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 9/4161) صنایع های بخش پیشین پیوند لحاظ از که بود آن از یحاک نتایج .شد پرداخته اسالمی شورای

 و ریال( میلیارد هزار 6/1396) بازرگانی ریال(، میلیارد هزار 8/1422) کشاورزی ریال(، میلیارد هزار

 پیوند نظر از آنکه حال دارند، اولویت ها بخش سایر به نسبت ریال( میلیارد هزار 8/1280) خدمات

 خدمات ریال(، میلیارد هزار 3/2103) ساختمان ریال(، میلیارد هزار 04/6053) صنایع های بخش پسین،

 افزون ؛گیرند می قرار اولویت در (الیر اردیلیم هزار 2/1486) کشاورزی و ریال( میلیارد هزار 2/1992)

 خدمات و کشاورزی صنایع، های بخش ترتیب، به پسین، و پیشین پیوندهای دسته دو هر نظر از این، بر

 با که رود می انتظار یادشده، کلیدی های بخش تعیین به توجه با ،بنابراین دارند. جای باالتر های رتبه در

 د.کر کمک کشور اقتصادی رشد به انبتو ،ها بخش این توسعه در گذاری سرمایه افزایش و منابع هدایت
 

 .یاجتماع یحسابدار سیماتر کشاورزی، بخش پیشین، و پسین پیوند کلیدی، های بخش :ها واژهدیکل

 JEL: C57, D15, R67 بندیطبقه

 

 مقدمه

 و تولید بر آنها گذاریتأثیر میزان به تنها نه کشور یک اقتصادی های بخش همیتا

 فروش و خرید طریق از ها بخش سایر بر هاآن اثرگذاری میزان به بلکه مستقیم اشتغال

 ،اقتصادی توسعه اولیه مراحل در دارد. بستگی نیز ای سرمایه و ای واسطه کاالهای غیرمستقیم

 گسترش و توسعه صنعتی، توسعه فرآیند در باشد. ضعیف بخشی بین پیوندهای است ممکن

 چنین سطح و مسیر پیوندها، وجود ند.کن می پیدا بیشتری اهمیت 2پسین و 1پیشین پیوندهای

 در مهمی عامل و ستها بخش سایر تقویت در بخشی هر بالقوه ظرفیت دهندة نشان ارتباطاتی

 ارتباطات بیشترین دارای های بخش که رود می  انتظار رود. می شمار به نسبی مزیت به دستیابی

 ها بخش سایر از یا و داشته ها بخش  آن اشتغال و تولید رشد بر بیشتری تأثیر ها بخش سایر با

 از .(Yoosefi and Ghalbash Gharebolaghi, 2013) باشند داشته بیشتری پذیریتأثیر

 عهده بر را پیشرو و رهبری نقش که هایی بخش از اند عبارت راهبردی های بخش رو، این

                                                                                                                                   
1. forward linkage 

2. backward linkage 
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 مانند ،راهبردی های بخش سخن، دیگر به .ندگذار می تأثیر ها بخش سایر بر و گیرند می

 از ای مجموعه دارد، دنبال به خود بعد و قبل را ها حلقه رشته یک که زنجیر از ای حلقه

 آثار تسری موجب ،طریق این از و ندمک می ایجاد خود از بعد و قبل را ها فعالیت و ارتباطات

 از اقتصاد کلیدی های بخش تعیین رو، این از .دشون می اقتصاد های بخش سایر به توسعه و رشد

 ریزان برنامه توجه مورد همواره که است اقتصادی کالن های ریزی برنامه در مهم موضوعات

 تحوالت فناوری، روزافزون رشد به توجه با اقتصادی، هر در .است گرفته قرار اقتصادی

 ،همچنین و تولید نظام تغییر اقتصادی، جدید های فعالیت ظهور المللی، بین و ای منطقه

 ،اقتصاد کلیدی های بخش که است الزم اقتصادی، المللی بین های فعالیت بندی طبقه بازنگری

 راهنمای تا شوند مشخص موجود اطالعات آخرین از استفاده با خاصی، زمانی فاصله با

 بخش .(Hakimipoor and Akbarian, 2016) دباشن اقتصادی گذاران سیاست و ریزان برنامه

 در ،مختلف کشورهای توسعه و رشد روند در راهبردی های بخش از یکی عنوان به ،کشاورزی

 کشورهای توسعه روند یبررس است. بوده برخوردار یخاص تیاهم از ،متفاوت یزمان ادوار

 های بخش نیتر مهم از یکی عنوان به ،کشاورزی بخش توسعه که است آن از یحاک مختلف

 ،کشور داریپا توسعه تحقق برای ضروری ازین شیپ عنوان به آن، از فراتر یحت ای و اقتصادی

 و توسعه انتظار توان ینم بخش، نیا در توسعه موانع رفع بدون که ای گونه به است؛ یاتیح امری

 های نهیزم به نگاهی ،یجهان عرصه در .داشت را صنعت بخش جمله از ها بخش ریسا ییشکوفا

 ممالک، نیا از ارییبس یافتگی توسعه منشأ که است آن اییگو یکنون شرفتهیپ جوامع یتحول

 تاس شده تحوالت ساز زمینه که بوده توسعه هیاول مراحل در کشاورزی بخش در دیتول مازاد

(Motiee Langroodi and Shamsayee, 2007.) سنجش ،1950 دهه از ،منظور همین به 

 تعیین منظور به ستانده -داده رویکرد چارچوب در اقتصادی های بخش پیشین و پسین پیوندهای

 متعددی های روش از و گرفته قرار اقتصاددانان توجه مورد اقتصادی مختلف های بخش کارکرد

 چارچوبی ستانده -داده جداول .(Banouei et al., 2000) است شده استفاده هاآن محاسبه برای

 موجود پیوندهای دهندة نشان و بوده کشور یک اقتصاد در ها بخش میان ارتباط بررسی برای
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 ولی ،است کننده عرضه و تقاضاکننده های بخش منظر از اقتصادی مختلف های بخش میان

، شودنمی منعکس جداول این توسط مصرف و درآمد تولید، هایبخش بین پیوند چگونگی

 صورت به تولید حساب تعامل متعارف، ستانده -داده جدول حسابداری نظام در زیرا

 دنیای حساب و تولید عوامل حساب نهادها، حساب نظیر جامعه های حساب سایر ست.زا درون

 فقط حسابداری نظام نوع این ،نتیجه در .دنشو می گرفته نظر در تولیدی نظام از خارج خارج،

 هاالگو این محوریت باشد. رشدمدار الگوهای به معطوف های نگرش گوی پاسخ تواند می

 اجتماعی مسائل و اشتغال درآمد، توزیع های تحلیل بنابراین، است. اقتصاد تقاضای بخش

 توان می رو، این از .(Banouei et al., 2000) شود می تحمیل سیستم به خارج از هاآن به مرتبط

 یها بخش ییشناسا در یاجتماع یحسابدار سیماتر کردیرو از استفاده مهم تیمز که گفت

 سنجش در زین را یاجتماع ابعاد ،یاقتصاد ابعاد بر عالوه ،کردیرو نیا که است آن یدیکل

 بخشی که هنگامی ،یعنی ؛(Banouei, 2004) ردیگ یم نظر در یاقتصاد یها بخش تیاهم

 تولیدات ،ها بخش ریسا با بخش این پسین پیوند علت به شود، می حذف اقتصاد از فرضی طور به

 دیتول عوامل ها، بخش ریسا دیتول کاهش لیدل به ،جهینت در و ابدی یم کاهش نیز دیگر های بخش

 درآمد ،آن جهینت در و تولید عوامل حساب درآمد ،نیبنابرا رندیگ یم قرار استفاده مورد ترکم

 نهادها ،درآمد کاهش این ؛ بر اثرابدی یم کاهش نیز (جامعه نهادهای) ها شرکت و خانوارها

 دیتول کاهش نیا و شود می تولید دوباره کاهش موجب نیا که کنند می مصرف کمتر

 حسابداری های نظام نواقص به توجه با رو، این از .است نظر مورد بخش نیپس وندیپ نشاندهنده

 های تحلیل در اجتماعی حسابداری ماتریس مزیت و کلیدی های بخش تعیین در بخشی و کالن

 تعیین به ة حاضرمطالع ،(Banouei, 2004) هاآن به نسبت اجتماعی و اقتصادی زمان هم

 یکردرو از استفاده با یرانا در کشاورزی بخش جایگاه ویژه به و اقتصاد یدیکل های بخش

 .دپرداز یم یاجتماع یحسابدار یسماتر

های  بخش شناخت و هابخش نیشیپ و نیپس ارتباطات نییتع نهیزم در یمتعدد مطالعات

 کردیرو از استفاده با زین یتعداد و ستانده -داده جدول از یریگبهره با اقتـصاد کـی یدیکل
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 بـه توجـه بـا است. گرفته صورت مختلف یکشورها در یاجتماع یحسابدار سیماتر

 اشاره نهیزم نیا در مطالعـات از یبرخـ بـه برای رعایت اختصار، تنها مطالعـات، یگـستردگ

 .دشو یم

 ستانده، -داده و مصرف -عرضه جداول» عنوان ای با همطالع در ،(Kula, 2008) کوال

 و ترکیه 2002 ستانده -داده جدول از استفاده با ،«ترکیه اقتصاد در پسین و پیشین پیوندهای

 دو هر اساس بر که رسیدند نتیجه ین، بدوزنی شده نرمال و مستقیم پسین و پیشین پیوندهای

 و برق ،آب) انرژی اساسی، فلزات منسوجات، های بخش غیروزنی، شده نرمال و مستقیم روش

 های بخش وزنی نیز شده نرمال و مستقیم روش دو هر اساس بر و مسافرتی خدمات ( وگاز

 شیمیایی، محصوالت منسوجات، ها، آشامیدنی و هاخوراکی داری، جنگل و شکار ،کشاورزی

 .ندرو می شمار به کلیدی های بخش مستغالت و امالک و ایجاده نقلو حمل فروشی،خرده

 رشد نرخ رد را نقش ترین مهم صنعتی های بخش که ددا نشان مطالعهاین  نتایجهمچنین، 

 تعدیل بررسی به (Rueda-Cantuche, 2009) و همکاران کانتوچه روده .کنند می ایفا اقتصادی

 در ستانده -داده جدول بر مبتنی کلیدی های بخش تحلیلو تجزیه اساس بر اروپا اقتصاد ظرفیت

 تنها تولید ،دیدگاه از که داد نشان مطالعه نتایج پرداختند. اروپا اتحادیه عضو کشورهای

 و فروشی عمده ساختمان،های  بخش درآمد، و اشتغال تولید، دیدگاه از و شیمیایی محصوالت

 و ورزشی فرهنگی، های فعالیت و موتوری  نقلیه وسایل نگهداری بازرگانی، فروشی، خرده

 ,Khan) خان ،دیگر ای مطالعه در .شوند می شناخته کلیدی های بخش عنوان به سرگرمی

 مستغالت، خدمات نظیر مختلف های بخش که داد نشان خدمات، های زیربخش بر تمرکز با ،(2010

 پذیرند و تأثیر می اطالعات فناوری زیربخشاز  مستقیم طور به ونقل و گردشگری حمل آموزش،

 حیات کنند. می رشد ای چشمگیر گونه به دارند، اطالعات فناوری بخش با که پیوندهایی دلیل به

 در کشاورزی های زیربخش جایگاه بررسی به (Hayat Gheibi et al., 2010) همکاران و غیبی

 که ندرسید نتیجه یندب و دپرداختن ستانده -داده رویکرد با اصفهان استان اقتصادی های بخش میان

 مرغداری، دامداری، بخش و باغداری و زراعت های زیربخش) کشاورزی گروه از زیربخش دو
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 اصفهان استان اقتصاد کلیدی های بخش عنوان به (شکار و عسل زنبور و ابریشم کرم پرورش

 محصوالت تولید) کشاورزی به وابسته صنایع گروه از زیربخش دو ،همچنین ؛شوند می محسوب

 قرار استان این اقتصاد کلیدی های بخش گروه در (منسوجات تولید و ها آشامیدنی انواع و غذایی

 .است داده اختصاص خود به را نخست ةرتب اساسی فلزات ساخت ها، بخش سایر میان در ند ودار

 ماتریس رویکرد از استفاده با ،(Dehghan Shoorkand et al., 2011) همکاران و شورکند دهقان

 -داده جدول مبنای بر مطالعهاین  نتایج ند.پرداخت ها ، به سنجش اهمیت بخشاجتماعی حسابداری

 رویکرد چارچوب در خدماتی های بخش که داد نشان اجتماعی حسابداری ماتریس و ستانده

 در غیرخدماتی های بخش که است حالی در این و یابند می اهمیت اجتماعی حسابداری ماتریس

 Yoosefi and) یبالغ قره غلباش و یوسفی ند.شو می برجسته ستانده -داده رویکرد چارچوب

Ghalbash Gharebolaghi, 2013) استفاده با ایران اقتصاد های بخش نسبی اهمیت تعیین به نیز 

 نتیجه ینبد و پرداختند خالص پیشین و پسین های پیوند رویکرد اتخاذ و ستانده -داده شیوة از

 آموزش و رستوران، و هتل فروشی، عمده و فروشی خرده نظیر خدماتی های فعالیت که رسیدند

 ,Rahmani) رحمانی ،چنینهم ند.از اهمیت نسبی بیشتری برخوزدار ها بخش سایر به نسبت

 تحلیل از استفاده با کرمان، استان اقتصاد در گردشگری بخش جایگاه» عنوانبا  ای مطالعه در ،(2013

 استان این اقتصاد در پیشرو های بخش از نقلو حمل فعالیت که رسیدند نتیجه ین، بد«ستانده-داده

 به (Humavindu and Stage, 2013) استیج و هومویندو ،دیگر ای مطالعه در آید. می حساب به

 -داده جدول و اجتماعی حسابداری ماتریس اساس بر نامیبیا اقتصاد کلیدی های بخش شناسایی

 ، معدن و خدمات دولتیحاضر حال در که داد نشان مطالعه این نتایج پرداختند. ستانده

 اثرات لحاظ از نیز صنایع و خدمات های بخش از بعضی روند و شمار می به کلیدی های بخش

 زایی اشتغال و درآمدی اثرات لحاظ از کشاورزی بخش که حالی در دارند، اهمیت تولیدی

 شناسایی به ،(Farzin et al., 2015) همکاران و فرزین همچنین، است. تری مهم بخش

 نشان نتایج پرداختند. ستانده  -داده مدل مبنای بر ایران گردشگری صنعت در کلیدی های بخش

 گردشگری صنعت کلیدی های بخش ،گذاری سرمایه و تولید کشش معیار اساس بر که ددا
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 ای کتابخانه خدمات و آبی و ریلی نقلو حمل خدمات مسافر، ای جاده نقلو حمل خدمات شامل

 کشش مطابق ؛ ودارند محوری نقشی کشور تولید افزایش و اقتصادی رشد تحقق در ها موزه و

 عنوان به کشور گردشگری صنعت در آبی نقلو حمل خدمات بخش توسعه درآمد، اشتغال

 عنوان با ای همطالع در ،(Khorrami, 2015) خرمی ،همچنین است. مناسب اقتصاد کلیدی بخش

 به ،«)مطالعة موردی استان همدان( کشاورزی بخش اشتغال طریق از اقتصادی توسعه تحقق»

 جدول از استفاده با اشتغال دیدگاه از همدان استان کلیدی های بخش بندی رتبه و شناسایی

 اشتغال ایجاد هفتم رتبه کشاورزی بخش که داد نشان او مطالعه نتایج پرداخت. ستانده -داده

 و پیشین پیوند نظر از ششم رتبه دارای همدان استان در بخش این ،همچنین داراست؛ را مستقیم

 تعیین به نیز (Hakimipoor and Akbarian, 2016) و اکبریان پور حکیمی است. پسین

 -داده جدول نتایج اساس بر ویژه بردار روش کارگیری به با ایران اقتصاد کلیدی های بخش

 بردار روش اساس بر و بخش ، شانزدهراسمیوسن روش اساس بر و پرداختند 1390 سال ستانده

 و آالت ماشین ساخت کاغذی، محصوالت و کاغذ ساخت شامل بخش نیز چهار ویژه

 های بخش عنوان به را موتوری نقلیه وسایل ساخت و دفتری آالت ماشین ساخت تجهیزات،

ای  مطالعه در ،(Guo et al., 2018) همکاران و گوا ،همچنین کردند. مطرح ایران اقتصاد کلیدی

 :نیچ در کربن انتشار کاهش و یانرژ در ییجو صرفه یبرا یدیکل یهابخش» عنوان با

 جمله از یدیکل یهابخش که افتندی دست جهینت نیدب ،«ستانده -داده روش اساس بر شواهدی

 و جاده قیطر از نقلو حمل ،یفروش خرده و یفروش ساختمان،عمده ،یاساس ییایمیش مواد دیتول

 اکسد کربن گاز دی انتشار و یانرژ مصرف تنها نه نیچ یاقتصاد نظام در مستغالت و امالک

 به انتشار و کنند یم مصرف زین یتوجه قابل یلیفس یانرژ بلکه کنند، یم کنترل را هابخش ریسا

 رودباری و آبادی  فیض .ندپرداز می هابخش ریسا از تقاضا قیطر از یادیز اکسد کربن دی

(Faizabadi and Roodbari, 2018) سایر با کشاورزی بخش پیوند و جایگاه بررسی به 

 داد نشان مطالعه این نتایج پرداختند. ستانده -داده جدول از استفاده با ایران اقتصاد در ها بخش

 در و داشته قرار هفتم جایگاه در بندی رتبه نظر از کشاورزی بخش بخشی، پانزده اقتصاد در که
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 و زراعت ماهیگیری، گروه سه به نسبت مرغداری و دامداری بخش نیز بخشی 65 اقتصاد

 ,Wen and Wang) وانگ و ون است. برخوردار بیشتری اهمیت از داری جنگل و باغداری

 دیاکس ید سطح کاهش نظر از یدیکل یها استان و یدیکل یهابخش ییشناسا به نیز (2019

 بر که دو بدین ننیجه رسیدن پرداختند MRIO مدل از استفاده با نیچ در یاقتصاد رشد و کربن

 و دیتول اند از عبارت یا گلخانه یگازها دیتول کاهش یاصل یها بخش ،نیپس یوندهایپ اساس

 ریسا و نگیائونیل در یساز رهیذخ و نقلو حمل و مغولستان و یشانش در گرما و برق تأمین

 شامل کربن دیاکس ید انتشار کاهش یاصل یها بخش نیز نیشیپ یوندهایپ اساس بر ؛ وها التیا

 ریسا و مغولستان در یآهن فلزات فشار و ذوب و یهب در یفلزریغ یمعدن محصوالت

  .ستها التیا

 یها بخش تعیین به یادشده داخلی مطالعات اکثر که دهد می نشان پیشین مطالعات مرور

 روش از یزن برخی از مطالعات اند؛ پرداخته ستانده -داده روش از استفاده با یرانا اقتصاد یدیکل

 به نسبت ة حاضرمطالع یزتما وجه رو، این از .اند دهکر استفاده اجتماعی حسابداری ماتریس

 یرانا اجتماعی حسابداری ماتریس آخرین از ،حاضر مطالعه در که است آن یشینپ مطالعات

 شده استفاده شده، یهته یاسالم یشورا مجلس یها پژوهش مرکز توسط 1390 سال در که

 جدول با یسهمقا در یاجتماع یحسابدار یسماتر از استفاده یتمز که است ذکر به الزم است.

 ابعاد بر عالوه ،یرانا اقتصاد یدیکل یها بخش یینتع در یکردرو این که است آن ستانده -داده

 ماتریس نخست، ،حاضر مقاله در .دهد می قرار توجه مورد نیز را اجتماعی ابعاد اقتصادی،

 های بخش تعیین به ،فرضی حذف روش از استفاده با ،سپس و شده معرفی اجتماعی حسابداری

 .است شده پرداخته ایران اقتصاد کلیدی
 

 تحقیق روش و نظری مبانی

 این است. شده استفاده 1390 سال اجتماعی حسابداری ماتریس از ،حاضر مطالعه در

 حسابداری ماتریس است. شده تهیه اسالمی شورای مجلس های پژوهش مرکز توسط ماتریس

 .(CBI, 2018) است ستون و سطر 79 دارای و بوده مربع صورت به 1390 سال اجتماعی
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 ماتریس این آمده است؛ 1در جدول  1390سال  اجتماعی حسابداری ماتریسای از  خالصه

 عوامل بین در ها فعالیت این از ناشی درآمد توزیع تولیدی، های فعالیت میان موجود ارتباط

 مصرف نحوة و همچنین، دهد می نشان را اجتماعی نهادهای میان درآمد توزیع نیز و تولید

 .(Parmeh et al., 2011) کند می بیان را اقتصاد ساختار در اقتصادی -اجتماعی نهادهای درآمد

 1390 سال یاجتماع یحسابدار سیماتر یزا درون یها حساب انواع -1 جدول

 ها یورود
 ها یخروج

 زا برون های حساب زا درون های حساب
 جمع

 ها یورود

 یا تقاضا)
 (کل درآمد

1-
 تولید

 

2- 
 عوامل
 تولید

 نهادها -3
 و خانوارها)

 بدون ها شرکت
 (دولت

 ها حساب سایر -4
 انباشت، دولت،)

 (خارج دنیای

 یها ب حسا

 زا درون

𝑻𝟏𝟏  O  𝑻𝟏𝟑 𝑿𝟏  تولید -1  𝒀𝟏 

𝑻𝟐𝟏 O O 𝑿𝟐 تولید عوامل -2  𝒀𝟐 

 نهادها -3
 و خانوارها)

 بدون ها شرکت
 (دولت

O  𝑻𝟑𝟐 O  𝑿𝟑  𝒀𝟑 

 های حساب
 زا برون

 ها حساب سایر -4
 انباشت، دولت،)

 (خارج دنیای

𝒍′𝟏  𝒍′𝟐 𝒍′𝟑  𝑻 𝒀𝑿 

  ها خروجی جمع
 (کل هزینه یا عرضه)

𝒀′𝟏  𝒀′𝟐  𝒀′𝟑  𝒀′𝑿  

 .(Defourny and Thorbecke, 1984) توربک و دفورنی :مأخذ

 2 جدول قالب در ریاضی روابط صورت به توان می را 1 جدولدر همین راستا، 

 رد.ک بازنویسی
 یاجتماع یحسابدار سیماتر در زا درون و زا برون های حساب از کلی طرح ارائه -2 جدول

 درآمد کل
 مخارج

 
 زا درون نماد زا برون نماد

𝑌𝑛 x 𝑇𝑛𝑥 = 𝐴𝑋�̂�𝑋 n 𝑻𝒏𝒏 = 𝑨𝒏�̂�𝒏 زا درون 
 درآمدها

𝑌𝑋 t 𝑇𝑋𝑋 = 𝐴𝑡�̂�𝑋 l 𝑻𝑿𝒏 = 𝑨𝒍�̂�𝒏 زا برون 

 𝑌′𝑋 𝒀′𝒏 مخارج کل 

 .(Defourny and Thorbecke, 1984) توربک و دفورنی :مأخذ 
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  اجتماعی حسابداری ماتریس رویکرد از استفاده با بخشی بین پیوندهای تحلیل شیوة

 تعیین در از آنها توان می که هستند هایی شاخص پسین، و پیشین پیوندهای های شاخص

  .دکر استفاده راهبردی های بخش

 فرضی حذف روش

 دسته سه در توان می را اقتصاد از بخش یک حذف شیوه اساس بر شده ارائه یالگوها

 (حذف2 بخشی، بین و بخشی درون مبادالت شامل ستون و سطر کامل حذف (1 داد: جای

 منظر از بخش یک سطر کامل حذف (3 و ،بخشی درون مبادالت حفظ و بخشی بین مبادالت

 )پیوند تقاضاکننده بخش منظر از بخش یک ستون کامل حذف و پیشین( )پیوند کننده عرضه بخش

 در ون و دایتزنباخر پیشنهادی الگوی فرضی حذف روش از استفاده با ة حاضر،مطالع در  پسین(.

 اقتصادی های بخش اهمیت سنجش به ،(Dietzenbacher and van der Linden, 1997) لیندن

 اساس بر پسین پیوند گیری اندازه ،الگو این در شد. پرداخته اجتماعی حسابداری ماتریس قالب در

 بر پیشین پیوند گیری اندازه همچنین، و ستون کامل حذف طریق از و 1لئونتیف تقاضامحور الگوی

 Dehghan) پذیرد می انجام سطر کامل حذف طریق از و 2شگُ محور عرضه الگوی اساس

Shoorkand et al., 2011). 

 لئونتیف( تقاضامحور )الگوی پسین پیوند شاخص

 دارد می بیان و دهد می نشان دیگر های بخش به را بخش هر وابستگی میزان شاخص این

 عنوان به را ها بخش سایر محصوالت از مقدار چه تولید واحد هر برای نظر مورد بخش که

 .(Noroozi, 2008) کند می مصرف ایواسطه های نهاده

 آن را توان می ، کهاست حساب m شامل اجتماعی حسابداری ماتریس یک ،کلی طور به

 𝑌𝑛 با زا برون و زا درون درآمد بردار اگر کرد. تفکیک زا برون حساب X و زا درون حساب n به

                                                                                                                                   
1. Lrontief demand-driven model 

2. Ghosh supply-driven model 
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 دکر افراز زیر شکل به را شده لنرما اجتماعی حسابداری ماتریس توان می شود، داده نشان 𝑌𝑋 و
(Alejandro Cardenete and Sancho, 2006):  

 (4)  [
𝑌𝑛

𝑌𝑋
] = [

𝐴𝑛 𝐴𝑋

𝐴𝑙 𝐴𝑡
] [

𝑌𝑛

𝑌𝑋
] 

 (5)  𝑌𝑛 = 𝐴𝑛𝑌𝑛 + 𝐴𝑋𝑌𝑋 = (𝐼 − 𝐴𝑛)
−1 

𝐴𝑋𝑌𝑋 = (𝐼 − 𝐴𝑛)
−1

𝑍 = 𝑀𝑎𝑋 

 (6) 𝑀𝑎 = (𝐼 − 𝐴𝑛)
−1 

 (7) 𝑌𝑛 = [𝑌𝑖] =

[
 
 
 
𝑌1

𝑌2

𝑌3]
 
 
 

 

(8) 𝑋 = [𝑋𝑖] =

[
 
 
 
𝑋1

𝑋2

𝑋3]
 
 
 

 

𝑍 بردار (،5) رابطه در = 𝐴𝑋𝑌𝑋 همچنین ست.زا برون متغیرهای ستونی بردار با برابر ،

 𝐴𝑛 ماتریس عناصر از کدام هر تقسیم از Tnn ماتریس و آید می دست به مربوط ستون جمع بر 

 Pyatt) شود می تعریف گونه این و دارد نام متوسط( ضرایب ماتریس ) مصرف به متوسط میل

and Round, 1979): 

(9)  𝐴𝑛 = 𝑇𝑖𝑗[�̂�𝑗]
−1

 𝑖, 𝑗 = 1,2,3  

(10)   An = [

𝐴11 𝑂 𝐴13

𝐴21 𝑂 𝑂

𝑂 𝐴32 𝐴33

]  

 ضرایب ماتریس 𝐴13 لئونتیف، ستانده -داده متوسط ضرایب ماتریس 𝐴11 (،10که در رابطه )

 عوامل درآمد متوسط ضرایب ماتریس 𝐴21 خانوارها، مصرف به متوسط میل یا هزینه متوسط
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 متوسط ضرایب ماتریس 𝐴33 داخلی و نهادهای درآمد متوسط ضرایب ماتریس 𝐴32 تولید،

 صورت به زا درون های حساب درآمد رو، این از .است نهادی بین و نهادی درون مبادالت

 با: است برابر ماتریسی

(11) 𝑌𝑛 = [

𝑌1

𝑌2

𝑌3

] =

[
 
 
 
 

𝐼 − [

𝐴11 𝑂 𝐴13

𝐴21 𝑂 𝑂

𝑂 𝐴32 𝐴33

]

]
 
 
 
 
−1

[

𝐴𝑋1

𝐴𝑋2

𝐴𝑋3

] [𝑌𝑋] = 𝑀𝑎𝑋 

,𝑆𝐴𝑀 (𝑖 یزا درون حساب سه مبادالت ماتریس 𝑇𝑖𝑗 باال، روابط در 𝑗 =  ،یعنی) ،(1,2,3

 و اقتصادی های گروه مانند داخلی نهادهای حساب و تولید عوامل حساب تولید، حساب

 نشان را یادشده حساب سه مستقیم ضرایب ماتریس 𝐴𝑖𝑗 و (ها شرکت و خانوارها اجتماعی

 ستونی بردارهای ؛ همچنین،کند می آشکار را حسابداری فزاینده ضرایب ماتریس 𝑀𝑎 و دهد می

[𝑌𝑖] و [𝑋𝑖]، ین، بددهند می نشان را شدهیاد حساب سه یزا برون و زا درون متغیرهای ،ترتیب به 

 هزینه گذاری، سرمایه )حاوییادشده  های حساب نهایی تقاضای [𝑋𝑖] و درآمد [𝑌𝑖] که معنی

 اقتصاد حوزه در یا و سیاستی کالن متغیرهای به ،کلی طور به که ندهست صادرات( و دولت

 طور به توان می ،بخش هر پسین پیوند آوردن دست به برای ند.ا معروف تزریقی اقالم به ،کالن

 ماتریس های ستون تنها که است ضروری نکته این ذکر د.کر ها بخش حذف به شروع ،فرضی

 ضرایب ماتریس های درایه بقیه و شوند می حذف (𝐴11) لئونتیف ستانده -داده متوسط ضرایب

 افراز بلوک دو در لئونتیف ستانده -داده متوسط ضرایب ماتریس ابتدا مانند. می ثابت متوسط

  د:کن می مشخص را ها بخش سایر ،دوم بلوک و یک بخش اول، بلوک نمونه، برای شود. می

(12)  𝐴11 = [
𝐴11

1
𝐴11

2

𝐴11
3

𝐴11
4
] 

𝐴11 ) یک بخش به مربوط ستون حال
1
= 𝐴11

3
= 𝑂) روابط )کلیه شود می حذف 

 شود(. می حذف یک بخش پسین
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(13)  �̅�11 = [
𝑂 𝐴11

2

𝑂 𝐴11
4
] 

 رابطه از است، نظر مورد بخش پسین پیوند ةانداز ةدهند نشان که تولید کاهش ،بنابراین

 (:Dehghan Shoorkand et al., 2011) آید می دست به (14)

(14)  ∆Yn = 𝑌𝑛 − �̅�𝑛 = (𝑀𝑎 − �̅�𝑎)𝑍 

(15)  ∆Yn =

[
 
 
 
 

(𝐼 − [

𝐴11 𝑂 𝐴13

𝐴21 𝑂 𝑂

𝑂 𝐴32 𝐴33

])

−1

 − (𝐼 − [

�̅�11 𝑂 𝐴13

𝐴21 𝑂 𝑂

𝑂 𝐴32 𝐴33

])

−1

]
 
 
 
 

[

𝐴𝑋1

𝐴𝑋2

𝐴𝑋3

] [𝑌𝑋] 

 بقیه و است 1و1 درایه در آمدهپدید تغییر تنها شود، می مشاهده که گونه همان

 ضرایب ماتریس وقتی که شود می سبب تغییر این مانند. می باقی تغییر بدون زا درون های حساب

 کل به ها بخش حذف غیرمستقیم اثر و ؛گذاردب اثر نیز ها درایه بقیه در ،شود می معکوس متوسط

 پیوند چنانچه ،اجتماعی حسابداری ماتریس رویکرد در کند. می سرایت زا درون های  حساب

 از شود و می اقتصاد تولید کاهش باعث شود، حذف تولیدی های بخش سایر با یک بخش پسین

 درآمد ، ازنهایت در و یابد می کاهش تولید عوامل به تولیدی های فعالیت پرداختی رو، این

 یزا درون های حساب بین تولیدی چرخه کهاز آنجا  ،بنابراین .دشو می ستهکا جامعه نهادهای

 میزان کاهش به منجر نهادها درآمد کاهش است، سیکلی شکل به اجتماعی حسابداری ماتریس

 غیرمستقیم صورت به تولید کاهش به خود که شود، می خدمات و کاالها از هاآن مصرف

 حسابداری ماتریس رویکرد در ها بخش اهمیت سنجش که گفت توان می ،بنابراین .دانجام می

 را نهادها و تولید عوامل بین درآمد توزیع و اجتماعی ابعاد اقتصادی، ابعاد بر عالوه ،اجتماعی

 (.Dehghan Shoorkand et al., 2011) گیرد می نظر در نیز

 ازای  به اقتصاد تولید کاهش متوسط ابتدا پسین، پیوند سازی نرمال برای افزون بر این،

 ؛(ها بخش تعداد بر کل پسین پیوند تقسیم طریق از) شود می محاسبه ها بخش تمامی حذف
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 یک حذف از ناشی اقتصاد تولید کاهش) مطلق پسین پیوند از کل پسین پیوند متوسط ،سپس

 با .شود می ضرب صد عدد در و شده تقسیم کل پسین پیوند متوسط بر و شود می کم (بخش

 که گفت باید ،شده نرمال پسین پیوند تفسیر در ؛شود می بیان درصد به نهایی عدد ،کار این انجام

 تولید کاهش متوسط به نسبت آن حذف ازای به بخش یک تولید کاهش درصد شاخص این

 بخش یک شده نرمال پسین پیوند اگر .دهد می نشان را ها بخش تمامی حذف ازای به اقتصاد

 تولید در کاهش اقتصاد متوسط از بیشتر بخش آن که استی معن ین، بدباشد صفر از تر بزرگ

 ,.Dehghan Shoorkand et al) است قوی پسین پیوند دارای ،نتیجه در دارد و همراه به را

 مطلق پسین پیوندهای مجموع از کل پسین پیوند که است همچنین، شایان یادآوری .(2011

 منظور به گفته پیش توضیحات شود. می محاسبه بخش( هر حذف از ناشی اقتصاد تولید )کاهش

 بخش منظر )از بخش یک حذف از ناشی تولید کاهش محاسبه طریق از پسین پیوند تعیین

 سایر به ای واسطه کننده عرضه عنوان به نظر مورد بخش ،واقع در ،اما شد؛ ارائه تقاضاکننده(

 سایر با را نظر مورد بخش پیشین پیوند توان می رو، این از د.شو می ظاهر نیز اقتصادی های بخش

  کرد. محاسبه اقتصادی های بخش

 ش(گُ محور عرضه )الگوی پیشین پیوند شاخص

 کاالی عنوان به نظر مورد بخش محصوالت از مقدار چه که دهد می نشان شاخص این

 سایر در بخش یک تولیدات هرچه گیرد.می قرار هابخش سایر تقاضای مورد ای واسطه

 پیوند شاخص گیرد، قرار استفاده مورد بیشتر ای واسطه های نهاده عنوان به اقتصاد های بخش

 سایر رشد از نظر مورد بخش رشد که گفت توانمی و بود خواهد بیشتر نیز بخش آن پیشین

 پیشین پیوند شاخص محاسبه برای .(Bidabad, 2004) پذیردمی تأثیر بیشتر اقتصادی های بخش

 سیماتر یالگو در یدرآمد تراز و یدیتول تراز روابط ابتدا گش، محور عرضه الگوی براساس

 شوند: یم انیب روابط زیر صورت به محور عرضه یاجتماع یحسابدار

(16)  𝐵𝑛 = [𝑏𝑖𝑗] = [�̂�𝑖]
−1

 𝑇𝑖𝑗  𝑖, 𝑗 = 1,2,3 
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(17)  𝑌′
𝑛 = 𝑌′

𝑛𝐵𝑛 + 𝑙 

(18)  Y′n = 𝑙(𝐼 − 𝐵𝑛)
−1

 

(19) 𝐺𝑛 = (𝐼 − 𝐵𝑛)
−1 

(20) 𝑌𝑛 = [𝑌𝑖] =

[
 
 
 
𝑌1

𝑌2

𝑌3]
 
 
 

 

(21)  𝑙 = [𝑙𝑗] = [𝑙1 𝑙2 𝑙3] 

 در 𝐴𝑛 ماتریس با آن تفاوت و دورنزاست های حساب مستقیم ضرایب 𝐵𝑛 باال، روابط در

 ماتریس یا و تخصیص مستقیم ضرایب ماتریس ستانده، مستقیم ضرایب ماتریس 𝐵𝑛 که است این

 ماتریس آنکه حال آید، می دست به کننده عرضه بخش منظر از که است توزیع مستقیم ضرایب

𝐴𝑛 ماتریس ،بنابراین د.شو می محاسبه تقاضاکننده بخش منظر از 𝐴𝑛 است. نهاده ماتریس یک 

 .هستند نهادها و تولید عومل تولید، حساب سه یزا برون و زا درون متغیرهای [𝑙𝑗]و  [𝑌𝑖] بردارهای

 پرداخت مالیات، )واردات، ها نشتی اقالم به ،کلی طور به ،[𝑙𝑗] بردار در دهنده تشکیل متغیرهای

 ,.Banouei et al) ندا معروف خارج( دنیای به نهادها پرداخت و خارج دنیای به تولید عوامل

2012): 

(22)  𝐵𝑛 = [

𝐵11 𝑂 𝐵13

𝐵21 𝑂 𝑂

𝑂 𝐵32 𝐵33

] 

(23)  𝑌′𝑛 = [𝑌′1 𝑌′2 𝑌′3] = [𝑙1 𝑙2 𝑙3]

[
 
 
 
 

𝐼 − [

𝐵11 𝑂 𝐵13

𝐵21 𝑂 𝑂

𝑂 𝐵32 𝐵33

]

]
 
 
 
 
−1

= 𝑙. 𝐺𝑛 
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 و اول بخش اول بلوک که یا گونه به شود، می افراز بلوک دو در 𝐵11 ماتریس ابتدا

 د:کن می مشخص را ها بخش سایر دوم بلوک

(24)  𝐵11 = [
𝐵11

1
𝐵11

2

𝐵11
3

𝐵11
4
] 

 حذف 𝐵11 ماتریس در بخش آن به مربوط  سطر ،بخش هر پیشین پیوند محاسبه برای

 ضرایب ماتریس های درایه بقیة و شود( می حذف نظر مورد بخش پیشین روابط )کلیه شود می

 مانند. می باقی ثابت متوسط

(25) �̅�11 = [
𝑂 𝑂

𝐵11
3

𝐵11
4] 

 رابطه از است، نظر مورد بخش پیشین پیوند ةانداز ةدهند نشان تولیدکه کاهش، بنابراین

 (:Banouei et al., 2012) آید می دست به زیر

(26)  ∆Y′
n = 𝑌′

𝑛 − 𝑌′̅
𝑛 = 𝑙(𝐺𝑛 − �̅�𝑛) 

(27) ∆Y′
n = [𝑙1 𝑙2 𝑙3]

[
 
 
 
 

(𝐼 − [

𝐵11 𝑂 𝐵13

𝐵21 𝑂 𝑂

𝑂 𝐵32 𝐵33

])

−1

− (𝐼 − [

�̅�11 𝑂 𝐵13

𝐵21 𝑂 𝑂

𝑂 𝐵32 𝐵33

])

−1

]
 
 
 
 

 

 نیز را شده نرمال پیشین پیوند ،شده نرمال پسین پیوند محاسبه روش مشابه توان می ،چنینهم

 تولید کاهش درصد شاخص این که گفت باید ،شده نرمال پیشین پیوند تفسیر در کرد؛ محاسبه

 ها بخش تمامی حذف ازای به اقتصاد تولید کاهش متوسط به نسبت آن حذف ازای به بخش یک

 بخش آن که استی معن ین، بدباشد صفر از تر بزرگ شده نرمال پیشین پیوند اگر دهد. می نشان را

 است قوی پیشین پیوند دارای ،نتیجه در و دارد همراه به را تولید در کاهش اقتصاد متوسط از بیشتر
(Dehghan Shoorkand et al., 2011.) 
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 ریال( )میلیون 1390 سال در ایران کالن اجتماعی حسابداری ماتریس -3جدول 

 نهادها تولید عوامل تولید ها حساب

  شامل انباشت

 در تغییر

 انبار موجودی 

 ورودی جمع خارج دنیای

 3,744,722,627 تولید
 

3,641,117,074 2,202,942,295 1,906,823,247 11,495,605,243 

6,209,271,377 تولید عوامل

   

23,802,887 6,233,074,264 

 1,085,237,746 129,223,5646,212,806,622 نهادها

 

4,467,266 7,431,735,199 

 انداز پس

 

2,699,734,860 

  

2,699,734,860 

 496,792,564 5,645,520 1,412,387,67420,267,642 خارج دنیای

 

1,935,093,400 

 29,795,242,966 1,935,093,400 2,699,734,860 7,431,735,199 11,495,605,2436,233,074,264 خروجی جمع

  (IPRC, 2012) اسالمی شورای مجلس های پژوهش مرکز مأخذ:

 

 بحث و نتایج

 پسین( )پیوند اقتصادی های بخش اهمیت سنجش

 شده کاسته تولید میزان ،سوم ستون در است. دهآم 4 جدول درنتایج سنجش پیوند پسین 

 بندی رتبه ،چهارم ستون در و شده داده نشان پسین( )پیوند بخش هر حذف اثر در اقتصاد کل در

 حذف اقتصاد از فرضی طور به بخشی که هنگامی است. دهمآ تولیدی های بخش پسین پیوند

 کاسته ها بخش سایر تولیداتاز  ،دیگر های بخش با بخش این پسین پیوند علت به ،شود می

 صنایع، های بخش به مربوط ،ترتیب به ،ها بخش حذف اثر در تولید کاهش بیشترین شود. می

 فروش و تولید کمتر یادشده های بخش کهاز آنجا  ،حال است. کشاورزی و خدمات ساختمان،

 حساب درآمداز  رو، این از و کاهند می تولید( عوامل )حساب سرمایه و کار نیروی از ،دارند

 هشکا نیز جامعه( )نهادهای ها شرکت و خانوارها درآمد ،نتیجه در ؛شود می کاسته تولید عوامل

از  مجدداًبدین ترتیب،  و کنند مصرف کمتر نهادهاکه  شود می سبب درآمد کاهش این د.یاب می

 شود. می کاسته تولید میزان
  

file:///C:/Users/mb/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_14a/AC/Temp/12B3F6F4.xlsx%23'Table-2'!D4:BV74
file:///C:/Users/mb/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_14a/AC/Temp/12B3F6F4.xlsx%23'Table-2'!D4:BV74
file:///C:/Users/mb/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_14a/AC/Temp/12B3F6F4.xlsx%23'Table-2'!BZ4:CU74
file:///C:/Users/mb/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_14a/AC/Temp/12B3F6F4.xlsx%23'Table-2'!BZ4:CU74
file:///C:/Users/mb/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_14a/AC/Temp/12B3F6F4.xlsx%23'Table-2'!CV4:CV74
file:///C:/Users/mb/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_14a/AC/Temp/12B3F6F4.xlsx%23'Table-2'!CV4:CV74
file:///C:/Users/mb/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_14a/AC/Temp/12B3F6F4.xlsx%23'Table-2'!CW4:CW74
file:///C:/Users/mb/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_14a/AC/Temp/12B3F6F4.xlsx%23'Table-2'!CW4:CW74
file:///C:/Users/mb/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_14a/AC/Temp/12B3F6F4.xlsx%23'Table-2'!D75:BV77
file:///C:/Users/mb/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_14a/AC/Temp/12B3F6F4.xlsx%23'Table-2'!D75:BV77
file:///C:/Users/mb/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_14a/AC/Temp/12B3F6F4.xlsx%23'Table-2'!CW75:CW77
file:///C:/Users/mb/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_14a/AC/Temp/12B3F6F4.xlsx%23'Table-2'!CW75:CW77
file:///C:/Users/mb/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_14a/AC/Temp/12B3F6F4.xlsx%23'Table-2'!D78:BV99
file:///C:/Users/mb/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_14a/AC/Temp/12B3F6F4.xlsx%23'Table-2'!D78:BV99
file:///C:/Users/mb/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_14a/AC/Temp/12B3F6F4.xlsx%23'Table-2'!BW78:BY99
file:///C:/Users/mb/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_14a/AC/Temp/12B3F6F4.xlsx%23'Table-2'!BW78:BY99
file:///C:/Users/mb/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_14a/AC/Temp/12B3F6F4.xlsx%23'Table-2'!BZ78:CU99
file:///C:/Users/mb/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_14a/AC/Temp/12B3F6F4.xlsx%23'Table-2'!BZ78:CU99
file:///C:/Users/mb/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_14a/AC/Temp/12B3F6F4.xlsx%23'Table-2'!CW78:CW99
file:///C:/Users/mb/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_14a/AC/Temp/12B3F6F4.xlsx%23'Table-2'!CW78:CW99
file:///C:/Users/mb/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_14a/AC/Temp/12B3F6F4.xlsx%23'Table-2'!BZ100:CU100
file:///C:/Users/mb/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_14a/AC/Temp/12B3F6F4.xlsx%23'Table-2'!BZ100:CU100
file:///C:/Users/mb/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_14a/AC/Temp/12B3F6F4.xlsx%23'Table-2'!D101:BV101
file:///C:/Users/mb/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_14a/AC/Temp/12B3F6F4.xlsx%23'Table-2'!D101:BV101
file:///C:/Users/mb/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_14a/AC/Temp/12B3F6F4.xlsx%23'Table-2'!BW101:BY101
file:///C:/Users/mb/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_14a/AC/Temp/12B3F6F4.xlsx%23'Table-2'!BW101:BY101
file:///C:/Users/mb/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_14a/AC/Temp/12B3F6F4.xlsx%23'Table-2'!BZ101:CU101
file:///C:/Users/mb/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_14a/AC/Temp/12B3F6F4.xlsx%23'Table-2'!BZ101:CU101
file:///C:/Users/mb/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_14a/AC/Temp/12B3F6F4.xlsx%23'Table-2'!CV101
file:///C:/Users/mb/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_14a/AC/Temp/12B3F6F4.xlsx%23'Table-2'!CV101


 116شمارة   ،29اقتصاد كشاورزي و توسعه، سال 

106 

 پسین پیوندنتایج سنجش  -4 جدول

  شماره

 هابخش
 ها بخش

 کل پسین پیوند

 ریال( میلیارد هزار)
 رتبه

 شده نرمال پسین پیوند

 (درصد)

 -1/5 4 2/1486 کشاورزی 1

 -785/88 8 6/175 طبیعی گاز و خام نفت 2

 -91/94 9 7/79 معادن سایر 3

 52/286 1 04/6053 صنایع 4

 -75/83 7 5/254 آب و گاز برق، 5

 31/34 2 3/2103 ساختمان 6

 -86/17 5 3/1286 رستوران و داری هتل بازرگانی، 7

 -64/57 6 4/663 نقلو حمل 8

 21/27 3 2/1992 خدمات 9

 پژوهش های یافته :مأخذ

رو،  بخش کشاورزی از نظر پیوند پسین دارای رتبه چهارم است. از این ،از سوی دیگر

این شاخص میزان وابستگی یک بخش )بخش کشاورزی( را به  ،شد گفتهکه  گونه همان

 ،های تولیدی خود برای انجام فعالیت مورد نظر،بخش  ،دهد. بنابراین های دیگر نشان می بخش

. در دارد ای نیاز های واسطه عنوان نهاده ها به بخشبه میزان قابل توجهی از محصوالت سایر 

های اقتصادی قابل مشاهده است. اعداد  شده بخش ، پیوندهای پسین نرمال4 ستون پنجم جدول

نسبت  آندرصد کاهش تولید یک بخش به ازای حذف  ةدهند شده در این ستون نشان محاسبه

اساس نتایج  رو، بر ست. از اینها به متوسط کاهش تولید اقتصاد به ازای حذف همه بخش

تر از  بزرگ ةشد های صنایع، ساختمان و خدمات دارای پیوند پسین نرمال آمده بخش دست به

)در اثر  یادشدههای  از بخش کدامدهد که کاهش تولید هر  صفر هستند. این مطلب نشان می

 ها( است. ش( بیش از کاهش تولید متوسط کل اقتصاد )در اثر حذف تمام بخ حذف هر بخش

 داده نشان بخش هر حذف اثر در تولیدی های بخش تولید کاهش میزان ،5 جدول در

 حذف اقتصاد از فرضی طور به )کشاورزی( یک بخش که هنگامی رای نمونه،ب است. شده
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 )نفت دو بخش تولیدات از درصد 7/0 بخش، خود تولیدات از درصد 98/25 میزان به شود، می

 برق، بخش تولیدات از درصد 2/5 صنایع، بخش تولیدات از درصد 1/36 طبیعی(، گاز و خام

 7/5 بازرگانی، بخش از درصد 2/12 ساختمان، بخش تولیدات از درصد 7/0 آب، و گاز

 تولید کاهش این یابد. می کاهش خدمات بخش از درصد 1/13 و نقلو حمل بخش از درصد

 بخش پسین پیوند وجود از ناشی بخش یک حذف اثر در اقتصاد مختلف های بخش در

 ،اجتماعی حسابداری ماتریس رویکرد در که است ذکر به الزم هاست. بخش سایر با کشاورزی

 ابعاد بخش(، یک حذف اثر در تولیدی های بخش تولید )کاهش اقتصادی ابعاد بر عالوه

 قابل نیز بخش( یک حذف اثر در نهادها و تولید عوامل های حساب درآمد )کاهش اجتماعی

 است. محاسبه

 (درصد :واحد) بخش هر حذف اثر در اقتصادی های بخش تولید کاهش -5جدول 

 ها بخش حذف

 هابخش 1 2 3 4 5 6 7 8 9

6/7- 7/1- 7/1- 6/7- 5/3- 13/8- 9/3- 7/6- 25/98- 1 

0/7- 1/1- 0/8- 0/96- 0/7- 2/6- 0/8- 0/7- 0/7- 2 

0/4- 0/5- 0/4- 0/98- 0/3- 1/1- 0/5- 0/3- 0 3 

36/2- 54/66- 39/6- 47/2- 24/9- 42/9- 39/4- 36/8- 36/1- 4 

10/05- 4/3- 15/02- 3/966- 38/1- 6/4- 9/3- 9/8- 5/2- 5 

6/5- 0/7- 1/3- 4/5- 1/2- 0/7- 3/8- 1/5- 0/7- 6 

11/001- 13/01- 10/1- 13/56- 8/4- 13/8- 11/9- 10/98- 12/2- 7 

4/8- 5/2- 7/2- 8/1- 2/96- 5/6- 7/5- 4/8- 5/7- 8 

23/6- 13/4- 18/5- 13/9- 18/1- 12/96- 17/42- 27/1- 13/1- 9 

 جمع 100 100 100 100 100 100 100 100 100

 پژوهش های یافته :مأخذ

 هر حذف اثر در را اقتصادی های بخش تولید کاهش میزان اینکه لحاظ به ،5 جدول

 و ارقام اعداد نتایج، بهتر تفسیر برای اما است. اهمیت حائز دهد، می نشان تفکیک به بخش
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 ،مرتبه 9 صنایع بخش که دهد می نشان 6 جدول نتایج اند. شده بندی رتبه 6 جدول در 5 جدول

 آب و گاز برق، و مرتبه 4 کشاورزی ،مرتبه 9 رستوران و داری هتل بازرگانی، ،مرتبه 9 خدمات

 حذف اثر در تولید کاهش بیشترین دارای بخش چهار جزو که هایی بخش عنوان به مرتبه 4

 دارای های بخش جزو یادشده های بخش ،شد اشاره که گونه همان زیرا ،شدند شناسایی ها بخش

 و خام نفت و معادن سایر های بخش ،چنینهم شدند. شناخته پسین پیوند نظر از رتبه باالترین

 اند. بوده دارا ها بخش حذف اثر در را تولید کاهش میزان کمترین طبیعی گاز

 تولید کاهش لحاظ به ها بخش بندی رتبه -6 جدول
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 یکشاورز 3 6 4 5 8 1 9 7 2

 یعیطب گاز و خام نفت 2 6 3 4 8 1 9 7 5

 معادن ریسا 3 6 4 2 8 1 9 7 5

 عیصنا 2 6 4 3 8 1 9 7 5

 آب و گاز برق، 2 7 3 6 5 1 9 8 4

 ساختمان 1 6 4 2 8 3 9 7 5

 رستوران و یدار هتل ،یبازرگان 2 6 5 3 8 1 9 7 4

 نقلو حمل 3 6 4 2 8 1 9 7 5

 خدمات 2 6 3 4 8 1 9 7 5

 پژوهش های یافته :مأخذ
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 پیوند پیشین

 بخش محصوالت از مقدار چه که دهد می نشان پیشین پیوند شد، اشاره که گونه همان

 این محاسبه نتایج گیرد.می قرار ها بخش سایر تقاضای مورد ای واسطه کاالی عنوان به نظر مورد

 اساس بر پیشین پیوند شاخص ،جدولاین  سوم ستون در است. آمده 7 جدول در شاخص

 روابط کلیه ابتدا که ترتیب ین، بداست شده محاسبه بخش هر برای گش محور عرضه الگوی

 ةدهند نشان آن از ناشی تولید کاهش ،بنابراین شود. می حذف فرضی( طور )به بخش یک پیشین

 پیشین پیوند بندی رتبه ،چهارم ستون در همچنین، است. نظر مورد بخش پیشین پیوند ةانداز

 ،ها بخش پیشین روابط حذف اثر در تولید کاهش بیشترین است. شده هارائ تولیدی های بخش

 هزار 8/1422) کشاورزی ،(ریال میلیارد هزار 9/4161) صنایع های بخش به مربوط ،ترتیب به

 ریال( میلیارد هزار 8/1280) خدمات و ریال( میلیارد هزار 6/1396) بازرگانی ریال(، میلیارد

 واسطه مصرف عنوان به یادشده های بخش تولیدی کاالهای از ای مالحظه قابل میزان زیرا ،است

 پیشین پیوندهای نیز 7 جدول پنجم ستون در گیرد. می قرار استفاده مورد ها بخش سایر در

 ةدهند نشان ستون این در شده  محاسبه اعداد است. مشاهده قابل اقتصادی های بخش شده نرمال

 ازای به اقتصاد تولید کاهش متوسط به نسبت آن حذف ازای به بخش یک تولید کاهش درصد

 2/245) صنایع های بخش ،آمده دست به نتایج اساس بر رو، این از ت.سها بخش همه حذف

 از درصد( 235/6) خدمات و درصد( 84/15) بازرگانی درصد(، 01/18) کشاورزی درصد(،

 در تولید کاهش که دهد می نشان نکته این ند.برخوردار صفر از تر بزرگ ةشد نرمال پیشین پیوند

 کل متوسط تولید کاهش از بیش ( بخش هر حذف اثر )در یادشده های بخش از کدام هر

  است. ها( بخش تمام حذف اثر )در اقتصاد
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 پیشین پیوندنتایج محاسبة  -7 جدول

 شماره
 ها بخش

 ها بخش
 کل نیشیپ وندیپ

 رتبه ریال( میلیارد )هزار
 شده نرمال نیشیپ وندیپ

 )درصد(
 01/18 2 8/1422 یکشاورز 1

 -75/74 8 4/304 یعیطب گاز و خام نفت 2

 -62/88 9 2/137 معادن ریسا 3

 2/245 1 9/4161 عیصنا 4

 -63/9 5 6/1089 آب و گاز برق، 5

 -6/74 7 2/306 ساختمان 6

 84/15 3 6/1396 رستوران و یدارهتل ،یبازرگان 7

 -69/37 6 2/751 نقلوحمل 8

 235/6 4 8/1280 خدمات 9

 پژوهش های یافته :مأخذ

 8در جدول  بخش هر پیشین روابط حذف اثر در تولیدی های بخش تولید کاهش میزان
 و درصد 3/11 میزان به بخش این در تولید ،کشاورزی بخش حذف با رای نمونه،ب است. دهآم
 آب و گاز برق، درصد، 8/5 صنایع درصد، 4/7 معادن سایر درصد، 3/3 نفت های بخش در
 و درصد 06/2 نقلو حمل درصد، 4/0 بازرگانی درصد، 6/46 ساختمان درصد، 6/1

 اثر در اقتصاد مختلف های بخش در تولید کاهش این یابد. می کاهش درصد 56/21 خدمات
 .هاست بخش سایر با کشاورزی بخش پیشین پیوند وجود دلیل به بخش یک حذف

 (درصد :واحد) بخش هر پیشین روابط حذف اثر در اقتصادی های بخش تولید کاهش -8 جدول
 ها بخش 1 2 3 4 5 6 7 8 9 جمع

ف
ذ

ح
 

ش
خ

ب
 

 ها

100 -21/56 -2/06 -0/4 -46/6 -1/6 -5/8 -7/4 -3/3 -11/3 1 

100 -6/5 -1/9 -0/3 -61/1 -1/7 -6/6 -7/1 -3/7 -10/9 2 

100 -6/2 -1/9 -0/4 -55/4 -1/5 -13/3 -6/7 -3/4 -11/2 3 

100 -9/5 -2/2 -0/4 -42/6 -1/8 -12/9 -9/8 -6/1 -14/6 4 

100 -8/3 -2/8 -0/6 -34/4 -7/2 -5/9 -16/98 -3/5 -20/3 5 

100 -5/7 -2/2 -0/8 -15/3 -1/9 -24/8 -8/05 -2/8 -38/5 6 

100 -10/01 -2/2 -0/4 -45/8 -1/7 -12/3 -8/3 -5/06 -14/07 7 

100 -10/4 -2/1 -0/6 -38/9 -1/6 -16/4 -11/7 -4/4 -13/8 8 

100 -8/4 -3/6 -0/6 -30/5 -2/7 -10/3 -12/8 -4/6 -26/4 9 

 پژوهش های یافته :مأخذ
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 صنایع و مرتبه نُه کشاورزی ،مرتبه نُه ساختمان بخش که دهد می نشان 9 جدول نتایج

 شناسایی ها بخش حذف اثر در تولید کاهش بیشترین دارای های بخش عنوان به مرتبه هفت

 پیشین پیوند نظر از رتبه باالترین دارای های بخش وجز یادشده های بخش راکه، چشدند

 نشان را بخش هر حذف اثر در اقتصادی های بخش تولید کاهش بندی رتبه 9 جدول اند. بوده

 دهد. می

 تولید کاهش لحاظ به ها بخش بندی رتبه -9 جدول
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 یکشاورز 3 6 4 5 8 1 9 7 2

 یعیطب گاز و خام نفت 2 6 3 4 8 1 9 7 5

 معادن ریسا 3 6 4 2 8 1 9 7 5

 عیصنا 2 6 4 3 8 1 9 7 5

 آب و گاز برق، 2 7 3 6 5 1 9 8 4

 ساختمان 1 6 4 2 8 3 9 7 5

 رستوران و یدارهتل ،یبازرگان 2 6 5 3 8 1 9 7 4

 نقلوحمل 3 6 4 2 8 1 9 7 5

 خدمات 2 6 3 4 8 1 9 7 5

 پژوهش های یافته :مأخذ

 صنایع، های بخش که دهد می نشان پیشین و پسین پیوندهای به مربوط نتایج مقایسة

 ها بخش سایر از بیش ،پسین پیوند نظر از هم و پیشین پیوند نظر از هم ،خدمات و کشاورزی

 تقاضای تأمین برای ها بخش دیگر از ای واسطه تقاضاکننده دیدگاه از ها بخش این دارند. اهمیت
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 نقشی خود افزوده ارزش ازای به ها بخش دیگر به تولید کننده عرضه ،همچنین و خود نهایی

 در تغییر به نسبت بیشتری سرعت با ها بخش این در تغییر هرگونه ،بنابراین کنند. می ایفا اساسی

 اعمال منفی و مثبت آثار ،همچنین شد. خواهد منتقل کشور اقتصاد کل به ها بخش سایر

 منعکس کشور اقتصاد کل در فزاینده طور به و سرعت به ها بخش این در مختلف های سیاست

 نظر از بازرگانی و برق کشاورزی، های بخش رتبه مقایسه و بررسی کهاین دیگر نکته شود. می

 بهتری جایگاه در پیشین پیوند لحاظ از یادشده های بخش که دهد می نشان پیشین و پسین پیوند

 خدمات و کاال ةگیرند های بخش ها، بخش این وجود عدم صورت در ،؛ به دیگر سخندارند قرار

 این شده.یاد های بخش به خدمات و کاال ةدهند ارائه های بخش تا شوند می متضرر بیشتر هاآن از

 تا باشند  می ها بخش سایر به محصوالت «هدهند ارائه» بیشتر ها بخش این که دهد می نشان لهمسئ

 نظر از خدمات و ساختمان های بخش ،دیگر طرف از ها. بخش سایر محصوالت «کننده مصرف»

 محصوالت «دهنده ارائه» اینکه از بیشتر یادشده های بخش رو، این از د.دارن بهتری رتبه پسین پیوند

  ند.رو شمار می به ها بخش سایر محصوالت «کننده مصرف» باشند، ها بخش سایر به

 

 هاپیشنهاد و گیری نتیجه

 ساختمان، صنایع، های بخش شوند، بندی رتبه پسین پیوند لحاظ از ها بخش چنانچه

 یادشده های بخش که دهد می نشان نکته این گیرند. می قرار اولویت در کشاورزی و خدمات

 ای واسطه نهاده عنوان به دیگر های بخش خدمات و کاالها کننده مصرف ها بخش سایر از بیش

 Dehghan Shoorkand) همکاران و شورکند دهقان نتایج مطالعة حاضر با نتایج مطالعة .هستند

et al., 2011) ساختمان، کشاورزی، به وابسته صنایع صنایع، سایر های بخش مبنی بر رتبة بهتر 

 .دارد همخوانی پسین پیوند نظر از فروشی خرده و فروشی عمده و ... و مرغداری دامداری،

 و ساختمان صنایع، های بخش شده نرمال پسین پیوند که است آن از حاکی نتایج ،چنینهم

 نظر از اقتصادی مختلف های بخش بندی رتبه افزون بر این، است. صفر از  تر بزرگ خدمات
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 سایر به نسبت خدمات و بازرگانی کشاورزی، صنایع، های بخش که دهد می نشان پیشین پیوند

 به خدمات و کاالها ارائة هب ها دیگر بخش از بیش ، چراکهبرخوردارند اولویت از ها بخش

 از خدمات و بازرگانی کشاورزی، صنایع، های بخش ،چنینهم ند.پرداز می دیگر های بخش

 ند.برخوردار صفر از تر بزرگ ةشد نرمال پیشین پیوند

 اساس بر پسین و پیشین هایپیوند لحاظ از کشاورزی بخش بندی رتبه بررسی ،بنابراین

 های بخش سایر با بخش این محکم پسین و پیشین هایپیوند ةدهند نشان حاضر مطالعه نتایج

 بخش این تولید تقویت موجب که حمایتی سیاست هرگونه رو، این از است. کشور اقتصادی

 اعتبارات تخصیص و حمایتی های قیمت تعیین کشاورزی، محصوالت بیمه تقویت نظیر شود،

 تا دشو می وابسته های بخش تقویت باعث ،نهایت در تر، طوالنی بازپرداخت و کم بهره با بانکی

 د.کن حفظ یادشده های بخش با را خود پیشین و پسین ارتباطات بتواند کشاورزی بخش

 پیشین و پسین هایپیوند نظر از کشاورزی  بخش رتبه ةمقایس و بررسی افزون بر این،

 که معنی ین، بددارد قرار بهتری جایگاه در پیشین پیوند لحاظ از  بخش این که دهد می نشان

 ای واسطه نهاده عنوان به وابسته های بخش سایر به محصوالت ةدهند ارائه بیشتر کشاورزی بخش

فروشد تا  می را خود محصوالت ها بخش سایر به بیشتر کشاورزی بخش ،تر ساده بیان به است.

است.  ملی اقتصاد در کشاورزی بخش اهمیت ةدهند نشان واقعیت این .خرید کند آنها از اینکه

 رو، این از و نددار بهتری رتبه پسین پیوند نظر از خدمات و ساختمان های بخش ،دیگراز سوی 

 ةکنند مصرف باشند، ها بخش سایر به محصوالت ةدهند ارائه اینکه از بیشتر ها بخش این

 و کشاورزی صنایع، های بخش که گفت توان می همچنین، هستند. ها بخش سایر محصوالت

 ،پسین پیوند نظر از هم و پیشین پیوند نظر از هم ،باالتر( های رتبه بودن دارا دلیل )به خدمات

 و دیگر های بخش از ها بخش این خرید هم که معنی ین، بددارند اهمیت ها بخش سایر از بیش

 ،بنابراین دارد. اقتصاد کل ستانده بر بیشتری آثار اقتصادی های بخش دیگر به آنها فروش هم

 در تنها نه هاآن در گذاری سرمایه و ها دین بخشب بخشی اولویت یادشده، های بخش انتخاب

 نیز اقتصاد کل فنی تغییرات نرخ در بلکه ،است اثرگذار اقتصادی کالن مهم پارامترهای رشد



 116شمارة   ،29اقتصاد كشاورزي و توسعه، سال 

114 

 که دهد می نشان پیشین مطالعات با مطالعة حاضر نتایج ةمقایس و بررسی .خواهد بود موثر

 ماتریس رویکرد اساس بر (Dehghan Shoorkand et al., 2011) همکاران و شورکند دهقان

 Yoosefi and Ghalbash) یبالغ غلباش قره و یوسفی و همچنین، اجتماعی حسابداری

Gharebolaghi, 2013)  اکبریان و پور حکیمیو (Hakimipoor and Akbarian, 2016) بر 

در اقتصاد  کلیدی های بخش یکی از عنوان به را یعصنا بخش ،ستانده -داده یکردرو اساس

  .دارد یخوانهم یادشده طالعاتمنتایج  با حاضر ةمطالع یجنتا رو، این از ؛اندکرده معرفی کشور

 هایپیوند از کشاورزی و خدمات ساختمان، صنایع، های بخش که آنجا از ،بنابراین

 به توان می ،سو یک از ،مناسب های ریزی برنامه انجام با د،برخوردارن ها بخش سایر با قوی پسین

 تولیدات برای را ها بخش این تقاضای ،دیگر سوی از و کرد کمک های یادشده بخش توسعه

 نظر از کشاورزی بخش رتبة چهارم به توجه با ،چنینهم داد. افزایش ها بخش سایر ای واسطه

 به که دشو ریزی طرح ای گونه به بخش این در ها گذاری سیاست که است الزم ،پسین پیوند

 تولید سخن، دیگر به و؛ واردات( کاهش منظور )به دکن کمک بخش این پسین ارتباطات توسعه

 بخش محصوالت ةعرض و تولید  ةشیو گرایش افزون بر این، د.شو صنعتی بخش این در

 ها بخش سایر با بخش این پیشین ارتباطات بهبود موجب شدن صنعتی سمت بهکشاورزی 

 انتظار ،حاضر ةمطالع در اقتصاد ایران کلیدی های بخش تعیین به توجه باسرانجام،  د.شو می

کشور  اقتصادی رشد به ها بخش این توسعه در گذاری سرمایه افزایش و منابع هدایت که رود می

 د.بینجام
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