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 ینب ییتعادل فضا یجاددر ا یبخش کشاورز یگاهجا یابیارز

 با استفاده از جداول 0931کشور در سال  یهااستان

 یاستانده منطقه-داده

 *2زهرا عبدالمحمدی، 1سالله توسلی
 

 
 چكيده

با ساختار  یدگیتنو درهم یمل یتامن ینتأم یی،غذا یتامن ینضرورت تأم یلبه دل یبدون شک بخش کشاورز
بخش  یناست. ا یتحائز اهم یاربس یتوسعه اقتصاد یندکشور در فرآ یو اجتماع یفرهنگ یایی،جغراف ی،صاداقت

کشور وجود دارد و ستانده قابل  یهااستان یآن در تمام هاییربخشاست که تمام ز ییهااز معدود بخش یکی
نقش منحصر به  تواندیمنظر م ینز اها به خود اختصاص داده است، لذا ااستان یدر ساختار اقتصاد یزن یتوجه
ل که بخش ؤاس ینبه ا ییپاسخگو یمطالعه در راستا ینکند. در ا یفاکشور ا ییتعادل فضا یجاددر ا یفرد

 یاستانده منطقه-کشور برخوردار است، به محاسبه جداول داده هایستاندر اقتصاد ا یگاهیاز چه جا یکشاورز
مطالعه  هاییافتهاقدام شده است.  یروش حذف فرض به کارگیرین و با استان کشور به طور همزما 13 یبرا

دامداری، مرغداری، پرورش کرم ابریشم و زنبور »و  «یزراعت و باغدار» یربخشکه دو ز دهدیحاضر نشان م
اول تا  یتدر اولو یباستان کشور به ترت ۰۲در  یبخش کشاورز یبخش اصل یربه عنوان دو ز «شکارعسل و 
از  یکیبه عنوان « هاساخت محصوالت غذایی و انواع آشامیدنی»بخش  ین. عالوه بر اگیرندیار مپنجم قر

 کشور رتبه اول را به خود اختصاص داده است.استان  31 در ی،وابسته به کشاورز یعصنا هاییربخشز ینترمهم

حذف  یکرد، روCHARMروش  ی،استانده منطقه-استان، جدول داده 13 ی،بخش کشاورزهای کليدی: واژه
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 مقدمه

 ینلزوم توجه به ا ی،روزافزون جامعه به محصوالت بخش کشاورز یازهایرو به رشد و ن یتجمع

. کندیبرجسته م یشاز پ یشدر کشور را ب ییغذا یتامن ینتأم یبخش به عنوان منبع اصل

چنان نقش مبخش ه ینا ی،صنعت یداتبا وجود گسترش تول یزن یشرفتهپ یدر کشورها یحت

کشورها  یاتتجرب یاست. بررس حفظ کرده یاقتصاد یهابخش یرسا یانخود را در م یراهبرد

جوامع در دوره گذار  یبرا یتوسعه اقتصاد یرمس یمودنبخش پ ینا زبا غفلت ا دهدینشان م

 یاریبس یهامختلف تفاوت هایینه(. همانطور که کشورها در زمShakeri, 1002ناممکن است )

امر  یندارند، که ا یمتفاوت هاییتو ظرف هایلپتانس یزکشور ن یک دهندهیلرند، مناطق تشکدا

 یهاهر منطقه باشد. مطابق حساب یمتفاوت برا هاییاستگذاریدهنده لزوم سنشان تواندیم

است که تمام  ییهااز معدود بخش یکی یبخش کشاورز یرانمرکز آمار ا یامنطقه

در ساختار  یکشور وجود داشته و سهم ستانده قابل توجه یهاام استانآن در تم هاییربخشز

بخش در کشور محسوب  ینترپرسابقه یخیاز منظر تار ینهر استان دارد، عالوه بر ا یاقتصاد

 ینشده است، بد ینمناطق عج یو اجتماع یفرهنگ یایی،جغراف ی،و با بافت اقتصاد شودیم

 ید.نما یفاکشور ا ییعادل فضادر ت یینقش به سزا تواندیم ترتیب

سوم متوسط بارندگی جهان و با متوسط بارندگی یک ایران  ی،حوزه بخش کشاورز در

و عالوه بر آن، توزیع نامناسب مکانی و زمانی بارندگی  یسه برابر متوسط جهان یرتبخ یزانم

مقاله  ینر اد یرو مسئله مورد بررس ین(. از اShakeri, 1022است ) اییچیدهپ یطشرا یدارا

با  یمختلف اقتصاد یهابخش یوندهایدر هر استان و سنجش پ یبخش کشاورز یگاهجا یابیارز

 یرجداول با ارائه تصو یناست که ا یاستانده منطقه-جداول داده به کارگیریبخش مذکور با 

 یبررس یبرا یدیدر هر استان ابزار مف یبخش ینمناطق و روابط ب یاز ساختار اقتصاد یجزئ

 دهدیما قرار م یرو یشرا پ یسوأل محور یک. مسئله مذکور شوندیمحسوب م ییتعادل فضا

تعادل  یجاددر ا یبرخوردار است و چه نقش یگاهیدر هر استان از چه جا یکه بخش کشاورز

بخش  یگاهو جا یتاهم یدر حوزه بررس یکند؟ مطالعات ارزشمند یفاا تواندیکشور م ییفضا

. مطالعات سازدیروشن م ار یها نکات مهمآن یورت گرفته است که واکاوص یراندر ا یکشاورز

را در  یکه بخش کشاورز ی: گروه اول مطالعاتگیرندیم یجا یانجام گرفته، در دو گروه کل

است و گروه مطالعات مغفول مانده  یندر ا ییاند و بعد فضاقرار داده یمورد بررس یسطح مل

است. البته در  هخاص انجام شد یاییمنطقه جغراف یک یرفاً برااست که ص یدوم شامل مطالعات
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اند، اما قرار داده یها را مورد بررساستان یوجود دارد که تمام یزن یمعدود مطالعات یانم ینا

 نبوده است.  یاستانده منطقه-برآورد جداول داده یآنها بر مبنا یلتحل

 یبه طور همزمان برا یبخش کشاورز هیگاجا یبار به بررس یننخست یمقاله حاضر برا در

-( با محاسبه جداول دادهیبخش اقتصاد 12حالت ممکن ) ترینیلیاستان کشور و در تفص ۱2

 یهاساختار بخش یلتحل یابزار راهگشا برا یکبه عنوان  2CHARMبه روش  یاستانده منطقه

 یگاهجا یینبه منظور تع یاخواهد شد. پس از برآورد جداول منطقه داختهها پراستان یاقتصاد

 بهره گرفته شده است.  یاز روش حذف فرض شورک یهادر اقتصاد استان یبخش کشاورز

 یمسئله و سوأل مطرح شده مطالب مقاله حاضر در شش بخش سازمانده یراستا در

ایران در اقتصاد  یبخش کشاورز یگاهدرباره جا یاجمال ی. بخش نخست به مرورشودیم

را مورد  یمطالعات مرتبط با بخش کشاورز وزهپژوهش در ح یشینهوم پ. بخش دپردازدیم

 یمبخش تنظیراست در دو ز یافتهاختصاص  ینظر ی. بخش سوم که به مباندهدیقرار م یبررس

 CHARMو سپس روش  یااقتصاد منطقه ینظر یبخش اول به اجمال مبانیراست: در زشده 

داده خواهد  یحتوض فرضیحذف  یکردرو ینظر یبخش دوم مبانیرخواهد شد و در ز یحتشر

 یجو در بخش پنجم، نتا باشدیموضوع بخش چهارم از مقاله حاضر م یآمار هاییهشد. پا

 .پردازدیم گیرییجهبه بحث و نت یزن یانیو بخش پا همرتبط ارائه شد هاییلحاصله و تحل

 جایگاه بخش کشاورزی در اقتصاد ایران

درباره بخش  یشرفتهپ یکشورها یاتکه به پشتوانه تجرب یمسائل ینتراز مهم یکی یبه طور کل

بخش  ینو غفلت نسبت به ا توجهییبا ب یکشور یچاست که ه ینا یافت،در توانیم یکشاورز

که در  یمکند. اگر امروزه شاهد آن هست یط یتنتوانسته است دوره گذار خود را با موفق

ها با کاهش مواجه بخش یرنسبت به سهم سا یزسهم بخش کشاور ی،ه صنعتیشرفتپ یکشورها

روند  ینبوده بلکه به معنا یبخش کشاورز ینسب یتکاهش اهم یبه معنا ینبوده است، ا

 یدهپد ینموضوع اساسًا از ا یاتکشورها است. در ادب ینها در اقتصاد ابخش یرسهم سا یندهفزا

معنا که به واسطه  ین(، به اMomeni & Dashtbani, 2610) شودیم یاد "یدد یخطا"با عنوان 

مطلق  یرمقاد یاما وقت دهد،یاز خود نشان م یبخش ارقام نزول یکها سهم بخش یررشد سا

 . سازدیرا آشکار م یمتفاوت یتحکا گیردیقرار م یها مورد بررسبخش یداتتول

                                           
 دوطرفه یبا لحاظ مبادالت همزمان تجار یامنطقهشده محاسبه جداول روش اصالح 1
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ن در آ هاییربخشو ز یبخش کشاورز یتاهم یینآنجا که کانون توجه مقاله حاضر بر تب از

 یگاهجا ییکشور است، الزم است تا با لحاظ ابعاد فضا یهادر استان ییتعادل و عدم تعادل فضا

آن  یاشتغال استان ینافزوده در هر استان و همچنستانده و ارزش یزانبخش را از منظر م ینا

( سهم ستانده، 2در نمودار ) ی،کل یرتصو یک. به منظور ارائه یمدهقرار  کاویمورد وا

 در هر استان ارائه شده است.  یافزوده و اشتغال بخش کشاورززشار

فارس و  مازندران، یهادر ستانده استان یبخش کشاورز شودیمالحظه م همانطورکه

از منظر سهم  ینسهم را به خود اختصاص داده است. همچن یشترینب یخراسان رضو

مازندران، فارس و کرمان سه  یهاناستا یبافزوده هر استان، به ترتافزوده از کل ارزشارزش

و  یکرمان، خراسان جنوب یهابخش، استان یناشتغال در ا یزاناستان نخست بوده و به لحاظ م

 سهم هستند. یشترینب یو بلوچستان دارا یستانس

 (1131استان ) 11افزوده و اشتغال در اقتصاد : سهم بخش کشاورزی از منظر ستانده، ارزش1نمودار 
 مرکز آمار ایران 2۱90ای سال های منطقهزیه و تحلیل پژوهش براساس حسابمأخذ: تج
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استان کشور،  ۱2دهد که از نشان می 2۱19-2۱9۱، طی دوره 2ایهای منطقهآمارهای حساب

هایی های ملی است و دامنه تعداد بخشبخش متناظر با حساب 11فقط استان تهران حاوی 

بخش متغیر است. نکته  9بین حداقل دو بخش تا حداکثر  ها وجود ندارندکه در سایر استان

های جدید در بعضی از شود، ظهور بخشمهم دیگری که در این نوع آمارها مشاهده می

استان  ۱2افتد. طی دوره مذکور از های کشور است که به ندرت در سطح ملی اتفاق میاستان

دهد که ین آمارها همچنین نشان میاند. اهای جدید بودهاستان شاهد ظهور بخش 20کشور، 

اند و به یکباره و به دالیل نامعلوم محو ها وجود داشتههایی در بعضی از استانبخش و یا بخش

اند که یکباره محو و ها وجود داشتههایی در بعضی از استاناند و همچنین بخش یا بخششده

 اند. مجدداً آشکار شده

 پیشینه پژو ش

ایگاه بخش کشاورزی مطالعات ارزشمند بسیاری صورت گرفته است، اما در زمینه بررسی ج

همانطور که در مقدمه اشاره شد این مطالعات یا به بررسی بخش کشاورزی در سطح ملی 

اند که در آن کل کشور به مثابه یک واحد جغرافیایی در نظر گرفته شده است و هویت پرداخته

است و یا صرفًا برای یک منطقه جغرافیایی  مغفول مانده جغرافیایی و بعد فضایی مناطق در آنها

اند و به سایر مناطق به طور همزمان توجه نشده است. البته معدود مطالعاتی خاص انجام گرفته

اند اما مبنای تحلیل آنها برآورد جداول ها را مورد بررسی قرار دادهنیز هستند که تمامی استان

 .است که در ادامه مورد بررسی قرار خواهند گرفتای نبوده ستانده منطقه-داده

Banouei & Vaisi (1022)  در  یوابسته به کشاورز یعبخش صنا یگاهجادر مطالعه خود

ه است و برای این منظور از جدول برآوردی این استان با روش شد یاستان کرمانشاه بررس

AFLQ .وابسته  یعمطلوب بخش صنا یگاهاز جا یحاک ی این پژوهشهایافته استفاده شده است

 یکل، دارا یشینو پ ینپس یوندهایکه در پ یاست، به طوردر استان کرمانشاه  یبه کشاورز

به طور  ی،و خارج یداخل یشینو پ ینپس یوندهایبه پ یوندهاپ ینا یهرتبه اول و با تجز

 . ددهیاقتصاد استان به خود اختصاص م یهابخش یرسا یانرتبه سوم را در م یانگین،م

                                           
سال  یامنطقه یهاحساب یابیمحاسبه و ارز ی،گردآور یراهنما"به گزارش  یامنطقه یهابا حساب یشترب ییآشنا یبرا 1

 National and Regional Accounts of the Iranian Statistics: مراجعه شود یرانشده توسط مرکز آمار ا یهته "2۱92

Center, (1000-1022). 
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Shahnooshi et al (2612)  بخش کشاورزی برای استاناهمیت در مقاله خود به بررسی 

 ستانده استان-از جدول دادهبا استفاده  هاخراسان و همچنین ارتباط این بخش با سایر بخش

. بر اساس اندپرداختهبرآورد شده است  AFLQکه با استفاده از روش  2۱٣0خراسان برای سال 

و  "زراعت و باغداری"، دو فعالیت از انجام عملیات حذف فرضی برای این استان نتایج حاصل

های از زیربخش کشاورزی جز بخش "پرورش حیوانات، کرم ابریشم، زنبور عسل و شکار"

 .های اقتصادی هستندو دارای ارتباط قوی با دیگر فعالیت محسوب شدهکلیدی اقتصاد استان 

Layeghi et al. (1021)  را در  یو اشتغال بخش کشاورز یدتول ینسب یتاخص مزشنیز

افزوده با استفاده از شاخص سهم مکانی اشتغال و ارزشکشور  یهااستان یراستان زنجان و سا

 اند. دادهقرار  یمورد بررس

را مورد توجه قرار  Tekin & Evcim (1022)توان مطالعه در میان مطالعات خارجی نیز می

بخش به بررسی ساختار  ۹9و در  1001ستانده سال -بر مبنای جدول داده داد. در این مطالعه

 اقتصادی ترکیه با تأکید بر بخش کشاورزی پرداخته شده است. 

توان بررسی نمود. این مقاله با هدف بررسی ساختار را می Kula (2662)به عنوان نمونه دیگر 

استفاده نموده است و برای این  این کشور 1001ستانده سال -اقتصادی ترکیه از جدول داده

های نوین که توسط گیری از روش سنتی تعیین بخش کلیدی و همچنین روشمنظور با بهره

اند، سنجش پیوندهای پیشین و پسین مورد توجه قرار واتانابه و راسموسن توسعه یافته-چنری

 گرفته است. 

های آبی پیش روی دودیتمطالعه خود در راستای محدر  Duarte et al. (2662)همچنین 

ستانده و تحلیل بر مبنای روش حذف فرضی پیوندهای -کشور اسپانیا با استفاده از تکنیک داده

بین بخشی را در این کشور بررسی نموده است. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که سه 

 بخش کشاورزی، صنایع غذایی و سایر خدمات به طور کلی بیشترین تأثیر مستقیم و

 غیرمستقیم را روی آب دارند.

رویکرد محققان و که  رسیمیم یبندجمع ینمطالعات انجام شده به ا یبا بررس یجهدر نت

پژوهشگران بیشتر به بررسی اهمیت بخش کشاورزی درون یک استان و یا در سطح ملی 

که معطوف بوده است و ابعاد فضایی آن مورد توجه واقع نشده است. در معدود مواردی هم 

ستانده -ها مدنظر پژوهشگران بوده است لزوم استفاده از جداول دادهبررسی کلیه استان

ای مورد توجه محققین واقع نشده است. لذا مقاله حاضر به منظور ارائه یک تصویر منطقه
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های کشور به طور همزمان و با تأکید بر بینانه از جایگاه بخش کشاورزی در تمامی استانواقع

 ای سعی در تکمیل مطالعات انجام گرفته دارد.ستانده منطقه-شای جداول دادهنقش راهگ

استان و  ۱2ای برای ستانده منطقه-جداول داده CHARMدر این مقاله با استفاده از روش 

اند، سپس جایگاه نسبی محاسبه شده 2۱90فعالیت برای سال  12فعالیت در  12به صورت 

دامداری، مرغداری، »، «زراعت و باغداری»های یربخشهای بخش کشاورزی شامل ززیربخش

در اقتصاد تمام « ماهیگیری»و « جنگلداری»، «پرورش کرم ابریشم و زنبور عسل و شکار

 ها به طور همزمان با استفاده از روش حذف فرضی مورد بررسی قرار گرفته است. استان

 شناسیمبانی نظری و روش

 یردوم در کنار سا یاست که بعد از جنگ جهان یبارز هایهیداز پد یکی یااقتصاد منطقهدر 

مند شده به شکل نظام یآمارها ی،اقتصاد یزیربرنامه ی،توسعه اقتصاد یرنظ هایییدهپد

غفلت  یقترشدمحور ظهور کرد. در حق هاییدگاهو د یکالن و بخش یحسابدار یهانظام

 ییفضا هاییلتحل یالزم را برا ی، بسترهاتوسعه ییان غالب از ابعاد فضایاقتصاد جر هاییهنظر

 یهابه سطوح توسعه در مناطق مختلف محور برنامه یکرد و ضرورت تعادل بخش یجادتوسعه ا

فوق، مسئله  هاییدهپد یربا سا یااقتصاد منطقه یزگرفت. وجه تما یو اجتماع یتوسعه اقتصاد

اقتصاد  هاییتبشاه یی،عدم تعادل فضاتعادل و  یا،مکان، جغراف فضا،است. اقتصاد « ابعاد فضا»

 (. Banouei & Mohajeri, 6102) روندیشمار مبه یامنطقه یزیرو برنامه یامنطقه

است،  یچیدهو پ برینهبر، هززمان یآمار یاستانده منطقه-جداول داده یهآنجا که ته از

 یهااستفاده از انواع روش تا با اندیدهتاکنون کوش 29۹0از دهه  یاگران اقتصاد منطقهپژوهش

سهم  یکرددو رو یرآماریغ یهاروش یطه. در حیندجداول نما یناقدام به محاسبه ا یرآماریغ

و مورد استفاده پژوهشگران قرار  یمعرف یامحاسبه جداول منطقه یبرا ییو تراز کاال یمکان

همزمان  یارلحاظ کردن مبادالت تج یتاست که قابل وشیتنها ر CHARMاست. روش گرفته

 یروش مبنا ینو لذا ا (Abdolmohammadi et al., 6102) را دارد( Cross-Haulingه )دوطرف

 است.مقاله قرار گرفته  یندر ا 2۱90سال  یاستان کشور برا ۱2ستانده -محاسبه جداول داده

 CHARMای با استفاده از روش ستانده منطقه-محاسبه جداول داده

محاسبه جداول  یبرا یدجد یروش یاقدام به معرف 1009در سال  یانکروننبرگ، اقتصادان آلم

لحاظ  یعنی CBروش  یاساس یدر برطرف نمودن نارسائ یسع ینمود. روش ابداع یامنطقه
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 یبه معنا CHARMرا  یدروش جد یننام ا اوهمزمان دوطرفه داشت.  ینکردن مبادالت تجار

 نهاد. « دوطرفه یاظ مبادالت همزمان تجاربا لح یاشده محاسبه جداول منطقهروش اصالح»

 بخشی،یناول: مبادالت واسطه ب یه)ناح یهروابط مربوط به محاسبه سه ناح 1نمودار  در

ستانده -جدول داده یکسوم: ارزش افزوده(  یهناح و خالص صادرات، یینها یدوم: تقاضا یهناح

 به اختصار آورده شده است. یسه بخش یفرض یاستان

 یجدول داده ستانده استان یک یکل یشما :2نمودار

 
 Kronenberg (1009)منبع: 

های ستانده ارزیابی روابط بین بخشی و تعیین بخش-از جمله کاربردهای جداول داده

های متعددی برای ستانده روش-پژوهشگران و تحلیلگران حوزه داده دار است.اولویت

های سنتی و توان به روشها را میند. این روشابخشی معرفی نمودهپیوندهای بین یریگاندازه

های نوین است. در ادامه ی نمود که روش حذف فرضی در زمره روشبندطبقههای نوین روش

 به تبیین مبانی نظری و شیوه محاسبه روش حذف فرضی استراسرت پرداخته خواهد شد. 

 مبانی نظری رویکرد حذف فرضی

کلیدی از منظر  هایبخشبع، شناسایی و تعیین توجه به محدودیت و کمیابی منا با

 هایبخش یشینو پ ینپس یوندهایای برخوردار است. محاسبه پگذاری از اهمیت ویژهسیاست

 یرمتوازنرشد غ یاستراتژ یپشتوانه نظر یمعروف بوده و دارا یسنت یکردکه به رو یاقتصاد

را مورد  هابخش یتاهم خشیب ینب یامبادالت واسطه یبرمبنا یطور کلاست، به یرشمنه

پشتوانه  یکه دارا یاقتصاد هایبخش یتسنجش اهم یننو یکرداما رو دهد؛یقرار م بررسی
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 یاندازه تقاضا بخشی، ینب یاعالوه بر مبادالت واسطه ،قطب رشد فرانسوا پرو است یهنظر

 یدارا یسنت ردیکمنظر نسبت به رو ینو از ا کندیافزوده را هم لحاظ مو اندازه ارزش یینها

ها و از روش یامقاله مجموعه یندر ا یننو یکرداست. منظور از رو یشتریب پذیریانعطاف

حذف  یکردتوجه آنکه کاربرد رو هستند. نکته قابل یبر روش حذف فرض یالگوهاست که مبتن

 : برخوردار است یشتریاز تناسب ببه دالیل زیر  ینسبت به سطح مل یادر اقتصاد منطقه فرضی

ها همواره کمتر از تنوع ها و همچنین تنوع تعداد کاالها در سطح استانتنوع تعداد بخش -2

متناظر در سطح ملی است و از این زاویه احتمال حذف یک بخش در استان نسبت به 

 سطح ملی بیشتر است.

کارگیری روش حذف فرضی، جمعیت فعال یک منطقه و ناحیه از آنجا که به  -1

دهد، قابلیت ه و کل جمعیت را در ناحیه تقاضای نهایی مورد توجه قرار میافزودارزش

 (.Hewings, 29٣1ای را دارد )تبیین بهتر توسعه منطقه

ها دلیل دیگری که به کارگیری روش حذف فرضی را در شناسایی محور توسعه استان -۱

یک فعالیت تولیدی  تعطیلی یک کارگاه، بنگاه و به طور کلی کند، مسئلهپذیر میتوجیه

است که احتمال بروز این رخداد در منطقه به دالیل مختلف مانند سیل، زلزله، تغییرات 

 آب و هوایی و عوامل سیاسی بیشتر از سطح ملی است.

های حذف فرضی کلی را در دو الگوی تقاضامحور لئونتیف و میلر و لهر در مقاله خود، روش

 (. Miller & Lahr, 2661) اندبندی کردهسیمگروه عمده تق سهمحور گش به عرضه

 این نوع حذف  های همگن:ای از بخشحذف سطر و ستون یک بخش و یا مجموعه

ارائه و پس از آن  (Paelink et al, 292۹) دگولدر وابتدا توسط پیلینک، دی کویل 

 ،(Meller & Marfan, 1551) ملر و مارفان، (Schultz, 1555) شولتزاستراسرت، توسط 

است. قاعده اصلی  کار گرفته شده ( بهHeimler, 1881) و هیملر( Milana, 1821)میالنا 

طور  صورت فرضی، یک بخش به روش حذف کامل به این صورت مطرح شد که به

 .شودکامل از اقتصاد حذف می

  :تنها تفاوت این روش با روش اول این است که حذف دو جفت از سه زیر ماتریس

شود، اما مبادالت های اقتصاد حذف میندهای بخش مورد نظر با سایر بخشتمامی پیو

 بسط داده شد.( Cella, 29٣2)شود. این روش حذف توسط سال بخشی حفظ میدرون
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 بخشی یک بخش حذف فقط سطر مبادالت بین -الفها: حذف فقط یکی از زیرماتریس

حذف فقط ستون  -ب های همگن از منظر بخش فروشندهای از بخشبا مجموعه

بخشی های همگن با حفظ مبادالت درونای از بخشبخشی با مجموعهمبادالت بین

توان سناریوی اقتصادی منطقی برای این حالت نمی کهبخشی حذف روابط درون -ج

 Miller) ای حذف شودمنطقهبخشی یا درونمتصور شد که در آن فقط مبادالت درون

& Lahr, 1002). 

محاسبات و سنجش  یاستراسرت( مبنا یکامل )الگو یه، روش حذف فرضمقال یندر ا

 ینا یبرا یاصل یلکشور قرار گرفته است که دو دل یهادر استان یبخش کشاورز یتاهم

 هاییاست که کاست ینینو یکردهایروش از جمله رو ینانتخاب وجود دارد. نخست آنکه، ا

 یلروش به دل ینا یریکارگ به رسدیبه نظر ماست. دوم آنکه،  نمودهرا مرتفع  یسنت یهاروش

 یدیکل یهابخش ییشناسا یبخش موردنظر برا بخشیینو ب یبخشحذف کامل مبادالت درون

 .باشدیحذف م یالگوها یرتر از ساها مناسبدر اقتصاد استان یشروو پ

 یآمار  اییهپا

 است: شدهاستفاده  یآمار هاییهمقاله از دو نوع پا ینا در

با فرض ساختار ثابت فروش  یتدر فعال یتستانده متعارف فعال-جدول متقارن داده -یک

 . یرانبهنگام شده توسط مرکز آمار ا یمل 2۱90محصول سال 

 .یبخش اقتصاد 12 یکاستان کشور به تفک ۱2 یبرا 2۱90سال  یامنطقه یهاحساب -دو

کشور با  یهااستان یاندر م یبخش کشاورز ینسب یگاهجا یمقاله به منظور بررس ینا در

هر استان  یبرا یاستانده منطقه-ستانده، در ابتدا محاسبه جداول داده-داده یکرداستفاده از رو

و  2۱90سال  یجدول مل یاستان بر مبنا ۱2ستانده -منظور جداول داده یناست. بد یازمورد ن

 ییمنظور شناسا س بهاست. سپ بخش محاسبه شده 12در قالب  CHARMاز روش  دهبا استفا

با استفاده از  یجداول برآورد یهر استان به روش حذف فرض یاقتصاد یهابخش یتاهم

 یمحاسبه شد و سپس روش حذف فرض یواردات به صورت جداول داخل یکتفک یاتعمل

محاسبات با استفاده از  یهشد. الزم به  کر است کل یاتیعمل یجداول بوم یاستراسرت رو

 است.گرفته  انجام Excelافزار نرم
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 نتایج و بحث

 گردد؛یدر دو بخش ارائه م یبخش کشاورز یگاهجا ییپژوهش حاضر با هدف شناسا یجنتا

 یاستان و بخش دوم به بررس ۱2در  یتاولو یدارا یاقتصاد یهابخش یبخش نخست به بررس

 افته است. یها اختصاص در استان یبخش کشاورز هاییربخشز یگاهجا

 استان 11در  یشرانپ ی ابخش ییشناسا

ستانده پس از حذف،  یکاهش نسب یزانهر استان به همراه م یتاولو یبخش نخست دارا سه

 یربخش تأث یکاگر حذف  ی،آورده شده است. بر اساس روش حذف فرضپیوست ( 2در جدول )

 یاقتصاد در ساختار اییژهو یتبر ستانده کل استان داشته باشد بخش مورد نظر اهم یادیز

در  یزیناچ یتاست که بخش موردنظر اهم یمعن یناندک باشد بد یرتأث یناستان دارد و اگر ا

 یمهم یجبه نتا توانیجدول م یندارد. با دقت نظر در ا یاقتصاد یهابخش یرارتباط با سا

 خواهد شد. یحکه در ادامه تشر یافتدست 

 است:مشاهده  نتایج حاصل از جدول مورد اشاره به صورت زیر قابل

 های آ ربایجان استان کشور )استان 22اند در های بخش کشاورزی توانستهزیربخش

غربی، اردبیل، ایالم، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، خراسان  شرقی، آ ربایجان

کرمانشاه، گلستان، لرستان، مازندران رضوی، خراسان شمالی، فارس، کردستان، کرمان، 

های اول تا سوم اولویت را به خود اختصاص فعالیت اقتصادی رتبه 12بین و همدان( از 

 دهند. 

  به « هاساخت محصوالت غذایی و انواع آشامیدنی»نکته بسیار حائز اهمیت آنکه زیربخش

استان کشور  2۱در  2های مهم بخش صنایع وابسته به کشاورزیعنوان یکی از زیربخش

رتبه دوم و سوم شده است که این به معنی پیوند  استان حائز 1حائز رتبه اول و در 

 استان کشور است.  10عمیق بخش کشاورزی با بخش دارای اولویت در 

                                           
ساخت محصوالت از »، «هاساخت محصوالت غذایی و انواع آشامیدنی»های منظور از صنایع وابسته به کشاورزی بخش. 1

دباغی و پرداخت چرم و سایر »، «ساخت پوشاک، عمل آوری و رنگ کردن خز»، «ساخت منسوجات»، «توتون و تنباکو

 باشد. می« کاغذیو محصوالت  کاغذساخت »و « ت چوبیساخت چوب و محصوال»، «محصوالت چرمی
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 زیربخش قم و گیالن  زنجان، سمنان، سیستان و بلوچستان، قزوین، های البرز،در استان

 های بخشبه عنوان یکی از زیربخش «هاساخت محصوالت غذایی و انواع آشامیدنی»

 های اول تا سوم قرار داشته است.صنایع وابسته به کشاورزی در رتبه

 های اصفهان، بوشهر، تهران، خوزستان، کهکیلویه و بویراحمد، مرکزی، در استان

ساخت محصوالت های بخش کشاورزی و زیربخش زیربخشهرمزگان و یزد هیچ یک از 

است. که این امر تا حدود  دارای اولویت اول تا سوم نبوده هاغذایی و انواع آشامیدنی

ها، تخصص باال در یک یا چند بخش خاص دیگر و یا زیادی به درجه صنعتی بودن استان

گردد. به عنوان مثال استان بوشهر که در آن بخش ها باز میخیز بودن آنمیزان نفت

درصد جایگاه  21/2۱تانده با کاهش س« ساخت مواد شیمیایی و محصوالت شیمیایی»

درصد کل  22/۱1اول اهمیت اقتصادی را به خود اختصاص داده است، تولیدکننده 

لذا به دلیل تخصص در تولیدات این  2است 2۱90ستانده کشور در بخش مذکور در سال 

بخش رتبه اول به آن اختصاص یافته و از این ناحیه بعد از بخش توزیع گاز طبیعی، 

ها در کاهش ستانده بسیار اندک است تا جایی که رتبه سوم این استان سهم دیگر بخش

درصدی در ستانده کل استان  0٣/2که بخش سایر ساختمان است تنها منجر به کاهش 

 شده است. 

کارگیری روش حذف فرضی در سطح مناطق منجر به شود به همانطور که مالحظه می

ها شده است. به عنوان نمونه ی و اقتصادی در استانهای جغرافیایایجاد نتایج منطبق با واقعیت

غربی اشاره کرد.  های لرستان، اردبیل، کردستان و آ ربایجانتوان به نتایج مربوط به استانمی

ها که به در این استان« دامداری، مرغداری، پرورش کرم ابریشم و زنبور عسل و شکار»بخش 

های اول و شوند، مطابق نتایج حائز رتبهاخته میهای اصلی دامداری در کشور شنعنوان قطب

های حاصلخیز های مازندران و گلستان که دارای زمیندوم شده است. همچنین در مورد استان

شود که سه بخش ها با کشاورزی عجین شده است مشاهده میفراوان هستند و ساختار آن

 د.ها به طور کامل در ارتباط با بخش کشاورزی هستننخست آن

 

                                           
ساخت مواد شیمیایی و »ای مرکز آمار ایران، کل ستانده بخش های ملی و منطقهمطابق حساب 2۱90در سال . 1

میلیون ریال آن در استان بوشهر  22٣122٣0٣میلیون ریال بوده است که  ۱922۱2909به میزان « محصوالت شیمیایی

  است.تولید شده 
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 استان 11 ای بخش کشاورزی در  ر یک از زیربخشارزیابی جایگاه 

های کشور ارائه شده ( به منظور مقایسه جایگاه بخش کشاورزی در اقتصاد استان1جدول )

به همراه میزان  استان ۱2های بخش کشاورزی در رتبه هر یک از زیربخشاست. در این جدول 

در  یدیاطالعات مف مورد اشارهجدول رده شده است. ها آوکاهش نسبی ستانده این زیربخش

 یاراستان کشور در اخت ۱2در  یبخش کشاورز هاییربخشاز ز یکهر  ینسب یگاهارتباط با جا

 است: یرآن به شرح ز یجکه اهم نتا دهدیقرار م

 دوم تا پنجم شده است.  یتاولو یاستان کشور دارا 10در  «یزراعت و باغدار» یربخشز

فارس، همدان، لرستان و کرمان حائز رتبه دوم است و بعد از  یهادر استان شیربخز ینا

، 29/2 یزانبه م یبمذکور منجر به کاهش ستانده کل استان به ترت یهاحذف در استان

، 11/2مازندران با  یهابخش در استان یناست. ا شدهدرصد  99/2و  02/۹، 22/۹

 99/2 یاری، چهارمحال و بخت1٣/۹ یغرب انیج، آ ربا٣2/۹، گلستان 92/۹ یخراسان جنوب

 درصد در کاهش ستانده کل استان رتبه سوم را به خود اختصاص داده 12/2و کرمانشاه 

 است. 

 استان  10در « دامداری، مرغداری، پرورش کرم ابریشم و زنبور عسل و شکار» یربخشز

 یهابخش یانرا در مرتبه اول  یربخشز یناول تا پنجم شده است. ا یتاولو یکشور دارا

با کاهش  یبو لرستان به ترت یخراسان شمال یل،اردب ی،خراسان جنوب یهااستان یاقتصاد

بخش در  ینا یندرصد کسب کرده است. همچن 21/۹و  91/۹، ۹9/2، 01/٣ستانده 

 یغرب یجان، آ ربا29/2 یاری، چهارمحال و بخت02/1، مازندران 20/٣گلستان با  یهااستان

درصد کاهش در ستانده کل استان بعد از حذف رتبه  22/1 یالمو ا 09/۹ردستان ، ک12/2

 دوم را به خود اختصاص داده است. 

 متعلق  «یزراعت و باغدار» یربخشاز حذف ز یستانده ناش یکاهش نسب یزانم یشترینب

 11/2بخش ستانده استان  ینبعد از حذف ا دهدیبه استان مازندران است که نشان م

 یگاهدر جا یدرصد 29/2و بعد از آن استان فارس با کاهش  یافتاهش خواهد درصد ک

مرغداری، پرورش کرم ابریشم و زنبور  دامداری،» یربخشحذف ز یندوم قرار دارد. همچن

 یزانستانده در استان گلستان به م یکاهش نسب یزانم یشترینمنجر به ب« عسل و شکار

 درصد شده است.  01/٣ یزانبه م ینوبدرصد و بعد از آن استان خراسان ج ٣/20
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 یهابخش یاندر م یمناسب یگاهاند جانتوانسته «یگیریماه»و  «یجنگلدار» یربخشدو ز 

کاهش  یزانم یشترینب «یجنگلدار»ها به خود اختصاص دهند. بخش استان یاقتصاد

 یزن «یگیریماه»درصد و بخش  29/0 یزانرا در استان مازندران به م یستانده نسب

 91/0 یزانو بلوچستان به م یستانرا در استان س یکاهش ستانده نسب یزانم یشترینب

 کرده است. یجاددرصد ا

 گیری و پیشنهاد انتیجه
 یگاهجا یکشور، به بررس ییدر تعادل فضا ینقش بخش کشاورز یمقاله با هدف بررس یندر ا

و روش  یاستانده منطقه-ها با استفاده از جداول دادهاستان یبخش در ساختار اقتصاد ینا

 یبخش کشاورز هاییربخشکه ز دهندینشان م یجپرداخته شده است. نتا یحذف فرض

را به خود اختصاص دهند.  یتاول تا سوم اولو یهاکشور رتبه هایستاناز ا یمیاند در نتوانسته

ی، دامدار» یربخشو ز «یزراعت و باغدار» یربخشز یعنی یبخش کشاورز یبخش اصل یردو ز

استان حائز رتبه دوم تا پنجم  10در « مرغداری، پرورش کرم ابریشم و زنبور عسل و شکار

 «یزراعت و باغدار» یربخشاز حذف ز یناش تاندهس یکاهش نسب یزانم یشتریناند. ببوده

 یندوم قرار دارد. همچن یگاهمتعلق به استان مازندران بوده و بعد از آن استان فارس در جا

منجر به « دامداری، مرغداری، پرورش کرم ابریشم و زنبور عسل و شکار» یربخشحذف ز

شده  یآن استان خراسان جنوب زستانده در استان گلستان و بعد ا یکاهش نسب یزانم یشترینب

در ساختار  یمناسب یگاهاند جانتوانسته «یگیریماه»و  «یجنگلدار» هاییربخشاست. اما ز

به  تواندیم یبخش کشاورز یجنتا ینص دهند. با توجه به اها به خود اختصااستان یاقتصاد

در کشور  ییفضا دلتعا یجاددر ا یاقتصاد هاییتفعال یانسهم را در م یشترینطور بالقوه ب

و  یانسان هاییهدرخواهد آمد که از سرما بالفعلبه صورت  یسهم زمان ینداشته باشد. البته ا

 شود. یردارببهره یموجود در کشور به درست یزیکیف

از تعادل  یاریو ستانده به عنوان مع هسهم اشتغال، ارزش افزود یرسه متغ یاناگر تناسب م

 یاز عدم تناسب آشکار یدر منطقه در نظر گرفته شود، بخش کشاورز یتفعال یک ییفضا

و بلوچستان،  یستانس ی،کرمان، خراسان جنوب یهامعنا که در استان ینبرخوردار است. به ا

اشتغال هر استان به  لاز ک یسهم اشتغال در بخش کشاورز ینباالتر یبو لرستان به ترت یالما

 ینباوجود آنکه سهم اشتغال ا یالماست، اما به عنوان مثال در استان ا یافتهبخش اختصاص  ینا

شده در بخش مذکور کمتر از  یجاددرصد است، سهم ارزش افزوده و ستانده ا ۱1بخش بالغ بر 
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بودن  یزدر ناچ ش،بخ ینکار ا یروین یوربودن بهره یینپا یگر. به عبارت دباشدیدرصد م یک

 اتاً  یبخش کشاورز هاییتفعال ییکهسهم ارزش افزوده و ستانده منعکس شده است. از آنجا

 یدعوامل تول یوربهره یدارد، لزوم توجه به ارتقا یعیبا منابع طب یقیعم یوندکاربر بوده و پ

 :گرددیم یشنهادراستا پ یندر ا .یابدیضرورت م

که میان سهم این بخش از میزان وری نیروی کار به طوریضرورت توجه به ارتقای بهره -

 در چند ها تناسب و سازگاری برقرار شود. هرافزوده و ستانده استاناشتغال، ارزش

هدف  با یدر بخش کشاورز یقاتیتحق هاییتظرف یشبه افزا اییژهتوجه و یراخ هایسال

از  یشاقدامات ب ینضرورت ا اشده است ام یننو هایو مهارت یعلم یهایافتهانتقال 

 . یردمورد توجه قرار گ یدبا یشپ

 یسنت یاز کشاورز یدساختار تول ییرتغتحول علمی و استفاده از تکنولوژی نوین به منظور  -

، رعایت الگوی های نوین آبیاری و کشت، استفاده از شیوهمدرن یبه کشاورز یشتیو مع

های بومی هر استان و در صورت امکان روی آوردن به کشت کشت متناسب با ویژگی

گیری و تخصیص منابع مورد توجه ای برای محصوالت خاص در فرایندهای تصمیمگلخانه

 قرار گیرد.

تنیدگی بخش کشاورزی با ساختار اقتصادی، جغرافیایی، اجتماعی و به دلیل درهم -

های اقتصادی به شمار این بخش در مقایسه با سایر بخش تمایز ویژه فرهنگی که وجه

ی شده با بافت اجتماع ینعج یمحصوالت کشاورز یدتول در گذارییاستهر نوع سرود، می

)این استان در زیربخش زراعت و  کاشت پسته در استان کرمانمحدودیت در  یرنظمناطق 

ی صورت گیرد منابع آب یتاساس محدود بر فاً صرتواند نمی باغداری حائز رتبه دوم است(،

 یندرآمد در ا یعو توز ییزابر اشتغال یاثرات نامطلوببا همراه  تواندیمچرا که این اقدام 

 .مناطق باشد

کند: نخست آنکه اتخا  گذاری از سه منظر اهمیت پیدا میهای مقاله به لحاظ سیاستیافته

سزایی را در ایجاد تعادل تواند نقش بهالقوه میهای توسعه بخش کشاورزی به طور بسیاست

های اقتصادی، فعالیت فضایی در پهنه سرزمین ایفا نماید. دوم آنکه در مقایسه با سایر بخش

معیشتی متمرکز شده است و به -بخش کشاورزی در مناطق روستائی و اغلب با ساختار سنتی

 است، ایش مهاجرت به شهرها شدهدلیل پایین بودن جذابیت برای نسل جوان منجر به افز

تواند ها نه فقط منجر به رونق اقتصاد روستایی خواهد شد که میبنابراین اتخا  این نوع سیاست
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ها به ویژه در به عنوان یک عامل بازدارنده مهاجرت نیز تلقی گردد. سوم آنکه این نوع سیاست

 رد.های مرزی کشور، امنیت ملی کشور را تضمین خواهد کاستان
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 پیوست

 1131ستانده استانی سال -استان براساس جداول داده 11: تعیین اولویت اول تا سوم 1جدول 

 استان

 رتبه سوم رتبه دوم رتبه اول

 عنوان بخش

کاهش 

نسبی 

ستانده 

 )درصد(

 عنوان بخش

کاهش 

نسبی 

ستانده 

 )درصد(

 عنوان بخش

کاهش 

نسبی 

ستانده 

 )درصد(

 آ ربایجان شرقی

ساخت محصوالت 

غذایی و انواع 

 هاآشامیدنی

1۱/1 

های اوردهساخت کک، فر

حاصل از تصفیه نفت و 

 ایهای هستهسوخت

٣2/2 

دامداری، مرغداری، 

پرورش کرم ابریشم و 

 زنبور عسل و شکار

2۹/۹ 

 آ ربایجان غربی

ساخت محصوالت 

غذایی و انواع 

 هاآشامیدنی

21/٣ 

دامداری، مرغداری، 

پرورش کرم ابریشم و 

 زنبور عسل و شکار

 1٣/۹ زراعت و باغداری 12/2

 یلاردب

دامداری، مرغداری، 

پرورش کرم ابریشم و 

 زنبور عسل و شکار

۹9/2 

عمده فروشی، خرده 

فروشی، تعمیر وسایل 

 نقلیه و کاالها

19/۹ 
ساخت محصوالت غذایی و 

 هاانواع آشامیدنی
0٣/۹ 

 ۱1/20 ساخت فلزات اساسی اصفهان

های ساخت کک، فراورده

حاصل از تصفیه نفت و 

 ایهای هستهسوخت

11/9 

عمده فروشی، خرده 

فروشی، تعمیر وسایل 

 نقلیه و کاالها

11/2 

 البرز

ساخت محصوالت 

غذایی و انواع 

 هاآشامیدنی

22/2 

عمده فروشی، خرده 

فروشی، تعمیر وسایل 

 نقلیه و کاالها

0٣/2 
ساخت وسایل نقلیه 

 موتوری، تریلر و نیم تریلر 
22/۱ 

 12/۱ هاسایر ساختمان ایالم

، دامداری، مرغداری

پرورش کرم ابریشم و 

 زنبور عسل و شکار

22/1 

عمده فروشی، خرده 

فروشی، تعمیر وسایل 

 نقلیه و کاالها

2۱/1 

 بوشهر
ساخت مواد شیمیایی و 

 محصوالت شیمیایی
 0٣/2 هاسایر ساختمان 2٣/٣ توزیع گاز طبیعی 21/2۱

 تهران

ساخت وسایل نقلیه 

موتوری، تریلر و نیم 

 تریلر 

12/2 

، خرده عمده فروشی

فروشی، تعمیر وسایل 

 نقلیه و کاالها

۹1/2 

های ساخت کک، فراورده

حاصل از تصفیه نفت و 

 ایهای هستهسوخت

۱2/۱ 

چهارمحال و 

 بختیاری

ساخت محصوالت 

غذایی و انواع 

 هاآشامیدنی

۹2/1 

دامداری، مرغداری، 

پرورش کرم ابریشم و 

 زنبور عسل و شکار

 99/2 زراعت و باغداری 29/2

 اسان جنوبیخر

دامداری، مرغداری، 

پرورش کرم ابریشم و 

 زنبور عسل و شکار

01/٣ 
ساخت محصوالت غذایی 

 هاو انواع آشامیدنی
 92/۹ زراعت و باغداری 22/1
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 استان

 رتبه سوم رتبه دوم رتبه اول

 عنوان بخش

کاهش 

نسبی 

ستانده 

 )درصد(

 عنوان بخش

کاهش 

نسبی 

ستانده 

 )درصد(

 عنوان بخش

کاهش 

نسبی 

ستانده 

 )درصد(

 خراسان رضوی

ساخت محصوالت 

غذایی و انواع 

 هاآشامیدنی

21/2 

عمده فروشی، خرده 

فروشی، تعمیر وسایل 

 نقلیه و کاالها

12/2 

مرغداری،  دامداری،

پرورش کرم ابریشم و 

 زنبور عسل و شکار

۱9/2 

 خراسان شمالی

دامداری، مرغداری، 

پرورش کرم ابریشم و 

 زنبور عسل و شکار

 1۹/۹ هاسایر ساختمان 91/۹
ساخت محصوالت غذایی و 

 هاانواع آشامیدنی
29/۹ 

 خوزستان

ساخت کک، 

های حاصل از فراورده

تصفیه نفت و 

 ایهای هستهسوخت

12/1 
ساخت مواد شیمیایی و 

 محصوالت شیمیایی
 ۱1/۱ ساخت فلزات اساسی 12/2

 21/2 ساخت فلزات اساسی زنجان
ساخت محصوالت غذایی 

 هاو انواع آشامیدنی
 01/۹ هاسایر ساختمان ۹۱/۹

 1۹/۹ هاسایر ساختمان سمنان
ساخت محصوالت غذایی 

 هاو انواع آشامیدنی
29/2 

عمده فروشی، خرده 

، تعمیر وسایل فروشی

 نقلیه و کاالها

۱0/2 

سیستان و 

 بلوچستان

عمده فروشی، خرده 

فروشی، تعمیر وسایل 

 نقلیه و کاالها

 01/۹ هاسایر ساختمان 10/۹
ساخت محصوالت غذایی و 

 هاانواع آشامیدنی
٣2/۱ 

 فارس

ساخت محصوالت 

غذایی و انواع 

 هاآشامیدنی

 29/2 زراعت و باغداری 19/1

خرده  عمده فروشی،

فروشی، تعمیر وسایل 

 نقلیه و کاالها

2۱/2 

 1۹/1 ساخت فلزات اساسی قزوین

ساخت وسایل نقلیه 

موتوری، تریلر و نیم 

 تریلر 

1۱/1 
ساخت محصوالت غذایی و 

 هاانواع آشامیدنی
2۹/1 

 قم

ساخت محصوالت 

غذایی و انواع 

 هاآشامیدنی

 ۹1/2 هاسایر ساختمان ٣9/2 های مسکونیساختمان 92/۹

 کردستان

ساخت محصوالت 

غذایی و انواع 

 هاآشامیدنی

21/۹ 

دامداری، مرغداری، 

پرورش کرم ابریشم و 

 زنبور عسل و شکار

09/۹ 

عمده فروشی، خرده 

فروشی، تعمیر وسایل 

 نقلیه و کاالها

99/2 

 ٣۱/۱ هاسایر ساختمان 99/2 زراعت و باغداری 21/9 ساخت فلزات اساسی کرمان

 12/2 زراعت و باغداری 0۱/۹عمده فروشی، خرده  1۱/٣ت محصوالت ساخ کرمانشاه
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 استان

 رتبه سوم رتبه دوم رتبه اول

 عنوان بخش

کاهش 

نسبی 

ستانده 

 )درصد(

 عنوان بخش

کاهش 

نسبی 

ستانده 

 )درصد(

 عنوان بخش

کاهش 

نسبی 

ستانده 

 )درصد(

غذایی و انواع 

 هاآشامیدنی

فروشی، تعمیر وسایل 

 نقلیه و کاالها

کهگیلویه 

 وبویراحمد
 ۱9/2 نفت خام و گاز طبیعی 29/2 هاسایر ساختمان

عمده فروشی، خرده 

فروشی، تعمیر وسایل 

 نقلیه و کاالها

12/2 

 گلستان

والت ساخت محص

غذایی و انواع 

 هاآشامیدنی

۹1/22 

دامداری، مرغداری، 

پرورش کرم ابریشم و 

 زنبور عسل و شکار

 ٣2/۹ زراعت و باغداری ٣/20

 گیالن

ساخت محصوالت 

غذایی و انواع 

 هاآشامیدنی

 02/2 ساخت فلزات اساسی ٣۱/2

عمده فروشی، خرده 

فروشی، تعمیر وسایل 

 نقلیه و کاالها

02/۹ 

 لرستان

مداری، مرغداری، دا

پرورش کرم ابریشم و 

 زنبور عسل و شکار

 02/۹ زراعت و باغداری 21/۹

عمده فروشی، خرده 

فروشی، تعمیر وسایل 

 نقلیه و کاالها

91/2 

 مازندران

ساخت محصوالت 

غذایی و انواع 

 هاآشامیدنی

92/9 

دامداری، مرغداری، 

پرورش کرم ابریشم و 

 زنبور عسل و شکار

 11/2 اغداریزراعت و ب 02/1

 مرکزی

ساخت کک، 

های حاصل از فراورده

تصفیه نفت و 

 ایهای هستهسوخت

 00/1 ساخت فلزات اساسی 2۹/22
ساخت مواد شیمیایی و 

 محصوالت شیمیایی
٣2/2 

 هرمزگان

ساخت کک، 

های حاصل از فراورده

تصفیه نفت و 

 ایهای هستهسوخت

 22/۱ ساخت فلزات اساسی 1٣/۱ حمل و نقل آبی ٣2/2۱

 همدان

ساخت محصوالت 

غذایی و انواع 

 هاآشامیدنی

 22/۹ زراعت و باغداری 1۹/1

دامداری، مرغداری، 

پرورش کرم ابریشم و 

 زنبور عسل و شکار

10/۹ 

 ۱۹/2 سایر معادن 92/٣ ساخت فلزات اساسی یزد
ساخت سایر محصوالت 

 کانی غیر فلزی
۱۹/2 

 های تحقیق مأخذ: یافته
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 1131ستانده استانی سال -استان براساس جداول داده 11یربخش بخش کشاورزی در ز ۴: رتبه 2جدول 

 استان

 زراعت و باغداری -2

دامداری، مرغداری،  -1

پرورش کرم ابریشم و 

 زنبور عسل و شکار

 ماهیگیری -2 جنگلداری -۱

کاهش نسبی 

 ستانده )درصد(
 رتبه

کاهش نسبی 

 ستانده )درصد(
 رتبه

کاهش نسبی 

 رصد(ستانده )د
 رتبه

کاهش نسبی 

 ستانده )درصد(
 رتبه

آ ربایجان 

 شرقی
21/۱ ۹ 2۹/۹ ۱ 02/0 ۹9 0۹/0 ۹2 

آ ربایجان 

 غربی
1٣/۹ ۱ 12/2 1 01/0 2۹ 2۱/0 ۱٣ 

 22 01/0 2۹ 01/0 2 ۹9/2 2 2٣/2 اردبیل

 ۹2 02/0 21 01/0 1 22/1 2۱ ۱1/2 اصفهان

 29 02/0 ۹1 01/0 ۹ 12/1 20 1٣/2 البرز

 2۱ 02/0 19 09/0 1 22/1 ۹ 00/1 ایالم

 1۱ 2۱/0 21 02/0 20 10/0 2 0۱/2 بوشهر

 2٣ 02/0 10 02/0 22 1٣/0 12 2۱/0 تهران

چهارمحال و 

 بختیاری
99/2 ۱ 29/2 1 21/0 2۱ ۱2/0 12 

خراسان 

 جنوبی
92/۹ ۱ 01/٣ 2 22/0 ۱9 0۹/0 ۹1 

 21 0۱/0 ۹2 02/0 ۱ ۱9/2 2 22/۱ خراسان رضوی

خراسان 

 شمالی
92/2 2 91/۹ 2 09/0 22 0۹/0 ۹0 

 11 2۱/0 ۹۹ 01/0 22 12/2 ٣ 2٣/2 خوزستان

 21 2۱/0 22 0٣/0 2 20/2 2 ۱9/2 زنجان

 20 0۱/0 2٣ 20/0 2 19/2 1 99/۱ سمنان

و سیستان

 بلوچستان
۹2/۱ 2 21/۱ ۹ 22/0 ۱2 91/0 20 

 2٣ 0٣/0 22 0٣/0 2 02/2 1 29/2 فارس

 2۹ 09/0 20 0۱/0 2 91/۱ ۹ ۹۹/2 قزوین

 ۹1 0۹/0 22 02/0 ۹ 29/2 2۱ 9۹/2 قم

 ۱9 20/0 ۱٣ 20/0 1 09/۹ ۹ 20/2 کردستان

 ۹2 0۱/0 2۱ 20/0 2 ۱2/۱ 1 99/2 کرمان

 ۱2 29/0 22 20/0 2 12/2 ۱ 12/2 کرمانشاه

کهگیلویه و 

 بویراحمد
02/2 2 12/2 2 0۹/0 ۱2 0٣/0 1۹ 

 ۱0 10/0 ۱9 21/0 1 20/٣ ۱ ٣2/۹ گلستان
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 استان

 زراعت و باغداری -2

دامداری، مرغداری،  -1

پرورش کرم ابریشم و 

 زنبور عسل و شکار

 ماهیگیری -2 جنگلداری -۱

کاهش نسبی 

 ستانده )درصد(
 رتبه

کاهش نسبی 

 ستانده )درصد(
 رتبه

کاهش نسبی 

 رصد(ستانده )د
 رتبه

کاهش نسبی 

 ستانده )درصد(
 رتبه

 ۱0 ۱۹/0 2۹ 21/0 2 29/2 1 9۱/۱ گیالن

 ۱2 29/0 20 2۱/0 2 21/۹ 1 02/۹ لرستان

 19 11/0 ۱2 29/0 1 02/1 ۱ 11/2 مازندران

 2۹ 02/0 ۹1 01/0 2 22/۱ ٣ 10/۱ مرکزی

 2۹ 22/0 2۹ 0۹/0 22 92/0 22 ۹٣/2 هرمزگان

 2۱ 09/0 ۹2 01/0 ۱ 10/۹ 1 22/۹ همدان

 ۹9 01/0 ۹0 0۹/0 ٣ 20/1 1 01/۱ یزد

 تحقیق هاییافتهمأخذ: 

 

 

 


