  شناسایی کرده

رقابت و  کارآفرینانه  فرهنگ سازمانی  دولت،  نقش  رقابت،  و  راهبرد  -مرتبط و حمایتی، 

است.   بوده  میانگین  میزان  بیشترین  دارای  تولید  عوامل  متغیر  مقادیر  پذیری،  براساس 

بارهای عاملی نیز، عامل راهبرد و رقابت بیشترین تأثیر و فرهنگ کارآفرینانه کمترین تأثیر  

از    استفاده   ( با1395)  4پذیری داشته است. خدیور و مجیبیانرا در افزایش توان رقابت

استاکلبرگ  هابازی  نظریه  مفهوم بازی  نرم  5و  قیمتو  متلب،  خوشافزار    سنگ   هگذاری 

تهران را بررسی کردند. در این بازی، سطح پیشرو مربوط به شبكه نهادی خوشه و   استان

سطح پیرو متعلق به واحدهای تولیدی و متغیرهایی نظیر قیمت، کیفیت، سطح موجودی،  

 
1 Cluster Strength Index 
2 Kurd & Khashi (2014) 
3 Mohammadi et al. (2015)   
4 Khadivar  & Mojibian (2016) 
5 Stackelberg 
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-اند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که با افزایش سود تأمینزمان و غیره تعریف شده

تولیدکنندگان و  است.    کنندگان  یافته  افزایش  نیز  شبكه  مطلوبیت  میزان  خوشه،  در 

( در پژوهشی با استفاده از روش نظریه داده بنیاد از طریق  1399)1جعفرنژاد و همكاران 

های صنعتی به ارایه یک مدل بومی متناسب با شرایط ایران برای  مصاحبه با فعاالن خوشه

ان در این پژوهش مدلی دارای هفت  های صنعتی پرداخته اند. محقق توسعه پایدار خوشه

اند. نتایج  بعد اصلی و بیست و پنج بعد فرعی دارای روابط علی و معلولی را طراحی کرده

این پژوهش نشان داد که درفرآیند توسعه خوشه، عالوه بر عوامل اقتصادی، باید به عوامل  

تأثیرگذاری    ( به بررسی میزان2009)  2وانگ زیست محیطی و اجتماعی نیز توجه شود.  

چین پرداخته است.    3ای شهر هیلونجانگ توسعه خوشه صنعتی بر قدرت اقتصاد منطقه

ای و روندهای آماری، ارقام و حجم تولید به بررسی  های پرسشنامهوی با استفاده از داده

ظرفیت صادراتی خوشه صنعتی غذای سبز این شهر پرداخته و بدین نتیجه رسیده است  

محصوالت، نیاز است که منابع طبیعی استان بیشتر    از  کوچكی  بخش   اتکه با وجود صادر

بكار گرفته شوند و با رعایت استناداردهای مورد نیاز صادرات، بر تأمین و تقویت زنجیره 

پذیرد. سوسنویک بیشتری صورت  تمرکز  محصوالت  و  2017)   4تأمین  توسعه  بررسی   )

پارکهای صنعتی در مناطق  اجرای خوشه و  پرداخته  اقتصادی  روسیه  های صنعتی در 

  بر   صنعتی  خوشه  مفهوم طبق تجزیه و تحلیل اطالعات این نتیجه حاصل شده که    است.

  های ویژگی  از  ترکیبی  خوشه،  درون  کننده   تأمین  و  رقابتی  های شبكه  اهمیت  اساس

جو    .ودش  می   وریبهره  و  نوآوری  رشد   به  منجر  که  است  دولتی  های سیاست  و  جغرافیایی

  تجزیه   و  گیتس ارد جی  خوشه، شاخص   ( با استفاده سه روش ترکیبی شاخص2018)  5چو

  کره   در  چونگبوک  استان  در  صنعتی  های  خوشه  شناسایی  به  ستانده  -داده   کیفی   تحلیل  و

از وجود   .  پرداخته است بخش متمرکز    197محاسبه شاخص خوشه در پژوهش نشان 

شهرهای مورد مطالعه شهر چنجو دارای بیشترین فعالیت  داشته است. همچنین از میان  

متمرکز بوده که بخش های بیوتكنولوژی و فناوری و اطالعات دارای بیشرین مقدار شاخص  

اند. نتایج با استفاده از آماره گیتس آرد جی مشخص کرد که شهر چنجو با دو  خوشه بوده

 
1 Jafarnejad et al. (2020) 
2 Wang 
3 Hilonjang 
4 Sosnovskikh 
5 joo cho 
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ونگ، جئونان و دژنون در خارج  شهر چنجگان و جونگ پیونگ در استان و با سه شهر آنسئ

نقاط داغ و مستعد تشكیل خوشه است. استان دارای  با  2019)  1الكسا و همكاران   از   )

خوشه شناسایی  به  سهم  تغییر  تحلیل  و  تجزیه  و  مكان  ضریب  روش  از  های  استفاده 

اند. نتایج محاسبات پژوهش نشان  احتمالی در منطقه بانكا بیسترکا در اسلوواکی پرداخته

بوده است.   اساسی مستعد تشكیل خوشه صنعتی  فلزات   2کوموروفسكی داد که صنعت 

به   3صنعتی در صنعت رسانه در بروکسل   ای به منظور شناسایی خوشه( در مقاله2020)

های صنعتی پرداختند. مطابق نتایج،  های رایج مورد استفاده در تعیین خوشهارزیابی روش

های متفاوت و ترکیبی استفاده نمود.  بایست از یكسری روشبرای شناسایی هر فعالیت می

نواحی که در صنعت رسانه    4محقق در این حوزه فعالیت با استفاده از شاخص ضریب مكان 

به شناسایی محدودیت و سپس  را شناسایی کرده  ومتمرکزترند  دولتی  غیردولتی    های 

 اشاره کرده است.  

های صنعتی بسیاری محققان داخلی در  خوشه  دهد در حوزهبندی ادبیات نشان می جمع

های کیفی نظیر توزیع  های خود با استفاده از روشهای مختلف کشور، در پژوهشاستان

)محمدی   اندهای متفاوت پرداختهپرسشنامه به ارزیابی عملكرد و عوامل موفقیت در خوشه

؛ 1392،  6؛ شیرزاد1394 ،5؛ میرقادری و همكاران 1393و خاشی،   ؛ کرد1394  و همكاران، 

(. گروهی  1389و میر حسینی،    1391،  8؛ احتشام زاده 1392،  7حسین زاده و همكاران 

گذاری  قیمت  و  هدف  صنایع و بازار  در   بندی خوشه  و سنجی  دیگر از مطالعات نیز به امكان

؛   1395خدیور و مجیبیان،    ؛  1396ها اختصاص یافته است )محمدی و همكاران،  در خوشه

موسایی و همكاران،   ؛1390؛  هادی زنوز و برمكی،  1391،  9خسروانی   و   مرادی   اهكالی سی

های  (. همچنین در سایر کشورها نیز با استفاده از روش1388،  10پاسبانی   و  و حجی  1388

 
1 Elexa et al. 
2  Komorowski  
3  Brussels 
4  Location Quotients 
5  Mirghaderi et al. (2015) 
6 Shirzad (2013) 
7  Hosseinzadeh et al. (2013) 
8  Ehteshamzadeh (2012) 
9 Siahkali Moradi & Khosravani (2014) 
10 Hajji & Pasbani (2009) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 65                        1400/ پاییز 3شماره  /هشتمسال  /اقتصاد کاربردی  هاینظریهفصلنامه 

به خوشه و کیفی    خوشه   در  هافعالیت  برای  یابیمكان  و  صنایع  در  بندیگوناگون کمی 

وانگ،    ؛2017؛ سوسنویک،  2018چو،    ؛ جو2019)الكسا و همكاران،   پرداخته شده است

 (.2011، 3و دس و کامر  2011، 2؛ آلی و پیرلینگ2011 ،1همكاران  و ؛ تیزه2009

 روش تحقیق  -3
 های کمی و کیفی متنوع هستندهای صنعتی با توجه به محدودیتروش شناسایی خوشه

همكاران،   و  این  2019)الكسا  با  از  (.  استفاده  مورد  در  مربوطه  ادبیات  در  هنوز  وجود 

های کمی اتفاق نظری وجود ندارد. از آنجایی که مفوم خوشه ریشه در نظریه تراکم  روش

ها یک مزیت است. اما از  ستانده برای شناسایی خوشه   -های مبتنی بر داده  دارد، روش

روش این  به  انتقاد  روشمهمترین  است که  این  دادهها  و    - های  فضایی هستند  ستانده 

بایست با سایر  کنند، لذا میهای به هم مرتبط ارائه نمیاطالعاتی در مورد نزدیكی بنگاه

  رویكرد   یک  از  (. بنابراین در پژوهش حاضر2018)جوچو،   های دیگر ترکیب شوندروش

خوشه، آماره    شاخص  یعنی  محور،   کمی  جداگانه  روش  سه  از  ترکیبی   با  ای  مرحله  سه

های صنعتی مستعد در استان  جهت تعیین خوشه ستانده  -جدول داده گیتس ارد جی و

 بوشهر استفاده شده که در ادامه به معرفی هرکدام از آنها پرداخته شده است. 

 ( CI) خوشه شاخص - 1-3

خوشه اولیه  شناسایی  منظور  اندازهبه  میها،  کمی  اینهای  از  باشند.  مفید  رو،  توانند 

توسعه   2004در سال  4لیتزنبرگر و  نظیر شاخص خوشه اخیراً توسط اشترنبرگشاخصی 

  وجود   و  مستقیم   محاسبه  پذیری، انعطاف  توان بهاست. از مزایای این شاخص، مییافته  

های مشابهی را جهت  توان خوشهبا کمک شاخص خوشه می  . کرد  اشاره   الزم  های داده

  صنعت   برای  شخص نمود. محاسبه این شاخصبررسی حلقه گمشده زنجیره ارزش افزوده م

i  منطقه در r (5،2007)کوشاتزکی و لو است (5)   به صورت رابطه: 

𝐶𝐼𝑖𝑟 = 𝐼𝐷𝑖𝑟 × 𝐼𝑆𝐼𝑟 ×
1

𝑆𝐵𝑖𝑟
= (

𝑒𝑖𝑟
∑ 𝑒𝑖𝑟𝑟

⁄ )(
𝑏𝑖𝑟

∑ 𝑏𝑖𝑟𝑟
⁄ ) (

𝑝𝑟
∑ 𝑝𝑟𝑟

⁄ )(
𝑎𝑟

∑ 𝑎𝑟𝑟
⁄ )⁄       (5 )  

 
1 Tizha et al. 
2 Ali & Peerlings 
3 Des & Kamer 
4 Sternberg & Litzenberger 
5 Koschatzky & Lo 
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به ترتیب نماد تراکم یا تمرکز نسبی بنگاه، موجودی نسبی    SB و   ID،IS  در رابطه فوق، 

به  p است.  مؤسسات یا بنگاه  تعداد   bاشتغال در بنگاه و    میزان   eنسبی،  اندازه  بنگاه و

  نشان   را  نیز مساحت ناحیه یا بخش   ar  منطقه مورد بررسی بوده و  ساکنین  تعداد  معنی

است    متناسب   هاتعداد بنگاه  شاغل،   افراد   تعداد   با CI که  دهدمی   نشان (  5)  معادله  .دهدمی

بین صفر تا بی   CIدامنه مقادیر  ساکنان رابطه عكس دارد.  تعداد  نواحی و  هایو با  اندازه

  شاخص   مقدار  باشد. اگر  1باید برای تعیین خوشه بزرگتر از    CIتواند باشد. ارزش  نهایت می

  خوشه   تشكیل یک   و  فضایی، تخصصی  تمرکزبیانگر پیدایش    باشد،  یک   از  باالتر  خوشه

  ها نیز به فعالیت اقتصادی در سراسر منطقه وابسته هستند. اشترنبرگ خوشه  .است  مستعد

اند که مقدار آن  ای را جهت تعیین خوشه تعیین کرده( ارزش آستانه2004لیتزنبرگر )  و

   اگر صنعتی ارزش   رو،آید. از ایناز مجموع انحراف معیار و میانگین هر صنعت بدست می

CI(. در  2018)جوچو،  آن از حد آستانه فراتر رود، آن صنعت در آن منطقه متمرکز است

مختلف شاخص خوشه محاسبه    یدر بخش ها  تیهر فعال  درهر رسته    یبرااین پژوهش  

کدام    هربرای  سپس    مشخص شده؛  شاخص در هر بخش  ن یمقدار ا  نیشتری و ب  شده است

 این شاخص محاسبه شده است.  هر رسته در هر شهرستان  استان درهای تیفعال از

 ستانده  -داده   جدول -2-3

-ستانده  ها و های داده ـ ستانده، اعداد مندرج در جدول ارتباط بین دادهدر قالب تحلیل

)بانک   نماید های اقتصادی مشخص میفعالیت  ها وتفكیک بخش های یک اقتصاد را به

  .(1395، 1مرکزی

ستانده   –های اقتصادی بر اساس رهیافت داده گیری تغییرات در روابط بین فعالیتاندازه

هایی از قبیل ضرایب فنی، شاخص پیوندهای پسین، شاخص پیوندهای  با بررسی شاخص

ضرب   حاصل  ماتریس  و  پراکندگی  حساسیت  شاخص  انتشار،  قدرت  شاخص  پیشین، 

ر از شاخص ضرائب فنی به منظور مشخص  شود. در پژوهش حاضپذیر میفزاینده امكان

 ها استفاده شده است.  نمودن رابطه فعالیت

ستانده استخراج می شوند، حداقل محصول مورد    - ضرائب فنی که مستقیمأ از جدول داده

است. به    jبه منظور تولید یک واحد محصول فعالیت    iاز محصوالت فعالیت  j نیاز فعالیت  

 عبارتست از:   𝑎𝑖𝑗بیان ریاضی، ضریب فنی  

 
1 Central Bank (2016) 
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𝑎𝑖𝑗 =
𝑧𝑖𝑗

𝑥𝑗
                                                                                         (6 )  

ستانده    𝑥𝑗به کار رفته است و    j  است که در فعالیت   iمیزانی از محصول    zij در رابطه فوق  

توان با استفاده از این شاخص یک بار روابط مستقیم یک  است. بر این اساس می  jفعالیت  

ای آنان و بار دیگر روابط  ها به عنوان تأمین کننده نیازهای واسطهفعالیت با سایر فعالیت

،  1را نشان داد )عطوان   ایهای واسطههای تأمین کننده نهادهمستقیم یک فعالیت با فعالیت

ها بصورت  ها ارتباط فعالیت(. بدین ترتیب جهت مشخص نمودن روابط بین فعالیت 1385

 عمودی و افقی مورد ارزیابی قرار گرفت. 

 آماره  گیتس ارد جی  -3-3

اطالعاتی از همبستگی مكانی افقی ساختار    CI   آماره گیتس ارد جی به همراه شاخص  

را   صنعتی  میخوشه  مكانارائه  آماره  این  یعنی  خوشهکند.  که  را  متمرکزی  های  های 

کند. از طرفی آماره  مشابه دارند، ارائه می  CIصنعتی در یک قلمرو مكانی با قلمرو دیگر  

گیتس ارد جی شاخصی است که ارتباط و پیوستگی بین مناطق مجاور را اندازه گیری  

فضایی از    رو به منظور بررسی ترکیب حوزه  (. از این2008  ،2)کارول و همكاران  کندمی

 کنیم.  آن استفاده می

لكه داغتحلیل  گتیس  3های  داده  -آماره  در  موجود  مشكالت  کلیه  برای  را  جی  ها  آرد 

کند که آیا مقادیر زیاد و یا کم  محاسبه می نماید. ابزار تحلیل لكه های داغ ارزیابی می

اند یا خیر. این ابزار در  بندی شدهصورت فضایی خوشهیک متغیر )در اینجا اشتغال( به  

کند.  اش قرار دارند نگاه میحقیقت به هر عارضه در چارچوب عوارضی که در همسایگی

ای مقادیر باال داشته باشد مهم است. ولی به تنهایی ممكن است یک لكه داغ  اگر عارضه

ه داغ تلقی شود و از نظر آماری  معنا دار از نظر آماری نباشد. برای اینكه یک عارضه لك

معنادار نیز باشد باید هم خودش و هم عوارضی که در همسایگی اش قرار دارند دارای  

ها  مقادیر باال باشد. جمع محلی یک عارضه و همسایگانش بطور نسبی با جمع کل عارضه

از جمع محلی موکه جمع محلی بطور زیاد و غیر منتظرهشود. زمانیمقایسه می رد  ای 

به    Zای باشد که نتوان آن را تصادفی دانست، امتیاز  انتظار بیشتر باشد و اختالف به اندازه

های مقادیر زیاد  دهد که در کجا دادهمحاسبه شده نشان می   Zدست خواهد آمد. امتیاز  

 
1 Atwan (2006) 
2 Callrol et al. 
3 Hot Spot Analysis 
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تواند به عنوان معناداری  می Z (. لذا آزمون1390، 1)عسكری  اندبندی شدهو یا کم خوشه

معنادار    96/1درصد و ارزش باالی    5شاخص استفاده شود. این آماره در سطح خطای  

بزرگتر باشد، مقادیر باال به میزان زیاد    Z(. هر چه امتیاز  2008)کارول و همكاران،   است

از نظر آماری معنادار و منفی    Zدهند. اگر امتیاز  بندی شده و لكه داغ تشكیل میخوشه

بندی شدیدتر مقادیر پایین خواهد  ن کوچكتر باشد به معنای خوشهباشد، هر چه امتیاز آ

( آماره گیتس ارد جی  7دهند. در رابطه )های سرد را نشان میها در حقیقت لكهبود و این

 (: 1390)عسكری،  استخراج شده است i منطقه  برای

𝐺𝑖∗ =
∑ 𝑤𝑖𝑗𝑥𝑗 − 𝑤𝑖�̅�𝑗≠𝑖

𝑠√
𝑛𝑆1𝑖−𝑤𝑖

2

𝑛−1

⁄
                                                   (7)                    

  می  تعریف را  i منطقه به j همسایه  مناطق که است مكانی وزن  یک  𝑊𝑖𝑗  در رابطه فوق

𝑆1𝑖 است؛ 𝑊𝑖𝑗  مكانی وزنی  مجموع Wi.  کند = ∑ 𝑤𝑖𝑗
2

𝑗 �̅�   و  =
∑ 𝑥𝑗𝑗

(𝑛 − 1)
  و⁄

s2 = {
∑ xj

2

(n − 1)
⁄ } − (x̅)2.  تكمیلی آمارهای  . بدین منظور جهت استخراج نتایج

داری و فاصله هر شهرستان نسبت  داری و رستوراناشتغال هر شهرستان در رسته هتل

 افزار شد.به مرکز استان وارد نرم

 منطقه مورد مطالعه   -3-4

  کیلومتر مساحت  46 حدود مربع،  کیلومتر 23197با  ایران غربی  جنوب  در  بوشهر استان 

  شهرستان است.  10این استان دارای    .دارد  فارس  خلیج  با  ساحلی  مرز  کیلومتر  865  و

 بندر بوشهر  آن   مرکز  و   دارد    مربع  کیلومتر  1368  /15بوشهر مساحتی به اندازه    شهرستان

شهرستان  شمال  از  شهرستان  این  است. و    خلیج  دریای  به  جنوب  از  گناوه،  به  فارس 

شده    محدود  دشتستان  شهرستان  به  از شرق   و  فارس   خلیج  به  غرب  از  تنگستان،  شهرستان

  شرقی   جنوب   کیلومتری   60  فاصله   در   شود می  محسوب   تنگستان  که مرکز  شهر اهرم  .است

درصد از کل مساحت استان را به    4/8شده است. شهرستان تنگستان    واقع  بوشهر  بندر

کیلومتری    260خود اختصاص داده است. شهر جم به عنوان مرکز شهرستان در فاصله  

درصد از کل مساحت استان را به خود    2/6واقع شده است. این شهرستان    بندر بوشهر

اختصاص داده است. شهرستان دشتستان که مرکز آن شهر برازجان است با مساحتی به  

 
1 Askari (2011) 
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فاصله  کیلومتر مربع وسیع  6327میزان   استان است در  کیلومتری    70ترین شهرستان 

مرکز آن شهر خورموج است با  شهرستان دشتی که   شرق شهر بوشهر قرار گرفته است.

درصد از کل مساحت استان را شامل شده    6/21کیلومتر مربع وسعت    49/5026مساحت  

کیلومتر مربع وسعتی در حدود    03/2261است. شهرستان دیر به مرکزیت شهر دیر با  

فاصله    7/9 اختصاص داده است. شهر دیر در  به خود  را  استان  از مساحت    200درصد 

شرقی بوشهر واقع شده است. شهرستان دیلم که مرکز آن در  بندر دیلم    کیلومتری جنوب 

با مساحت   از مساحت    4/7کیلومتر مربع وسعتی در حدود    87/1721قرار دارد  درصد 

استان را داراست. استان خوزستان در سمت شمال و شهرستان گناوه و خلیج فارس در  

کنگان که مرکز آن در شهر کنگان واقع  اند. شهرستان  سمت جنوب این شهر واقع شده

  465کیلومتری جنوب شرقی بندر بوشهر قرار دارد این شهرستان با    200شده در فاصله  

ترین شهرستان استان است. شهرستان گناوه نیز که مرکز آن در   کیلومتر مربع کم وسعت

ده است.  درصد از کل مساحت استان را به خود اختصاص دا  14/8شهر گناوه قرار دارد  

به مرکزیت شهر عسلویه در   واقع    300شهرستان عسلویه  بوشهر  بندر  کیلومتری شرق 

)سالنامه   کلومتری غرب بندر عباس قرار گرفته است  570شده است. این شهرستان در  

 (.1397، 1آماری استان بوشهر

 متغیرهای تحقیق  - 5-3

گرفتند که مجموعه اول  جهت تحقق اهداف پژوهش دو مجموعه داده مورد استفاده قرار  

های زیر  ها در هر فعالیت صنعتی و رستهشامل تعداد اشتغال و تعداد مؤسسات یا بنگاه

شهرستان در  آن  و  بخش  شهرستان  هر  جمعیت  میزان  و  مساحت  بوشهر،  استان  های 

رو، با  ستانده ملی بوده است. از این -های مربوط به جدول داده مجموعه دوم شامل داده

قرار فعالیت  مبنا  از منابع  -ها در جدول داده گذاشتن لیست  آمارهای الزم  ملی،  ستانده 

از مرکز آمار  های اقتصادی  فهرست کدها و عناوین فعالیت   آوری شد. مطابق  مختلف جمع

های زیر بخش مرتبط  رقمی مشتمل بر یكسری رسته  4ایران، هر فعالیت به تفكیک کد  

آوری شدند  ها در منابع مختلف جمعها و رستههمین فعالیتبا آن فعالیت است. لذا آمار  

ها یا مؤسسات در آن رسته در هر ناحیه استخراج شده و  مجموع اشتغال و تعداد بنگاه و  

 
1 Statistical Yearbook of Bushehr Province (2018) 
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ها( بدست آمده مطابق  ها )یا رستههای فعالیتدر ادامه آماریا مورد محاسبه قرارگرفتند.  

   ه ملی مورد استفاده قرار گرفتند.ستاند -ها در جدول دادهبا عناوین فعالیت

 تجزیه و تحلیل نتایج  -4
(  97-98در پژوهش حاضر سعی شد آمارهای الزم در آخرین سال ارائه آمار که سال )

ها نیاز به اطالعات اشتغال رسته  است، استخراج شود. با توجه به اینكه در محاسبه شاخص

خدمات بود، با توجه به جدول    های هر بخش عمده کشاورزی و صنعت و معدن و فعالیت

رقمی شناسایی شوند. از طرفی با توجه    4ستانده سعی شد فعالیت ها با کد آیسیک    -داده

ها در  ها نظیر بخش کشاورزی، و یكسری فعالیتبه محدودیت ارائه آمار در برخی فعالیت

به تفكیک کد   به استفاده آمار موجود  همچنین در  رقمی بسنده شد.    2بخش خدمات 

(  97-98های خدماتی که آماری از آخرین سال مورد بررسی این پژوهش )برخی فعالیت

آمارهای اشتغال    Eviews6در دسترس نبود با استفاده از روش سری زمانی در نرم افزار  

به طور تقریبی محاسبه شد. به طور کلی آمارهای مورد استفاده در این    97الزم در سال  

های نفوس و مسكن استان  ، سرشماری1397ه آماری استان بوشهر سال  پژوهش از سالنام

، سالنامه علوم پزشكی، سالنامه آماری  1395و    1390،  1385،  1375های  بوشهر در سال

های رسمی مدارس، اصناف و  (، سایت1390ستانده ملی)  - هآموزش و پرورش، جدول داد

رقمی    4فعالیت به تفكیک کد   رسته   46پست استخراج شده است. بدین ترتیب آمارهای  

های صنعتی مورد استفاده قرار گرفت. در ادامه  رقمی جهت شناسایی خوشه  2و برخی کد  

ستانده  -و تجزیه و تحلیل روابط بین فعالیت ها در جدول داده   CIجهت محاسبه شاخص  

شده    استفاده  ArcGIS10.2و محاسبه آماره گتیس ارد جی از نرم افزار    Excelاز نرم افزار  

 است.

 CIنتایج محاسبه شاخص  -1-4

  10بخش های مختلف صنعتی در    46به منظور تعیین تمرکز  CIدر این بخش،  شاخص  

های  برای بخش  CIشهرستان استان بوشهر محاسبه شد. نتایج نشان داد که مقدار شاخص  

ماهی  و  جنگلداری  معدن  21/82، صنعت  76/47گیری  کشاورزی،  و    66/3،  خدمات  و 

شهر نسبت به  کنیم بخش خدمات در استان بواست. لذا مشاهده می  97/186بازرگانی  

( نشان  1طور که در جدول ) ها از میزان تمرکز بیشتری برخوردار است. همان سایر بخش

در   بوشهر  شهرستان  است،  شده  در    19داده  دشتستان  شهرستان  فعالیت،    2فعالیت، 
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فعالیت،    2فعالیت، شهرستان دیر    3فعالیت، شهرستان دیلم در    1شهرستان دشتی در  

اند. فعالیت دارای تمرکز بوده  7الیت و شهرستان عسلوییه در  فع   14شهرستان کنگان در  

بودهشهرستان تمرکز  عدم  دارای  جم  و  تنگستان  میان  های  از  لذا  شهرستان،    10اند. 

شهرستان بوشهر دارای بیشترین تعداد تمرکز بوده است که این خود گویای آن است که  

ای که  ارائه خدمات است به گونههایی از لحاظ جمعیتی و  این استان دارای عدم تعادل

گونه  )مرکز استان( متمرکز است. همان بخش اعظم جمعیت و امكانات در شهرستان بوشهر

های بخش خدمات و بازرگانی دارای  در استان مربوط به فعالیت  CIکه ذکر شد، شاخص  

بیشترین ارزش بوده است. این نتیجه گویای این حقیقت است که در استان بوشهر به  

های شغلی مناسبی که از سوی نیروگاه اتمی، پارس جنوبی، شرکت نفت،  دلیل فرصت

داری و غیره ایجاد شده مهاجرت به این استان زیاد بوده و از  اداره بنادر، کشاورزی و نخل

فارس   گرفتن در حاشیه خلیج  قرار  بدلیل  استان  این  موقعیت جغرافیایی  به  بنا  طرفی 

ای را در  های بالقوهها در توسعه بخش خدمات، ظرفیتمحدودیترغم وجود برخی  علی

و   بخش خدمات  رقابتی  مزیت  افزایش  موجب  دالیل  این  همه  که  آورده  بوجود  استان 

این از  است.  شده  استان  یافتهبازرگانی  طبق  پژوهش  رو،  این  های  خدمات  بخش  در 

بوده    1وران داری متعلق به بخش هتل و رست  CIشهرستان نیز بیشترین میزان شاخص  

 ایم.است. لذا این بخش متمرکز  را به عنوان نمونه مورد بررسی قرار داده

 CIنتایج حاصل از شاخص  (:  1)  جدول
 شهرستان CIشاخص  تعداد تمرکز 
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  و چرمی، چوب محصوالت  و آشامیدنی، پوشاک، کفش و غذایی محصوالت 

  چاپ، محصوالت  و  کاغذی محصوالت چوب، کاغذ، از  حاصل های فرآورده

-ودستگاه  آالت فابریكی، ماشین فلزی پالستیكی، محصوالت  و الستیكی

ونقل،   حمل  مهندسی، سایرتجهیزات خدمات  برقی، سایرفعالیت های های

  های برنامه)  توزیع و برنامه  تهیه،تولید پخش، رستوران، خدمات و هتل

  مالی، خدمات ، خدمات...(زیونیتلوی  برنامه  توزیع  رادیو،  تلویزیون، کانالی

  ای  حرفه و فنی و عمومی متوسطه آموزش دولتی، خدمات  ابتدایی  آموزش

  تربیتی، خدمات و آموزشی دولتی، خدمات عالی  آموزش  دولتی، خدمات

 اجتماعی بیمارستانی، خدمات 

 بوشهر

 
 هایرقمی نظیر فعالیت  4هایی با کد آیسیک  رقمی به فعالیت  2داری و رستوران براساس کد آیسیک  فعالیت هتل 1

 تریلرها وسایر  های پارک و تفریحی نقلیه وسایل هایپارک توریستی، هایمدت، اردوگاه هکوتا اقامت برای جا تامین

 جا اشاره دارد.  تأمین به مربوط  هایتفعالی
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 تنگستان   

 دشتستان  انسانی  بهداشت   خدمات وتجهیزات، آالت ماشین 2

 دشتی  معادن  سایر استخراج 1

  عمده  مسكونی، خدمات  هایساختمان  معادن، خدمات سایر استخراج 3

 فروشی  خرده و فروشی
 دیلم

 دیر مصنوعات سایر  نصب  و تعمیر کشاورزی، ساخت، 2

 جم   
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مهندسی،   خدمات سایرفعالیت های  غیرفلزی، کانی  کشاورزی، محصوالت

  خدمات  و  گازوآب، آب برق،  وتجهیزات، تأمین آالت ماشین ساخت

  ساختمان، خدمات   کار و کسب  هاى وفعالیت مربوط، مستغالت، اجاره 

  عمده  نقل، خدمات  و حمل  تجهیزات و آالت ماشین  نگهداری و تعمیر

  و انبارداری و نقل  و پست، حمل فروشی خدمات خرده و فروشی

تفریحی،   و فرهنگی اینترنتی، خدمات و مخابراتی خدمات،  ارتباطات

 بیمارستانی  دولتی، خدمات  ابتدایی  آموزش  خدمات

 کنگان 

 

 

        7 

نفت،    پاالیش از حاصل  هایفراورده و  کُک معادن، ساخت سایر استخراج

  مربوط ،خدمات  خدمات و  شیمیایی، آب  هایفراَورده و مواد  ساخت

  و فروشی، هتل  خرده و فروشی عمده  مسكونی، خدمات  های ساختمان

 رستوران 

 عسلوییه

 گناوه چرمی  محصوالت و کفش ساخت 1

 تحقیق  های یافتهمنبع: 

 ستانده  -نتایج حاصل از جدول داده  - 2-4

ستانده بصورت استانی موجود نیست، با استفاده از جدول    - با توجه به اینكه جدول داده 

سال  -هداد ملی  تشخیص    1390ستانده  فعالیتبه  هتلروابط  در  های  رستوران  و  داری 

(. از این رو،  2018 ایم )جوچو،سطح ملی پرداخته و نتایج را به سطوح استانی تعمیم داده

هایی در ارتباط با فعالیت هتل و رستوران داری  با استفاده از شاخص ضریب فنی، فعالیت

 با بیشترین ضرائب فنی، بررسی شده است.  

( نتایج نشان داده است که درجریان ارائه خدمات این فعالیت،  2جدول )همان طور که در  

ترین  گیری، برق، گاز و آب و خدمات مالی مهم داری و ماهیهای کشاورزی، جنگلفعالیت

داشته هتلنقش  فعالیت  همچنین  نهادهاند.  نقش  رستوران  و  و  داری  تولید  ارائه  در  ای 

های محصوالت غذایی و آشامیدنی،  اند. فعالیتها ایفای نقش کرده  خدمات این فعالیت

های کسب و کار ساختمانی در  عمده فروشی و خرده فروشی، مستغالت و اجاره و فعالیت
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داری و رستوران مهمترین نقش داشته و در ارائه تولید و خدمات  ارائه خدمات فعالیت هتل 

نفعالیت و  حمل  موتوری،  نقلیه  وسایل  آالت،  ماشین  معادن،  و  های  انبارداری  و  قل 

فرآورده و  مواد  ساخت  خدمات  ارتباطات،  دولتی،  عالی  آموزش  خدمات  شیمیایی،  های 

فرهنگی و تفریحی و آب و خدمات مربوط، فعالیت هتل و رستوران داری مهمترین نقش  

داری  کند که رسته هتل و رستوران ای داشته است. این نتایج مشخص می نهاده واسطه

گر و پویا در ایجاد فرصتی برای رونق و افزایش مزیت ای مداخلهمقوله  تواند به عنوانمی

های مرتبط مذکور باشد و از طرف دیگر عدم توجه به این رسته تهدیدی  نسبی در فعالیت

 ها به شمار آید.   برای عدم توسعه این گونه فعالیت

 نتایج حاصل از تحلیل شاخص ضرائب فنی   (:2)  جدول
 کد  فعالیت  کد  فعالیت 

 8 )کاربرد عام و خاص(  آالت ماشین 1 کشاورزی 

 9 موتوری  نقلیه وسایل  2 گازوآب  برق،

 10 حمل و نقل و انبارداری و ارتباطات  3 مالی  خدمات

 11 شیمیایی   هایفراَورده  و  مواد   ساخت 4 آشامیدنی  و غذایی محصوالت 

 12 دولتی عالی  آموزش  خدمات 5 فروشی  خرده و فروشی عمده

 13 تفریحی  و فرهنگی خدمات 6 آن  هاىو فعالیت مستغالت، اجاره

 14 مربوط  خدمات  و آب 7 معادن 

 تحقیق های منبع: یافته

داری و رستوران  ( فعالیت هتل2به بیان دیگر، همان طور که مشخص است مطابق شكل )

(  3تا  1) گیری، برق، گاز و آب و خدمات مالیکشاورزی، جنگلداری و ماهیهای  با فعالیت

ها بیشترین سهم و مقدار ضریب  ای که این فعالیتگونه دارای ارتباطی دو طرفه است. به

داری داشته است و از طرف  کننده نهاده و مواد اولیه در ارائه خدمات هتلفنی را در تأمین

ها  ای برای این فعالیتو رستوران در تأمین مواد اولیه و واسطهداری  دیگر نیز فعالیت هتل

ایفای نقش داشته است. به همین دلیل در شكل این ارتباط بصورت فلش دوسویه نشان  

های محصوالت غذایی و آشامیدنی، عمده فروشی و خرده  داده شده است. از طرفی فعالیت 

( بیشترین سهم  6تا    4) ساختمانی  های کسب و کارفروشی، مستغالت و اجاره و فعالیت

داری و  ای در فعالیت هتل کننده نهاده اولیه و ارائه خدمات واسطهضریب فنی در تأمین 

رستوران داشته است، به همین دلیل با فلش یک سویه نشان داده شده است. به همین  

فعالیت موتوری، حملهای معادن، ماشینترتیب  نقلیه  انبوآالت، وسایل  و  و  نقل  ارداری 
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فرآورده و  مواد  ساخت  خدمات  ارتباطات،  دولتی،  عالی  آموزش  خدمات  شیمیایی،  های 

هایی هستند  ترین فعالیت( از جمله مهم14تا  7) فرهنگی و تفریحی و آب و خدمات مربوط

مند  داری و رستوران در ارائه تولید و خدمات خود بهرهکه از خدمات زیر بخش های هتل

 رتباط نیز با فلش یک سویه نمایش داده شده است.شوند که این امی

 
 نتایج حاصل از تحلیل شاخص ضرائب فنی   (:2)  شکل

 تحقیق های منبع: یافته

 نتایج حاصل از تخمین آماره گیتس ارد جی -3-4

های مستعد جهت تشكیل خوشه صنعتی، با استفاده از آماره  به منظور تعیین شهرستان

داده جی،  ارد  فعالیتهای  گیتس  شاغلین  به  هتلمربوط  رستوران های  و  و  داری  داری 

های استان بوشهر با شهرستان بوشهر را از نرم  افزار اکسل  مسافت هر کدام از شهرستان

وارد کردیم. الزم به ذکر است که مطابق شكل شماره    ArcGIS10.2در محیط نرم افزار  

ها نسبت  با یكدیگر براساس مسافت آن  ها( هر دایره نماد هر شهرستان بوده و فاصله آن3)

های  افزار نمایان شده است. نتایج حاکی از آن است که شهرستانبه یكدیگر در خروجی نرم

درصد دارای لكه داغ و    99درصد و دیلم با سطح اطمینان    95گناوه با سطح اطمینان  

نرم نتایج توسط  ارائه  به همین دلیل در  بوده است.  به تمعنادار  توپر  افزار  نقاط  با  رتیب 

درصد این دو    95نارنجی و قرمز نشان داده شده است. لذا با درصد احتمال بسیار باالی  

های  شهرستان مستعد تشكیل خوشه در این فعالیت با شهرستان بوشهر هستند. شهرستان

بندی هستند  درصد دارای لكه سرد و احتمال پایین خوشه  99جم، کنگان و دیر با احتمال  



 

 

 

 

 

 

 

 

 75                       1400/ پاییز 3شماره  /هشتمسال  /اقتصاد کاربردی  هاینظریهفصلنامه 

های عسلوییه، دشتی و دشتستان  اند. شهرستانین علت با نقاط تو پر آبی نمایان شدهبه هم

بندی هستند  درصد دارای لكه سرد بوده و احتمال پایین خوشه 95نیز با سطح اطمینان 

های خاکستری نقاط را مشخص کرده است. آماره گیتس ارد  رو، نرم افزار با رنگ از این

ن معنادار نشده است و نرم افزار آن را با نقاط تو پر زرد  جی نیز در شهرستان تنگستا

 نشان داده شده است.  

 
 نتایج حاصل از محاسبه آماره گیتس ارد جی (:  3)  شکل

 تحقیق های منبع: یافته

-های حاصل شده در این بخش دور از واقعیت و خارج از انتظار نیست، زیرا  شهرستان یافته

به علت   و دیلم  برخی  های گناوه  و  استان خوزستان  بین  ارتباطی خود واسط  موقعیت 

های زمینی استان از  ترین راهای که عمدههای دیگر با استان بوشهر هستند. به گونهاستان

پذیرد. عالوه براین بنا به  )گناوه و دیلم( با مرکز استان صورت می طریق این دو شهرستان

ها، بندر گناوه و بندر دیلم در ارائه خدمات  وجود مهمترین بنادر استان در این شهرستان

های پیرامون  ها به ساکنان و شهرستانصیادی، تجاری، گردشگری و تجهیز زیر ساخت

گونه به  دارند.  مهمی  نقش  بودنخود  دارا  با  که  مهم    ای  کشورهای  با  مستقیم  ارتباط 

  کاالهای باکیفیت خارجی معافیت گمرکی، فراوانی  ت، تجاری، امتیاز ویژه واردات و صادرا

گذاری بخش خصوصی و مشارکت فعاالن اقتصادی در همه  زمینه مناسبی را برای سرمایه

لذا یک مدل    .تاس  آورده  فراهم  های مرزی در این نواحی از جمله ایجاد بازارچهها  زمینه
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توان  مفهومی خوشه کسب و کار میان این دو شهرستان مذکور با شهرستان بوشهر را می

 ( نشان داد: 4شكل ) با

 

     های بوشهر، گناوه و دیلم ای شهرستانمدل خوشه  (:4)شکل  

 تحقیق های منبع: یافته

یافته نشان میاین مدل  را  از  های پژوهش  فعالیت در هر شهرستان  دهد. تخصیص هر 

که هر فعالیت در شهرستان که دارای  طوریبراساس محاسبه شاخص خوشه بوده است. به

ارتباط  شاخص   نمایش  جهت  یافت.  تخصیص  شهرستان  آن  در  بود،  بیشتری  خوشه 

در هر شهرستان براساس روابط یک    4-2ها مطابق با توضیحات مذکور در بخش  فعالیت

( تأمین ارائهطرفه  و  )ارائهکنندهدهنده  دوطرفه  و  تأمین(  و  کننده( مشخص شده  دهنده 

 است.

 گیری نتیجه -5
 موجب محوری، هایفعالیت بر هاشرکت تمرکز و رقابت  افزایش گذشته،  دهه دو در

 مواد و کنندگان قطعات  تأمین  با پیمانكاری  روابط گسترش ها،شرکت عمودی  تفكیک

همه شده عرضه زنجیره در روابط تقویت و اولیه  به توجه لزوم تحوالت، این   است. 

 بلكه مجزا، و منفک  کوچک  واحدهای  نه البته  است.  کرده چندان دو را  کوچک  واحدهای

 کار نیروی  فناوری، و اندبوده تولید  هایزنجیره و شبكه از  جزیی که کوچكی  واحدهای

این  اند.هکرد فراهم خود در را پیشرفته مدیریت و متخصص با  از  رو، در پژوهش حاضر 

ای مارشالی در منطقه استان بوشهر با استفاده از سه رویكرد کمی  استفاده مدل خوشه
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های متمرکز  ستانده ابتدا به شناسایی فعالیت -شاخص خوشه، آماره و تحلیل جدول داده 

ستانده به تشخیص روابط    -هدر استان پرداخته و سپس با استفاده از تحلیل جدول داد

تفاده از آماره گیتس ارد جی بررسی امكان  های مرتبط پرداخته شد. نهایتاً با اس فعالیت

  46تشكیل خوشه صنعتی در حوزه فضایی استان صورت گرفت. مطابق نتایج، از میان  

های کشاورزی، صنعتی، معدنی و خدماتی، محاسبات شاخص  فعالیت مختلف در حوزه

تمرکز  های خدمات و بازرگانی در استان دارای باالترین میزان  خوشه نشان داد که فعالیت

های استان بوشهر، شهرستان بوشهر دارای بیشترین  اند و همچنین از میان شهرستانبوده

میزان فعالیت متمرکز بوده است. لذا سعی شد امكان تشكیل خوشه در بخش خدمات و  

داری و رستوران  ها نشان داد که فعالیت هتل بازرگانی شهرستان بوشهر بررسی شود. یافته

زیر مجموعه بخش خدمات دارای باالترین امتیاز بوده است. سپس با    در این شهرستان از

های   ستانده و محاسبه شاخص ضریب فنی، یكسری فعالیت-استفاده از تحلیل جدول داده

داری و رستوران بودند، شناسایی شدند.  که دارای روابط مستقیم با فعالیت هتل مرتبط

د که  نمود  مشخص  جی  ارد  گیتس  آماره  نتایج  هتلسپس  بخش  رستوران  ر  و  داری 

 های گناوه و دیلم خواهد داشت. شهرستان بوشهر امكان تشكیل خوشه با شهرستان

سیاست به  هایی  توصیه  نتایج حاصل شده  اهمیت  به  توجه  برنامهبا  و  در  گذاران  ریزان 

 شود:  ای و ملی ارائه میسطوح منطقه

مستلزم تقویت طرف عرضه  وجود نرخ باالی بیكاری در کشور و رهایی از آن،   .1

که با توجه به قوانین و مقررات دست و پا گیر، سختی اجازه و ایجاد  ت  اقتصاد اس

شده  های غیر تولیدی  در فعالیت  سرمایه و تسهیالتموجب هدایت  کسب و کار،  

بدین    .شودمیها  سبب رشد تقاضا و افزایش سطح عمومی قیمت که به دنبال آن  

و تنوع باالیی در    هاپیچیدگی ت و بازرگانی دارایهای بخش خدما فعالیتجهت  

ای  های زیر بخش خود است که نقش مهمی در رشد و توسعه منطقهانواع فعالیت

از اقدامات مهم و اساسی در دستیابی به اهداف سند چشم انداز،  کند. لذا  ایفا می 

 .است کشور  در آن نمودن  رقابتی و در این حوزه بهبود فضای کسب و کار 

ریزی منسجم است  تحقق توسعه پایدار یک خوشه صنعتی نیازمند یک برنامه .2

ای، سرمایه اجتماعی،  که در طی این مسیر توجه به تحلیل محیط ملی و منطقه

های آموزشی و پژوهشی، نهادهای تخصصی فعال  های فرهنگی، زیرساخت ویژگی
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در موفقیت خوشه    های مفقوده تأثیر گذارو تأثیر گذار در خوشه، شناسایی حلقه

های ساختاری یک خوشه حائز  و ارتقای زنجیره ارزش خوشه به عنوان ویژگی

 اهمیت است.  

  از   هدفمند  و  مؤثر  مالی   های حمایت  توسعه یک خوشه کسب و کار نیاز به انجام   .3

  فرآیند   خوشه،  توسعه  روند  در   سازمانی   های ظرفیت  از  استفاده   خوشه،  هایبرنامه

  کنار   در   کارشناسان  و  مدیران  آفرینی  ها، نقش دستورالعمل  و   هانامه  آیین  اجرای

 خوشه و حمایت نهادهای پشتیبان دارد. توسعه تیم

های مستعد  ای، شناسایی خوشهبا توجه به اهمیت خوشه در رشد اقتصاد منطقه .4

کند که  دریک منطقه به تقویت هویت اقتصادی یک منطقه کمک بسزایی می 

موجب راستا  استان    دراین  در  چنانچه  خواهد شد.  منظقه  یک  توسعه  و  رشد 

رستوران و  هتل  خوشه  پیشرفت  بوشهر،  مستعد   خوشه  یک  عنوان  به  داری 

های مهمی چون  تواند نقش بسزایی در توسعه اقتصادی و فرهنگی شهرستان  می

ایفا   بندر دیلم که در طی فرآیند تشكیل خوشه مشخص شدند؛  بندر گناوه و 

ای ناشی از تجمیع  های منطقهه در طی این مسیر عدم تعادلکند. چه بسا ک

دهد با شناسایی  جمعیت و امكانات که در یک استان  درون یک منطقه رخ می

 و توسعه مناطق مستعد کمتر شود.

 تضاد منافع 
 . دارندینبود تضاد منافع را اعالم م  سندگانینو 
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 فهرست منابع 

های صنعتی راهبرد  خوشه(.  1390آل عمران، رویا، منصوری، حبیبه و باباپور، الناز ) .1

های  ماهنامه بررسی مسائل و سیاست  - مجله اقتصادی    .نوین حل مشكالت صنایع کوچک 

 .41-62، 6و  5 ، اقتصادی 

)احتشام  .2 هومن  بندی خوشه  (.1391زاده،  های  رتبه  مبنای شاخص  بر  های صنعتی 

مورد   MCDM  گیری چند معیارههای تخمین غیر قطعی تصمیم بكارگیری روشتوسعه با  

 .رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه عالمه طباطبایی .های صنعت سنگهمطالعه خوش

های  اداره حساب  .1389سال  ستانده  اقتصاد ایران    -جدول داده(.  1395بانک مرکزی ) .3

 اقتصادی، تهران: بلوار میرداماد. 

رساله    .های صنعتی پیش رو در استان تهرانشناسایی خوشه(.  1388برمكی، افشین ) .4

 کارشناسی ارشد، دانشگاه عالمه طباطبایی.

بررسی عوامل موثر  (. 1399بهنامیان، مهدی، شجاعی، عبدالناصر و حاجی، غالمعلی ) .5

،  4،  های کاربردی اقتصادفصلنامه نظریه  .ایران  بخش خصوصی در  گذاریسرمایهبر رشد  

84-57 . 

 (. ارزیابی1392) مهدی پور، ییحی، همزه و فائزی مجید، زاده، امید، عزیزی، حسین .6

 چوب صنایع  .مبلمان هایخوشه توسعه هدف با ایران مانمبل صنعت جغرافیایی  تجمع

 .33-44، 2 ،ایران کاغذ و

7. ( محمد  پاسبانی،  و  رسول  توسعه1388حجی،  روش  مطالعه  با  (.  صنعتی  خوشه  ی 

)مطالعه موردی تولیدکنندگان قطعات خودرو استان آذربایجان    SMEدر    UNIDOرویكرد  

 .31-53، 8،  مجله مدیریت صنعتی . شرقی(

  محمد ی،  زارچ  یمیکر  ی وعلی،  آباد  فیشری  مروت  ،منصوری،  مومن،  احمد،  جعفرنژاد .8

علوم و  پژوهشی  -فصلنامه علمی   .های صنعتیطراحی مدل توسعه پایدار خوشه(. 1399)

 .193-203 ،22(3)، زیست تكنولوژی محیط 
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  خوشه   در  محصول  گذاریقیمت   مدل  (. طراحی1395فاطمه )  مجیبیان،  خدیور، آمنه و  .9

  استان   سنگ   هخوش:  موردی  ه مطالع)  ها بازی  نظریه  مفهوم از  استفاده   با  صنعتی   های

 .263-286، 8(2، )نشریه مدیریت صنعتی .(تهران

،  سالنامه آماری استان بوشهر(. 1397بوشهر ) استان ریزیبرنامه و مدیریت سازمان .10

 انتشارات. و مدارک اسناد، مرکز کشور، بودجه و برنامه سازمان ن:تهرا

جواد .11 مرادی،  )   سیاهكالی  فرزانه  خسروانی،  اولویت(.  1391و  و  بندی  شناسایی 

سومین کنفرانس بین المللی و    .های صنعتی و فناوری قابل توسعه در استان بوشهرخوشه

 هفتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری. 

ارزیابی کارایی نسبی عملكرد خوشه صنعتی با استفاده از  (. 1392) اله امین ،شیرزاد .12

 رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه علم و فرهنگ.  .DEA روش

تهران: انتشارات سازمان    .ArcGIS  های آمار فضایی با تحلیل(.  1390عسگری، علی ) .13

 فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری.

14. ( مهدی  کاربرد1385عطوان،   ساختار تغییر ارزیابی در ستانده  -  داده جداول (. 

 . 71-104، 16( 48) ،روند شریهن .ایران در اقتصادی هایفعالیت متقابل روابط

خاشی، .15 و  باقر  )  کرد،  شناسایی 1393الیاس    خوشة  ایجاد   عوامل  بندی اولویت  و  (. 

  خرمای   صنعتی   هخوش:  مطالعه  )مورد   ای شبكه  فرایند تحلیل   روش   از  استفاده  با   صنعتی

 . 247-256، 7( 2) ،کارآفرینی  توسعه .سراوان(

16. ( رضا  باقرنیا،  و  الهام  دوست،  احسان  مهدی،  خوشه  1396محمدی،  بر  مروری   .)

 .14-12، 2(1، )مجله ترویجی میگو و سخت پوستان .صنعتی آبزیان بوشهر

 مؤثر عوامل شناسایی(.  1394و محمدی، حامد )  وحید، ولی پور، پیمان  محمدی،  .17

،  4،  مجله علوم و فناوری نساجی.  نساجی صنایع   صنعتی  های خوشه پذیری رقابت توان بر

41-31 . 

 جهت مدلی ارائه(.  1388قضاتلو، احمد ) مؤید، فرشته و احمد، منصوری  ،موسایی .18

 .1-21، 28، توسعه و دانش لهمج . پتروشیمی در صنعتی خوشه استقرار

https://elmnet.ir/author/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AF
https://elmnet.ir/author/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AF
https://elmnet.ir/author/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AF
https://elmnet.ir/article/10664242-51014/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D8%B3%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%B4%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D8%B4-DEA
https://elmnet.ir/article/10664242-51014/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D8%B3%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%B4%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D8%B4-DEA
https://elmnet.ir/article/10664242-51014/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D8%B3%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%B4%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D8%B4-DEA
https://elmnet.ir/article/10664242-51014/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D8%B3%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%B4%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D8%B4-DEA
https://elmnet.ir/article/10664242-51014/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D8%B3%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%B4%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D8%B4-DEA
https://elmnet.ir/article/10664242-51014/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D8%B3%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%B4%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D8%B4-DEA
https://www.sid.ir/fa/journal/JournalList.aspx?ID=1459
https://www.sid.ir/fa/journal/JournalList.aspx?ID=1459
https://www.sid.ir/fa/journal/JournalList.aspx?ID=1459
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و  منوریان،   .19 غالمرضا  سلیمانی،  طیبه،  عباسی،  علی  عباس،  فشمی،  آقامحسنی 

  . های کسب وکار در ایرانگذاری توسعه خوشه(. طراحی و تبیین مدل خط مشی 1396)

 . 9-28، 3(4، )گذاری عمومیسیاستپژوهشی  - فصلنامه علمی

) ولی میرحسینی، سید .20  مطالعه  صنعتی هایخوشه تحلیل و بررسی(.  1389اهلل 

 گرایش اقتصاد رشته  دکتری رساله   .یزد شهرستان  های صنعتیخوشه عملكرد  موردی

 طباطبایی.  عالمه ای، دانشگاه و منطقه شهری اقتصاد

(.  1394فرهاد ) فرزاد، حسن و  فارسیجانی، تبریز، اکبر، عالم سید هادی،    رقادری،می .21

 سلسله توافقی ایخوشه تحلیل  روش به  صنعتی  های خوشه عملكردی ابعاد شناسایی

 .1-25، 83 ،صنعتی مدیریت مطالعات پژوهشی – علمی فصلنامه .مراتبی

) بهروز و  ،  زنوز هادی .22  استان صنعتی هایخوشه شناسایی   (.1390برمكی، افشین 

 . 1-22، 8(1) ،مقداری اقتصاد فصلنامه .تهران

1. Al  Imran, R., Mansouri, H., & Babapour, E. (2011). Industrial clusters new 

strategy for solving small industries problems,  Monthly Quarterly Journal of 

Economic Research, 5 & 6, 62-41(In Persian). 

2. Ali, M., & Peerlings, J . (2011). Value added of cluster membership for 

micro enterprises applying propensity score matching to the handloom sector 

in ethiopia, World Development, 39(3), 363-374. 

3. Asgari, A. (2011). Spatial statistics analysis with arcgis, Tehran: 

Municipal Information and Communication Technology Organization 

Publications (In Persian). 

4. Atwan, A. (2006). Application of data-output tables in evaluating the 

restructuring of the interrelationships of economic activities in Iran, Journal 

of Ravand, 16(48), 71-104 (In Persian). 

5. Barmaki, A. (2009). Identification of pioneer industrial clusters in 

Tehran province, Master Thesis, Allameh Tabatabai University (In Persian). 

6. Behnamian, M., shojaei, A., & Haje, G. (2020) Investigating the factors 

affecting the growth of private sector investment in Iran, Quarterly Journal 

Applied Theories of Economics, 4. 57-84. 

7. Boja, C. (2011). Clusters models, factors and characteristics, International 
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