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  :چکیده

هاي صنعتی پیشرو در استان  مقاله حاضر، شناسایی خوشهيهدف از ارائه   
ه کار گرفته شده اي ب براي این منظور یک روش کمی سه مرحله .تهران است

 این سه مرحله بدین قرار است که ابتدا با استفاده از تکنیک ضریب سهم  .است
 رقمی 4  فعالیت صنعتی استان تهران به تفکیک کدهاي111مکانی از میان 

 فعالیت صنعتی داراي ضریب سهم مکانی بزرگتر از یک شناسایی 58، ایسیک
 فعالیت 17هاي صنعتی منتخب، لیت فعا58 دوم از میان ي در مرحله .اندشده

 -صنعتی که بر اساس تجزیه و تحلیل پیوندهاي مستخرج از جدول داده
 استان تهران و همچنین پیوندهاي ضمنی شناسایی شده بر اساس يستانده

، داراي ) نمونه210(هاي صنعتی  خوشهياطالعات مستخرج از پرسشنامه
اند، به ین خدمات پشتیبان بودهپیوندهاي قوي تري با سایر صنایع و همچن

اطالعات مستخرج  . اند صنعتی استان تهران شناسایی شدهي خوشه17عنوان 
   است که تعامالت ضمنی بین  تبیین کننده چهار مشخصهياز پرسشنامه

ها  این مشخصه .دهدهاي صنعتی استان تهران را مورد ارزیابی قرار میکارگاه
 تأمین خدمات صنعتی جهت ينحوه، انکاران فرعیپیم، برون سپاري:  ازعبارت

 خرید و فروش محصوالت و خدمات بین صنایعو اي تعمیر اساسی اموال سرمایه
 متغیر عملکرد 15در گام سوم با ترسیم نمودارهاي تارعنکبوتی بر اساس 

 ي موتوري به عنوان خوشهي صنعتی تولید وسایل نقلیهياقتصادي، خوشه
  .تان تهران معرفی شده استصنعتی پیشروي اس
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  مقدمه -1
هاي متعدد   صنعتی در کشور و برنامه ریزييبا توجه به اهمیت روز افزون توسعه

یابد که با توجه به ساختار فعلی أله اهمیت میبراي حصول به این مهم، این مس
  هاي الزم چیست؟  صنعت کشور استراتژي مناسب براي کسب توانمندي

هاي صنعتی به عنـوان یـک     اخیر، خوشه  يواقعیت آن است که در چند دهه      
هـاي رقـابتی و افـزایش توانمنـدي صـنایع در            استراتژي مناسب براي کسب مزیـت     

ورد توجـه   اي مطـرح شـده و مـ       به ویژه در سطح منطقه    سطوح مختلف برنامه ریزي     
اران در کشورهاي صنعتی و در حال توسـعه قـرار گرفتـه             برنامه ریزان و سیاست گذ    

اي دارد،   از این دیدگاه که رقابت جهانی اثر زیادي بر اقتـصاد ملـی و منطقـه                 .است
 و  اي بـا در نظـر گـرفتن تـسریع رشـد اقتـصادي شـهري               مفهوم خوشه جایگاه ویژه   

در بـسیاري از مطالعـات تـصریح شـده اسـت کـه               . اي کـسب نمـوده اسـت       منطقه
هاي صنعتی در آنجا بالیده و توانـسته        اي موفق هستند که خوشه     اقتصادهاي منطقه 
   .پذیري پایدار فراهم آورد بنیانی براي رقابت

ي اخیر شاهد توجـه    حاضر از آن جهت است که در چند دهه      ياهمیت مقاله 
  اران ذهـاي صـنعتی در محافـل علمـی و همچنـین نـزد سیاسـتگ        ه خوشـه  فزاینده ب 

هاي صـنعتی   ي اقتصاد هستیم، که برآمده از نتایج حاصله از استفاده از خوشه       عرصه
هـاي صـنعتی از آن رو     خوشـه   .به عنوان راهبردي جهت افزایش توان صنعتی است       

کـاري بـین    همکه موجب افزایش توان رقابت پذیري و کـارایی صـنایع و همچنـین            
هـاي صـنعتی    در ابتداي امر خوشه . استد، داراي اهمیت شوهاي مرتبط می  فعالیت

 ي ولـی در ادامـه  شـد، ال و ارزش افزوده مهـم تلقـی مـی      ایجاد اشتغ  جهتبیشتر از   
 نـه  ،، اکنون این بحث مطرح است که صنعت متکی بر خوشـه     در این حوزه  مطالعات  
 حرکـت بـه    شـتاب  عامـل  بلکـه    ،شود نوآوري   واند موجب ایجاد و گسترش    تتنها می 

  .استسمت اقتصاد دانش بنیان نیز 
مـشخص بیـان شـده،      انی نظري مربوطه با توالی زمانی       در این مقاله ابتدا مب    

هاي صـنعتی اسـتان تهـران و     سپس روش شناسی اتخاذ شده براي شناسایی خوشه      
هاي تحقیـق،    یافتهبیان . ي صنعتی پیشرو از میان آنها معرفی شده است      بعد خوشه 

 يبخش سوم مقاله را به خود اختصاص داده و باالخره در انتها سـیر تحـول خوشـه                  
 .صنعتی پیشرو تولید وسایل نقلیه در استان تهران بیان شده است
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     مرور مطالعات تجربی-2

ي ي مطالعـات انجـام شـده در خـصوص مقولـه        واقعیت امـر آن اسـت کـه پیـشینه         
وجـود  تـا کنـون   در کشور با استفاده از رویکـرد کمـی    تی  هاي صنع خوشهشناسایی  

سـتان همـدان    هـاي پیـشرو اقتـصادي ا      شناسـایی خوشـه    مطالعه   در . نداشته است 
ساخت محـصوالت غـذایی و      ،  هاي زراعت و باغداري    خوشه )1390برمکی، افشین،   (

 به دامداري، مرغداري، پرورش کرم ابریشم و زنبور عسل و شکار         و   ها  انواع آشامیدنی 
  .هاي پیشرو اقتصادي استان همدان شناسایی شده استعنوان خوشه

در اند کاربرد یک روش شناسی کمی را  پژوهشگران کوشیده، مقالهدر این
ي صنعت کشور مورد آزمون قرار داده و قابل اتکا بودن نتایج حاصل از آن را  حوزه

 يدر خصوص نمونه . ي داخلی آن وجود ندارد  کاري که نمونه .نمایندبررسی 
ي منسجم و جامع تجزیه  توان به مطالعهمطالعات انجام گرفته در خارج از کشور می

در  .  اقتصاد ایالت ویرجینبا امریکا اشاره نمود به صورتهاي صنعتی و تحلیل خوشه
 به لحاظ نی باالور وابستگی دباوهی از صنایع هاي صنعتی گر این تحقیق خوشه

لحاظ کارکردي گرایش به وابستگی به هم به گر و تولیدات خرید و فروش از یکدی
ها،  هاي پشتیبانی مثل انجمن  سازمانهمچنین در این تعریف.  تعریف شده است

  .داشته استموسسات تحقیقاتی و غیره در ارتباط با عملکردهاي خوشه نیز وجود 
 یک  خاص یا دريهاي صنعتی به لحاظ جغرافیایی در یک منطقه اجزاي خوشه

  .بوده استمنطقه مشخص از ایالت یا استان متمرکز 
در گزارشی که از این مطالعات منتشر شده است، هدف اصلی شناسایی، 

هاي صنعتی در ایالت ویرجینیا عنوان شده و پس از  تفسیر و تجزیه و تحلیل خوشه
ر هاي اصلی، این مطلب که کدامیک از آنها به واقع یا به طو شناسایی تمامی خوشه

ها  هاي پیشرو آن دسته از خوشه  خوشه .بالقوه پیشرو هستند، نیز بررسی شده است
اي  هاي اخیر رشد باالیی داشته یا توان بالقوه اند که در طی سالدر نظر گرفته شده

 در این مطالعه اشاره شده است که تجزیه و تحلیل  .اندبراي ابزار آن نشان داده
 جدیدي است و روش استانداري براي آن وجود  نسبتاًيهاي صنعتی شیوهخوشه
هاي مختلف اقتصادي   در رویکرد کمی این مطالعه نیز تجزیه و تحلیل بخش .ندارد

ها انجام  اي از اطالعات مربوط به اندازه و تغییرات این فعالیت با استفاده از دامنه
 متکی به :این مطالعه سه نوع خوشه صنعتی را تعریف نموده است  .پذیرفته است

  رقمی2هاي مورد بررسی در حد کد  فعالیت . منابع طبیعی، صنعتی و خدماتی
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 ستانده ایالت ویرجینیا براي این منظور با روش -هداد و جدول  است1ایسیک
  . توسعه داده شده است2ایمپلن

  
 مبانی نظري -3

ه  تعاریف متعددي ارائه شده است که هر یک از این تعاریف بها در خصوص خوشه
 است که کمتر تعریفی آن حائز اهمیت ي نکته .  اشاره داردآنهاي  برخی از ویژگی

 در ذیل به برخی از آنها  لذا .توان یافت که از جامعیت الزم برخوردار باشدرا می
  .بیان خواهد شد هاي مشترك این تعاریف ویژگی و سپس شدهاشاره 

همان تراکم جغرافیایی ها در واقع،  خوشه) 2001( 3 پورتربر اساس تعریف
 هاي به هم مرتبط، عرضه کنندگان تخصصی، ارائه کنندگان خدمات، بنگاه شرکت

ها، مؤسسات استاندارد و  از قبیل دانشگاه(هاي صنایع مرتبط و نهادهاي همکار 
 با یکدیگر هاي خاصی است که عالوه بر رقابت، در حوزه) هاي تجاري انجمن

  .کنند همکاري نیز می
هاي صنعتی تجمع   خوشه)2006( 4استیمسون و دیگران  تعریفبر اساس

 شبکه شده به صورت ارتباطات عمودي و ي در یک منطقه5صنایع همکار و رقیب
متکی بر موسسات   و7 خریدار- مشترك و قوي عرضه کننده6افقی شامل پیوندهاي

هاي صادرات  هاي صنعتی حول شرکت چون خوشه . اقتصادي متخصص، هستند
آورند و به رشد اقتصادي منطقه اند، ثروت جدید به منطقه میساخته شده 8محور

   .کنندکمک می

                                                
1 ISIC (International Standard Industrial Classification) 
2 IMPLAN  
3 Porter   

Stimson  4 
5 Competing and Collaborating Industries    

 یکی پیوندهاي بیرونی است، یعنی ارتباطی که واحدهاي  . طورکلی پیوند از دو منظر قابل بحث استه ب
 درونی یا به  پیوند-دیگري رقابت .  خوشه خارج از عملکرد جمعی خود دارنديصنعتی تشکیل دهنده

 صنعتی يتوان در قالب همکاري و رقابت در خوشه نوع اخیر را می . هاست پیوند بین بنگاه-عبارتی رقابت
  . شود بحث کرد که ابتدا به این بحث پرداخته می

 
7 Buyer-Supplier Linkages   
8 Export-Oriented Firms    
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ها   نسبتاً بزرگی از شرکتي ها را مجموعه خوشه) 1999( 9آلتنبرگ و اشتامر
 تخصصی مشخص ي  مکانی خاصی قرار داشته، پیشینهي  در محدودهدانند کهمی

 . ها چشمگیر است و تخصص شرکت، تجارت بین شرکتی )خوشه(دارند و در آن 
 عقیده دارند که در خصوص تعریف خوشه میان صاحبنظران اتفاق نظر ،این دو

 خوشه در عام ترین ي گونه جمع بندي نمود که واژه اینتوان  اما می،وجود ندارد
  .کند خاص اشاره میاي هاي اقتصادي در زمینه مفهوم، به تمرکز مکانی فعالیت

  نند که تشکیل خوشه کنیز بر این نکته تأکید می) 1995 (10همفري و اشمیتز
  .منجر شود 11هاي مقیاس خورداري از صرفه به بردتوانمی

ست که در ناحیه  اها اي از شرکت  خوشه مجموعهتعریف یونیدوبر اساس 
هاي مشترکی  اي جغرافیایی تمرکز یافته است و با تهدیدها و فرصتیا حوزه
کنند اي از محصوالت مرتبط یا مکمل را تولید می ا، مجموعهه این شرکت . مواجهند

شود و به  چنین تمرکزي باعث ایجاد کسب و کاري مرتبط می .فروشندو می
  .کندفنی، مدیریتی و مالی کمک میهاي  پیدایش خدمات تخصصی در زمینه

با توجه به تعاریف فوق و همچنین سایر تعاریف موجود که مجال بیان آنها 
هاي  هاي اشاره شده در تعاریف مختلف، ویژگی توان از ویژگی ندارد، میوجود

  :ها برشمرد مشترك زیر را براي خوشه
 تمرکز جغرافیایی•
 پشتیبانو تأمین کنندگان وجود صنایع  •
 ارتباط و همکاري میان صنایع •
 هاي بیرونی برخورداري از صرفه •

                                                
9 Altenburg and Stammer  
10 Humphrey and Smiths   

    هاي تولیدي بزرگ است، ولی جدیداً این بحـث مطـرح شـده       تباط با بنگاه  رها، عموماً در ا   این نوع از صرفه
ـ    ياي از موسسات کوچک در اثر پدیـده هاي ناشی از مقیاس در شبکه  است که صرفه   ه  کـارایی جمعـی نیـز ب

  این .شودده از ظرفیت کامل می واحد تولید و کارایی بیشتر و استفايآید و موجب کاهش در هزینهوجود می
طور متوسط به ازاي هر واحد تولیدي ه هاي ثابت بهاي بدین خاطر که با گسترش میزان فعالیت هزینه     صرفه

  .دهندیابد، رخ میکاهش می
 

12 UNIDO (United Nations Industrial Development Organization)  
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 شدن یا تجمیع را خوشه ي  نظري پدیدهي پشتوانه است که آنواقعیت امر 
 او یک قرن پیش،  بیش از .یافت 13آلفرد مارشال توان در نظریات می اولین باربراي

 به چاپ 1890 که براي اولین بار در سال 14کلیات اقتصاد به نام  خوددر کتاب
 15هاي اقتصادي بیرونی هاي متمرکز شده از مفهوم صرفه رسید، براي توجیه فعالیت

بازار مشترك براي کارگران با مهارت شامل اي حاصل از آن ه استفاده کرد که مزیت
سرریزهاي  و  و خدمات تخصص یافته16دسترسی به دروندادها، و متخصص
 . است17تکنولوژیکی

این سه مزیت ناشی از تمرکز مکانی که توسط آلفرد مارشال بیان شد، 
- 6 18،گاشوبزا و راندال(هاي صنعتی و تجمیع است  هاي خوشه  اصلی بحثي هسته
  ).3 ص ،2005

 دیگري نیز در این زمینه کار کردند و ، افراد کار آلفرد مارشالي در دنباله
  هاي متمرکز شده در خوشه را با استفاده از مفهوم  مزایاي حاصله براي بنگاه

  هاي مقیاس و   و تفاسیر متفاوتی شامل صرفهههاي تجمع توجیه نمودصرفه
 21، و هور1933 20،اُهلین( کردنداین مفهوم ارائه  را براي 19هاي ناشی از تنوعصرفه

 توجه به انواع پیوندها ،ها  کارهاي بعدي در خصوص تجمع صنعتی و خوشه ).1937
این   .شامل پیوندهاي تولید، خدمات و بازاریابی را در بین صنایع مد نظر قرار دادند

هاي  هاي کلیدي و خوشههاي شناسایی بخش  تکنیکيرویکرد موجب توسعه
  ).4 ص همان،( ستانده شد -هاي پیچیده از جدول داده صنعتی و استفاده

هاي اقتصادي و  ایی فعالیتجغرافی دانان اقتصادي نیز در پی توجیه تمرکز جغرافی
هاي اقتصادي را از   وضعیت فعالیتآنان .  حاصل از این تمرکز مکانی بودندمزایاي

 :تندلحاظ فضایی، حاصل دو نیروي مخالف می دانس

                                                
13 Alfred Marshall   
14 Principles of economics  
15 External economies of scale  

Inputs 16  
17 Technological spillovers 
18 Gashawbeza and Randall 
19 Economies of scope  
20 Ohlin 
21 Hoover  
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 نیروهاي تجمیع کننده اشاره به همان 22:)مرکز گرا(نیروهاي تجمیع کننده ) 1  

  .مزایاي بیان شده توسط آلفرد مارشال دارد که در باال ذکر شده است
هاي   نیروهاي پراکندگی مثل عدم صرفه23:)مرکز گریز(نیروهاي پراکندگی ) 2 

ست محیطی ناشی از تمرکز اقتصادي بیرونی و عدم تحرك نیروي کار یا عوامل زی
 .هاي اقتصادي فعالیت

تا اینجا تمرکز نظریات بیشتر حول مزایاي ناشی شده از تمرکز بود، اما از 
 24 گروهی از مطالعات تحت عنوان مکتب تخصص یابی انعطاف پذیر1980 ي دهه

بحران اقتصادي   .ایجاد شد تغییر در سازماندهی فضایی تولید بر اساس بررسی
هاي تولیدي انعطاف ناپذیر   موجب تغییر رویکرد از تولید انبوه با بنیان1970 يدهه

  به سمت بیرونی کردن فرآیند تولید و ارتباط از طریق قراردادهاي فرعی با 
تاکنون مطالعات بر روي  . هاي کوچک انعطاف پذیر و تخصص یافته شدبنگاه

بوده  دهندگان متمرکزتجمیع صنعتی، روابط عرضه کنندگان و مشتریان و خدمات 
عد دیگري را اضافه نمود که ، اما مکتب تخصص یابی انعطاف پذیر. است شامل ب 

هاي فرهنگی و اجتماعی، روابط متقابل در  هاي اطالعاتی و همکاري، شبکه شبکه
  .ه استبازارهاي محلی و روابط غیر رسمی میان بازیگران بود

داري وارد مرحله جدیدي شده  که اقتصاد سرمایه  بیان شد1990 ي از دهه
 ،اصلی در این راستادانش و فرآیند  ،رشد اقتصادي کلیدي منبع ، در آنو

 بیان این مطالب منجر به شکل گیري اقتصاد دانش بنیان شد که  . است25یادگیري
یري بر حسب دانش و یادگیري در آن ارتباط بین تجمع صنعتی و رقابت پذ

در  . شودهاي طبیعی توجیه می یرونی و مزیتهاي مقیاس ب  به جاي صرفه26جمعی
این دیدگاه ایجاد و نگهداري رقابت پذیري صنعتی با ساختارهاي نهادي، فرهنگی و 

 همچنین تأکید بیشتري بر دانش یافته، ارتباط ،هااجتماعی محل استقرار بنگاه
 ،تبا افزایش مسافشود استدالل میدر این رویکرد  از آنجا که  .شود می27ضمنی
 این است که نوآوري زمانی بر انتقال دانش ضمنی افزایش یافته و فرض ي هزینه

                                                
22 Agglomerating forces (Centripetal) 
23 Dispersion forces (Centrifugal) 
24 Spatial organization of product 
25 Learning   

Collective learning 26  
27 Tacit Knowledge   



  1390بهار ، 1، شماره 8، دوره )هاي اقتصادي سابقبررسی(فصلنامه اقتصاد مقداري                     8

افتد که ارتباط متقابل زیاد باشد، لذا نقش با اهمیتی را براي تمرکز مکانی اتفاق می
در کل تمرکز این دیدگاه بر این است که خوشه   .شوندبراي ایجاد نوآوري قائل می

نش را از طریق یادگیري جمعی و فرآیندهاي  خلق دا،سازي و نزدیکی مکانی
هاي بیرونی   فاقد صرفهه محل استقرار آنهاهایی ک بخشد و به بنگاهنوآوري بهبود می

کنند که از یادگیري جمعی و ترغیب به کفی است، توصیه میي دانش مو ذخیره
  .نمایندخوشه شدن حمایت 
هاي صنعتی و  ن خوشه مطالعاتی در زمینه ارتباط بی1980 ي از اواخر دهه

 خوشه سازي صنعتی به ، در این دیدگاه. اي پدیدار شد  اقتصادي منطقهيتوسعه
اي را در محیط رقابتی شود که اقتصادهاي منطقهعنوان استراتژي کلیدي تلقی می

  .سازدامروزي توانمند می
 پیشنهادي خود، این مفهوم است که رقابت ي  اصلی پورتر از خوشهي ایده

  هاي تشکیل  اي به رقابت پذیري صنایع یا سایر شرکت ي ملی یا منطقهپذیر
هاي صنعتی از  پورتر براي تحلیل خوشه . هاي صنعتی بستگی دارد  خوشهيدهنده

عد  کند که در آن خوشهچارچوب تحلیلی الماس پورتر شروع می ها از طریق چهار ب
 و شرایط عوامل و منابع ،صنایع مرتبط و پشتیبان، تقاضاي پیچیده و وسیع محلی

  ).2005 28داگالس (کنندپیشرفت میوري   بهره افزایشهمراه باشرایط رقابتی 
هاي صنعتی در ایتالیا، عوامل  با تجزیه و تحلیل ناحیه) 1990( 29بکاتینی

که ممکن است قابل  -ي بیرونی را با عوامل کیفیها تئوري مارشال در مورد صرفه
   تلفیق -اشد، لیکن کم اهمیت نیز نمی باشدیل نبتحل اندازه گیري و تجزیه و

هاي  کند، تلفیقی از صرفههم جمع می گوید آنچه موسسات را دورکند و میمی
   عمقپیوندهاي مشترك تاریخی و فرهنگی است که تمرکز مکانی را  بیرونی و

قرار هاي ناشی از تجمع را غنی کرده و مفهوم کلیدي   صرفهي بخشد، مقولهمی
 .دهدرا شکل می 30ن در بستر مناسبگرفت

هاي  در خصوص اهمیت و مزایاي خوشه) 1999(  اشتامر-آلتنبرگ و مایر
اران قرار ها را این چنین مورد توجه سیاستگذ دارند که آنچه خوشهصنعتی بیان می

                                                
Douglas 28   

29 Becattini   
30 Embeddedness     
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هاي اقتصادي بیرونی،   است که از صرفه31هاي مربوط به کارائی جمعی داده، فرصت
 به این ترتیب  .گیردهاي معامالتی و اقدام جمعی سرچشمه میهپایین بودن هزین

تواند کارایی هایی که ارتباطی با یکدیگر ندارند، نمی صرفاً تجمع مکانی شرکت
  .جمعی را افزایش دهد و این تعامالت و اثرات بیرونی است که مورد توجه است

 شود تا مجموعههاي همکار یا داراي کارهاي مرتبط، سبب می مجتمع شدن شرکت

هاي تولید کنندگان خوشه هاي بیرونی در محل به وجود آید که هزینه اي از صرفه
 هاي بیرونی که پیامد ناخودآگاه خوشه  عالوه بر صرفه جویی .دهدرا کاهش می

که هدف آن  - انجام اقدامات مشترك نیزسازي است، خواست آگاهانه براي
   .باشدها می هاي غالب خوشه ویژگی از - ی استبرخورداري از کارائی جمع

هاي  مزیت طور خالصهه توان بدر انتها با توجه به مطالب ارائه شده می
  :هاي صنعتی را به ترتیب زیر خالصه نمود  حاصل از خوشهيعمده

 .کندسازي بسیج منابع مالی و انسانی را تسهیل می خوشه .1
سک پـایین تقـسیم   ل کوچـک و بـا ریـ      سازي سرمایه گذاري به مراح     در خوشه  .2

 با مخاطرات کوچک و قابل محاسبه به دلیل تقسیم کـار  به طوري که   .شودمی
هـا کوچـک و    ، گـام  ) خاصـی از توانـایی تولیـد کننـدگان         يبا تأکید بر جنبـه    (

 .ها قابل پیش بینی باشد مخاطره
 .آوردهاي کوچک فراهم می سازي بستري براي صعود و بالندگی شرکت خوشه .3
هـا را بـراي یکـدیگر        سازي، امکان انباشت سرمایه و مهارت      وشهها در خ   شرکت .4

 .آورنداغلب ناخواسته و گاهی آگاهانه به وجود می
 رقابـت پـذیري    ي از سه طریق عمده   هاي صنعتی    شایان ذکر است که خوشه    

  :کنندرا متأثر می
  خوشهي ها یا صنایع تشکیل دهندهوري شرکت افزایش بهره .1

 دهندوري را افزایش می  رشد بهرهوها ظرفیت نوآوري  خوشه .2

کنند کـه   ها امکان تشکیل کسب و کارهاي جدیدي را فراهم و تهییج می            خوشه .3
 دهندي حمایت و خوشه را گسترش مینوآور

  
  

                                                
 تواند به صورت ناخودآگاه یا هاي بیرونی و اقدام مشترك است و میبه معناي مزیت رقابتی حاصل از صرفه

 .خودآگاه به وجود آید
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  بوستون امریکاالیف ساینس  يساختار خوشه: 1 شکل

  
  

هاي صنعتی  هیچ روش شناسی استانداردي براي تجزیه و تحلیل خوشه
 32 مفاهیمی را از هر دو رویکرد کمی و کیفی،د و پژوهشگران و محققانوجود ندار

  طور نمونه با استفاده از ه رویکردهاي کمی ب  .اندکار بردهه بیان داشته و ب
با  (33ها، پیوند بین صنایع اشتغال، سطح دستمزد، تعداد کارگاههایی مانندروش

اي بخش صنعتی را تجزیه و ه  داده، غیرهو)  ستانده- هاي دادهاستفاده از مدل
   . کند که معیاري براي اندازه و تغییرات صنعت استتحلیل می

 35هاي تمرکز  گروه34،هاهایی همچون مصاحبه تجزیه و تحلیل کیفی، تکنیک
 ارزش يدهد که براي یادگیري ساختار زنجیره را مورد استفاده قرار می36و پیمایش

هاي  وقتی داده .  مورد نیاز است37،سختهاي پشتیبانی نرم و  و توضیح زیرساخت
هاي کیفی قابل استفاده  باشند، تکنیکآماري در دسترس نیست یا قابل اتکا نمی

هاي صنعتی در داخل منطقه ممکن  ها براي شناسایی خوشه  این تکنیک .هستند
ها در تجارت ملی و   بیشتر حرفه .هاي بحث و تمرکز باشد است شامل دلفی، گروه

لی از ساختار عرضه کنندگان و توزیع کنندگان در منطقه و مقدار خرید و بین المل
با استفاده از  .  عرضه کنندگان، آگاه هستندي صنایع و شبکهيفروش بین هسته

                                                
32 Quantitative and Qualitative Approach   
33 Inter – Industry Linkage  
34 Interviews  
35 Focus Groups  
36 Survey    
37 Supporting Hard and Soft Infrastructure  
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  هاي قابل اتکا بهترین تصویر از هاي تفسیري و کیفی در غیاب داده تکنیک
  .هاي کلیدي در اقتصاد قابل حصول استخوشه

)  حاضرياز جمله روش اتخاذ شده در مقاله(هاي کمی  اس روشدر مقام قی
بر بوده و هاي کمی زمان هاي کیفی در مقایسه با روش روشهاي کیفی  با روش

هاي کیفی در صورت نبود  روشگیرند و همچنین در بر می بیشتري يهزینه
 .تر هستند مطلوبها، اطالعات عملکرد اقتصادي فعالیت

 
 روش شناسی -4

هاي صنعتی به یکی از ابزارهاي نوین براي راهنمایی جهت  یه و تحلیل خوشهتجز
 تکنولوژي و نوآوري تبدیل شده است که ي  در زمینهاريسیاستگذسرمایه گذاري و 

  .مورد استفاده قرار گیرد...) در سطح کشور، استان و (تواند در سطوح مختلف می
 رویکرد جدیدي است و لذا روش  تجزیه و تحلیل،ياما با این وجود این نحوه

شناسی استانداردي که مورد توافق صاحب نظران باشد، براي این منظور وجود 
 حاضر از یک سو بر اساس مطالعات صورت گرفته در ي  با این وجود در مقاله .ندارد

هاي صنعتی و از سوي دیگر با در نظر گرفتن  خصوص روش شناسایی خوشه
هاي صنعتی استان تهران  یر به منظور شناسایی خوشهاطالعات در دسترس، روش ز

هاي  ابتدا فعالیتبر این مبنا  . هاي کمی است  که جزو شیوهکار گرفته شدهه ب
 طبقه بندي شده و سپس مراحل ی ایسیک رقم4صنعتی استان به تفکیک کدهاي 

  .انجام شده استزیر 
  

   ضریب سهم مکانیيمحاسبه:  اولي مرحله
هاي صنعتی استان   براي هر یک از فعالیت38بتدا ضریب سهم مکانیدر این مرحله ا

این  . دشومحاسبه می تربا تمرکز مکانی باالهاي صنعتی  فعالیت  شناسایی منظوربه
 ضریب سهم مکانی  .هاي صنعتی است هاي اصلی خوشه تمرکز مکانی از ویژگی

 نظر در استان نسبت فعالیت صنعتی مورد  باالتر تمرکز مکانیبیانگر از یک بزرگتر
 این قضاوت بر اساس فروض زیر استوار  است که البته کل کشور و بالعکسبه سطح

  :است

                                                
38 Location Quotient   
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شوند، کاالي  مشخص می ایسیک رقمی4هاي صنعتی که با کد  فعالیت •
کنند به نحوي که کاالهاي تولید شده در هر گروه با کاالهاي همگن تولید می

 . قابلیت جایگزینی کامل دارند،مناطق کشورتولید شده در گروه مشابه در سایر 
هاي کشور برابر است، لذا تقاضاي  استانيها در همهسطح درآمد و سلیقه •

 .سرانه در همه جا یکسان است
کشور در تولید بسته کاالیی تولید شده در فعالیت صنعتی مورد نظر کم و  •

 .ر داخلی نداردست یا واردات نقش بزرگی در تأمین نیازهاي بازا ابیش خودکفا
چون  مهم در خصوص معیار ضریب سهم مکانی این است که ي البته نکته
 فعالیت هاي صنعتی صادق ي  فروض فوق بطور همزمان در همهي در عمل مجموعه

بهتر آن است که ضریب سهم مکانی بزرگتر از یک مالك در برخی موارد نیست، 
محاسبات  (صی قرار گیردیک فعالیت صنعتی در منطقه خاتشخیص مزیت مکانی 

هاي صنعتی استان تهران تغییر این معیار تا ما گویاي آن است که در میان فعالیت
  .) نتایج مشابهی در برداشته است2/1سقف 

ضریب سهم مکانی می تواند بر اساس متغیرهاي مختلفی مانند ارزش افزوده 
 ضریب ي اي محاسبه بر، در این مقاله .هاي صنعتی محاسبه شود فعالیتو اشتغال 

هاي صنعتی  هاي صنعتی استان تهران، از ارزش افزوده فعالیت سهم مکانی فعالیت
  : ضریب سهم مکانی به صورت زیر استي فرمول محاسبه  .استفاده شده است

L.Q = (v.air / v.a tr) / (v.ain / v.a tn)  )1 (                                                           
  

v.a،  فوقيکه در رابطه irفعالیت صنعتی ي ارزش افزوده نشانگر i ام در منطقهr، 
v.a trبخش صنعت در منطقه ي کل ارزش افزوده نشانگر r، v.a in  ارزش نشانگر

v.a ام در کل کشور وi فعالیت صنعتی يافزوده tnبخش ي ارزش افزوده نشانگر 
  .صنعت در کل کشور است

 استان تهران به عتیصن فعالیت 111ب سهم مکانی  ضریي پس از محاسبه
هاي صنعتی داراي ضریب سهم مکانی  ، فعالیتایسیک رقمی 4تفکیک کدهاي 

هاي با تمرکز مکانی باالتر ها از بین گروهشوند و خوشهکمتر از یک کنار گذاشته می
  .شناسایی خواهند شد
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 شناسایی پیوندها:  دومي مرحله
 آن دسته از صنایعی که ، اولي ن صنایع انتخاب شده در مرحلهدر این مرحله از میا

 براي  .شوندتري با سایر صنایع و خدمات پشتیبان دارند، مشخص میارتباط قوي
  :شود به ترتیب زیر عمل میاین منظور

 55 که به صورت 1383 ستانده استان تهران در سال -از جدول دادهابتدا  )الف
 میزان خرید هر یک از صنایع از سایر صنایع و بخشی تهیه شده، براي تعیین

  : بدین ترتیب که .شوداستفاده میهمچنین خدمات پشتیبان 
ابتدا ضرایب فنی مستقیم صنایع استان تهران را که بیانگر میزان تقاضا از  •

 ضرایب از اینمحاسبه نموده که سایر صنایع و خدمات پشتیبان است، 
 -تقسیم سطري ماتریس تقاضاي واسطه بر سطر ستانده در جدول داده

 .آیددست میه ستانده ب
سپس از میان ضرایب فنی مستقیم تقاضا محور هر یک از صنایع از سایر  •

صنایع، مجموع دو ضریب بزرگتر را محاسبه نموده و مجموع حاصله به 
 .شودگرفته میایر صنایع در نظر عنوان کیفیت ارتباط هر یک از صنایع با س

عمل فوق در خصوص ضرایب فنی مستقیم تقاضا محوري که بیانگر تقاضاي  •
 و مجدداً مجموع دو ضریب انجام شده، نیز است،صنایع از خدمات پشتیبان 

فنی بزرگتر حاصله به عنوان کیفیت ارتباط صنایع با خدمات پشتیبان در 
 .شودگرفته مینظر 

 بیانگر نموده کهت آمده از دو قسمت قبلی را با هم جمع دسه دو مجموع ب •
میزان ارتباط هر یک از صنایع با سایر صنایع و همچنین خدمات پشتیبان 

 .است
میانگین مقادیري که بیانگر میزان ارتباط هر یک از صنایع با سایر صنایع و  •

 و صنایعی که میزان ارتباط شده محاسبه ،همچنین خدمات پشتیبان است
  .شودمی انتخاب ،دست آمده بیشتر استه ها از میانگین بآن

هاي مـشابه، مثـل    ها در فعالیت همچنین براي شناسایی روابط ضمنی بین بنگاه    )ب
هـاي    خوشـه  ي  آمـده از پرسـشنامه     بـه دسـت   تبادل تکنولوژي و اطالعات، از نتایج       

تبیـین  هـا  کم و کیف روابط ضمنی میان بنگـاه   استفاده شده و بر اساس آن    صنعتی
  اي و تـصادفی اسـت و حجـم      روش نمونه گیـري بـه صـورت روش خوشـه       .شودمی
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  نمونـه تکمیـل شـده   210 عدد بـوده کـه      257ي مورد استفاده در پرسشنامه      نمونه
  39.است

هاي صنعتی که از یک   آن دسته از فعالیت،این مرحلهبر اساس تحلیل 
تري ز طرف دیگر ارتباط قوي و ابودهطرف داراي ضریب سهم مکانی بزرگتر از یک 

استان تهران  صنعتی ي ، به عنوان خوشهدارندبا سایر صنایع و خدمات پشتیبان 
 40با استفاده از ترسیم نمودارهاي تار عنکبوتی سوم ي در مرحله  .شود میشناسایی

هاي صنعتی پیشرو  هاي صنعتی شناسایی شده، خوشه یا خوشهاز میان خوشه
  .شودمیمشخص 
  
  اندازه گیري معیارهاي عملکرد:  سومي مرحله

هاي صنعتی  هاي صنعتی پیشرو از میان خوشه در این مرحله براي شناسایی خوشه
براي ترسیم این  . کنیمعنکبوتی استفاده می استان تهران، از ترسیم نمودارهاي تار

میزان : شود، که عبارتند ازاستفاده می متغیر عملکرد اقتصادي 15نمودارها از 
  نرخ رشد تعداد ، (ES)ها تعداد بنگاه ،(E∆ %)تغییرات اشتغال ، )E(اشتغال 

ط ـد متوسـرخ رشـن، (AAW)االنه ـتمزد سـمتوسط دس، (ES∆ %) هابنگاه
نرخ رشد دستمزد ، (RW)دستمزد نسبی ساالنه  ،(AAW∆ %)تمزد ساالنه ـدس

سهم در  ،(P∆ %)نرخ رشد بهره وري ، (P)بهره وري  ،(RW∆ %)نسبی ساالنه 
 (GSP∆ %)نرخ رشد سهم در تولید ناخالص منطقه ، (GSP)تولید ناخالص منطقه 

وابستگی  ،(L.Q∆ %) رات ضریب سهم مکانیـتغیی، (L.Q)هم مکانی ـضریب س ،
 (IID)بین صنایع 

.  
هاي صنعتی استان تهران در این  براي ترسیم نمودارهاي تار عنکبوتی خوشه

  :اندقرار گرفتهمقاله، نکات زیر مد نظر 
هاي  هاي رشد متغیرهاي معرفی شده در باال، سال نرخي براي محاسبه) الف

بدین   .اندبه ترتیب به عنوان ابتدا و انتهاي دوره انتخاب شده 1383 و 1376
   زمانی مرزهاي جغرافیایی استان تغییر ننموده است،يخاطر که در این بازه

                                                
 هاي صنعتی توسط معاونت برنامه ریزي استانداري تهران در مطالعـات طـرح آمـایش         خوشه يپرسشنامه

 .استان تهران تکمیل شده است
40 Spider diagram 

Inter-Industry Dependency 41  
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 زمانی از فرمول ياالنه در این دوره متوسط نرخ رشد سي براي محاسبه) ب
  .نرخ رشد مرکب استفاده شده است

هاي استفاده شده براي ترسیم نمودارهاي تار با توجه به اینکه متغیر) پ
الزم است که  داراي واحدهاي اندازه گیري متفاوتی هستند، لذا عنکبوتی

نکبوتی هاي عملکرد اقتصادي براي قرارگرفتن در نمودار تار عتمامی متغیر
   .تبدیل به واحد شوند

، نمودار تار عنکبوتی فعالیت صنعتی تولید قطعات و ملحقات براي )2(شکل 
نمودار تار عنکبوتی این   .دهد موتوري و موتور آنها را نشان میيوسایل نقلیه

  .فعالیت صنعتی بخش قابل توجهی از سطح نمودار را به خود اختصاص داده است
    

   موتوريير عنکبوتی فعالیت صنعتی تولید قطعات و ملحقات براي وسایل نقلیهنمودار تا: 2شکل 

  
  محاسبات تحقیق: مأخذ

  
هاي صنعتی استان  پس از ترسیم نمودارهاي تار عنکبوتی براي خوشه

 يهاي صنعتی پیشرو شاخص توان خوشه ، براي شناسایی خوشه یا خوشهتهران
ن شاخص عبارت است از درصد نسبت  ای .نمائیم را محاسبه میCSI(42( صنعتی

مساحت ناحیه حاصل شده از مقادیر متغیرهاي عملکرد اقتصادي به کل مساحت 
بزرگ بودن ارزش شاخص توان خوشه، نشانگر بزرگ بودن  . نمودار تار عنکبوتی

  .خوشه از لحاظ اندازه و رشد خواهد بود و بالعکس
  
 

                                                
42 Cluster Strength Index  
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   هاي تحقیقیافته -5
هاي  براي شناسایی خوشه، مقاله تشریح شدروش شناسی گونه که در قسمت  همان

 . باید سه مرحله طی شودبر اساس یک روش کمی صنعتی پیشرو استان تهران 
 اول شناخت صنایع داراي تمرکز مکانی در استان بر اساس شاخص ضریب ي مرحله

 دوم انتخاب صنایع داراي پیوندهاي قوي با سایر صنایع و ي سهم مکانی، مرحله
  در  اول و باالخره ي مات پشتیبان از میان صنایع انتخاب شده در مرحلهخد

 شاخص 15 بر مبناي عنکبوتی با استفاده از ترسیم نمودارهاي تار،  سوميمرحله
 هاي صنعتی خوشهپیشرو از میان صنعتی هاي   خوشه یا خوشه،عملکرد اقتصادي

دست آمده از ه تایج بدر این قسمت از مقاله ن  .شوندشناسایی شده، مشخص می
  .شود فوق ارائه میيانجام سه مرحله

 استان تهران به تفکیک  فعالیت صنعتی111 از میان ، اولي در مرحله
 فعالیت صنعتی داراي ضریب سهم مکانی بزرگتر از 58، ایسیک رقمی 4کدهاي 

 فعالیت 6هاي صنعتی، ضریب سهم مکانی فعالیت 58  این از میان .ندابودهیک 
، ضریب سهم 3 تا 2 فعالیت صنعتی بین 13، ضریب سهم مکانی 3نعتی بیش از ص

 فعالیت 18 و باالخره ضریب سهم مکانی 2 تا 5/1 فعالیت صنعتی بین 21مکانی 
  . است5/1 تا 1صنعتی بین 

 فعالیت صنعتی برگزیده در 58کم و کیف پیوندهاي  دوم ي در مرحله
ی و خدمات پشتیبان با استفاده از جدول هاي صنعت  با سایر فعالیت اولي مرحله

هاي   ستانده استان تهران و همچنین اطالعات حاصل از پرسشنامه خوشه- داده
عالوه بر  ،هاي صنعتی استان براي شناسایی خوشه  .صنعتی مشخص شده است

در این مرحله ، )1جدول  ( ستانده-پیوندهاي محاسبه شده با استفاده از جدول داده
هاي مختلف صنعتی  در فعالیتفعال هاي  کارگاهسایی روابط ضمنی نیاز به شنا

داریم که این مهم با استفاده از اطالعات به دست آمده از پرسشنامه قابل حصول 
پیمانکاران ، برون سپاريو  چهار مشخصه ي این اطالعات تبیین کننده .است

خرید و اي یه تأمین خدمات صنعتی جهت تعمیر اساسی اموال سرماينحوه، فرعی
 . استو فروش محصوالت و خدمات بین صنایع

 مورد برون 65 نمونه تکمیل شده، 210از میان بر اساس این اطالعات 
 فعالیت صنعتی تولید اند، که در این بین درهاي خود را گزارش کرده سپاري فعالیت

 اقدام به ها بنگاه درصد از 55 بیش از غیره ابزار پزشکی و اپتیکی و ابزار دقیق و
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 در حالی که در صنایعی ،اندبرون سپاري مرحله یا مراحلی از فرآیند تولید کرده
اي  همچون فعالیت صنعتی تولید مواد غذایی و آشامیدنی هیچ گونه برون سپاري

گونه  توان این برون سپاري در صنایع استان را میي این نحوه .گزارش نشده است
 محصوالت نهایی ي اي که بیشتر تولید کننده تیهاي صنع تحلیل نمود که فعالیت

هستند و فرآیند تولید آنها از تفکیک عمودي و افقی چندانی برخوردار نیست، بر 
 متعددي تشکیل شده و فرآیند تولید آنها يخالف صنایعی که تولیدات آنها از اجزا

  یند تولید له یا مراحلی از فرآمراحل مختلفی دارد، کمتر اقدام به برون سپاري مرح
  . کنندمی

هایی که اقدام به برون  بنگاه حائز اهمیت این است که از میان ي نکته
اند، بخش اعظم آنها فعالیت برون سپاري هاي تولیدي خود نموده سپاري فعالیت

هاي صنعتی مستقر در شهرستان محل استقرار خود یا  شده خود را به کارگاه
 این نزدیکی مکانی از این حیث مهم تلقی  .ندا مجاور واگذار نمودههاي شهرستان

رساند و از طرف هاي حمل و نقل را به حداقل می شود که از یک طرف هزینهمی
تواند آثاري آورد که خود میهاي رو در رو و بهنگام را فراهم می دیگر امکان تماس

   .همچون تسهیل در فرآیند انتقال تکنولوژي را به دنبال داشته باشد
 بنگاه صنعتی به صورت پیمانکار 47 نمونه انتخابی، تعداد 210یان از م
 آن دسته از صنایعی که  از این میان، .اندها فعالیت داشته  سایر بنگاهفرعی براي

 بیشتر پیمانکار فرعی هستند تا ،اي هستند کننده کاالهاي واسطه و سرمایه تولید
 آخر کاالي نهایی يین دستهکنند، چون اصنایعی که کاالهاي نهایی تولید می

ها  باز هم بخش اعظم این روابط بین بنگاه . دهندتولیدي شان را به شبکه توزیع می
  .ن یک شهرستان استرود

   تعمیر اساسی اموال سرمایه  کارگاه187 نمونه انتخابی، 210از میان 
   هاي استان در اکثر اند، این آمار حاکی از این مطلب است که کارگاهداشته

 يدهند و انگیزههاي صنعتی به حفظ و نگهداري تجهیزات خود اهمیت میفعالیت
 از طرف دیگر بخش اعظم این خدمات فنی از داخل استان و  .انداین امر را داشته

 . بیشتر از شهرستان محل استقرار کارگاه نیازمند به این خدمات تأمین شده است
موضوع است که استان تهران به لحاظ در دست آمده بیانگر این ه در واقع آمار ب

 . اختیار بودن خدمات فنی و پشتیبان براي صنایع تا حد زیادي خودکفاست
 موتوري و تریلر و نیم تریلر نیز که در قسمت يصنایعی از جمله تولید وسایل نقلیه
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 از این حیث وضعیت مطلوبی داشته به نحوي که ،قبلی داراي پیوندهاي قوي بودند
صد موارد تأمین خدمات صنعتی از شهرستان محل استقرار انجام پذیرفته  در75

  .است
هاي صنایعی که کاالهاي نهایی تولید  رفت کارگاهگونه که انتظار می همان

هاي صنایعی که   همچنین کارگاه .ها ندارند کنند، فروش چندانی به سایر کارگاهمی
ه  ب-جموع خرید و فروش بیشترياي دارند در م اي و سرمایه تولید کاالي واسطه

در اینجا نیز  . ها دارند  با سایر کارگاه-دلیل نوع محصوالت و فرآیند تولیدشان
  داراي پیوندهاي قوي  ستانده استان، - بر اساس جدول دادهبیشتر صنایعی که 

 موتوري و تریلر و ي از جمله تولید وسایل نقلیه .اند، وضعیت قابل قبولی دارندبوده
ها در   درصد از موارد خرید و فروش با سایر کارگاه61تریلر که بیش از نیم 

  .شهرستان محل استقرار انجام پذیرفته است
هاي صنعتی که  در انتهاي این قسمت با در نظر گرفتن پیوندهاي فعالیت

اند و همچنین بررسی وضعیت ارتباطات داراي ضریب سهم مکانی بیش از یک بوده
تري هاي صنعتی زیر که داراي پیوندهاي قوي  صنایع، فعالیتضمنی آنها با سایر

نسبت به سایرین بوده و همچنین ارتباطات ضمنی آنها در وضعیت قابل قبولی 
  :شوندهاي صنعتی استان تهران معرفی می  به عنوان خوشه،است
ü گری دي نشده در جاي منسوجات طبقه بندری سادیتول 
ü یالب بافق و یکوبافی و تریکشباف 
ü یجوراب باف 
ü ی و ساختمانی چوبي و در و پنجره سازي و قفسه بندي نجارمصنوعات دیتول 
ü انواع رنگ و روغن جال و پوشش مشابه و بتانهدیتول  
ü یی و محصوالت داروی مورد استفاده در پزشکییایمی دارو و مواد شدیتول 

 یاهیگ
ü و لوازم  و نظافت و عطرهای صابون و مواد پاك کننده و لوازم بهداشتدیتول 

  شیآرا
ü گری دي نشده در جاي طبقه بندییایمی محصوالت شری سادیتول 
ü یکی محصوالت الستری سادیتول 
ü بجز کفشیکی محصوالت پالستدیتول  
ü جامهیشی بجز شي اشهی محصوالت شدیتول  
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ü ی و حسابگر و محاسباتي آالت ادارنی ماشدیتول 
ü یکی الکترونيجزا اری و سایکی الکتروني لوله ايها المپ و المپدیتول 
ü دئوی پخش صوت و وای ضبط يها دستگاه و،ی و رادونیزی تلويها رندهی گدیتول 

  وابستهيو کاالها
ü ي موتوريهی نقللی وسادیتول 
ü لری ترمی و نلری و ساخت تري موتورهی نقللی وساي براي اتاق ساز- بدنهدیتول 
ü ا و موتور آنهي موتورهی نقللی وساي قطعات و ملحقات برادیتول 

ي   خوشه17 این  سوم پس از ترسیم نمودارهاي تار عنکبوتیي در مرحله
روش در به همان ترتیبی که  - متغیر عملکرد اقتصادي15بر اساس  صنعتی،

هاي  صنعتی براي هر یک از خوشهي شاخص توان خوشه -شناسی مقاله بیان شد
هاي  شه را براي خو، شاخص توان خوشه)1(جدول   .صنعتی استان محاسبه شد

  .دهدصنعتی استان نشان می
شود، خوشه متشکل از گونه که از شاخص توان خوشه برداشت می همان

هاي   موتوري، باالترین توان را در بین خوشهيفعالیت صنعتی تولید وسایل نقیله
هاي تولید قطعات و  صنعتی استان تهران به خود اختصاص داده است و خوشه

 موتوري و موتور آنها و خوشه تولید ماشین آالت اداري يملحقات براي وسایل نقلیه
 البته الزم به توضیح است که  .هاي بعدي قرار دارند و حسابگر و محاسباتی در رتبه

وتوري و موتور آنها به طور  مي تولید قطعات و ملحقات براي وسایل نقلیهيخوشه
 . موتوري استي صنعتی تولید وسایل نقلیهي تأمین کنندگان خوشهعمده جزو
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 استان تهرانهاي صنعتی خوشههاي پیوندضریب سهم مکانی و شاخص توان، : 1جدول 

 نام فعالیت
کد 

 CSI فعالیت
L.Q 
1386 

 پیوند با
سایر 

 صنایع

پیوند باصنایع 
 پشتیبان

213/0 17/1 52/10 1729 تولید سایر منسوجات طبقه بندي نشده در جاي دیگر  062/0  
213/0 76/1 31/10 1731  و تریکوبافی و قالب بافیکشبافی  062/0  

213/0 65/1 25/5 1732 جوراب بافی  062/0  
تولید مصنوعات نجاري و قفسه بندي و در و پنجره سازي 

 چوبی ساختمانی
2022 

08/6 
45/1 142/0  063/0  

251/0 42/2 10/11 2422 هاي مشابه و بتانهتولید انواع رنگ و روغن جال و پوشش  079/0  
تولید دارو و مواد شیمیایی مورد استفاده در پزشکی و 

 محصوالت دارویی گیاهی
2423 

49/16 
42/2 251/0  079/0  

تولید صابون و مواد پاك کننده و لوازم بهداشت و نظافت و 
 عطرها و لوازم آرایش

2424 
59/12 

99/1 251/0  079/0  

ر جاي تولید سایر محصوالت شیمیایی طبقه بندي نشده د
 دیگر

2429 
64/13 

49/1 251/0  079/0  

134/0 62/1 36/7 2519 تولید سایر محصوالت الستیکی  075/0  
134/0 0/1 57/13 2520 جز کفشه تولید محصوالت پالستیکی ب  075/0  

071/0 56/1 69/6 2612  جاميجز شیشهه اي بتولید محصوالت شیشه  180/0  
396/0 53/3 13/18 3000  محاسباتیتولید ماشین آالت اداري و حسابگر و  026/0  

هاي لوله اي الکترونیکی و سایر ها و المپتولید المپ
 اجزاي الکترونیکی

3210 
04/11 

71/1 179/0  084/0  

هاي ضبط یا هاي تلویزیون و رادیو، دستگاهتولید گیرنده
 ... پخش صوت و ویدئو و

3230 
31/15 

68/3 179/0  084/0  

205/0 51/3 01/46 3410  موتورييهتولید وسایل نقلی  050/0  
 موتوري و ي براي وسایل نقلیه- اتاق سازي-تولید بدنه

 ساخت تریلر و نیم تریلر
3420 

99/16 
30/3 205/0  050/0  

 موتوري و يتولید قطعات و ملحقات براي وسایل نقلیه
 موتور آنها

3430 
80/22 

56/1 205/0  050/0  

  تحقیقمحاسبات : مأخذ
  

 ي صنعتی تولید وسایل نقلیهي توجه به نمودار تار عنکبوتی خوشهبا 
موتوري مشخص شد که این خوشه نسبت به سایرین مساحت بیشتري را از سطح 

 صنعتی پیشرو ي  لذا به عنوان خوشه،استنمودار تار عنکبوتی اشغال نموده 
د وسایل  صنعتی تولیي ، نمودار تار عنکبوتی خوشه)3(شکل   .کنیمشناسایی می

هاي صنعتی   صنعتی متشکل از فعالیتي خوشه  .دهدنقلیه موتوري را نشان می
 درصد از ارزش 33/51، 1383 موتوري در سال ي وسایل نقلیهي تولید کننده

 درصد 26/12 درصد از ارزش افزوده و 52/36 درصد از اشتغال و 34/12ستانده و 
  .اختصاص داده استاز صادرات بخش صنعت استان تهران را به خود 

  



  21    هاي صنعتی استان تهرانشناسایی خوشه
  

   موتوريي صنعتی تولید وسایل نقلیهينمودار تار عنکبوتی خوشه: 3شکل 

  
  محاسبات تحقیق: مأخذ

  
  نتیجه گیري -6

هـاي صـنعتی     حاضر تالش شد تا با استفاده از یـک روش کمـی، خوشـه        يدر مقاله 
ر ایـن  د . د شـو  صنعتی پیشرو معرفی   ي  و از میان آنها خوشه     استان تهران شناسایی  

 فعالیـت  58 ابتدا تشریح شده در قسمت روش شناسی،     ي روش بر اساس سه مرحله    
 رقمـی  4 فعالیت صنعتی اسـتان تهـران بـه تفکیـک کـدهاي             111صنعتی از میان    

 ي، داراي ضریب سهم مکانی بزرگتر از یک تعیین شـده و سـپس در مرحلـه     ایسیک
ن بـا خـدمات   و همچنـی دوم با سنجش پیوندهاي مستقیم و ضمنی با سایر صـنایع       

 در   .شـد در اسـتان تهـران شناسـایی          از میـان آنهـا      صنعتی ي  خوشه 17 پشتیبان،
 متغیـر عملکـرد     15وم نیز با ترسیم نمودارهاي تـارعنکبوتی بـر اسـاس             س يمرحله

 ي تولید وسـایل نقلیـه   صنعتیي  خوشه صنعتی، ي  خوشه 17این  از میان   اقتصادي،  
  . معرفی شداستان تهران  پیشرو  صنعتیي موتوري به عنوان خوشه

هاي روش شناسی کمی اتخاذ شده آن است که در این مقالـه              یکی از ویژگی  
در اینجـا بایـستی     .براي اولین بار در مطالعات داخلی کاربرد آن محک خورده است 

توانـد  هاي صنعتی در اسـتان تهـران، مـی     تقویت خوشه  که   به این نکته توجه داشت    
بخش صنعت استان و افزایش توان رقـابتی صـنایع را           چه بیشتر   هر   يامکان توسعه 

تقویـت  دسـت آمـده در ایـن مقالـه،          ه   ب  در این مقاله    با توجه به نتیجه     .فراهم آورد 
تواند موجبات داخلی ارتباط بین صنعت خودروسازي و قطعه سازي از یک طرف می          

طـرف دیگـر بـه      هاي بیشتر زنجیره ارزش خـودرو را فـراهم آورد و از             کردن قسمت 
 ي بـا سـایر صـنایع، توسـعه    هـاي صـنعتی    این فعالیـت   دلیل وجود پیوندهاي بسیار   

 .اي استان را تسریع نماید منطقه
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