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دهیچک
ـ    ایـن  هـا،  بخشریبخش با سانیو ارتباط ارانیاقتصاد ايبراصنعت چوب و کاغذبا توجه به اهمیت  یمطالعـه بـا هـدف بررس

ستانده -منظور از جدول دادهنیايبرااست. شدهانجامياقتصاديهابخشگریبا دکاغذوچوببخش نیبوندیارتباطات متقابل و پ
ـ انتشار و نتیشاخص حساسمحاسبهشده است. استفاده،یفرضحذفنیو نویسنتو روش 1380سال  انتشـار قـدرت شـاخص  زی

انتشـار و رتبـه سـوم    تیرتبه اول حساسصنعت نیکه ادارداز آن حکایت378/1و 451/2با ارقام بیترتصنعت چوب و کاغذ به
بايقونیشیپونیپسوندیپاست که صنعت چوب و کاغذ یمعننیبدنیاوخود اختصاص داده بهها بخشمیانقدرت انتشار را در 

البتـه  شده است.عیها توزبخششتریو متوازن در بکسانیبه طور هابخشریبا سازینصنعت نیاارتباطنیهمچن.داردهابخشریسا
ـ لئونتي(الگـو الیر112345678زانیبه مدیکاهش تول،ستاندهدگاهیصنعت از دنیایصورت حذف فرضدر  132456789و )فی

بخش به خود اختصاص داده است. 34را از 19رتبه دینظر کشش تولازکه طوريبهباشد.یگش) مي(الگوالیر

.پیوندهاي پسین و پیشین، روش حذف فرضیستانده، -، جدول دادهچوب و کاغذبخش :يدیکليهاواژه

مهمقد
دربـاز ریدازکهاستعتیطبمحصوالتازیکیچوب 

شـتر یبزمـان مـرور بهآنتیاهموداشتهنقشبشریزندگ
نیتکودرآنيردپاوچوبقدمتازنظرصرف. استشده

و در صـنعت آننقـش حاضـر حـال درمختلف،يهاتمدن
از کشـورها ماننـد   یانکار اسـت. در بعضـ  رقابلیتجارت غ

رود؛یشمار ماز منابع مهم درآمد کشور بهیکیسوئد، چوب 
ـ فایرا ایمهمکشورها نقشنیدر توسعه ارواز این . کنـد یم
آهـن و  راه،ياحمل و نقل جـاده تیاز ظرفيدرصدنیبنابرا

افتـه یاختصـاص یچـوب يهاوردهافرحمل و نقل بهییایدر
بنادر و فاصـله آنهـا بـه مراکـز مصـرف و      که طوريبهاست. 

ـ  لیکارخانجات تبد یچوب، در حمل و نقل آن نقـش اساس
وکاغـذ وچـوب باارتباطدرينحوبهزیها نبورسدارند. 
,Fadaei.(تالشـند درآنکارخانجـات بـه مربـوط سـهام 

ازجملـه  و کاغـذ صـنایع چـوب  در کشور مـا نیـز   ).2011
بصـورت صـنف و   که از گسـتردگی زیـادي   هستندصنایعی 

و داراي امکانات بالفعـل  ندصنعت در سطح کشور برخوردار
ی آن از منـابع طبیعـی و   د، گسـتردگ نباشو بالقوه فراوانی می

تختـه  	مانندکارخانجات بزرگی بهداري شروع شده و جنگل
کاغذبعدو مبلمان،الیه و روکشفیبر، تختهچوب، تختهخرده

به همـراه نیـاز روزافـزون بـه     این طیف وسیعشود، ختم می
نشانگر اهمیت باالي این صنعت است.،محصوالت آنها
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هــاي میــزان مصــرف کاغــذ در دنیــا یکــی از شــاخص
یافتگی است و رابطه مستقیم با میزان تولیـد ناخـالص   توسعه

بـاالي  سرانه مصرف کاغذ در کشورهاي پیشـرفته ملی دارد.
کیلـوگرم  20ایران حـدود  در کشور.باشدکیلوگرم می200

55وسط جهانی این شاخص در حـدود  تکه ماست. در حالی
شود مصرف کاغذ در دنیا تا سال بینی میپیش.کیلوگرم است

نیمـی از  البتـه  میلیون تن در سال برسد.500به مرز 2020
مالی مصـرف  کاغذ تولید شده در دنیا در اروپا و آمریکاي ش

دو کشور چین و آمریکا حدود نیمی از کاغذ دنیـا  می شود.
درصـد از  1کشـور ایـران بـا دارا بـودن     کننـد. را تولید می

45/0درصد تولیـد جهـانی و   15/0جمعیت جهان کمتر از 
ظرفیت اسمی درصد مصرف جهانی کاغذ را در اختیار دارد.

ن در سال کشور در تولید کاغذ یک میلیون و دویست هزار ت
واحد تولید کاغذ و مقوا در ایران وجود 98بیش از باشد.می

واحد فعالیت کاري مستمر دارند84دارد که در حال حاضر 
)RISI, 2015(.

هدف این تحقیق ارائه تصویر روشنی از چگونگی روابط 
متقابل صنعت چوب و کاغـذ بـا سـایر بخشـهاي اقتصـادي      

-قالـب یـک جـدول داده   براي این منظـور در  کشور است.
هـاي پیونـد پیشـن و پسـین،    بخشی از شـاخص 35ستانده 

ستانده و روش حذف فرضی استفاده شده -کشش تولید داده
تا جایگاه این صنعت در اقتصاد کشور تبیین شود.است،
طور کلی هر بخش داراي ارتباط پسـین و پیشـین بـا    به

ـ  هاست. پیوند پسین یک بخش نشان میدیگر بخش ه دهـد ک
این بخش در فراینـد تولیـد خـود چـه میـزان بـه کاالهـا و        

طور مستقیم و غیرمستقیم نیاز دارد. ها بهخدمات سایر بخش
منظور تحلیل ساختار اقتصادي طرف تقاضاي این شاخص به

شود. شاخص دیگري که جنبه عرضـه  یک بخش استفاده می
دهد، پیونـد پیشـین نـام دارد.    ساختار اقتصادي را نشان می

پیوند پیشین چگونگی توزیع تولیدات هـر بخـش بـه سـایر     
,Bazzazan(کنـد  هاي اقتصادي را بررسی میبخش 2005 .(

ارزیـابی پیونـدها و روابـط    بـراي یکی از ابزارهاي مناسب 
,Bidabad(ستانده است -بخشی، استفاده از جدول دادهبین

هـاي  فعالیـت کـردن ستانده، با تقسـیم  -. الگوي داده)2004

هـا  تصادي به چندین بخش، با استفاده از پیوند بین بخـش اق
روابـط بـین   (ماتریس میان بخشی) تصویري از کل اقتصاد و 

کـه  دهـد به یکدیگر نشـان مـی  را ها و وابستگی آنها فعالیت
مدت و بلندمدت هاي اقتصادي کوتاهریزيتواند در برنامهمی

,Jahangard(مورد استفاده قرار گیرد  1998 .(
مـورد  هـا  در مطالعات متعددي ارتباط و پیوند بین بخش

بـا  ) Yue)2000وO’Callaghanقرار گرفته است.توجه
هاي مختلف، تغییر در ستانده سال-دادهولهايجداستفاده از 

1987پیوندهاي بین بخشی را براي اقتصاد چین طـی دوره  
در اند. بر اسـاس نتـایج ایـن مطالعـه،     بررسی کرده1997تا 

هاي معدن، کارخانجات و ساختمان داراي اقتصاد چین بخش
هـاي کشـاورزي و خـدمات داراي    باالترین پیونـد و بخـش  

صـنعت چـوب و   هاي دیگـر هسـتند.  کمترین پیوند با بخش
هاي میانی از لحاظ درجـه اهمیـت و کلیـدي    ردهءکاغذ جز
باشد.بودن می

Banouei جدول دادهبا استفاده از ) 2007(و همکاران-
و بـر مبنـاي دو رویکـرد سـنتی و     ایران1378ستانده سال 

پیونـدهاي پسـین و پیشـین را    ،)نوین (روش حذف فرضـی 
ترین هایی که داراي قويهاي کلیدي (بخشمحاسبه و بخش

هاي دیگـر هسـتند) اقتصـاد ایـران را تعیـین      پیوند با بخش
هـاي  شاند. بر اساس نتایج حاصل از رویکرد نوین، بخکرده

ها)، خدمات توزیعی، گروه زیربنایی (ساختمانمانندخدماتی 
عنـوان  گروه کشاورزي و گروه صنایع وابسته به کشاورزي به

اند.ترین پیوند مشخص شدههاي با قويبخش
KourakinezhadوNajafi)2008(   با تأکید بـر نقـش

هـاي مهـم اقتصـاد    آثار متقابل بین بخـش ،بخش کشاورزي
بخـش  ه کـه نشـان داد آنـان  نتـایج  . اندکردهایران را بررسی 

هاسـت  اي سایر بخشمین کننده کاالهاي واسطهأکشاورزي ت
هـاي دیگـر   اي بخشاما وابستگی کمتري به تولیدات واسطه

بخـش کشـاورزي   اي،واردات واسـطه دارد و با حـذف اثـر  
اي داخلـی بخشـهاي دیگـر    مواد واسطهکنندهتأمینهمچنان 

باقی خواهد ماند.
Kula)2008(و روش ستانده-با استفاده از جدول داده

، پیونـدهاي پسـین و پیشـین را بـراي اقتصـاد ترکیـه       سنتی
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هاي کلیدي آن را تعیین کرده اسـت. نتـایج   محاسبه و بخش
بخـش ازجملـه   12، 2002دهـد در سـال   حاصل نشان می

کشاورزي، تولیـد محصـوالت غـذایی و سـاخت     هاي بخش
هاي دیگر اقتصاد تري با بخشمنسوجات داراي ارتباط قوي

صـنعت چـوب و کاغـذ از لحـاظ اهمیـت و      انـد. ترکیه بوده
ها قرار دارد.ها بعد از این بخشارتباط آن با سایر بخش

KimوAhn)2010 (سـاختار یبررسبهخودمقالهدر
و هدکـر اشاره کشوردرکاغذوچوبصنعترشديالگوو

يســــالهاســــتاندهدادهولهايجــــدازاســــتفادهبــــا
دادنشانآنان جیانت.پرداختند2007و 1995،2000،2005

ـ ادیتول2007تا1995سالازکه داشـته رشـد صـنعت نی
ـ مقـدار تول کهيطوربه.است بـر اسـاس   2007در سـال  دی

ـ لیم343حـدود جدول داده ستانده آن سـال   بـوده  دالراری
عیصنادیصنعت چوب و کاغذ باعث رشد تولنیهمچناست.

ـ لیم8516و 72816بـه مبلـغ   گرید يدالر در سـالها اردی
ـ يهاکششجینتاشده است.2007و 2005 نشـان  یواردات
ازشتریبعیصناریسادیبر تولکاغذ ریصنعت خمریثأتداد که 
نیشـ یپونـد یمحاسـبه پ .اسـت بـوده و کاغـذ  چوبصنعت 
يتـر يقووندیچوب و کاغذ پدیکه صنعت تولکردمشخص

.استداشتهها بخشریاسکاغذ با رینسبت به صنعت خم
Jahangard گیــري از بهــرهبــا )2011(و همکــاران

هاي مختلف و ستانده اقتصاد ایران طی سال-دادهولهايجد
محاسبه پیوندهاي پسین و پیشین، جایگاه بخش نفـت را در  

نشـان داد کـه صـنعت    آنان اند. نتایج توسعه ملی تعیین کرده
عنوان یک صنعت مهم و کلیدي است نفت در اقتصاد ایران به

هـا در  ها با دیگـر بخـش  که بیش از متوسط کل سایر بخش
باط است.ارت

Dolinar)2014 (بخشـی تغییرات در پیوندهاي متقابل
بررسی کـرد. اساس جدول داده ستانده بررا کشور اسلوونی 

نسبت ينفت و گاز پیوند پسین باالتر،در دوره مورد بررسی
صنعت چوب و کاغـذ در ایـن   است.داشتهها به سایر بخش

پیشین بـاالیی  عنوان بخش کلیدي که پیوند پسین و کشور به
همچنـین از لحـاظ   مطرح نبود.،ها داشته باشدبا سایر بخش

کشش تولید صنعت چوب و کاغذ جز صنایع مهم این کشـور  

به حساب نیامد.
Tzimos با استفاده از جدول داده)2015(و همکاران-

هـاي  ستانده و بر مبناي روش حذف فرضی، پیوند بین بخش
انـد. بـر اسـاس نتـایج     ه کردهمختلف اقتصاد ترکیه را محاسب

هـاي  دست آمده، بخش خدمات ارتباط زیـادي بـا بخـش   به
هـاي  دیگر اقتصاد ترکیه دارد و هرگونـه کـاهش در فعالیـت   

هـاي کلیـدي   بخش خدمات، سبب کاهش در تولیـد بخـش  
دنبال خواهد داشت.  دیگر اقتصادي در ترکیه را به

هاروشومواد
هاي متعددي براي محاسبه ارتباطات و پیونـدهاي  روش

توان آنهـا  (پسین و پیشین) بین بخشی ارائه شده است که می
هـا) و روش  هـا (یـا سـتانده   را به روش سنتی مبتنی بر داده
O’Callaghan(کـرد بندي حذف فرضی (روش نوین) طبقه

& Yue, هـاي قـدرت   شـاخص در روش سـنتی از  . )2000
محاسبه پیوندهاي پسـین و پیشـین   برايسیت انتشار و حسا

شود.استفاده می
کنـد کـه   بیـان مـی  یا قدرت انتشارشاخص پیوند پیشین
عنوان نهـاده واسـطه در   هاي دیگر بهاستفاده از ستانده بخش

هـا بـه چـه    بخش مورد نظر در مقایسه با متوسط تمام بخش
صورت زیر است:میزان است و رابطه آن به

(1)

fij.جمع ستونی عناصر ماتریس معکوس لئونتیف است
N:ها و تعداد بخشLi

f  شاخص پیوند پیشین بخـشi

Liاگر هاست.با دیگر بخش
f     بزرگتـر از یـک باشـد بخـش

هـا ارتبـاط بیشـتري بـا     مزبور در مقایسه با میانگین بخـش 
؛ هاي دیگر در زمینه خرید نهـاده واسـطه از آنهـا دارد   بخش

هـا  بخش از لحاظ ارتباط با سـایر بخـش  یعنی وضعیت این 
مطلوب است.
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دهد که نشان مییا حساسیت انتشارشاخص پیوند پسین
هاي دیگـر  محصول نهایی یک بخش به چه میزان در بخش 

شود.عنوان نهاده واسطه استفاده میبه

)2              (
bij   باشـد. جمع سطري ماتریس معکـوس گـش مـیn

Ljها و تعداد بخش
b  شاخص پیوند پسین براي بخش مـورد

Ljکهدر صورتیدهد.نظر را نشان می
b بزرگتر از یک باشد

هـا مطلـوب   وضعیت بخش از لحاظ ارتباط با سـایر بخـش  
عنـوان  یعنی محصول نهایی بخش مصرف بیشتري را به؛ است

هـا  در مقایسه با میانگین اقتصاد در سایر بخشنهاده واسطه،
دارد.

ستانده نیز براي تعیین –روش کشش تولید یا کشش داده 
مشارکت یک بخش در اقتصاد در کنار شـاخص پیونـدهاي   

اهمیت یـک  شاخص کشش،شود.پیشین و پسین استفاده می
جهت نقش آن در تقاضاي نهایی و هم پیونـد  بخش را هم از

شـاخص کشـش   دهـد. هاي دیگر اقتصاد نشان مـی با بخش
شود:زیر تعریف میتولید کل به صورت 

TOExyj= Σi zij(yj/x) )٣              (
ید کل ناشـی  لدرصد تغییر در توTOExyjدر رابطه فوق 

ام را نشـان  jاز یک درصد تغییر در تقاضاي نهـایی بخـش   
در .استعنصري از ماتریس معکوس لئونتیفzijدهد و می

ها با یکدیگر فعالیتاین ماتریس روابط مستقیم و غیرمستقیم 
تولیـد  xام و jتقاضاي نهایی بخش yjاست.انعکاس یافته

هاست.  کل بخش
رویکرد سنتی و که دهند نشان میشدههاي انجام بررسی

شناسـی و هـم از   الگوهاي مرتبط با آن، هـم از منظـر روش  
منظر ماهیت پیوند پسین و پیوند پیشین در تعیین و شناسایی 

ترین پیونـد بـا   هایی که داراي قوي(بخشهاي کلیدي بخش
وزن یکسـان  ماننـد هاي دیگر هستند) داراي ابهاماتی بخش

، همپوشانی همزمان پیوند پسین و پیونـد پیشـین و   ”واحد“

باشـند  نادیده گرفتن اندازه تقاضاي نهایی و ارزش افزوده می
)Cella, 1984; Clements, 1990; Clements & Rossi,

1991; Dietzenbacher, 2002; Duarte et al.,2002;

Sanchez-Choliz & Duarte, 2003; CAI & Leung,

منظور رفع این ابهامـات بسـیاري از پژوهشـگران    به.)2004
که مبتنی بـر روش حـذف   اندکردهالگوهاي مختلفی را ارائه 

Banoueiفرضـی هسـتند (   et al.,2007.(ذفحـ روش در
ازیفرضـ طوربهنظرموردبخشکه شودیمفرض،یفرض

آننیگزیجـا صـفر عـدد آنکهبدون،شودیمحذفاقتصاد
از حذف سطر و ستون مورد نظـر از  پس.شودستونوسطر

× (n-1)با ابعاد Āماتریس ضرایب فنی و تشکیل ماتریس 

(n-1) و ماتریس تقاضاي نهاییȳ   بـا ابعـاد(n-1) × (n-1)،
محاسـبه  قابـل Ȳ= (I-A)-1¯χرابطهستانده کاسته شده از 

خواهد بود. چنانچه ستانده کاسـته شـده (بـا فـرض حـذف      
(بـا فـرض   X=(I-A)-1Yاقتصـاد کـل ستاندهاز) امjبخش 

هــا) کســر شــود، معیــاري کلــی بــراي وجــود تمــام بخــش
آیـد بدسـت مـی  اقتصـاد کـل باامjگیري پیوند بخش اندازه

)Atvan, 2007 .(

ــه حــذف، خصوصــیات مشــترك   ــه دامن ــا توجــه ب ب
گیـري پیونـدهاي پسـین،    شناسی و معیارهاي اندازهروش

هـاي حـذف را در سـه    توان روشپیشین و پیوند کل، می
. یک: حذف کامل سطر و سـتون  کردبندي گروه کلی طبقه

هـاي همگـن. دو:   اي از بخـش یک بخش و یـا مجموعـه  
بخشی یک بینحذف فقط سطر و ستون همزمان مبادالت 

هاي همگن از منظـر بخـش   اي از بخشبخش یا مجموعه
بخشی. خریدار و بخش تقاضاکننده با حفظ مبادالت درون

اي از سه: حذف کامل سـطر یـک بخـش و یـا مجموعـه     
هاي همگن از منظر بخش فروشنده یا حذف کامـل  بخش

هاي همگـن از  اي از بخشستون یک بخش و یا مجموعه
Banoueiنده (منظر بخش تقاضاکن et al., 2007.(

گیـري  در انـدازه اولپذیري گـروه  با توجه به انعطاف
پیوند کل و تجزیه آن به پیوندهاي پسین و پیشین فقط بر 
ــین   ــف و همچن ــاي طــرف تقاضــاي لئونتی ــاي الگوه مبن

گیري پیوند پسین در الگوي طرف پذیري در اندازهانعطاف
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گوي طـرف عرضـه   تقاضاي لئونتیف و پیوند پیشین در ال
Banoueiگـش (  et al., مطالعـه بـراي   ایـن  در ،)2007

اسـتفاده شـده   اولمحاسبه پیوندها از روش حذف گـروه  
است. پس از محاسبه پیوندها به روش حذف فرضی، این 

روشی که مبناي تحلیل خود ،پیوندها به روش راسموسن
در مورد پیوندهاي پسـین و پیشـین را جـدول معکـوس     

) 4و با استفاده از رابطه (دهد قرار می"ماتریس لئونتیف"
شوند. نرمال می

)4(
پیوند نرمال شده=

ها)  (پیوند بخش مورد نظر)/(مجموع پیوند کلیه بخش

عالیت شده، بیانگر عملکرد متوسط یک فپیوندهاي نرمال
. بنـابراین، پیونـد   اسـت نسبت به عملکرد متوسط کل اقتصاد 

دهـد کـه میـانگین کـاهش در     نشان مـی iشده فعالیت نرمال
در نتیجه حـذف مبـادالت   چوب و کاغذهاي ستانده فعالیت

ــا فعالیــت ــه متوســط  ایــن فعالیــت ب هــاي دیگــر نســبت ب
هــاي محاســبه شــده در نتیجــه حــذف تــک تــک میــانگین

هایی که پیونـد کـل نرمـال    ها، چه میزان است. بخشفعالیت
محـور  محاسبه شده در آنها بر مبناي هـر دو الگـوي عرضـه   

عنـوان  تر از یک باشد، بـه گش و تقاضامحور لئونتیف بزرگ
هـایی کـه ارتبـاط    هاي کلیدي اقتصـاد (یعنـی بخـش   بخش
شـوند  هـا دارنـد) شـناخته مـی    تـري بـا دیگـر بخـش    قوي

)Banouei et al., 2007.(

نتایج 
ــدول  ــده   1ج ــال ش ــین نرم ــین و پس ــدهاي پیش پیون

بر اساس این هد.هاي مختلف اقتصادي را نشان میبخش
صـنایع چـوب و   هاي برق،رهیافت از دیدگاه تولید بخش

شیشـه و سـایر   محصوالت الستیکی و پالسـتیکی، کاغذ،
آالت بـا  ماشـین و کانی و محصـوالت فلـزي   محصوالت 

زیـرا قـدرت و   کلیدي هسـتند. هاي  کاربرد خاص بخش
ها این بخشباشد.حساسیت انتشار آنها بزرگتر از یک می

گذاري در آنها بر عالوه بر توان تحرك زیاد در اثر سرمایه
دارند و باعث رشـد متـوازن   تأثیر ها نیز د سایر بخشرش

شوند.هاي مختلف میدر بخش
37/1در صنعت چوب و کاغذ شاخص قدرت انتشار 

نهایی صنعت چوب و کاغذ یـک  یعنی اگر تقاضاي ،است
واحد 37/1تولید کل اقتصاد به اندازه ،یابدواحد افزایش 

رت از یـک بـودن شـاخص قـد    بزرگتـر یابد.افزایش می
انتشار براي این صنعت به معناي آن است که ایـن بخـش   

هـاي  قدرت تحرك آفرینـی بـاالیی بـراي دیگـر بخـش     
نتشـار آن  حساسـیت ا همچنـین شـاخص   ارد.داقتصادي 

بدین معنـا  واحد می باشد،45/2برابر بزرگتر از واحد و 
چـوب و کاغـذ یـک واحـد     که اگر ارزش افزوده صنعت 

انـدازه  افزایش یابد تولید کـل اقتصـاد بـه    )میلیون ریال(
بزرگتـر از واحـد بـودن    یابـد. واحد افـزایش مـی  45/2

که بخشـهاي  شاخص حساسیت انتشار به معناي آن است
دیگر از محصوالت این صنعت در پیشبرد مقاصد تولیدي 

طور مستقیم و غیرمستقیم به نحو مطلوبی اسـتفاده  بهخود
کاغـذ بـه دلیـل داشـتن     صنعت چوب و در کل،کنند.می

اي سـایر  هاي واسـطه از یک به دادهبزرگترقدرت انتشار 
براي قويبنابراین انگیزه تولید دارد.زیاديها نیاز بخش

به دلیل داشـتن حساسـیت   همچنین.کنداقتصاد ایجاد می
فرایند طور بالقوه در درونی کردن انتشار بزرگتر از یک به

ها رضه نهاده به سایر بخشو عتولید و یکپارچگی اقتصاد 
اي را ایجــاد نقــش کلیــدي دارد و آثــار ثانویــه گســترده

در چوب و کاغذصنعت وابستگینتایج داللت بر کند.می
و به علت بزرگتر بودن داردهابه سایر بخشزمینه تولید 

، نسـبت بـه شـاخص قـدرت انتشـار     شاخص حساسـیت  
اي واسـطه این بخش بیشتر نهاده که توان نتیجه گرفت می
(پیوند پسین قوي دهدها قرار میدر اختیار دیگر بخشرا 

الزم به ذکر اسـت کـه صـنعت چـوب و کاغـذ بـا       .دارد)
رتبـه سـوم و بـا شـاخص     378/1شاخص قدرت انتشار 

هـا دارد. رتبه اول را بین بخـش 451/2حساسیت انتشار 
منظـور  بههاي قدرت و حساسیت انتشار،در کنار شاخص

- هاي اقتصادي از شاخص کشش دادهي بخشبنداولویت
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س محاســبات،بــر اســا.شــودمــیســتانده نیــز اســتفاده 
،سـاختمان و تنباکو،توتونهاي محصوالت غذایی،بخش

، 1522/0ترتیـب   با میزان کشش بهنفتوسایر خدمات
بیشترین کشش تولید کـل را  133/0988،0/0، 1455/0
داراي پیونـد  عنوان بخشـی کـه   بخش ساختمان بهدارند.

بـا کشـش   پیشین قوي با دیگر بخشهاي اقتصادي اسـت، 
پـس از صـنعت مـواد غـذایی بیشـترین      1455/0ستانده 

نکته مهم این است که در محاسبه کشـش  اهمیت را دارد.
تقاضاي نهایی، از ترکیـب حاصلضـرب ضـریب فزاینـده     
پیشین در اهمیت نسبی تقاضاي نهایی در ستانده اسـتفاده  

اثـرات  توانـد ش ستانده با این تعریف نمـی شود و کشمی
صنعت چوب و کاغذ البته .کندپیوندهاي پسین را آشکار 

هـا دارد. را از لحاظ کشش تولید در بین بخـش 19رتبه 
باشـد. می0272/0چوب و کاغذ کشش تولید کل صنعت 

چـوب و کاغـذ  بدین معنی که اگر تقاضاي نهایی صـنعت  
0272/0تولیـد کـل اقتصـاد    کند، تغییر یک میلیون ریال 

پایین بودن کشش تولید به دلیل .کندمیتغییر میلیون ریال 
آن علت بلکه کم اهمیت بودن این بخش در اقتصاد نیست،

به کم بودن حجم تقاضاي نهایی این بخش در کل اقتصـاد  
باشد.میمربوط 

وسیله روش حذف بررسی اهمیت صنعت چوب و کاغذ به
فرضی

شود که بخش چوب و کاغذ تعطیل و میاکنون فرض 
بخش دیگر اقتصاد، نهاده مورد نیاز خود را به جاي 34

خریداري از بخش چوب و کاغـذ، از خـارج از کشـور    
وارد کنند. نتایج حاصل از خذف کلـی بخـش چـوب و    

34کاغذ در اقتصاد (که در این صـورت یـک مـاتریس    
بتـدا  آورده شده است. در ا2خواهیم داشت)، در جدول 

ممکن است به نظر برسد که تعطیلی بخش چوب و کاغذ 
ریال ستانده در کل اقتصاد 6472399تنها سبب کاهش 

هـاي  تنیدگی و ادغـام بخـش  شود. اما به دلیل درهممی
اقتصاد، با تعطیلی این بخش میزان ستانده بیشتر کـاهش  

که در صـورت حـذف، بخـش کـاهش     طوريیابد. بهمی
ریـال (الگـوي لئونتیـف) و    30411120تولید به مقدار 

ریال (الگوي گش) است. همـان طـور کـه    88470321
شود کاهش ستانده در الگوي گـش بـیش از   مالحظه می

الگوي لئونتیف است. به ایـن دلیـل کـه در روش گـش     
رویکرد عرضه و در روش لئونتیـف رویکـرد تقاضـا در    

هاي سـنتی  شود و همان طور که در روشنظر گرفته می
ه گرفته شد، بخش چوب و کاغذ بیشتر عرضه کننده نتیج

اي است. بنابراین حذف آن در رویکرد هاي واسطهنهاده
شود.عرضه، باعث تغییرات بیشتري در ستانده اقتصاد می
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دیتولکششوشدهنرمالنیشیپونیپسيوندهایپ-1لوجد

درصد
تفاوت در سطح 

محصول
(الگوي گش)

درصد
تفاوت در سطح 

محصول
(الگوي 
لئونتیف)

نام بخش درصد
تفاوت در سطح 

محصول
(الگوي گش)

درصد
تفاوت در سطح 

محصول
(الگوي لئونتیف)

نام بخش

29/1 601045 95/3 99249 ساختمان.18 42/7 3678595 72/3 2012733 کشاورزي و ماهیگیري.1

827/0 575347 39/0 10250 ــزار .19 تجهیــزات پزشــکی و اب
دقیق 82/0 285640 48/0 21568 معدن.2

48/0 127640 38/1 42618 تجهیــزات حمــل و نقــل،  .20
ادامه جواهرات و  65/1 308871 79/2 35678 صنعت نفت.3

72/1 557317 87/1 61903 آالت ماشینخانگی،وسایل.21
الکتریکیو دستگاه  66/1 87882 98/1 80466 برق و خدمات مربوط.4

09/1 267819 07/1 40062 آالت بـا کـاربرد عـام و    ماشین.22
خاص 001/1 222102 97/0 13690 آب و خدمات مربوطه.5

002/2 260174 09/2 193557 ــی و  .23 ــده فروش خــدمات عم
خرده فروشی 08/1 299844 92/0 32867 گاز و خدمات مربوطه.6

21/3 2012090 96/2 194431 هـــاي خـــدمات اقامتگـــاه.24
عمومی  31/2 166634 98/1 82475 منسوجات.7
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0286/0 703/0 099/1 371/1 008/2
ــدمات .25 خــــــــ

عمـومی و  هاياقامتگاه
محل صرف غذا ي

1522/0 576/0 328/1 305/2 457/2 محصوالت غـذایی، .8
توتون و تنباکو

0604/0 005/1 895/0 004/2 687/1 ــل و .26 ــدمات حم خ
نقل 0300/0 819/0 326/1 143/1 267/2 ــاك و .9 ــواع پوشـ انـ

کفش

0077/0 779/0 800/0 766/1 321/1 ــت و .27 ــدمات پس خ
مخابرات 0272/0 451/2 378/1 104/4 317/2 ــوب و  .10 ــنایع چ ص

کاغذ
0059/0 048/1 822/0 218/2 247/1 خدمات مالی.28 0182/0 003/1 996/0 011/2 671/1 هاي نفتیوردهافر.11

0877/0 603/0 706/0 214/1 250/1 خدمات اجاره.29 0055/0 109/1 101/1 219/2 852/1 ــه و .12 شیشــــــــ
محصوالت کانی

0193/0 052/1 805/0 215/2 502/1 خدمات فنی.30
کشاورزي  0053/0 642/0 005/1 081/1 014/2 مبلمان.13

0677/0 501/0 854/0 104/1 359/1 امـــور عمـــومی و .31
دفاع 0032/0 549/1 338/1 107/1 261/2 محصـــــــوالت  . 14

الستیکی و پالستیکی

0372/0 511/0 659/0 101/1 561/1 خدمات آموزش.32 0196/0 821/3 999/1 998/5 706/1 مواد و محصوالت .15
شیمیایی

0326/0 526/0 764/0 240/1 373/1 خدمات بهداشتی و .33
درمانی 0050/0 802/2 310/1 986/3 317/2 آهن.16

0158/0 611/0 801/0 461/1 457/1 خدمات عمومی.34 ٠٠٣/٠ ٧۴١/٢ ٢٠/١ ٨٧/٣ ۴۵/١ سایر فلزات.17
133/0 64/0 712/0 19/1 32/1 سایر خدمات.35

هاي محققیافتهمنبع:
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نتایج حاصل از حذف کامل بخش چوب و کاغذ در اقتصاد کشور-2جدول
(ریال)نگرش تولید

الگوي گشالگوي لئونتیفتوضیح
67436137045186بخش چوب و کاغذتولید

14307041921778934519تولید کل اقتصاد
14002930721690464198تولید کل اقتصاد پس از حذف بخش چوب و کاغذ

1156558450تولید کل اقتصاد در حالت بالفعل
6472399تولید بخش چوب و کاغذ در حالت بالفعل

هاي تحقیق یافتهمنبع:

هـاي  سطح محصول سایر فعالیتتفاوت در 3جدول 
اقتصادي را بر اثر حذف صـنعت چـوب و کاغـذ نشـان     

هایی که پیوند کل در روش حذف فرضی، بخشدهد.می
نرمال محاسبه شده در آنهـا بـر مبنـاي هـر دو الگـوي      

تر از یک محور گش  بزرگتقاضامحور لئونتیف و عرضه
ی این شوند؛ یعنعنوان فعالیت کلیدي شناخته میباشد، به
تري بـا دیگـر   ها داراي ارتباط و پیوندهاي قويفعالیت
34دهد که از مجمـوع  نتایج نشان میها هستند.فعالیت

فعالیت داراي پیوند کل نرمال شده بزرگتر از 18فعالیت، 
یک هستند. 

در مجموع فعالیتی که بیشترین کاهش را در سـتانده  
یوند (مستقیم خود داشته باشد، داراي بیشترین ارتباط و پ

بـر ایـن   .اسـت چوب و کاغـذ  و غیرمستقیم) با فعالیت 
در الگوي لئونتیف بعد از حذف صـنعت چـوب و   اساس 

ترتیـب بـراي   کاغذ بیشترین تفاوت در سطح محصول به
ی مبل و خدمات پسـت خدمات مالی،آموزش،هايبخش

994560و343896،426678،798552بـــه میـــزان 
کمتـرین تفـاوت در سـطح    ریال حاصـل شـده اسـت و    

تجهیزات پزشکی هاي ترتیب مربوط به بخشمحصول به
معدن و سـایر فلـزات بـه    خدمات اجاره،و ابزار دقیق،

ــزان  ــال 10250و21611،21568،10654میــ ریــ
باشد.می

گش بیشترین تفاوت در سطح عرضه محوردر الگوي 
مبلمـان، هـاي آمـوزش،  ترتیب بـراي بخـش  محصول به

،2580045زي و خدمات مالی به میـزان  عرضه کشاور
ریال حاصل شـده  7981230و3678595،5456448

ترتیب مربوط است و کمترین تفاوت در سطح محصول به
تجهیزات محصوالت الستیکی و پالستیکی،هاي به بخش

امور عمومی و جواهرات و کاالهاي متفرقه،حمل و نقل،
بـه میـزان   دفاع و خدمات فنی کشـاورزي و تعمیراتـی   

باشد.میریال19062و127640، 137647، 172210

بحث 
ســتانده - در ایــن مطالعــه بــا اســتفاده از جــدول داده

پیوندهاي پیشین و پسین بـراي بخـش چـوب و کاغـذ و     
هاي اقتصاد شناسایی شـده اسـت.   همراه آن سایر بخشبه

و کاغذ داراي پیوند پسین نتایج نشان داد که صنعت چوب 
هـاي  ها است و جـزء بخـش  و پیشین قوي با سایر بخش

شود. پیوند پسین قوي براي این بخش کلیدي محسوب می
اي ایـن بخـش   حکایت از باال بودن سهم تقاضاي واسـطه 

گیـرد.  ها  تعلـق مـی  دارد که به خود بخش و سایر بخش
ترتیب محصوالت بخـش چـوب و کاغـذ اغلـب بـه      بدین
هاي اقتصـادي عرضـه   رت نهاده واسطه به سایر بخشصو
گیرنـد.  شوند و در تولید آنها مورد اسـتفاده قـرار مـی   می

نتایج این تحقیق در تأیید نتـایج کـیم و همکـاران بـراي     
باشد که در آن کشور نیـز صـنعت چـوب و    کشور کره می

شـود. کاغذ جـزء صـنایع کلیـدي و مهـم محسـوب مـی      
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بر اساس روش حذف فرضی بر مبناي الگوي تقاضا محور لئونتیف و عرضه محور گش کاغذوچوببخشپس از حذف بخشکاهش ستانده هر -3جدول 
درصد تفاوت در سطح 

محصول
(الگوي گش)

درصد تفاوت در سطح 
محصول

(الگوي لئونتیف)

نام بخش درصد تفاوت در سطح 
محصول

(الگوي گش)

درصد تفاوت در سطح 
محصول

(الگوي لئونتیف)

نام بخش

29/1 601045 95/3 99249 ساختمان.18 42/7 3678595 72/3 2012733 کشاورزي و ماهیگیري-1
827/0 575347 39/0 10250 زات یتجه.19

پزشکی
82/0 285640 48/0 21568 معدن.2

48/0 127640 38/1 42618 تجهیزات حمل و نقل،.20
جواهرات و کاالهاي 

متفرقه

65/1 308871 79/2 35678 صنعت نفت.3

72/1 557317 87/1 61903 وسایل خانگی،.21
هاي آالت و دستگاهماشین

الکتریکی

66/1 87882 98/1 80466 برق و خدمات مربوط.4

09/1 267819 07/1 40062 آالت با کاربرد ماشین.22
عام و خاص

001/1 222102 97/0 13690 مربوطهآب و خدمات .5

002/2 260174 09/2 193557 فروشی خدمات عمده.23
و خرده فروشی

08/1 299844 92/0 32867 گاز و خدمات مربوطه.6

21/3 2012090 96/2 194431 هاي خدمات اقامتگاه.24
عمومی و محل صرف غذا 

و نوشیدنی

31/2 166634 98/1 82475 منسوجات.7
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97/1 367120 68/1 100020 خدمات حمل و نقل.25 27/3 986698 62/2 43187 توتون و محصوالت غذایی،.8
تنباکو

35/5 1256448 24/6 343896 خدمات پست و .26
مخابرات

92/2 175684 04/2 89106 انواع پوشاك و کفش.9

73/6 2580045 26/9 798552 خدمات مالی.27 61/1 497041 54/1 56159 هاي نفتیوردهافر.10

83/0ا 194201 44/0 10654 خدمات اجاره.28 71/0 176540 03/2 24367 شیشه و سایر محصوالت .11
کانی

66/0 172210 91/0 86504 خدمات فنی،.29
کشاورزي و تعمیراتی

43/12 5456448 02/9 426678 مبلمان.12

57/0 137647 98/0 41520 امور عمومی و دفاع.30 09/0 19062 87/0 29761 محصوالت الستیکی و .13
پالستیکی

13/24 7981230 97/2 994560 خدمات آموزش.31 72/1 393862 69/2 69132 مواد و محصوالت شیمیایی.14

12/3 271861 04/3 99276 خدمات بهداشتی و .32
درمانی

92/0 209123 97/1 58211 آهن.15

97/1 678459 24/2 84194 خدمات عمومی.33 23/1 287613 49/0 21611 سایر فلزات.16
87/2 554380 10/3 76643 سایر خدمات.34 35/1 316271 32/1 48976 محصوالت فلزي.17

هاي تحقیقیافتهمنبع:
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بـراي  اما با نتایج مطالعات دولینار براي اسلونی و تزیمـوس  
باشد، زیرا در این کشـورها صـنعت   ترکیه در یک راستا نمی

چوب و کاغـذ جـزء صـنایع پیشـتاز و کلیـدي بـر اسـاس        
مطالعات انجام شده نیست.

تعیین اهمیت صنعت چـوب  براياي مطالعهدر ایران هیچ 
جدیـد  لحـاظ  است و این مطالعه از ایـن  انجام نشده و کاغذ 

صنعت چوب و کاغذ بـه نوبـه   کهالزم به ذکر استباشد. می
ایران تولید و یکپارچگی اقتصاد یند افرخود در درونی کردن 

هایی که پیوند پسین که فعالیتاز آنجایینقش حساسی دارد.
هایی هسـتند  بخش چوب و کاغذ با آنها بیشتر است، فعالیت

طور مستقیم و غیرمستقیم نقش مؤثرتري در که در مجموع به
رد نیـاز ایـن بخـش دارنـد؛ بنـابراین در      هاي مـو تأمین داده

ریـزي اصـولی بـراي ایـن بخـش توجـه بـه        راستاي برنامه
همچنـین  نیز حائز اهمیت بسیار اسـت. ذکرشدههاي فعالیت

قوي بودن پیوند پیشین براي این بخش بدان معناست که این 
بیشتر تقاضا و هاي اقتصادي بخش از محصوالت سایر بخش

ها نیازهـاي  که تولیدات این فعالیتیاز آنجای.کندمیمصرف 
، الزم اســـت در کننـــدمـــیاساســـی جامعـــه را تـــأمین 

هـا و  هاي توسعه توجه کافی به بهبود زیرساختریزيبرنامه
بنـابراین  .انجام شودوري در تولیدات این بخش افزایش بهره

عنوان یک صنعت توان گفت که صنعت چوب و کاغذ بهمی
رو، از اینباشد.هاي اقتصادي میباالدستی براي اغلب بخش

بـا دیگـر   چـوب و کاغـذ  توجه به ارتبـاط قـوي بخـش    با 
گذاري در ایـن بخـش   ، تقویت و سرمایهيهاي اقتصادبخش

هاي دیگر خواهد شد. این مسئله موجب تقویت و رشد بخش
براي اقتصاد ایران، که بـا محـدودیت و کمیـابی زیـادي در     

ســت، از اهمیــت زیــادي ویــژه ســرمایه مواجــه امنــابع بــه
بـراي شـود  پیشـنهاد مـی  بـر ایـن اسـاس    برخوردار اسـت. 
گـذاي در صـنعت چـوب و کاغـذ، صـنایع      گسترش سرمایه

شــده و روز رســانی فرســوده کاغــذ ســازي در کشــور بــه
آالت صـنعت  دستیابی سهل و سریع بـه سـازندگان ماشـین   

هاي کالن راهبردي براي صـنعت  و برنامهکاغذ فراهم گردد 
.شودها و توانمندیهاي کشور تدوین منطبق با واقعیتکاغذ
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Abstract
With respect to the importance of the wood and paper industry in Iranian economy and the

interaction and linkages between the wood and paper sector with other economic sectors the
status of this industry was investigated using Input-Output table for 1380 and hypothetical
extraction method. Sensitivity of dispersion index as well as the wood and paper industry
power of dispersion index were calculated as 451.2 and 378.1 respectively which suggests that
this industry ranked first in sensitivity of dispersion and third power of dispersion among
sections. This means that the wood and paper industry, possess identical and balanced status l
among all sections with different categories in this respect. In the case of the hypothetical
extraction method from the perspective of the production output is reduced by the amount of
million 112345678 (Leontief pattern) and 132456789 cents (gosh pattern). In terms of
stretching, the production ranking was calculated as 19 of 34.

Key words: Wood and paper industry, input-output table, hypothetical extraction method,
sensitivity of dispersion.


