
 113     الی به عنوان یک راهبرد در پایداری و تحقق رشد اقتصادی ایرانم تأمیننقش 

ای کلا  را در دو الگاوی    هاای اساتخراج فرشاره    روش  2001) 1مرلر و لهار 
. محور گش سه سه گروه عمده تقیرم سندی کرده اناد  تقاشامحور لوونتر  و عرشه

ها در چاارچوب ماترییا ، از مااتریس شارایب      ها جهت نشان دادن این روش آن
ای را سارای یاک    سخش  افزار شده استفاده کارده و روش اساتخراج فرشاره    nفن  

سخش ، سه وسرله حذف سطر و ساتون مرساوط ساه سخاش ماورد نظار از        nاقتصاد 
فن  مدلیازی کرده اند )در الگوی تقاشامحور لوونترا  . پاس از    ماتریس شرایب

حذف سخش مورد نظر سا استفاده از ماتریس شرایب فن  جدید، ستانده ک  اقتصاد 
گردد. اگر ستانده کاسته شده پس از حذف، از ستانده ک  اقتصااد کیار    محاسبه م 
اش  از حذف سخاش  مناسب  سرای محاسبه کاهش ستانده ک  ن تواند معرار شود، م 

 مورد نظر سه دست آید.
 های حذف سا الگوهای متفاوت  توسط پ وهشگران استفاده شاده اسات   روش

که فقط یک سخاش ساه طاور فرشا  از اقتصااد       شود م ول  جهت سادگ  فرض 
سارای    الگاو  7 دساته )و  3 تاوان  در این صورت از نظر ریاش  م  .شود حذف م 

محور و عرشه محور  در هر دو الگوی تقاشا ها، حذف رواسط سخش سا سایر سخش
 :پرشنهاد کرد
 های همگن ای از سخش مجموعه یک سخش یا حذف سطر و ستونال   
 زیرماتریس حذف دو جفت از سهب  
 حذف فقط یت  از زیر ماترییهاج  

  تحات عناوان حاذف    1997) 2دیازنباخز و وندر لرندندر این مقاله از روش 

ساه   . در این روش حذفشود که جزء دسته دوم حیاب م شود  استفاده م ناکام  

شود: حذف کام  ستون یک سخش از منظر سخش تقاشااکننده   دو صورت انجام م 

(=[
𝟎 𝑨𝟏𝟐

𝟎 𝑨𝟐𝟐
] 𝑨𝟐𝒃       و حذف کام  سطر یک سخاش از منظار سخاش عرشاه کنناده 

(=[
𝟎 𝟎

𝑨𝟐𝟏 𝑨𝟐𝟐
] 𝑨𝟐𝒄 حاذف   ه رواسط پیرن و پرشرن سخش مورد نظرکلر  که در آن
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