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113-129هايهصفح/ 4يشماره/4جلد / اقتصاد کشاورزي

هاي بخشمیانهاي کشاورزي در بررسی جایگاه زیربخش
)ستانده-کرد دادها رويب(استان اصفهان ياقتصاد

و 4محمود دانشور،3منصور زیبایی،2، ناصر شاهنوشی1غیبیفاطمه حیات
5اله اکبرينعمت

16/8/1389: تاریخ پذیرش23/9/1388: تاریخ دریافت

چکیده
اهمیت گذاري ازهاي کلیدي اقتصاد از منظر سیاستبا توجه به محدودیت و کمیابی منابع، شناسایی و تعیین بخش

هاي کلیدي اقتصاد استان اصفهان و تعیین جایگاه زیر هدف از این پژوهش شناسایی بخش. اي برخوردار استویژه
بر اساس روش 1380استان اصفهان براي سال يستانده-بدین منظور جدول داده. باشدهاي کشاورزي میبخش

تفاده از این جدول و روش حذف فرضی اهمیت با اس. بخش تهیه گردید69در AFLQیافته سهم مکانی تعمیم
زیربخش زراعت و (دو زیربخش از گروه کشاورزي دادنتایج نشان . هاي اقتصادي مورد بررسی قرار گرفتبخش

هاي کلیدي اقتصاد عنوان بخشبه) داري و بخش دامداري، مرغداري، پرورش کرم ابریشم و زنبور عسل و شکارباغ
ساخت محصوالت غذایی (چنین دو زیربخش از گروه صنایع وابسته به کشاورزي هم. شونداستان اصفهان محسوب می

در میان سایر . هاي کلیدي اقتصاد این استان قرار دارددر گروه بخش) ها و ساخت منسوجاتو انواع آشامیدنی
.نخست را به خود اختصاص داده استيها، بخش ساخت فلزات اساسی رتبهبخش

JEL :D57 ،C67 ،O25بندي طبقه

ستانده، بخش کلیدي- پیوندهاي پسین و پیشین، روش حذف فرضی، جدول داده: واژه هاي کلیدي

____________________________________________________
دانشیار اقتصاد کشاورزي دانشگاه 3، اقتصاد کشاورزي دانشگاه فردوسی مشهداندانشیار4و2و دانشجوي کارشناسی ارشد 1

اصفهاندانشگاهاقتصاددانشیار5، شیراز
Email: Naser.shahnoushi@gmail.com
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مقدمه
) فروش(يو عرضه) خرید(ی مستقیم و غیرمستقیم تقاضا یهاي واسطهطور کلی وابستگیبه

آن، یعنی عکس . شودهاي اقتصادي، پیوندهاي آن بخش نامیده میبخشدیگریک بخش با 
ی این ارزیابی کم. تواند مصداق داشته باشدیک بخش خاص نیز میهها بر بخشگیدوابستگی

چنین تولید در اقتصاد و هميشناخت بهتري از ساختار پیچیدهيتواند زمینهنوع پیوندها می
و پیشین پسینهايطارتبا). 1386،ی و همکارانیبانو(ها را فراهم نماید گذاري در بخشسیاست

آن بنابراین. استهاي اقتصاد ها در تحرك بخشیدن به دیگر بخشبخشيظرفیت بالقوه
هاي کلیدي عنوان بخشپسین و پیشین باشد بهپیوندهايترین هاي اقتصادي که داراي قويبخش

ها، موجبات رشد در این بخش) کار و سرمایه(با تمرکز منابع تولیدي . شوداقتصاد شناخته می
اقتصادي در سطح کالن و ملی فراهم يو رشد و توسعهدیگرهاي اقتصاديتر بخشریعس

). 1386،بخشی(شود می
هاي مهم و کلیدي اقتصادي در کشورهاي در حال توسعه که با ی فعالیتیتردید شناسایب

-و سیاستردتري داموضوعیت بیش،نداهاي بیشتري در استفاده از منابع مواجه محدودیت

براي تخصیص منابع در را بندي مناسبی اولویتکه سازد نین اقتصادهایی را قادر میوچگذارانِ
اقتصادي يتوسعهيبرد اهداف برنامهجهت دستیابی به رشدهاي اقتصادي مورد نظر و پیش

).1386،عطوان(ارائه دهند 
هاي مختلفی وشهاي اقتصادي در اقتصاد، ربراي بررسی وضعیت موجود و جایگاه فعالیت

این . ستانده در یک سال خاص است-ها، استفاده از الگوي دادهیکی از این روش. وجود دارد
ها ن بخشایمهاي اقتصادي به چندین بخش، با استفاده از پیوند روش، با تقسیم نمودن فعالیت

اقتصادي هاي ریزيدهد که در برنامهدست میتصویري از کل اقتصاد به) بخشیماتریس میان(
).1377،جهانگرد(گیرد مدت و بلندمدت مورد استفاده قرار    میکوتاه

-هاي کلیدي با بهرههاي اقتصادي و تعیین بخشاهمیت بخشيمطالعات متعددي در زمینه

چند مورد بازگوییجا تنها به که در این،ستانده صورت گرفته است-گیري از جدول داده
و سورشجانی سامانی ) 1377(، جهانگرد )1377(، اسفندیاري )1377(سیف . شودبسنده می
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هاي ملی پیوندهاي پسین و پیشین را براي بخشيستانده-، با استفاده از جدول داده)1378(
پیوندها در این مطالعات براي اهداف متعددي يمحاسبه. اندمختلف اقتصاد ایران محاسبه کرده

منظور دستیابی به اشتغال و نرخ رشد گذاري بهرمایهها براي ساز جمله تعیین اولویت بخش
رشد يعنوان نیروي محرکههایی که بهچنین مشخص کردن بخشو هم،اقتصادي باالتر

با استفاده از جدول ) 1386(ی و همکاران یبانو. کنند، صورت گرفته استاقتصادي عمل می
و با ) روش حذف فرضی(و نوین کرد سنتی، بر مبناي هر دو روي1378سال يستانده-داده
نظر گرفتن طرف عرضه و تقاضاي اقتصاد، پیوندهاي پسین و پیشین را محاسبه و در

. اندهاي کلیدي اقتصاد ایران را تعیین کردهبخش
پیوندهاي پسین و پیشین به تحلیل بخش حمل و نقل در اقتصاد يبا محاسبه) 1384(بزازان 

ی استان یمنطقهيستانده- با استفاده از جدول داده) 1386(ی محمدخان. ایران پرداخته است
هاي کلیدي، جایگاه صنعت پتروشیمی را در اقتصاد این پیوندها و بخشيبوشهر و محاسبه

ستانده و - گیري از جدول دادهبا بهره) 1382(صامتی و مجید نراقی . استان بررسی کرده است
. اندملی تعیین کردهيگاه بخش کشاورزي را در توسعهپیوندهاي پسین و پیشین جایيمحاسبه

هاي کلیدي در چین استفاده ستانده براي تعیین بخش- از جدول داده) 2000(ان و یو گاکاال
- روشی جدید براي انتخاب بخش کلیدي، با بهيضمن ارائه) 2008(استرهیون . اندکرده

هاي هاي پسین و پیشین را براي بخشپیوند،هاي مختلفستانده از روش- کارگیري جدول داده
کوال. اقتصادي کشورهاي چین، کره جنوبی، هلند و ایاالت متحده محاسبه و مقایسه نموده است

ستانده پیوندهاي پسین و پیشین اقتصاد ترکیه را محاسبه - با استفاده از جدول داده) 2008(
. کرده است
هاي مناسب، از جمله گذارياستهاي کلیدي براي سیکه شناسایی بخشجاییاز آن

گذاري اهمیت زیادي دارد، در این مطالعه تالش هاي سرمایهتخصیص منابع و تعیین اولویت
، پیوندهاي 1380استان اصفهان براي سال يستانده-گیري از جدول دادهشده است با بهره

ه بخش کشاورزي هاي کلیدي تعیین و جایگاهاي اقتصادي استان محاسبه، بخشمیان فعالیت
.در اقتصاد استان اصفهان مشخص شود
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روش تحقیق
توان پیوندهاي پسین و پیشین ارائه شده است که میيهاي متعددي براي محاسبهروش

) روش نوین(و روش حذف فرضی ) هایا ستانده(ها ها را به روش سنتی مبتنی بر دادهآن
هاي انجام گرفته نشان بررسی). 1386،انی و همکاری؛ بانو1386،عطوان(بندي نمود طبقه
شناسی و هم از منظر کرد سنتی و الگوهاي مرتبط با آن هم از منظر روشرويکه دهد می

مانندهاي کلیدي داراي ابهاماتی ماهیت پیوند پسین و پیوند پیشین در تعیین و شناسایی بخش
يو نادیده گرفتن اندازه،پیشینزمان پیوند پسین و پیوندپوشانی هم، هم"واحد"وزن یکسان 

؛1991،کلمنتز و راسی؛1990،کلمنتز؛1984، سال(استتقاضاي نهایی و ارزش افزوده 
،کاي و النگ؛2003،چلیوز و دوارت-سانچز؛2002،دوارت و همکاران؛2002،دیتزنبچر

اند که را ارائه دادهگران الگوهاي مختلفیمنظور رفع این ابهامات بسیاري از پژوهشبه). 2004
).1386،ی و همکارانیبانو(استمبتنی بر روش حذف فرضی 

روش حذف فرضی
کل اقتـصاد در     يمبنی بر برآورد کمی کاهش ستانده      1968هاي استراسرت در سال     کوشش

، مبناي روش جدیـدي در      )امین بخش jبه عنوان مثال    (صورت حذف فرضی یک بخش خاص       
. سـتانده گردیـد   -دیگر در چارچوب الگوي داده    ي مختلف اقتصاد با یک    هاارزیابی پیوند بخش  

ام از jحذف سطر و سـتون مربـوط بـه بخـش       يوسیلهستانده به -نین روشی در الگوي داده    وچ
در این الگو پس از حذف سطر و سـتون مـورد            . سازي است ، قابل مدل  Aماتریس ضرایب فنی    

و مـاتریس تقاضـاي   (n-1)×(n-1)بـا ابعـاد  Aنظر از ماتریس ضرایب فنی و تشکیل ماتریس   
y)A-I(Xيکاسته شده از رابطهي، ستانده(n-1)×(n-1)با ابعاد yنهایی   1-  قابل محاسـبه

کـل اقتـصاد     ياز سـتانده  ) امjحـذف بخـش     بـا فـرض     (کاسته شده    يستانده اگر. خواهد بود 
yA)-I(X 1-)    گیـري  کسر شود، معیـاري کلـی بـراي انـدازه      ) هابا فرض وجود تمام بخش

. این روش حذف دو ایـراد دارد ). 1386،عطوان(دهدبه دست میبا کل اقتصاد امjپیوند بخش  
ین طریق قابل تفکیک به پیونـدهاي پـسین و پیـشین    دست آمده از اکه پیوندهاي کل به اول این 
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رسد حذف کامل یک بخـش از اقتـصاد تـا حـدي     که به نظر میو دوم این  ) 1984،سال(یستن
). 1997،واندر لیندندیتزنبچر و (افراط آمیز است 

، سـال  )1983(، میلـر و بلـر       )1969(میلـر    ماننـد  این روش بعدها توسط اندیـشمندان دیگـري       
و بسیاري دیگر توسعه یافت و براي اقتصادهاي ملـی و    ) 1993(همکاران یتزنبچر و ، د )1984(

).1386عطوان، (کار گرفته شد ی بهیمنطقه
گیري شناسی و معیارهاي اندازهحذف، خصوصیات مشترك روشيبا توجه به دامنه

بندي طبقههاي حذف را در سه گروه کلی توان روشپیوندهاي پسین، پیشین و پیوند کل، می
،دو. هاي همگنی از بخشیحذف کامل سطر و ستون یک بخش و یا مجموعه،یک. نمود

هاي ی از بخشیبخشی یک بخش یا مجموعهمبادالت بینبا زمان حذف فقط سطر و ستون هم
حذف ،سه. همگن از منظر بخش خریدار و بخش تقاضاکننده با حفظ مبادالت درون بخشی

هاي همگن از منظر بخش فروشنده یا حذف ی از بخشیمجموعهکامل سطر یک بخش و یا
ی یبانو(هاي همگن از منظر بخش تقاضاکننده ی از بخشیکامل ستون یک بخش و یا مجموعه

).1386،و همکاران
آن به پیوندهاي يگیري پیوند کل و تجزیهپذیري گروه دوم در اندازهبا توجه به انعطاف

پذیري در ناي الگوهاي طرف تقاضاي لئونتیف و همچنین انعطافپسین و پیشین فقط بر مب
گیري پیوند پسین در الگوي طرف تقاضاي لئونتیف و پیوند پیشین در الگوي طرف اندازه

پیوندها از روش يحاضر براي محاسبهي، در مطالعه)1386،ی و همکارانیبانو(عرضه گش 
. حذف گروه دوم استفاده شده است

:هاي دیگربخشی یک بخش با بخشنایمزمان مبادالت روش حذف هم
yAxx(لئونتیف تراز الگوي يمعادله  (قالب ماتریس براي اقتصادي با تنها دو بخش در

:است) 1(صورت به
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2و بخش 1براي بخش یابی ستونی ترتیب بردارهاي مجموعبه2eو 1e، )7(در معادله 
و ) BL(عنوان پیوند پسین را به) 7(يجزء اول عبارت سمت راست معادله) 1984(سال . است
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: صورت زیر استگیري با استفاده از این الگو به
)10(     21

2221

1211
2121 vv

BB

BB
xxxx 









)11(     21
22

11
2121 vv

B0

0B
xxxx 









1x 2وxدهدیرا پس از حذف نشان م2و 1ترتیب تولید ناخالص بخش به.
حل ) 12(يصورت رابطهبه) 11(يها، رابطهبخشيبا معلوم بودن مقدار واقعی ارزش افزوده

:شودمی
)12(    

















1
22

1
11

2121
)BI(0

0)BI(
vvxx

صورت به) 1(يهمانند بسط رابطه) 10(يابتدا رابطه،FLو یا TLيمنظور محاسبهبه
:شودنوشته می) 13(يرابطه

)13(    










)GBHBI(GHBG

GBHH
vvxx

221221222122

2212
2121

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


١٣٨٩/ ٤/٤جلد /  ١٢٠

1که در آن 
2222 )BI(G 1و

21221211 )BGBBI(H است .TL یاFL همانند
:آیددست میبه) 12(و ) 13(الگوي تقاضامحور لئونتیف از تفاضل روابط 

)14(    
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1
1111 )BI(G شودمحاسبه می) 15(يسین بر اساس رابطهبنابراین پیوند پ. است:

)15(
]e)GBHBG(

e)HBG[(v]e)GBH(e)GH[(vFL

222122122

121222222121111 

پیوندها به روش حذف فرضی، این پیوندها به روش راسموسن و با استفاده يپس از محاسبه
. شودنرمال می) 16(ياز رابطه

پیوند نرمال شده=)16(

ها بر مبناي هر دو الگوي محاسبه شده در آنهایی که پیوند کل نرمالدر نهایت بخش
عنوان بخش کلیدي اقتصاد تر از یک باشد، بهمحور گش و تقاضامحور لئونتیف بزرگعرضه

).1386،ی و همکارانیبانو(شود شناخته می

هاي آماريپایه
ی، هاي ملی استان اصفهان و حسابیهاي منطقهدر این مطالعه ابتدا با استفاده از حساب

یافته بر اساس روش سهم مکانی تعمیم1380استان اصفهان براي سال يستانده-جدول داده
AFLQ بر مبناي کدهاي (بخش 69درISIC (يتهیه و سپس از جدول فوق براي محاسبه

. پیوندها استفاده شده است

)يپ(
n

1

)ها(
2

1
n
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نتایج و بحث
ن ایمپیوندهاي ،AFLQاستان اصفهان به روش يستانده-پس از استخراج جدول داده

جدول. ستانرمال شده) 16(هاي مختلف محاسبه و سپس کلیه پیوندها بر اساس رابطه بخش
. دهدنتایج حاصل را نشان می1

پیوندهاي محاسبه شده بر اساس روش حذف فرضی بر مبناي الگوي تقاضامحور .)1(جدول 
محور گشلئونتیف و عرضه

محور گش الگوي عرضه
)TLS(

ي کل اقتصاد پس از حذف فرضی بر مبناي الگوي تقاضامحور لئونتیفکاهش ستاندهمیزان

پیوندهاي نرمال شده )میلیون ریال(پیوندها 

NTLs TLs NTLd NFL NBL TLd FL BL

نام بخش

2/818 188435 2/231 1/937 2/537 320405/35 141780/51 178624/84 داريزراعت و باغ

4/159 278052/2 3/962 5/093 2/787 569042/23 372801/4 196240/84 ، کرم ابریشم، زنبور پرورش حیوانات
عسل و شکار

0/096 6387/46 0/065 0/078 0/051 9301/57 5734/47 3567/098 داريجنگل

0/030 2008/46 0/029 0/003 0/056 4172/30 213/64 3958/65 ماهیگیري

0/316 21135/64 0/226 0/220 0/233 32489/01 16076/48 16412/53 معدن

4/564 305159/1 4/514 1/800 7/336 648343/78 131779/75 516564/03 ساخت محصوالت غذایی و انواع 
هاآشامیدنی

0/037 2482/06 0/033 0/000 0/067 4772/38 24/20 4748/18 ساخت محصوالت از توتون وتنباکو

1/814 121313/3 1/909 1/650 2/177 274122/44 120805/39 153317/05 ساخت منسوجات

0/243 16260/93 0/404 0/107 0/712 57979/76 7828/49 50151/27 ساخت پوشاك

0/109 7303/46 0/131 0/047 0/219 18865/80 3444/68 15421/12 تولید چرم و محصوالت چرمی

0/190 12693/64 0/195 0/230 0/158 27952/93 16833/06 11119/88 ساخت چوب و محصوالت چوبی 

0/135 9034/49 0/180 0/179 0/181 25816/68 13093/49 12723/19 ساخت کاغذ و محصوالت کاغذي

0/120 8049/27 0/173 0/251 0/092 24911/89 18402/17 6509/72 هاي ضبط انتشار، چاپ و تکثیر رسانه
شده

2/321 155178/2 2/522 4/328 0/644 362139/92 316774/48 45365/44 شده هاي نفتی تصفیهساخت فرآورده
...و

2/242 149922/9 2/746 4/277 1/155 394427/18 313063/66 81363/52 ساخت مواد و محصوالت شیمیایی
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…پیوندهاي محاسبه شده بر اساس روش حذف فرضی بر مبناي الگوي تقاضا.)1(جدول ادامه 
محور گش الگوي عرضه

)TLS(
ي کل اقتصاد پس از حذف فرضی بر مبناي الگوي تقاضامحور لئونتیفن کاهش ستاندهمیزا

پیوندهاي نرمال شده )میلیون ریال(پیوندها 

NTLs TLs NTLd NFL NBL TLd FL BL

نام بخش

0/617 41256/37 0/839 0/768 0/913 120523/55 56252/62 64270/93 ساخت محصوالت الستیکی و 
پالستیکی

3/974 265669 3/952 5/272 2/579 567506/52 385907/98 181598/54 محصوالت کانی دیگرساخت 
غیرفلزي

8/799 588301/6 11/301 18/523 3/793 1622997/12 1355878/57 267118/55 ساخت فلزات اساسی

1/965 131402/1 2/921 1/848 4/037 419513/04 135267/66 284245/37 زي فابریکی ساخت محصوالت فل
بجز ماشین آالت و تجهیزات

1/515 101283/1 2/360 1/256 3/507 338905/90 91940/08 246965/82 دیگرآالت و تجهیزات ساخت ماشین

0/006 376/7575 0/004 0/001 0/007 559/15 40/25 518/900 آالت دفتري، ساخت ماشین
داري و محاسباتیحساب

0/557 37266/24 0/776 0/232 1/342 111456/77 16957/11 94499/66 هاي آالت و دستگاهساخت ماشین
دیگربرقی

0/024 1574/11 0/024 0/006 0/043 3480/8 417/65 3063/15 ها و ساخت رادیو و تلویزیون، دستگاه
وسایل ارتباطی

0/146 9762/40 0/276 0/201 0/353 39566/68 14714/46 24852/22 ابزار اپتیکی، ساخت ابزار پزشکی، 
ابزار دقیق 

0/908 60698/93 1/032 0/071 2/032 148279/53 5190/53 143089 موتوري، تریلر يساخت وسایل نقلیه
تریلرو نیم

0/075 4985/76 0/083 0/022 0/147 11940/18 1605/27 10334/91 دیگرساخت تجهیزات حمل و نقل

0/336 22455/59 0/379 0/205 0/560 54442/48 14978/84 39463/64 و دیگر ساخت مبلمان، مصنوعات 
بازیافت

2/576 172216/5 2/080 3/410 0/697 298691/96 249611/86 49080/10 تولید ، انتقال و توزیع برق

1/061 70948/42 0/608 1/096 0/102 87391/08 80192 7199/08 پاالیش و توزیع گاز طبیعی

0/294 19634/31 0/227 0/273 0/180 32663/67 19966/67 12697 آوري، تصفیه و توزیع آبجمع

2/784 186148/6 3/402 0/741 6/169 488625/80 54216/41 434409/39 هاي مسکونیساختمان

3/932 262857/7 4/840 0/404 9/452 695155/74 29537/76 665617/98 ي دیگرهاساختمان

8/244 551157/6 4/968 6/309 3/575 713518/35 461798/61 251719/74 عمده فروشی، خرده فروشی، خدمات 
تعمیراتی

0/110 7351/47 0/095 0/057 0/135 13654/43 4158/43 9496 عمومیهايگاهاقامت

0/425 28437/39 0/453 0/251 0/663 65057/64 18397/16 46660/48 نوشیدنیوغذاصرفهايمحل

0/174 11612/28 0/094 0/133 0/054 13515/90 9716/39 3799/51 آهنراهباونقلحمل
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…پیوندهاي محاسبه شده بر اساس روش حذف فرضی بر مبناي الگوي تقاضا.)1(جدول ادامه 
محور گش الگوي عرضه

)TLS(
ي کل اقتصاد پس از حذف فرضی بر مبناي الگوي تقاضامحور لئونتیفمیزان کاهش ستانده

ي نرمال شدهپیوندها )میلیون ریال(پیوندها 

NTLs TLs NTLd NFL NBL TLd FL BL

نام بخش

4/460 298158/2 3/219 4/214 2/183 462243/36 308496/78 153746/58 ییجادهونقلحمل

0/045 2975/78 0/037 0/034 0/040 5292/82 2454/40 2838/42 لولهخطوططریقازونقلحمل

0/672 44939/95 0/626 0/257 1/009 89911/35 18835/14 71076/21 آبیوییهواونقلحمل

0/355 23735/09 0/251 0/325 0/173 35987/1 23821/45 12165/65 ونقلحملکمکیوپشتیبانیخدمات

0/182 12191/35 0/119 0/139 0/098 17075/86 10196/58 6879/28 مخابراتوپست

0/934 62419/04 0/547 0/843 0/240 78586/67 61701/33 16885/34 بانک

0/044 2939/64 0/027 0/038 0/015 3824/32 2797/90 1026/42 دیگرمالیهايگريواسطه

0/080 5359/99 0/056 0/089 0/021 7978/90 6504/66 1474/25 بیمه

0/665 44450/19 0/722 0/000 1/472 103626/34 0/00 103626/34 شخصییمسکونواحدهايخدمات

0/148 9908/88 0/154 0/004 0/310 22093/26 288/02 21805/24 ییاجارهمسکونیواحدهايخدمات

0/549 36690/15 0/350 0/574 0/117 50272/33 42002/04 8270/29 مسکونیغیرواحدهايخدمات

0/027 1798/47 0/020 0/008 0/031 2830/22 620/89 2209/33 مستغالتوامالكدالالنخدمات

0/687 45947/84 0/481 0/598 0/359 69071/29 43769/77 25301/52 وکارکسبخدماتوکرایه

0/197 13176/07 0/158 0/010 0/313 22756/83 746/74 22010/09 عمومیامورياداره

0/165 11007/64 0/119 0/062 0/178 17023/10 4510/75 12512/36 شهريخدمات

0/352 23565/62 0/453 0/030 0/894 65095/91 2166/42 62929/48 دفاعیامور

0/121 8090/87 0/158 0/007 0/314 22633/87 533/59 22100/28 انتظامیامور

0/021 1374/39 0/016 0/000 0/033 2330/31 0/00 2330/31 اجبارياجتماعیتامین

0/048 3223/41 0/045 0/001 0/091 6422/23 46/41 6375/82 دولتیییابتداآموزش

0/011 740/64 0/010 0/001 0/019 1389/77 41/56 1348/21 خصوصیییابتدااموزش

0/076 5107/65 0/069 0/004 0/137 9941/39 296/71 9644/68 فنیوعمومیيمتوسطهآموزش
دولتیییوحرفه

0/031 2105/74 0/027 0/002 0/054 3909/56 110/8 3798/76 فنیوعمومیتوسطهمآموزش
خصوصیییوحرفه

0/118 7906/09 0/110 0/015 0/209 15868/28 1123/69 14744/59 دولتیعالیآموزش

0/050 3315/2 0/042 0/016 0/070 6083/81 1162/49 4921/32 خصوصیعالیآموزش
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…تقاضاپیوندهاي محاسبه شده بر اساس روش حذف فرضی بر مبناي الگوي .)1(جدول ادامه 
محور گش الگوي عرضه

)TLS(
ي کل اقتصاد پس از حذف فرضی بر مبناي الگوي تقاضامحور لئونتیفمیزان کاهش ستانده

پیوندهاي نرمال شده )میلیون ریال(پیوندها 

NTLs TLs NTLd NFL NBL TLd FL BL

نام بخش

0/049 3253/76 0/038 0/027 0/049 5486/19 2007/3 3478/89 سایروساالنبزرگدولتیوزشآم

0/060 3996/86 0/047 0/026 0/068 6693/30 1924/06 4769/24 سایروساالنبزرگخصوصیآموزش

0/267 17828/14 0/315 0/016 0/627 45291/09 1153/50 44137/59 دولتیدرمانوبهداشت

0/193 12870/65 0/209 0/025 0/401 30060/72 1839/06 28221/65 خصوصیدرمانوبهداشت

0/023 1508/79 0/013 0/018 0/009 1918/21 1294/04 624/17 پزشکیدام

0/044 2949/30 0/039 0/004 0/076 5607/14 278/96 5328/18 اجتماعیمددکاري

0/192 12823/88 0/185 0/082 0/291 26505/23 6018/59 20486/64 سیاسیو مذهبیخدمات

0/219 14667/53 0/143 0/159 0/127 20589/68 11620/58 8969/1 ورزشیوفرهنگیتفریحی،

0/200 13372/86 0/160 0/096 0/227 23004/05 6990/84 16013/21 ت دیگرخدما

هاي تحقیقیافته: خذأم

-از سمت راست به) TLs(و هشت ) TLd(، چهار )FL(، سه )BL(هاي دو ارقام ستون

. شودمحاسبه می) 15(و ) 7(، )9(، )8(ترتیب از روابط و بهاست،صورت قدرمطلق و مقداري 
TLd)پیوند کل بر مبناي الگوي تقاضامحور لئونتیف ( وTLs) پیوند کل یا پیشین بر مبناي

،کل اقتصاد استان اصفهان استيمقدار کاهش ستاندهيدهنده، نشان)محور گشالگوي عرضه
ها و فروش بخش مورد نظر به ر بخشدیگبخش از زمان خرید یک که ناشی از حذف هم

ترتیب پیوند پسین و پیشین بهFLو BL. است) با حفظ مبادالت درون بخشی(ها دیگر بخش
دستبهرا TLdها دهد و مجموع آنهر بخش را بر مبناي الگوي تقاضامحور لئونتیف نشان می

.ددهمی
از سمت راست، ) NTLs(و نه ) NTLd(، هفت )NFL(، شش )NBL(هاي پنج ستون

ک بخش یکرد متوسط گر عملشده، بیانپیوندهاي نرمال. دهدشده را نشان میپیوندهاي نرمال
نشان iبخش يشدهبنابراین، پیوند نرمال. استاستان يکرد متوسط کل اقتصادنسبت به عمل

حذف مبادالت يهاستان در نتیجيهاي اقتصادبخشيدهد که میانگین کاهش در ستاندهمی
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حذف يهاي محاسبه شده در نتیجههاي دیگر نسبت به متوسط میانگیناین بخش با بخش
.ها، چه میزان استتک بخشتک

ها بر مبناي هر هایی که پیوند کل نرمال محاسبه شده در آندر روش حذف فرضی، بخش
) بخش مورد نظرNTLsو NTLdیعنی (محور گش دو الگوي تقاضامحور لئونتیف و عرضه

15بر این اساس در مجموع . شودعنوان بخش کلیدي شناخته میتر از یک باشد،  بهبزرگ
ساخت فلزات "از استکه عبارت،گیردهاي کلیدي قرار میبخش استان اصفهان جزء بخش

ساخت محصوالت غذایی و "، "فروشی و خدمات تعمیراتیفروشی، خردهعمده"، "اساسی
پرورش حیوانات، کرم ابریشم، زنبور عسل و "، "هاساختمانردیگ"، "هانیانواع آشامید

نقل وحمل"، "هاي مسکونیساختمان"، "محصوالت کانی غیرفلزيدیگرساخت "، "شکار
هاي ساخت فرآورده"، "ساخت مواد و محصوالت شیمیایی"، "داريزراعت و باغ"، "ییجاده

، "آالت و تجهیزاتجز ماشینت فلزي فابریکی بهساخت محصوال"، "شده و غیرهنفتی تصفیه
. "ساخت منسوجات"و "دیگرآالت و تجهیزاتساخت ماشین"، "تولید، انتقال و توزیع برق"

ها براي تأمین تقاضاي نهایی بخشدیگری از یواسطهيتقاضاکنندهدیدگاهها از بخشاین 
یخود نقشيازاي ارزش افزودهبهها بخشدیگرتولید به يکنندهچنین عرضهو هم،خود

تري نسبت به تغییر در ها با سرعت بیشبنابراین هرگونه تغییر در این بخش. کنداساسی ایفا می
ر مثبت و منفی اثآچنین هم. هاي دیگر، به کل اقتصاد استان منتقل خواهد شدبخش

کل اقتصاد استان منکعس طور فزاینده در سرعت و بهها بهشده در این بخشهاي اعمالسیاست
. شودمی

هاي صنعتی مانند ساخت فلزات اساسی، دهد عالوه بر بخشطور که نتایج نشان میهمان
عمده فروشی، خرده فروشی، خدمات تعمیراتی و (هاي خدمات توزیعی زیرگروه بخش

، )توزیع برقتولید، انتقال و (و گروه انرژي ) هاساختمان(، گروه زیربنایی )ییونقل جادهحمل
داري و پرورش حیوانات، کرم ابریشم، زنبور عسل و زراعت و باغ(دو زیربخش کشاورزي 

هاي ساخت محصوالت بخشنین وچهم. هاي کلیدي قرار داردنیز در گروه بخش) شکار
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هاي کلیدي عنوان بخشست، بهاغذایی و ساخت منسوجات که از صنایع وابسته به کشاورزي 
.شودتلقی می

و 23/2بر مبناي الگوي تقاضامحور لئونتیف "داريزراعت و باغ"بخش يشدهیوند نرمالپ
نین پیوندهاي مذکور براي بخش وچهم. است82/2محور گش بر مبناي الگوي عرضه

که نشان است،16/4و 96/3ترتیب به"پرورش حیوانات، کرم ابریشم، زنبور عسل و شکار"
تر کرد متوسط کل اقتصاد استان اصفهان بیشها از عملبخشکرد متوسط این لدهد عممی

. است
اي تر بودن میانگین پیوندهاي نرمال شده آن رتبهکه به هر بخش بر اساس بیشدر صورتی

ها براي هر دو الگوي تقاضا محور لئونتیف و عرضه اختصاص داده شود و میانگین این رتبه
شود که بخش پرورش حیوانات، کرم ابریشم، زنبور محور گش مدنظر قرار گیرد، مشاهده می

اقتصاد استان اصفهان در جایگاه پنجم و بخش زراعت و بخش69عسل و شکار در میان 
.داري در جایگاه نهم قرار دارندباغ

هاي پرورش حیوانات، کرم ابریشم، زنبور قرار گرفتن صنایع وابسته به کشاورزي و بخش
) استهاي اساسی بخش کشاورزي که هر دو از زیر بخش(داري باغعسل و شکار و زراعت و 

-گر اهمیت بخش کشاورزي در این استان بههاي کلیدي استان اصفهان، بیاندر گروه بخش

تواند در واقع بخش کشاورزي استان اصفهان می. اقتصادي استيبرندهعنوان یک بخش پیش
تقویت این بخش بستر الزم را .ان ایفا نمایدیند رشد اقتصادي این استآنقش مهمی را در فر

.براي رشد اقتصادي استان فراهم خواهد نمود
، در اقتصاد ایران نیز دو زیربخش )1386(ی و همکاران یبانويبر اساس نتایج مطالعه

و دو ) داري و پرورش حیوانات، کرم ابریشم، زنبور عسل و شکارزراعت و باغ(کشاورزي 
در ) ساخت محصوالت غذایی و ساخت منسوجات(وابسته به کشاورزي زیربخش از صنایع 

حاضر براي استان يدست آمده در مطالعهگیرند که با نتایج بههاي کلیدي قرار میگروه بخش
.استاصفهان مشابه
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بخش تولید 6، در اقتصاد ایران )1386(عطوان يچنین با توجه به نتایج مطالعههم
ر محصوالت کانی غیرفلزي، تولید فلزات اساسی، تولید، انتقال و گیدولید هاي نفتی، تفرآورده

-ی، داراي قويیفروشی، خدمات تعمیراتی و حمل و نقل جادهفروشی، خردهتوزیع برق، عمده

دهدحاضر نشان میياین نتایج با نتایج مطالعهيمقایسه. استهاي دیگر ترین پیوند با بخش
.استي اقتصاد استان اصفهان نیز کلیدي بخش برا6این يهمهکه

هانهادگیري و پیشنتیجه
گذاري در صنایع یا ویژه سرمایه، الزم است سرمایهبا توجه به محدودیت منابع به

که جااز آن. هایی صورت گیرد که منجر به تسریع در رشد اقتصاد استان اصفهان شودبخش
ها از که هم خرید آناستهایی ر شد بخشهاي کلیدي ظاههایی که به عنوان بخشبخش

يتري بر ستاندههاي اقتصادي آثار بیشفعالیتدیگرها به آنو هم فروشي دیگر،هافعالیت
گذاري بر گسترش عرضه و تقاضاي محصوالت کل اقتصاد استان اصفهان دارد، تمرکز سیاست

عالوه بر این . اه خواهد داشتتري بر اقتصاد استان به همرها آثار تولیدي بیشاین بخش
هاي کلیدي مشخص شده همانند بخش گذاري در بخشتوان از منافع حاصل از سرمایهمی

هاي زیربنایی، خدماتی و کشاورزي منابع مورد نیاز براي ساخت فلزات اساسی، بخش
. هاي دیگر را فراهم نمودبخش

هاي کلیدي اقتصاد ر گروه بخشدهد بخش کشاورزي دبر اساس نتایج مطالعه که نشان می
که تولیدات این بخش نیازهاي اساسی جامعه را تأمین جاو از آن،استان اصفهان قرار دارد

وري در تولیدات این بخش باید به عنوان ها و افزایش بهرهتوجه به بهبود زیر ساخت،نمایدمی
چنین هم. استان قرار گیردی ین اجراریزان و مسئوالبردي مورد توجه برنامهیک سیاست راه

هاي انداز توسعه، آگاهی از نقش و اهمیت هر یک از بخشبه اهداف چشمبراي رسیدن
هاي موجود در اقتصاد استان کلیدي اقتصاد عامل موثري در شناسایی نقاط قوت و فرصت

.ی خواهد بودیهاي منطقهاصفهان به منظور دستیابی به تعادل
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