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Abstract 
One of the pillars of spatial planning is determining the role and function of regions based 
on their competitive advantages. By developing innovative infrastructure that supports 
production, regional competitiveness improves regional efficiency and forms a network of 
complementary and reciprocal relations between regions, which ultimately leads to the 
capital attraction, value creation, and integrated regional development. In this regard, the 
present study aims at identifying the creative regions of Iran and determining the 
competitive advantages of those regions. This study is explanatory applied in terms of 
purpose and descriptive-analytical in terms of methodology. Derived from the document 
analysis of secondary sources, quantitative data was used to analyze both creativity and 
competitiveness. The data used to identify creative regions included the number of 
scientific and research centers and companies, consulting engineers, the industries with 
high and medium technology, employees in the manufacturing sectors, and the university 
students of the provinces of Iran. Moreover, the number of employees in major activity 
groups was used to determine competitiveness. Factor analysis and cluster analysis were 
performed to identify creative regions, while correspondence analysis was performed to 
determine competitive advantages in SPSS software. The results show that the provinces of 
Tehran, East Azerbaijan, Isfahan, Khuzestan, Fars, Kerman, and Mazandaran have the 
knowledge infrastructure capacity required for creative regions. Isfahan’s share of 
construction is 11.1 percent, while Tehran’s share of information is 41.2 percent. The 
interpretation of angles smaller than 0.2 between correspondence analysis vectors reveals 
that Tehran and Isfahan provinces have competitive advantage in information and 
communication and manufacturing, respectively. It was also found that most regions of the 
Iran do not have a specialized role and the competitive advantages of the provinces are not 
supported by the knowledge infrastructure of the regions. 
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 ایران ریپذ و رقابت خلّاقمناطق  یریپذ انطباق لیتحل

 2حمید محمدی ،1وحید مشفقی

دانشگاه آزاد اسالمی قزوین، قزوین،  دواحاستادیار، گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، . 1
 ایران

 معماری و شهرسازی، دانشگاه یزد، یزد، ایران ةدانشکداستادیار،  .2

 (91/20/9911 تاریخ پذیرش:ـ  02/20/9911)تاریخ دریافت: 

 چکیده

ـ از طرای  منطقـ   یریپذ است. رقابت یرقابتهای  تینقش و عملکرد مناطق بر اساس مز نییتع نیسرزم شیاز ارکان آما یکی  ةتوسـع  قی
ایجـاد  منـاطق   انیم را انب از روابط مکمل و دوجای  انجامد و شبک  می مناطق آییکار یب  ارتقا دیتول ةکنند یبانینوآور پشتهای  رساختیز

منـاطق   ییشناسـا شود. پژوهش حاضر با هدف  می منجرای  منطق  ةکپارچی ةتوسعو خلق ارزش و   یب  جذب سرما تیاک  در نه کند می
. کشـور  خلّـاق پذیری مناطق  تحلیل رقابت یو در پاست  یپژوهش از نوع کاربردآن مناطق انجام شد.  یرقابت تیمز نییکشور و تع خلّاق

 اسنادی اسـت. ها  روش گردآوری داده .استدوم  ةدست یها و اطالعات مورد استفاده داده یکمّ قیتحقنوع است.  تبیینی قیتحق یاستراتژ
مشـاور و   نامهندسـ  و یپژوهشـ  و یقـات یتحق و یعلمهای  شامل تعداد مراکز و شرکت خلّاقمناطق  ییشناسا یبرا شده استفادههای  داده

 یکشور است. برا یها استان انیتعداد دانشجو زیو ن یدیتولهای  بخش نشاغالتعداد  نیباال و متوسط و همچن ینولوژبا تک عیتعداد صنا
 ییشناسـا  یبـرا  یبنـد  و خوشـ   یعامل لیاستفاده شد. تحل یتیفعال ةعمدهای  گروه نالشاغکشور از آمار های  استان یریپذ رقابت نییتع

 جـان یتهـران  آرربا  یهـا  استان دادنشان  جیانجام شد. نتا SPSSافزار  در نرم یرقابتهای  تیمز نییتع یبرا تناظر لیو تحل خلّاقمناطق 
 سـه  اشـتلا   نـد.  ا تیظرف جدوا خلّاقمناطق  ازیمورد ن یدانش یها رساختیاصفهان  خوزستان  فارس  کرمان  مازندران از نظر ز  یشرق

ی تحلیـل تنـاظر   میـان بردارهـا   0/2 کمتر از تفسیر زوایایدرصد است.  0/19 عاتتهران از اطالسه  و  9/99 اصفهان از ساخت و تولید
مشخص شد   نیهمچنند. ا یرقابت تیواجد مز دیاطالعات و ارتباطات و ساخت تولهای  ن یدر زم بیتهران و اصفهان ب  ترتدهد  نشان می

 شود. ینم تیمناطق حما یدانش یها رساختیز اب ها استان یرقابتهای  تیو مز یستندن یمناطق کشور واجد نقش تخصص بیشتر

 واژگانکلید

 .خلّاقمناطق  مزیت رقابتی  های دانشی  زیرساخت  ای پذیری منطق  رقابت ایران 
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 بیان مسئلهمقدمه و 

و هاا   تیا ظرف یا  پامنااق  رار    ینقش و عملکرد تخصص نییتع نیسرزم شیمهم آماهای  تیمورأماز  یکی

 پاور  )داداش شادن  یاز جهان یناش راتییتغ ،(. امروزه6: 9831 فری)خن وه آن استرالفعل و رالق یاستعدادها

: 9813 همکااران و  ی)مشافق  منااق   انیا گساترده م  یروارط عملکرد یریگ ( و شکل19 :9831 یاحمد و

اسات.   کارده را دوچنادان   نیسارزم   توساع منااق  در   یریپا   نقش تیاهم یو فرامل ی( در سطح مل893 

(، Oksa 1992: 991) یا کاار منطقاه   میراا تقسا   ییفضا یزیر و ررنامه نیسرزم شیان گفت آماتو می رنارراین،

ظهاور   ،(19: 9816 همکارانو  یمحمد ؛Molestina 2019: 21) یروارط مکمل و تخصص تیو تقو نیتکو

 ،(Chapain & Stryjakiewicz 2017: 23; Scott 1999: 1968) انیا رن و داناش  خلّاقنوآور و مناق   یها طیمح

 خورده است. وندیپ (Sridhar 2005: 4; Batey & Friedrich 2000: 4مناق  ) یریپ  و رقارت

 یزیا ر و ررناماه  نیسرزم شیدر آما خلّاقمناق  و نقش مناق   یرقارتهای  تیمز تیره اهم نظر

 یجاان  پور و دده چون داداش محققانیخصوص انجام شده است.  نیدر ا یمطالعات متعدد ،ییفضا

 شتری( ر9192) 9هارپاو (، 9191) همکارانشو  9(، کورسگارد9816) یو جعفر ی(، پورصفو9819)

 دیا کأتدر منااق    یریپا   رقارتهای  و شاخص ارهایمع و عوامل یرند تیاولو ای مناق  ییشناسارر 

 همکارانشو  زیکهر  (، رفاح9811) همکارانشو  یگرشاسب چون محققاناز  گرید یاند. گروه کرده

 انیاام  ( رارطاا9811) پااور و داداش یساسااان و (،9813) یدیاادوساات و مف مااانی(، رافنااده ا9813)

  رارطا  هرا  محققاان از ای  اناد. دساته   دهکار  یرا رررسا ای  توساعه  ایا  ییفضاا و اثار   یپا یر  رقارت

و  یدانشا  یها انیجر انیم  رارط( 9193) ویو  8الیاند. راتار داشته توجه خلّاقو مناق   یپ یر رقارت

تأکیاد   خلّااق و اقتصااد   یدانش یها رساختیزرر ( 9199) 9. وسالاند کرده یرا رررسای  نطقهرشد م

. اند کرده یریگیپ ینوآور  یرا از قرای  منطقه یپ یر رقارت( 9198) و کوجانو 1. پترونالکرده است

ا را را  یهاا  رنگااه   نوآورانعملکرد   رارط( 9192) همکارانشو  2( و رروسکوا9191) 6کیزوکاوسک
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در را ای  منطقاه  یپا یر  رقارات  تیا اهم قاات یتحق نی. ااند کرده یرررسای  منطقه یرقارتهای  تیمز

کاه کمتار   را، کشاور   خلّاقمناق   یپ یر رقارتتوجه ره ضرورت و دهد  نشان می ینیسرزم  توسع

 .سازد آشکار می ،ردان توجه شده

  توساع و  جااد یو راه ا  گا ارد  میاق  من  توسعرر  یاثر تجمع خلّاقمناق   یرقارتهای  تیمز تیتقو

: 9811 انیا عیرف و ی)مشفق، یرونیاز انتشار ر یناش یی،فضا یندهایواجد فرا یاز مناق  عملکردای  شبکه

مقاماات   و هاا  رنگااه  نیر یهمکار یارتقا و منارع و تخصص یآور را جمعها  شود. شبکه می ( منجر913

 نیا (. اPetronela & Cojanu 2013: 52-53) رخشاند  یما  را رهباود  یها رقارات و ناوآور   و دانشگاه یدولت

 :Batey & Friedrich 2000) افتهی یعمل  جنباصل  کی مثار ره  افتهی توسعه یدر مناق  کشورها موضوع

92; Saxenian 2005: 4). ،کمتار ماد نظار قارار گرفتاه       ،رانیجمله ا زا ،در حال توسعههای  در کشور اما

 ینقش تخصصا  یی. شناسارودکشور  خلّاقمناق   یرقارتهای  تیمز ییناساشمطالعه  نیااز است. هدف 

ثر ؤما  یتواناد گاام   می مناق  یرقارتهای  تیکشور از مز خلّاقمناق   یبانیو پشت یریپ  ها و انطباق استان

کشاور راه فراخاور    های  راشد. از آنجا که استان نیزمسر فضایی  توسعو  یشیآماهای  یگ ار استیدر س

 هاا  رساختیز نیو همچن ،رودن یمرکز ،یو مرز یاسیس تیموقع ،ییایو جغراف یعیقبا  یطیحم تیموقع

 خیکشور در قاول تاار   ینیسرزم  توسعهای  استیاز س یناش یو صنعت یدیتولهای  تیفعال یو رارگ ار

و هاا   تیا و ظرف اسات  گار ید کیا متفااوت از   ها نیز آن یاقتصاد تاردارند، ساخ یقارل توجههای  تفاوت

راا در نظار   . 9: رود یپژوهش ره دنبال پاسخ ره سه پرسش اصل نیارو،  ازیندارند.  یمتفاوتهای  صصتخ

های کشاور وجاود    در کدام استان خلّاقمناق  گیری  های دانشی موجود ظرفیت شکل گرفتن زیرساخت

 .8اسات؟؛  کشاور کادام    خلّااق منااق    یرقارتهای  تیمزهای کشور،  را توجه ره اشتغال استان. 9؟؛ دارد

 ؟چگونه استکشور  خلّاق اق من میان فضایی یوندهایپ

 پژوهش نظری پیشینة

( 9392) کاااردویر دیااوی( و د9226) تیآدام اساام اتیاارااه نظرای  منطقااه هااای تیااخاسااتگاه مز

راا   ،تی. آدام اسام کناد  مای  دیا کأترر نسبت عوامل  اتینظر نیا یدهندگ حی. قدرت توضگردد یرازم

: 9818)ساعادت   کارد کشورها رااز   نیو رای  کار منطقه میدر تقس دیجد یفصل ،مطل  تیمز  ینظر

 مزیات نسابی  . دادرا ارائاه   ینساب  تیمز  ینظررود،  تیاسم روانیاز پ یکیکه خود  ،کاردوی(. ر36
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محیطای و عوامال   هاای   یعنی ظرفیات  ؛کند فرصت رررسی می روارط میان مناق  را رر اساس هزینه

 یک محصاول ررتاری یاراد     عرضدیگر در تولید یا   منطقنسبت ره  شود یک منطقه تولید سبب می

در منااق  اسات.    ییو کاارا  یای گرا آغاز تخصص  نقط هینظر نیا(. 919: 9831ی مامل و یرحمان)

 ةزیا انگ شیو افازا  ،فرصات  نهیکاهش هز ،یتخصص دیدر مناق  سبب تول ینسب تیوجود مز چون

 حیعرضه رر عوامال تقاضاا تارج    واملع اتینظر نیادر (. 991: 9831 یکرمان )صباغ شود می مبادله

رار   هیمحدود ره تک کشورها و مناق  صرفاً یاقتصاد تیاما موفق .(32: 9818)سعادت شود  داده می

 وهاا   یرناد  شابکه  لیا از قب یموارد (.23: 9831نسب  یاسالم و راستهی)پ شود ینم ینسبهای  تیمز

 زیو تناوع و تماا   ،ها و ارزش یناورره رشد انتقال ف رو تیرزرگ، اهم یها شرکت راهبردی ائتالف

(. 9: 9813 همکااران )فارزام و   دکار  هیا توج یمطلا  و نساب  های  تیمز راتوان  یمحصوالت را نم

راه کااال و   هاا   نهااده  لیدر تباد  ]منااق  [ها متفاوت رنگاه ییتوانا زمینه نیدر ا شده فراموش موضوع

: 9831نساب   یاساالم  و راساته ی)پ سود اسات  کردنر حداکث سو را هم ها آن  عرض ةویشخدمات و 

عامال   یرقارت تی. مزکردرا مطرح  یتیرقاهای  تی( مز9131ها، پورتر ) یکاست نی(. در پاسخ ره ا23

 Barney)کند  می نیرا در ررارر رقبا تضم ]رنگاه[سازمان کی یاز عوامل است که ررترای  مجموعه ای

واجاد یاا    ]رنگااه [سازمانشود که یک  هنگامی تضمین می در یک فضای رقارتی ررتری(. 58 :1995

تواناد   مای  ین مزیتا راشد. ناپ یرو تقلید ،جایگزینقارل  فرد، ارزشمند، غیر همنحصرر خال  ویژگی

 و ... راشاد  ،محصول، خادمات پشاتیبان    عرض، رازاریاری، یرنوآوری، فناو هزینه، ،ناشی از کیفیت

 (.19: 9812 همکارانو  یقهماسب شاه)

 :Barney 1986) دکار  یرررسا  یرقاارت  تیا مز ةدرراررا  یتوان سه مفهوم اصل می ،یقور کل ره

صانعت و   یسااختار هاای   یژگا یمفهاوم رار و   نیا اسات. در ا  یمفهوم سازمان صانعت  نی(. اول791

اسات   گفتنای . شاود  یما  دیا کأتتر خل  ارزش  و رازار و از همه مهم یرونیر طیمح لیضرورت تحل

. دهاد  یو خل  ارزش معطوف ره رنگااه را ارائاه ما    لیتحل سمیارزش، مکان ةریزنجدر قالب  ،پورتر

کاه   ،یقبل دگاهیررخالف د دگاهید نی. در اکند یم حیرا تشر رر منبع یمبتن یرقارت تیدوم مز دگاهید

: 9832 یلهرما  یحا یذر و ی)راساخ شود  می دیکأتدرون  طی، رر منبع و محرود رونیر طیرر محتأکید 

هاای   تیا ناکامل دو اصل وجود مز یریپ  منارع و تحرک یناهمگن ،دگاهید نیا ساسرر ا(. 91ا   83
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افتاد   مای  اتفااق  یطیرر منبع در مح یمبتن یریپ  قارترمعنا که  نیدر ؛محور است منبع یپ یر رقارت

ها( در منااق    تی)فعال ها سازمان یریپ  تحرک نیو همچن وجود نداردره منارع همگن  یکه دسترس

 دگاهیا (. د29: 9836 ینیحسا  و ی)فارسا نیسات  کامل  یمکانهای  ره منارع و فرصت یاریستد یررا

 یلهرما  یحا یذر و ی)راسخ یتکنولوژ و یاست که رر نوآور یپ یر رقارتمفهوم  نیسوم نیشومپتر

 انیا رن و توساعه و اقتصااد داناش     یا تحق و (Batabyal & Yoo 2018: 8) تیا خلّاق( و 91: 9832

(Batabyal & Yoo 216: 69) کند می دیکأت. 

از آن در  شیکه تا پ ،یسازمان یپ یر رقارت موضوع( 9111پورتر ) «ملل یرقارت تیمز»کتاب  را

(. 6: 9819 یقوسا  و زادگان فی)شر کرد دایپ یالملل نیو ر ینیسرزم  جنبمطرح رود، ها  سطح رنگاه

( از Porter 1990: 73) رقباا  از توان رقارات آن در ررارار   یکشور تارع کی ییشکوفا گوید میپورتر 

 می(. مفااه Aghazadeh 2015: 126) است یداخلهای  یو توانمند یخارج تیدو عامل موقع نظر هر

راه ای  منطقه یزیر ررنامه مباحثدر  9111و ره قور خاص از سال  جیتدر رهای  منطقه یپ یر رقارت

 یزیا ر را در ررناماه  ودخا  یجاا  ریاخ  دهاست که در سه  یکردیروای  منطقه یپ یر رقارت. افتی

 ردیا گ ی( قارار ما  ی)ملا  )رنگااه( و کاالن   دو ساطح خارد   نیر کردیرو نیاست. ا کردهراز ای  منطقه

(Kitson et al 2004: 993   و مناق  را محاور توساعه ما )داناد  ی (Petronela & Cojanu 2013: 51 .)

وری و  اق  ررای افزایش رهرهقائل ره نوع و شدت روارط و همکاری میان منای  ی منطقهپ یر رقارت

یک رازی ی یک منطقه پ یر رقارتتوان گفت  نمی ،رو . ازین(Hong 2009: 106) خل  فرصت است

. (11: 9831 یاحماد  و پاور  )داداش ی از دور خارج شدن سایر مناق  استره معنامجموع صفر و 

منجار   هاا  آن یارروری راالتر  رهرهره که  دنا مناققی هستند که واجد مزیت رقارتی پ یر رقارتمناق  

رار سار جا ب     خاود ی هاا  رسااخت یو زهاا   تیا و ظرفهاا   ییتواناا   واسطه مناق  ر. این شود می

 قاوی های  روارط و شبکهتشکیل  ار و کنند یرقارت م یتخصص دیدر توسعه و تولثر ؤمهای  هیسرما

رقارت  نیکه در ا یناقق(. م93: 9819 یجان دده و پور )داداشکنند  می میلکارزش خود را ت ةزنجیر

و در  یزنادگ  تیا فیو رهبود ک ییکارا یو ارتقا تیخلّاق و یتمرکز نوآور کنند یم دایپ ینقش رهبر

 پا یر  رقارات ررای تعیین منااق    (.26: 9831 یاحمد و پور )داداشکنند  می توسعه را تجرره تینها

ای،  شدت روارط خوشاه  لید،میزان تو ،اشتغال، ارزش افزوده .متعددی ارائه شده استهای  شاخص
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 تار اسات   ی رایاج هاا  از شااخص  دساتمزد و هاای دانشای، مهااجرت،     هاا، زیرسااخت   زیرساخت

 (.992: 9811 یقوس و زادگان فی)شر

 یپا یر  رقارات اسااس   دیا را تیا خلّاقو  یناوآور  ،یتریشاومپ  یاقتصاد یها نشیاساس ر رر

محیطای   و های قبیعی ییتارعی از دارااقتصاد ریش از آنکه   صحناهمیت مناق  در  راشد.ای  منطقه

 همکااران و  پاور  ینبا ) اسات توان فنااوری   تخصص و و نسبی راشد مبتنی رر مهارتهای  و مزیت

توسعه و های  و تفاوت رود میفراتر  ییاز رعد جغرافیا خلّاقتعریف مناق   رنارراین،(. 9161: 9818

(. 9161: 9818 همکااران و  پاور  ینبا ) دگیار  رر مای  های دانشی را در مرزهای فناورانه و زیرساخت

  سارمای در داد و ستد رلکه راه  ها  شود که رشد این مناق  نه ره کاهش هزینه استدالل می چنین

  سارمای (. مناق  را سطح راالتر Florida 2003: 6) ی انسانی مولد پیوند یافته استنیروانسانی و 

تاوان انتظاار داشات     می ،رو نیاز دارند. یترسرعت رشد راالتر و پایدار و نوآوری ریشتر انسانی

 راه کماک  شاود کاه    لیتشاک  یمناق  را نقش تخصص انیمکمل و دوجانبه م رطاز رواای  شبکه

هاای   فارم  یریا گ ره شاکل  تیو در نها شود یبانیو فناورانه و نوآور پشت یدانش یها رساختیز

 Johansson & Karlsson) منتهای شاود   جانبه همه  توسعکه ره  رینجامد دیتولهای  سازمان دیجد

2008: 80; Turok 2004 .)لیا ز قبا ،(9191)اروپاا    یا اتحاددار  پارچم  یها قرح ،در حال حاضر 

تنیادگی   درهمرر  یمتک ،«یساز یجهان ةدور یررا کپارچهی یصنعت استیس»و  «ینوآور  یاتحاد»

 یارتقاا تخصاص،   ،مناارع  تجماع  رار  یمبتنا  ا ای منطقههای  و شبکهها  در خوشهها  محلی رنگاه

اسات   ا یصانعت  یو ناوآور  ،هاا، رقارات   و دانشاگاه  یمقاماات دولتا   و مشااغل  نیرا  یهمکار

(Petronela & Cojanu 2013: 52-53)قبقدو محور   پایریش رر و کم خلّاقمناق  های  . شاخص  

هاای   آزمایشاگاه های دانشای از قبیال    . شدت تمرکز زیرساختزیرساخت دانشی است و خلّاق

ای،  ها و سایر مؤسسات آموزش عاالی و حرفاه   دانشگاه ،9ی خصوصی و دولتی، مراکز رشدتحقیقات

 Clifton) خلّااق انسانی متخصص و   سرمایو ها  ، کارآفریندهندگان خدمات مشاوره و فنی ارائه

 است. این راازیگران شاامل  اق لّخو شدت تعامل میان رازیگران مالک تعیین مناق   ،(64 :2008

                                                                                                                            
1. Incubator 
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 یهاا  شاگاه یرقباا، آزما  ان،یمشاتر  ایکنندگان قطعات، کاررران  نیتأم مانکاران،یپ از یعیوس فیق

 ینظاارت  یو نهادهاا  ،یمقامات دولت ،یدهندگان خدمات مشاوره و فن ها، ارائه دانشگاه ،یقاتیتحق

 (.Petronela & Cojanu 2013: 52) شود را شامل می

زماان رار    هام  ای منطقاه   توساع  نیناو  یگرفات کاه الگاو    جهیتوان نت می آنچه گفته شد، رر رنا

هاای   یژگا یو ةکنناد  نیای مناق  تب یمکانهای  تی. مزکند می دیکأتمناق   یو رقارت یمکانهای  تیمز

 دیتول د،یتول اسیعالوه رر مق ،یرقارتهای  تیو مز استفرد مناق   همنحصرر یها تیو موقع یطیمح

 یپا یر  رقارات ق  هماراه دارد.  مناا  یرارا را و خلا  ارزش   هیجا ب سارما   و زیو متما یتخصص

سابب   دیا تول ةکنناد  بانینوآور پشات های  رساختیز  توسعو  خلّاقمناق   نیتکو  یاز قرای  منطقه

کاه   دیوجود آه مناق  ر انیاز روارط مکمل و دوجانبه مای  و شبکه اردیمناق  ارتقا  ییآکار شود یم

 .دهد یم جهیرا نتای  منطقه  کپارچی  توسع تینهادر 

 و ابزار تحقیقروش 

. رودند کشور خلّاقی مناق  پ یر رقارتتحلیل  یدر پ محققان واست  یپژوهش از نوع کارررد نیا

 .هستنددوم   دست یها و اقالعات مورد استفاده داده یکمّ  یتحقنوع است.  تبیینی  یتحق یاستراتژ

معدن  و ، سازمان صنعتهای تحقی  از مرکز آمار ایران و داده اسنادی استها  دآوری دادهرروش گ

جمهاوری دریافات    و معاونت علمی و فناوری ریاسات  ،ریزی و تجارت، سازمان مدیریت و ررنامه

 در و خلّااق مناق   تیظرف یدارا یها استان ییرخش اول شناسادر . دارددو رخش   یتحق نیا .شد

 یپ یر رقارتای ه نهیزم ،تی. در نهاصورت گرفتکشور  یها استان یریپ  رقارت لیرخش دوم تحل

 .شد یها رررس و ارتباقات و تعامالت آن نییکشور تع خلّاقمناق  

رهره رارده   SPSSافزار  در نرم یرند و خوشه یعامل لیتحل یها از روش خلّاقمناق   نییتع یررا

 لیا تحل ی. رارا راود کشاور  هاای   استان یرند و خوشه یرند سطح لیمجموعه تحل نیااز شد. هدف 

 رار  ،یتنااظر  لیا استفاده شد. تحل SPSSافزار  تناظر در نرم لیکشور از تحل یها اناست یپ یر رقارت

عوامال را   انیا م ی(، همبستگتیگزارش، استان و فعال نیستون و سطر )در ا انیم یاساس همبستگ

را راه   یجدول توافق کیاقالعات درون  توان یم ،جهی. در نتکند یم میترس یساختار دورعد کیدر 

هاای   مؤلفاه  لیوتحل هیمختصات مشاره عوامل در تجز نیمستقل از هم درآورد. ا ییها همؤلفصورت 
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، مقادار  انسیا کال وار  یره جاا  ،کهنیجز ا ؛ندشو میاستفاده  وستهیپهای  داده یهستند که ررا یاصل

Chi-square می میاستقالل را تقس شیدر آزما شده استفاده ( کنندOlariaga 1999مراحل تحل .)در لی 

 است.آمده  9جدول 

 محاسبات تحلیل تناظر ةمجموع .1جدول 

 ردیف توضیح فرمول

 9 از روارط m × nماتریس تشکیل  kماتریس 

P={PIJ}={KIJ/KW} 9 ها( )تقسیم هر سلول رر مجموع آن 9ها ماتریس نسبت  محاسب 

r=P1 
c-P'1 

دار : ررr ،ررداری : نماد اندازهP (9ماتریس های  مجموع سطرها و ستون  محاسب

 : رردار ستونی(c ،سطری
8 

Dr=[diag(r)]-1/2 
Dc=[diag(c)]-1/2 

 c 9و  rمررع رردارهای قطری   ریشتشکیل ماتریس معکوس از 

A=DrPDc 1 ماتریس مقیاس  محاسب 

<B,W,C>=SVD(A) 6 مقدارهای منفرد  تجزی  محاسب 

F=DrBW 
G=DcBW' 

 2 مختصاتهای  ماتریس  محاسب

V=WW' 9جرم ا ویژه رردار  محاسب (wi) 3 

=  

=  

 dj 1ها ستون و diفواصل سطرها  محاسب

 
 91 ((di2) 9) فاصله 8اینرسی  محاسب

Row COR  

Column COR  

فاکتورهای  ،(fij)فاکتورهای سطری )  COR ها رخ همبستگی میان محورها و نیم

 ((gijستونی)
99 

Row CTR  

Column CTR  
CTR رخ از اینرسی محور سهم نیم

1 99 

ArcCos  98 رخ میان محور و نیم  زاوی 

 (Greenacre Michael 2007منبع: )

                                                                                                                            
1. proportion matrix 

2. Mass 

3. Inertia 

4. Distance 
5. The contribution of profile to the inertia of axis. 
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 ها داده لیوتحل هیتجز

 کشاور اساتفاده شاد   های  شاخص در استان 98 از یعامل لیتحل یررا :خلّاا  مناطق  ییالف( شناسا

 و kmo یها )آزمون تیها ارتدا سه شرط کفا آن یرند ها و رتبه استان ازیامت نیی. جهت تع(9 جدول)

bartlett's)داده یهمبستگ، ها ، نرمال رودن داده ( هاAndy Fieldرررس )داد فقاط نشاان   جی. نتاا شد ی 

. شادند  لیتبد رهایمتغ ریسا رنارراین. هستندنرمال  عیتوز یدارا (HT)راال  یرا تکنولوژ عیصنا ریمتغ

پاارک   ریها، دو متغ داده لیرا وجود تبد ،تی. در نهاشد استفاده راکسا  کاکس لیمنظور از تبد نیدر

کنار گ اشته شدند. رر اساس  یعامل لیتحل ندیو از فرا ندنشدنرمال  یو مراکز نوآور یعلم و فناور

 یرررسا  نی. همچنا شاد  دییا أت یعاامل  لیا تحل یرارا ها  داده تیکفا bartlett's و  kmo آزمون  جینت

 رهاا یمتغ ریوجاود نادارد کاه راا ساا      یمنفارد  ریمتغ چیه دادنشان  رهایمتغ نیر یهمبستگ سیماتر

 .ستین یریمتغ چیره ح ف ه یازین ثیح نینداشته راشد و از ا یهمبستگ

 1931سال  ،خلّاقتعیین مناطق های  شاخص .2جدول 

 (SPSSدر محاسبات  شده )نماد استفاده نوانع
 (MHT) صنایع را تکنولوژی متوسط (danesh) رنیان شرکت دانش (mohandes) نامهندس،  تولیدین شاغال

 (HT) صنایع را تکنولوژی راال (moshaver) شرکت مشاور (studolati) دانشجویان دانشگاه سراسری
 (stuazad) دانشجویان دانشگاه آزاد (roshd) مرکز رشد (karmaher) کارگر ماهر ،تولیدین شاغال

 (stufani) ای دانشجویان فنی و حرفه (noavar) مراکز نوآوری (teknesian) تکنسین ا تولیدین شاغال
   (park) علم و فناوریهای  پارک

 (یجمهور استیر یو فناور یمعاونت علم ،یزیر و ررنامه تیریمعدن و تجارت، سازمان مد و سازمان صنعت ران،یمرکز آمار امنبع: )

درصد است  11ها راالتر از  شده مشخص شد میزان اشتراک محاسبه یها اشتراک ریرا توجه ره مقاد

شاده در تبیاین واریاانس متغیرهاای ماورد مطالعاه اسات. درصاد          های تعیاین  ریانگر توانایی عامل که

 در مجماوع عامال   دو نیا . اکند یم دأییترا  های مختلف وجود دو عامل عامل ةویژواریانس و مقادیر 

ثر ؤما  یرهاا یمتغ افتهی دوران سیتوجه ره ماتر را. دهد یم حیرا توض رهایمتغ راتییدرصد از تغ 991/39

مارتبط راه    یرهایمتغ 8شود. در جدول  می نییشان تع یعامل بیمطل  ضرا اساس قدر در هر عامل رر

 یحساار  نیانگیا از م یهار گاروه عاامل    یعاامل  بیضرداده شده است.  شیهر عامل را رنگ سبز نما

 است. 11/2ررارر  9و عامل  11/3 ررررا 9 عامل بیشده است. ضر هر عامل محاسبه یرهایمتغ
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 ریا آن متغ ازیا هر گروه عامل در امت یعامل بیکشور ضرا یها استان یرند جهت سطح تیدر نها

 .دهد یرا نشان مها  ناستا یینها ازیامت 9. جدول شوند یم یرند ضرب و سپس سطح

 یافته دورانماتریس  .9جدول 
Rotated Component Matrixa 

 
Component 

۱ ۲ 

T_mohandes .119 .818 

T_teknesian .316 .891 

T_MHT .321 .899 

T_karmaher .368 .968 

T_danesh .393 .919 

HT .221 .991 

T_stufani .918 .311 

T _roshd .999 .219 

T _stuazad .819 .231 

T _moshaver .988 .231 

T _studolati .869 .221 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
a. Rotation converged in 3 iterations. 

 خلّاقمناطق  یها ها بر اساس شاخص استان یبند سطح .4جدول 

 امتیاز استان رتبه امتیاز استان رتبه
9/999119 تهران 9 29/1192 خراسان رضوی 96   

69/81886 اصفهان 9 18/1818 خراسان جنوری 92   

36/96269 خوزستان 8 29/1962 یزد 93   

29/96993 مازندران 9 66/1129 لرستان 91   
16/99891 آذررایجان شرقی 1 99/3181 کرمانشاه 91   
66/99998 فارس 6 93/3221 گلستان 99   
89/99211 کرمان 2 28/2219 سیستان و رلوچستان 99   
29/91969 قزوین 3 92/2911 زنجان 98   
81/99212 البرز 1 22/6199 قم 99   
6/98922 آذررایجان غرری 91 29/1983 کردستان 91   
91/98999 گیالن 99 29/9992 اردریل 96   
91/99233 هرمزگان 99 18/9992 الیخراسان شم 92   
16/99189 سمنان 98 26/8619 چهارمحال و رختیاری 93   
68/99916 مرکزی 99 19/8991 کهگیلویه و رویراحمد 91   
93/91981 همدان 91 13/9893 روشهر 81   
93/119 ایالم 89     
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استاندارد شد و  یعامل بیاستفاده شد. ارتدا ضرا یعامل بیها از ضرا استان یرند ره منظور سطح

 نیای و تعها  داده یرند قبقه یمرحله ررا نی. در اولگرفتانجام  یا خوشه لیپس در دو مرحله تحلس

 QUIC CLUSTERدوم   مرحلا صورت گرفت و در  یمراتب سلسله یا خوشه لیها تحل تعداد خوشه

کاالن را در ساطح کشاور      خوشدو  توان یقارل مشاهده است، م 9 در شکله ک چناناستفاده شد. 

ساه خوشاه    لیا در تحل ،گرفتاه  یخوشه جا کیدر  ییتنها . را توجه ره آنکه تهران رهدکر ییشناسا

-k یرند اساس روش دسته رشده و ر نرمال یعامل بیضرا یرهایرر اساس متغ ،شد. در ادامه فیتعر

means، کشاور در   یهاا  اساتان  تیعضاو  جی. نتاا ردیا گ یصاورت ما   یرناد  سه خوشه دساته  یررا

 .دهد یدسته را نشان م دو لّاقخواجد مناق  های  خوشه

 تهران: 9  خوش 

 مازندران، کرمان، فارس، خوزستان، اصفهانی، شرق یجانآذررا: 9  خوش 

 
 خلّاقمناطق  تیظرف یدارا یها استان یبند نمودار دندوگرام خوشه .1شکل 
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 یبلا شاده در رخاش ق   ییشناسا خلّاقمناق   یرقارت تیرخش مز نیادر رقارتی مناق : های  ب( مزیت

اسات، در   گرانیرااز  ریو معطوف راه عملکارد ساا    ینسبای  دهیپد یرقارت تیکه مز . از آنجاشود می نییتع

شاده   یها رررس استان کیکل کشور ره تفک یررا یپ یر رقارتها وارد مدل شده و  استان  همتناظر  لیتحل

 لیا و ارائه شده است. تحل حیرتش خلّاقمناق   تیواجد ظرف یها استان یررا فقطها  لیتحل جینتااما  .است

 ةعماد هاای   گروه نشاغال یو ستون یسطرهای  رخ میها، ن سطرها و ستون انیروارط م یساز را نرمال ،تناظر

در  انسیا ساهم وار  نیای در تب یشتریر ییچه مدل توانا . هرکند می میرا ترس 9811در سال  یاستان یتیفعال

 2/31مادل   ،هاا  دامنه ینرسیرا توجه ره سهم ا ، یتحق نیدر ا دارد. یتر داشته راشد، ررازش مناسبها  دامنه

 ررازش قارل قبول مدل است. انگریر موضوع نیو ا کند یم هیرا توج انسیدرصد از کل وار

اسااس   نیا . رار ا دهاد  یرا نشاان ما   یتیفعاال  ةعمدهای  ( شدت اشتغال در گروهیتی)فعال یسطرهای  رخ مین

و سااختمان   ،دیا سااخت و تول  ،یکشااورز  یکشور در سه گروه شغل یناستا نشاغال نیشتریر شود یمشخص م

اسااس   نیا . رار ا دهاد  یرا نشاان ما   یاساتان هاای   تیا اولو یروارط سطر یرررس ،نیهمچن. (9 )شکل قرار دارد

را راه خاود    نشااغال ساهم   نیشاتر یغالاب اسات و ر   تیا فعال یکشااورز هاا   در اغلب استان شود یمشخص م

 .(1)جدول  است هاول نبود تیفعال یاصفهان و تهران کشاورز یها ستاندر ا فقطاختصاص داده است. 

هاای   ن گاروه دهد. سهم شااغال  ها از اشتغال را نشان می )استانی( سهم استان ستونیهای  رخ نیم

نشان داده شده اسات. راا رررسای رواراط ساتونی،       8 شکلکشور در های  فعالیتی مختلف در استان

اسات در   گفتنی(. 6 )جدول ن تعیین شده استت رر اساس سهم شاغالهای ررتر در هر فعالی استان

 شکست جنکسن تعیین شده است.  ررتر رر اساس تئوری نقطهای  فعالیت 8 جدول

 
 1931سال  ،از کل اشتغال یتیفعال ةعمدهای  سهم گروهـ  تناظر لیتحل یسطر رخ مین .2شکل 

 (منبع: مرکز آمار ایران)



 565 ایران ریپذ مناطق خلّاق و رقابت یریپذ انطباق لیتحل

 1931سال  ،بر اساس سهم اشتغالها   استانب غالهای  فعالیت .1جدول 

 فعالیت استان ردیف فعالیت استان ردیف
 (1/81) کشاورزی فارس 1 (9/88) ساخت و تولید اصفهان 9
 (1/96) کشاورزی کرمان 6 (1/93) ساخت و تولید (91) کشاورزی آذررایجان شرقی 9
 (9/88) کشاورزی مازندران 2 (1/89) ساخت و تولید تهران 8
    (1/92) کشاورزی خوزستان 9

 (منبع: مرکز آمار ایران)

 
 1931سال  ،ها از کل اشتغال سهم استانـ  رخ ستونی تحلیل تناظر نیم .9شکل 

 (منبع: مرکز آمار ایران)

 1931سال  ،غالب هر استان بر اساس سهم اشتغالهای  فعالیت .6جدول 

 فعالیت استان ردیف
 (9/1) خراسان رضوی کشاورزی 9

 
 (9/1) کرمان (1/99) تهران (1/99) خوزستان معدن 9
 (9/99اصفهان) (3/99) تهران ساخت و تولید 8
 (1/3) آذررایجان غرری (1/3) مازندران (9/1) خراسان رضوی کشت و صنعت 9
 (2/1) خراسان رضوی (2/99) تهران ساختمان 1
 (8/91) تهران ونقل حمل 6

  
 (9/99) تهران اقالعات 2

  
 (3/91) تهران مالی 3

  
 (2/89) تهران امالک و مستغالت 1

  
 (9/89) تهران علمی 91

  
 (1/91) تهران آموزش 99

  
 (2/99) تهران سالمت 99

  
 (3/89) تهران هنر 98

  
 (9/23) تهران مرزی ررون 99

  
 (1/91) خراسان رضوی (9/91) تهران خدمات 91

 (منبع: مرکز آمار ایران)
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داده شاده اسات.    شینماا  9 چندگانه در شکلهای  در دامنهها  سطرها و ستون یپراکندگ عیتوز

. کناد  یم ریزمان تصو را ره قور جداگانه و هم یتیفعالهای  ها و گروه استان انیم  رارطنمودارها  نیا

. اسات  گار ید کینقاط نسبت ره  ینسب تیو موقع هیزاو و قول  محاسب ازمندینمودارها ن نیا ریتفس

 Score inساتون  هاای   یرر اسااس خروجا   در هر دامنه یو ستون یسطر ریمنظور از مقاد نیا یرار

Dimension  هاای  در جادول Overview Row Points  وOverview Column Points  افازار   در نارم

SPSS فاصل انگرینما یو ستون یسطرهای  رخ میدر ن ازاتیامت ریمقاد گر،یاستفاده شد. ره عبارت د  

 ست و در رسم نمودارها استفاده شده است.ها منهدا

 
 1931سال  ،یتیفعال ةعمدهای  ها و گروه تناظر استان لیتحل .4 شکل
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 تیا موقع رارةدرتوان  میو انطباق آن دو  یو ستون یسطر یتناظر لیتحل یرا توجه ره نمودارها

. کارد سطح کشاور اظهاار نظار     رد یتیفعالهای  رودن( گروه هی)پا عام رودن ای زیها از نظر تما استان

( ها تی)فعال ع نقاطیچه توز مختصات است. هر أمبدنقاط نسبت ره  تیاز نمودار موقع ریتفس نیاول

از ع نقااط  یا توزچه  وجود دارد و هر یشتریر یاصلهای  تیفعال احتماالً راشندمتمرکزتر  أمبدحول 

هاا نسابت    استان تیموقع رارةدارد. در وجود یشتریر زیمتماهای  تیفعال رندیرگ یشتریر  فاصل أمبد

هاا   اساتان  یرارا  یتخصصا نقاش   رشی، احتمال پ أمبداست. را فاصله گرفتن از  نیچن زین أمبدره 

آماده در   دسات  فواصل ره نیانگینقاط و م انی. را توجه ره حداقل و حداکثر فواصل ماردی می شیافزا

قرمزرناگ در   ةریا دا) در نظر گرفتاه شاد   هیپا منزل ره  أمبدواحد از  1/1)شعاع(  فاصله  یتحق نیا

خوزساتان،   یراحماد، روشاهر، کهگیلویاه و رو   یهاا  استان شود یاساس مشخص م نی(. رر ا9 شکل

تهران، البرز، کرمان، سیساتان و رلوچساتان، ایاالم، خراساان جناوری، لرساتان، خراساان شامالی،         

قارار   أمباد از  هیا پا  فاصال هان خارج از کردستان، اردریل، قم، کرمانشاه، یزد، آذررایجان غرری، اصف

مرزی، اقالعاات و   های ررون ها و هیئت استخراج معدن، سازمان یتیفعالهای  گروه ،نیدارند. همچن

داری و ماهیگیری، امالک و مستغالت، هنار   جنگل ای و علمی و فنی، کشاورزی و ارتباقات، حرفه

 ةزمار ی و ریماه، کشات و صانعت در    هاای ماال    فعالیات  د،یا و سارگرمی و تفاریح، سااخت و تول   

 یاصال هاای   تیا فعال ،نیکشاورند. همچنا   یهاا  متاوازن در اساتان   ریا غ عیا توز یداراهاای   تیفعال

ونقل و انباارداری، آماوزش،    ند از: سالمت انسان و مددکاری اجتماعی، حملا شده عبارت ییشناسا

 .دارندکشور  یها استان هم متناسب در  نسبتاً یسهمها  تیفعال نیساختمان، خدمات. ا

شاده   یرررسا  یرردارهاا  انیا م  یا زاونقاط،  انیم  فاصلنقاط عالوه رر  انیارتباط م ریتفس یررا

 گار ید کیا نقاط نسبت راه   تیو تارع موقع ینسبکاری رردارها   یزاو  آستان نییکه تع است. از آنجا

 شد:شرح استفاده  دینررردارها  انیم یایزوا ریتفس یقواعد کل ،است

 دارند. یتر یها ارتباط قو دو رردار در نمودار کمتر راشد، آن انیم  یزاوچه  هر 

 عدم ارتباط است. ةدهند درجه نشان 11های  هیزاو 

 رارطاه   ،مختصاات مختلاف(    یا ناحدر دو  یعنا ی) رناد یقارار گ  أمبدقرف  اگر دو نقطه دو

 معکوس است.



566   ،2911، پاییز و زمستان 1، شمارة 21دورة آمایش سرزمین 

محاسابه   96×96 سیمااتر  کیا در  رردارها هم  انیم  یزوانقاط،  انیم  یزاو  آستان نییتع یررا

 نیا مبنا انتخااب شاد. رار ا    منزل درجه ره  9/1  یزاوشکست جنکسن   نقط یشد و رر اساس تئور

 ةرناد یراردار درررگ  2 نیرا  نیا شاد کاه در ا   ییشناسا 9/1کمتر از   یزاورردار دوگانه را  88اساس 

 ةدهند اند و نشان شده یمعرف 2رردارها در جدول  نی. اهستند خلّاقمناق   تیواجد ظرف یها استان

 .دارند ییراال تیظرف خاص در آن استان تیفعال کی نشاغالکه از نظر سهم  هستند ییها استان

 درجه 2/0کمتر از  ةزاویبردارهای با  .1جدول 

 هنرا  تهران اقالعاتا  تهران آموزشا  خوزستان کشاورزیا  مازندران

  خدماتا  تهران لیدساخت و توا  اصفهان ساختمانا  مازندران
 

کاه در پای    یهای تحلیلیند آررهای کشور از  واجد مزیت رقارتی در استانهای  فعالیت در نهایت

 :شوند می تعیین آید می

 ؛رخ سطری ها رر اساس نیم شدت روارط سطری میان استان 

 ؛رخ ستونی فعالیتی رر اساس نیم ةعمدهای  شدت روارط ستونی در گروه 

 مختصات در نمودار تحلیل تناظر أمبدها از  آن  فاصلتمایز رر اساس  واجدهای  فعالیت. 

هاا راا راردار     میاان راردار آن    زاویا نقش تخصصی رر اسااس   پ یرش های واجد ظرفیت استان

راه دلیال تعادد     ،از مرکاز مختصاات  مناساب    فاصال را وجود  .مشخص شد 9 شکلدر ها  فعالیت

  زمینا ، هیچ اساتانی در  سطری و ستونیهای  رخ ر نیمدزیاد و تفاوت مجاورش مختلف های  کانون

ره عبارت دیگار هایچ کاانونی وجاود     . نداردپروری مزیت رقارتی  داری و آرزی جنگل و کشاورزی

زمان واجد ظرفیت  کشور و نقش تخصصی خود استان همن شاغالاز نظر سهمشان از کل  که ندارد

اماا نقاش    ؛نسابی در رخاش کشااورزی اسات    راشد. استان مازندران واجد مزیات  در این فعالیت 

اماا   .ساخت و تولید واجد مزیت نسبی هستند  زمینهای اصفهان و تهران در  تخصصی ندارد. استان

  زمینا توان گفت ایان اساتان در    می رنارراین،استان اصفهان نقش تخصصی در این زمینه دارد.  فقط

هنر، سرگرمی و تفاریح، اقالعاات و   های  فعالیت  است. تهران در زمین پ یر رقارتساخت و تولید 

ای، علمی و فنی واجد مزیت نسابی اسات. در ایان راین      های حرفه ارتباقات، مالی و ریمه، فعالیت

 اقالعات و ارتباقات نقش تخصصی دارد.  زمیندر  فقط
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 یریپذ رقابت ةنیزم یدارا یها استان. 8جدول 

 یپذیر رقابت ةزمینهای دارای  استان فعالیت

 اصفهان ت تولیدساخ
 تهران اقالعات و ارتباقات

 پژوهش یها افتهی

 ؛وجود دارد یپ یر رقارتو  خلّاقمناق   انیم  دوجانبه یارتباق ،شد ریان ینظر پیشین در  قور همان

 نیا . در اراه شامار آورد  ای  منطقاه  یپا یر  رقارات از اصول  یکیرا  تیخلّاقتوان  میکه ای  ره گونه

 نیدشد. را  یرررس زیها ن استان یپ یر رقارتهای  تیکشور، ظرف خلّاقمناق   نییپس از تع ، یتحق

. رار اسااس   دنشاو  یما  نییتع لیدو تحل نیا یپوشان هم راکشور  پ یر رقارتو  خلّاقمناق   ،بیترت

دو  یزماان  از هام  یناشا  یرقارت تیمز تحقی  نیدر ا د،یگو می یرقارت تیمز فیآنچه پورتر در تعر

نقاش   دلمعاا  زیو تماا  یاساتان  نشااغال اسات. تمرکاز معاادل ساهم      روده زیخصلت تمرکز و تما

 یهاا  اساتان  انیا اسات. از م  ،اساتان  یدر تعاداد محادود   تیا فعال کیاز انحصار  یناش ،یتخصص

 تیا واجاد ظرف  یها تهران که استان ،اصفهان، خوزستان، فارس، کرمان، مازندران ،یشرق جانیآذررا

 یراا ررتار   رانند. استان تهپ یر رقارتدو استان تهران و اصفهان  فقطند ا هشد ییشناسا خلّاقمناق  

مشااغل   ةعماد شااغل در   یرویو تمرکز مطل  ن خلّاقمختلف مناق   یها شاخص  نیزممطل  در 

در  یررتار  نیو همچن دیساخت و تول یریپ  رقارت  نیزماستان اصفهان را  نیو همچن یمورد رررس

 یها دانشگاه انیتعداد دانشجو ان،یرن دانش یها عداد شرکتاز جمله ت تیخلّاقمختلف  یها شاخص

 تیا رغم ظرف ره یادشده یها استان ریند. ساا مطرح نهیزم نیو ... در ا ،یا حرفه یفن و یسراسر و آزاد

معادن در ساطح   و  د،یا کشات و صانعت، سااخت و تول    ،یکشاورزهای  تیدر فعال ینسب تیمز ای

 کشور است.ای  منطقه  توسعدر  یّ جد یچالش ةدهند نشان توضعی نیندارند. ا یرقارت تیمز کشور

 خلّااق منااق    یکلا  و ره قور یو نوآور یعلم و فناور یها رساختیز انیسو انطباق م کی از

منااق    ریساا  ،تهران و اصافهان های  جز استان ،یعنیگره نخورده است.  یرقارتهای  تیکشور را مز

 دیا ؤمنکتاه   نیا و راالعکس. ا  نیساتند ساطح کشاور    در یرقاارت  تیا شده واجاد مز  ییشناسا خلّاق

در  یرسااخت یو ز تیا خلّاق و یناوآور  یهاا  رسااخت یز تیا اهمرار  اسات کاه    ینیشیپهای   یتحق
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و مهارت و تخصص  ینوآور (9111) و کنگشارجو 9یواری. هکنند می دیکأتای  منطقه یپ یر رقارت

 انیا م میمساتق   رارطا  دهاد  ینشان ما  یریره تعب که اند معرفی کرده یپ یر رقارتاز الزامات  یکیرا 

 .وجود دارد یپ یر رقارتو  خلّاق اق من

کاه ساهم    ییهاا  تیا و فعال اناد  شتهدا ییکه اشتغال راال ییها ررخالف انتظار، استان ،گرید یسو از

  توساع  ناد یاز فرا یرخشا  یپا یر  رقارات  پاس، ناد.  ا هنباود  پ یر رقارت هها قارل توجه رود آن نشاغال

ونقال و ارتباقاات، ساالمت،     حمال  ،یگفت کشاورز دیرا شتریر حیتوض ی. رراستین کشور یاقتصاد

 پا یر  رقارات هستند که را وجود سهم رااال در اشاتغال کشاور    هایی  تیفعال ةزمرخدمات در  موزش،آ

موضاع رارخالف    نیا اناد. ا  نشاده  یکشاور تخصصا   ةعمدهای  تیمعناست که فعال نادر نی. انیستند

و  8انساون ، ج(9112) 9لیاادوز و فرنانادز   هاای   یا اسات کاه در تحق  ای  طقهمن  توسعموف   یالگوها

الگوهاا  هاا   پژوهش نیشده است. در ا دیکأتآن  رر( 9192)و پاژاک  9یو کازانوسک (،9113) کارلسون

گساترده   یو دانشا  یعلمهای  انیو جر یمنوط ره گسترش نوآورای  منطقه  توسعموف   یو راهبردها

 موضاوع  نیا ا دؤیا م زی( ن9819) یجان پور و دده اداشد  یتحق شده است.دیاشدن مناق   یو تخصص

 اند. دهکر یاداستان کردستان  یپ یر رقارتمانع  کیرا ای  منطقههای  عدم تخصص شانیرود. ا

 نیا کشاور راود. رار ا    یپا یر  رقارتهای  تیمشخص شد ظرف  یتحق نیکه در ا ینکات گرید از

کشات و   ،یپارور  یراز آو  یدار و جنگال  یکشااورز هاای   تیا فعال  نیزمتوان گفت در  می ،اساس

 در ایاران ای، علمی و فنای   صنعت، امالک و مستغالت، هنر، سرگرمی و تفریح، مالی و ریمه، حرفه

هاای   یگا ار  اسات یکاه در صاورت س  ای  ره گوناه  ؛وجود دارد یپ یر رقارت یررا یمناسب تیظرف

 یهاا نقاش تخصصا    آن یو ررا نییتعها  نهیزم نیدر ارا  شرویپ یها توان استان می مناسب ینیسرزم

 تیا و اهم ریثأتا  (9112) 1لیا . لنگافات یدسات  ای  منطقاه   توسعره  افتیره نیو از اد کر فیتعر

الازام   کیا راهبارد و   کی یپ یر رقارت دادو نشان  کرد مطرحرا ای  منطقه  توسعدر  یپ یر رقارت

 را ارتقا داد. یپ یر رقارت دیراای  طقهمن  توسعره  یاریدست یمنطقه است و ررا  توسع یررا

                                                                                                                            
1. Huovari 

2 Liados & Fernandez 

3. Johansson 

4. Chrzanowski 

5. Lengyel 
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 انیا م یعملکارد  یونادها یتعامالت و پ ریپ  و مناق  رقارت خلّاقاز وجوه انطباق مناق   گرید یکی

 انیا ارتبااط م  یچگاونگ  نیو همچنا  خلّاقمناق   انیم یروارط عملکرد  یتحق نیمناق  است. در ا نیا

راار و   ییجاا  همنظور اقالعات جار نیده شده است. رداد شینما 1محاسبه و در شکل  پ یر رقارتمناق  

منااق    انیا م فضاایی  یونادها یپ یو الگاو  یسااز  نرماال ای  جااده  یونقل و راهدار مسافر سازمان حمل

منااق    ریساا  انیا رورط مکمل و دوجانبه م یریگ الگو عدم شکل نیدر ا یاصل  نکتشد.  میمنتخب ترس

 کاه  یدرحاال  ،متمرکز را تهران همچنان وجود دارد طگفت روارتوان  می کهای  ره گونه ؛کشور است خلّاق

و  (،9116همکاارانش ) و  9دولادر  (،9199 کارساون و جانساون   ،(9192) 9ینیاساوتلچ نظار   رر اسااس 

انتظاار   خلّاقو  یپ یر رقارتمناق   زا افتهی توسعه یتعامل  شبک کیدر  (9112) همکارانشو  8متنکولیل

 یناه روارطا   ردیگ یمناق  شکل م انیرقارت م ای یاز نوع همکار یروارط نچورود.  ای می شبکه یالگوها

اماا در   کارد. مشااهده   یخاور  تهران و اصفهان راه  انیم  رارطتوان در  می را موضوع نی. ایاز نوع وارستگ

 و چندجانبه مشهود است.ای  مناق  ضعف روارط شبکه ریسا

 
 کشور در سطح ریپذ و رقابت خلّاقانطباق مناطق  .1 شکل

                                                                                                                            
1. Svetlicinii 

2. De Voldere 
3. Limtankool 



566   ،2911، پاییز و زمستان 1، شمارة 21دورة آمایش سرزمین 

  جهینت

 ،یو مکاان  ینساب هاای   تیعالوه رر مز ،نقش و عملکرد مناق  نییتع یررا ینیسرزمهای  یگ ار استیس

مناسب داشاته و در نظاام   یی آکاررتوانند  نکهیا یررااست. مناق   یرقارتهای  تیره مز ژهیتوجه و ازمندین

 ،یعلما  ،یدانشا هاای   رسااخت یتوسط ز اًیثانو  راشند پ یر رقارت اوالً دیمحرک توسعه راشند را ینیسرزم

  توساع هاای   از ضارورت  یکی پ یر رقارتو  خلّاقمناق   انیانطباق م یریشوند. ره تعب تیحما یفناور

از  یکشاور رار اسااس ررخاوردار     یهاا  اساتان  حاضر تالش شد اوالً  مطالعدر  ،رو نیاست. ازای  منطقه

کاه   ییهاا  اساتان  یرقارتهای  تیمزوند و سپس ش یرند دسته خلّاقمرتبط را مناق  های  مجموع شاخص

. شاوند  یقرار داشاتند رررسا   یو فناور یعلم و یدانشهای  رساختیاز ز یاول و دوم ررخوردار ةرددر 

علام و  هاای   مراکاز رشاد، پاارک    ان،یرن دانشهای  شاخص تعداد شرکت 98از  خلّاقمناق   نییتع یررا

متخصص رخاش   نشاغالراال و متوسط،  یرا تکنولوژ عیصنا ،یمشاور، مراکز نوآورهای  شرکت ،یفناور

 یآزاد و فنا  و یدولتهای  دانشگاه انیو تعداد دانشجو ،کارگران ماهر و ها نیتکنس و نامهندسشامل  دیتول

 ةعماد  گاروه  91 نشاغالها از آمار  استان یرقارتهای  تیمز لیتحل یررا نیاستفاده شد. همچنای  و حرفه

اصافهان، خوزساتان،    ،یشارق  جاان یتهاران، آذررا  یها داد استان شاننها  لیتحل جیتااستفاده شد. ن یتیفعال

هاا   اساتان  نیا ا انیند. از ما خلّاقمناق  های  از نظر شاخص ییراال تیفارس، کرمان، مازندران واجد ظرف

صافهان  اقالعات و ارتبااط و ا   نیزمند. تهران در ا یرقارتهای  تیدو استان تهران و اصفهان واجد مز فقط

مختلاف  هاای   ناه یهاا در زم  اساتان  ریاسات. هرچناد ساا    یرقاارت  تیا واجد مز دیساخت و تول  نیزمدر 

هنار، سارگرمی   های  ره نقش توان یم لیقب نیاز ا ؛ستندین یرقارت تیواجد مز ،رر اساس مدل ،ندا شاخص

 و رانمازناد  یرارا  یکشااورز  ،تهاران  یای، علمای و فنای رارا    های حرفه و تفریح، مالی و ریمه، فعالیت

. در دکار اشااره   یشارق  جاان یتهران و آذررا یررا دیساخت و تول ،یشرق جانیفارس و آذررا و خوزستان

کاه  ای  راه گوناه   ؛کشور وجود دارد پ یر رقارتو  خلّاقمناق   انیم دوجانبه یتوان گفت ارتباق می جهینت

شاده اسات.    عیا توز اق من یترقارهای  تیکشور ردون توجه ره مز یو فناور یعلم و یدانش رساختیز

منجار شاود.    ینیسارزم   کپارچی  توسعو  هیمناق  در ج ب سرما تیتواند ره عدم موفق می موضوع نیا

 است. موضوع نیا دؤیم زین خلّاقمناق   انیو دوجانبه مای  روارط شبکه نبودِ
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 منابع
رار رشاد    GCI یپا یر  رقارات شاخص  ریسنجش تأث»(. 9813) یدیمف یعل ؛صادق ،دوست مانیرافنده ا

  توساع هاای اقتصااد و    پاژوهش  ،«دهیا ررگز  افتا ی در حال توسعه و توسعه یدر کشورها یاقتصاد

 erd.v23i12.57262/91099162. 11ا  61 صص، (99)98 ،یا منطقه

 یدر منااق  شاهر   یا منطقاه  یریپا   رقارت یاریارز»(. 9816) یجعفر نیشاه ؛مسعود دیس ،یپورصفو

، (9)91 ،یانساان  یایا جغراف یهاا  پژوهش ،«یا خوشه لیدران را استفاده از تحلاستان مازن یعملکرد

 jhgr.2016.58400/91099111. 391ا  312 صص

در  ندهیصانعت پاودر شاو    یو رقاارت  ینسب تیمز یاریارز»(. 9831)نسب  یاسالم الهام؛ نیحس راسته،یپ

 .912ا  22 ، صص(18)93 ،یهای اقتصاد استیها و س پژوهش ،«رانیا

 ،نیسرزم شیآما ،«رانیآن در ا یها کارررد و نیسرزم شیرر مفهوم آما یدرآمد»(. 9831) نیحس ،فرینخ

 .96ا  1 ، صص(9)9

در  رگا ار یتأثای  شاه یعوامال ر  یرناد  تیا و اولو ییشناسا»(. 9819) یجان دده یمهد؛ هاشم ،پور داداش

، (91)1 ،یا منطقاه  یزیا ر ررناماه  ،(«: استان کردساتان یمورد مطالعات)ای  منطقه یپ یر رقارت یارتقا

 .99ا  92 صص

  توساع در  نیناو  یکردیرو  مثارره  یا منطقه یریپ  رقارت» .(9831) یاحمد فرانک؛ پور، هاشم داداش

 .31 ا 19صص ، 99، راهبرد ،«یا منطقه

د اقتصاا  ،«یدر سطح رنگاه: مفهاوم و تئاور   یرقارت تیّمز»(. 9832) یلهرم یحیذر رایالم؛ دیسع ،یراسخ
 .19ا  89 ، صص(93)309 ،کالن

 جاان یاساتان آذررا  ییماواد غا ا   عیصنا ینسب تیمز نییتع»(. 9831) یمامل ساالر ؛نیالد کمال ،یرحمان

، (( رهاار 99) 9)9 ،یور رهره تیریمد ،«(میمستق ریغ یتجار تیو مز یدیتول تیرر مز ی)مبتن یشرق

 .989ا  12 صص

 نگاار  ؛یرااد آ رارنج  یهاشم رین ؛یزنوز یمحسن نیالد مالج دیس ؛محمدزاده وسف؛ یآرش ،زیرفاح کهر

توسعه و   منتخب در حال یدر کشورها یرر عملکرد اقتصاد یریپ  رقارت ریتأث»(. 9813) زاده قاسم

 JMSP.7.1.86/91089113. 912ا  36 ، صص(91)2 ،و کالن یراهبرد یها استیس ،«افتهی توسعه

و  یتناوع، رقارات صانعت    شادن،   یتخصصا  نیر  رارط یرررس»(. 9813)پور  داداشهاشم  ؛نایم ،یساسان
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 ،نیسارزم  شیآماا  ،«9811 تاا  9821 یزماان  ةدر دور ران،یا ا یها در شهرستان عیصنا ییتمرکز فضا
 jtcp.2019.271002.669926/91099111. 93ا  9 صص (،9)99

(، 9)9، یلوم انساندر ع ولتح ،«الملل نیتجارت ر یتیمز اتیرر نظر یینقدها»(. 9818سعادت، رحمان )

 .13ا  31صص 

(. 9818) یآزاد ارمکا  یمحمادتق  ؛چییکردنا اهللاسد ؛ینیخداداد حس دیحم دیس ؛لیاسماع ،یقهماسب شاه

ماورد  )هاا   تیا قارل جااد یا تینقش قارل نییرا تب یرقارت تیوکار رر مز کسبهای  شبکه ریثأت یرررس»

 :doi. 999ا     912 ص، صااا(9)6 ،یرازرگاااان تیریماااد ،(«صااانعت سااااختمان  :مطالعاااه

10.22059/jibm.2014.51607 
 یهاا  همؤلفا  یریکاارگ  سانجش مناسابت راه   »(. 9811) یقوس ییندا سحر ؛نیمحمدحس ،زادگان فیشر

 ، صاص (9)93 ،یانساان  یایا جغراف یهاا  پژوهش ،«رانیدر ا یا منطقه  توسع یریپ  رقارت تیموفق

 doi: 10.22059/jhgr.2016.51802. 998ا  911

 یریپاا  رقاراات ییفضااا  توسااعچااارچوب »(. 9819) ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

، (8)91 ،یو شهرسااز  یمعماار  ،باا یز یهنرها ،«گانه  سی یها : استانیموردپژوه، رانیدر ا یا منطقه

 jfaup.2015.56874/91099111. 91ا  1 صص

 سمت. ،تهران ،(ها لو مدها  ی)تئور یا اقتصاد منطقه(. 9831) دیمج ،یصباغ کرمان

 اسات یس یدیا کل یهاا  مؤلفه»(. 9811) یاندوآرچیم الناز ؛ماسوله پور یلیاسمع الهام ؛رضا یعل ،یگرشاسب

، (21)99 ،یرازرگاان  یها یرررس ،«یا منطقه یریپ  رهبود رقارت یدر راستا دیجد کردیرا رو یصنعت

 .99ا  9 صص

 نیاایتب»(. 9816) انیوساافی رایساام ؛یاحماادپور کلهاارود ناارگس ؛یمشاافق دیااوح ؛دیااحم ،یمحمااد

 ،یمطالعاات شاهر   ،(«اساتان فاارس   :یماورد   نمونا ) یشهر  شبک یمراتب روارط عملکرد سلسله
 .911ا  19 ،صص(91)2

  نمون) یشهر  شبک یعملکرد یتیسنجش شاخص چندمرکز» (.9811) انیعیرف یمجتب ؛دیوح ،یمشفق

 .989ا  912، صص (9)91 ،فضا شیو آما یزیر ررنامه ،«(استان مازندران یشهر  شبک: یمورد

 کارد یرا رو یشهر  شبک یشناس ختیر لیتحل»(. 9813) زاده یعل یهاد ؛یجعفر ییح؛ یدیوح ،یمشفق

، (9)99 ،نیسارزم  شیآماا  ،«(اساتان هرمزگاان   یشاهر   : شبکیمورد  ره فضا )مطالع یرخش تعادل

 jtcp.2019.293400.670042/91099111. 886ا  899 صص
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 چیدر ماارپ  ناده یآ خلّااق  یهاا  نقش دانشاگاه ». (9818 )ی اسد دیمج ؛مصلح دیعبدالمج ؛رجیا ،پور ینب

 .9131ا  9163صص  (:6)92 ،قب جنوب ،«یعلم و فناور یدورهایکر  گان سه
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