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 چکیده

امروزه تخصیص بهینه منابع به بخش های کلیدی وسوودآور اقتصوادی برح ول اتویوت هوا در رونود توسواه اقتصوادی 

ودستیابی به رشد پایدار مقوته ایی اجتناب ناپذیر وضرورتی اساسی مح ووب موی شودنشناسوایی بخوش هوای کلیودی ضو   

ااتیت هوای اقتصوادی واتویوت گوذاری مناسول در تخصویص جلوگیری از پراکندگی سرمایه گذاری ها منجر به هدف ندشدن ف

بخوش بوه ک وو رو  56استان کردستان بوه ووور  2931ستانده سال -منابع محدود می شودندرای  مقاته ابتدا جداول داده

غیرآماری )مختلط(تهیه وسپس براساس آن ساختار اقتصاد استان,به ویژه بخش هوای کلیودی آن,موورد تج یوه وتحلیور قورار 

ستانده منطقه ایی به رو  آماری پره ینه استن درنتیجه ,پژوهشگران از رو  های غیرآمواری -ه استنبرآورد جداول دادهگرفت

ستانده منطقه ایی,اوتی  بار توسط تئونتیف برای یو منطقه ,سپس توسوط ایو ارد -استفاده می ن ایندن تفکر تنظیم جدول داده

سوتانده -ی برای چند منطقه مطرح شوده اسوتننتایح حاوور از ایو  جودول دادهبرای دومنطقه ودر نهایت توسط خانم پالن ک

نشان می دهد که باد از بدست آوردن شاخص انتشار وح اسیت ,می توان بخوش هوای کلیودی را مشوخص کوردنبخش هوای 

کلیودی کلیدی استان ,بخش هایی ه تند که شاخص انتشار وح اسیت باالی یو دارندنسرمایه گذاری کردن در بخوش هوای 

 موجل رشد اقتصادی ونفوذ سرمایه به دیگر بخش هاخواهدشدن

 ستانده,بخش های کلیدی ,شاخص انتشار,شاخص ح اسیت-جدول دادهواژگان کلیدی:
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Abstract: 

Nowadays, optimum allocation of the resources to the key economical and beneficial 

sections is considered according to the priorities in the economic progression process and 

obtaining the stable growth are the unavoidable categories and basic necessities. Recognition of 

the key sections in addition to prevent from distribution of investments leads to organize the 

economical activities and proper prioritizing the in allocating the limited resources. In this paper, 

first 65 sections were prepared via data-output tables of 2013 of Kordestan province, by aid of 

non-statistical approach (mixture) then accordingly the economic structure of the province , 

particularly its key sections have been analyzed. Evaluation of the regional data-output table is 

costly by statistical approach. Thus, the researchers use the non-statistical approach. Regional 

input-output table first was thought by Leontief for a region, then by Ayzard for two regions and 

finally raised by Ms. Plansky for multi-zone. Results from this data-output table reveal that after 

obtaining the distribution and sensibility index, the key sections can be determined. The key 

sections of the province are the sections which include the distribution and sensibility index 

higher than one. Investment in the key sections will lead to economical growth and penetration of 

capital to the other sections. 
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 مقدمه

دارد و در  رشد اقتصادی یکی از اولی تری  شاخص هایی است که در ارزیابی وضایت توساه یافتگی یو کشور اه یت

ب یاری از اسناد فرا دستی برنامه های توساه مورد تاکید استنبه منظور دستیابی به رشد اقتصوادی برح ول ایو  کوه در چوه 

بخش هایی از اقتصاد سرمایه گذاری شود م یر های متفاوتی وجود داردنمی ان رشد اقتصادی نی  به توان ندی وکوارایی بخوش 

(سرمایه گذاری در بخش های کلیودی فااتیوت هوا 2932ور  می گیردب تگی داردن)جهانگرد,هایی که در آن سرمایه گذاری و

(درواقوع 2931یا ونایای است که دارای بیشتری  پیوندهای پ ی  وپیشی  با سایر بخش های اقتصاد استن)جهانگردوح ینی ,

 دهدنر  میه ته ی اولی برنامه ری ی توساه را تخصیص منابع ک یاب بر مبنای اتویت ها تشکی

برای  اساس الزم است به گ ینش بخش های کلیدی که به نگر  متوازن رشد بلند مد  ک و می کند توجه شودنبه 

(سرمایه 2932علت اینکه سرمایه مورد نیاز برای سرمایه گذاری در ت امی بخش ها به طور ه  مان وجود نداردن)جهانگرد,

یردنتاورفه جویی های اقتصادی به حداکثر برسندنزیرا با ت رک  منابع گذاری باید در بخش های منتخل اقتصاد وور  گ

توتیدی در بخش های کلیدی امکان ایجاد انگی ه بیشتری برای رشد سریع تر توتید,درآمد واشتغال ن بت به سایر حقوق 

 (2931تخصیص منابع فراهم می گرددن)جهانگردوح ینی,

مداومی دارد که بارشد بخش پیشتاز وایجاد ارتباط بی  ای  بخش  هیرش   ماتقد است که توساه اقتصادی فرآیند

وسایر بخش های اقتصادی ایجاد می شودنای  تواتی تازمانی که اقتصاد وارد رشد مداوم شود,ادامه خواهد 

ان (باتوجه به محدودیت منابع درکشورهای توساه یافته ودر حال توساه ,گ تر  ه  مان بخش ها امک2932یافتن)جهانگرد,

پذیر ن ی باشدندر ایران نی  سرمایه گذاری های پراکنده در طول برنامه های توساه باد از انقالب دربخش های مختلف 

 اقتصادی باعث کاهش بازدهی برای اقتصاد از تحاظ توتید درآمد واشتغال گردیده استن

 Flegg A.T.et al)لگ وه کوارانرو  های سهم مکانی روز به روز تکامر وگ تر  یافته تا آخری  رو  آن توسط ف

بانام سهم مکانی فلگ با تاکید بربخش تخصصی مارفی شده استنهرچند ای  رو  ن بت به سایر رو  هوای  (1997&1995

قبلی سهم مکانی نتایح قابر قبول تری ن بت به واقایا  داشته است وتی هنوز ایرادا  و مشکال  خاص خود راداردناستفاده از 

ا با ورود آمار واطالعا  خام وارد مباحث ریاضی می شودنمی تواند نتایح قابر قبوتتری و حتی نتوایح ماکوسوی ای  رو  که تنه

دهدناقتصاد دانان منطقه ایی باید ه واره نتایجی که از ایو  رو  بوه دسوت موی آیود بوا آموار و اطالعوا  خوام ت وت کننودن 

 (2931هندسان مشاور آمایش اتبرز,,شرکت م2935,رضایی, 2935,جباری,2935,وی ی,2936)وبوری,

جدول داده ستانده کاربردهای فراوانی در برنامه ری ی منطقه ایی داردنای  جدول که ارتباط عرضه وتقاضا را بی  طیف 

( قادر است بخش های پیشرو وکلیدی را در سطح ملی یا منطقه 1113وسیای از فااتیت های اقتصادی نشان میدهدن)میلروبلیر,

برای تهیه وتنظیم ای  جدول در منطقه رو  های مختلفی وجود دارد که ازآنها می توان به رو  های آماری نشان دهدن

 ,غیرآماری ونی ه آماری اشاره ن ودن

ستانده آماری امری پیچیده و زمان براست,ما وال از رو  های غیر آماری و یا نی ه آماری -ازآنجا که تهیه جداول داده

ستانده منطقه استفاده می ن ایندن)فلگ ,هانگ و توساه (نالزم به ذکر است که رو  سهم مکانی به -دهبرای برآورد جدول دا

( اشاره 2932) آزادی نژاد، SLQ,CiLQ,FLQ,AFLQ,MFLQگروه های مختلفی تق یم می شود که از آنها می توان به 

 ن ودن

اتل آن تحلیر اقتصادی متکی به تاادل ستانده دراور یو تکنیو آماری قوی وموثر است که در ق–جدول داده 

ع ومی ,امکان پذیر می شودن آفرینش و اشاعه ای  تکنیو را مرهون اقتصاددانان برج ته )واسیلی تئونتیف (ه تیمناو روشی را 

کم به در بهینه دانش اقتصاد بنیان نهاد که امروزه در سراسر جهان در مجامع عل ی وع لی ,اگر نه به عنوان مه تری  یا دست 



 

عنوان یکی از اب ارهای گرد آوری و تحلیر داده ها پیش بینی و برنامه ری ی پذیرفته شده استن استقبال از ای  رو  تا بدانجا 

 بوده که برخی از واحل نظران آنرا ن بت به اتگوهای اقتصاد سنجی سودمند تر دان ته اندن

 )ماتریس تادیلی( MFLQته استنبا رسیدن  به مرحله ای  مقاته به بررسی بخش های کلیدی استان کردستان پرداخ

,بخش انتشار و ح اسیت به دست می آید که در آخر بخش های کلیدی B,ماتریس A,ماتریس ملی ,ماتریس منطقه ,ماتریس

 ن کردستان به رشد اقتصادی می رسدنمشخص می شود و با سرمایه گذاری در ای  بخش ها استا

 

 بیان نظری تمرکز مکانی 

یل ت رک  مکانی )سهم مکانی(:روشی است که به طور ریاضی ,اقتصاد منطقه ایی را درقیاس با اقتصاد مرجع ب رگتر ,ما وال ضر

توسط محققان حوزه جغرافیای اقتصادی و اقتصاد 2391اقتصاد ملی ,ارزشگذاری می کندنای  رو  به طور گ ترده ازدهه 

 ن(2931ستانده کردستان ,-منطقه ایی مورد استفاده قرار گرفت)جدول داده

 

 سهم مکانی ساده

شیوه های متنوعی برای محاسبه ضریل ت رک مکانی ارایه شده است که اتبته ازتحاظ ریاضی یک ان ه تند وتفاو  

آنها از نظر متغیرهای مورد استفاده استنضریل ت رک  مکانی می تواند براساس متغیرهای مختلفی مانند ارز  اف وده یا 

اتیت ها ونمحاسبه شودنبه طور کلی ,ضریل ت رک  مکانی می تواند با استفاده از هر نوع اطالعاتی که قابلیت مقای ه اشتغال فا

از نظر طبقه بندی و دوره زمانی بی  منطقه و اقتصاد مرجع)ما وال ملی(داشته باشد)مهندسان آمایش و توساه اتبرز 

 حاسبه می گرددن(سهم مکانی ساده با استفاده از فرمول زیر م2931,

 
,ارز  اف وده ,r,کر ارز  اف وده )کر توتید(منطقه ,rام در منطقه iارز  اف وده )توتید(فااتیت که درآن,

که وور  ک ر باشد,نشان می دهد LQ>1,کر ارز  اف وده )کر توتید( کشور استناگر ام در کر کشور وi)توتید(فااتیت 

درسطح ملی بوده ومنطقه در بخش iدرمنطقه بیشتر از سهم بخش iب رگتر از مخرج ک ر بوده ودر ای  حاتت,سهم بخش 

iدارای م یت رقابتی استناگرLQ<1  باشد,نشان می دهد که سهم توتید بخش مذکور در منطقه ک تر از سهم توتید بخش در

 ن(2931)شرکت مهندسان آمایش وتوساه اتبرز, دم یتی ندارiسطح ملی بوده ومنطقه در بخش 

باشد نشان می LQ>1اگرتف یر کردنiسهم مکانی را می توان به وور  اضافه عرضه واضافه تقاضای منطقه دربخش 

را در منطقه تآمی  ن اید و منطقه درای  بخش با اضافه عرضه مواجه است)اتبته iدهد که منطقه می تواند نیازهای بخش 

باشد,نشان می دهد که منطقه LQ<1را در سطح منطقه و ملی یک ان در نظر بگیریم(ناگرiتقاضای بخش  دروورتی که

 ن((MilleR.E.and Blair P.D2009توان ک تری دارد و برای رفع نیازهایش نیاز به واردا  داردiدربرآورد تقاضای بخش 

نشان دهنده ضرایل فنی ملی ساخته می شود که ضرایل فنی منطقه از ضرایل فنی ملی

بوده و ضرایل LQ=1در منطقه دارای م یت باشد ,فرض می شود که iو بخش LQ>1بیانگر ضرایل فنی منطقه استناگر و

توان ته ت ام iمیگرددندرای  حاتت فرض می شود که بخش iجایگ ی  ضرایل فنی منطقه در بخش iفنی ملی در بخش 

نیاز به واردا  داشته iباشد,بخش LQ<1منطقه را پاسخ گفته واضافه عرضه ا  رابه سایر مناطق وادر کندناگر  نیازهای

 (برابر است با :وضریل واردا  بخش) 

 



 

مشخص است در حاتی که در بخش قبلی که سهم مکانی ب رگتر از یوو بوود,می ان ووادرا  iدرای  حاتت می ان واردا  بخش 

 (Flegg A.T.et al 1995&1997:Miller R.E.and Blair P.D.2009) مشخص نی تبخش 

را زیر سوال بردند و دتیور آنهوا ایو  >عبار  ,(McCannP.and Dewhurst J.H.L.1998) مو کان و دوهرست

ی مناطق ضرایل منطقه باید است که اگر ضرایل فنی ملی متوسط ضرایل فنی مناطق باشند,آنگاه در برخی از بخشها و در باض

 .ب رگتر از متوسط باشند,ه ان طوری که باضی مناطق کوچکتر از متوسط جاماه می باشند

 

 سهم مکانی متقاطع عرضه وتقاضا

 سهم مکانی متقاطع با استفاده از سهم مکانی به وور  زیر ساخته می شود:

 

ه درایه در ماتریس ضرایل فنی کشور,ضرایل فنی منطقوه سواخته سهم مکانی متقاطع باال,یو ماتریس بوده که با ضرب درایه ب

 (ن(Flegg A.T.et al 1995&1997می شود 

 

 

CILQ>1 نشان می دهد که توتید بخشi منطقه ن بت به توتید بخشi ملی ب رگتر از توتید بخشj منطقه ن بت به توتید بخش

j ملووی مووی باشوودنبنابرای  ت ووام نیوواز هووای بخووشjش از داده هووای بخووi,واگوور در درون منطقووه تووامی  مووی گووردد 

CILQ<1باشد,نیازهای بخشj  از داده های بخشiدر درون منطقه تامی  ن وی گوردد وبوه واردا  نیواز موی افتود (Miller 

R.E.and Blair P.D.2009.)  ت ام اعداد روی قطر بدتیر برابر شدن وور  ومخرج ک رCILQ یو شده ,درنتیجه تاودیلی

ساخته موی ACILQقرار بگیرد,ماتریس CILQوور  ن ی گیردناگر اعداد سهم مکانی ساده روی قطر ماتریس  از ملی به منطقه

 (.Flegg A.T.et al 1995)شودن

 AFLQوFLQسهم مکانی شبه لگاریتمی 

خش فرو  ملی آورده شده استندر ای  رو  ,تنها بiمنطقه به iو ن بت بخش   در سهم مکانی ساده ,اندازه منطقه 

هور دو طورع عرضوه و تقاضوا آورده شوده ,اموا CILQآورده شده وتوجیه ای به بخش خریدار نشده استندرسهم مکانی متقاطع

درای  رو  ,اندازه منطقه از بی  رفته استنراند یو رابطه ای که شامر هر سه ج  ن وبت خریودار ,ن وبت بخوش فروشونده و 

 (:Round J.I.1978)  وور  استناندازه منطقه باشد را ارائه داد که به ای

 

نرابطه ایی که راند به دست آورد,گرچه هر سه م یوت را داشوت وتوی =آنگاهباشد,1=وقتی

 نتایح جاتبی با تجربیا  و واقایا  به دست نیاوردنفلگ وه کارانش طی ارائه چند مقاته ,رو  دیگوری را جوایگ ی  رو  رانود

 Flegg A.T.et al)مشوهور شود FLQکرده اند که نتایح بهتری ن بت به سایر روشوها ارایوه موی دهودنرو  آنهوا بوه رو  

1995&1997.) 

=λ  



 

چه عددی است زیاد واضح نی وت وتوی فلوگ و δعددی بی  وفر و یو استناینکه δوکه درای  رابطه )

در موقایوت δ= 0.3کارکرد بهتوری دارد وδ=0.3ستانده چند منطقه به دست می آید,-دند هنگامی که دادهه کارانش نشان دا

ستانده مناطق فنالند -,دادهFLQبارو   (Tohmo t.2004)های مختلف انطباق بیشتری با واقایت های جاماه داردن توه و 

 ده کردنمشاهCILQوLQرا به دست آورد و نتایح بهتر ای  رو  را با روشهای 

سهم مکانی فلگ را با توجه به بخش هوای تخصصوی منطقوه (Flegg A.T.and webber C.D.2000)فلگ و وبر 

بدست آوردنآنها یو ویژگی خاوی را برای بخش های تخصصی یا بخش هایی که سهم مکانی آنها باالی یو اسوت ,قائور شوده 

بودکوه چورا ضورایل  McCann P.and Dewhurst  J.H.L.1998.اندنای  کارشان جواب به سوال مو کوان و دوهرسوت

شهر  یافت و آخری  مرحله تکامر روشهای سهم مکانی است  FLQمنطقه ب رگتر از ضرایل ملی ن ی باشد؟ رو  آنها که به 

 از رابطه زیربدست می آید:
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 می باشدن1,63تا2عبار  بی  6و2بی  LQاز یو ب رگتر است واف ایش تگاریت ی داردنبرای 

 شاخص انتشار وحساسیت -1جدول 

 ح اسیت انتشار lq فااتیتنام رشته

 زراعت و باغداری
2.182 1.050 1.093 

 اری، پرور  کرم ابریشم و زنبور ع ر و شکاردامداری، مرغد
1.850 1.178 1.061 

 جنگلداری
1.793 1.021 1.204 

 ماهیگیری
0.796 1.014 0.959 

 سایر ماادن
1.873 0.976 0.997 

 هاساخت محصوال  غذایی و انواع آشامیدنی
1.063 1.178 1.007 

 ساخت من وجا 
0.471 1.029 0.995 

 و رنگ کردن خ  ساخت پوشاك، ع ر آوری
0.848 1.017 1.000 

 دباغی و پرداخت چرم و سایر محصوال  چرمی
0.103 0.996 0.965 

 ساخت چوب و محصوال  چوبی
0.363 0.977 1.180 

 ساخت کاغذ و محصوال  کاغذی
0.108 0.986 1.045 

 های ضبط شدهچاپ و تکثیر رسانهانتشار، 
0.241 0.981 1.096 

 ایهای ه تهای حاور از تصفیه نفت و سوختهساخت کو، فراورده
0.004 0.978 1.084 

 ساخت مواد شی یایی و محصوال  شی یایی
0.011 0.963 1.017 

 ساخت محصوال  از الستیو و پالستیو
0.520 0.999 1.085 

 ساخت سایر محصوال  کانی غیر فل ی
1.108 1.023 1.171 

 ساخت فل ا  اساسی
0.021 0.957 1.048 



 

 ت محصوال  فل ی فابریکی بج  ماشی  آال  و تجهی ا ساخ
0.500 0.975 1.029 

 بندی نشده در جای دیگرآال  و تجهی ا  طبقهساخت ماشی 
0.279 0.982 0.950 

 های برقی طبقه بندی نشده در جای دیگرساخت ماشی  آال  و دستگاه
0.170 0.976 1.058 

 ایر ارتباطیها و وسساخت رادیو و تلوی یون، دستگاه
0.091 0.966 1.006 

 ساخت اب ار پ شکی، اب ار اپتیکی، اب ار دقیق و انواع ساعت
0.576 0.992 0.996 

 ساخت وسایر نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر 
0.029 0.976 0.959 

 ساخت سایر تجهی ا  ح ر و نقر 
0.042 0.978 0.999 

 جای دیگر و بازیافتساخت مبل ان، مصنوعا  طبقه بندی نشده در 
0.510 1.004 0.980 

 برق 
1.202 0.992 1.103 

 توزیع گاز طبیای
0.686 0.958 0.978 

 آب
1.263 0.994 1.220 

 های م کونیساخت ان
1.953 1.053 1.000 

 هاسایر ساخت ان
1.126 1.057 0.969 

 ع ده فروشی، خرده فروشی، تا یر وسایر نقلیه و کاالها
1.551 0.982 0.987 

 هتر و خوابگاه 
1.017 1.004 0.958 

 رستوران
1.311 1.067 0.944 

 ح ر و نقر جاده ای
0.673 0.990 1.029 

 ح ر و نقر هوایی
0.135 0.973 0.959 

 خدما  پشتیبانی و انبارداری
0.273 0.998 1.051 

 پ ت و مخابرا 
0.292 0.996 0.950 

 بانو
0.420 0.981 1.047 

 های جنبی آنهاهای ماتی و فااتیتسایر واسطه گری
0.577 0.981 1.060 

 بی ه
0.635 0.965 1.007 

 خدما  واحدهای م کونی  شخصی
0.395 1.019 0.932 

 خدما  واحدهای م کونی  اجاری
0.518 1.042 0.933 

 خدما  واحدهای غیر م کونی 
0.378 1.052 0.977 

 خدما  دالالن م تغال 
1.156 0.976 0.965 

 ایه و خدما  ک ل و کارکر
0.402 0.991 0.995 

 امور ع ومی
1.922 0.969 0.933 

 خدما  شهری
0.750 1.008 0.940 

 امور دفاعی 
2.312 0.989 0.933 



 

 امور انتظامی
2.674 0.959 0.934 

 تأمی  اجت اعی اجباری
1.294 0.958 0.932 

 آموز  ابتدائی دوتتی
2.483 0.965 0.933 

 خصووی آموز  ابتدائی
0.466 1.023 0.933 

 آموز   متوسطه ع ومی و متوسطه فنی و حرفه ای دوتتی
2.589 0.966 0.933 

 آموز   متوسطه ع ومی و متوسطه فنی و حرفه ای خصووی
0.248 1.022 0.934 

 آموز  عاتی دوتتی
1.012 0.988 0.934 

 آموز  عاتی خصووی
1.003 0.993 0.939 

 آموز  ب رگ االن دوتتی
0.706 1.001 0.945 

 آموز  ب رگ االن خصووی
1.777 0.985 0.961 

 بهداشت و درمان دوتتی
1.626 0.969 0.934 

 بهداشت و درمان خصووی
1.034 0.981 0.935 

 دامپ شکی
2.196 0.977 1.157 

 مددکاری اجت اعی 
2.005 0.984 0.935 

 تفریحی، فرهنگی ، و ورزشی
1.311 0.991 0.967 

 سیاسیمذهبی و 
1.792 1.010 0.968 

 سایر خدما 
1.153 0.973 0.998 

 

 شناسایی بخش های کلیدی با ضرایب فزاینده

براساس پیوندهای پ ی  و پیشی  م تقیم )پیوندج ء(می توان بخش های اقتصادی منطقه را از تحاظ نوع توتیدا  بوه 

 ا و ستانده های هر بخش ج تجو کرد نچهار گروه طبقه بندی کردنپایه و اساس ای  طبقه بندی در داده ه

اگر پیوند پ ی  تقاضا قوی باشد,به مانی آن است که توتیدکننده کاالی وناتی است در غیر ای  وور  پیوند پ وی  ضوایف 

بوده و بخش مورد بررسی در ش ار توتیدکنندگان کاالی اوتیه طبقه بندی می شودنیانی آن بخش در توتید بیشتر نهواده هوای 

 )کار,زمی ,سرمایه(بکار می بردن    اوتیه 

ازسوی دیگر اگر بخش مورد بررسی سهم باالیی از توتیدا  خود را به سایر بخش ها عرضوه کنود دارای پیونود پیشوی  

قوی است و به ای  مانی است که توتیدکننده کاالی واسطه است,در غیر ای  وور  بخش مورد بررسی دارای شاخص پیشوی  

 ورد نظر توتیدکننده کاالی نهایی مح وب می شودن ضایف بوده و بخش م
)طبقه بندی کاالها براساس شاخص های انتشار وحساسیت دربلوک چهارتایی(-2جدول   

  شاخص انتشارقوی شاخص انتشار ضعیف

 توتید کننده کاالی واسطه اوتیه)محصوال 

 مادنی(

توتیدکننده کاالی واسطه 

 وناتی)موادشی یایی(

 شاخص ح اسیت قوی

 شاخص ح اسیت ضایف   آال (توتیدکننده کاالی نهایی وناتی )ماشی توتیدکننده کاالی نهایی اوتیه)ن و(

 



 

طبقه بندی کاالها براساس شاخص های انتشار و حساسیت در بلوک چهارتایی -3جدول شماره  

2>انتشار 1<انتشار    

  ساخت چوب و محصوال  چوبی

  ساخت کاغذ و محصوال  کاغذی

  های ضبط شدهچاپ و تکثیر رسانه انتشار،

های حاور از تصفیه نفت و ساخت کو، فراورده

 ایهای ه تهسوخت

 

  ساخت مواد شی یایی و محصوال  شی یایی

  ساخت محصوال  از الستیو و پالستیو

  ساخت فل ا  اساسی

ساخت محصوال  فل ی فابریکی بج  ماشی  آال  و 

 تجهی ا 

 

های برقی طبقه بندی دستگاه ساخت ماشی  آال  و

 نشده در جای دیگر

 

  ها و وسایر ارتباطیساخت رادیو و تلوی یون، دستگاه

 برق 

 آب

 ح ر و نقر جاده ای

 خدما  پشتیبانی و انبارداری

 بانو

 های جنبی آنهاهای ماتی و فااتیتسایر واسطه گری

 بی ه

 دامپ شکی

 
 

 زراعت و باغداری

پرور  کرم ابریشم و زنبور ع ر و دامداری، مرغداری، 

 شکار

 جنگلداری

 هاساخت محصوال  غذایی و انواع آشامیدنی

 ساخت سایر محصوال  کانی غیر فل ی

 

ح اسیت
>1        

             

 سایر ماادن

 دباغی و پرداخت چرم و سایر محصوال  چرمی

 بندی نشده در جای دیگرآال  و تجهی ا  طبقهساخت ماشی 

اب ار پ شکی، اب ار اپتیکی، اب ار دقیق و انواع  ساخت

 ساعت

 ساخت وسایر نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر 

 ساخت سایر تجهی ا  ح ر و نقر 

 توزیع گاز طبیای

 ع ده فروشی، خرده فروشی، تا یر وسایر نقلیه و کاالها

 ح ر و نقر هوایی

 پ ت و مخابرا 

 خدما  دالالن م تغال 

 دما  ک ل و کارکرایه و خ

 امور ع ومی

 امور دفاعی 

 امور انتظامی

 تأمی  اجت اعی اجباری

 آموز  ابتدائی دوتتی

 آموز   متوسطه ع ومی و متوسطه فنی و حرفه ای دوتتی

 ماهیگیری

 ساخت من وجا 

 ساخت پوشاك، ع ر آوری و رنگ کردن خ 

 های م کونیساخت ان

 هاسایر ساخت ان

 هتر و خوابگاه 

 رستوران

 خدما  واحدهای م کونی  شخصی

 خدما  واحدهای م کونی  اجاری

 خدما  واحدهای غیر م کونی 

 دما  شهریخ

 
 موز  ابتدائی خصوویآ

آموز   متوسطه ع ومی و متوسطه فنی و حرفه ای 

 خصووی

 
 آموز  ب رگ االن دوتتی

 مذهبی و سیاسی

 

ح اسیت

<1  



 

 آموز  عاتی دوتتی

 آموز  عاتی خصووی

 آموز  ب رگ االن خصووی

 بهداشت و درمان دوتتی

 بهداشت و درمان خصووی

 اجت اعی  مددکاری

 تفریحی، فرهنگی ، و ورزشی

   سایرخدما 

 

 نتیجه گیری وارائه پیشنهادها

طبق ادبیا  سهم مکانی و شاخص انتشار و ح اسیت که گفته شود,بخش هوای کلیودی مشوخص موی شووندنتایی  و 

سوتانده منطقوه ایوی –خش های کلیدی و بخش های پیشرو در سطح منطقه یکی از کاربردهای اساسی اتگوی داده شناسایی ب

 بش ار می آیدن 

ستانده منطقه ایی تهیه کرده اند,درسیاسوت هوای منطقوه ایوی از -تقریبا ت ام کشورهای مختلف جهان که جدول داده

 نتکنیو مذکور استفاده ن وده اند

بخووووش هووووای کلیوووودی و پیشوووورو اسووووتان کردسووووتان مشووووخص مووووی  (9طبووووق جوووودول شوووو اره 

 شودن)زراعت,دامداری,جنگلداری,ساخت محصوال  غذایی وانواع آشامیدنی ,ساخت سایر محصوال  کانی غیر فل ی(  

ای  بخش ها بخش های کلیدی ه تند که اگر در ای  زمینه ها سرمایه گذاری کنند ای  استان به رشد اقتصوادی موی 

ای پیشرو ه تند که اگر به رشد اقتصادی برسند بخش های دیگر راهم به رشود اقتصوادی موی رسوانندن)ه ان رسد و بخش ه

ج له هیرش   که گفت رشد نامتوازن ,بخش ها به یو اندازه رشد ن ی کنند ,چون با رشد بخش های کلیدی مابقی بخش هوا 

 هم رشد میکنندن(  

ازن ماتقد بود,سرمایه گذاری باید در بخش هایی وور  گیرد توا منوافع گذار رشد نامتوبه عنوان پایه (2336هیرش  )

حاور از ای  سرمایه گذاری در سایر بخشهای اقتصادی نفوذ کرده وموجبا  رشد وشکوفایی کر اقتصواد گردنودنوی بیشوتری  

هوای واسوطه ایوی ووناتی و اتویت را به بخش هایی داده که دارای بیشتری  پیوند پ ی  وپیشی  باشندنتذا اتویت اول بوه کاال

 ناتویت آخر به کاالهای نهایی اوتیه داده می شود
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