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 چکیده

 در موجود هایبوده و بر اساس ادبیات اقتصادی، نابرابری مناطق فضایی ساختار در تعادل عدم معنای ای بهمنطقه هاینابرابری

بر همین اساس، این مطالعه به ارزیابی  .شودمی قلمداد هایینابرابری چنین وجود دالیل ترینمهم جمله صنعتی از وریبهره

پردازد. به منظور ها میروند همگرایی/واگرایی آنو بررسی  3131-3131وری صنعتی در مناطق ایران در دوره زمانی بهره

وری دیویژیا و برای بررسی همگرایی یا واگرایی مناطق، از پنج شاخص پراکندگی شامل دامنه وری، از شاخص بهرهمحاسبه بهره

 هایاستان نتایج، اساس تغییرات، واریانس، انحراف استاندارد، خطای استاندارد میانگین و ضریب تغییرات استفاده شده است. بر

های پراکندگی بوده و روند تغییرات شاخص وریبهره سطوح ترینباالترین و پایین دارای بویراحمد به ترتیب و کهگیلویه و بوشهر

ها در انتهای این دوره دارد. در مجموع و با در نظر نیز داللت بر همگرایی مناطق در ابتدای دوره مورد بررسی و واگرایی آن

توان واگرایی مناطق را مشاهده نمود. استان کردستان نیز روندی با نوسانات شدید را در های ابتدایی و انتهایی، مین سالگرفت

وری صنعتی جای گرفته است. بنابراین و های با کمترین سطوح بهرهوری صنعتی تجربه نموده و در مجموع، در گروه استانبهره

وری صنعتی مناطق کشور در جهت ریزی در جهت کاهش شکاف بین بهرهمبین ضرورت برنامهگذاری، این نتایج از بعد سیاست

 ای مندرج در اسناد باالدستی است.های منطقهیابی به تعادلدست

 

 وری صنعتی، روند همگرایی/واگرایی، مناطق ایران، استان کردستان.بهره واژگان کلیدی:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 مقدمه
بوده و به اعتقاد برخی از اقتصاددانان، چنین  مناطق فضایی ساختار در تعادل عدم معنای به 3ایمنطقه هاینابرابری

 کاستن و مناطق بین شکاف کاهش راستا، همین شود. درمی فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، هایچالش ایجاد موجب هایینابرابری

 دارد آن بر داللت موجود شواهد وجود، این با .1است بوده د باالدستیاسنا تمامی در مندرج اهداف ترینمهم جمله از هانابرابری از

 وجود برای متعددی دالیل اقتصادی، ادبیات در هرچند .1است شده سپری موفقیت حصول بدون توسعه هایبرنامه مسیر که

 چنین وجود دالیل ترینمهم جمله زا را 4وریبهره در موجود هاینابرابری بتوان شاید اما گردیده، ارائه ایمنطقه هاینابرابری

نیز همانند بسیاری از  ایران در بر همین اساس، داللت بر این ادعا دارد. نیز تجربی مطالعات نتایج .نمود قلمداد هایینابرابری

 بخش اهمیت وری،بهره بر عالوه .5است گرفته قرار اسناد باالدستی اهداف ردیف در آن افزایش و وریبهره کشورهای جهان،

 در بخش صنعت را و وریبهره ای،منطقه هاینابرابری اهمیت شد، بیان آنچه .6است برجسته اسناد باالدستی در نیز صنعت

-3131 زمانی دوره در ایران مناطق در صنعتی وریبهره ارزیابی به مطالعه این رویکردی، چنین با .کندمی بازگو ایران اقتصاد

بدین منظور، مطالب در هفت بخش سازماندهی شده است. پس از مقدمه  .پردازدمی هاآن 3گراییوا یا 7همگرایی بررسی و 3131

ها و متغیرها و روش تحقیق را در بر های چهارم و پنجم، دادهحاضر، بخش دوم به ادبیات و پیشینه اختصاص دارد. بخش

 گیری است.و نتیجهها و جمع بندی های ششم و هفتم نیز شامل نتایج و یافتهگیرد. بخشمی

 

 ادبیات و پیشینه

 3(3365) ویلیامسون وارونه U نظریه پرداخته، ایمنطقه هاینابرابری تحلیل به که اینظریه ترینایپایه و تریناصلی

 یامنطقه همگرایی بعدی مرحله در و شودمی ایمنطقه واگرایی به منجر نخست گام در اقتصادی رشد نظریه، این اساس بر. است

 همگرایی یا واگرایی بررسی و ایمنطقه هاینابرابری سنجش برای متفاوتی معیارهای نظریه، این شدن مطرح با دارد. همراه به را

 از ایمنطقه هاینابرابری سایر برای را زمینه تواندمی زیرا شود؛می محسوب هاآن ترینمهم از وریبهره که گردید ارائه مناطق

وری ارائه شده است. در یک های گوناگونی برای بهرهدر ادبیات اقتصادی، تعاریف و شاخص .کند فراهم اقتصادی رشد جمله

، نسبت ستانده به مجموع 30وری کلیگیرند. بهرهوری در دو گروه کلی و جزئی قرار میهای بهرهبندی کلی، شاخصتقسیم

ها است. اگر این نسبت به صورت نسبت ستانده به یکی ی از داده، نسبت ستانده به یک33وری جزئیهای مورد استفاده و بهرهداده

ها ارائه شود، آن را گویند و اگر به صورت تغییرات ستانده به یکی از دادهمی 31وری متوسطه ارائه شود، به آن بهرهاز داده

 در. نمود محاسبه پارامتری و امتریغیرپار روش دو با توانمی را وریکلی بهره هاینامند. همچنین شاخصمی 31وری نهاییبهره

 پارامتری روش در. شودمی تعیین عددی شاخص محاسبه یا ریاضی ریزیبرنامه از استفاده با وریبهره شاخص غیرپارامتری، روش

 صورت هزینه تابع یعنی آن، دوگان یا تولید تابع یک برآورد طریق از وریبهره محاسبه شود،می نامیده نیز اقتصادسنجی روش که

وری دیویژیا های ایران با استفاده از شاخص بهرهوری صنعتی استاندر مطالعه حاضر، بهره (.3133 همکاران، و دشتی) گیردمی

 ها بررسی شده است.محاسبه گردیده و همگرایی یا واگرایی استان

                                                             
1 Regional Disparities 

 تأکید شده است. ایمنطقه هایتعادل و اجتماعی عدالت گسترش بر اندازچشم سند در مثال، عنوان به 1
 ها اشاره نمود.بیکاری استان نرخ در زیاد تغییرات دامنه توان به وجودبه عنوان مثال، می 1

4 Productivity 
 .است شده تأکید تولید عوامل وریبهره رشد برای مناسب سازوکار ایجاد بر اندازچشم سند در مثال، عنوان به 5
 .است گرفته قرار توجه مورد صنعت بخش در اقتصادی هایفعالیت گسترش اندازچشم سند به عنوان مثال، در 6

7 Convergence 
8 Divergence 
9 Williamson, 1965. 
10 Total Factor Productivity (TFP) 
11 Partial Factor Productivity (PFP) 
12 Average Factor Productivity (AFP) 
13 Marginal Factor Productivity (MFP) 



  

ین، مطالعاتی نیز وجود دارند که به ارزیابی وری صنعتی همواره در کانون توجه مطالعات فراوانی قرار داشته است. در این ببهره

 34اند. با چنین رویکردی، ویالنو و همکارانوری صنعتی در سطح مناطق و بررسی همگرایی و واگرایی بین مناطق پرداختهبهره

 35/3334-04/1001های وری کل عوامل صنعت پشم در مناطق کشور استرالیا طی سالای به بررسی بهره( در مطالعه1003)

وری نیروی کار در دو ( به بررسی بهره1033) 35ای دیگر، نیکولینیکند. در مطالعهاند. نتایج همگنی مناطق را تأیید میپرداخته

پرداخته است. نتایج داللت بر همگرایی بین مناطق  3337-1001های بخش صنعت و خدمات مناطق کشور اسپانیا طی سال

وری کل عوامل صنایع تولیدی در مناطق کشور چین طی ای به بررسی بهرهدر مطالعه( نیز 1034) 36دارد. ریزوف و ژانگ

-داخلی و شهری-پراکنده، ساحلی-وری به تفکیک مناطق متمرکزاند. در این مطالعه، بهرهپرداخته 1000-1007های سال

 هایگروه در وریبهره گیریاندازه ،داخلی مطالعات دهنده همگرایی بین مناطق است. درروستایی محاسبه شده و نتایج نشان

ها پرداخته است. با چنین استان سطح در صنعتی وریبهره گیریای به اندازهبوده و کمتر مطالعه مرسوم بیشتر صنعتی مختلف

ال ایران در س هایاستان در اقتصادی مختلف هایبخش وریبهره سنجش به اقدام ایمطالعه در( 3134) فرید رویکردی، حکمتی

 بویراحمد و کهگیلویه هایاستان به مربوط سرمایه و کار نیروی وریبهره بیشترین که دارد آن بر داللت نتایج. است نموده 3133

 ایمطالعه در نیز( 3134) عابدی .است زنجان و گلستان هایاستان به مربوط سرمایه و کار نیروی وریبهره کمترین و هرمزگان و

 رشد متوسط نتایج، اساس بر. است پرداخته 3133ایران در سال  هایاستان در صنعتی وریبهره تطبیقی سیبرر و گیریاندازه به

( 1/13) بویراحمد و کهگیلویه هایاستان به مربوط عوامل کل وریبهره رشد کمترین و بیشترین و درصد 6/0 عوامل کل وریبهره

وری صنعتی ی متفاوت نسبت به سایر مطالعات داخلی، پس از محاسبه بهرهمطالعه حاضر با رویکرد .است بوده( -7/34) لرستان و

 پردازد.ها میدر سطح مناطق، به بررسی همگرایی یا واگرایی آن

 

 ها و روش تحقیقداده

 بیشتر و کارکن نفر 30 صنعتی هایکارگاه از آمارگیری هایطرح نتایج از و ایکتابخانه صورت به حاضر مطالعه هایداده

های به منظور ارائه تصویری از داده .است شده آوریجمع 3131-3131 زمانی دوره برای و هااستان تفکیک به ایران، آمار رکزم

 ( ارائه شده است.1( الی )3ها در نمودارهای شماره )ای از آنمورد استفاده، گزیده
 

 میلیارد ریال()هزار  1131ارزش ستانده صنایع تولیدی مناطق ایران:  -1جدول شماره 

 
 منبع: مرکز آمار ایران.

 

 

                                                             
14 Villano et al., 2008. 
15 Nicolini, 2011. 
16 Rizov & Zhang, 2014. 



  

 
 )هزار میلیارد ریال( 1131جبران خدمات صنایع تولیدی مناطق ایران:  -2جدول شماره 

 
 منبع: مرکز آمار ایران.

 

 )هزار میلیارد ریال( 1131گذاری صنایع تولیدی مناطق ایران: ارزش سرمایه -1جدول شماره 

 
 منبع: مرکز آمار ایران.

 

وری وری وجود دارد که در مطالعه حاضر، از شاخص بهرهگیری بهرههای گوناگونی برای اندازهگونه که اشاره شد، شاخصانهم

 (، استفاده شده است:3دیویژیا، مطابق رابطه شماره )

                         )3( 

 شده استفاده گوناگونی تولید توابع از تجربی، مطالعات در. است وریضر تولید تابع تخمین سرمایه، و کار نیروی سهم تعیین برای

 فرم خطی این از نیز حاضر پژوهش در اساس، همین و بر گرفته قرار توجه مورد بیشتر 37داگالس-کاب تولید تابع بین، این در که

 :شده است استفاده (،1تابع تولید، مطابق رابطه شماره )

                      )1( 

 هایداده اقتصادسنجی الگوی از استفاده با و سرمایه موجودی خدمات و جبران ستانده، ارزش از استفاده با( 1-1) شماره رابطه

با استفاده از  هااین داده ندارد، وجود مستقیم صورت به سرمایه موجودی هایداده کهاین به نظر. است شده برآورد 33تابلویی

 :شده است (، برآورد1، مطابق رابطه شماره )33میدائ موجودی روش
                                                             
17 Cobb-Douglas 
18 Panel Data 
19 Perpetual Inventory Method (PIM) 



  

                       )1( 

                         )4( 

 وزنی میانگین از استفاده با و پیشین مطالعات به نسبت متفاوت رویکردی با ثابت هایسرمایه استهالک نرخ پژوهش، این در

همگرایی یا  .است گردیده محاسبه ،(3131) جوهمت مطالعه از مستخرج تولیدی، صنایع مختلف هایهگرو استهالک هاینرخ

 بررسی شده است: 10های پراکندگیواگرایی مناطق نیز با استفاده از شاخص

ع را ترین شاخص پراکندگی است که تفاوت بین بزرگترین و کوچکترین مشاهده توزیدامنه تغییرات ساده :21دامنه تغییرات

 شود:( محاسبه می5دهد. این شاخص به صورت رابطه شماره )نشان می

                       )5( 

ها و به بیان دیگر، بیانگر توزیع ها حول میانگین آندهنده میزان پراکندگی یک مجموعه از دادهواریانس نشان :22واریانس

ها نسبت به میانگین یانگین است. بنابراین، هرچه واریانس بیشتر باشد، پراکندگی دادهاحتمال و فاصله متغیر تصادفی از مقدار م

 شود:( محاسبه می6بیشتر خواهد بود. این شاخص به صورت رابطه شماره )

                         )6( 

اینکه گی و برابر با جذر واریانس است. با توجه به های تبیین پراکندترین شاخصانحراف استاندارد از مهم :21انحراف استاندارد

شود و میانگین در محاسبه انحراف استاندارد، تمامی مقادیر یک متغیر نقش دارند و پراکندگی مقادیر، حول میانگین محاسبه می

گردد، در توضیح پراکندگی، انحراف معیار از اهمیت زیادی برخوردار است. این های مرکزی محسوب میترین شاخصنیز از مهم

 شود:( محاسبه می7) شاخص به صورت رابطه شماره

                         )7( 

نمونه است. توضیح آنکه اگر توزیع  15خطای استاندارد میانگین، همان انحراف معیار میانگین :24خطای استاندارد میانگین

گیرد. این قرار می توان گفت که میانگین جامعه آماری در محدوده درصد می 35ها نرمال باشد، با اطمینان داده

 شود:( محاسبه می3شاخص به صورت رابطه شماره )

                         )3( 

های پراکندگی است. ضریب تغییرات یا همان ضریب پراکندگی، ترین شاخصضریب تغییرات، یکی از دقیق :26ضریب تغییرات

گیری متغیرها بستگی شود. این شاخص به واحد اندازهیانگین برابر ندارند، استفاده میبرای مقایسه پراکندگی متغیرهایی که م

 شود:( محاسبه می3ندارد و به صورت رابطه شماره )

                         )3( 

 

 هانتایج و یافته

 هایاستان بر اساس نتایج،. 17است شده ارائه (3و شکل شماره ) (3) شماره جدول در مناطق صنعتی وریبهره سطوح

 قرار بعدی هایجایگاه در اصفهان و مرکزی خوزستان، هایاستان و هستند وریبهره سطوح باالترین دارای هرمزگان و بوشهر

                                                             
20 Dispersion Indices 
21 Range 
22 Variance 
23 Standard Deviation 
24 Standard Error of Mean 
25 Standard Deviation of Mean 
26 Coefficient of Variation 

لید ارائه نشده است. های تشخیصی و تخمین تابع توهای استهالک، برآورد موجودی سرمایه، آزمونجویی، نتایج حاصل از محاسبه نرخبه منظور صرفه 17

 محاسبه شده است. 337/0و  344/0سهم نیروی کار و سرمایه به ترتیب  توضیح آنکه



  

 و کهگیلویه و بلوچستان و سیستان شمالی، خراسان هایاستان به مربوط وریبهره سطوح کمترین دیگر، سوی در. دارند

 .شودمی مشاهده هاسال از بسیاری در و هااستان از بسیاری در وریبهره کاهش آن، بر عالوه. است بویراحمد

 

 وری دیویژیاوری صنعتی مناطق ایران بر اساس شاخص بهرهبهره -2جدول شماره 

 استان
 سال

 میانگین
1131 1131 1131 1133 1131 1131 

41/6 آذربایجان شرقی  35/5  13/6  53/7  46/30  11/3  17/7  

35/4 آذربایجان غربی  33/4  53/4  13/4  47/5  34/4  31/4  

63/5 اردبیل  17/4  75/4  55/4  65/7  01/5  13/5  

55/7 اصفهان  64/6  14/7  77/7  71/3  03/3  71/7  

33/4 ایالم  40/4  70/5  56/4  07/6  30/5  17/5  

56/31 بوشهر  77/3  37/30  11/35  45/14  11/13  46/35  

15/7 تهران  13/6  13/5  30/6  51/5  14/5  03/6  

73/6 چهارمحال و بختیاری  13/6  05/5  15/5  13/7  63/7  70/5  

65/6 خراسان جنوبی  43/6  61/5  31/1  36/4  66/5  30/5  

71/4 خراسان رضوی  15/5  11/5  33/1  13/4  73/4  31/4  

30/6 خراسان شمالی  33/5  36/4  14/1  14/4  56/4  70/4  

30/7 خوزستان  46/7  33/6  64/3  13/33  63/30  30/3  

31/4 زنجان  73/5  16/5  51/4  15/5  51/5  10/5  

64/6 سمنان  13/6  43/5  16/6  54/6  71/4  15/6  

13/5 سیستان و بلوچستان  33/4  11/1  07/4  37/5  63/6  70/4  

33/5 فارس  10/5  41/4  16/6  34/3  43/7  45/6  

11/5 قزوین  76/5  17/5  53/4  70/5  33/5  41/5  

30/7 قم  65/5  63/4  46/4  37/7  07/7  33/5  

13/4 کردستان  11/1  61/4  11/1  31/6  00/6  40/1  

71/6 کرمان  63/6  65/6  14/6  11/31  31/3  47/7  

13/6 کرمانشاه  71/4  11/6  34/5  13/30  37/3  31/6  

51/1 کهگیلویه و بویراحمد  11/1  11/1  53/5  40/1  77/3  13/1  

33/7 گلستان  03/6  35/6  00/6  03/3  35/7  11/7  

36/1 نگیال  33/1  00/5  10/4  37/5  60/6  35/4  

57/5 لرستان  31/5  11/4  14/4  31/7  37/5  51/5  

11/6 مازندران  33/5  73/5  57/5  17/6  43/5  03/6  

03/7 مرکزی  63/6  66/5  01/3  37/33  03/30  13/3  

03/33 هرمزگان  01/3  10/3  31/10  43/43  15/17  30/33  

13/4 همدان  14/5  73/4  61/4  73/6  15/6  31/5  

34/4 یزد  31/4  75/5  11/6  11/7  13/6  31/5  

 منبع: محاسبات نگارندگان.                               

 

 



  

 1132-1131وری صنعتی مناطق ایران: میانگین بهره -1شکل شماره 

 
 منبع: محاسبات نگارندگان.

 

( به تصویر کشیده شده است. 5ودار شماره )وری صنعتی استان کردستان و میانگین کشور نیز در نمروند تغییرات بهره

وری صنعتی این استان روندی صعودی را تجربه نموده، اما در این روند با شود، اگرچه در مجموع، بهرهگونه که مشاهده میهمان

-3131انی وری صنعتی استان کردستان، متعلق به دوره زمنوسانات شدیدی نیز مواجه بوده است. بیشترین افزایش مداوم بهره

به صورت قابل  3131وری صنعتی این استان به دو برابر افزایش یافته، اما در سال بوده و در این دوره زمانی، سطح بهره 3133

تر از میانگین های ابتدایی دوره مورد بررسی در جایگاهی نازلتوجهی کاهش یافته است. عالوه بر آن، استان کردستان در سال

وری صنعتی برابر با میانگین سطح بهره 3135با طی نمودن روندی همگرا نسبت به میانگین کشور، در سال کشور قرار داشته و 

، با طی نمودن روندی واگرا نسبت به میانگین کشور و تجربه 3135کشور را تجربه نموده است. با این وجود و پس از سال 

صنعتی معادل با میانگین کشور را کسب نماید و همواره در  وری، هرگز نتوانسته سطح بهره3133بیشترین اختالف در سال 

( الی 5پراکندگی، منعکس در نمودارهای شماره ) هایشاخص تغییرات تر از میانگین کشور قرار داشته است. روندجایگاهی نازل

 با و مجموع در. دارد بررسی مورد دوره انتهای در هاآن واگرایی و بررسی مورد دوره ابتدای در مناطق همگرایی بر داللت نیز (،3)

 .نمود مشاهده را مناطق واگرایی توانمی بررسی، مورد دوره انتهایی و ابتدایی هایسال گرفتن نظر در
 

 1132-1131وری صنعتی استان کردستان و میانگین کشور: روند تغییرات بهره -4نمودار شماره 

 
 محاسبات نگارندگان. منبع:                                       



  

 1132-1131وری صنعتی مناطق ایران: روند تغییرات دامنه تغییرات بهره -1نمودار شماره 

 
 منبع: محاسبات نگارندگان.                                      

 

 1132-1131وری صنعتی مناطق ایران: روند تغییرات واریانس بهره -6نمودار شماره 

 
 منبع: محاسبات نگارندگان.                                      

 

 1132-1131وری صنعتی مناطق ایران: روند تغییرات انحراف استاندارد بهره -1نمودار شماره 

 
 منبع: محاسبات نگارندگان.                                 

 

 1132-1131وری صنعتی مناطق ایران: روند تغییرات انحراف استاندارد میانگین بهره -3نمودار شماره 

 
 منبع: محاسبات نگارندگان.                              

 



  

 1132-1131وری صنعتی مناطق ایران: روند تغییرات ضریب تغییرات بهره -3نمودار شماره 

 
 منبع: محاسبات نگارندگان.                              

 

 گیریبندی و نتیجهجمع

هایی در اسناد باالدستی تمامی کشورهای جهان ای، کاهش چنین نابرابریهای منطقهه پیامدهای نامطلوب نابرابرینظر ب

گردیده که  ارائه ایمنطقه هاینابرابری وجود برای متعددی دالیل اقتصادی، ادبیات از جمله ایران مورد توجه قرار گرفته است. در

شود. با می قلمداد این دالیل ترینمهم جمله از وری صنعتی،وری و به خصوص بهرهبهره رد موجود هایدر این میان، نابرابری

و بررسی همگرایی/واگرایی  3131-3131وری صنعتی در مناطق ایران در دوره زمانی چنین رویکردی، این مطالعه به ارزیابی بهره

دیویژیا و برای بررسی همگرایی یا واگرایی مناطق، از پنج وری وری، از شاخص بهرهپردازد. به منظور محاسبه بهرهها میآن

شاخص پراکندگی شامل دامنه تغییرات، واریانس، انحراف استاندارد، خطای استاندارد میانگین و ضریب تغییرات استفاده شده 

بوده و  وریبهره سطوح رینتباالترین و پایین دارای بویراحمد به ترتیب و کهگیلویه و بوشهر هایاستان نتایج، اساس است. بر

های با کمترین سطوح وری صنعتی تجربه نموده و در مجموع، در گروه استاناستان کردستان، روندی با نوسانات شدید را در بهره

های پراکندگی نیز داللت بر همگرایی مناطق در ابتدای دوره مورد وری صنعتی جای گرفته است. روند تغییرات شاخصبهره

توان های ابتدایی و انتهایی، میها در انتهای دوره مورد بررسی دارد. در مجموع و با در نظر گرفتن سالواگرایی آنبررسی و 

ریزی در جهت کاهش شکاف بین گذاری، این نتایج مبین ضرورت برنامهواگرایی مناطق را مشاهده نمود. بنابراین و از بعد سیاست

 ای مندرج در اسناد باالدستی است.های منطقهیابی به تعادلتها در جهت دسوری صنعتی استانبهره
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