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  مقدمه

شرو و ي پيها  بخشيين و شناساييها به منظور تع  بخشي ت اندازهيسنجش اهم
ر ي نظي مختلف اقتصاد منطقه ايه هاي نظري  پشتوانهي منطقه داراي عقب مانده

-يپرو م  قطب رشد فرانسواي هيظر و نرشمنيهر متوازن آلبرت ي رشد غي هينظر
ر متوازن ي رشد غي هيها در قالب نظر  بخشي ت اندازهياهم. )1988، 1ميلر(باشد

 ي بازار تقاضا و عرضه (ين بخشي بي مبادالت واسطه اي بر مبنايطور كله  برشمنيه
 ي  قطب رشد پرو، دامنهي هياما در نظر.  شوديده ميسنج) يدي توليها تين فعاليب

 ي، بازار تقاضاين بخشي بياك بخش عالوه بر مبادالت واسطهي يها تيو فعالقلمر
 يديو بازار عوامل تول)  و صادراتيه گذاريمصرف خانوارها، مصرف دولت، سرما (ييانه

   .2 رنديگيطور همزمان مورد توجه قرار مه ز بين)  ارزش افزودهياجزا(
ها در  ت بخشي قلمرو فعالي هد كه دامنشويحات فوق مشاهده مي توضي زمينهدر 

         . من استشري هي هيها در نظر ت بخشي قلمرو فعالي شتر از دامنهي پرو بي هينظر
 ي هيشه در نظري ريكرد سنتيها در رو  بخشي اندازهت ياهم مختلف سنجش يها روش

ها در   بخشي ت اندازهي مختلف سنجش اهميها كه روش دارد، حال آنرشمن يه
  .  پرو استوار استي هيشتر بر نظرين بيكرد نويرو

كرد ين نسبت به روي نوكردي، روي منطقه ايزي و برنامه ريگذار استيبه لحاظ س
ها   بخشيها تي قلمرو فعالي  دامنهرا اوالَيز.  استيشتري بيري انعطاف پذي دارايسنت

ه ب اَين ثا؛ردي گيمالك سنجش قرار م ين بخشي بي واسطه اي تكنولوژ،يكرد سنتيدر رو
 يابي در ارزي اساسيتوانند نقشي در عمل نم»واحد« يكسان قرارداديل وزن يعلت تحم

كسان قراردادي واحد، ارزش يك يكارگيري وزن ه  مراد از ب.دكننفا يها ا ت بخشياهم
 يك بخش در سنجش توليد ي  ارزش افزودهيك واحدارزش  واحد تقاضاي نهايي و يا 

 ارزش ي  تقاضاي نهايي واقعي و يا اندازهي ميت اندازهآن بخش مستقل از نقش و اه
 مذكور يها يين ضمن رفع نارسايوكرد ني رويريكارگه ب .افزوده واقعي آن بخش است

 آن در ي صاد منطقه و محور توسعهها را متناسب با ساختار اقت ت بخشيتواند اهميم
. دكنن يي تبيخوببه  ي و خارجيداخل يوندهاييي و بر حسب پ فضايوندهاي پبالق

  .  دهنديل مي حاضر را تشكي ه مقالي اساسي ابعاد فوق محورهايرسبر

                                                 
1-Miller 
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در بخش . دشوي مير سازماندهيزخش  بپنجن مقاله در ين منظور، مطالب اي ايبرا
ها در  ب آنيمحاسن و معاو ن ي و نوي سنتيكردهاي رويم اساسيف و مفاهي به تعاريك 

 ي خارجيوندهاي و پي داخليوندهايبر حسب پ ، يعنييي فضايوندهايارتباط با پ
 مرتبط ين، الگوهاي و نوي سنتيكردهاي روي، روش شناسدودر بخش . شوديپرداخته م

ها و   بخشيها تيد بر قلمرو فعاليكأبا ت)  تقاضا محور و عرضه محورياالگوه(به آن 
 يه هايپا. رندي گي قرار ميابيها مورد ارز ت بخشي سنجش اهميارهاين معيچن هم
       ج حاصله وينتا. دهنديل مي را تشكسهموضوعات بخش ،  و روش محاسبهيآمار
ه  مقاليريجه گيز به نتيبخش آخر ن.  شوندي آورده مچهار آن در بخش يل هايتحل

  .يافته استاختصاص 
  

 يوندهاين در ارتباط با پي و نوي سنتيكردهاي رويه هايپا ميف و مفاهيتعار - 1

  ييفضا

 يوندهاي بر حسب پيا منطقهيها  بخشي ت اندازهيمقاله اهمن يدر ا
)(1نيپس rBL2نيشي پيوندهاي، پ )( rFL3 كليوندهاي، پ)( rTLيوندهاي، پ 

)(4يداخل rIL5ي خارجيوندهايو پ )( rELاولي.رنديگي م مورد سنجش قرار rBL و به
و  شوند ي از منظر بخش تقاضا كننده در نظر گرفته مrELو rTL،rIL ها تبع آن

 اقتصاد يها ر بخشيك بخش تقاضا كننده از ساي كاالها و خدمات يا واسطهيتقاضا
ن يتحت ا .)ند؟ي آي از كجا مي واسطه اينهاده ها( دهد يشان ممنطقه را ن

)(6ين داخلي پسيوندهايبه پ rTLايو rBLطيشرا r
BILن ي پسيوندهايپ و

)(7يخارج r
imEL يدوم. باشديك ميقابل تفك -rFLد كاالها و ي تولي ه كنندهعرض

ك بخش به كجا يد يتول(  كندي منطقه را آشكار ميها ر بخشيك بخش به سايخدمات 
)(8ين داخليشي پيوندهايبه دو جزء پrFLطين شرايتحت ا.) رود؟يم r

fILيوندهاي و پ 

                                                 
1-Backward Linkages 
2- Forward Linkages 
3 -Total Linkages 
4- Internal Linkages 
5- External Linkages 
6- Internal Backward Linkages 
7- External Backward Linkages 
8- Internal Forward Linkages 
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)(1ين خارجيشيپ r
exEL1992، 3 ديتزنباخر؛1970، 2اگوستينوويچز(. دشويم مي تقس ،

و 2001، 6 ميلر و لهر؛2003، 5سانچز و دوآرته ؛1997 و 1993، 4ديتزنباخر و همكاران
 ).2007، 7ديويد كي و همكاران

 سه ين مقاله دارايسندگان اي نوي دهيم فوق به عقيهف و مفاي تعاريريكارگه ب     
 ستانده  دادهيرف تقاضاط ي الگوهاي شناسچارچوب روش -1 :است ري زيت اساسيمز

 يها در ارتباط با شاخص GSM)(گش محور ي  عرضهيالگو و LDM)(فيلئونت
rBL، rFL،rTL،rILوrELرشد ي استراتژيها استيس -2. شودي مشخص ميبه خوب 

 ي منطقه هم برايها ت بخشي اهميريگر متوازن در ارتباط با اندازهيمتوازن و غ
         يها تي قلمرو فعال-3  و گردندي آشكار ميگذار استي سيلگر و هم برايتحل

 يا منطقهيه هايشه در نظري كه رني نوو ي سنتيكردهايرو  منطقه در قالبيها بخش
 يها ليتوانندبستر تحلي مشخص شده و ميبه خوب و پرو دارند، رشمنيهر ينظ
 rILبهك آن يو تفك rTL منطقه را بر حسبيها ح بخش در سطيي فضايوندهايپ

  .3  دي فراهم نماrELو
 كه مالك است ييا الگوهايها و   روشيله، حاون مقايدر ا يكرد سنتيمراد از رو      

 ي تكنولوژ،هريت و غيشاخص قدرت انتشار، شاخص حساس، rFLوrBLيرياندازه گ
ن ي همي اقتصاد منطقه بر مبنايها ت بخشي است و سنجش اهمين بخشي بياواسطه
ا ارزش ي و يي نهايتقاضا در »واحد« يكسان قرارداديل وزن ي قلمرو با تحمي دامنه
  ).1386، 8گراني و دييبانو(د شوير مي پذها امكان  بخشي افزوده
- ي را در بر ماها و الگوه  از روشيان مقاله مجموعهين در ايكرد نويمنظور از رو      

ك ي حذف در واقع حذف ي مراد از واژه.  است9ي بر روش حذف فرضيرد كه مبتنيگ
ح ك زمان در سطيطور متناوب در ه كن ب مميها  از بخشياا حذف مجموعهيبخش و 

                                                 
1- External Forward Linkages 
2- Augustinovics 
3- Sanchez and Duarte 
4-Dietzenbacher,et.al. 
5- Sanchez and Duarte 
6- Miller and Lahr 
7- David Key, et.al. 
8-Banouei.et.al. 
9-Hypothetical Extraction Methods 
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ك بخش ي حذف ،ح تك منطقه و چند منطقه و در سطيي فضايوندهايون ابعاد پ بديمل

ن ي تحت چن.4شوديدر نظر گرفته م ك زمانيطور متناوب در ه ك منطقه بيا حذف يو 
 يوندهايمنطقه بدون در نظر گرفتن پ يها  بخشي ت اندازهي سنجش اهم،يطيشرا
ك يش از ي بيل هاي تحليشتر براي بيي فضايوندهايپ.  خواهد بوديمعني اساساً بييفضا

-ي مورد استفاده قرار م1»يا منطقهي و بازخوردهاازهيسرر«ن ييمنطقه و با هدف تب
سندگان ينو به نظر .)1985، 3 و ميلر و بلير1997و 1993، 2ديتزنباخر و همكاران (رنديگ
 جدول يبرا نينو كرديچارچوب رو  دريي فضايوندهاي پي  واژهيريكارگه ن مقاله بيا

ه ب - 1 : داشته باشدياديت زياهم توانديم ريل زيبه دالز ين يا تك منطقهداده ستانده
كه  )1986، 4گوسينه( آزاد گرفتن فرض تجارت نظر ن بدون درينو كردي رويريكارگ

ر ي امكان پذ اساساَ.)1995، 5سونيز( رديگي واردات قرار مينيگزي در مقابل جادرست
 و يشتر كاالها و خدمات در سطح منطقه نسبت به اقتصاد ملي بكرحعلت ته ب. ستين

ن ي در چارچوب ايي فضايوندهاي پيريكارگه ن بازتر بودن اقتصاد منطقه، بيچن هم
 يمذكور در سطح مل فرض هك علت آن است كي. كننديدا مي پيشتريت بيفرض اهم

كاردنته  (ابديي متيرقابل تجارت موضوعي غي قابل تجارت نسبت به كاالهاي كاالهايبرا
 تالژه وجود مباديوه  در سطح منطقه بيايبند طبقهنينحال آنكه چ) 2006، 6و سانچو

دا ي مصداق پ كاالها و خدماتي  همهيبرامناطق ر يساك منطقه با يكاالها و خدمات 
بر ق ر مناطيرا با ساك منطقه ي يي فضايوندهايتوان پيط مين شراي تحت اكند ويم

 يي فضايوندهايپ سنجش -2.  مورد سنجش قرار داديبه خوب ي خارجيوندهايحسب پ
را با  ن دارد كه آنيكرد نويوندها در روي پيريه پذيزان تجزي به ميادي زيبستگ

وندها ي پيريه پذي تجزيمبنا. دزسايز مي متماي سنتيكردهاي متعارف در رويوندهايپ
ن در يكرد نوي رويريكارگه گر بيدحسن  .ست ا)1976(7وااازيس افراز شده ميماتر

ز ي متمايكرد سنتيوندها است كه آن را با روي پيريه پذي تجزيچارچوب حذف فرض

                                                 
1-Regional Feedbacks and Spill Overs 
2-Dietzenbacher, et.al. 
3-Miller and Blair 
4- Goccione 
5-Sonis et.al. 
6-Cardenete and Sancho 
7-Miyazawa 
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زاوا به شكل اي مي هس افراز شدي ماتريريكارگه وندها بدون بي پيريه پذيتجز. كنديم

1ي و خارجي داخلهنديب فزايس ضرايماتر«
  . 5ستير ني اساساً امكان پذ»

ازاوا و يس افراز شده مي از پژوهشگران تالش كردند با استفاده از ماتريعيف وسيط     
 وندها ارائهي پ ازياوتف متيرهايها و تفس ليها، تحل، واژهيدر چارچوب روش حذف فرض

، 3 كلمنتز؛1984، 2سال ( rFLو rBL آن به ي هيو تجز rTLبه عنوان نمونه، . ندينما
كسر  با 5خالصن يشين و پي پسمطلقاَ يوندهايپ) 1991، 4 و كلمنتز و روسي1990
 مطلق يوندهاي آن به پي هيل و تجز مطلق كيوندهايپ) 1995، 7سونيز( 6 مختلطاثرات

 و ي داخليوندهايپبه ب ي به ترت9نيشين و پي مطلق پسيندهاويپ. 8نيشي و پنيسپ
باخر و   و ديتزن2002، 10باخر ديتزن( باشنديك ميقابل تفك يخارج يوندهايپ

ن يشين و پي پسيوندهاي و پيداخلن يشين و پيپس يوندهايپ). 1997، 11همكاران
دوآرته و ( بدون كسر اثرات مختلط  12 خالصنيشين و پي پسيوندهايا پيو  يخارج

  .)2002، 13همكاران
 سنجش در يهمكاران وازنباخر و يد يارهايل از روش و معين مقاله به دو دليدر ا     
 ميف و مفاهي كامالً با تعار- 1 :گرددي استان گلستان استفاده ميها  بخشي ت اندازهياهم

rBL  ،rFL  وrTLفيتن تقاضا محور لئويالگوها  در)(LDMمحور ي  و عرضه 
 و ي داخليهاونديپپيوندهاي فضايي بر حسب  - 2.  داردي همخوانGSM)(گش
ر ياك بخش از سيتوان با توجه به واردات يمنطقه را مدر سطح ش بخ هر يخارج

)(مناطق r
imEL ر مناطقيو صادرات آن بخش به سا بخش تقاضا كننده از منظر)( r

exEL 
 در يريت انعطاف پذيقابلعالوه ه ب. مورد سنجش قرار داداز منظر بخش عرضه كننده 

                                                 
1-Internal and External Linkage Multipliers 
2-Cella 
3-Clements 
4-Clement and Rossi 
5-Pure Backward and Pure Forward Linkages 
6-Mixed effects 
7-Sonis 
8-Absolute Total Linkages 
9-Absolute Backward and Absolute Forward Linkages 
10-Dietzenbacher  
11- Dietzenbacher et.al 
12-Net Backward and Net Forward Linkages 
13-Duarte,et.al 
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 يزهايك منطقه در ارتباط با بازخوردها و سرريش از ي بيي فضايوندهاي پيهاليتحل
 حاضر ي  مقالهيجا كه كانون اصل از آن. د كريتوان چشم پوشيرا نم يامنطقهن يب

 يزهايها و سررد بازخوريي فضايهالي تحليسر است، بريا تك منطقهدل اقتصايتحل
  .رندي گين مقاله قرار مي ايهالي، خارج از تحليامنطقه

  

   يي فضايوندهايد بر پين با تأكي و نوي سنتيكردهاي رويشناسش رو-2

ر ي زي كلي دو الگوي دارايكرد سنتيرو، ائه شده در بخشم اريف و مفاهي تعاريدر راستا
  :است

  

 LDM)(ف ي تقاضا محور لئونتيالگو: يكرد سنتيرو-2-1

 فقط به منظور LDM)( ي، الگوشدش مشاهده ي در بخش پهك يطور همان      
)( يريگاندازه rBLمورد ) اضا كنندهتق(دار يآن از منظر بخش خر ا و شاخص مرتبط ب

) پيوندهاي پسين مستقيمي محاسبه منظور هب. رديگياستفاده قرار م )rDBL و 
 nك اقتصاد يدر . پيوندهاي پسين مستقيم و غير مستقيم از روابط زير استفاده مي شود

 به LDM)( ي منطقه در الگو در سطحي تراز مقداري ، ابتدا رابطهيا منطقهيبخش
  .]5[ شوديان مير بيرت زوص
 )1(  rr AeDBL ′=   
)2(  rr LeDIBL ′=  

 [ ]1,,1L=′e واحد استي با اعضايك بردار سطري) 2(و ) 1(در روابط  .r r
ijA a =   

rو  r
ijL l =  هاي ضرايب مستقيم و معكوس لئونتيف را نشان مي به ترتيب ماتريس -

ل يرا تشك LDM ي اصلي بخش تقاضا كننده كه مبناي بر مبناههر دو رابط. دهند
 آثار و ي بر مبنايد و دوميك واحد تولي ارزش ي بر مبناياول. گردندير مي تفس،دهنديم

ك بخش با فرض ثبات ي يينها يك واحد تقاضايش ي افزاميرمستقيغم و يتبعات مستق
د آن بخش در يش توليك زمان نسبت به افزايها در  ر بخشي سايي نهايتقاضا راتييتغ

 ،rDIBL وrDBLشده  اردستاندا يارهايعنوان معبه كه دهد يرا نشان مكل اقتصاد 
ارها در دو ين نوع معي ايريكارگه ب. رنديگي مرراتفاده قتوسط پژوهشگران مورد اس

 واحد بر يكسان قرارداديل وزن ي تحم-1 : مورد چالش قرار گرفته استيقلمرو كل
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 يها فقط بر مبنا  بخشي ت اندازهي كه اهمشودي هر بخش موجب مييا نهيتقاضا
تحت . رديرار گق مورد سنجش ياواسطه يا تكنولوژي و ين بخشي بيامبادالت واسطه

كه )  و صادراتيه گذاري، مصرف دولت، سرمااخانوارهمصرف  (يي نهايط تقاضاين شرايا
 اساساً ،كننديفا مي اي اقتصاديها  بخشيها تي را در قلمرو فعاليقش اساسندر واقع 

وان  تيرق سياز طر )2 (ي  را در رابطهrDIBL چه  چنان- 2. شونديمده گرفته يناد
دار يخش خرن بي بييها پوشاند همي توليهارهي در زنجشوديم، مشاهده مييه نمايتجز

 واژه يريكارگه  بيجاه پژوهشگران، ب از ي بعضهمين دليلبه . در وجود داهفروشندو 
rBL ي  از واژهيسنتكرد يدر رو rTL 1و نوجنتيوتوپولوس ( استفاده نموده اند ،

1973(7. 

) گش عرضه محور ي الگويكرد سنتي رو-2-2 )GSM 

س معكوس يق ماتريد از طريتولن ارزش افزوده و يوند بيپ LDM،GSMبر خالف      
)(1گش −− rBI ي الگويكه با روح كلكند ي ميابينظر بخش عرضه كننده ارز از مو 

  . داردي كامالً همخوانگشعرضه محور 
در چارچوب الگوي rDIFLو مستقيم و غير مستقيم rDFLپيوندهاي پسين مستقيم 

( )GSMند شوصورت زير محاسبه ميه ب.  
 )3(   eBDFL rr =  
)4(  eGDIFL rr =  
  

r. يك بردار سطري با عناصر واحد است                   r
ijB b =   وr r

ijG g =   به  

  

   . 8باشند و معكوس گش مي)ماتريس ضرايب ستانده(ترتيب ضرايب مستقيم 
 ارزش يها به ازا بخش ريك بخش را به سايد يع توليا توزيص و ي تخص)3 (ي رابطه      

م يرمستقيم و غي آثار و تبعات مستق)4 (ي رابطهدهد و يد آن نشان ميك واحد تولي
د آن بخش در كل اقتصاد يش توليك بخش را بر افزاي  يك واحد ارزش افزودهيل يتحم

 ينه دارايز در دو زمين) 4 ( ي، رابطهLDMدر )2( ي همانند رابطه. دنكنيان ميب
 . هر بخشيكسان واحد ارزش افزوده برايل وزن ي تحم نخست اين كه:است ييهانارسا

                                                 
1-Yotopolous and Nugent 
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الت  مبادي  در محدوده راها  بخشي ت اندازهي واحد مذكور عمالً اهميريكارگه ب
ت ارزش يب نقش و اهمين ترتيبد و  دهديقرار ممورد سنجش  ين بخشي بي واسطه
 و دوم اين شوديده گرفته مي اساساً ناد اقتصاديها ها در عملكرد بخش  بخشي افزوده

كه در  يعني اين دي توليره هاي بخش عرضه كننده و بخش تقاضا در زنجيپوشان هم كه 
زمان هم از منظر تقاضا كننده و هم از منظر عرضه  ، يك بخش همديره هاي توليزنج

           حسب  استان گلستان بر يها  بخشي ت اندازهيسنجش اهم. 9ظاهر مي گردند
ن و ي نرمال شده پسيوندهاي پيشرو بر مبناي پيها ا بخشي، و يدي كليها بخش

  .ندوشميمحاسبه ) 4(و ) 2(ن روابط يشيپ
  

   به پيوندهاي فضايينيكرد نويرو بسط - 2-3

 10 ك بخشي ي روش حذف فرض،نيكرد نويها در رو  بخشي ت اندازهيسنجش اهم     
 يد كل اقتصاد مليبخش بر تولحذف ن آثار و تبعات يين و تبك زمايطور متناوب در ه ب

كرد ي رويها  روش مذكور نسبت به روشي از محاسن اصليكي.  استياا منطقهيو 
ن ي بي  واسطهي تكنولوژيها فقط بر مبنا  بخشي ت اندازهين است كه اهمي ايسنت
 ارزش ي ندازه و ايي نهايتقاضا ي رد، بلكه اندازهي گي مورد سنجش قرار نميبخش

ن يدر ا. كنديفا ميت اندازه بخشها اي را در سنجش اهميها نقش اساس بخش ي افزوده
-ي را فهرست ميحداقل هفت روش حذف فرض) 2001، 1ميلر و لهر (لر و لهريمورد م

سندگان يبه نظر نو. دهنديكا مورد استفاده قرار مي آمري اقتصاد شش بخشيكنند و برا
 آن ي شدهو اصالح  )1984، 2سال (، روش ساليهفت روش حذف فرضن ين مقاله، از بيا

و 1993، 4و ديتزنباخر و همكاران 2002، 3ديتزنباخر (نيريزنباخر و ساتيدبه دست 
 يري انعطاف پذي داراي حذف فرضيها ر روشير نسبت به سايل زيبه دال) 1997

ا بر حسب  ريي فضايوندهاي پيها لي بستر تحلنخست اين كه: 11  استيشتريب
 اقتصاد تك ي برايخارجن يشين و پيپس يوندهاي و پيداخلن يشين و پيپس يوندهايپ

ت انعطاف يقابل، م اين كهدو. كندي فراهم مي به خوبر استان گلستاني، نظيمنطقه ا

                                                 
1-Miller and Lahr 
2-Cella 
3-Dietzenbacher 
4-Dietzenbacher, et. al 
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ش از دو منطقه را دارد و ي بيي فضايوندهاي پيازهي و سرراهدن بازخوريي در تبيريپذ
)  كنندهبخش تقاضا( بر حسب واردات ي خارجيوندهايبق بر پ كامالً منطوم اين كهس

در ) بخش عرضه كننده( بر حسب صادرات ي خارجيوندهايو پLDMيدر الگوها
  .است GSMيالگو
 در يي فضايوندهاي منطقه برحسب پيها حات فوق، سنجش بخشيبا توجه به توض     

 تقاضا ين الگويكرد نويرو. د گرفته قرار خوايابي مورد ارزر قالب دو الگون ديكرد نويرو
  . GSMگش عرضه محور يالگون يكرد نويو رو LDMفيلئونت محور

  

 LDM)( في تقاضا محور لئونتي الگونيكرد نوي رو- 1- 2-3

 rBLي هين تجزيچن و هم rFL وrBL آن بهي هي و تجزrTLيري اندازه گيمبنا     
rبه

bILو )( r
imELدر قالب LDMلئونتيف يعني  يدي تراز تولي مقداري ه، بسط رابط

r r rx Z e f=  ي اقتصاديها تيشود كه كل فعالين منظور فرض مي ايبرا. است +
 ياوعهما مجيك بخش و يهر بلوك . ل شده باشديك منطقه از دو بلوك مشخص تشكي

 و بلوك )1( با بخشاولبه عنوان نمونه بلوك . رديگيبر م  منطقه را دريها از بخش
در ) 1984، 1سال(سال . ند شوي منطقه مشخص ميها ر بخشيا ساي )2( با بخش دوم

كه ماهيت بخش يا   مستقل از اينLDM را در چارچوب الگوي rTLرويكرد خود 
  :بلوك، بخش تقاضا كننده و يا بخش عرضه كننده باشد به صورت زير معرفي مي كند

)5(  
   

  
  
) 6       ([ ] [ ] rrrrrr FLBLfeefeeTL +=Π′+Γ′+Π′+Γ′= 2222111211 )()()()(  

 قبل و بعد از حذف ي  توليد منطقه از تفاضلrTLمشخص مي كند كه ) 5 (ي رابطه
 به دو rTL) 6 (ي در رابطه.  كاهش توليد منطقه استي  كنندهد و بيانشوحاصل مي 

به . دست مي آيده  بrBLو rTL از تفاضل rFLو شود  تجزيه مي rFLو rBLجز 
د و شواز منظر بخش تقاضا كننده ظاهر مي rBLر اقتصادي لحاظ روش شناسي و تفِس

                                                 
1-Cella 
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زنباخر و تكرد ديي بر مبناي روrFLحال آن كه .  استLDM منطبق بر الگوي كامالَ
.  در رويكرد سال در نظر گرفته مي شودrFL ي  كه به مثابهrBLهمكاران وي همان 

بخش تقاضا كننده در نظر بگيريم، حال اگر بخش و يا بلوك اقتصاد را فقط بر حسب 
rTLسال به كرد ي در روrBLتحت اين . در رويكرد ديازنباخر و همكاران تقليل مي يابد

ن يوند پسي و پين داخليپس براي هر بلوك را مي توان به دو جز پيوند rBLشرايط، 
  :دكرتجزيه ر ي به صورت زيرجخا

  rBL=ين داخلي پسدونيپ+ين خارجيوند پسيپ     
  r r r

b imBL IL EL= +  
)7(  [ ] [ ] rrrrr fefeBL 1121111 Π′+Γ′= 1بلوك  
)8(  [ ] [ ] rrrrr fefeBL 2212222 Γ′+Π′= 2بلوك   

اسي  با روش شن كامالَوا بخش تقاضاكننده بيان مي شود يهر دو رابطه برحسب بلوك و 
ميزان كاهش ) 7 (ي به عنوان نمونه، رابطه. سازگار استLDMپيوند پسين در الگوي

كاهش توليد ناشي از حذف . را در كل منطقه نشان مي دهد) 1بخش  (1د بلوك يتول
)0( )2(و )1(ن بلوك هاي يمبادالت واسطه اي ب 12 =Aاز دو جز تشكيل شده است  :

 كه ما آن را پيوند پسين )1(كاهش توليد ناشي از كاهش مبادالت واسطه اي بين بلوك 
 كه در )2( و بلوك )1(داخلي ناميده ايم و كاهش توليد مبادالت واسطه اي بين بلوك 

 بايستي )1(كه  بلوك  يعني اين. جا به عنوان پيوند پسين خارجي معرفي شده است اين
همين تفسير را مي توان در خصوص . دكنر مناطق وارد اين ميزان توليد را از ساي

  . مورد استفاده قرار داد) 8 (ي رابطه
  

 GSM)( گش محور ي  عرضهيالگون يكرد نوي رو- 2- 2-3

rيرياندازه گ ، مقداري تراز توليدي لئونتيفي همانند رابطه       
sTL) ايrFL( و 

r آن بهي هيتجز
fIL و r

exEL ، محور گش يعني ي عرضه ي هبسط رابط ` ` `r r rx e z v= + 

  .12 دآيدست ميه به صورت زير ب دو بلوك يبرا
  وند كليپ= ين داخليشيوند پيپ+ ين خارجيشيوند پيپ  

)9(  [ ] [ ]221111111 )()( eVeVexELILFL
rrrrrr

f
r Γ′+Γ′=+=  
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)10(  [ ] [ ]222112222 )()( eVeVexELILFL
rrrrrr

f
r Π′+Π′=+=  

 با ان مي شود و كامالَ حسب بلوك و يا بخش عرضه كننده بي فوق بري هر دو رابطه
 ي به عنوان نمونه، رابطه. است منطبق GSM)(ن در الگوي يشيوند پيروش شناسي پ

زان مي. را در كل منطقه نشان مي دهد) 1بخش  ( )1(ميزان كاهش توليد بلوك ) 9(
از دو ) 12B ()2(و ) 1(كاهش توليد ناشي از حذف مبادالت واسطه اي بين بلوك هاي 

جا به   كه در اين)1(كاهش مبادالت واسطه اي بين بلوك :  تشكيل شده استءجز
عنوان پيوند پسين داخلي معرفي مي شود و كاهش توليد مبادالت واسطه اي بين بلوك 

بدين . ارجي در نظر گرفته شده است كه در اين مقاله پيوند پيشين خ)2( و بلوك )1(
ن مقاله يدر ا.   بايستي اين ميزان توليد را به ساير مناطق صادر كند)1(عني كه بلوك م

r آن بهي هيو تجز rBL محاسبهي برا)10(  و)9( ،)7( روابط
bILو `r

imELو هم  

rنيچن
sFL آن بهي هيو تجز r

fILو r
exEL  اندقرار گرفتهاستفاده مورد.  

  

   و روش محاسبهي آماريه هايپا- 3

 استان گلستان 1380 سال ي ر را جدول داده ستاندهض حاي  مقالهي آماريه هايپا      
 به يك طرح پژوهشي كه در قالب است بخش 50 يجدول مذكور حاو. د دهيل ميتشك

ران، يقات اقتصاد اي استان گلستان در مركز تحقيزيرت و برنامهيريسفارش سازمان مد
 متناسب .)1،1386ييبانو( انجام گرفته است يي اقتصاد، دانشگاه عالمه طباطباي دانشكده

بخش جدول  50، 13 استاني  محور توسعهبا ساختار اقتصاد استان گلستان و به تبع آن
ع يصنا-3معدن، - 2، يكشاورز-1 : شده استعير تجمي بخش به شرح ز7مذكور به 

بخش . خدمات-7ساختمان و -6آب، برق و گاز، - 5ع، ير صنايسا-4، يوابسته به كشاورز
ن بخش يا. است كشور منحصر به فرد يها ر استانيسه با ساي استان در مقايكشاورز

 برابر ارقام سهو حدود داده ل يرا تشك 1380د ناخالص استان در سال يصد تول در31
د ناخالص ي درصد تول54 ش ازيسهم بخش خدمات استان ب.  استي سطح ملدره باشم

 با .)1385ران، ي آمار ازكرم( است يشتر از سهم مشابه آن در سطح ملي و بهدبواستان 

                                                 
1-Banouei 
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ن مقاله متناسب با ي منظور شده در ايها رسد بخشينظر مه حات فوق، بيتوجه به توض
  .استژه محور توسعه استان يه وساختار اقتصاد و ب

  

   آن يل هايج حاصله و تحلينتا -4

 آن در دو بخش يهاليج حاصله و تحلي مقاله، نتايناس روش شيمتناسب محورها     
  :د شوير ارائه مي زيكل
  

  يكرد سنتي آن در قالب رويهاليج حاصله و تحلينتا -4-1

ن نرمال يشين و پيم پسيرمستقيم و غي مستقيوندهايج پي، نتا شماره ي دو جدول      
 يكرد سنتي در روGSM وLDM ي الگوهايبخش استان را كه بر مبنا ي هفت شده

  .دهدياند نشان ممحاسبه شده
 يها ن بخشيشين و پيم پسيرمستقي غم وي مستقيوندهايپ -ي دو   شمارهجدول

  مختلف استان گلستان

  بخشها
م يرمستقيم و غين مستقي پسيوندهايپ

  )LDM)1ينرمال شده در الگو

م يرمستقيم و غين مستقيشي پيوندهايپ

  )GSM)2ينرمال شده در الگو

  09/1  01/1  يكشاورز
  90/0  86/0  عدنم
  99/0  31/1  ي وابسته به كشاورزعيصنا
  03/1  01/1  عير صناياس

  15/1  93/0  آب، برق و گاز
  90/0  00/1  اختمانس

  94/0  88/0  خدمات
  

 )4(و ) 2 (ي  استان گلستان و با استفاده از روابط نرمال شده1380 بخشي سال  هفتارقام بر مبناي جدول : منبع
  . استمحاسبه شده

جدول ) 1(ستون . اند شدهي در دو ستون مشخص سازماندهيكرد سنتيج روينتا     
 بخش استان گلستان هفت ي براLDMي نرمال شده را در الگوrDIBLيمورد بررس

تر   كوچكايتر   بزرگيها بر مبنا  بخشي ت اندازهيار سنجش اهميمع. كنديآشكار م
 نرمال شده از منظر rDIBLچه كه چنان ني ايعني. دشوياز واحد در نظر گرفته م
ن است كه عملكرد متوسط هر ي از اياحد باشد، حاكوتر از  بخش تقاضا كننده بزرگ
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ار، سه بخش از هفت ين معيبا توجه به ا. استشتر از عملكرد متوسط كل استان يبخش ب
: ها عبارتند از ن بخشيا. ندتهستر از واحد   بزرگيها  شاخصيدارابخش استان 

 عملكرد متوسط بخش ساختمان .عير صناي و سايع وابسته به كشاورزي، صنايكشاورز
 .برابر با عملكرد متوسط كل اقتصاد استان گلستان است

 معدن، آب، برق و گاز و خدمات كمتر از عملكرد يها عملكرد متوسط بخش     
توان يمنار، ين معي اين، بر مبناي و بنابراباشنديمتوسط كل اقتصاد استان گلستان م

  . استان در نظر گرفتي شرو در محور توسعهي پي مذكور را جزء بخشهايها بخش

 نرمال شده را از منظر بخش عرضه كننده rDIFLجدول مذكور ارقام) 2(ستون       

ها   بخشي ت اندازهين، سنجش اهميشيار پيعهمانند م. كندي آشكار مGSMيدر الگو
در . رديگيتر از واحد مورد توجه قرار م  كوچكاي تر ز بر اساس بزرگين روش نيدر ا

. باشنديتر از متوسط كل اقتصاد م  نرمال شده سه بخش استان بزرگrDIFLن مورديا
ر يعملكرد متوسط سا.  برق و گازع و آب،ير صناي، سايكشاورز: ها عبارتند از ن بخشيا

ن در يند و بنابراهست اقتصاد كمتر از عملكرد متوسط كل استان گلستان يها بخش
  .رنديگي قرار نميدي كليها  مذكور جزء بخشيها ن روش، بخشيچارچوب ا

 يگذار استيلحاظ س  بهيكرد زمانين رويها در ا  بخشي ت اندازهياما سنجش اهم       
ه كابد ييت مي استان اهمي ن محور توسعهييتب يطور كله  و بي بخشيزيبرنامه رو 

 هم از منظر بخش تقاضا كننده و هم از منظر زمان طور همه ها ب عملكرد متوسط بخش
ج جدول يار و با توجه به نتاين معي اي بر مبنا.رديبخش عرضه كننده مورد توجه قرار گ

 و ي كشاورزيعنياستان فقط دو بخش د كه از هفت بخش شوي مشاهده ميمورد بررس
-يشتر از واحد مي بي ن نرمال شدهيشين و پي پسيوندهاي پيع استان داراير صنايسا

 يها استي سي استان بر مبناي ار، محور توسعهين معين در چارچوب ايبنابرا. باشند
به نظر . ردي گيع استان قرار مير صناي و ساي كشاورزيها توسعه و گسترش بخش

نخست اين  :رسديب بنظر مي عجيل قدريج مذكور به دو دلين مقاله، نتايدگان اسنينو
 يگذار استي سيو هم برا  كنندهلي تحليگانه را هم برااست دويج مذكور سي نتاكه

از به توسعه و ي استان ني  توسعهيك طرف برايرا كه از ي ز؛دهنديدست مه  بيامنطقه
 ي از به توسعهيگر ني است و از طرف ديزر بخش كشاوري كاربر نظيها گسترش بخش

نوع ن ي او دوم اين كه .14دهديدست مه ا بمانند ساير صنايع ربر هي سرمايها بخش
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 استان ي  محور توسعه22 يهاتين قابليتري را با اصل الزمي و هماهنگي سازگار،جينتا
فا ي را ايسش اسانق نقل  و خدمات حمل ويليع تبدي، صناي كشاورزي كه در آن توسعه

ن ين مقاله چنيسندگان اينظر نوه ب .)12 ي ادداشت شمارهيه بد ينگاه كن( كند، ندارديم
 ندارد، ي سازگار)استان ي توسعهژه با محور يبه و( با ساختار اقتصاد استان  كهيجينتا
ل در بخش ي باشد كه به تفصيكرد سنتي روي روش شناسيها ييتواند از نارسايم

  . قرار گرفته استيسمربوط مورد برر
  

  نيكرد نوي آن در قالب رويل هايج حاصله و تحلي نتا-4-2

 استان گلستان را بر يها  بخشي ت اندازهيج اهمي نتا،ي سه شمارهجدول      
  .  كندير م آشكاGSM وLDMي در الگوهاrFLوrBLحسب

بر مبناي نتايج .  در چهار ستون سازماندهي شده استي سه شمارهنتايج جدول     
  :توان به مشاهدات زير رسيدجدول مي

 استان گلستان ي اقتصاديها  حذف بخش ازي ناشديتولكاهش  -ي سه   شمارهجدول

  )ارد ريال و درصديليم(ن يكرد نويدر رو

  GSMپيوند هاي پيشين الگوي  LDMپيوندهاي پسين الگوي
  ها بخش

rBL)1(   درصد)2(  rFL)3(   درصد)4(  

  05/6  994772  08/6  998005  كشاورزي

  04/0  6604  04/0  6025  معدن
  45/5  895860  80/5  953088  صنايع وابسته به كشاورزي

  82/0  135470  83/0  135791  ايعساير صن

  29/0  50013  27/0  44646  آب، برق و گاز
  39/1  228410  47/1  242245  ساختمان

  26/4  698858  01/4  685388  خدمات

 LDMبر مبناي الگوهاي استان گلستان و 1380 سال يبخش ي هفت شماره  جدوليارقام بر مبنا: منبع
  . ستبه علت اجتناب از افزايش حجم مقاله روابط مذكور در مقاله آورده نشده ا. اند محاسبه شده GSMو

ه البته ب(ها   بخشي ت اندازهي از اهمير متفاوتي ارقام جدول تصو     نخست اين كه 
ه  بيكرد سنتي را نسبت به رو ساختار اقتصاد استانيطور كله و ب) ي بخش كشاورزءجز

ع وابسته به يصنا ،ي كشاورزيها  بخشيسب ني ن مورد اندازهيدر ا. دهنديدست م
 LDMيو الگود استان در هر يها ر بخشي و خدمات استان نسبت به سايكشاورز
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ا توجه به ارقام جدول مشاهده به عنوان نمونه ب. رنديگيت قرار ميح در ارجGSMو
 استان ي از حذف بخش كشاورزي ناشميرمستقيغم و يتبعات مستقو  آثار هكد شويم

 08/6م كاهش آن هد در كل استان خواهد شد و سيارد توليلي م998005موجب كاهش 
ع ي از حذف صنايد ناشيمقدار كاهش تول.  استان استيد واقعيدرصد نسبت به كل تول

-ي درصد را نشان م01/4صد و  در80/5ب ي و خدمات استان به ترتيوابسته به كشاورز
  .د شويمشاهده م) 4(و ) 3(يها ز در ستوني روند نني همباَيتقر. دهد
 يا دوگانهيها استين سيكرد نويج روي، نتايكرد سنتيج روي برخالف نتام اين كهدو    
 ي  محور توسعهي پارچه كي منجسم و يها استيدهد و بالعكس سيدست نمه را ب

 از سوييرا ي ز؛سازديان مي نماي استان است را به خوب كاربريها استان كه همانا بخش
 و از سوي  اقتصاد استان ندارددر يت چنداني اهم اساساَع يصناساير  ينسب ي اندازه
ع استان به كاهش ير صناي از حذف ساي ناشميرمستقيغم و ي آثار و تبعات مستقديگر

  . خواهد شدنجرم استان يد واقعي درصد نسبت به كل تول8/0حدود 
 و يانوخ  همي سه شمارهج جدول ين مقاله، نتايسندگان اينظر نوه  بو سوم اين كه     

علت . د داري دو  شمارهج جدول ي استان نسبت به نتا با محور توسعهيشتري بيسازگار
ها  بخشواقعي  ي  ارزش افزودهي و اندازهواقعي  يي نهايتقاضا ي ن است كه اندازهيا

 را در سنجش يتوانند نقش اساسين ميكرد نوي در رويا واسطهيكنولوژهمراه با ت
 سنجش ي، مالك اصليكرد سنتيكه در رو حال آن. ندكنفا ي منطقه ايها ت بخشياهم
  . استيا واسطهي منطقه، فقط تكنولوژيها ت بخشياهم
  

   استانيي فضايوندهايت پينقش و اهم - 4-3

 ميرمستقيغم و ي آثار و تبعات مستقيمشاهدات كلج و ين فقط به نتايشيدر بخش پ      
شماره ي  جداول .شده استسنده بد كل استان يها بر كاهش تول  از حذف بخشيناش

ل استان و در كد يب ارقام مطلق و درصد كاهش تولي به ترتشش و هفت چهار، پنج،
r آن بهي هيتجزو  rBLها را بر حسب سطح بخش

bILو imEL،rFLآن ي هي تجز و 
rبه

fILو r
exEL  يدر قالب الگوهابه ترتيبLDMو GSMكنندي آشكار م.  
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r آن بهي  و تجزيهrBL - ي چهار  شمارهجدول 
bILو r

imELدر قالب الگوهاي LDM 

  )ميليارد ريال(

  معدن  كشاورزي  ها بخش
صنايع وابسته 
  به كشاورزي

ساير صنايع
آب، برق و 

  گاز
  خدمات  ساختمان

  181291  3426  17437  8012  122740  375  319755  كشاورزي

  1340  103  186  427  117  2164  151  معدن
  132883  1537  3615  6252  738812  97  623695  صنايع وابسته كشاورزي

  42257  938  3469  57195  9138  2409  3253  ساير صنايع

  5582  619  7255  603  453  147  300  آب، برق و گاز
  132522  189430  1102  43080  18219  567  8367  ساختمان

  162512  46192  11582  20223  63608  267  42484  خدمات

)(پيوند پسين داخلي r
bIL  319755  2164  738812  57165  7255  189430  162512  

)(پيوند پسين خارجي r
imEL  678250  3861  214276  78596  37391  52815  495876  

)(پيوند پسين rBL  998005  6025  953088  135791  44646  242245  658388  

  .ستامحاسبه شده) 8(و ) 7( استان گلستان و با استفاده از روابط 1380 بخشي سال شماره ي هفتارقام بر مبناي جدول : منبع

r آن بهي  و تجزيهrBL  - ي پنج   شمارهجدول
bILو r

imELتوليد واقعي كل  نسبت به 

  )درصد(استان 

  معدن  كشاورزي  ها بخش
صنايع وابسته 
  به كشاورزي

  ساير صنايع
آب، برق و 

  گاز
  خدمات  ساختمان

  10/1  02/0  11/0  05/0  75/0  00/0  95/1  كشاورزي

  01/0  00/0  00/0  00/0  00/0  01/0  00/0  معدن

  81/0  01/0  02/0  04/0  5/4  00/0  80/3  صنايع وابسته كشاورزي

  26/0  01/0  02/0  35/0  06/0  01/0  02/0  اير صنايعس

  03/0  00/0  04/0  00/0  00/0  00/0  00/0  آب، برق و گاز

  81/0  15/1  01/0  26/0  11/0  00/0  05/0  ساختمان

  99/0  28/0  07/0  12/0  39/0  00/0  26/0  خدمات

)(پيوند پسين داخلي  r
bIL  95/1  01/0  50/4  35/0  04/0  15/1  99/0  

)(پيوند پسين خارجي r
imEL  13/4  03/0  30/1  48/0  23/0  32/0  2/3  

)(پيوند پسين  rBL  08/6  04/0  80/5  83/0  27/0  47/1  01/4  

  ..ستا محاسبه شدهي چهار  شماره استان گلستان و نتايج جدول1380 بخشي سال ي هفت  شمارهارقام بر مبناي جدول : منبع
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 آن به ي  و تجزيهrBL -ي شش  شمارهجدول 
r

fIL و r
exEL در الگوي GSM)  ميليارد

  )ريال

  معدن  كشاورزي  ها بخش
صنايع وابسته به 

  كشاورزي
  ساير صنايع

آب، برق و 
  گاز

  خدمات  ساختمان

  38994  7207  427  3689  623300  133  649155  كشاورزي

  296  590  252  3297  117  4408  513  معدن

  27344  7350  302  4854  102024  48  65190  صنايع وابسته كشاورزي

  16675  33338  771  60873  5613  338  8163  ساير صنايع

  11444  1022  37920  4235  3890  176  21287  آب، برق و گاز

  37828  41760  787  949  1371  81  3466  ساختمان

  566277  137144  9553  57574  159546  1419  246999  خدمات

)(پيوند پيشين داخلي r
fIL  649155  4408  102024  60873  37920  41760  566277  

)(پيوند پيشين خارجي r
exEL  345617  2196  793836  74597  12093  186650  132581  

  rFL  994772  6604  895860  135470  50013  228410  698858پيوند پيشين 

  ..ستامحاسبه شده) 10(و ) 9( استان گلستان و با استفاده از روابط 1380 بخشي سال ي هفت  شمارهارقام بر مبناي جدول : منبع

 آن به ي  و تجزيهrBL  -شماره ي هفت دول ج
r

fIL و r
exEL نسبت به توليد واقعي كل 

  )درصد(استان 

  معدن  كشاورزي  ها بخش
صنايع وابسته 
  به كشاورزي

ساير 
  صنايع

آب، برق و 
  گاز

  خدمات  ساختمان

  24/0  04/0  00/0  02/0  80/3  00/0  95/3  كشاورزي

  00/0  00/0  00/0  02/0  00/0  03/0  00/0  معدن

  17/0  04/0  00/0  03/0  62/0  00/0  40/0  اورزيصنايع وابسته كش
  10/0  20/0  00/0  37/0  03/0  00/0  05/0  ساير صنايع

  07/0  01/0  23/0  03/0  02/0  00/0  13/0  آب، برق و گاز

  23/0  25/0  00/0  01/0  01/0  00/0  02/0  ساختمان
  23/0  84/0  06/0  35/0  97/0  01/0  50/1  خدمات

)(پيوند پيشين داخلي r
fIL  95/3  03/0  62/0  37/0  23/0  25/0  45/3  

)(پيوند پيشين خارجي r
exEL  10/2  01/0  83/4  45/0  06/0  14/1  81/0  

)(پيوند پيشين  rFL  05/6  04/0  45/5  82/0  29/0  39/1  26/4  

  .است محاسبه شدهي شش  شمارهتان و نتايج جدول استان گلس1380 بخشي سال ي هفت شمارهارقام بر مبناي جدول : منبع
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زان ي مها  آني حذف شده و سطرهايها ول مذكور بخشا جديها ارقام ستون     
 را ي و خارجي داخليوندهايد كل اقتصاد استان و پي، كاهش تولد هر بخشيكاهش تول

  . كننديآشكار م
 دهند ي نشان مشماره ي چهار و پنجول ا جد)1( يها به عنوان نمونه، ستون

زان موجب كاهش ي در سطح اقتصاد استان چه ميكه آثار و تبعات حذف بخش كشاورز
ك از ي د، كاهش كداميزان كاهش تولين مياز ا. د كل در اقتصاد استان خواهد شديتول

 و ي داخليوندهايت بخش حذف شده از منظر پيشتر است و وضعي استان بيها بخش
  . باشدي چگونه ميخارج

ج ي نتا.افتي ي پنج شماره جدول )1(توان در ستون ي مشاهدات فوق را مپاسخ
 درصد 08/6، موجب كاهش يدهند كه حذف بخش كشاورزيستون مذكور نشان م

بخش خود د ي درصد كاهش تول95/1زان كاهش كل، ين مياز ا. شوديد كل استان ميتول
د ي درصد كاهش تول13/4 .ميادهي نامين داخليوند پسيما آن را پ است كه يكشاورز

 يخارجن يپس يوندهايپاست كه  ي از حذف بخش كشاورزي استان ناشيها ر بخشيسا
استان ) قبل از حذف(يعني اين كه به منظور حفظ شرايط موجود  .ن بخش استيا

 درصد 13/4از . دكنر مناطق وارد يد خود را از ساي درصد از كل تول13/4 ديباگلستان 
ع وابسته يد مربوط به صناي درصد كاهش تول80/3 استان، يها شر بخيد سايكاهش تول
 از حذف ي استان ناشيها ر بخشيد ساي استان است و سهم كاهش توليبه كشاورز

 ي بخش كشاورزيار قوي بسياتكا كننده ي انيف است و بيار ضعي بسيكشاورزبخش 
 در سطح استان يرزع وابسته به كشاوي صناي واسطه ايبه عنوان تقاضا كننده از كاالها

  . است
 را بر يع وابسته به كشاورزيآثار و تبعات حذف بخش صنافوق  جدول) 3(ستون      

 و يداخلن يپس يوندهاي استان و پيها د بخشيد كل استان، كاهش توليكاهش تول
د كه شو يج جدول مشاهده مي نتايبر مبنا. دهديشان مرا ن آن بخش يخارجن يپس

زان ين مياز ا.  شوديد كل در استان مي درصد تول8/5 كاهش حذف بخش مذكور موجب
 يخارجن يپسوند ي درصد و سهم پ5/4 بخش مذكور يداخلن يپسوند يكاهش سهم پ

  .  درصد است3/1آن 
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 بخش يزان وابستگي ميخارجن يپسوند يد كه از منظر پ شوين، مشاهده ميبنابرا      
ت مشابه آن يشتر از وضعي برابر بچهار  استان حدوديها ر بخشي استان به سايكشاورز

 دو يداخلن يپسوند يعكس آن در خصوص پ.  استيع وابسته به كشاورزيدر بخش صنا
 توان به ي را مي چهار و پنج شمارهول ا جديها ر ستونيسا. دشويبخش مشاهده م

  . دكرر ين صورت تفسيهم
 ي اقتصاديهابخشحذف ب آثار و تبعات ي به ترتي شش و هفت شمارهجداول 

وند يبه پ آن ي هين و تجزيشي پيوندهايپخش عرضه كننده باستان گلستان را از منظر 
گر، يبه عبارت د.  كنندين آشكار ميشي پيخارجن يشيپ يوندهاي و پيداخلن يشيپ

ك ي ي كاالها و خدمات واسطه ا، استانيها ر بخشيساچه  چنانن است كه يفرض ا
د كل يزان موجب كاهش توليستفاده قرار ندهند، چه مد مورد ايند توليبخش را در فرآ

 يوندهاي سهم پي زان خواهد بود و اندازهيمچه ها   سهم كاهش بخش.استان خواهد شد
  .  در كل استان چگونه خواهد بوديخارجن يشيپ يوندهاي و پيداخلن يشيپ

              مشاهده ي هفت شمارهك جدول يحات فوق در ستون يبا توجه به توض     
             ر ي به عنوان عرضه كننده به سايد كه آثار و تبعات حذف بخش كشاورزشو يم

از . د در اقتصاد استان خواهد شدي درصد كل تول05/6 اقتصاد، موجب كاهش يها بخش
 آن يخارجن يشيپوند ي درصد و پ95/3 ي بخش كشاورزيداخلن يشيپوند يزان پين ميا

.  استان استيع وابسته به كشاورزي روند در مورد صنانيبرعكس ا. درصد است1/2
د استان ي درصد كل تول45/5حذف بخش مذكور از منظر عرضه كننده موجب كاهش 

 ي را نشان م83/4 آن يخارجن يشيپوند ي و پ62/0 آن يداخلن يشيپوند يپ. خواهد شد
  . دهند

  

   مطالب و نتيجه گيريي  خالصه- 5

هاي استان گلستان در   بخشي اضر، سنجش اهميت اندازه حي كانون اصلي مقاله      
 در اين مقاله به لحاظ روش شناسي و هم. قالب دو رويكرد سنتي و نوين بوده است

كارگيري رويكرد نوين نسبت به ه  كه بداده شود تا نشان شدچنين كاربردي تالش 
 جهت هاي استان در رويكرد سنتي انعطاف پذيري بيشتري در سنجش اهميت بخش

 هفت ي براي اين منظور از جدول داده ستانده. ريزي بخشي داردگذاري و برنامه سياست
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مبناي معيارهاي رويكرد  بر.  استان گلستان استفاده شده است1380بخشي سال 
دهد كه از هفت بخش استان گلستان، فقط دو بخش، يعني بخش سنتي، نتايج نشان مي

داراي پيوندهاي پسين و پيشين نرمال شده بيشتر صنايع استان بخش ساير كشاورزي و 
  . باشنداز واحد مي

هاي   بخشگسترشهاي توسعه و  بنابراين، در چارچوب اين معيار، سياست
نظر ه  استان را آشكار مي كند كه بي كشاورزي و ساير صنايع مبناي محور توسعه

هاي محور   قابليتتريننويسندگان اين مقاله سازگاري و هماهنگي الزم را با اصلي
 كشاورزي، صنايع تبديلي و خدمات حمل و نقل ي  استان كه در آن توسعهي توسعه

  . كنند را نداردنقش اساسي ايفا مي
ها و پيوندهاي   بخشي اما نتايج رويكرد نوين تصوير متفاوتي از اهميت اندازه

تان را نسبت به طور كلي ساختار اقتصاد اسه ها و ب  داخلي و خارجي آننيشيپپسين و 
هاي كشاورزي،   بخشي در اين مورد، اهميت اندازه. دهنددست ميه رويكرد سنتي ب

صنايع وابسته به كشاورزي و خدمات استان بر مبناي معيارهاي پيوندهاي پسين و 
           چنين پيوندهاي پسين و پيشين داخلي و خارجي نسبت به ساير  پيشين و هم

نظر نويسندگان اين مقاله، نتايج مذكور ه ب. حيت قرار مي گيرندهاي استان در ارج بخش
يك علت اين است كه .  استان داردي خواني و سازگاري بيشتري با محور توسعه هم

بخش همراه با تكنولوژي واقعي  ي  ارزش افزودهي  و اندازه واقعي تقاضا نهاييي اندازه
ها را متناسب با ساختار   بخشي اندازهتوانند اهميت اي در رويكرد نوين بهتر ميواسطه

  .اقتصاد استان نسبت به رويكرد سنتي مورد سنجش قرار دهند
  

  :يادداشت ها

  

 به طور تداخلي مورد استفاده قرار "استان" و "منطقه"هايي نظير در اين مقاله واژه  -1
ف و منظور از استان همان منطقه و يا منطقه همان استان است كه تعاري. گيرندمي

هاي منطقه اي مركز آماري ايران مشخص  هاي حساب قلمرو فعاليت هاي آن در گزارش
  .شده است

  .رجوع كنيد) 1373(اللي جبراي اطالع بيشتر جنبه هاي نظري اين موضوعات به ا-2
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ها   معايب و محاسن آنrFLوrBL در ارتباط باGSMوLDMبررسي جنبه هاي مختلف -3
) 1386(به بانوئي و ديگران :  به عنوان نمونه،به تفصيل در جاي ديگر آورده شده اند

  .مراجعه شود
 براي اطالع بيشتر رابطه بين ابعاد اقتصاد فضا عوامل اقتصاد فضا و معيارهاي آن در -4

، بانوئي، بزازان و )1385(بانوئي، بزازان : ي بهچارچوب جدول داده ستانده منطقه ا
 Banouei,Bazzazan andو ) 1386(، بزازان، بانوئي و كرمي )1385(كرمي 

karami(2007)يدي مراجعه نما.  

كني چي ميازوا، اقتصاد دان ژاپني نقش ارزنده اي را در توسعه و گسترش الگوهاي  -5
: دكرآن جمله مي توان به دو قلمرو اشاره تعميم يافته تعادل عمومي داشته است كه از 

 ماتريس ضرايب فزاينده ي  تجزيه- دو. لئونتيف-  بخشي كينز- الگوي تلفيقي كالن-يك
براي اطالعات .  خارجيي  داخلي و ماتريس ضرايب فزايندهي به ماتريس ضرايب فزاينده

 Miyazawa) 1380(بانوئي: بيشتر الگوهاي ميازاوا و ماتريس افراز شده وي به

(1976), Sonis and Hewings(1999)مراجعه نماييد .  
 از افزايش حجم مقاله، روش شناسي و تفسير واژه هاي مذكور در دوري  به علت - 6

 اطالعات بيشتر و تفصيلي تر اين موضوعات به ايبر. اينجا مورد بررسي قرار نگرفته اند
Cai and Leung (2004), Sanchez and Duarte (2003)جعه نماييد مرا.  

به .  جنبه هاي نظري و روش شناسي اين ابعاد به تفصيل در جاي ديگر بحث شده اند-7
  ).1386(بانوئي و ديگران : عنوان نمونه، نگاه كنيد به

ها  و تفسير اقتصادي آنrBوrAهايهاي نظري تابع توليدي ماتريسبررسي جنبه -8
براي اطالع بيشتر اين . است اين مقاله ي  خارج از حوصلهGSMوLDMالگوهاي در 

  .يدكن مراجعه Oosterhaven,1996و  Dietzenbacher,1997 موضوعات به

جنبه هاي نظري و روش شناسي اين ابعاد به تفصيل در جاي ديگر مورد بررسي  -9
  ).1386( به عنوان نمونه نگاه كنيد به بانوئي و ديگران .ستفته ارقرار گ

و نه ( در واقع حذف مبادالت يك بخش با بخش هاي ديگر "حذف بخش"مراد از  -10
  .از منظر خريدار و فروشنده به ساير بخش ها است) با خود بخش

 از افزايش حجم مقاله، بررسي جنبه هاي نظري، روش شناسي، دوري به علت -11
جا مورد  كارگيري شش روش ديگر حذف فرضي در اينه  معايب و چگونگي بمحاسن،
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 ,Miller and Lahr) ي بررسي اين ابعاد به به تفصيل در مقاله. بررسي قرار نگرفته اند

  .   مورد بحث قرار گرفته است(2001

rي  فرايند محاسبه-12
sTL و ياr

sFLالگويدر )(GSM همانند روابط )به ) 8(و ) 7(، )6(، )5
  ).1386وديگران، بانوئي(تفصيل در جاي ديگر بحث شده است 

د شوريزي استان مشاهده مي سازمان مديريت وبرنامه3-1ي  در گزارش شماره-13
. ستاشده استان درنظر گرفته ي هاي توسعهترين قابليتمحور به عنوان اصلي22كه

ه  كشاورزي و صنايع تبديلي و خدمات حمل و نقل محورهاي كليدي بي توسعه
ريزي استان گلستان سازمان مديريت و برنامه:براي اطالعات بيشتربه. آيندشمارمي

  .مراجعه نماييد) 1384(
 بخش استان گلستان محاسبه شده 50در قالب طرح تحقيقاتي توان اشتغالزايي  -14

شان مي دهند كه توان اشتغالزايي بخش هاي كشاورزي و صنايع وابسته به نتايج ن. است
فراورده هاي نفتي، (بخش ساير صنايع استان . كشاورزي استان به مراتب بيشتر است

مواد و محصوالت شيميايي، محصوالت كاني غير فلزي، فلزات اساسي و محصوالت فلزي 
  ). 1386بانويي (است ) فابريكي و انداع ماشين آالت و تجهيزات
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