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 چکیده 

 در کلیتدی هتایفعالیتت شناسایی اقتصادی توسعه راستای در استراتژی اتخاذ و گذاریسیاست اساسی موضوعات از یکی

 و سنتی هایروش دسته دو به را کلیدی هایفعالیت محاسبه متعدد هایروش ستانده-داده حوزه پژوهشگران. است منطقه سطح

 انتدازه درنظرگترفتن دلیتل بته طرفاز یت  فرضی، حذف روش. اندنموده تقسیم ویژه، بردار و فرضی حذف شامل نوین هایروش

 و دهتدمی ارائته اقتصتاد ستاتتار از ایبینانتهواقع تصتویر ایواستطه مبادالت ماتریس درکنار افزودهزشار اندازه و نهایی تقاضای

 احتمتا  چراکته استت، ترمتناست  ملتی سطح به نسبت منطقه سطح در روش این کارگیریبه فضا، اقتصاد منظر از دیگر،ازطرف

 بتا کردستان استان ستانده-داده جدو  محاسبه ضمن حاضر همقال. است بیشتر ملی سطح به نسبت منطقه در فعالیت حذف ی 

 پتی در مجلتس،هتای پژوهش مرکز توسط شدهبهنگام ۰۹۳۱ سا  ملی ستانده-داده جدو  برمبنای CHARM روش از استفاده

روش  فعالیتت استتان، در ۹۱دهنتد کته از نتایج حاصل نشتان متی. است کردستان استان محرک و کلیدی هایفعالیت شناسایی

زراعتت "فعالیتت  5شود که عمدتاً صنعت محور هستند، در مقابل در روش حتذف فرضتی فعالیت کلیدی شناسایی می 8سنتی، 

، "ستتاتتمان"، "یوابستتته بتته کشتتاورز یعصتتنا"، "مرغتتداری، پتترورش کتترم ابریشتتم و زنبورعستتل و شتتکار ی،دامتتدار ی،باغتتدار

 هتایفعالیت عنتوان بته "و مستتالالت یمستکون یهاتدمات واحتد"و  "کاالهاتعمیر وسایل نقلیه و  ی،فروشترده ی،فروشعمده"

 توجیته قابتل توانتدمی استتان اقتصاد پیشران فعالیت عنوان به هافعالیت این به دهیشوند که اولویتشناسایی می استان کلیدی

 .باشد

 

 ی.فرض حذفیکرد رونتی، رویکرد س، CHARM یآمار یرروش غ ی،استانده منطقه-جدو  دادهواژگان کلیدی: 

 JEL:  C67 ,O18, .R15بندی طبقه
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Abstract  

 
Identifying key activities at the regional level is one of the key issues in policy and make strategies for 

economic development. Input-output analysts have used different methods for identifying key activities 

that including traditional methods and modern methods (hypothetical extraction and eigenvector). On 

one hand hypothetical extraction method; takes into account the size of sectoral final demand and the 

size of value added and intermediate transaction matrix and can provide realistic illustration from 

structure of the regional economy. On the other hand from spatial perspective, using this method is 

more appropriate at the regional level, since the possibility of exclusion one activity in the region is 

more appropriate compared to national level. By using CHARM method; this article estimated RIOT for 

Kurdistan province in 1390 and then apply traditional method and hypothetical extraction method to 

identify key activities in Kurdistan. The research findings for Kurdistan province suggest that whit using 

traditional method, 8 activities were identified as key activities that all of them are based on industry. 

But, whit using hypothetical extraction method "farming, gardening, animal husbandry, raising worms, 

honey, hunting", "agro-based industries", "construction", "whole sale, retail sale, repairs of motor 

vehicles" and "services residential units" are key activities and therefore concentrate on these activities 

as key activities can be reasonable. 
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 مقدمه

 یرشدر حتا  توستعه متورد پتذ یرشتد و توستعه کشتورها یعجهت تستر یضرور یاز ابزارها یکیبه عنوان  یزیربرنامه

برتوردار است.  ییباال یتکشور از اهم ی دهنده  یلدر مناطق تشک یزی،رکه برنامه یستن یدیبوده و ترد ینظران اقتصادصاح 

هتا، استت تتا بتتوان بتا استتفاده از آن ییهابته متد  یتازمختلت،، ن کشورهایدر  یامنطقه یزیربا توجه به ضرورت وجود برنامه

-داده یستتانده اشتاره کترد. لکتن کاربستت الگوهتا-داده یبه الگوها توانیها منمود که از جمله آن ینرا تدو یاستان یهابرنامه

فقتدان آمتار و  یتلبته دل یزها نآن یهته هاست ک یستانده استان-در دسترس بودن جداو  داده یازمندن یاستانده در سطح منطقه

تتا  اندیدهتاکنون کوشت ۰۳5۱از دهه  یاگران اقتصاد منطقهرو پژوهش ینبر است. از او زمان برینهدشوار، هز یامر یاطالعات کاف

و  «یستهم مکتان» یکردرودو  یرآماریغ یهاروش یطه. در حیندجداو  نما یناقدام به محاسبه ا یرآماریغ یهابا استفاده از روش

 هاییکاستت ینتتراز مهم یکتیاست. و مورد استفاده پژوهشگران قرار گرفته یمعرف یامحاسبه جداو  منطقه یبرا «ییتراز کاال»

رفت برون یبود. در راستا« تجارت همزمان دوطرفه»مانده بود، در نظر نگرفتن  یباق ینحلدهه ال 6حدود  یکه برا یکرددو رو ینا

روش تتراز  یافتتهکترد کته نتوک تکامتل  یرا معرف  CHARMروش  ۹۱۱۳بار در سا   یننخست یکروننبرگ برا سائی،نار نیاز ا

لحاظ کردن صتادرات و واردات همزمتان دوطرفته  یتاست که قابل یتنها روش CHARMروش  ین. بنابراشودیمحسوب م ییکاال

(Cross-Hauling) مقالته  یتندر ا ۰۹۳۱ستا   یستانده استان کردستان برا-ادهدو  دمحاسبه ج یروش مبنا ینرا دارد و لذا ا

 است.واقع نشده یرانیمورد توجه پژوهشگران ا یاست. الزم به ذکر است روش مذکور به جز در دو مطالعه داتلقرار گرفته

ای اهمیتت ویتژه گذاری ازکلیدی از منظتر سیاستت هاییتتوجه به محدودیت و کمیابی منابع، شناسایی و تعیین فعال با

منظور ، به۰۳5۱ستانده از دهه -داده یکرددر چارچوب رو یاقتصاد هاییتفعال یشینو پ ینپس یوندهایبرتوردار است. محاسبه پ

 یستنت یکتردکته بته رو یکتردرو یناست. استانده بوده-داده گرانیلمورد توجه تحل یاقتصاد هاییتفعال یگاهو جا یتاهم یینتع

 ینبت یامبتادالت واستطه یبرمبنتا یطور کلتاستت، بته یرشتمنه یرمتوازنرشد غ یاستراتژ یپشتوانه نظر یامعروف بوده و دار

ستنجش  یننتو یکتردامتا رو دهد؛یقرار م بررسیرا مورد  هایتفعال یت( اهمیدیتول هاییتفعال ین)بازار عرضه و تقاضا ب یتیفعال

اندازه  یتی،فعال ینب یا  رشد فرانسوا پرو است عالوه بر مبادالت واسطهقط یهپشتوانه نظر یکه دارا یاقتصاد هاییتفعال یتاهم

است.  یشتریب پذیریانعطاف یدارا یسنت یکردمنظر نسبت به رو ینو از ا کندیافزوده را هم لحاظ مو اندازه ارزش یینها یتقاضا

توجته هستتند. نکتته قابل یبر روش حذف فرض ینها و الگوهاست که مبتاز روش یامقاله مجموعه یندر ا یننو یکردمنظور از رو

 یت برتوردار است، چراکه احتمتا  حتذف  یشتریاز تناس  ب ینسبت به سطح مل یادر اقتصاد منطقه یننو یکردآنکه کاربرد رو

 یطت ییعنوان مثا  در استان ستمنان بختش حمتل و نقتل هتوااست. به یشترب یمنطقه نسبت به سطح مل ی در سطح  یتفعال

با ثبت ستانده صتفر از  ۰۹۳۱اما در سا   آمدهیفعا  استان سمنان به حساب م هاییتاز فعال یکیجز  ۰۹8۳تا  ۰۹86 یهاسا 

در استتان  ینفتت یهتاستاتت کت  و فرآورده یتتوان بته فعالتتیم یگترعنوان نمونه دشده است. بهاستان حذف ینا هاییتفعال

 هاییطور کته بررستاستت؛ امتا همتانشدهاستان حتذف  ینبه بعد از اقتصاد ا ۰۹8۸و بلوچستان اشاره کرد که از سا   یستانس

طور کامتل از اقتصتاد کشتور حتذف بته یتیفعتال یچهت یدر ستطح ملت ۰۹۳۹تتا  ۰۹۳۳ یهاسا  یط دهد،یگرفته نشان مانجام

 است.نشده

بته روش اصتالش شتده  ۰۹۳۱ استتان کردستتان در ستا  یبترا یاستانده منطقه-مقاله حاضر محاسبه جدو  داده هدف

استان  ینا یدیکل هاییتو سپس سنجش فعال( CHARMدوطرفه ) یزمان تجاربا لحاظ مبادالت هم یامحاسبه جداو  منطقه

ستا   یستتانده ملت-جدو  داده یمحاسبات بر مبنا ینداست فرآ راست. الزم به ذک یو حذف فرض یسنت یکردبا استفاده از دو رو

 است.صورت گرفته یرانا یاسالم یمجلس شورا یهاسط مرکز پژوهشبهنگام شده تو ۰۹۳۱

دربتاره  یاجمتال ی. بخش نخست به مرورگرددیم یمنظور، مطال  مقاله حاضر در پنج بخش مشخص سازمانده ینا برای

مطالعتات ستنجش  ینچنتو جهتان و هم یتراندر ا CHARMبتا استتفاده از روش  یامحاستبه جتداو  منطقته یقتحق یشینهپ

بختش  یتردر دو ز استتیافتهاتتصاص  یبه چارچوب نظر که. بخش دوم پردازدیم یاو منطقه یدر سطح مل یدیکل هاییتفعال

تواهتد  یحتشتر CHARMکتردن  یامنطقته یافتهیلروش تعد یو نحوه کاربست عمل یبخش او  معرف یراست: در زشده یمتنظ

داده تواهدشد.  یحتوض یحذف فرضسنتی و رویکرد  یکرددر رو یدیکل ایهیتسنجش فعال ینظر یبخش دوم مبان یرشد و در ز



 

 یحمترتبط بته آن را توضت هتاییلحاصتله و تحل یج. بخش چهتارم، نتتاباشدیموضوک بخش سوم از مقاله حاضر م ماریآ هاییهپا

 تواهد پرداتت.های سیاستی و توصیه گیرییجهو نت یبندبه جمع یزن یانیو بخش پا دهدیم

 

 یات موضوعادب

در  یتدیکل یهتاگونتاگون ستنجش بخش یهاروش یاز معرف یتحکااتیر سا   65 ی بیش ازمطالعات موجود ط یبررس

 یتدتول یتکنولوژ یاو  یاهستند صرفاً مبادالت واسطه یسنت یهاها که موسوم به روشاز روش یستانده دارد. گروه-داده یقلمرو

و ستنجش  یت،تقاضتامحور لوونت یالگتو یبتر مبنتا ینپس یوندهایاند. سنجش پار دادههای کلیدی قررا مبنای شناسایی فعالیت

اولتین بتار توستط  یبترا یونتدهانتوک از پ یتن. اگیرنتدیگتروه قترار م ینعرضه محور گش در ا یالگو یبر مبنا یشینپ یوندهایپ

 ومبتار مفهت ین( برای نخستت۰۳58( مطرش شدند. سپس هیرشمن )۰۳58( و گش )۰۳58(، چنری و واتانابه )۰۳56راسمیوسن )

عنتوان  را بته یت تتر از نرمتا  بتزرگ یشینو پ ینپس یوندهایبا پ یهافعالیت کلیدی را در ادبیات توسعه مطرش نمود و فعالیت

درحا  توسعه کته بتا کمبتود منتابع و  یدر کشورها یرمتوازن،رشد غ یمعنا که طبق استراتژ یننمود. به ا یمعرف یدیفعالیت کل

 یرهتا موجبتات رشتد ستافعالیت یتنو ستپس رشتد ا یتردهتا صتورت گفعالیت ینا در گذارییهسرما یداند، ابتدا بامواجه یهسرما

واحتد  یکستان یدر نظرگرفتن وزن قترارداد یرنظ هایییینارسا یوندهانوک از پ ینحا  ا ینرا فراهم آورد. با ا یاقتصاد یهافعالیت

از  یناشت یکننده، تطاهتازمان فعالیت تقاضتاکننده و فعالیتت عرضتههم یها، همپوشانعالیتافزوده فو ارزش یینها یتقاضا یبرا

ها مستقل از واسطه فعالیت یتقاضا یاواسطه و  ینهتوجه صرف بر اندازه هز یل)که به دل یوندهاکم برآورد اندازه پ یابرآورد و  یشب

افزوده و ارزش یینها یگرفتن اندازه تقاضا یدهناد یت( و درنهادهدیم رخ یاقتصاد یهافعالیت یرآن فعالیت با سا یماندگار یزانم

 (.۰۳۳۹و دیازنباتر،  ۰۹88و آزاد،  یمؤمن یی،، بانو۰۹88و آزاد،  یممقان یی،، بانو۰۹86 ی،و محقق یممقان یی،برتوردارند )بانو

ستال  یرنظ یگرانط پژوهشتوس سپستوسط استراسرت مطرش شد و  ۰۳68بار در سا   یننخست یبرا یروش حذف فرض

و لهتر  یازنبتاتر( و د۹۱۱۰و لهتر ) یلتر(، م۰۳8۰(، ملر و مارفان )۰۳۳6.۰۳۳۳(، شولتز )۰۳۳۳) یندنو وندرل یازنباتر(، د۰۳8۸)

مبنتای ستنجش  یتزافتزوده را نای اندازه تقاضای نهایی و ارزشعالوه بر مبادالت واسطه ی. روش حذف فرضیافت( توسعه ۹۱۰۹)

 .دهدیی کلیدی قرار مهافعالیت

چنین رویکرد یله رویکرد سنتی و هموسبهها سنجش اهمیت فعالیت منظور بهدر ایران نیز در سطح ملی مطالعات فراوانی 

 توان به موارد زیر اشاره کرد:که می استگرفتهانجامحذف فرضی 

 یهتابا استتفاده از روش یراناقتصاد ا یدیکل هایفعالیت ییمطالعه اقدام به شناسا ین( در ا۰۹۳5)اکبریان پور و یمیحک

 یاز آن استت کته بتر مبنتا یحاک یجاند. نتانموده ۰۹۳۱ستانده سا  -جدو  داده یبر مبنا یسنت یهاآن با روش یسهو مقا یننو

 مطرش هستند. یدیکل فعالیتعنوان به فعالیت 6۳از  فعالیت ۸ ینروش نو یو بر مبنا فعالیت ۰6 یروش سنت

با استتفاده از جتدو   یرانو اشتالا  در اقتصاد ا یددر ارتباط با تول یدیکل هایفعالیت ییمنظور شناسا( به۰۹۳۰) ییوسف

 استفاده نموده است. یسنت یکردو رو یحذف فرض یکرداز رو فعالیت، ۹6قال   در ۰۹8۱ستانده سا  -داده

بر  یاقتصاد هاییتفعال یتمنظور سنجش اهمرا به یننو و یسنت یکردهر دو رو مطالعه ین( در ا۰۹86و همکاران ) بانوئی

 یارهتایمع یبر مبنا دهدیمطالعه نشان م ینا یج. نتادهندیقرار م یابیمورد ارز یتفعال 5۸ یبرا ۰۹۳8سا   یجدو  آمار یمبنا

 هاییتفعال یننو یکرددر رواما  آیندیبه حساب م یدیکل یتعنوان فعالبه ینسنگ یعو صنا یگروه انرژ هاییتفعال یسنت یکردرو

 .گردندیظاهر م یدیکل یتعنوان فعال( بهیاو حمل و نقل جاده ی)بازرگان یعیتدمات توز یرنظ یتدمات

، نقتش و ۰۹8۹ستا   یبترا یترانستانده بهنگام شتده اقتصتاد ا-( در مطالعه تود با استفاده از جدو  داده۰۹86عطوان )

هتا از روش حتذف یتتفعال یتنا یشتینو پ ینپست یوندهایمحاسبه پ یلهوسرا به یانرژ یاهحامل یدکنندهتول یهایتفعال یتاهم

انتقتا   ید،تول ی،نفت یهافرآورده ید)تول یانرژ یهاحامل یدکنندهتول یهاتیدهد که فعالینشان م یجکند. نتامی ییشناسا یفرض

ت یتبتوده و در اولو یاقتصتاد یهتایتتفعال یربتا ستا یقتو یشتینو پ ینپس یوندهایپ یگاز( دارا یعو توز یهبرق و تصتف یعو توز

 رشد باالتر قرار دارند. یهابه نرخ یابیو دست یناتالص داتل یدمنظور تحرک در تولمنابع به یصتخص



 

چنین رویکترد یله رویکرد سنتی و هموسبهها سنجش اهمیت فعالیت منظوربهیی هاپژوهشدر حوزه مطالعات استانی نیز 

 از: اندعبارتکه  استگرفتهرای چند استان تاص صورت حذف فرضی ب

ستا   یجتدو  ملت یبتر مبنتا یااستان توزستان اقدام به محاسبه جتدو  منطقته ی( برا۰۹۳۹و همکاران ) نژادمعظمی

 کنند.می معرفیاستان را  این کلیدی هایفعالیت فرضیاند و سپس با روش حذف نموده AFLQبا استفاده از روش  ۰۹85

 هتاییتفعال یگتربتا د یکشتاورز یتتفعال ینبت یونتدارتباطتات متقابتل و پ ی( باهدف بررس۰۹۳۰و همکاران ) هنوشیشا

استتان بتا روش ستهم  یتناقدام به محاسبه جتدو  ا ی،و روش حذف فرض یتراسان با استفاده از روش سنت یهااستان یاقتصاد

 اند.نموده ۰۹8۱سا   یبرا AFLQ یافتهیممکانی تعم

 یتنا یو توستعه البترز بترا یشکه توسط مهندسان مشتاور آمتا ۰۹86( با استفاده جدو  سا  ۰۹۳۰و همکاران ) ردانشو

 یتی،زاو اشتتالا  یتیفعتال ینارتباطتات بت یهاشتاتص یتقو بتا اتکتا بته تلف یستنت یکرداست با استفاده از رواستان برآورد شده

 اند.استان فارس نموده یاقتصاد هاییتفعال بندییتاستان اقدام به اولو یتاولو یدارا هاییتفعال

استتان  یتدیکل هتایفعالیت ییبه شناسا ینو نو یسنت یکردمطالعه با استفاده از دو رو ین( در ا۰۹۳۱و همکاران ) بانوئی

شتکده دان یران،اقتصاد ا یقاتدر مرکز تحق یطرش پژوهش ی که در قال   ۰۹8۱گلستان با استفاده از جدو  استان گلستان سا  

 هتایفعالیت یستنت یکتردرو دراز آن استت کته  یمطالعه حاک ینا یج. نتاپردازندیم ،گرفتهانجام طباطباییاقتصاد دانشگاه عالمه 

و  کشتاورزیوابسته بته  صنایع کشاورزی، هایفعالیت یننو یکرداند اما با رومحسوب شده یدیکل فعالیت یعصنا یرو سا یکشاورز

تبع آن محتور توستعه با ستاتتار اقتصتاد استتان و بته یشتریب یتسنخ یقرار دارند که به لحاظ نظر ارجحیتتدمات استان در 

 استان دارد.

کلیتدی اقتصتاد استتان اصتفهان و تعیتین جایگتاه زیتر  هتاییتمنظور شناستایی فعال( به۰۹8۳و همکاران ) غیبیحیات

بتر استاس روش ستهم مکتانی  ۰۹8۱ان اصتفهان بترای ستا  ی استستانده -کشاورزی اقدام به محاسبه جدو  داده هاییتفعال

اقتصتادی متورد بررستی قترار  هتاییتاند و با استفاده از این جدو  و روش حذف فرضی اهمیتت فعالنموده AFLQ یافتهیمتعم

یع وابستته بته از گتروه صتنا یتتفعال یتردو زاز گتروه کشتاورزی و  یتفعال یراز آن است که دو ز یمطالعه حاک ینا نتایجاند. داده

 استان اصفهان هستند. کلیدی هایفعالیتکشاورزی 

 بنتدییتاستان اقدام به اولو ینا ۰۹8۰سا   یبا استفاده از جدو  آمار یالناستان گ یبرا ای( در مطالعه۰۹8۰) ینوروز

شتاتص  یشین،پ یوندهایپ ن،یپس یوندهایاست و از منظر پنموده یسنت یکردبا استفاده از رو یالناستان گ یاقتصاد هایفعالیت

 .نمایدمی معرفیاستان را  استراتژی  هایفعالیت یو شاتص پراکندگ یکپارچگیشدت واردات، شاتص 

ای و استانی در کشورمان حکایت از آن دارد که اغل  مقاالت داتلی کته بته که بررسی مطالعات منطقهآن توجهقابلنکته 

انتد و رویکترد تتراز های مکانی را مورد توجه قترار دادهاند، انواک روشای نمودهده منطقهستان-نحوی اقدام به محاسبه جداو  داده

 CHARMدر ارتبتاط بتا روش . البتته بوده است( از دید محققان ایرانی مالفو  CHARMیافته آن یعنی )یلتعدیی و روش کاال
اقدام بته  CHARMو  AFLQ یها( با استفاده از روش۰۹۳۹و همکاران ) فریونیهما :استصورت گرفته یدو مطالعه داتل یراًات

و  AFLQاز دو روش  یجنتتا یستهرا در ارتبتاط بتا مقا هتایییلانتد و تحلستتانده استتان توزستتان نموده-محاسبه جتدو  داده
CHARM  ییو نهتا یاواستطه یستهم تقاضتا ی،اافزوده، سهم مصرف واسطهسهم ارزش یشین،و پ ینپس پیوندهایدر محاسبه 

استتان بوشتهر  ی( بترا۰۹۳5و همکتاران ) فریونیتوسط هما گفتهیشمطالعه پ ین مشابهچنتأمل دارد. هم یاند که جاارائه نموده

 گرفته است.انجام

 

 چارچوب نظری

پرداتته و سپس چتارچوب  CHARMای به روش در این قسمت ابتدا به توضیح چارچوب نظری محاسبه جداو  منطقه

 فعالیتی تشریح تواهدشد.های بیننظری محاسبه پیوند



 

 CHARMبه روش  یاستانده منطقه-محاسبه جدول داده. ۰

ای نمتود. اقدام به معرفی روشی جدید برای محاسبه جتداو  منطقته ۹۱۱۳توبیاس کروننبرگ، اقتصادان آلمانی در سا  

دوطرفته  زمتانهمبتادالت تجتاری یعنتی لحتاظ نکتردن م CBروش ابداعی جدید سعی در برطرف نمودن نارسائی اساسی روش 

(Cross-Hauling داشت. کروننبرگ نام این روش جدید را )CHARM  ایمنطقته محاسبه جداو  شدهاصالش روش»به معنای 

 شود.مینهاد. در ادامه این روش در چهار گام توضیح داده « دوطرفه تجاریزمان هم مبادالت با لحاظ

گتردد. بایتد ستتانده محاستبه می-ی ملی، ماتریس ضرای  دادهستانده-  متعارف دادهبرمبنای ی  جدوابتدا  ،گام او در 

های تتراز کتاالیی جتدو  گیرد، در روشهای سهم مکانی که جدو  داتلی مبنای محاسبه قرار میتوجه داشت که برتالف روش

(. ۹۱۱۳و کروننبرگ،  ۹۱۰5)فلگ و همکاران،  دهدرا تشکیل می ی آماری این نوک روشمتعارف ملی )داتلی بعالوه واردات( پایه

 آید:صورت زیر به دست میای بهای بین فعالیتی منطقهمنطقه، ماتریس مبادالت واسطه ستاندهبا ضرب ماتریس مذکور در 

(۰)  
ای را نشتان ای بین فعالیتی منطقهلوونتی، و ماتریس مبادالت واسطه به ترتی  تابع تولید و  هایی فوق، ماتریسدر رابطه

 دهند. می

گام دوم برآورد اجزای تقاضای نهائی )مصرف تانوار، مصرف دولت و تشکیل سترمایه( در ناحیته دوم جتدو  استت. ایتن 

ی تقاضتای نهتایی از سته ور محاستبهمنظبهشود. قسمت از جدو  با مبنا قرار دادن ساتتار تقاضای ملی برای منطقه محاسبه می

 شود:روش استفاده می

 تتوان و با در اتتیار داشتن مقادیر ستتانده فعتالیتی متی گفتهیشای به روش پروش او : پس از برآورد تقاضای واسطه

 صورت پسماند محاسبه کرد.بردار تقاضای نهایی را به

 اظر آن در سطح ملی و ستپس ضترب آن در اجتزای تقاضتای روش دوم: استفاده از نسبت ستانده منطقه به ستانده متن

 آن وجود تواهد داشت. دهندهیلنهایی ملی است. با این کار امکان برآورد تقاضای نهایی به تفکی  اجزای تشک

 کل تقاضای نهایی در سطح ملتی و ستپس ضترب روش سوم: محاسبه نسبت تقاضای نهایی هر فعالیت در سطح ملی به

 .باشدینهایی در سطح منطقه م آن در کل تقاضای

 یدهندهیلی بردار تقاضای نهایی و اجتزای تشتکبا توجه به آمارهای موجود در ایران، مناس  است که روش دوم مبنای محاسبه

 .یردقرار گ (مصرف تانوارها، مصرف دولت و تشکیل سرمایه)آن 

آورد صادرات و واردات هر فعالیت دارد. برای است، اتتصاص به بر CBاز روش  CHARMگام سوم که نقطه تمایز روش 

تتوان رابطته بتردار عرضته منطقته را این منظور با در اتتیار داشتن ستانده منطقه و برآورد تقاضای واستطه در مرحلته قبتل، می

 زیر محاسبه کرد: صورتبه

(۹) 

 
 اسبه است:محرابطه تراز کاالیی هم از طریق فرمو  زیر قابل

(۹) 

 
ام در iفعالیتت  )عرضته( بتردار بترآوردی ستتانده ستانده متعارف ملتی،-ماتریس ضرای  داده که در دو رابطه فوق

را نشتان  ترازتجتاری منطقته و  Rمنطقته در  iتقاضتای نهتایی بترآوردی فعالیتت  ستانده واقعی منطقته،  ، Rمنطقه 

 (:۹۱۱۳)کروننبرگ،  کاربردبه  Cross-Haulingرابطه زیر را برای نشان دادن دهند. کروننبگ می
(۸) 

 
(5)   
(6) 

 



 

دهنده بته ترتیت  نشتان و  ، امi( کتاالی Hauling-Crossزمتان تجتاری دوطرفته )مبادالت هم در رابطه فوق

، ی بترای محاستبه استت. امi حجم تجارت منطقه در مورد کاالیهم  ام وiبیانگر تراز تجاری کاالی  صادرات و واردات، 

زمان تجارت دوطرفه ی  کاال در سطح ملی با ستهم متنتاظر آن در ستطح منطقته کند که سهم مبادالت هموننبرگ فرض میکر

  (.)برابر است

رابطته  فرض مذکور فقدان آمار و اطالعات الزم در ستطح منطقته استت. در راستتای فترض فتوق، یریکارگعلت اصلی به

 شود:صورت زیر بیان میسطح ملی به درام iی ناهمگنی کاالی درجه

(۳) 

 
(8)  

ام در iدرجته نتاهمگنی کتاالی  . بردار واحد است و  دهندام را نشان میiبه ترتی  ملی و کاالی  i و N هایاندیس

کنتد کته ( مشتخص متی8کننتد. رابطته )ام را در سطح ملی بیان میiزمان تجارت دوطرفه کاالی ت هممبادال سطح ملی و 

ی نتاهمگنی ( دارد و درجته( بستگی به درجه نتاهمگنی آن کاالهتا )ام در سطح ملی )iمبادالت تجاری دوطرفه کاالی 

شتامل مصترف ئی نهتاتقاضتای ( کته البتته  نهتایی  تقاضای و ای واسطهتقاضای ف )( و مصرتابعی است از ستانده )

 تانوارها، مصرف دولت و تشکیل سرمایه است.

بدستت ی زیر در سطح منطقه را از رابطه توان ، می() یابا توجه به فرض برابری درجه ناهمگنی ملی و منطقه

 آورد:

(۳)  
بته ترتیت  ارزش تولیتد،  و  ،دهتد ام در سطح منطقه را نشان متیiی کاالی زمان تجارت دو طرفهمبادالت هم 

 طکننتد. بتا استتفاده از روابتر سطح منطقه را آشکار میای بین فعالیتی و تقاضای نهایی )بدون تالص صادرات( دمبادالت واسطه

 گردند:صورت زیر حاصل میام بهiام و یا فعالیت i( بردارهای صادرات و واردات کاالی 6) و (5)

(۰۱)  
(۰۰)  
(۰۹) 

 
 آید:صورت زیر به دست میی جدید بردار صادرات به(، رابطه۰۹)( در رابطه 6و )( 5) ابطور یگذاریبا جا

(۰۹) 
 

 گردد:از روابط زیر حاصل مینیز ام iهمانند بردار صادرات، بردار واردات فعالیت 

(۰۸) 
 

(۰5) 
 

(۰6) 
 

 صورت زیر تواهد بود:ی جدید بردار واردات بهحا  رابطه

(۰۳) 
 

 افتزودهارزشهتا، بتردار طور در اتتیار داشتن مقتادیر آمتاری ستتانده فعالیتینهمدر گام آتر با توجه به برآورد هزینه واسطه و 

 شود.ماند محاسبه میپس صورتبه



 

 چارچوب نظری پیوندهای بین فعالیتی با استفاده از جدول داده ستانده. 2

باشتد. ایتن جتداو  های اولویت دار میستانده ارزیابی روابط بین فعالیتی و تعیین فعالیت-ازجمله کاربردهای جداو  داده

تواننتد های ریاضی و تلفیتق نتتایج آنهتا متیرند و با طراحی مد های اقتصادی را داتوانایی ارائه تصویر جامعی از وضعیت فعالیت

هتای ستتانده روش-پژوهشتگران و تحلیلگتران حتوزه دادههای اقتصادی ارائه دهنتد. الگوهای مناسبی برای تحلیل سیاستگذاری

های سنتی )سنجش پیونتدهای توان به روشها را میاند. این روشمعرفی نموده فعالیتیپیوندهای بین  یریگاندازهمتعددی برای 

ی نمتود بنتدطبقههای بردار ویژه( های حذف فرضی و روشهای نوین )روشها( و روشها یا ستاندهپسین و پیشین مبتنی بر داده

 شود.در ادامه به توضیح هر ی  پرداتته می .۰(۹۱۱۱)اوکاالهان و یو، 
 

 رویکرهای سنتی. 2-۰

  ( BL) 2شاخص پیوند پسین

ی پسین مستقیم بر مبنای ماتریس مبادالت جاری بین فعالیتی و یا به طور کلتی بتر استاس ضترای  داده ستتانده هاپیوند

 ام به صورت زیر محاسبه می شوند . jمتعارف برای فعالیت 

)۰8(                  i,j = 1,2, … , n 

 
 i,jترکیبی کاال و تدمات شامل)مبادالت سرمایه ای و واردات واسطه ( بین فعالیتت هتای ارزش مبادالت  (6در رابطة )

 ام را نشان می دهد.jارزش تولید فعالیت  را آشکار می نماید و 

 ام بر اساس ماتریس معکوس لوونتی، به صورت زیر بیان می شود . jغیر مستقیم برای فعالیت -پیوند های پسین مستقیم 

)۰۳(                  i,j = 1,2, … , n 
 

ماتریس ضترای  فنتی و یتا   دهد و ماتریس معکوس لوونتی، را نشان می (، ۳در رابطه )

 ستانده است. -ماتریس ضرای  داده

  ( FL) 3شاخص پیوند پیشین

ستانده -و یا به طور کلی بر مبنای ضرای  داده  ماتریس مبادالت جاری بین فعالیتی پیوندهای پیشین مستقیم بر اساس

 ام به صورت زیر بیان می شود .iطرف عرضه اقتصاد فعالیت 

)۹۱(                  i,j = 1,2, … , n 

 
دهد .نشان می ام راiپیوند پیشین مستقیم فعالیت  در این رابطه 

 
ارزش مبادالت ترکیبی کاال و تدمات شامل) 

دهد . ام را نشان میiفعالیت ارزش تولید  نماید و را آشکار می i,jهای فعالیت ای ( بین ای و واردات واسطهمبادالت سرمایه

 شود .اتریس معکوس لوونتی، به صورت زیر بیان میام بر اساس مiغیر مستقیم برای فعالیت -های پیشین مستقم پیوند

)۹۰(                  i,j = 1,2, … , n 
 

دهد. ماتریس معکوس گش و یا ماتریس ضرای  فزاینده عرضه محور را نشان می  (، ۹۱در رابطه )

 ماتریس ضرای  مستقیم تولید است.  

                                                           
۰ -O’Callaghan&Yue,2000 

Backward Linkage -۹ 

Forward Linkage -۹ 



 

های نرما  شده پیوندهای پسین و به منظور مشخص نمودن عملکرد متوسط هر فعالیت به عملکرد متوسط کل اقتصاد از شاتص

 شود.پیشین مستقیم  غیر مستقیم استفاده می

 (POD) 1شاخص قدرت انتشار 

ر افزایش ی  واحد شاتص پیوند پسین نرما  شده و یا شاتص قدرت انتشار، شدت انتشار مستقیم و غیر مستقیم اث

کند. هر چه شاتص قدرت انتشار برای فعالیتی های اقتصادی اندازه گیری میتقاضای نهایی هر فعالیت را بر تولید سایر فعالیت

ها، به عنوان محصوالت واسطه برای تولید تود، اثر بیشتر باشد، آن فعالیت از طریق ایجاد تقاضا برای محصوالت سایر فعالیت

 رشد آنها تواهد داشت. بیشتری بر 

باشد، هر چه شاتص بزرگتر از ی  باشد، به این مفهوم ها عدد ی  میاز آنجا که میانگین این ضری  برای تمام فعالیت

تر از ی  بودن آن بیانگر کمتر بودن اثر ها بیشتر، و پایینها، از میانگین فعالیتاست که تأثیرگذاری این فعالیت بر سایر فعالیت

 باشد. ها میت مزبور به میانگین سایر فعالیتفعالی

 شود: شاتص قدرت انتشار بر اساس شاتص پیوند پسین نرما  شده به صورت زیر بیان می

)۹۹( 

 

 (SOD) 2شاخص درجه حساسیت

-فعالیتی برای فعالیتشاتص پیوند پیشین نرما  شده و یا شاتص درجه حساسیت، مکمل شاتص انتشار است. هر چه 

شود. چنانچه شاتص حساسیت فعالیتی باال باشد به این های دیگر، داده بیشتری تولید کند شاتص حساسیت آن بیشتر می

ها باعث رشد این های اقتصادی دارد. یعنی رشد سایر فعالیتمعنی است که این فعالیت تأثیرپذیری زیادی از رشد سایر فعالیت

نماید. به عبارت دیگر در صورت عدم ای را تأمین میهای واسطههای اقتصاد برای دادهرا تقاضای سایر فعالیتشود، زیفعالیت می

ها گردد و نتیجتاً سایر فعالیتها به میزان الزم تولید و عرضه نمیای مورد نیاز سایر فعالیتهای واسطهرشد این فعالیت، نهاده

 دچار تنگنا تواهند شد. 

 شود:ساسیت بر اساس شاتص پیوند پیشین نرما  شده به صورت زیر بیان میشاتص درجه ح

)۹۹( 

 

 ها بر اساس قدرت انتشار  و درجه حساسیتبندی فعالیتطبقه

 از وهگر رچها، یمتکن یدتبن رده آنهاحساسیت درجه  شاتص و رنتشاا رتقد شاتص سساا بر راها اگر فعالیت

 یند. آست مید به یرز ششر به مختل، یهافعالیت
 های اقتصادیبندی نظام تولیدی فعالیت: رده۰ جدو 

  شاتص درجه حساسیت>۰ شاتص درجه حساسیت<۰
(II) (I) ۰< شاتص قدرت انتشار  

(IV) (III) ۰> نتشارشاتص قدرت ا 

ها )حساسیت و انتشار( بزرگتر از واحد است، که هر دوی شاتص (I)بر اساس جدو  فوق، بهترین وضعیت مربوط به ناحیه 

شوند. به عبارتی دیگر این ناحیه در برگیرنده گیرند، فعالیت کلیدی محسوب میهایی که در این ناحیه قرار میهستند و فعالیت

                                                           
Sensitivity  of  Dispersion (SOD) -۰ 

Power of Dispersion (POD) -۹ 



 

ها تواهد ه افزایش تقاضای نهایی برای تولیدات آنها بیشترین اثر را بر تقویت تولید سایر فعالیتهای اقتصادی است کآن فعالیت

های دیگر قرار های این ناحیه بعنوان محصو  واسطه مورد مصرف فعالیتگذاشت، ضمن اینکه سهم نسبتاً باالی تولیدات فعالیت

 گیرد. می

 

 رویکرد نوین. 2-2

 روش حذف فرضی

محاسباتی، هتم از منظتر  فرآیندهای بودن های سنتی علیرغم سادهدهند که بکارگیری روشنشان می شدهامانجمطالعات 

 هتای کلیتدی دارای ابهامتاتی ماننتد وزنشناسی و هم از منظر ماهیت پیوند پسین و پیشین در تعیین و شناستایی فعالیتتروش

پیوند پسین و  زمانهماندازه پیوندها، همپوشانی  برآورد ها، بیشالیتفع افزودهارزش و نهایی تقاضای برای واحد یکسان قراردادی

، ۹، کلمنتس و رستی۰۳۳۱، ۹، کلمنتس۰۳8۸، ۰سال)ها هستند فعالیت افزودهارزش و نهایی تقاضای اندازه گرفتن پیشین و نادیده

(. برای رفع این ابهامتات ۹۱۱۸، ۳و لوونگ یکاو  ۹۱۱۹ ،6سانچز و دوآرته، ۹۱۱۹، 5دوآرته و همکاران، ۰۳۳۳، ۸، دیازنباتر۰۳۳۰

هتای حتذف فرضتی ایتن اند. روشهای حذف فرضی و بردار ویژه را ارائه کردهروش ازجملههای نوین بسیاری از پژوهشگران روش

یی متالک تنهابتهتوانتد ای بین فعتالیتی دارد و نمتیای، ریشه در مبادالت واسطهکنند که تکنولوژی واسطهرا برجسته می مسوله

هتا در کنتار بررستی پیونتدها در فعالیت افزودهارزشهای کلیدی قرار گیرد و ضروری است اندازه تقاضای نهایی و سنجش فعالیت

 دهند. های اقتصادی ارائه میتری از عملکرد فعالیتینانهبواقعهای حذف فرضی تصویر رو روشینانظر گرفته شوند، از 

 

 یچارچوب نظری روش حذف فرض

(، ۰۹۳۱معرفتی شتد )جهتانگرد،  ۳(۰۳68)و استراسترت  8(۰۳65گالدر )پایلین ، دی کاو  و دی  این روش ابتدا توسط

 یهتادر تحلیل ایتو  یدر ستطح ملت زمانی همگن در  هایفعالیتای از مجموعهحذف ی  فعالیت و یا  منظور از حذف، در واقع

منطقه است. بر این اساس اگر حذف ی  فعالیت تأثیر زیتادی بتر ستتانده  در فعالیتحذف ی  منطقه و یا حذف ی   ،یامنطقه

 متوردنظراهمیت تاصی در اقتصاد دارد و اگر این تأثیر اندک باشد بدین معنی است که فعالیتت  موردنظرکل داشته باشد فعالیت 

 ها در اقتصاد دارد. اهمیت ناچیزی نسبت به سایر فعالیت

ی ( در مطالعته۹۱۱۰های متعددی وجود دارد، میلر و لهتر )به روش حذف فرضی روشبرای سنجش اهمیت ی  فعالیت 

هتای استت و روشلوونتی، و عرضه محور گش مورد توجه قترار داده تقاضامحورتود سنجش اهمیت ی  فعالیت را در دو الگوی 

چارچوب روابط ماتریسی، متاتریس . جهت نشان دادن روش حذف فرضی در اندنمودهی بندطبقهگروه  10مختل، حذف را در هفت

 شود: میزیر در نظر گرفته صورتبه Aی ضرای  فنی افراز شده

                                                           
۰- Cella,1984 
۹- Clements,1990 

۹- Clements&Rossi,1991 
۸- Dietzenbacher,1997 

5- Duarte et al.2002 
6- Choliz&Duarte,2003-Sanchez 

۳- Cai&Leung,2004 
8- Paelinck,  de Caevel and Degueldre, 1965  

۳- Strassert, 1968 

روش  ایناست که در یافته را پیشنهاد نمودهیمتعم یتحت عنوان روش حذف فرض یگریشده، حالت د ی( عالوه بر هفت حالت معرف۹۱۰۹زنباتر )یاد -۰۱ 

 فعالیت ظرفیت محدودیتکه بر  کندمیتودش را متوق،  تولیدها بنگاه ایناز  یکیاست که شدهیلتشک همگنی هایبنگاهاز  تفعالیکه هر  کنیممیفرض 

توسط منابع تارج از  یاو  گرددنمیتقاضا  یادر حا  حاضر  گردید،میعرضه  هافعالیت سایربنگاه به  اینکه قبالً توسط  یریاست. مقاد یرگذارنظر تأث مورد

 .شودمی ین)واردات( تأم محلیقتصاد ا



 

 
 

 معکوس ماتریس لوونتی، ماتریس فوق به صورت زیر است:

 

(۹۸) 
 

  و  ( ۰8در رابطه )

 به صورت ماتریس افراز شده داریم:  با حل رابطه تراز تولیدی 

(۹5) 

 
 سازد.های مختل، حذف فرضی را مهیا میاین رابطه چارچوب مناسبی برای بررسی حالت

م ایله حذف سطر و ستون مربوط بته فعالیتت وسبهفعالیتی  nروش حذف فرضی در الگوی داده ستانده برای ی  اقتصاد 

های مورد نظتر، ی است. در چنین الگویی پس از حذف سطر و ستون فعالیت و یا فعالیتسازمد ، قابل  از ماتریس ضرای  فنی

است که معیتار مناستبی بترای ستنجش قتدرت پیونتدهای  محاسبه قابل میزان کاهش ستانده کل اقتصاد از رابطه 

متاتریس ضترای   دهندهنشتانبه ترتیت   و  که در آن  ی فوق رود، در رابطهفعالیت حذف شده بشمار می

های حالت برای حذف روابط فعالیت حذف شده با سایر فعالیت ۳توان ریاضی می ازنظرفنی و تقاضای نهایی بعد از حذف هستند. 

   1((.۰ی نمود )جدو  شماره )بندمیتقسمحور گش لوونتی، و عرضه تقاضامحورالگوی  ها را در دوگرفت و آن در نظراقتصادی 

 های معکوس بعد از حذف فرضی در هریک از الگوهای لئونتیف و گش: ماتریس تفاضل ماتریس2جدول 

 ،یلوونت یمقدار مد  گش یمتیق مد 
و  ) حذف ساتتار

 ( ای
 حالت

  
  

   
1 

   
2a 

   
2b 

   
2c 

   
3a 

   
3b 

   
3c 

 

                                                           
لوونتی، و عرضه محور گش  محور تقاضابه ترتی  در الگوی  و  که از معیارهای یهنگامدهند، ( در مقاله تود نشان می۹۱۱۰میلر و لهر ) -۰

و در الگوی عرضه محور گش نتایج یکسانی ارائه   2a, 2c ,1های لتلوونتی، و حا تقاضامحوردر الگوی  3bو  2a, 2b ,1های شود حالتاستفاده می

 دهند. می



 

 
 (۹۱۱۰و لهر ) میلر: منبع

آیتد، متی بته دستت هتای باقیمانتده از جمتع عناصتر متاتریس ( کاهش ستانده فعالیتت۰در هر ی  از حاال جدو  )

آیتد کته تقاضتای نهتایی لوونتی، بر اساس جمع سطر انتهایی ماتریس افراز شده به دست می کاهش ستانده در مد  کهیطوربه

(. همچنین در الگوی عرضه محور گتش نیتز از جمتع شود. )وزن در آن اعما  می عنوانبه

استتت.  شتدهاعما وزن در آن  عنوانبته افتتزودهارزشآیتتد کته انتدازه ستتون ستمت راستت متتاتریس افتراز شتده بتته دستت متی

 (.۹۱۱۰(، )میلر و لهر، )

 .1گیردهای کلیدی مورد بررسی قرار می( به منظور محاسبه فعالیت۹در ادامه حاالت مورد استفاده جدو )

 ( ۰جدول  2b)روش دیازنباخر و وندرلیندن، حالت  ۰فعالیت  پسین روابط کلیه حذف

 .تقاضاکنندههای همگن از منظر فعالیت ای از فعالیتحذف کامل ستون ی  فعالیت و یا مجموعه

(۹6) 
 

 شوند: زیر محاسبه می صورتبهماتریس معکوس لوونتی، و کاهش ستانده کل اقتصاد 

(۹۳)  

 
ا ایتن روش معیتار مناستبی جهتت محاستبه و ستنجش است لذحذف شده ۰های واسطه به فعالیت که فروش کلیه نهادهییازآنجا

 پیوندهای پسین فعالیت حذف شده است. 

یگر فعالیتت حتذف دعبارتبتهشتود. یمهای دیگر و تودش از طریق واردات تأمین به فعالیت ۰در این حالت نیاز فعالیت 

هتیچ داده  ۰ یتتفعالیعنتی ؛ هتای داتلتی نمایتدکامل جانشین نهتاده طوربهکند تا آن را یمشده فقط کاالهای وارداتی را تقاضا 

حذف منطقه( نیز بیانگر حذف کلیه محصوالتی است که به منطقته مناطق )کند. در سطح ها تقاضا نمیای را از سایرفعالیتواسطه

 طور مبادالت درون منطقه.   ینهمشود و حذف شده ارسا  می

 ۰حذف کلیه روابط پیشین فعالیت 

 کنندهعرضههای همگن از منظر فعالیت ای از فعالیتعالیت و یا مجموعهحذف کامل سطر ی  ف

(۹8) 
 

 شوند: زیر محاسبه می صورتبهماتریس معکوس گش و کاهش ستانده کل اقتصاد 

(۹۳)  

 
 .  2شوندها به داتل با صادرات جایگزین میگرفت که همه فروش در نظرتوان سناریویی این حالت را می

زیتر  صتورتبههایی ، شاتص۹۱۱۰های دارای اهمیت بیشتر میلر و لهر، یتفعالهای اقتصادی و تعیین یتفعالتمایز بین  منظوربه

 کنند: تعری، می

 بته فرضتی از حذف قبل اقتصاد کل ستانده به فعالیت هر فرضی از حذف پس اقتصاد کل ستانده کاهش : نسبت۰شاتص 

 درصد.

 یهتاکاهشمیتانگین  بته فعالیتت هر فرضی حذف از پس کل اقتصاد ستانده کاهش میانگین از انحراف : نسبت۹شاتص 

 اقتصادی. هاییتفعال ت ت  حذف از پس اقتصاد کل ستانده

                                                           
 ( مراجعه شود. ۹۱۱۰و لهر ) یلربه مقاله م یحذف فرض یهاروش یهاز کل یشترحهت اطالک ب .۰
 ( مراجعه شود.۱۰۹۱( و میلر و لهر )۹۱۰۹و  ۰۳۳۳(، دیازنباتر )۰۳8۸های حذف فرضی به مقاالت سال ). جهت اطالک بیشتر از روش۹



 

 های آماریپایه

 است:شده مقاله از دو نوک آمار استفاده ینا در

 بهنگتام یملت ۰۹۳۱با فرض ساتتار ثابت فروش محصو  ستا   یتدر فعال یتانده متعارف فعالست-جدو  متقارن داده -ی 

 . شورای اسالمی مجلس یهاشده توسط مرکز پژوهش

 استان کردستان. ۰۹۳۱سا   یامنطقه یهاحساب -دو

فعالیتت محاستبه  6۸در  CHARMبتا استتفاده از روش و ۰۹۳۱بر مبنای جدو  ملی سا  ستانده استان کردستان -جدو  داده

فعالیتت  ۳جدو  در مقاله حاضتر، پتس از انجتام محاستبات، جتدو  متذکور در  ینا یکل یمنظور گنجاندن شمااست، اما بهشده

برق و گتاز -ساتتمان، آب یع،صنا یرسا ی،به کشاورز وابسته یعمعدن، صنا ی،اند از: کشاورزعبارت ی است که به ترتشده یعتجم

 یتنا یجدو  بترآورد های کلیدی استان کردستان به روش حذف فرضیشناسایی فعالیتمنظور به ینچن. هم)پیوست( و تدمات

 Excelافتزار بتا استتفاده از نرم نیتزمحاسبات  یهاست. کلشده یعفعالیت تجم ۹۱در  1پس از انجام عملیات تفکی  واردات استان
 است.گرفته انجام

 

 هایافته

و محاسبه جدو  داتلی این  CHARMستانده استان کردستان به روش  -دو  دادهدر این قسمت پس از استخراج ج

استفاده از جدو  داتلی است. شده پرداتتهدار و کلیدی های اولویتاستان با استفاده از روابط بخش قبل به محاسبه فعالیت

تری ینانهبواقعدی و حائز اهمیت تصویر های کلیمنشأ داتلی دارد که جهت سنجش فعالیت کنندهعرضهیعنی حالتی که فعالیت 

( اگر هدف از مطالعه پیوندها، شناسایی ۰۳۳6( و جونز )۹۱۱۳به عقیده میلر و بلر ) که چرادهد، از ساتتار اقتصاد ارائه می

ولید ی  های کلیدی در ی  اقتصاد باشد الزم است که از جداو  داتلی استفاده شود، زیرا هدف بررسی تأثیر افزایش تفعالیت

اما اگر هدف از مطالعه پیوندها، مقایسه ساتتار تولید کشورهای مختل، باشد باید از جداو  ؛ فعالیت بر اقتصاد داتلی است

 متعارف استفاده شود. 

a. روش سنتی 

در روش سنتی اندازه تقاضای نهایی و ارزش افزوده هر فعالیت به علت تحمیل وزن یکسان واحد عمالً در محاسبه اهمیت 

ای بتین فعتالیتی و متاتریس ضترای  آن متورد شوند و اهمیت هر فعالیت بر حس  مبادالت واستطهها در نظر گرفته نمیفعالیت

( شاتص قدرت انتشار )پیوند پسین نرما  شده( و درجه حساسیت )پیونتد پیشتین نرمتا  شتده( ۹گیرد. جدو  )ارزیابی قرار می

دهد که به ترتی  بر مبنای الگوی تقاضا محور لوونتی، و الگوی عرضته ی را نشان میهای مختل، اقتصادی با رویکرد سنتفعالیت

 اند. محور گش محاسبه شده
های مختلف اقتصادی : شاخص قدرت انتشار )پیوند پسین نرمال شده( و درجه حساسیت )پیوند پیشین نرمال شده( فعالیت۹جدول 

 وی تقاضا محور لئونتیف و الگوی عرضه محور گشبه ترتیب بر مبنای الگ

 رتبه درجه حساسیت رتبه قدرت انتشار هافعالیت

 ۰۹ ۰.۱5۳۸۰۰8 6 ۰.۰۰۸6568 زراعت باغداری، دامداری،مرغداری، پرورش کرم ابریشم و زنبورعسل و شکار

 ۰۳ ۱.88۹۳۱۰۳ ۹۱ ۱.۳۸۹۳8۸۰ جنگل داری ماهیگیری

 ۰۹ ۱.۳۸68۰۸6 ۹۱ ۱.8۱۹55۰۹ معدن

 ۰5 ۱.۳۰8۳۹58 ۰ ۰.5۰۱۹۰۳۳ صنایع وابسته به کشاورزی

 ۹6 ۱.۳۹5۰۱۰5 8 ۰.۱6۳۹8۳8 ساخت کک و فرآورده های نفتی و محصوالت شیمیایی

 5 ۰.۹۱۹۹6۱6 ۰۸ ۰.۱۰۱۹۳۰۹ ساخت محصوالت از الستیک و پالستیک

 ۸ ۰.۹۸۳۹۳۸8 5 ۰.۰۰55۳۱۰ ساخت سایر محصوالت کانی غیر فلزی

                                                           
 . در بخش یافتههای تحقیق، علت استفاده از جدول داخلی استان به منظور محاسبهی فعالیتهای کلیدی ذکر شدهاست. ۰



 

 ۰۰ ۰.۱855۰۹۳ ۳ ۰.۱۳۰۰۳8۹ ساخت فلزات اساسی

 ۳ ۰.۹۸۸۱۹۰۰ ۰5 ۰.۱۱۳۹۳55 ساخت محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و تجهیزات

 ۰8 ۱.8۳۳۹5۰۸ ۰۳ ۱.۳۳۳۳۳۳۰ بندی نشده در جای دیگرآالت و تجهیزات طبقهساخت ماشین

 ۰۱ ۰.۰۹۳۰۳۰6 ۰6 ۰.۱۱6۰۸۹۹ ساخت ماشین آالت برقی و رادیو تلویزیون

 ۹۹ ۱.8۹6۱۳5۹ ۰۰ ۰.۱۹۱۳۹۹۹ زار پزشکی، ابزار اپتیکی، ابزار دقیق و انواع ساعتساخت اب

 ۹ ۰.۸۹58۰5۳ ۳ ۰.۱5۳۸۹۹۸ ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر و تجهیزات حمل و نقل

 ۰۸ ۱.۳۸۸۸6۳6 ۹ ۰.۰۹5۹5۳۸ ساخت مبلمان، مصنوعات طبقه بندی نشده در جای دیگر و بازیافت

 ۰ ۰.۸۳۸6۸6۸ ۰8 ۱.۳6۹5۳5۹ برق

 6 ۰.۹۱۰۳5۰۹ ۹۳ ۱.8۰۳۹۹۳۸ توزیع گاز طبیعی

 ۹۱ ۱.86۹5۳۳۳ ۰۹ ۰.۱۰۰۹۸5۳ آب

 ۹۹ ۱.۳۳۹8۱8۸ ۸ ۰.۰۹۱۸۰۱۹ ساختمان

 ۰6 ۱.8۳۹۱8۳۰ ۹۸ ۱.8۳۱۳۳۸۳ عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کاالها

 ۹5 ۱.۳5۹۹۸6۹ ۹ ۰.۰8۸6۸۳۳ هتل و خوابگاه و رستوران

 ۳ ۰.۰85۹۸۸۳ ۹۳ ۱.85۹5۳۸۳ راه آهن و حمل و نقل

 8 ۰.۹۹۳۳۹۹۳ ۰۱ ۰.۱۹۱۳۳۳۳ بانک

 ۹ ۰.۹8۸۰6۸۸ ۰۳ ۱.۳۸۸۹5۳6 های جنبی آنهاهای مالی و فعالیتپست، بیمه و سایر واسطه گری

 ۹۸ ۱.۳8۸۸۹5۹ ۹۹ ۱.8۳۹۸۹5 خدمات واحدهای مسکونی و مستغالت  و کسب و کار

 ۹۳ ۱.۳۰۱۹۸8۸ ۹۹ ۱.8۳۳8۳ امور عمومی دفاعی انتظامی

 ۹۱ ۱.۳۱۳۰8۹۳ ۹8 ۱.8۹66۹۸۰ آموزش عالی

 ۹۳ ۱.۳۹۱۳۹۸۳ ۹۰ ۱.۳۰۰۳۸۰۸ آموزش

 ۹8 ۱.۳۰۹8۱58 ۹6 ۱.86۰۳۳۰8 بهداشت و درمان

 ۹۰ ۱.85۹85۰8 ۰۹ ۰.۱۰۹۹8۹6 تفریحی ورزشی مذهبی

 ۰۳ ۱.868۹5۹۳ ۹5 ۱.8۳۹۸۸۰8 سایر خدمات

 های تحقیقیافته منبع 

، "هتتل و توابگتاه و رستتوران"، "یوابستته بته کشتاورز یعصتنا"های شود که فعالیت( مشاهده می۹جدو  )با توجه به 

 "ساتت سایر محصوالت کانی غیر فلتزی"و  "ساتتمان"، "ساتت مبلمان، مصنوعات طبقه بندی نشده در جای دیگر و بازیافت"

ها از طریق ایجاد تقاضا برای محصوالت ستایر فعالیتاند، این ادهبیشترین پیوند پسین نرما  یا قدرت انتشار را به تود اتتصاص د

 ها دارند.ها بر رشد فعالیتها، به عنوان محصوالت واسطه برای تولید تود، اثر بیشتری نسبت به سایر فعالیتفعالیت

یه موتوری، تریلتر و ساتت وسایل نقل"، "برق"های بیشترین پیوند پیشین نرما  شده و یا درجه حساسیت نیز به فعالیت

ستاتت ستایر "، "هتای جنبتی آنهتاهتای متالی و فعالیتو ستایر واستطه گری یمتهپست، ب"، "حمل و نقل یزاتنیم تریلر و تجه

هتا تأثیرپتذیری زیتادی از اتتصاص دارد. این فعالیتت "ساتت محصوالت از الستی  و پالستی "و  "محصوالت کانی غیر فلزی

هتای شود، زیرا تقاضتای ستایر فعالیتتها باعث رشد این فعالیت میدی دارد. یعنی رشد سایر فعالیتهای اقتصارشد سایر فعالیت

ای متورد های واستطهها، نهادهنمایند. به عبارت دیگر در صورت عدم رشد این فعالیتای را تأمین میهای واسطهاقتصاد برای داده

فعالیتت  ۹۱. از بتین ها دچار تنگنتا تواهنتد شتدگردد و نتیجتاً سایر فعالیتمیها به میزان الزم تولید و عرضه ننیاز سایر فعالیت

شتود کته از متی( مشاهده ۹فعالیت پیوند پسین و پیشین باالتر از ی  دارند. با نگاهی به جدو  ) ۰۹و  ۰6مورد بررسی به ترتی  

فعتالیتی کته پیونتد پیشتین  ۰۹رار دارند، همچنین از فعالیت در گروه صنایع ق ۳فعالیتی که پیوند پسین باالتر از ی  دارند،  ۰6

 فعالیت در گروه صنایع واقع هستند،  6باالتر از ی  دارند، 

هتای شناستایی های کلیدی در روش سنتی است، لذا فعالیتبنابراین به دلیل آنکه صرفاً تکنولوژی مبنای انتخاب فعالیت

 رد سنتی اساساً صنعت محور هستند. شده نیز عمدتاً از گروه صنعت هستند و نتایج رویک



 

)حساسیت و انتشار( بزرگتتر  هاها هر دوی شاتصهایی که در آنبر اساس روش شناسی ارایه شده در بخش سوم فعالیت

شوند و افزایش تقاضای نهایی برای تولیدات آنها بیشترین اثر را بر تقویت تولید سایر از واحد هستند، فعالیت کلیدی محسوب می

های این ناحیته بعنتوان محصتو  واستطه متورد مصترف ها تواهد گذاشت، ضمن اینکه سهم نسبتاً باالی تولیدات فعالیتلیتفعا

های موجود شتاتص قتدرت انتشتار و درجته حساستیت فعالیت از فعالیت 8( ۹بر اساس جدو  ). گیردهای دیگر قرار میفعالیت

 ی،زراعتت باغتدار"ها عبارتند از: شوند، این فعالیتیدی استان کردستان معرفی میهای کلباالتر از ی  دارند که به عنوان فعالیت

ستاتت ستایر "، "ستاتت محصتوالت از الستتی  و پالستتی "، "عسل و شتکارپرورش کرم ابریشم و زنبور مرغداری، ی،دامدار

ستاتت "، "ن آالت و تجهیتزاتساتت محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشی"، "ساتت فلزات اساسی"، "محصوالت کانی غیر فلزی

 .  "بان  "و  "حمل و نقل یزاتساتت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر و تجه"، "یزیونتلو یوو راد یآالت برق ینماش

 

b. روش حذف فرضی 

 افتزودهارزشای بین فعالیتی، انتدازه تقاضتای نهتایی و روش حذف فرضی، بر تالف روش سنتی عالوه بر مبادالت واسطه

از ایتن  شتدهحاصلرود کته نتتایج دهد، بنابراین انتظتار متیها مورد توجه قرار میها را در سنجش اهمیت عملکرد فعالیتعالیتف

محاستبه پیونتدهای پستین و پیشتین روش حتذف  منظوربتههای ستنتی ارائته دهتد. تری نسبت به روشینانهبواقعروش تصویر 

لوونتی، )پیوندهای پسین(  تقاضامحورهای اقتصادی در دو الگوی یی اهمیت فعالیت( جهت شناسا۰۳۳۳دیازنباتر و وندرلیندن )

 است. ( ارائه شده5( و )۸و نتایج حاصله در جداو  ) شدهاستفادهپیوندهای پیشین( گش )و عرضه محور 

که بر اساس حالت دهد ها بر ستانده کل اقتصاد را نشان میتأثیر حذف کلیه روابط پسین هر ی  از فعالیت (۸جدو  )

(2b(  جدو )محاسبه شده است، در این حالت از آنجایی۹ )شود های واسطه به فعالیت مورد نظر حذف میکه فروش کلیه نهاده

 لذا معیار مناسبی جهت محاسبه و سنجش پیوندهای پسین فعالیت حذف شده است. 

اثر حذف کلیه روابط پسین )حذف ستونی فعالیت( دهنده میزان کاهش ستانده کل اقتصاد برستون او  این جدو  نشان

تولیدات  کل درصد چند فعالیت هر دهد که حذف( نشان می5( و )۸از منظر فعالیت تقاضاکننده است. ستون دوم هر دو جدو  )

 درتق بیانگر بیشتر باشد فعالیت ی  پیشین و پسین پیوندهای شاتص برای این میزان چه دهد. هرمی کاهش اقتصاد در را

 نرما  شکل درواقع باشد، ستون سوم جداو  کهمی محصوالت عرضه و تقاضا هایجنبه از کل اقتصاد با فعالیت آن روابط بیشتر

 این چنانچه .دهدمی نشان هاآن از ی  هر تولیدی اثرات از منظر را اقتصادی هایفعالیت اهمیت درجه است شاتص قبلی شده

دارای اهمیتی باالی میانگین  آن فعالیت که است آن باشد بیانگر مثبت فعالیت ی  ن برایپیشی یا پسین پیوندهای در شاتص

برتوردار هستند )اعداد داتل پرانتز در  اقتصاد در هایی هستند که از اهمیتی کمتر از میانگینمنفی فعالیت است و عناصر

 دهد. اهش ستانده کل نشان میها را بر اساس کبندی فعالیتستون آتر نیز رتبه جداو  منفی هستند(.

که طوریها در رتبه نخست قرار دارد، بهازلحاظ ارتباط پسین با سایر فعالیت "ساتتمان"( فعالیت ۸بر اساس جدو  )

 6.۰میلیون ریا  و یا  6۱۹8۱۹6حذف روابط پسین این فعالیت بیشترین کاهش را در ستانده کل اقتصاد منطقه در پی دارد. )

ها برتوردار بوده و باعث ایجاد تقاضا دیگر این فعالیت از پتانسیل باالیی در تحرک بخشی به تولید سایر فعالیتارتعب. به(درصد

 شود. های دیگر میبرای محصوالت فعالیت

صورت هزینه واسطه ترید محصوالت به به "ساتتمان"از کل ستانده فعالیت  %۹۸با توجه به جدو  این استان حدود 

ساتت سایر  "ای محصوالت فعالیتدرصد مربوط به تقاضای واسطه ۳درصد  ۹۸شود، از این ها پرداتت مییتسایر فعال

ای با سایر است که ازنظر پیوندهای پسین در رتبه هفتم قرار دارد و دارای ارتباط پسین گسترده "محصوالت کانی غیر فلزی

)ناشی از  زابرونشوک مثبت  هرگونهرو بروز باشد. از اینتی میهای تدماها از جمله تود فعالیت صنعت و فعالیتفعالیت

تواند موجی از افزایش تقاضا ها که پیوندهای پسین باالیی دارند میهای هدفمند یا عوامل تارج از کنتر ( در این فعالیتسیاست

 اشته باشد. ای بر اقتصاد منطقه دمالحظهها را موج  شده و تأثیر نهایی قابلبرای سایر فعالیت

 "یوابسته به کشاورز یعصنا "،"و شکار عسلپرورش کرم ابریشم و زنبور ی،مرغداری،دامدار ی،زراعت باغدار"های فعالیت

نیز ازنظر پیوندهای پسین به ترتی  در رتبه دوم تا چهارم قرار  "عمده فروشی، ترده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کاالها"و 



 

 5،۰۹6،۹۹۳و  5،۳5۰،۹5۳ها از اقتصاد منطقه به ترتی  موج  کاهش ستانده کل به میزاناین فعالیت دیگر حذفعبارتدارند به

 میلیون ریا  تواهدشد.  ۹،۸۱۳،۰۱5و 

 لئونتیف( تقاضامحورپیوند پسین )الگوی  ازنظرهای دارای اهمیت بندی فعالیت: رتبه4 جدول

 تیمحصول/ رشته فعال نام
کاهش ستانده  دارمق

 (الیر ونیلیم)
 رتبه 2 شاخص ۰ شاخص

، پرورش کرم ابریشم و مرغداری زراعت باغداری، دامداری،

 زنبورعسل و شکار
5۳5۰۹5۳ 5.8% 5.۹۱ ۹ 

 ۹۸ (۱.8۳) %۱.۰ ۰۱۱۹۹8 ی و ماهیگیریدارجنگل

 ۹۳ (۱.۳6) %۱.۱ ۹۹۳۸۱ معدن

 ۹ ۸.6۹ %5.۹ 5۰۹6۹۹۳ صنایع وابسته به کشاورزی

 ۹8 (۱.۳۳) %۱.۱ ۹۰65۹ ی نفتی و محصوالت شیمیاییهافرآوردهاخت کک و س

 ۹۹ (۱.88) %۱.۰ ۰۰۹۹6۹ ساخت محصوالت از الستیک و پالستیک

 ۳ (۱.۱۳) %۱.8 8۹۸۸۹۱ یرفلزیغساخت سایر محصوالت کانی 

 ۹۰ (۱.86) %۱.۰ ۰۹66۳۹ ساخت فلزات اساسی

 ۰۳ (۱.86) %۱.۰ ۰۹۰8۸۸ و تجهیزات تآالنیماش جزبهساخت محصوالت فلزی فابریکی 

 ۰8 (۱.8۹) %۱.۹ ۰6۳۳5۹ بندی نشده در جای دیگرآالت و تجهیزات طبقهساخت ماشین

 ۹6 (۱.۳6) %۱.۱ ۹۹88۰ ونیزیوتلویرادبرقی و  آالتنیماشساخت 

 ۹۳ (۱.۳۳) %۱.۱ ۹۳665 ساخت ابزار پزشکی، ابزار اپتیکی، ابزار دقیق و انواع ساعت

یل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر و تجهیزات ساخت وسا

 حمل و نقل
۰۸۰۹۱ ۱.۱% (۱.۳8) ۹۱ 

ی نشده در جای دیگر و بندطبقهساخت مبلمان، مصنوعات 

 بازیافت
۰۳۹۹8۹ ۱.۹% (۱.8۰) ۰۳ 

 ۰۸ (۱.6۳) %۱.۹ ۹8۱۹۰۰ برق

 ۹۹ (۱.86) %۱.۰ ۰۹۹۳۳6 توزیع گاز طبیعی

 ۳ (۱.۹۳) %۱.6 5۳56۳8 آب

 ۰ 5.6۰ %6.۰ 6۱۹8۱۹6 ساختمان

 ۸ ۰.6۸ %۹.۸ ۹۸۱۳۰۱5 ی، تعمیر وسایل نقلیه و کاالهافروشخردهی، فروشعمده

 8 (۱.۹8) %۱.۳ 65۹۳۹۱ هتل و رستوران

 ۰۹ (۱.6۹) %۱.۸ ۹۸۳5۸۱ و حمل و نقل آهنراه

 ۰5 (۱.۳۸) %۱.۹ ۹۹5۸8۰ بانک

های جنبی ی مالی و فعالیتهایگرواسطهپست، بیمه و سایر 

 هانآ
۰۳86۸۳ ۱.۹% (۱.8۱) ۰6 

 5 ۱.۸۸ %۰.۹ ۰۹۰۰۸۳6 خدمات واحدهای مسکونی و مستغالت

 6 ۱.۹۹ %۰.۹ ۰۹۱۳5۳۱ امور عمومی، دفاعی، انتظامی و تامین اجتماعی اجباری

 ۰۹ (۱.68) %۱.۹ ۹۳۹8۰5 آموزش

 ۹۱ (۱.86) %۱.۰ ۰۹۳865 آموزش عالی

 ۰۰ (۱.5۹) %۱.۸ ۸۹۳8۱5 بهداشت و درمان

 ۰۱ (۱.5۹) %۱.۸ ۸۹۹۹۸۳ ی و مذهبیورزش ی،حیتفر

 ۹5 (۱.۳۸) %۱.۰ 5۳6۹8 سایر خدمات

 (۰( جدو  )2bبر اساس حالت ) تحقیقمنبع: محاسبات 



 

( الگوی 2cدهد که بر اساس حالت )ها را بر ستانده کل اقتصاد نشان می( تأثیر حذف کلیه روابط پیشین فعالیت5جدو  )

حذف  ۰شده فعالیت ای عرضهکه فروش کلیه تولیدات واسطهحاسبه شده است، ازآنجایی( م۹عرضه محور گش در جدو  )

 است. است لذا این روش معیار مناسبی جهت محاسبه و سنجش پیوندهای پیشین فعالیت حذف شده شده

اد یکپارچگی در اقتصاد سازی و ایجها دارند از توان باالیی در درونیهایی که ارتباط پیشین عمیقی با سایر فعالیتفعالیت

گیرد و رونق و رکود چنین فعالیتی بسیار ها قرار میهایی عمدتاً مورد استفاده سایر فعالیتبرتوردارند، تولیدات چنین فعالیت

ها است و حساسیت باالیی به وضعیت اقتصاد ملی دارد. در سطح نظری آن فعالیتی متأثر از وضعیت رکود یا رونق سایر فعالیت

عنوان مثا  فعالیت های تولیدی است، دارای روابط پیشینی گسترده است، بهکننده تدمات موردنیاز سایر فعالیتأمینکه ت

طور گسترده توسط بسیاری از ها بهتوانند مصداقی از پیوند پیشین باال باشند چراکه محصوالت آنکشاورزی و یا حمل و نقل می

 .گیرندها مورداستفاده قرار میفعالیت

ازلحاظ  "مرغداری، پرورش کرم ابریشم و زنبورعسل و شکار زراعت باغداری، دامداری،"( فعالیت 5) با توجه به جدو 

طوری که حذف کلیه روابط پیشین این فعالیت بیشترین کاهش را ها در رتبه نخست قرار دارد، بهارتباط پیشین با سایر فعالیت

درصد از کل ستانده این فعالیت مورد  ۹6.۹درصد( در پی دارد.  6.۳8میلیون ریا  یا   6،6۳۹،۹۹۳در ستانده کل اقتصاد استان )

 است.  "صنایع وابسته به کشاورزی"درصد آن مربوط به فعالیت  ۰8گیرد که های قرار میای سایر فعالیتتقاضای واسطه

 "توزیع گاز طبیعی"و  "آهن و حمل و نقلراه "، "عمده فروشی، ترده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کاالها"های فعالیت

ها به ترتی  موج  کاهش ازنظر پیوند پیشین در رتبه دوم تا چهارم قرار دارند. حذف روابط پیشین هر ی  از این فعالیت

 ها است. که بیانگر اهمیت باالی این فعالیت شودمیلیون ریا  از ستانده کل می ۰،۳۸۹،۸۸۸و  ۹،۸5۳،۹8۳، ۸،۸6۹،۹۹5

 در پیشین پیوند هایشاتص اساس بر که هااین فعالیت ها،تحریم رفع مانند اقتصادی شوک وقوک د تاطرنشان نمود که بابای

  .گردد مرتفع ایواسطه تولیدات به نیاز تا کنند پیدا بیشتری فعالیت بایستی دارند قرار اولویت

 عرضه محور گش( ی)الگو یشینپ یوندازنظر پ یتاهم یدارا هاییتفعال یبند: رتبه5جدول 

 تیمحصول/ رشته فعال نام
 کاهش مقدار

 ستانده

 شاخص

 اول
 رتبه دوم شاخص

 و ابریشم کرم پرورش ،مرغداری ،یدامدار ،یباغدار زراعت

 و شکار زنبورعسل
66۳۹۹۹۳ 6.8% 6.۹5 ۰ 

 ۹۱ (۱.8۳) %۱.۰ ۰۹۱۳۰۰ یریگیو ماه یدارجنگل

 ۰۹ (۱.6۹) %۱.۸ ۹۸۳5۰۹ معدن

 ۳ ۱.8۸ %۰.۳ ۰6۳۳۱۰۹ یکشاورز به وابسته عیصنا

 ۹۱ (۰.۱۱) %۱.۱ ۹۳۹۰ ییایمیو محصوالت ش ینفت یهاکک و فرآورده ساخت

 ۰5 (۱.65) %۱.۹ ۹۹۱۹۳۳ پالستیک و الستیک از محصوالت ساخت

 6 ۱.۳۸ %۰.8 ۰۳6۸5۳6 یرفلزیسایر محصوالت کانی غ ساخت

 ۰۳ (۱.8۰) %۱.۹ ۰۳۱۳۳5 اساسی فلزات ساخت

 ۰۸ (۱.6۹) %۱.۹ ۹۸۱۹۱5 و تجهیزات آالتنیجز ماشمحصوالت فلزی فابریکی به ساخت

 ۰8 (۱.8۸) %۱.۰ ۰۸۳۰۰۹ دیگر جای در نشده بندیطبقه تجهیزات و آالتماشین ساخت

 ۹۸ (۱.۳۹) %۱.۰ ۳۰۰6۹ ونیزیوتلویو راد یبرق آالتنیماش ساخت

 ۹۳ (۱.۳8) %۱.۱ ۰6۱۱۰ ساعت انواع و دقیق ابزار یکی،اپت ابزار پزشکی، ابزار ساخت

 و حمل زاتیتجه و تریلر نیم و تریلر موتوری، نقلیه وسایل ساخت

 نقل
۸۱۳۱۱ ۱.۱% (۱.۳6) ۹6 

 ۰۳ (۱.86) %۱.۰ ۰۹۳65۹ نشده در جای دیگر و بازیافت یبندمبلمان، مصنوعات طبقه ساخت

 8 ۱.۸5 %۰.۹ ۰۹۰۳۱8۳ برق

 ۸ ۰.۰۹ %۹.۱ ۰۳۸۹۸۸۸ یطبیع گاز توزیع



 

 ۰۹ (۱.5۹) %۱.۸ ۸۹5۳۳۹ آب

 5 ۱.۳5 %۰.8 ۰۳۳۳۹۳۸ ساختمان

 ۹ ۹.۳۱ %۸.5 ۸۸6۹۹۹5 کاالها و نقلیه وسایل تعمیر ،یفروشخرده ،یفروشعمده

 ۹۹ (۱.۳۱) %۱.۰ 88۸۳۹ رستوران و هتل

 ۹ ۰.۳۱ %۹.5 ۹۸5۳۹8۳ آهن و حمل و نقلراه

 ۰۰ (۱.۹۳) %۱.6 55۰6۰5 بانک

 ۰۱ (۱.۰۹) %۱.8 8۱6۰۰۸ هاهای جنبی آنمالی و فعالیت یهایگرو سایر واسطه مهیب ست،پ

 ۳ ۱.۰۹ %۰.۱ ۰۱۹۹۳5۸ مستغالت و یمسکون یواحدها خدمات

 ۹۹ (۱.۳۰) %۱.۰ 86۸۸6 یاجبار یاجنتماع نیو تام یانتظام ،یدفاع ،یعموم امور

 ۹۳ (۱.۳۳) %۱.۱ ۹6۸۳۳ آموزش

 ۹8 (۱.۳8) %۱.۱ ۰۳۹۹۳ یعال آموزش

 ۹5 (۱.۳۹) %۱.۰ 6۸۸۳5 درمان و بهداشت

 ۰6 (۱.66) %۱.۹ ۹۱8۱5۱ یو مذهب یورزش ،یحیتفر

 ۹۰ (۱.88) %۱.۰ ۰۱۳868 خدمات سایر

 (۰) جدو ( 2cق بر اساس حالت )تحقیمحاسبات  :منبع 

ر گرفت، بیشتترین وابستتگی ایتن توان فعالیت ساتتمان را در نظها میعنوان ی  نمونه تحلیل مرتبط بااهمیت فعالیتبه

ی پیونتد پستین و ای )رتبتهاست که دارای پیوندهای گسترده "ساتت سایر محصوالت کانی غیرفلزی"فعالیت مربوط به فعالیت 

نیتز بته  "ستاتت ستایر محصتوالت کتانی غیرفلتزی"ها است، بیشترین وابستگی فعالیت ( با سایر فعالیت۳و  6پیشین به ترتی  

 ۸است که ازنظر پیوند پسین دارای رتبته  "حمل و نقل"و  "فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کاالهافروشی، تردهعمده"های فعالیت

دیگر، در صورت بروز هرگونته شتوک تقاضتا بته فعالیتت ستاتتمانی بیانهستند. به ۹و  ۹و ازنظر پیوند پیشین دارای رتبه  ۰۱و 

شتود. تحریت  ایتن فعالیتت تحری  می "ساتت سایر محصوالت کانی غیرفلزی" تعنوان مثا  ی  شوک مثبت(، ابتدا فعالی)به

تواهتد شتد و افتزایش  "حمل و نقتل"و  "فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کاالهافروشی، تردهعمده"های منجر به تحری  فعالیت

 ه و این سیر ادامه تواهد یافت.های مرتبط را به دنبا  داشتنوبه تود تحری  سایر فعالیتها هم بهتولید این فعالیت

 هتایفعالیت اهمیتت درجته استت شتاتص او  شتده نرمتا  شکل ( یعنی شاتص دوم که5( و )۸ستون سوم جداو  )

 یت  پیشین بترای یا پسین پیوندهای در شاتص این چنانچه .دهدمی نشان هاآن از ی  هر تولیدی اثرات از منظر را اقتصادی

اگر منفی باشد فعالیت مورد نظر اهمیتتی  دارای اهمیتی باالی میانگین است و آن فعالیت که است نآ باشد بیانگر مثبت فعالیت

هتای توان بیتان نمتود کته فعالیتتدارد )اعداد داتل پرانتز منفی هستند(. با توجه به این شاتص می اقتصاد در کمتر از میانگین

، "ستاتتمان"، "صتنایع وابستته بته کشتاورزی"، "زنبورعسل و شکار مرغداری، پرورش کرم ابریشم و زراعت باغداری، دامداری،"

طور مشترک در هتردوی به "های مسکونی و مستالالتتدمات واحد"و  "فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کاالهافروشی، تردهعمده"

استتان کردستتان محستوب هتای کلیتدی پیوندهای پسین و پیشین دارای اهمیتی باالتر از میانگین هستند و به عبارتی فعالیتت

ها و کتل اقتصتاد استتان و درنتیجته رشتد و تواند منجر به تحرک سایر فعالیتهای کلیدی میشوند، تحرک بخشی به فعالیتمی

 توسعه اقتصادی شود.

c. های کلیدی در دو رویکرد سنتی و حذف فرضیمقایسه فعالیت 

های دهند. بر اساس این جدو  تعداد فعالیتضی نشان میهای کلیدی را در دو روش سنتی و حذف فر( فعالیت6جدو  )

فعالیتت کلیتدی  8شتود از کلیدی شناسایی شده در روش سنتی بیش از روش حذف فرضی است، اما همانطورکته مالحظته متی

ایتن  گیرنتد.های کلیدی قترار نمتیها در حیطه فعالیتفعالیت صنعت محور است و سایر فعالیت 6شناسایی شده در روش سنتی 

هتا، تطاهتای های این روش، مانند در نظر گرفتن وزن قراردادی واحد یکسان برای همه فعالیتتتواند ناشی از نارساییمسوله می

 ها باشد.برآوردی و نادیده گرفتن اندازه تقاضای نهایی و ارزش افزوده فعالیتبیش



 

هتا در ستنجش اهمیتت عملکترد فعالیتت افتزودهارزشروش حذف فرضی به دلیل در نظر گرفتن اندازه تقاضای نهتایی و 

فعالیت استان کردستان بتر استاس  5( 6دهد. بر اساس جدو  )ها ارائه میتری از عملکرد اقتصادی آنبینانهها، تصویر واقعفعالیت

اورزی از های کلیدی قرار دارد که بر تالف روش سنتی تنها فعالیت صتنایع وابستته بته کشتروش حذف فرضی در حیطه فعالیت

 های کلیدی است. های صنعت محور جزء فعالیتبین فعالیت

 های کلیدی در دو رویکرد سنتی و حذف فرضی ها و تعداد فعالیت:عناوین فعالیت6جدول 

 حذف فرضی سنتی هافعالیت

 * * زراعت باغداری، دامداری،مرغداری، پرورش کرم ابریشم و زنبور عسل و شکار

 *  صنایع وابسته به کشاورزی

  * ساخت محصوالت از الستیک و پالستیک

  * ساخت سایر محصوالت کانی غیر فلزی

  * ساخت فلزات اساسی

  * ساخت محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و تجهیزات

  * ساخت ماشین آالت برقی و رادیو تلویزیون

  * نیم تریلر و تجهیزات حمل و نقل ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و

 *  ساختمان

 *  عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کاالها

  * بانک

 *  خدمات واحدهای مسکونی و مستغالت  و کسب و کار

 5 8 مجموع

 های تحقیق: یافتهمنبع

 

 های سیاستیگیری و توصیهنتیجه

 بندی نتایججمع
ستاله(، های پنج)نظیر تدوین برنامته بلندمدتهای های اقتصادی، الزمه سیاستفعالیت دادوستدبل و شناسایی روابط متقا

ای و ... استت. در های تجتاری، تعرفتههای صتنعتی، سیاستت)نظیر بسته تروج از رکود دولت(، سیاستت مدتکوتاههای سیاست

گذاران و روی سیاستتانداز مناستبی را پتیشهای کلیدی چشمتهای اقتصادی و شناسایی فعالیبندی فعالیتیتاولوهمین راستا 

های کشور دارای ساتتار اقتصادی متفاوتی هستند، ایتن ستؤا  دهد. باتوجه به این مسوله که استانریزی قرار مینهادهای برنامه

هتای اقتصتادی از از فعالیتاست کته در ستطح هتر استتان کتدامی  ریزان استانی بودهگذاران و برنامهروی سیاستهمواره پیش

هتا، گذاری در کتدامی  از فعالیتهای اقتصتاد برتوردارنتد و سترمایهظرفیت و توانایی الزم در انتقا  اثرات رشد، به سایر فعالیت

 تواند موتور محرک توسعه اقتصاد استان باشد؟می

بتا فترض  یتتدر فعال یتتستتانده فعال-ن دادهجدو  متقاربا استفاده از مقاله پرسش، در این  ینا در راستای یافتن پاسخ

استتان  ۰۹۳۱ستا   یامنطقته یهاحستابشورای اسالمی و  مجلس یهارکز پژوهشم ۰۹۳۱ساتتار ثابت فروش محصو  سا  

با لحتاظ مبتادالت  یاجداو  منطقه اصالش شده محاسبه به روش، استان کردستان یبرا یاستانده منطقه-جدو  داده، کردستان

دو استتان بتا استتفاده از  یدیکل هاییتفعالبا استفاده از این جدو  و سپس محاسبه شد  (CHARM) دوطرفه یتجارزمان هم

فعالیت کلیدی فعتالیتی استت کته اوالً مشخص و نتایج مورد تحلیل قرار گرفت. باید اشاره نمود که  یضرحذف فسنتی و  یکردرو

ستازی و ایجتاد یکپتارچگی در اقتصتاد ها داشته و دوماً، توان بتاالیی در درونیتوان باالیی در تحرک بخشی به تولید سایر فعالیت

هتا ها آن است که دارای ارتباطات پسین عمیقتی بتا ستایر فعالیتداشته باشد. منظور از توان تحرک بخشی به تولید سایر فعالیت

ستازی و یر قرار دهد. منظور از تتوان بتاال در درونیها را نیز تحت تاثباشد تا در صورت تحری  این فعالیت، رشد آن سایر فعالیت

ها باشد. تولیدات چنین فعالیتی عمدتاً ایجاد یکپارچگی در اقتصاد ملی آن است که دارای ارتباطات پیشین عمیقی با سایر فعالیت



 

ها است کود یا رونق سایر فعالیتگیرد و رونق و رکود چنین فعالیتی بسیار متأثر از وضعیت رها قرار میمورد استفاده سایر فعالیت

 و حساسیت باالیی به وضعیت اقتصاد ملی دارد.

فعالیت دارای قتدرت انتشتار و درجته حساستیت بتاالتر از یت   8که در رویکرد سنتی نتایج این مقاله حاکی از آن است 

ها ش سنتی صرفاً تالییرات ساتتار فعالیتروند. با این حا  روشمار میهای کلیدی استان کردستان بههستند و به عبارتی فعالیت

های روش ستنتی، روش حتذف های است. در راستای رفع نارساییکند و دارای نارساییای بررسی میرا در سطح مبادالت واسطه

 گیرد. نتایج بر اساس روش حذف فرضی به صورت زیر است: های کلیدی قرار میفرضی مالک محاسبه فعالیت

و زنبورعسل  مرغداری، پرورش کرم ابریشم زراعت باغداری، دامداری،"، "ساتتمان "های ی پسین، فعالیتهااز منظر پیوند

 یمسکون یتدمات واحدها"و  "فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کاالهافروشی، تردهعمده"، "صنایع وابسته به کشاورزی"، "و شکار

های مذکور این توانایی را دارند کته تقاضتا بترای . به بیانی دیگر، فعالیتبه ترتی  دارای رتبه او  تا پنجم هستند " "و مستالالت

 ها را افزایش دهند. ای سایر فعالیتتولیدات واسطه

مرغتداری، پترورش کترم ابریشتم و زنبورعستل و  زراعت باغتداری، دامتداری،"های از منظر پیوندهای پیشین نیز فعالیت

 "ستاتتمان "و  "توزیع گاز طبیعی"، "آهن و حمل و نقلراه"، "ر وسایل نقلیه و کاالهافروشی، تعمیفروشی، تردهعمده"، "شکار

هتای ذکتر بنابراین در صورت بروز شوک مثبت )مانند افزایش تقاضا( به ترتیت  فعالیت به ترتی  دارای رتبه ی  تا پنجم هستند؛

 باشند. ای محصوالت تود را در سطح منطقه داشتهواسطه شده، باید تولید تود را افزایش دهند تا توانائی پاسخگویی به تولید

هایی که هم در پیوندهای پسین و هم در پیوندهای پیشین عملکرد باالتر از میانگین دارند، بر اساس دو جدو  فعالیت

 به فعالیت هر فرضی حذف از پس کل اقتصاد ستانده کاهش میانگین از انحراف ( و با استفاده از شاتص دوم )نسبت5( و )۸)

اند ها عبارتشناسایی هستند، این فعالیتاقتصادی( قابل هایت  فعالیتت  حذف از پس اقتصاد کل ستانده هایمیانگین کاهش

، "ساتتمان"، "صنایع وابسته به کشاورزی"، "مرغداری، پرورش کرم ابریشم و زنبورعسل و شکار زراعت باغداری، دامداری،"از: 

های عنوان فعالیتکه به "های مسکونی و مستالالتتدمات واحد"و  "فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کاالهافروشی، تردهعمده"

ها از هایی هستند که هم تقاضای آنها، فعالیتروند. به عبارتی این فعالیتکلیدی استان بر اساس روش حذف فرضی به شمار می

های اقتصادی گذاریا آثار بیشتری بر ستانده کل اقتصاد دارد و تمرکز سیاستهها به سایر فعالیتها و هم عرضه آنسایر فعالیت

 ها آثار تولیدی بیشتری در اقتصاد استان مازندارن تواهدداشت. بر گسترش عرضه و تقاضا محصوالت این فعالیت

 

 یشنهادات سیاستی پ

 بندیاولویت طبیعی؛ ضرورتو منابع  انرژی فیزیکی، سرمایه انسانی، سرمایهمنابع موجود اعم از  محدودیتتوجه به  -

. در انتخاب کندرا بیش از پیش آشکار می یشرانپ هاییتعنوان فعالبه هایتفعال یو انتخاب برت یاقتصاد هاییتفعال

 یاقتصاد مل یکپارچگیو  سازیدرونیو کم  به  بخشیتوان تحرک قبیلاز  مالحظاتیدرنظر گرفتن  یشرانپ هاییتفعال

 است. ضروریو...(  بریآب زیستی، محیط هاییت)و نیز محدود زاییاشتالا و  یدی(، توان تولیشینو پ ینپس ندهاییو)پ

مرغداری، پرورش کرم ابریشتم  دامداری، باغداری،زراعت "و  "ساتتمان"هایفعالیتگسترده  پسین پیوندهایبا توجه به  -

بته اقتصتاد منطقته دارنتد.  بخشتیتحترک  برای باالیی ظرفیتها فعالیت این اقتصادی، هایفعالیت سایربا  "و شکار و زنبورعسل

ازنظتر  یمناستب یگتاهجا "غیرفلتزیساتت سایر محصوالت کانی "و  "صنایع وابسته به کشاورزی"نظیر ها فعالیتاز  برتیاگرچه 

مرغداری، پرورش کترم ابریشتم و  مداری،دا باغداری،زراعت " هاییتکاربر بودن فعال یتدارند اما با توجه به ماه ینپس یوندهایپ

)ازجمله بته  هادر آن اقتصادی هاییاستاعما  س یها در اقتصاد و سهولت نسبآن ی، سهم باال"ساتتمان"و  "و شکار زنبورعسل

نطقته اقتصتاد م یشترانپ یتتعنوان فعالهتا بتهیتفعال ینبه ا دهیاولویتساتتمان(  یتقاچاق در فعال یاتاطر عدم امکان تجارت 

 باشد. توجیهتواند قابل یم



  

 

 

 پیوست: 

 ای استان کردستان )فعالیت در فعالیت با فرض ساختار ثابت فروش محصول( شمای کلی جدول منطقه

   
 )ارقام میلیون ریال به قیمت جاری(        CHARMبه روش  ۰۹۳۱ستانده استان کردستان سال -داده جدول :7جدول 

 معدن کشاورزی تیرشته فعالنام محصول/ 
صنایع وابسته 
 به کشاورزی

 خدمات ساختمان آب، برق و گاز سایر صنایع

جمع تقاضای 
 واسطه

مصرف نهایی 

 تانوار

مصرف نهایی 

 دولت

تشکیل 

 سرمایه
صادرات کاالها 

 و خدمات
واردات کاالها 

 و خدمات
 ستانده کل

رشته نام محصول/ 
 تیفعال

ف
ردی

 1 2 3 4 5 6 7 

 1 کشاورزی
۰۹،8۹۸،۰8

8 
۰،۰58 

۹۱،۰۹۳،5۳

۹ 
۳۹،۳۳۸ ۹،۹۱۹ ۹5،۸۸6 ۸86،۳۹۹ ۹۸،56۹،۹۳۸ ۹5،۱۳5،۹۱۱ ۰،۰۸۱،5۰۳ 

۰۰،۳۳۹،۰۳

۸ 

۰۱،5۳۰،۳۰

۹ 
5،۰6۳،۳۰8 ۳۳،۳۳۹،۹8۰ 

 6۱8،۱۰۳ ۰5۹،۸۰۹ ۹،۳۳۱ ۹5،5۹8- ۱ ۸۸۰ ۳8۹،۳5۳ ۹۰،۳۹۳ ۹۱۱،۱۳۱ 6،۹8۹ 5۱۳،8۳۸ ۳،85۹ ۰۱۱ ۹6،۳۹۱ 2 معدن

ع وابسته به صنای
 کشاورزی

3 ۹،8۹۹،۱۰5 ۸68 ۸،۰۹۸،۸۱۳ ۳۳8،۳۳۳ ۳،۳۸8 ۰۳8،۹۱۰ ۰،۳۰۹،۹۹۳ ۰۱،666،۰5۹ ۹5،۹۳۸،۳5۹ ۱ ۳،6۱5،۹۸۰ ۸،۹۱۸،۳۹۳ 
۰5،6۹5،۳۹

8 
۸۸،۰۰5،۸55 

 ۹،۹۰۸،8۸۳ ۰۱،۰۳۳ 6،8۹6،۹۸۳ 4 سایر صنایع
۰۱،۹۱5،۳۸

۰ 
۹۸۹،5۹5 8،۰۳5،۰۰۹ ۰۹،5۳8،۰۱۹ ۸۱،۹۳۸،۱5۹ 5،65۳،۳۳۱ ۱ 

۰۹،۳۹6،۳۸

5 
۳،8۳6،۹۱۹ 

۹8،۸۳6،۳6

۰ 
۹۳،۰۳۱،۰۹۱ 

 ۱ ۸،۱8۹،۹۳۳ ۳،8۰6،8۹۱ 5،۳۹۸،8۹5 ۸۳،۱۳۱ ۰،۸8۰،۹۸6 ۰،۱۱۱،8۹۸ ۸66،۹6۳ ۹،۳۹۰ ۰،۱8۱،۳56 5 آب، برق و گاز
-

۰،۰5۹،8۰۹ 
۹،۸86،8۳۰ ۹۳۰،۱۰8 ۰5،8۸۹،۹۳۹ 

 ۰6۸ ۹۹8،۹8۹ ۹،۹85،656 ۰،8۹۳،۹۹۱ ۰،۹۸۱،۳86 ۰6،۳۳6 5۳،65۰ ۹۰،۰۸۳ ۳۹۳ ۰۱۳،۰۹5 6 ساختمان
۹۰،685،۳۱

۹ 
۰۳۰،۰۹۹ ۰۰،۳6۱ ۹5،58۳،۰۳۳ 

 5۳،۰۳6،۱۸5 ۹۹،5۰8،۹۳۳ ۰۱،88۸،۳86 5،۱۰6،۳۱۸ ۸۹۸،۹8۹ 5،۸۹۳،۳5۳ 5،۰۳۹،5۱۱ ۰۹،۳۳۱ 6،558،۳5۳ 7 خدمات
۹۹،۰۸۰،۱۳

۳ 

۹6،۹۳۹،۰۳

۱ 

۰۹،۳۳۳،۰۱

۳ 
6،۹5۳،۰۸۱ 

۰۸۳،86۳،6۹

8 

 جمع مصارف
 

۹۹،۹5۳،۰۹

۳ 
۹۳،56۹ 

۹۹،۰58،۳۰

۳ 

۰8،۰8۸،۹۹

۳ 
۹،۰۳۹،۰6۹ 

۰5،۱۰5،۹8

۳ 
۹۹،۹66،۳۹۹ 

۰۹۹،۰۱6،۰۹

۹ 

۰۹۳،6۸8،۹۱

۳ 

۹۸،۹8۰،۳6

۰ 

8۰،۳۹۹،۳8

۹ 

۸۱،۹۹۸،۱5

5 

66،۰۰8،۰۹

۳ 

۹۸۹،۰85،۳۳

۰ 

 ناخالص افزودهارزش
 

۸5،۳۹۸،۰5

۸ 

5۳8،۸5

6 

۰۰،۳56،۳۹

6 

۰۱،۳85،۳۱

۹ 

۰۹،65۱،۰۹

8 

۰۱،5۳۹،۳8

8 

۰۰6،6۱۱،۳۱

5 

۹۰۱،۱۳۳،86

۳ 

 ستانده کل
 

۳۳،۳۳۹،۹8

۰ 

6۱8،۱۰

۳ 

۸۸،۰۰5،۸5

5 

۹۳،۰۳۱،۰۹

۱ 

۰5،8۸۹،۹۳

۹ 

۹5،58۳،۰۳

۳ 

۰۸۳،86۳،6۹

8 

۹۸۹،۰85،۳۳

۰ 

 تحقیق منبع: محاسبات



  

 منابع و مآخذ فهرست

 بتر  یتدآن بتا تأک ی تفک یهاشقوق مختل، نحوه منظور کردن واردات و روش یابی(، ارز۰۹۳۰) اصالریعل ی،بانوئ

 .۹۰-۳۸صص ، 85شماره  ،یاقتصاد گذارییاستدو فصلنامه س، ۰۹8۱جدو  متقارن سا  

 ،یبتر مبنتا یتدیکل هتاییتفعال یی( شناستا۰۹86) یمحقق یمحمد و مجتب ی،ممقان یجلودار اصالر،یعل بانویی 

دوره  ،یترانا یاقتصتاد یهافصلنامه پژوهشاقتصاد،  یعرضه و تقاضا یهاطرف ینو نو یسنت هاییکردرو

 .۰، ش ۳

 کارگیری روش بتردار ویتژه در ستنجش (، بته۰۹88) انیما یدمحمد، آزاد، س ی،ممقان یاصالر، جلوداربانویی، علی

، ۸۰، شتماره ۰۹، دوره هتای اقتصتادیفصتلنامه پژوهشهای اقتصتادی، بخش یشینپیوندهای پسین و پ

 .5۹-۳۳صص

 نستل او ، دوم و ستوم در  یونتدهایپ یریکارگبته .(۰۹88) یمتانا یدفرشتاد، آزاد، ست ی،مؤمن اصالر،یبانویی، عل

ستومین همتایش  .منتخت  یاز کشورها یو بعض یران: تجربه ایعیتدمات توز و یدیسنجش تدمات تول

 دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران. ی،ریزی اقتصادی و اجتماعستانده در برنامه-های دادهکاربرد تکنی 

 اقتصتاد  یهتابخش یتتستنجش اهم .(۰۹۳۱) یمهد ی،اهلل، کرمحجت یرزائی،اصالر، بزازان، فاطمه، مبانویی، علی

، 6ستا   ی،پژوهشنامه علوم اقتصتاد .استان گلستان یمطالعه مورد ی؛فضائ یوندهایپ یبر مبنا یانطقهم

 .6۱-۹5 صص ،۰۰شماره 

 ( در یمستکون یهابختش مستکن )ستاتتمان یتتاهم. (۰۹88)رضتائی، ستمیه  اصالر،یعلیی، بزازان، فاطمه، بانو

 هتایی کتاربرد تکن یشهمتا ینسوم .و عرضهطرف تقاضا  یوندهایپ یننو یکردرو یبر مبنا یراناقتصاد ا

 تهران.  یی،، دانشگاه عالمه طباطبایو اجتماع یاقتصاد یزیرستانده در برنامه-داده

 ستا  نتوزدهم،  ،یاقتصاد هاییاستو س یهافصلنامه پژوهش .یو رشد اقتصاد یمهب .(۰۹۳۱) یارجهانگرد، اسفند

 .8۱-5۹، صص ۰۹۳۱ ییز، پا5۳شماره 

 یتژهروش بتردار و یریکارگبا به یراناقتصاد ا یدیکل یهابخش یینتع .(۰۹۳5حجت ) یان،ادر، اکبرپور، ن حکیمی 

، ۰، شتماره ۹، سا  اقتصاد یکاربرد هاییهفصلنامه نظر . ۰۹۳۱ستانده سا   -جدو  داده  یجبر اساس نتا

 .  ۰6۱-۰۹۳صص 

 بررستی جایگتاه  .(۰۹8۳اهلل )نعمت ی،، اکبرمنصور، دانشور، محمود یبائی،ناصر، ز ی،فاطمه، شاهنوش غیبی،حیات

فصتلنامه  .ستتانده(-اقتصادی استان اصفهان )با رویکترد داده یهاکشاورزی در میان بخش یهابخش یرز
 .۸شماره  ،یاقتصاد کشاورز

 یاقتصاد یهابخش بندییتاولو .(۰۹۳۰) ینحس رنجبری،زادهیتقو یدرضا،حم آبادی،تلیلیرزائیدانشور، زهرا، م 

جلتد  ،یاقتصاد کشتاورز یقاتتحق .ستانده-بر اساس جدو  داده یبر بخش کشاورز یداستان فارس با تأک

 . ۰5۸-۰۹5، صص ۸، شماره ۸

 ،یربتا ستا یارتباط متقابل بختش کشتاورز یبررس .(۰۹۳۰فاطمه، دانشور، محمود ) غیبی،یاتناصر، ح شاهنوشی 

 .۸سا  نوزدهم، شماره  ،یاتوسعه منطقه مجله اقتصاد و .تراسان یهااقتصاد استان یهابخش

 ( ۰۹86عطوان، مهدی). های اقتصادی در ایران بر استاس روش حتذف محاسبه پیوندهای پسین و پیشین فعالیت

 .۹6-۸۹، صص ۹، سا  دوم، شماره های اقتصادی ایرانفصلنامه حساب. فرضی

 یران، تهران، ا۰۹۳۰سا   یامنطقه یهاسابح یابیمحاسبه و ارز ی،گردآور یراهنما .(۰۹۳۹) یرانمرکز آمار ا. 

 استان توزستان  یدیکل یهابخش ییشناسا .(۰۹۳۹) یمهد یرت،بص اصالر،یعل یاری،نژاد، فاطمه، اسفند معظمی

حماسه  المللیینکنفرانس ب یناول .AFLQبا روش  شدهینتدو یابا استفاده از جدو  داده ستانده منطقه

(، یو حستابدار یریتبتر متد یکتردی)با رو ی( و حماسه اقتصادیانهت تاورمبر تحوال یکردی)با رو یاسیس

 واحد رودهن. یرودهن، دانشگاه آزاد اسالم



  

 ،استتان  یستانده: متورد مطالعتات-بر اساس جدو  داده یاقتصاد یهابخش بندییتاولو .(۰۹8۰) یرضاعل نوروزی

 .  ۰8۸-۰5۹، صص فصلنامه روند .۰۹8۰سا   -یالنگ

 یجنتتا یستهمقا .(۰۹۳5فرهتاد ) ی،محمدرضتا، ترحمت پور،یلطفعل ی،مهد ی،مشهدمسعود، تداپرست فر،همایونی 

 .استتان بوشتهر یمطالعته متورد CHARMو  AFLQ یهابا روش یاستانده منطقه-برآورد جدو  داده

 .  ۰۹8-۰۰5، صص ۳۳، شماره ۹۸سا   ،یاقتصاد هاییاستها و سفصلنامه پژوهش

 یجنتتا یستهمقا .(۰۹۳۹) فرهتاد ی،محمدرضتا، ترحمت پور،یلطفعل ی،مهد ی،مشهدداپرستمسعود، ت فر،همایونی 

 .استان توزستتان یمطالعه مورد CHARMو  AFLQ یهابا روش یاستانده منطقه-برآورد جدو  داده

 .۹6-۰، صص ۹، شماره ۰۰دوره  ،یفصلنامه اقتصاد مقدار
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