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هاي صنعتی استان یزد با تأکید بر اهمیت  بندي فعالیت اولویت
ستانده و فرایند تحلیل  ـ هاي داده مدلمنابع آب: تلفیق 
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 1زهرا نصراللهی
 2مهران زارعی

 12/10/95تاریخ پذیرش:                       20/5/95تاریخ ارسال: 

 چکیده
هاي تولید، نقش مهمی در فرایند توسعه  عنوان یکی از نهاده عنوان یک منبع طبیعی و هم به هم به» آب«

ها و  گذاري گرفتن محدودیت منابع آب در سیاست رو، نادیده  این کند. از منطقه ایفا میپایدار هر 
سو همتواند منجر به اتخاذ تصمیماتی شود که  گذاري مناطق خشکی چون استان یزد می هاي سرمایه اولویت

هاي  عالیتبندي ف اهداف توسعه پایدار این مناطق نباشند. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر اولویت با
صنعتی استان یزد با رویکرد توسعه پایدار و با تأکید بر اهمیت منابع آب است. بنابراین، سعی شده است این 
کار با توجه به معیارهایی صورت گیرد که ابعاد مختلف توسعه پایدار را پوشش دهند. براي این منظور ابتدا 

هاي  نده استان یزد تهیه شد. پس از آن با تلفیق مدلستا ـ ، جدول دادهAFLQبا استفاده از روش سهم مکانی 
زایی، پیوندهاي  بري، اشتغال مراتبی و با منظور داشتن پنج معیار آب ستانده و فرایند تحلیل سلسله ـ داده
اساس نتایج این  بندي شدند. بر هاي صنعتی استان یزد اولویت افزوده، بخش بخشی، آالیندگی و ارزش بین

با سایر صنایع استان داراي باالترین  مقایسه در» آالت دفتري هاي برقی و ماشین ستگاهد«پژوهش، صنعت 
بري را  هاي بیشتر است. همچنین، این نتایج اهمیت منظور داشتن معیار آب گذاري منظور سرمایه اولویت به
اي با  درخور مالحظهبندي صنایع بدون توجه به این معیار تفاوت  طوري که نتایج اولویت دهند، به نشان می
 هاي حاصل از این تحقیق خواهند داشت. اولویت

 الکترونیکی:  دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداري، دانشگاه یزد، پست -1
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هاي اقتصادي تأکید داشته و کمتـر   بر جنبه آالیندگی فعالیت  دهد که بیشتر این مطالعات می
اند. این در حالی است که به اعتقاد بسـیاري   جمله آب پرداخته به بعد کمیابی منابع طبیعی از

آب را بـا خطـر مواجـه کنـد      تواند رشد و توسعه منـاطق کـم   از پژوهشگران، کمبود آب می
اي اسـت کـه در گـزارش مجمـع      ). اهمیت این مسـئله بـه انـدازه   2015و همکاران،  1درا(اکا

تـرین خطـر جهـانی از منظـر تـأثیر       عنوان بـزرگ  ، بحران آب به2015جهانی اقتصاد در سال 
 شناخته شده است.
گـرفتن در منطقـه    عنوان یکی از کشورهاي در حـال توسـعه، بـا قـرار     کشور ایران به

هـاي مـالی بـا     لیمی، در مسیر توسعه پایدار عالوه بر محـدودیت خشک اق خشک و نیمه
طوري که متوسط حجم بارندگی سـاالنه در   کمبود طبیعی منابع آب نیز مواجه است؛ به

) و میــزان 1393ســوم متوســط جهــانی (محمــدجانی و یزدانیــان،  کشــور کمتــر از یــک
 2بحرانی آن است درصد بیش از حد 80برداشت از منابع تجدیدپذیر آب شیرین کشور 

هاي  مراتب بیش از سایر استان  ). اهمیت این مسئله در استان یزد به2015(بانک جهانی، 
هاي  اکنون تأمین مصارف آب این استان به یکی از دغدغه طوري که هم کشور است، به

هاي فراوانـی   هاي گذشته اگرچه تالش اصلی مسئوالن استانی تبدیل شده است. در سال
ها معطوف به طرف عرضـه   رفع این مسئله صورت گرفته، بسیاري از این تالشمنظور  به

منظور دسترسـی   که امروزه به حالی هاي انتقال آب)، در جمله طرح آب بوده است (از
پایــدار بــه منــابع آب، مــدیریت طــرف تقاضــا کــه بــه بهبــود در توزیــع و مصــرف آب 

افـزایش عرضـه، مـورد توجـه قـرار      جـاي   عنوان یک رویکرد جایگزین بـه  پردازد به می
 ).2006گرفته است (سازمان ملل، 

درصد از کل آب مصرفی استان در سـال   5/2بخش صنعت استان یزد با مصرف حدود 
رو،   این رود. از شمار می کننده آب در این استان به هاي اصلی مصرف  ، یکی از بخش1390

1- T. Okadera
 هـا درصـد از کـل منـابع آب تجدیدپـذیر آن     40بر اساس شاخص سـازمان ملـل در کشـورهایی کـه سـاالنه بـیش از        2-

رسد. درصد می 72شود بحران شدید آب وجود دارد که این نسبت در کشور ایران به بیش از  برداشت می
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تخصیص بهینه منابع کمیاب آب به ایـن   منظور هاي صنعتی این استان به بندي فعالیت اولویت
هاي بهینه توسـعه بسـیار ارزشـمند باشـد. از بعـد توسـعه        تواند در اتخاذ سیاست ها می فعالیت

آوري بیشترین منـافع اقتصـادي، کمتـرین     اند که ضمن فراهم هایی در اولویت پایدار، فعالیت
 زیست استان وارد کنند. فشار را بر منابع آب و محیط

بري، شـدت ارتباطـات    نظر گرفتن پنج معیار آب اضر با رویکرد فوق و با درپژوهش ح
هاي صنعتی  بندي فعالیت اقدام به اولویت 1افزوده زایی، آالیندگی و ارزش بخشی، اشتغال بین

اي هستند که بـا   هاي صنعتی، صنایع کارخانه استان یزد کرده است و در آن منظور از فعالیت
 2هـاي اقتصـادي   المللـی همـه فعالیـت    بنـدي اسـتاندارد بـین    طبقـه  توجه به کدهاي دو رقمـی 

)ISIC از تلفیـق   یـابی بـه اهـداف پـژوهش،    منظـور دسـت  بـه اند.  بخش تجمیع شده 15)، در
 3مراتبی استفاده شده است. ستانده و فرایند تحلیل سلسله ـ هاي داده مدل

 سازماندهی شده است: زیرمطالب این مقاله در هفت بخش به شرح 
اند. بخش سوم به تشریح  پس از مقدمه، در بخش دوم برخی مطالعات پیشین مرور شده 

پردازد. در بخش چهارم روش تحقیق تشریح شـده اسـت.    مبانی نظري و ادبیات موضوع می
پـردازد. در بخـش ششـم     هاي تحقیق و نحوه گردآوري آنها مـی  بخش پنجم به توضیح داده

گیـري و ارائـه پیشـنهادات     نهایت بخـش هفـتم بـه نتیجـه     و دراند  هاي تحقیق ارائه شده یافته
 اختصاص یافته است.

 مروري بر مطالعات پیشین -2
دهـد کـه بیشـتر ایـن      هاي اقتصادي نشان مـی  بندي فعالیت مرور مطالعات گذشته در زمینه اولویت

منـابع مـالی   ها را با توجه به نظریه رشـد نـامتوازن و تأکیـد بـر محـدودیت       مطالعات تعیین اولویت
  

 در مورد این معیارها در بخش پنجم توضیح داده شده است. -1

2- International Standard Industrial Classification of All Economic Activities 
گیري چندمعیاره وجـود دارنـد،    هاي تصمیم ستانده و برخی روش -داده   با تلفیق مدلاگرچه مطالعاتی در این زمینه  -3
هـاي   هاي اقتصادي با استفاده از تلفیق مدل بندي فعالیت وجوهاي نویسندگان مقاله تاکنون اولویت اساس نتایج جست بر

 مراتبی در هیچ پژوهشی انجام نشده است. ستانده و فرایند تحلیل سلسله -داده 
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ــت   انجــام داده ــز اولوی ــد. در برخــی مطالعــات نی ــدي ان ــا اســتفاده از روش  بن ــا ب هــاي مختلــف  ه
 شود. گیري چندمعیاره انجام شده است. در ادامه به چند مورد از این مطالعات اشاره می تصمیم

 مطالعات خارجی -2-1
هاي کلیدي برخـی   شناسایی بخشستانده اقدام به  ـ ) با استفاده از تحلیل داده1977( 1شولتز

کشورهاي عمدتاً در حال توسعه کرده است. محقق بنا بر نظریه رشد نـامتوازن معتقـد اسـت    
بخشی باالتري هستند قابلیت بیشـتري در تحریـک رشـد     هایی که داراي ارتباطات بین بخش

اس، بـا  شـوند. بـر ایـن اسـ     هاي کلیـدي شـناخته مـی    عنوان بخش اقتصادي دارند و بنابراین به
بخشی کشورها و با کاربرد سه معیار پیونـدهاي پسـین و    20ستانده  ـ استفاده از جداول داده

بنـدي شـدند.    هاي اقتصادي کشورها رتبـه  زایی بخش پیشین، تولید ناخالص داخلی و اشتغال
در همـه کشـورها داراي پیونـدهاي    » فـرآوري غـذا  «  نتایج این تحقیق نشان دادند که بخـش 

سـاخت  «و » صـنایع چـرم  «هـاي   هاسـت. همچنـین، بخـش    سایر فعالیـت  با مقایسه بیشتري در
هاي بـا پیونـدهاي بـاال قـرار دارنـد.       در اغلب کشورها در میان بخش» تجهیزات حمل و نقل

 در همه کشورها جزو صنایع با رتبه باالست.» تجارت«زایی نیز بخش  نظر قابلیت اشتغال از
هاي کلیدي اقتصاد  ستانده، بخش ـ ا استفاده از مدل داده) نیز ب2003( 2آلکانترا و پادیال

اسپانیا را از لحاظ مصرف انرژي نهایی شناسایی و معرفی کردند. نتایج تحقیق آنها نشان 
حمل و نقل «، »ساختمان«هاي  دهد که یک واحد افزایش در تقاضاي نهایی بخش می

ا در مصرف انرژي نهایی کل به ترتیب بیشترین تأثیر ر» محصوالت شیمیایی«و » داخلی
که با یک درصد افزایش در تقاضاي نهایی همه  حالی اقتصاد دارند (اثر کل). در

و » محصوالت شیمیایی«، »حمل و نقل داخلی«هاي  هاي اقتصاد، مصرف انرژي در بخش بخش
فتن نظر گر نهایت، با در بیشترین افزایش را خواهند داشت (اثر توزیعی). در» صنایع غیرفلزي«

سایر «، »آهنی صنایع فلزات«، »صنایع شیمیایی«، »حمل و نقل داخلی«هاي  هر دو اثر، بخش
 شناسایی شدند. هاي کلیدي عنوان بخش به» ساختمان«و » صنایع غذایی«، »حمل و نقل

  
1- Schultz 
2- V. Alcantara and E. Padilla 
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هاي تجربی مصرف انرژي، تخریب زمین، مصرف آب و  ) با استفاده از داده2003لنزن (
، به بررسـی روابـط متقابـل صـنایع اقتصـاد اسـترالیا       2SOو  xNoاي  انتشار گازهاي گلخانه

صنایع «این تحقیق  اساس نتایج زیست و کاهش منابع پرداخته است. بر نظر فشار بر محیط از
گوشـت  «، »منسوجات«، »محصوالت شیمیایی«، »فلزات«، »تولید برق«، »1داري مرتبط با مرتع

داراي پیوندهاي باالتر از » داري هتل«و » فروشی فروشی و خرده عمده«، »هاي لبنی و فرآورده
 تـوجهی از فشـار بـر    اند. همچنـین، نتـایج ایـن تحقیـق نشـان داد بخـش درخـور        حد متوسط

گیـرد کـه از کشـور     زیست و منابع کشور استرالیا براي تولیـد کاالهـایی صـورت مـی     محیط
هـاي اولیـه    گیرد کـه بخـش   اساس نتایج تحقیق نتیجه می شوند. در پایان، محقق بر صادر می

هاي گوشـتی و   فرآورده«هاي ثانویه مانند  داراي پیوندهاي پیشین قوي و بخش» معدن«مانند 
 داراي پیوندهاي پسین قوي هستند.» فلزات«و » نسوجاتم«، »محصوالت لبنی

زیسـتی و روش حـذف    سـتانده محـیط   ـ هاي داده ) با ادغام مدل2015ژائو و همکاران (
هـاي صـنعتی آفریقـاي     فرضی اصالح شده، اقدام به بررسی پیوندهاي کربن در میـان بخـش  

قسـمت پیونـدهاي    کردند. در ایـن پـژوهش، پیونـدهاي کـربن بـه دو      2005جنوبی در سال 
دهند کـه کـل    پسین کل و پیوندهاي پیشین کل تقسیم شده است. نتایج این تحقیق نشان می

میلیـون تـن    171حـدود   2005پیوندهاي کربن در سیستم صنعتی آفریقاي جنـوبی در سـال   
درصد آن مربوط بـه پیونـدهاي    4/52درصد آن مربوط به پیوندهاي پسین و  6/47بوده که 

ترین پیوندهاي کل (شامل پسـین   داراي بزرگ» برق، گاز، آب«لوك صنعتی پیشین است. ب
هـاي   کـک و فـرآورده  «و » فلزات اساسـی «هاي  و پیشین) کربن و اثر پیشین خالص و بلوك

کند کـه   نهایت، این مقاله عنوان می اند. در داراي بیشترین اثر پسین خالص» شده نفتی تصفیه
هـاي   شـود، همزمـان هزینـه    فـزایش سـتانده کـل مـی    بـر سـبب ا   اگرچه توسعه صـنایع کـربن  

کنـد کـه سـاختار صـنعتی      دهند و بـر ایـن اسـاس توصـیه مـی      زیستی را نیز افزایش می محیط
 هاي پاك و تجدیدپذیر تغییر کند. آفریقاي جنوبی و مصرف انرژي آن باید بر پایه انرژي

  
1- Grazing Industries 
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 مطالعات داخلی -2-2
هاي صنعتی استان  مراتبی، بخش تحلیل سلسله ) با استفاده از روش1382صامتی و همکاران (

بنـدي   نظر گرفتن نه معیار کمی و کیفـی اولویـت   اصفهان را که شامل نه بخش بوده و با در
اساس قضاوت کارشناسان استانی صورت گرفته، نشـان داد   کردند. نتایج این تحقیق، که بر

منظــور  رین اولویــت بــهبــه ترتیــب داراي بــاالت» فلــزات«و » الکترونیکــی«، »چــوب«صــنایع 
عنــوان بــا  بــه» بهبــود ســاختار صــنعتی«گــذاري و توســعه بیشــترند. همچنــین، معیــار  ســرمایه
 هاي صنعتی استان اصفهان شناخته شد. دادن به فعالیت ترین معیار در اولویت اهمیت

اسـتان گـیالن و بـا تلفیـق      1381ستانده سال  ـ ) با استفاده از جدول داده1387نوروزي (
هاي داراي اولویـت   زایی، بخش بخشی، تجارت خارجی و اشتغال هاي ارتباطات بین شاخص

تـأمین  «، »معـدن «هاي  اساس نتایج این تحقیق، بخش استان گیالن را شناسایی کرده است. بر
و » هتــل و رســتوران«، »کشــاورزي و شــکار و جنگلــداري«، »صــنعت«، »بــرق و گــاز و آب

هـا از اهمیـت بـاالتري برخوردارنـد. همچنـین،       سـایر بخـش   از لحـاظ ارتبـاط بـا   » ساختمان«
» ســاختمان«و » معــدن«، »صــنعت«هــاي  اســاس شــاخص شــدت واردات مســتقیم، بخــش بــر

هــاي  زایــی نیــز بخــش بیشــترین وابســتگی را بــه خــارج از اســتان دارنــد. از نظــر اثــر اشــتغال
سـتان اولویـت   هـاي ا  بـا سـایر بخـش    مقایسـه  در» آمـوزش «و » سایر خدمات«، »کشاورزي«

 باالتري دارند.
ــانگرد ( ــودگی    1393جه ــه آل ــا مالحظ ــامتوازن و ب ــه رشــد ن ــر نظری ــد ب ــا تأکی ــاي  ) ب ه

هاي اقتصادي کشور کرده است. در این مطالعـه،   بندي فعالیت زیستی، اقدام به اولویت محیط
بـا   انجام شده است، محقـق ابتـدا   1385بخشی سال  14ستانده  ـ که با استفاده از جدول داده

هـاي کلیـدي اقتصـاد ایـران را شناسـایی و       توجه به مفهوم پیوندهاي پسـین و پیشـین، بخـش   
هـاي فسـیلی، پیونـدهاي     هاي ناشی از مصرف سـوخت  سپس با محاسبه مقدار انتشار آالینده

گیـري   زیستی را محاسبه کرده است. در ادامه با استفاده از مدل تصـمیم  پسین و پیشین محیط
زیستی  هاي اقتصادي حداکثر و پیوندهاي محیط هاي پسین و پیشین فعالیتچندمعیاره، پیوند
هاي با اولویت باال تعیین شدند. نتایج تحقیق نشان داد کـه   اساس آن بخش حداقل شده و بر
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بـاالترین  » سـایر صـنایع  «و » هاي نفـت  پاالیشگاه«، »پوشاك و چرم«، »منسوجات«هاي  بخش
گرفتن  نظر کنند که با در ند. همچنین، این نتایج تأیید میگذاري دار اولویت را براي سرمایه

هـاي سـنتی اسـت کـه تنهـا       متفاوت از روش  بندي زیستی، نتایج اولویت هاي محیط آلودگی
 دهند. بخشی را مدنظر قرار می پیوندهاي بین

هاي ضریب مکان و تکنیک تلفیقـی   ) با استفاده از شاخص1394نصراللهی و همکاران (
گذاري در بخـش خـدمات    هاي سرمایه لی و تاکسونومی عددي، به تعیین اولویتتحلیل عام

پرداختند. در این تحقیق  1390و  1388، 1386، 1384هاي  و بازرگانی استان بوشهر در سال
هاي سودآوري، اشتغال و عملکـرد اسـتفاده شـده اسـت.      از سه گروه شاخص شامل شاخص

 1386، سـال  »خـدمات حمـل و نقـل آبـی    «بخش  1384اساس نتایج این تحقیق، در سال  بر
خـدمات  « 1390و در سـال  » حمل و نقل هوایی« 1388، سال »اي خدمات حمل و نقل جاده«

 داشتند. قرار گذاري در اولویت اول سرمایه» واحدهاي مسکونی شخصی

 مبانی نظري -3
دهـد   هـاي اقتصـادي نشـان مـی     بنـدي فعالیـت   مروري بر ادبیـات موجـود در زمینـه اولویـت    

. نمایـد  مطـرح مـی  را هـا   بندي ترین دلیلی است که لزوم اولویت اصلی» محدودیت منابع«
گــذاري بایــد در  ســرمایه در شــرایط محــدودیت منــابع، اســاس نظریــه رشــد نــامتوازن، بــر

هاي کلیدي) که رشد آنها سبب تحریک تولید و ایجاد رونـق   هایی انجام شود (بخش بخش
یابی به  ) معتقد است که دست1958گذار این نظریه ( بنیان 1رشمنها شود. هی در سایر فعالیت

گـذاري   هاي مختلـف سـرمایه   توسعه اقتصادي مستلزم انتخاب یک یا چند طرح از بین طرح
) و این در مقابل دیدگاهی است که ایـن هـدف را تنهـا    1391ورز،  است (جهانگرد و کشت

داند (نظریـه رشـد متـوازن یـا      پذیر می نسازي همزمان بخش بزرگی از اقتصاد امکا با صنعتی
هـاي گذشـته مطالعـات و     طی سـال  ). بر این اساس، در2005، 2فشار بزرگ) (کریشنا و پرز

ویـژه در کشـورهاي در    هاي کلیدي اقتصـاد بـه   منظور شناسایی بخش هاي فراوانی به پژوهش
  

1- Hirschman 
2- K. Krishna and C.A. Perez 
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ت و در آنهـا بـر   اند صورت گرفته اس حال توسعه که با محدودیت شدیدتر منابع مالی مواجه
هایی شده است که بیشترین پیوندها را بـا   مبناي نظریه رشد نامتوازن سعی در شناسایی بخش

 2بـار توسـط راسمیوسـن    نخسـتین  1ها داشته باشند. مفهوم پیوندهاي پسین و پیشین سایر بخش
هاي ساختاري صنایع معرفی و سـپس توسـط هیرشـمن     عنوان معیاري از وابستگی ) به1956(
هـاي   منظـور شناسـایی بخـش    ناپذیر نظریه رشد نـامتوازن و بـه   عنوان بخش جدایی ) به1958(

هـایی   گـذاري در فعالیـت   سـرمایه ). 2005؛ کریشنا و پرز، 2003کلیدي گسترش یافت (لنزن، 
شـود کـه از سـتانده     هـایی مـی   که داراي پیوندهاي پیشین قوي هستند سبب تحریک تولید بخـش 

هـایی کـه    گـذاري در فعالیـت   طـور مشـابه سـرمایه    کننـد. بـه   تفاده مـی عنوان نهـاده اسـ   آنها به
شـود کـه سـتانده آنهـا      هـایی مـی   پیوندهاي پسین باالیی دارند سبب ایجـاد رونـق در بخـش   

هـایی   اساس این دیدگاه، بخـش  شود. بنابراین، بر ها مصرف می عنوان نهاده در این فعالیت به
هاي کلیدي اقتصـاد شـناخته شـده و     عنوان بخش به که پیوندهاي پسین و پیشین باالیی دارند

 گذاري خواهند داشت. در شرایط محدودیت منابع مالی اولویت بیشتري براي سرمایه
هاي اقتصادي سبب شده اسـت در   زیستی ناشی از فعالیت افزون مسائل محیط اهمیت روز

زیسـتی و   ي محـیط کـارگیري پارامترهـا   هاي سنتی محاسبه پیوندها با بـه  هاي اخیر روش سال
). بر این اساس، بسـیاري از مطالعـات اخیـر در زمینـه     2003منابع طبیعی گسترش یابد (لنزن، 

بـا ایـن    .انـد  زیستی انجام شده نظر گرفتن پارامترهاي محیط هاي کلیدي با در شناسایی بخش
تـر  هاي اقتصادي توجـه داشـته و در کم   مطالعات اغلب به اثرات آالیندگی فعالیتهمه، این 

حـالی   جمله آب مدنظر قرار گرفته اسـت. ایـن در   هاي منابع طبیعی از اي محدودیت مطالعه
هاي محدود تولید، نقش مهمـی در رشـد و توسـعه     عنوان یکی از نهاده است که منابع آب به

عنـوان زیربنـاي کـاهش     را با توجه به نقش آن بـه » آب«طوري که  کند؛ به هر منطقه ایفا می
انـد   توسـعه پایـدار عنـوان کـرده     3زیست، مرکـز اصـلی   دي و پایداري محیطفقر، رشد اقتصا
). در واقع، نقش آب در فرایند توسعه پایدار از آن رو اهمیـت بیشـتري   2015(سازمان ملل، 

  
1- Backward Linkage and Forward Linkage 
2- Rasmussen 
3- Core 



 ... هاي اهمیت منابع آب: تلفیق مدل هاي صنعتی استان یزد با تأکید بر بندي فعالیت اولویت   36

یابـد کــه منـابع آب و خـدمات مــرتبط بـه آن در هـر ســه رکـن اقتصـادي، اجتمــاعی و         مـی 
 نند (همان).ک زیستی این شاخص نقش بسزایی ایفا می محیط
گفتــه و بــا توجــه بــه کمبــود شــدید منــابع آب در اســتان یــزد،  اســاس مطالــب پــیش بــر
گذاري استان،  هاي سرمایه هاي توسعه و اولویت گرفتن محدودیت این منابع در برنامه نادیده
ایـن اسـتان    در توسـعه پایـدار  سـو بـا اهـداف    هم تواند منجر به اتخاذ تصمیماتی شود که می

هـاي سـنتی    واقع، ممکن است بر پایه نظریه رشـد نـامتوازن و بـا اسـتفاده از روش     نباشد. در
هایی تعلق گیرد که اگرچه تحریـک رشـد    گذاري به بخش محاسبه پیوندها، اولویت سرمایه

همراه دارند، همزمان فشار بیشتري بر منـابع محـدود آب اسـتان وارد آورده و     اقتصادي را به
رو، ارائه روشـی کـه بـر مبنـاي آن،       این ا خطر مواجه سازند. ازتداوم رشد اقتصادي آن را ب

طـور همزمـان اهـداف     گـذاري در آنهـا بـه    هـایی شـود کـه سـرمایه     اقدام به شناسایی بخـش 
هـاي اسـتان    گـذاري  توانـد در سیاسـت   زیستی را تأمین کند مـی  اقتصادي، اجتماعی و محیط

سـتانده و   ــ  هـاي داده  بـار مـدل   اولـین رو، پژوهش حاضر براي  این بسیار ارزشمند باشد. از
هـاي صـنعتی ایـن اسـتان      بندي فعالیت مراتبی را تلفیق کرده و به اولویت فرایند تحلیل سلسله

 پرداخته است.

 روش تحقیق -4
دهد، بیشتر  گونه که در بخش مبانی نظري بیان شد و مرور مطالعات پیشین نیز نشان می همان

هـاي اقتصـادي، بـا توجـه بـه نظریـه رشـد         بنـدي فعالیـت   مطالعات گذشته در زمینـه اولویـت  
اند. همچنین، برخی مطالعات نیز  ستانده انجام شده ـ نامتوازن و اغلب با استفاده از مدل داده

جملـه روش   گیـري چنـدمعیاره از   هاي مختلف تصمیم ها را با استفاده از روش تعیین اولویت
هـاي   بنـدي فعالیـت   منظور اولویت در این مطالعه به اند. مراتبی انجام داده فرایند تحلیل سلسله

) مکانیزم تلفیق دو مدل 1صنعتی استان یزد، از تلفیق این دو مدل استفاده شده است. شکل (
یـابی بـه    منظـور دسـت   گذارد. مطـابق ایـن فراینـد، بـه     نمایش می و فرایند انجام پژوهش را به

هـاي   مرکـز پـژوهش   1390تانده سـال  سـ  ــ  هدف پژوهش، ابتدا بـا اسـتفاده از جـدول داده   
سـتانده   ــ  لگاریتمی بخش تخصصی، جـدول داده  شده شبه طریق روش اصالح مجلس و از
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بخشی داخلی استان یزد تهیه شد. پس از آن، با استفاده از ضرایب فزاینده داخلی استان،  20
و غیرمسـتقیم  زایـی مسـتقیم    بري مستقیم و غیرمستقیم و اشتغال پیوندهاي پسین و پیشین، آب

عـالوه میـزان    هـاي اقتصـادي اسـتان محاسـبه شـدند. در مرحلـه بعـد، ایـن معیارهـا بـه           بخش
مراتبی شـده   افزوده هر صنعت وارد مدل فرایند تحلیل سلسله آالیندگی و مزیت نسبی ارزش

 اساس آن اهمیت نهایی و اولویت هر صنعت مشخص شد. و بر
 

 
 ساختار کلی مقاله و فرایند انجام پژوهش -1شکل 

اي، فراینـد تهیـه جـدول     ستانده منطقه ـ ستانده و داده ـ هاي داده مدل زیرهاي  در بخش
 اند. مراتبی تشریح شده ستانده استان یزد و مدل فرایند تحلیل سلسله ـ داده

 ستانده ملی-جدول داده

ستانده -دادهتهیه جدول 
 ايمنطقه

افزوده ارزش آالیندگی پیوندها اشتغالزایی بريآب

 معیارها

 مراتبیحلیل سلسلهمدل فرآیند ت
هايها (بخشگزینه

 صنعتی استان)

 هاي صنعتی)نتایج (اولویت بخش
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 ستانده ـ تحلیل داده -4-1
هاي اقتصادي است که توسـط   ستانده چارچوبی تحلیلی از روابط متقابل فعالیت ـ مدل داده

چارچوب ساده  زیرمیالدي توسعه یافته است. جدول  1930در اواخر دهه  1واسیلی لئونتیف
 ):1391گذارد (فیاضی،  نمایش می ستانده را به ـ یک جدول داده

 ستانده ـ چارچوب ساده جدول داده -1جدول 

  رشته فعالیت تقاضاي نهایی خالص ستانده کل

ix 
iy ijx رشته فعالیت 

  
jv افزوده ارزش 

  
jx ستانده کل 

 )1391مأخذ: فیاضی (   
  بخش تولیدي است، کل سـتانده بخـش    nدر یک سیستم اقتصادي که متشکل از 

i )ixیـا نهـایی مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد کـه          اي توانـد بـراي تقاضـاي واسـطه     ) می
شود (نصـراللهی و   تعریف می زیراساس آن معادله ستانده یا تراز تولیدي به شکل  بر

 ):1393همکاران، 

j
iiji yxx        )1(  

شـود و   واگـذار مـی   jبه بخـش   iاي است که از بخش  نهاده ijxعنصر 
iy  دهنـده   نشـان

نظـر گـرفتن فـرض تـابع تولیـد خطـی، بـردار سـتانده          اسـت. بـا در   iتقاضاي نهـایی بخـش   
 تعریف شود: زیروسیله رابطه  تواند به بخش می هر

jxijaijx ,        )2(  
الزم  jاست که براي تولید یک واحد سـتانده در بخـش    i، میزان نهاده بخش ijaعنصر 

 شود که شکل ماتریسـی و فـرم   ) تشکیل می3)، رابطه (2) و (1گذاري روابط ( است. با جاي
 ) خواهند بود:5) و (4صورت معادالت ( شده آن به حل

  
1- W. Leontief 
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iy
j jxijaix        )3(  

YAXX         )4(  
YAIX

1        )5(  

nnIکه در آن،  ماتریس واحـد و  ][
ijaA][        مـاتریس ضـرایب فنـی تولیـد (یـا ضـرایب

1نهاده) هستند. 
AI شود. ایـن مـاتریس رکـن     نیز معکوس ماتریس لئونتیف نامیده می

دهد؛ زیرا اثـر کامـل (مسـتقیم و غیرمسـتقیم)      را تشکیل میستانده  ـ هاي داده اساسی تحلیل
دهـد (فیاضـی،    هـا نشـان مـی    یک شوك خارجی در تقاضاي نهایی را بر تمام رشته فعالیـت 

دهنـده کـل میـزان سـتانده      از ماتریس معکـوس لئونتیـف، نشـان    ijl عنصر واقع، ). در1391
مـورد نیـاز اسـت     jپولی تقاضاي نهایی در بخـش  است که براي افزایش یک واحد  iبخش 

 ).2009(ژائو و همکاران، 

 اي (روش سهم مکانی) ستانده منطقه ـ داده -4-2
توانـد   اي با توجه به میزان وابستگی آن به جدول ملی می ستانده منطقه ـ ساخت جداول داده

کـه   آنجا ). از2015، 2انجام شود (کوالوسکی 1آماري و غیرآماري به سه روش آماري، نیمه
بـر اسـت،    آمـاري بسـیار پرهزینـه و زمـان     هاي آمـاري و نیمـه   اي به روش تهیه جداول منطقه

اي  ستانده منطقه ـ ترین روش مورد استفاده براي تهیه جدول داده هاي غیرآماري رایج روش
اي  هاي غیرآماري تهیه جـداول منطقـه   است. روش سهم مکانی یکی از پرکاربردترین روش

اي بـین بخشـی منطقـه، از تعـدیل ایـن       رود کـه در آن ضـرایب مبـادالت واسـطه     شمار می هب
آینـد. بنـابراین، هرچـه تعـداد      دست می به 3ضرایب در جدول ملی بر مبناي ابعاد اقتصاد فضا

بیشتري از عوامل اقتصاد فضا در توابع این روش منظور شود، فرایند تعدیل ضرایب ملـی بـه   
 ).1385خواهد گرفت (بانویی و همکاران،  اي بهتر صورت منطقه

  
1- Survey Based, Semi-Survey Based & Non-Survey Based 
2- J. Kowalewski 

افزوده یا سایر متغیرهاي مـرتبط در نظـر گرفـت کـه در ایـن       توان اشتغال، ستانده، ارزش معیارهاي اقتصاد فضا را می -3
 تحقیق معیار ستانده در نظر گفته شده است.
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هاي سهم مکانی بر این فـرض اساسـی اسـتوارند کـه تکنولـوژي تولیـد همـه         همه روش
). 2015، 1؛ ژائـو و چـوي  2015ها در سطح ملی و منطقه یکسـان اسـت (کوالوسـکی،     بخش

در  jش کار رفته در تولید هر واحـد سـتانده بخـ    هاي به این بدان معنی است که ترکیب نهاده
رو، نقش ضرایب سهم مکانی،   این ها در سطح ملی است. از منطقه همانند ترکیب این نهاده

تعدیل ضـرایب نهـاده ملـی و محاسـبه درصـد خریـدهاي داخلـی (داخـل منطقـه) ضـرایب           
 شود: انجام می زیرطریق رابطه  ). این کار از2016اي است (فلگ و توهمو،  منطقه

ijijij aqr̂         )6(  
منظـور جلـوگیري از تخمـین بـیش از حـد       ضرایب نهاده ملی اسـت. بـه   ijaکه در آن، 
هـاي سـهم مکـانی از     کنند که در روش ) توصیه می2016اي، فلگ و توهمو ( ضرایب منطقه

ضریب سـهم مکـانی    ijqاي) ملی استفاده شود.  ضرایب نهاده داخلی (بدون واردات واسطه
نیـز ضـرایب نهـاده     ijr̂تـر از یـک باشـد.     تواند بـزرگ  طور معمول اندازه آن نمی است و به

اي اسـت کـه فاقـد هرگونـه واردات از سـایر منـاطق ملـی یـا از خـارج کشـور اسـت             منطقه
ونگی هاي مختلف سهم مکـانی در چگـ   (ضرایب نهاده داخلی منطقه) (همان). تفاوت روش

گونه که اشاره شد، هرچه تعداد بیشـتري از عوامـل اقتصـاد     است. همان ijqمحاسبه ضریب 
فضا در ضریب سهم مکانی گنجانده شود، این ضـریب قابلیـت بیشـتري در تعـدیل مناسـب      

طـور   ترین توابـع سـهم مکـانی بـه     ضرایب ملی خواهد داشت. در ادامه چند مورد از معروف
 2اند. ر معرفی شدهمختص

نظر گـرفتن تنهـا دو عامـل     کننده (فروشنده) با در بخش عرضه 3روش سهم مکانی ساده
اقتصاد فضایی شامل اندازه نسبی بخش فروشنده منطقه به ملی و اندازه نسبی منطقه بـه ملـی،   

 کند: اي را محاسبه می ضرایب نهاده منطقه زیرطریق روابط  از

r

n

n
i

r
i

nn
i

rr
i

i X

X

X

X

XX

XX
SLQ       )7(  

  
1- X. Zhao and S.G. Choi 

 ).1385و همکاران ( ) و بانویی2016هاي سهم مکانی رجوع شود به فلگ و توهمو (  براي اطالع بیشتر در مورد روش - 2

3- Simple Location Quotient 
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1

1)(
ˆ

iij

iiji

ij SLQifa

SLQifaSLQ
r      )8(  

rکه در آن، 
iX  وn

iX کننده  دهنده ستانده بخش عرضه به ترتیب نشانi  در سطح منطقـه و ،
 دهند. نیز به ترتیب کل ستانده در سطح منطقه و ملی را نشان می nXو  rXملی است، 

گرفتن اندازه نسبی بخش خریدار، روش سـهم   منظور رفع مشکل روش فوق در نادیده به
 تعریف شده است: زیرصورت  به 1مکانی متقاطع صنعتی

n
j

r
j

n
i

r
i

j

i

XX

XX

SLQ

SLQ
CILQ       )9(  

1

1)(
ˆ

ijij

ijijij

ij CILQifa

CILQifaCILQ
r  )10(  

که همه عناصر سطر در مـاتریس ضـرایب ملـی بـه یـک انـدازه        iSLQبرخالف روش 
این امکان وجود دارد که هر یک از این عناصر به مقـدار   CILQشوند، در روش  تعدیل می

، ایـن روش نیـز تنهـا دو عامـل اقتصـاد فضـا (انـدازه نسـبی         با این همهمتفاوتی تعدیل شوند. 
عـالوه اینکـه همـه عناصـر      گیرد. به بخش فروشنده) را دربر میبخش خریدار و اندازه نسبی 

 شوند. اند و در نتیجه عناصر متناظر ملی تعدیل نمی موجود در قطر اصلی آن برابر یک
کـردن   ) با معرفـی تـابع جدیـدي از سـهم مکـانی سـعی در برطـرف       1997( 2فلگ و وبر
) معـروف  FLQ( 3نی فلـگ هاي پیشین کردند. این تابع، که به روش سهم مکا نواقص روش
کننـده منطقـه بـه ملـی،      نظر گرفتن سه عامل فضایی انـدازه نسـبی بخـش عرضـه     است، با در

اندازه نسبی بخش تقاضاکننده منطقه به ملی و اندازه نسبی منطقه به ملی، قادر اسـت تـا حـد    
ــود در روش  ــواقص موج ــادي ن ــن روش     زی ــت اصــلی ای ــد. مزی ــرف کن ــل را برط ــاي قب ه

کردن مشکل آنها در تخمین بیش از حـد   هاي سهم مکانی، برطرف سایر روش با مقایسه در
). فراینـد تعـدیل ضـرایب ملـی در ایـن روش      2015اي است (ژائـو و چـوي،    ضرایب منطقه

  
1- Cross-Industry Location Quotient 
2- A.T. Flegg and C.D. Webber 
3- Flegg Location Quotient 
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 شود: انجام می زیرصورت  به

jiforSLQ

jiforCILQ
FLQ

i

ij

ij *

*

 )11(  

10,10,)]1([log2
* nr XX  )12(  

1

1)(
ˆ

ijij

ijijij

ij FLQifa

FLQifaFLQ
r  )13(  

λ         در رابطه فوق عاملی است که دربردارنده نقـش انـدازه نسـبی منطقـه بـه ملـی اسـت و
 نیز براي تعدیل بیشتر ضرایب ملی در آن گنجانده شده است. δپارامتر 

سـعی   FLQکردن اهمیت بخش تخصصی منطقه در فرمـول   ) با وارد2000فلگ و وبر (
شـده فلـگ یـا در بعضـی منـابع      در بهبود عملکرد آن کردند. این روش، سهم مکانی تکمیل

نشـان داده   AFLQلگاریتمی بخش تخصصی منطقه نامیده شـده و بـا    شده شبه روش اصالح
 شود: انجام می زیرصورت  شود. محاسبه ضرایب نهاده منطقه در این روش به می

1

1)]1([log2

jij

jjij

ij SLQforFLQ

SLQforSLQFLQ
AFLQ  )14(  

1)(

1)(
ˆ

jijij

jijij

ij SLQifaFLQ

SLQifaAFLQ
r  )15(  

log2)1(در رابطه فـوق، عبـارت   jSLQ  نظـر گـرفتن نقـش و اهمیـت      منظـور در  بـه
 هاي تخصصی منطقه وارد فرمول شده است. بخش

 ستانده استان یزد ـ فرایند تهیه جدول داده -4-3
بــا ســایر  مقایســه در AFLQو  FLQهــاي  اســاس همــه شــواهد تجربــی موجـود، روش  بـر 

ــراي تعــدیل ضــرایب ملــی   روش ــاالتري ب ــه جــداول  هــاي ســهم مکــانی از قابلیــت ب و تهی
؛ 2015؛ ژائـو و چـوي،   2015اي برخوردارند (نگاه شود به کوالوسکی،  ستانده منطقه ـ داده

سـتانده   ــ  منظـور تهیـه جـدول داده    رو، در پژوهش حاضر به  این ). از2016فلگ و توهمو، 



 43    1396 تابستان/ 71ودوم/ شماره  هاي اقتصادي ایران/ سال بیست فصلنامه پژوهش

استفاده شده است. براي این منظور ابتدا جدول ملی متناسب بـا   AFLQاستان یزد، از روش 
هـا در   بخش تجمیـع شـد. ایـن بخـش     20هاي مصرف آب، در  ختار تولیدات استان یزد و دادهسا

 است: 17تا  3هاي شماره  هاي صنعتی شامل بخش اند که در آن فعالیت معرفی شده 2جدول 
 هاي اقتصادي استان یزد عناوین بخش -2جدول 

شماره  نام بخش
 بخش

شماره  نام بخش
 بخش

 11 اساسی فلزات ساخت 1 کشاورزي

 فابریکی فلزي محصوالت ساخت 2 معدن

 تجهیزات و آالت ماشین جز به
12 

 و آشامیدنی غذایی، مواد صنایع
 3 دخانیات

 تجهیزات و آالت ماشین ساخت

 دیگر جاي در نشدهبندي طبقه
13 

 و برقی هاي ه دستگا ساخت 4 منسوجات ساخت
 دفتري آالت ماشین

14 

 سایر و پزشکی ارتباطی، صنایع 5 دباغی و چرم پوشاك، صنایع

 الکترونیکی ابزار
15 

 16 نقل و حمل تجهیزات ساخت 6چوبی محصوالت و چوب ساخت

 7 انتشار و چاپ مقوا، کاغذ، صنایع،
 مصنوعات مبلمان، ساخت

 و دیگر جاي در نشده بندي طبقه
 بازیافت

17 

 و زغال نفت، شیمیایی، صنایع
 اي هسته هاي سوخت

 18 گاز برق، آب، 8

 و الستیک از محصوالت ساخت
 پالستیک

 19 ساختمان 9

 20 خدمات 10 غیرفلزي کانی محصوالت سایر
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ستانده ملی شـامل واردات   ـ اساس شواهد موجود، استفاده از جدول داده از آنجا که بر
شـود   اي مـی  هاي سهم مکانی سبب تخمین بیش از حـد ضـرایب منطقـه    اي، در روش واسطه

دلیـل   تا در فرایند تعدیل ضرایب ملی، از جدول داخلـی کشـور اسـتفاده شـود. امـا بـه      الزم است 
بخشـی   اي از مـاتریس مبـادالت بـین    هاي مجلس، واردات واسـطه  اینکه در جدول مرکز پژوهش

سـتانده داخلـی    ــ  تفکیک نشده است، در ایـن پـژوهش بـا فـرض واردات رقـابتی، جـدول داده      
 ):2009؛ میلر و بلیر، 1391(بانویی،  1شدتهیه  زیرطریق رابطه  کشور از

mex

ex

fhze

ex
d  )16(  

کننده مقادیر ستانده، صـادرات و واردات کشـور    به ترتیب بیان mو  x ،eدر این رابطه، 
دهد کـه   هستند. عبارت فوق در واقع نسبتی از کاالها و خدمات مورد نیاز کشور را نشان می

 دهد. دست می ضرب آن در هر متغیر نسبت داخلی آن را بهتواند در داخل تهیه شود و  می
بخشی داخلی کشور، ماتریس ضرایب فنی (ضرایب نهاده) استان  20پس از تهیه جدول 
گونـه کـه در بخـش قبـل اشـاره شـد،        دسـت آمـد. همـان    به AFLQیزد با استفاده از روش 

واردات بـوده و   هـاي سـهم مکـانی فاقـد هرگونـه      آمـده از روش  دسـت  اي بـه  ضرایب منطقه
آمـده از ایـن روش بسـتگی بـه      دسـت  اند. همچنین، ضرایب به واقع ضرایب داخلی منطقه در

دارد. در مطالعات مختلف مقادیر متفاوتی براي ایـن پـارامتر    δشده براي پارامتر  مقدار تعیین
آن  ) مقـدار 1386نظر گرفته شده که در این پژوهش مطابق با مطالعه بزازان و همکاران ( در
 نظر گرفته شده است. در 43/0

 مراتبی فرایند تحلیل سلسله -4-4
منظـور ارزیـابی    یـابی بـه یـک شـاخص، بـه      هایی که براي تلفیـق چنـد معیـار و دسـت     روش
گیـري چنـدمعیاره    هـاي تصـمیم   رونـد عمومـاً در قالـب مـدل     کـار مـی   هاي مختلف به گزینه
جملـه روش فراینـد تحلیـل     اوتی ازهـاي متفـ   هـا شـامل روش   شوند. این مـدل  بندي می دسته

  
 ).1391هاي تفکیک واردات رجوع شود به بانویی ( براي اطالع بیشتر در مورد روش -1
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 1970 در دهـه  2بـار توسـط تومـاس سـاعتی     ) است. این روش نخستینAHP( 1مراتبی سلسله
نظر داشـتن معیارهـاي کمـی و     جمله امکان در هایی از میالدي معرفی شده و داراي ویژگی

هاسـت کـه    کیفی، استفاده از نظرات کارشناسان و امکان محاسبه نرخ ناسـازگاري قضـاوت  
هـاي   گزینـه   گیري براي تعیـین اولویـت   کند. فرایند تصمیم ها متمایز می آن را از سایر روش

 ):2008گیرد (ساعتی،  انجام می زیرمختلف در این روش طی مراحل 
 ف دقیق مسئله.تعری -1مرحله 
 مراتبی تصمیم. تعیین ساختار سلسله -2مرحله 

گیري قرار دارد کـه در ایـن تحقیـق تعیـین      مراتب هدف تصمیم در سطح اول این سلسله
هاي بیشـتر اسـت. در سـطح دوم     گذاري منظور انجام سرمایه هاي صنایع استان یزد به اولویت

مراتبـی ایـن    گیرند. سـاختار سلسـله   رار میهاي مورد نظر ق معیارها و در سطح سوم نیز گزینه
 نمایش داده شده است: زیرپژوهش در شکل 

 
 گیري در این پژوهش مراتبی تصمیم ساختار سلسله -2شکل 

 هاي مقایسات زوجی. ساخت مجموعه ماتریس -3مرحله 
  

1- Analytic Hierarchy Process 
2- T.L. Saaty 

 هاي صنعتی استان یزدبندي فعالیتاولویت

ارزش افزوده اشتغالزایی آالیندگی پیوندها بريآب

صنایع مواد 
غذایی، 

آشامیدنی و 
 دخانی

منسوجات
پوشاك، 
چرم و 
 دباغی

چوب و 
محصوالت
 چوبی

مبلمان و 
سایر 

مصنوعات
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عناصـر سـطح بـاالتر،      با توجه بهمراتب  در این مرحله عناصر هر سطح از ساختار سلسله
 گیرند: مورد مقایسه قرار می زیردو به دو و مطابق جدول 

 مقیاس ترجیحات در مقایسات زوجی -3 جدول

 8و6و4و2 9 7 5 3 1
اهمیت 
ترجیح بسیار  ترجیح زیاد نسبتاً مرجح یکسان

هاي  ارزش مطلقاً مرجح زیاد
 بینابین

 )1391سلیم ( مأخذ: مؤمنی و شریفی
هـاي مـورد نظـر، ایـن      گزینـه دادن بـه   ابتدا براي تعیین اهمیت نسبی معیارهـا در اولویـت  

اساس هر  ها بر گیرند و سپس گزینه معیارها با توجه به هدف، دو به دو مورد مقایسه قرار می
 اساس هر معیار مشخص شود. شوند تا اهمیت نسبی آنها بر یک از این معیارها مقایسه می

آن  وسیله امکان محاسبه ناسازگاري نظرات است که به AHPهاي روش  یکی از مزیت
 ).1391شود (دلبري و داودي، می سنجیده شوندگانمیزان اعتبار پاسخ پرسش

ها، همواره میزانی از ناسازگاري در مقایسات وجود دارد که بر این  رغم همه تالش علی 
نظـر گرفتـه    اساس توماس ساعتی مکـانیزمی را بـراي محاسـبه نـرخ ناسـازگاري نظـرات در      

باشـد،   1/0تـر یـا مسـاوي     ه نـرخ ناسـازگاري کوچـک   اساس این مکـانیزم چنانچـ   است. بر
(زبردست،  1نظر شود است، در غیر این صورت باید در آنها تجدید موردپذیرشها  قضاوت

نفر از اساتید دانشگاه  14). در این تحقیق براي تعیین اهمیت نسبی معیارها ، از نظرات 1380
ویژه سـازمان صـنعت، معـدن و تجـارت اسـتفاده       هاي مختلف استان به و کارشناسان سازمان
نظـر انجـام شـده اسـت.      صورت حضوري و با تشریح معیارهاي مورد شده است. این کار به

 1/0جام مقایسات، نرخ ناسـازگاري نظـرات محاسـبه شـد کـه مقـدار آن کمتـر از        پس از ان
دست آمده و بنابراین مقبول است. همچنین، از آنجا که تمامی معیارهـاي مـورد نظـر ایـن      به

  
 Expertافزار اکسپرت چـویس (  با استفاده از نرم AHPاز آنجا که در این مقاله تمامی محاسبات مربوط به روش  1-

Choiceمنظور جلوگیري از افزایش حجم مقاله، از تشریح محاسبات این روش خودداري شـده اسـت.    ) انجام شده، به
 ).1391سلیم ( ) و مؤمنی و شریفی2010و  2008براي اطالع بیشتر در این مورد رجوع شود به ساعتی (
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طور مستقیم (بـدون   شدن به هاي مربوط به این معیارها پس از نرمال هستند، داده کمی تحقیق
در این رابطه توجه به دو نکته ضروري است (مؤمنی و اند.  ل شدهنیاز به مقایسات) وارد مد

از تقسیم هر عدد بر  AHPسازي مجموعه اعداد در روش  نرمال -1): 1391سلیم،  شریفی
هاي مربوط به معیارهاي منفی کـه   کردن داده براي نرمال -2گیرد؛  مجموع آنها صورت می

الینـدگی در ایـن تحقیـق)، ابتـدا ایـن اعـداد       بـري و آ  مقدار کمتر آنها بهتر است (مانند آب
 شود. معکوس شده و سپس معکوس آنها نرمال می

 ها. تعیین وزن نسبی عناصر مورد مقایسه و وزن نهایی گزینه -4مرحله 
 بـا توجـه بـه   مراتب، وزن (اهمیت) نسـبی هـر یـک از آنهـا      پس از مقایسه عناصر سلسله
معیارهـاي کمـی همـان     برحسـب هـا   بی گزینـه شود. وزن نسـ  عناصر سطح باالتر محاسبه می

هـاي   مقدار نرمال شده آنهاست. براي محاسبه وزن نسبی معیارها نسبت بـه هـدف نیـز روش   
متفاوتی وجـود دارد کـه یکـی از آنهـا روش بـردار ویـژه اسـت. در ایـن روش وزن نسـبی          

 ):2010آید (ساعتی،  دست می به زیرمعیارها با حل سیستم معادالت خطی 

wicwiM  )17(  

مـاتریس   1ترین مقـدار ویـژه   بزرگ cماتریس مقایسات زوجی معیارها و  Mکه در آن، 
M  .استwi ماتریس  2نیز بردار ویژه اصلیM      است کـه عناصـر آن وزن نسـبی معیارهـا را

 دهد. نشان می
شـده  اساس قضاوت کارشناسان استانی کـه در ایـن تحقیـق از نظـرات آنهـا اسـتفاده        بر

ــار آب ــا وزن نســبی   اســت، معی ــري ب ــه  داراي بیشــترین اهمیــت در اولویــت 240/0ب دادن ب
افـزوده،   زایـی، ارزش  هاي صنعتی استان یزد است. پـس از آن نیـز معیارهـاي اشـتغال     فعالیت

هـاي   در رده 112/0و  203/0، 208/0، 237/0هـاي   آالیندگی و پیونـدها بـه ترتیـب بـا وزن    
هـا   اسـاس ایـن وزن   بنـدي بـر   ها، که اولویـت  نهایت، وزن نهایی گزینه بعدي قرار دارند. در

 شود: محاسبه می زیرطریق رابطه  گیرد، از صورت می
  

1- Eigenvalue 
2  - Principal Eigenvector 
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ام بر حسـب   iوزن گزینه  ijpام،  jوزن نسبی معیار  jq، ام iامتیاز نهایی گزینه  ipکه 
منظـور جلـوگیري از    تعداد معیارهاست. این نکته نیـز درخـور توجـه اسـت کـه بـه       nام و  jمعیار 
آل ایـن   شـود. در شـکل ایـده    آل رابطه فوق پیشنهاد مـی  ها، استفاده از شکل ایده شدن رتبه جا جابه

وزن تقسـیم شـده و در پایـان نیـز     تـرین   ، بر بزرگjمعیار  نسبت بهها  رابطه، وزن نسبی همه گزینه
 ).2010شوند (نگاه شود به ساعتی،  ) نرمال میipدست آمده ( هاي نهایی به وزن

 ها و نحوه گردآوري آنها داده -5
هـاي اقتصـادي    انـد شـامل آمـار بخـش     اول اي و دست هاي این مقاله که از نوع کتابخانه داده

هـا بـا    منظور تطـابق ایـن داده   اند. به نج معیار مورد استفاده در پژوهشاستان یزد در رابطه با پ
اسـتفاده شـده اسـت. در ادامـه نحـوه       1390ستانده، از آمـار مربـوط بـه سـال      ـ جدول داده

 هاي مربوط به هر معیار تشریح شده است. گردآوري و محاسبه داده

 بري آب -5-1
ــ  ه مصــرف مســتقیم نیســت، بلکــه مقـدار واقعــی مصــرف آب در صــنایع مختلــف منحصــر ب

هایی که در فرایند تولیـد آنهـا مقـادیري آب مصـرف شـده،       کارگیري نهاده صنعت با به هر
تـر   منظور ارائه تصویر واقعـی  کننده آب است. در این تحقیق به طور غیرمستقیم نیز مصرف به

به و منظـور  بري غیرمستقیم نیز محاس بري صنایع، عالوه بر مصرف مستقیم، میزان آب از آب
ازاي هر واحـد سـتانده) از تقسـیم مقـدار      بري مستقیم صنایع (مصرف آب به شده است. آب

بـري کـل    ) و پـس از آن آب 19دست آمده (رابطـه   مصرف آب هر صنعت به ستانده آن به
ستانده داخلی استان یزد،  ـ (شامل مستقیم و غیرمستقیم) هر صنعت با استفاده از جدول داده

 ):2009) محاسبه شد (ژائو و همکاران، 20رابطه (طریق  از

j

jd
j X

W
w  )19(  
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jW ،jX ،dکـه  

jw  وt
jw  بــري  مصــرف آب، ســتانده، آببــه ترتیــب نشــانگر مقــدار

سـتانده اسـتان    ــ  هاي جـدول داده  نیز تعداد بخش nهستند.  jبري کل صنعت  مستقیم و آب
هاي صنعتی و غیرصنعتی است. از آنجا که در این مطالعه تنهـا اسـتفاده از منـابع     شامل بخش

آب داخلـی اســتان مـورد توجــه بـوده و مقــدار واردات آب مجـازي نهفتــه در محصــوالت     
آمــده از روش  دســت ســتانده داخلــی اســتان (بــه ـــ ارداتــی مــدنظر نیســت، از جــدول دادهو

AFLQ.استفاده شده است ( 
» خـدمات «، »کشاورزي«هاي غیرصنعتی شامل  هاي مربوط به مصرف آب در بخش داده

هـاي   از سازمان جهاد کشاورزي استان، شرکت آب و فاضالب اسـتان و گـزارش  » معدن«و 
» آب، بـرق، گـاز  «و » سـاختمان «دست آمدند. مصرف آب در دو بخش  بهمرکز آمار ایران 

وري آب (نسبت ستانده به مصرف آب) در سطح ملی و استان  بودن بهره نیز با فرض یکسان
 هاي ملی نسبت به ستانده برآورد شدند. یزد، از تعدیل داده

بیشـتر و  نفر کـارکن و   10هاي صنعتی  مصرف آب صنایع شامل دو بخش کارگاهمیزان 
هاي صنعتی بیشـتر از   نفر کارکن است. مصرف آب کارگاه 10هاي صنعتی کمتر از  کارگاه

 1390هـا در سـال    نفر کارکن استان یزد مستقیماً از نتایج طرح آمارگیري از این کارگاه 10
نفـر کـارکن نیـز از     10هاي صـنعتی کمتـر از    استخراج شدند. در مورد مصرف آب کارگاه

است، ابتدا با فـرض   1381ها مربوط به سال  طرح آمارگیري از این کارگاه آنجا که آخرین
ایـن صـنایع در سـطح     1390طی نـه سـال، مصـرف آب سـال      وري آب در ماندن بهره ثابت

ها نسبت بـه سـتانده، مصـرف آب در سـطح      ، سپس با تعدیل این داده کشور تخمین زده شد
) به نمایش درآمده اسـت.  1محاسبات در نمودار (استان یزد نیز برآورد شد. نتایج حاصل از 

هاي صنعتی استان یزد است، در  دلیل اینکه هدف این بخش مقایسه مصرف آب در بخش به
 اند. نمایش درآمده ها به بري این بخش این نمودار فقط آب
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 1390بري مستقیم و غیرمستقیم صنایع استان یزد در سال  آب -1نمودار 

 وهشمأخذ: محاسبات پژ 
شـود، بـا احتسـاب مصـرف غیرمسـتقیم آب       گونه که در نمودار فوق مشـاهده مـی   همان
شـود.   بـري صـنایع نمایـان مـی     بر مصـرف مسـتقیم)، تصـویر متفـاوتی از میـزان آب      (عالوه

مـواد غـذایی، آشـامیدنی و    «مثال، اگرچه مقـدار مصـرف مسـتقیم آب در صـنعت      عنوان به
بـري غیرمسـتقیم، ایـن صـنعت بـا       بـا احتسـاب آب   مالحظه نیست، چندان درخور» دخانیات

ترین صنعت استان یزد از لحاظ منابع  ها، پرمصرف با سایر فعالیت مقایسه اختالف زیادي در
 آب است.

 پیوندها -5-2
هـاي   گونه که در بخش مبـانی نظـري اشـاره شـد، شـاخص پیونـدها شـدت وابسـتگی         همان
). 1386دهد (بانویی و همکـاران،   نشان می ها اي یک بخش اقتصادي را با سایر بخش واسطه

در این پژوهش از میـانگین حسـابی پیونـدهاي پسـین و پیشـین کـه بـه ضـریب یکپـارچگی          
هـا اسـتفاده    عنوان معیاري از قدرت هر صنعت در تحریک تولید سایر بخش معروف است به

 زیـر بطـه  راسمیوسـن طبـق را   شده شده است. براي محاسبه پیوندهاي پسین از شاخص نرمال
 استفاده شده است:

٠ 
٢ 
۴ 
۶ 
٨ 

١٠ 
١٢ 
١۴ 
١۶ 
١٨ 

 آب بری غیر مستقیم آب بری مستقیم
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سـتانده داخلـی اسـتان     ــ  عناصر مـاتریس معکـوس لئونتیـف در جـدول داده     ijlکه در آن، 
است. از آنجا که در این تحقیق هدف از محاسبه پیوندها بررسی توانایی هـر بخـش در تحریـک    

از جـدول  بـري در اینجـا نیـز     هماننـد معیـار آب  اسـتان یـزد اسـت،     داخلی هاي تولید سایر بخش
بـرخالف پیونـدهاي پسـین، محاسـبه پیونـدهاي      . اسـتفاده شـده اسـت   استان  ستانده داخلی ـ داده

که محاسـبه ایـن شـاخص در الگـوي      انجام شده؛ چرا 1محور گش اساس الگوي عرضه پیشین بر
ریـزي صـحیح قـرار گیـرد (مرکـز       مبنـاي برنامـه  توانـد   تقاضامحور لئونتیف صحیح نبـوده و نمـی  

اسـاس   بخـش بـر   ) چگونگی محاسـبه پیونـد پیشـین هـر    22). رابطه (1394هاي مجلس،  پژوهش
 دهد: شده راسمیوسن را نمایش می محور گش و مطابق روش نرمال الگوي عرضه
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سـتانده داخلـی    ــ  بیانگر عناصر ماتریس معکوس گش در جـدول داده  ijgکه در آن، 
 نفـت،  شـیمیایی، «هاي فوق نشـان دادنـد کـه صـنایع      نتایج حاصل از روشاستان یزد است. 

بـه ترتیـب داراي   » تجهیزات حمل و نقـل «، و »فلزات اساسی» «اي هسته هايسوخت و زغال
گـذاري در ایـن صـنایع     هـر واحـد سـرمایه    بیشترین پیوندهاي پسین و پیشین بوده و بنـابراین 

 هاي اقتصادي استان دارد. توانایی بیشتري در ایجاد رونق و افزایش تولید سایر بخش

 زایی اشتغال -5-3
بـر   زایـی صـنایع، عـالوه    تـري از اشـتغال   منظور ارائه تصویر واقعـی  بري، به همانند معیار آب

سـتانده داخلـی    ـ طریق جدول داده نیز از زایی غیرمستقیم هر صنعت اشتغال مستقیم، اشتغال
  

 ).1386) و بانویی و همکاران (1394هاي مجلس ( براي اطالع بیشتر در مورد الگوي گش رجوع شود به مرکز پژوهش -1
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 محاسبه و منظور شده است: زیراستان و با استفاده از رابطه 
n

i
ijij leL

1

 )23(  

دهنـد.   زایی مستقیم و کل هر صـنعت را نشـان مـی    به ترتیب اشتغال iLو  ieکه در آن، 
هــاي مصــرف آب  هــاي صــنعتی، ماننــد داده هــاي اشــتغال در بخــش نحــوه گــردآوري داده

هاي ملی به استانی انجام شـده   هاي صنعتی و تعدیل داده طریق نتایج آمارگیري از کارگاه از
کـار مرکـز    ها نیز از گزارش نتایج آمارگیري از نیـروي  هاي مربوط به سایر بخش است. داده

هـاي   محاسبات، مشـخص شـد کـه در بـین بخـش      اند. پس از انجام دست آمده آمار ایران به
و » چـوب و محصـوالت چـوبی   «، »پوشـاك، چـرم و دبـاغی   «هـاي   صنعتی استان یزد، بخش

 زایی کل هستند. داراي بیشترین اشتغال» تجهیزات حمل و نقل«

 آالیندگی -5-4
اي  گلخانـه ترین گـاز   ترین و مخرب عنوان فراوان ) بهCO2اکسید ( دي از آنجا که گاز کربن

کند،  زیست و تغییرات آب و هوایی ایفا می ) نقش مخربی بر محیط1392(بزازان و پورباقر، 
عنـوان معیـاري از آالینـدگی صـنایع اسـتفاده شـده        در این تحقیق از میزان انتشار این گاز به

سـتانده   ــ  هاي جـدول داده  هاي آالیندگی با بخش دلیل عدم تناسب داده است. همچنین، به
اکسـید   دي هاي مربوط به انتشار کـربن  تان، فقط آالیندگی مستقیم منظور شده است. دادهاس
هاي انـرژي شـامل    اند. در مرحله اول میزان مصرف حامل طی سه مرحله گردآوري شده در

سـنگ و   نفت سفید، گازوئیل، گاز طبیعی، گاز مایع، بنزین، نفت سیاه و نفت کـوره، زغـال  
پـذیري ایـن    منظـور قابلیـت جمـع    آوري شد. پـس از آن، بـه   عچوب در هر صنعت جم زغال
ها از تبدیل واحد یکسان استفاده شده و واحد مصرف همه آنها به بـی یـو تـی تبـدیل      حامل

). در مرحلــه بعــد بــا اســتفاده از ضــرایب انتشــار 1393هــاي مجلــس،  شــد (مرکــز پــژوهش
نمـایش   به 4، که در جدول )IPCC( 1و هوا الدول تغییرات آب شده توسط هیئت بین توصیه

  
1- Intergovernmental Panel on Climate Change. 
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 دست آمد. در صنایع مختلف استان به CO2اند، میزان انتشار  درآمده
 هاي مختلف انرژي ازاي یک میلیون بی یو تی براي حامل به CO2میزان انتشار گاز  -4جدول 

 ازاي میلیون بی یو تی) (کیلوگرم به CO2انتشار  نوع حامل انرژي
 20/75 نفت سفید
 92/74 گازوئیل
 02/53 گاز طبیعی
 98/62 گاز مایع
 22/70 بنزین

 25/73 نفت سیاه و کوره
 54/103 سنگ زغال
 80/93 چوب زغال

 شوراي اسالمی هاي مجلس پژوهش؛ به نقل از مرکز )IPCC( هوا الدول تغییرات آب و مأخذ: دستورالعمل هیئت بین   
بـا بـیش از   » محصـوالت کـانی غیرفلـزي   سایر «نتایج این محاسبات نشان داد که صنعت 

با سایر  مقایسه ازاي هر واحد ستانده با اختالف زیادي در به CO2کیلوگرم انتشار گاز  127
و » محصوالت کاغذي، چـاپ و انتشـار  «ترین صنعت استان یزد است. صنایع  صنایع، آالینده

پـس از آن در ردیـف   نیـز  » اي هاي هسته هاي نفتی، زغال و سوخت مواد شیمیایی، فرآورده«
 ترین صنایع استان قرار دارند. آالینده

 افزوده ارزش -5-5
آیـد، افـزایش    دسـت مـی   افزوده هر صنعت از تفاوت ستانده و نهاده آن به از آنجا که ارزش

ازاي هر واحد ستانده است. ایـن در حـالی    ازاي ستانده به معنی نهاده کمتر به افزوده به ارزش
عنوان یک معیار مثبـت   معیار مصرف نهاده قبالً در محاسبه پیوندها به است که در این تحقیق

از ازاي هر واحد سـتانده،   افزوده به جاي استفاده از مقدار ارزش منظور شده است. بنابراین، به
افزوده استان با نسبت مشابه در سطح  افزوده هر صنعت به مجموع ارزش مقایسه نسبت ارزش

افـزوده معـروف اسـت     یـن شـاخص کـه بـه مزیـت نسـبی ارزش      کشور استفاده شده است. ا
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 ) نشان داده شده است:24) در رابطه (1391(جعفري صمیمی و همکاران، 

TNVA

NVA
TRVA

RVA

VARCA
i

i

i  )24(  

ــه در آن،   ــکار ارزش  iVARCAک ــبی آش ــت نس ــنعت   ، مزی ــزوده در ص ، i ،iRVAاف
افزوده (تولید ناخـالص داخلـی) اسـتان،     ، کل ارزشTRVAدر استان،  iافزوده بخش  ارزش

iNVAافــزوده بخــش  ، ارزشi  در کشــور وTNVAافــزوده کشــور هســتند.  ، کــل ارزش
اساس این معیـار صـنایع داراي مزیـت نسـبی اسـتان، از اولویـت بـاالتري بـراي          بنابراین، بر

دهـد اسـتان یـزد در     نتایج حاصل از محاسبه این معیار نشان مـی گذاري برخوردارند.  سرمایه
، از مزیـت نسـبی   »منسـوجات «و » فلـزات اساسـی  «، »سایر محصوالت کانی غیرفلزي«صنایع 
 توجهی برخوردار است. درخور

شده معیارهاي مورد نظر براي هر صنعت نشان داده شده است.  مقادیر نرمال 5 در جدول
اساس هر معیارند. یادآوري این نکته در اینجا نیـز   ها بر واقع وزن نسبی گزینه این مقادیر در

دلیل اینکه معیارهاي  بري و آالیندگی به هاي مربوط به معیارهاي آب ضروري است که داده
 اند. شدن نرمال شده ند، پس از معکوسآی حساب می منفی به

 اساس معیارهاي پژوهش ها بر وزن نسبی گزینه -5جدول 

شماره 
 بخش

 افزوده ارزش آالیندگی زایی اشتغال پیوندها بري آب
وزن 
 نسبی

وزن  رتبه
 نسبی

وزن  رتبه
 نسبی

وزن  رتبه
 نسبی

وزن  رتبه
 نسبی

 رتبه

3 004/0 15 067/0  7 043/0 10 015/0 12 027/0 10 
4 035/0 10 066/0  8 046/0 9 041/0 8 192/0 3 
5 011/0 14 069/0  5 171/0 1 077/0 3 014/0 13 
6 013/0 13 068/0  6 138/0 2 104/0 2 019/0 12 
7 049/0 8 064/0  13 053/0 8 014/0 14 042/0 6 
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شماره 
 بخش

 افزوده ارزش آالیندگی زایی اشتغال پیوندها بري آب
وزن 
وزن  رتبه نسبی

وزن  رتبه نسبی
وزن  رتبه نسبی

وزن  رتبه نسبی
 رتبه نسبی

8 065/0 7 071/0  1 029/0 12 015/0 13 004/0 14 
9 080/0 3 063/0  15 020/0 13 048/0 6 055/0 5 

10 118/0 2 066/0  9 034/0 11 005/0 15 229/0 1 
11 073/0 5 071/0  2 006/0 15 027/0 11 208/0 2 
12 078/0 4 069/0  4 062/0 6 074/0 4 041/0 7 
13 069/0 6 065/0  10 054/0 7 047/0 7 040/0 8 
14 309/0 1 063/0  14 013/0 14 406/0 1 072/0 4 
15 023/0 12 064/0  11 092/0 5 035/0 10 020/0 11 
16 028/0 11 070/0  3 133/0 3 036/0 9 002/0 15 
17 046/0 9 064/0  12 106/0 4 056/0 5 035/0 9 

 مأخذ: محاسبات پژوهش

 ها و بحث یافته -6
کردن مقادیر همـه معیارهـاي کمـی در صـنایع مختلـف اسـتان یـزد،         پس از محاسبه و نرمال

افزار اکسپرت چویس وزن نسـبی معیارهـا و    شده و با استفاده از نرم AHPها وارد مدل  داده
انـد.   نمـایش گذاشـته شـده    ) بـه 6ها مشخص شدند. این نتـایج در جـدول (   وزن نهایی گزینه

هــاي برقــی و  ســاخت دســتگاه«آمــده از ایــن پــژوهش، صــنایع  دســت اســاس نتــایج بــه بــر
به » صنایع پوشاك، چرم و دباغی«و » سایر محصوالت کانی غیرفلزي«، »آالت دفتري ماشین

 گذاري و گسترش بیشترند. منظور سرمایه ترتیب حائز باالترین اولویت به
شود که  میمشخص  1389-1379هاي  طی سال با بررسی تولیدات صنعتی استان یزد در
هاي صنعتی مطابق با نتایج این تحقیق نبوده است  روند این تولیدات متناسب با اهمیت بخش

ــد، اســتان را در دســت   ــن رون ــه ای ــدار رهنمــون نخواهــد کــرد.    و ادام ــه توســعه پای ــابی ب ی
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داراي » آالت دفتـري  هاي برقی و ماشـین  ساخت دستگاه«که صنعت  حالی مثال، در عنوان به
گذاري و گسترش بیشـتر اسـت، تولیـد واقعـی (سـتانده بـه        منظور سرمایه لویت بهباالترین او

 33/2اي معـادل   بـا رشـد سـاالنه    1390سـاله منتهـی بـه     11طـی   قیمت ثابت) این بخـش در 
هاي صنعتی استان داشـته اسـت. در    درصد، کمترین متوسط نرخ رشد را در بین همه فعالیت

محصـوالت کاغـذي،   «و » اي هسته هاي سوخت و لزغا نفت، شیمیایی،«طرف مقابل صنایع 
گـذاري برخوردارنـد، امـا تولیـدات آنهـا       کمتـري بـراي سـرمایه    از اولویـت » چاپ و انتشار

 08/16و  14/19بیشتري برخوردار بوده است (بـه ترتیـب    نسبی رشد سال از 11طی این  در
 درصد رشد ساالنه).

یارهاي متفاوت، نتایج ایـن پـژوهش بـا    نظر گرفتن همزمان مع دادن اهمیت در براي نشان
) 6بـر پیونـدها، در جـدول (    هاي کلیدي مبتنی نتایج حاصل از روش مرسوم شناسایی بخش

بـر روش   گونه کـه از ایـن جـدول قابـل مشـاهده اسـت، نتـایج مبتنـی         اند. همان مقایسه شده
هـا   تر بخـش طوري که اولویت بیشـ  پیوندها تفاوت چشمگیري با نتایج این پژوهش دارند، به

. مالحظـه اسـت   بسـیار درخـور   در این روش تغییر کرده است. این تغییرات در برخی صـنایع 
از لحـاظ  » آالت دفتـري  هـاي برقـی و ماشـین    ساخت دستگاه«عنوان مثال، اولویت صنعت  به

اسـاس نتـایج ایـن پـژوهش در رتبـه اول قـرار دارد. تغییـر اولویـت          بوده، اما بـر  14پیوندها 
بـه رتبـه    14نیز بـه شـکل عکـس از رده    » اي هسته هاي سوخت و زغال نفت، شیمیایی،صنایع «

 یک اتفاق افتاده است.
بنـدي صـنایع    بري، اولویت نظر گرفتن معیار آب دادن اهمیت در منظور نشان همچنین، به

 زیـر با استفاده از مدل تحقیق، اما بدون حضور این معیار نیز انجام شده و باز هـم در جـدول   
هـا   مالحظـه اولویـت   اند. این نتایج نیز بیانگر تغییـر نسـبتاً درخـور    ا نتایج تحقیق مقایسه شدهب

نظر گرفته نشـود اولویـت همـه     بري در بري است. چنانچه معیار آب بدون حضور معیار آب
» تجهیـزات  و آالت ماشـین  جـز  بـه  فابریکی فلزي محصوالت« و » منسوجات«جز  ها به بخش

 تغییر خواهد کرد.
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 بري بر پیوندها و روش پژوهش بدون معیار آب نتایج پژوهش و مقایسه آن با نتایج روش مبتنی -6جدول 

 نام بخش

نتایج حاصل از 
 پژوهش

ها  اولویت
اساس روش  بر

 بر پیوندها مبتنی

ها با  اولویت
حذف معیار 

 بري آب
وزن نهایی 

 ها گزینه
اولویت

 و برقی هاي دستگاه ساخت
 دفتري آالت ماشین

122/0 1 14 2 

 کانی محصوالت سایر ساخت

 غیرفلزي
088/0 2 9 5 

 1 5 3 079/0 دباغی و چرم پوشاك، صنایع

 4 8 4 076/0 منسوجات ساخت

 7 2 5 074/0 اساسی فلزات ساخت

 محصوالت و چوب ساخت

 چوبی
073/0 6 6 3 

 مصنوعات مبلمان، ساخت

 و دیگر جاي در نشدهبندي طبقه
 بازیافت

067/0 7 12 8 

 6 3 8 065/0 نقل و حمل تجهیزات ساخت

 فلزي محصوالت ساخت

 و آالت ماشین جز به فابریکی
 تجهیزات

064/0 9 4 9 

 تجهیزات و آالت ماشین ساخت

 دیگر جاي در نشده بندي طبقه
057/0 10 10 11 

 سایر و پزشکی ارتباطی، صنایع

 الکترونیکی ابزار
055/0 11 11 10 

 14 15 12 051/0 الستیک از محصوالت ساخت
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 نام بخش

نتایج حاصل از 
 پژوهش

ها  اولویت
اساس روش  بر

 بر پیوندها مبتنی

ها با  اولویت
حذف معیار 

 بري آب
وزن نهایی 

 ها گزینه
اولویت

 پالستیک و

 و چاپ مقوا، کاغذ، صنایع
 انتشار

050/0 13 13 12 

 و زغال نفت، شیمیایی، صنایع
 اي هسته هاي سوخت

041/0 14 1 15 

 و آشامیدنی غذایی، مواد صنایع
 دخانیات

039/0 15 7 13 

 هاي پژوهش مأخذ: یافته
بـري، اولویـت    گونه که از جدول فوق قابـل مشـاهده اسـت، بـا حـذف معیـار آب       همان

افـزایش  » صنایع پوشاك، چـرم و دبـاغی  «بري باالتري برخوردارند مانند  صنایعی که از آب
هـاي   بنـدي فعالیـت   بـري در اولویـت   یابد. این بدان معنی است کـه عـدم توجـه بـه معیـار آب      می

مـدت منـافع اقتصـادي را تـأمین کنـد، در       مکـن اسـت در کوتـاه   اقتصادي اسـتان یـزد، اگرچـه م   
 تواند آینده توسعه این استان را با خطر مواجه سازد. بلندمدت با فشار بر منابع محدود آب می

 گیري و پیشنهادها نتیجه -7
رو  ایـن  زیسـت بـوده و از   توسعه پایدار فرایندي متشکل از سه رکن اقتصاد، جامعه و محیط

بایست با توجه به همـه ابعـاد فـوق انجـام گیـرد. ایـن        یابی به آن می تالشی در دستهرگونه 
هـاي مـرتبط بـه ایـن ارکـان بـا یکـدیگر در         حالی است که در بسیاري از موارد شاخص در

همراه دارند ممکـن   عنوان مثال، گسترش صنایعی که رشد اقتصادي باالیی را به اند. به تناقض
رو، در مسـیر توسـعه     این کمیاب نظیر آب را نیز افزایش دهند. از است فشار بر منابع طبیعی
اي از معیارهاي متفاوت تأمین شود  مند که بر مبناي آن تلفیق بهینه پایدار انتخاب روشی نظام
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رسد. مقاله حاضر با چنین رویکردي و با تأکید بر اهمیت منابع آب اقـدام   نظر می ضروري به
بـار   صنعتی اسـتان یـزد کـرده اسـت. بـراي ایـن منظـور نخسـتین         هاي بندي فعالیت به اولویت

مراتبی با یکدیگر تلفیق شدند. معیارهاي مورد  ستانده و فرایند تحلیل سلسله ـ هاي داده مدل
بخشـی،   زایـی، شـدت ارتباطـات بـین     بـري، شـامل اشـتغال    نظر این تحقیق نیز عـالوه بـر آب  

بري صنایع با توجـه بـه نقـش     رهاي مزبور، آبافزوده هستند. در بین معیا آالیندگی و ارزش
نظـر   تـرین معیـار بـه    منابع آب در توسعه پایدار و کمبود شدید این منابع در استان یـزد، مهـم  

 کند. رسد که قضاوت کارشناسان استانی نیز این مطلب را تأیید می می
آالت  هاي برقـی و ماشـین   دستگاه«دهد که صنعت  نتایج حاصل از این پژوهش نشان می

بـا سـایر    مقایسـه  یابی استان یزد بـه توسـعه پایـدار بیشـترین اهمیـت را در      ، در دست»دفتري
گذاري و گسترش بیشـتر اسـت.    رو داراي اولویت بیشتري براي سرمایه  صنایع دارد و از این

طـوري کـه    دهنـد، بـه   بري را نیز نشان مـی  داشتن معیار آب همچنین، این نتایج اهمیت منظور
بـر پیونـدها،    وسـیله روش مبتنـی   بـري یـا بـه    بندي صنایع بدون معیار آب اولویتصورت  در

آمـده از   دسـت  اساس نتـایج بـه   ها تغییر نسبتاً چشمگیري خواهند داشت. در پایان، بر اولویت
 شود: ارائه می زیرپژوهش، پیشنهاداتی به شرح 

نشـان   1390 سـاله منتهـی بـه    11بررسی روند تولیـدات صـنعتی اسـتان یـزد در طـی       -1
دهد که گسترش ایـن تولیـدات در بسـیاري از صـنایع متناسـب بـا اهمیـت آنهـا نبـوده و           می

 شود. هاي صنعتی استان توصیه می بنابراین تجدیدنظر در سیاست
اي، عـالوه بـر عوامـل     هـاي اقتصـادي در سـطح ملـی و منطقـه      بندي بخـش  در اولویت -2

 زیستی نیز مدنظر قرار گیرند. تماعی و محیطهاي اج بخشی، جنبه اقتصادي و پیوندهاي بین
هـاي توسـعه و اسـناد باالدسـتی، محـدودیت منـابع        ریزي برنامه شود در طرح توصیه می -3

اهـداف   سـو بـا  همهاي اقتصادي  گیرد و تخصیص این منابع بین بخش قرار آب نیز مورد توجه
 توسعه پایدار انجام شود.
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