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 چکیده
آنها بتواند، محرک اقتصاد و رشد اقتصادی گذاری در هایی که سرمایهتعیین و تشخیص بخش

یزان ربیشتری گردد، با توجه به مسئله کمبود سرمایه همواره مورد توجه بسیاری از برنامه

ای ههای پسین و پیشین با سایر بخشها دارای بیشترین حلقهاقتصادی بوده است. این بخش

هدف از این مقاله  د.باشنهای کلیدی مطرح میاقتصادی هستند که تحت عنوان بخش

ای ههای نوین و مقایسه آن با روشهای کلیدی اقتصاد ایران با استفاده از روششناسایی بخش

های ستانده که با ادغام بعضی بخش-بخشی داده 96از جدول در این مطالعه سنتی است. 

، آمدهبه دست  )تهیه شده توسط مرکز آمار ایران( 7961بخشی سال  17ستانده  -جدول داده

ب وجود ضری شود که بامشاهده میبر اساس نتایج حاصل از این تحقیق استفاده شده است. 

مبنای روش  بخش، بر 79همبستگی بسیار باالی روش راسمیوسن و روش بردار ویژه، تعداد 
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 مقدمه  -0

هایی هستند که نقش رهبری و پیشرو را بر عهده گرفته و های استراتژیک، بخشبخش

های استراتژیک مانند دهند. به عبارت دیگر، بخشها را تحت تأثیر قرار میسایر بخش

دنبال دارد، یکسری ارتباطات ها را قبل و بعد خود به ای از زنجیر که یک رشته حلقهحلقه

کند و از این طریق موجب تسری آثار رشد و ها را قبل و بعد از خود ایجاد میو فعالیت

 و« پیوندهای پسین»گردد. به این ارتباطات، های اقتصاد میتوسعه به سایر بخش

های کلیدی اقتصاد، یکی از موضوعات مهم تعیین بخشگویند. می« پیوندهای پیشین»

ریزان اقتصادی قرار های کالن اقتصادی است که همواره مورد توجه برنامهریزیدر برنامه

ای و با توجه به رشد روزافزون فناوری، تحوالت منطقهگرفته است. در هر اقتصادی، 

-های جدید اقتصادی، تغییر نظام تولید و همچنین بازنگری طبقهالمللی، ظهور فعالیتبین

انی های کلیدی اقتصاد با فاصله زمالمللی اقتصادی، الزم است بخشهای بینبندی فعالیت

عنوان راهنما برای  خاصی، با استفاده از آخرین اطالعات موجود مشخص شوند تا به

ای هابزار تعیین بخشستفاده قرار گیرد. گذاران اقتصادی مورد اریزان و سیاستبرنامه

 هایستانده است که این جدول در زمینه انواع تجزیه و تحلیل-کلیدی نیز جدول داده

لف، های مختاقتصادی از جمله ارتباط بین اجزای تقاضای نهائی و ستانده رشته فعالیت

ای هانرژی، تحلیلهای های ساختاری، تحلیلهای قیمتی، تحلیلساختار تقاضا، تحلیل

های مهم و های مربوط به بخشهای بخش گردشگری، تحلیلمحیط زیست، تحلیل

رود. در این مقاله سعی شده است که  شمار میکلیدی اقتصاد و امثال آن ابزاری قوی به 

با توجه به تغییر نظام تولید اقتصاد ایران با »به دو  سؤال مهم پاسخ داده شود؛ اول اینکه 

های کلیدی عنوان بخشها به ستانده، کدام بخش-ر گرفتن آخرین جدول دادهدر نظ

با توجه به شرایط فعلی اقتصاد ایران، کدام »و دوم اینکه « اقتصاد ایران مطرح هستند؟

برای این منظور، ساختار مقاله « توانند محرک اقتصاد و رشد اقتصادی باشند؟ها میبخش

های تعیین پیوندهای سیر تحوالت روشبخش اول  در پنج بخش تنظیم شده است. در

یرد به گهای کلیدی مورد استفاده قرار میپسین و پیشین که برای تجزیه و تحلیل بخش

اختصار توضیح داده خواهد شد، در قسمت دوم، پیشینه مطالعات صورت گرفته در داخل 

فصیل بیشتری شناسی تحقیق، با تو خارج ارائه شده است. در قسمت سوم و در روش

موارد مربوط به محاسبات پیوندهای پسین و پیشین بررسی خواهد شد. قسمت چهارم 

 گیری اختصاص دارد.بندی و نتیجهنتایج تحقیق و در نهایت  قسمت پنجم به جمع
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 مبانی نظری -2

ای ههای کلیدی اقتصاد، از روشهنگام استفاده از جدول داده ستانده برای تعیین بخش

ا هاولین تالشهای سنتی و نوین مشهور هستند. شود که به روشاستفاده میمختلفی 

( انجام شد. 7611) 7برای ارزیابی مقداری پیوند پسین و پیشین توسط چنری و واتابانه

عنوان پیوندهای پسین را به  Aها، استفاده از ضرایب ستونی ماتریس ضرایب نهاده آن

اندازه پیوند پیشین بخش از جمع سطری ماتریس کنند. به صورت مشابه، پیشنهاد می

گردد. روش چنری و واتابانه با توجه به اینکه بر پایه ماتریس ضرایب ستانده مشخص می

نشان  ها راضرایب نهاده و ستانده مستقیم است و تنها اثرات مستقیم بین بخشی بخش

م یرا اثرات غیر مستقیدهد، این روش به تدریج در مطالعات تجربی کنار گذاشته شد، زمی

(، استفاده از جمع ستونی )پیوند پسین( و سطری 7611) 1گردید. راسمیوسنرا شامل نمی

را به منظور تعیین پیوندهای بین بخشی  9)پیوند پیشین( ماتریس معکوس لئونتیف

پیشنهاد نمود. در روش راسمیوسن پیوند پسین با روح الگوی تقاضا محور لئونتیف 

و در نهایت بر استراتژی رشد غیر متوازن استوار است. )بانوئی و همکاران،  همخوانی دارد

های نظری سنجش پیوند پیشین در روش راسمیوسن را استراتژی رشد (. ولی پایه7919

ها بر مبنای تحمیل وزن دهد. بدین معنا که تقاضای نهایی همه بخشمتوازن تشکیل می

آمده  دست یابد که در این شرایط تفسیر ارقام بهطور همزمان افزایش مییکسان واحد به 

آسانی  (. بنابراین، به7911در سیاستگذاری بخشی امکان پذیر نیست. )بانوئی و همکاران، 

هم فقط در های کلیدی را بر مبنای دو استراتژی متفاوت آن توان بخش و یا بخشنمی

ت از این رفیی نمود. برای برونقالب چارچوب الگوی تقاضا محور لئونتیف تعیین و شناسا

را معرفی نمایند.  4نارسایی، بعضی از پژوهشگران تالش کردند، الگوی عرضه محور گش

(، معتقد بود که پیوندهای راسمیوسن اندازه 7619) 9(. جونز1111، 1)کای و همکاران

ننده کدهد، اما منابع تقاضا اثرات مستقیم و غیرمستقیم منابع عرضه کننده را نشان می

شود، یعنی تأکید بیشتر بر پیوندهای پسین است نه پیوندهای پیشین. نادیده گرفته می

جای استفاده از ماتریس معکوس لئونتیف، از مدل گش برای تعیین کند که بهوی بیان می

                                                 
1 Chenery & Watanabe 
2 Rasmussen 
3 Leontief 
4 Ghosh 
5 Kay et al.  
6 Joens 
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اندازه پیوندهای پیشین استفاده شود. این الگو دارای دو مزیت است. یکم، از منظر بخش 

شود و دوم، مبتنی بر استراتژی رشد غیرمتوازن است؛ زیرا که جیده میکننده سنعرضه

-افزوده یک بخش را در یک زمان مشخص مورد توجه قرار میتغییرات یک واحد ارزش

های کلیدی اقتصاد بر مبنای دو دهند. همچنین، در این حالت امکان شناسایی بخش

 گردد.استراتژی یکسان فراهم می

 -های سنتی چنریبر روشهای کلیدی اقتصاد عالوه بندی بخشجهت تعیین و رتبه

های نوین که مبتنی بر روش 7های دیگری نظیر بردار ویژهواتابانه و راسمیوسن، از روش

های نوین، هستند، استفاده شده است. اغلب پژوهشگران اعتقاد دارند، استفاده از روش

کند. چراکه در سمیوسن دچار اختالف میها را در مقایسه با روش رارتبه و جایگاه بخش

که گیرد. زمانی ها هم مورد توجه قرار میروش نوین مانند بردار ویژه، ماندگاری بخش

د و آن رسای بخشی پایین است، بیشتر تولیدات آن به مصرف نهایی میماندگاری واسطه

های ر در بخشافزوده بیشتشود و منجر به ارزشبخش سریعاً از چرخه تولید خارج می

 شود در حالیشود. این موضوع در روش سنتی راسمیوسن در نظر گرفته نمیدیگر نمی

ها با ای بخش و یا بخشکه روش بردار ویژه قادر است ماهیت تداوم ماندگاری واسطه

 ها در مرحلهافزوده آنهای دیگر اقتصادی را با توجه به اندازه تقاضای نهایی و ارزشبخش

خوبی آشکار نماید. برخی از پژوهشگران نیز معتقدند، برآوردهای انجام شده در  تولید به

ای است. با توجه به خطای موجود ستانده، اکثراً به صورت برآورد نقطه-زمینه الگوی داده

ستانده، -در این برآوردها و همچنین محدودیت در دقت روابط فنی در چارچوب داده

اده کرد و بدین منظور رویکرد تصادفی راسمیوسن را بکار توان از تحلیل تصادفی استفمی

های غیرتصادفی دارای مزیت است گرفت. این روش هر چند از منظر فوق، نسبت به روش

ها را لحاظ کند. بنابراین در این مطالعه که تواند ماندگاری بخشولی این روش نیز نمی

استفاده از روش بردار ویژه محور اصلی های کلیدی اقتصاد است، بندی بخشهدف آن رتبه

 دهد.آن را تشکیل می

 پیشینه تحقیق -9

یدی های کلها و شناخت بخشمطالعات متعددی در زمینه ارتباطات پسین و پیشین بخش

ستانده در کشورهای مختلف صورت گرفته است. -گیری از جدول دادهیک اقتصاد با بهره

 شود.ه در اقتصاد ایران اشاره میدر زیر به برخی از مطالعات انجام یافت

                                                 
1 Eeigenvector Method 
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 مطالعات صورت گرفته در داخل -9-0

و  7991ستانده سال -( کوشیده است تا با استفاده از جدول داده7911سورشجانی )

های اصلی های تحلیل مؤلفهکارگیری روش های اثربخشی و بهو استخراج شاخص 7911

های اصلی و را در دو قالب بخش های اقتصادی کشورو آنالیز تاکسونومی عددی، بخش

 های ویبندی و تحلیل نماید. بر اساس یافتههای مذکور رتبهها در سالهای آنزیربخش

های صنایع شیمیایی و پتروشیمی از محورهای مهم توسعه اقتصادی کشور شناخته بخش

قتصادی های ا( تأثیر صادرات را در رشد فعالیت7917نیا )مهدویان و قدیمی شده است.

مورد بررسی قرار دادند و دریافتند که  7911ستانده سال -ایران در چارچوب جدول داده

ص خود اختصابخش زراعت و صنایع تولید منسوجات بیشترین سهم از رشد تولید را به

(، در مطالعه خود با استفاد از روش بردار ویژه به 7911دهند. بانوئی و همکاران، )می

بت های مثفربنیوس در مورد ماتریس-که مبتنی بر نظریه پرونسنجش بین پیوندها 

تحویل ناپذیر است، پرداخته است. نتایج نشان داده است که ضرایب همبستگی بین 

واتانابه و روش راسمیوسن بسیار باال ولی با روش بردار ویژه بسیار  -پیوندهای روش چنری

ها خشای بار ویژه ماندگاری واسطهپایین است. همچنین، آنان نتیجه گرفتند که روش برد

نژاد ترکمانی و همکاران ولی های کلیدی را تبیین کند.و در نهایت شناسایی بخش

-(، پیوندهای پسین و پیشین اقتصاد استان تهران را با استفاده از روش چنری7961)

ست ی از این ااند. نتایج آنان نیز حاکواتانابه، راسموسن و بردار ویژه مورد سنجش قرار داده

ین ها تبیهای کلیدی را بر اساس ماندگاری بخشتواند بخشکه روش بردار ویژه بهتر می

(، با استفاده از روش حذفی، به تعیین پیوندهای بین بخشی در 7961نماید. یوسفی )

اقتصاد ایران پرداخته است. نتایج مطالعه نشان داده است که در پنج بخش هر دو نوع 

ود ها اثرگذار بوده و هم خپیشین قوی بوده یعنی هم بر روی سایر فعالیت پیوند پسین و

ها را نیز مورد اند. وی در مطالعه خود میزان اشتغالزایی بخشپذیرفتهها تأثیر میاز آن

ای به شناسایی جایگاه ( در مطالعه7967بررسی قرار داده است. اسفندیاری و همکاران )

پرداختند. آنان در مطالعه خود از سه روش متعارف و اصالح پتروشیمی در اقتصاد ایران 

ستانده -ها جدول دادهواتابانه و راسموسن و روش بردار ویژه بهره جستند. آن-شده چنری

اند. نتایج، نشان داده است که بخش پتروشیمی در را مورد استفاده قرار داده 7911سال 

قوی و پیوند پیشین ضعیف بوده و جزء کار رفته دارای پیوند پسین های بهکلیه روش

(، نقش واردات را در 7961شود. پاشا زانوس و همکاران )های کلیدی محسوب نمیبخش
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اند. در مطالعه ایشان، پس از تهیه های اقتصاد ایران تحلیل کردهسنجش اهمیت بخش

ر جدول مبادالت داخلی، پیوندهای داخلی )بدون واردات( و متعارف )با واردات( د

دست آمده حکایت از تغییر اندک اند. نتایج بهرویکردهای سنتی و نوین محاسبه شده

ندی بهای کلیدی از حالت متعارف به داخلی در رویکرد سنتی دارد. تغییرات رتبهبخش

های کل بخش 1/91و % %17ای است که به ترتیب، گونهها در رویکرد نوین به بخش

ها به جایگاه ساب پیوندهای داخلی، در میان سایر بخشخدمات و کشاورزی جدول با احت

رو های صنعتی با نزول رتبه روبهکل بخش %41یابند و تقریباً نسبی باالتری دست می

 خواهند شد.

 مطالعات انجام گرفته در خارج -9-2

( ارتباط بین بخشی، بخش ساخت و ساز را مورد آزمون 7661) 7پولنسکی و سیویتانیدز

قرار دادند. نتایج آنان نشان داد که تقریباً در تمامی کشورهای مورد بررسی، بخش ساخت 

اهاتاچاریا ب باشد.ها میتری نسبت به سایر بخشو ساز دارای ارتباطات پسین و پیشین قوی

-داده ستانده اهمیت ارتباط بخشی بین بخش ( یا استفاده از جدول1119) 1و آنیکریشنا

برای اقتصاد هند را مورد  7691-7669های های کشاورزی، کشاورزی و صنعت، بین سال

ها نشان داد که با وجود باال بودن سهم خدمات از تولید ناخالص آزمون قرار دادند. نتایج آن

ش را ترین نقها، مهمشداخلی، بخش کشاورزی به خاطر داشتن ارتباط بیشتر با سایر بخ

کند. آنان نشان دادند که با وجود سهم پایین این در رشد اقتصادی این کشور بازی می

بخش در تولید ناخالص داخلی، اما افزایش مصرف نهایی این بخش، تقاضای بیشتری برای 

  ای که برای کشور هند انجام داده( در مطالعه1114) 9کند. جوشیها ایجاد میسایر بخش

آوری اطالعات و تلکام یکی از به این نتیجه رسیده است که بخش خدمات به خاطر فن

( با استفاده از جدول 1119و همکاران ) 4های اقتصاد است. میدمورترین بخشکلیدی

بخشی اقتصاد ولز )از مناطق بریتانیا( را برای ای ولز پیوندهای بینستانده منطقه-داده

اند. این ارزیابی، در واقع افزودن بعد فضایی به روش بردار ویژه ارزیابی کرده 7661سال 

ای هتواند پتانسیلهای سنتی میاند که این روش بهتر از روشها نشان دادهباشد. آنمی

                                                 
1 Polenske and Sivitanides 
2 Bhattacharya & Unnikrishnan 
3 Joshi 
4 Midmore 
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-(، در مطالعه1171) 7ریزی بخشی تعیین نماید. سودحیای را از منظر برنامهرشد منطقه

ده انجام داده است، به این نتیجه رسیده است که با ستان-ای که با استفاده از جدول داده

وجود سهم باالی بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی در کشورهای با درآمد پایین این 

دایی های ابتهای ثانوی و ارتباط ضعیفی با بخشبخش تأثیر ارتباط متوسطی با بخش

های اده است که بخشهای خدمات، نشان دبخش(، با تمرکز بر زیر1171) 1دارد. خان

مختلف نظیر، خدمات مستغالت، آموزش، حمل و نقل، توریسم بطور مستقیم تحت تأثیر 

دلیل پیوندهایی که با  داری بهطور معنی( قرار دارند و به ITآوری اطالعات )زیربخش فن

بار روش بردار ویژه را (، برای نخستین 7661) 9کنند. دیازنباخردارند، رشد می ITبخش 

ها ارائه داده است. در این روش نشان داده گیری وابستگی میان بخشمنظور اندازهبه 

وانند تشود که عناصر بردار ویژه متناظر با بزرگترین مقدار ویژه برای یک ماتریس میمی

ه را ی ویژکار روند. وی در مطالعه خود روش بردارهاگیری پیوند بین بخشی بهبرای اندازه

نماید. در تحقیق انجام شده، رود مقایسه میکار میطور معمول بهبا دو روش دیگر که به 

مشخص  7614تا  7641های کلیدی برای هلند طی دوره پیوند غیرمستقیم و بخش

گیری بهتری برای پیوند میان دهند که روش بردار ویژه اندازهاند. نتایج نشان میشده

 دهد.ها ارایه میبخش

های کلیدی اقتصاد صورت در بسیاری از مطالعاتی که در ایران در زمینه تعیین بخش

تنها از روش های سنتی استفاده شده است، در این مقاله نه گرفته است، اغلب از روش

سنتی، بلکه روش نوین بردار ویژه نیز مورد استفاده قرار گرفته است، همچنین از آخرین 

ای که توسط مرکز آمار ایران منتشر شده استفاده گردیده است که ستانده-جدول داده

تواند نتایج متفاوتی را از مطالعات قبلی ارائه دهد و مورد استفاده بسیاری از کاربران می

 قرار گیرد.

 شناسی تحقیقروش -4

 های آماریپایه -4-0

که اخیرا توسط بخشی است  17ستانده -روش انجام کار در این مقاله برمبنای جدول داده

ای است. قسمت بخش واسطه 17مرکز آمار ایران بهنگام شده است. این جدول دارای 

های جبران خدمات کارکنان، خالص مالیات بر افزوده ناخالص شامل؛ زیر قسمتارزش

                                                 
1 Sodhi 
2 Khan 
3 Dietzenbacher 
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تولید و واردات، درآمد مختلط ناخالص، مازاد عملیاتی ناخالص و قسمت تقاضای نهایی 

مصرف نهایی خانوار، مصرف نهایی دولت، تشکیل سرمایه ثابت های شامل؛ زیرقسمت

باشد. در این مطالعه ناخالص، صادرات کاالها و خدمات و واردات کاالها و خدمات می

بخش خدمات واحدهای مسکونی شخصی با بخش خدمات واحدهای مسکونی اجاری 

 96اده به ست -همچنین بخش بیمه اجباری با سایر خدمات تجمیع و کل جدول داده

استخراج  MATLABافزار بخش تبدیل شده است. تمام نتایج تحقیق با استفاده از نرم

 شده است.

 الگوی راسمیوسن و محور گش -4-2

ستانده -مبنای سنجش پیوندهای پسین و پیشین در الگوی راسمیوسن روابط متعارف داده

 زیر است:

(7)  (
𝑥 = 𝑍𝑒 + 𝑓
𝑥 = 𝐴𝑥 + 𝑓

       

بردار  eبخشی، ای بینماتریس مبادالت واسطه Zبردار ستونی تولید ناخالص،  xکه در آن، 

Aهستند،  7ستونی جمع است، یعنی برداری ستونی که تمام اعضای آن  = [aij]  ماتریس

عبارت است  Zو  Aهای بردار ستونی تقاضای نهایی است. رابطه ماتریس fضرایب فنی و 

�̂�i[aij]از  = Ze  و در نتیجه[𝑎𝑖𝑗] = 𝑍𝑒𝑥−1 = 𝑍[𝑥𝑗]
میزان  Aاز ماتریس  𝑎ij. عضو 1−

ازای کننده و یا بخش فروشنده( بهام )بخش عرضهiای بخش نیاز به کاال و خدمات واسطه

کند. ام )بخش خریدار و یا بخش تقاضا کننده( را بیان میjارزش یک واحد تولید بخش 

 شود:صورت زیر نوشته می( به 1ها، رابطه )و قیمت 𝑎ijبا فرض ثابت بودن ضرایب فنی 

(1)  𝑥 = (𝐼 − 𝐴)−1𝑓 
، به ماتریس لئونتیف معروف است. مالک سنجش پیوند 1عبارت سمت راست معادله 

I)و در روش راسمیوسن  A واتانابه ماتریس-پسین و پیشین در روش چنری − A)−1 

های نرمال نشده و نرمال شده محاسبه صورت شاخصها به بوده و در سنجش بخش

های های نرمال نشده و نرمال شده در این است که شاخصشوند. وجه تسمیه شاخصمی

نرمال شده عملکرد متوسط هر بخش را به عملکرد متوسط )واحد( کل اقتصاد آشکار 

ای هها بزرگتر از یک باشند، جزء بخشهایی که نرمال شده آنکنند و بخش و یا بخشمی

-در در روش FLو  BLهای نرمال شده زیر شاخصشوند. روابط کلیدی در نظر گرفته می

 کنند.واتانابه و راسمیوسن را بیان می-های چنری

(9)  𝐷𝐵𝐿𝑛 = 𝑛𝑒 ′𝐴 [e′Ae]⁄  
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(4)  𝐷𝐹𝐿𝑛 = 𝑛𝐴𝑒 [𝑒′𝐴𝑒]⁄     

(1)  𝐷𝐼𝐵𝐿𝑛 = e′(I − A)−1 [e′(I − A)−1𝑒]⁄   
(9)  𝐷𝐼𝐹𝐿𝑛 = 𝑛(I − A)−1𝑒 [e′(I − A)−1𝑒]⁄  

DBL ،DFL𝑛 ،DIBL𝑛  وDIFL𝑛 های شاخصترتیب بهBL  وFL  نرمال شده مستقیم و

BL  وFL دهند. نرمال شده مستقیم و غیرمستقیم را نشان میn ها و نیز تعداد بخشe′ 

(. 7911است )بانوئی،  7بردار سطوح جمع است، یعنی برداری سطری که تمام اعضای آن 

 BL سنجشریزی بخشی، گذاری و برنامهشناسی، تفسیر اقتصادی، سیاستاز منظر روش
هایی است که در مقدمه به آن اشاره شد. بنابراین در روابط باال دارای محدودیت FLو 

رفت از این نارسایی، بعضی از پژوهشگران تالش کردند، الگوی عرضه محور گش برای برون

 را معرفی نمایند.

 کارگیری روابط کلی زیر است:در الگوی عرضه محور گش به  FLسنجش 

(1)  𝑥 ′ = 𝑒 ′𝑍 + 𝑣 ′ 
(1)  𝑥 ′ = 𝑥 ′𝐵 + 𝑣 ′ 

𝑥که در آن  ′ ،B  وV ترتیب بردار سطری تولید ناخالص، ماتریس ضرایب مستقیم تولید به  ′

𝐵 = [𝑏𝑖𝑗]  وV ′ = [vj
-نشان می 𝑏𝑖𝑗بردار سطری عوامل اولیه )ارزش افزوده( هستند.  [′

در فرآیند  کننده( چه میزان از آنام )بخش عرضهiازای ارزش کل تولید، بخش دهد که به

د؟(. روگیرد )تولید یک بخش به کجا میهای دیگر مورد استفاده قرار میتولیدی بخش

Aبرعکس، ضرایب فنی  = [aij] ای ثابت هستند، در این های واسطهکه در آن نهاده

توان را می 1شود. بر مبنای این فرض رابطه ها )تولید( ثابت فرض میماتریس ستانده

 د ) همان(:صورت زیر بیان نموبه

(6)  𝑥 ′ = 𝑉−1(𝐼 − 𝐵)−1 

(I − B)−1  .در رابطه باال به ماتریس معکوس گش معروف استFL های اصالح در روش

 گیرند:صورت زیر مورد سنجش قرار میواتابانه و راسمیوسن به -شده چنری

(71)  𝐷𝐹𝐿𝑠
𝑛 = 𝑛𝐵𝑒 [𝑒 ′𝐵𝑒]⁄  

(77)  𝐷𝐼𝐹𝐿𝑠
𝑛 = 𝑛(𝐼 − 𝐵)−1𝑒 [𝑒 ′(𝐼 − 𝐵)−1𝑒]⁄  

 ، در روابط باال دارای دو مزیت است: DFL𝑛 ،DIFL𝑛 ،FLدر  FLبرخالف سنجش 
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خوانی دارد شود و کامالً با مدل محورگش همکننده سنجیده می. از منظر بخش عرضه7

افزوده یک بخش را . مبتنی بر رشد غیرمتوازن است؛ زیرا که تغییرات یک واحد ارزش1

 دهد.میدر یک زمان مشخص مورد توجه قرار 

 روش بردار ویژه -4-9

شود که چگونه این در این بخش، روش بردار ویژه بررسی خواهد شد و نشان داده می

عنوان روش بدیل در سنجش پیوندهای پسین و پیشین الگوی تقاضا تواند به روش می

گیرد. بنابراین، مورد استفاده قرار می FLو  BLمحور لئونتیف و عرضه محور گش بر حسب 

 های مربع مورد نیاز است.چند تعریف و قضیه از این نظریه در مورد ماتریس

ماتریسی نامنفی و اولیه باشد، آنگاه بزرگترین مقدار  Aفروبنیوس(: اگر -قضیه الف )پرون

 اند.ویژه آن مثبت است و بردارهای ویژه چپ و راست متناظر با آن نیز مثبت

′qترتیب با و بردارهای یاد شده به  λبا  به بیان دیگر، اگر این مقدار ویژه را = (𝑞1, … , 𝑞𝑛) 

′yو  = (𝑦1, … , 𝑦𝑛) :نشان داده شود، آنگاه 

(71  )                     𝑞′𝐴 = 𝜆𝑞′ ,      𝐴𝑦 = 𝜆𝑦 ,      𝑞′ > 0  ,      𝑦 > 0 ,     𝜆 > 0 

λ  را مقدار ویژه پرونA  وy ترتیب بردارهای چپ و راست پرون را بهA نامیم.می 

)ب: دنباله 
𝐴k

λ
k  مؤلفه به مؤلفه همگراست و داریم: (

(79                                                                           )𝑙𝑖𝑚
𝑘→∞

𝐴𝑘

𝜆𝑘 =
𝑦𝑞′

(𝑒 ′𝑦)(𝑞′𝑒)
 

دانیم که بردار شاخص پیوندهای پسین مستقیم در روش راسمیوسن با می: BLسنجش 

′e)های قراردادی واحدی، تحمیل وزن = (1, 1, … ها )سطرهای به هر یک از بخش ((1,

نده رود که ضرایب فزابشوند. بنابراین، انتظار میماتریس معکوس لئونتیف( محاسبه می

فت رای بیشتری دارند، بزرگتر باشد. برای برونهایی که هزینه واسطهتولید بخش یا بخش

داوری، در این بخش با استفاده از مقدار ویژه پیشاز این محدودیت و جلوگیری از هرگونه 

I)پرون ماتریس  − A)−1  که به مقدار ویژهA  بستگی دارد و بردارهای پرون چپ و راست

 کنیم.وابسته به این مقدار ویژه، بردار شاخص پیوندهای پسین را تعریف می

𝑚صورت بردار شاخص پیوند پسین را  به در این روش، =
𝑛𝑞′

𝑞′𝑒
 mکنیم که تعریف می 

باشد؛ برای اینکه تعریف می Aبردار ویژه نرمال شده چپ، متناظر با مقدار ویژه پرون 

 صورت زیر داریم:مقدار و بردار ویژه را به 

(74                                        )𝑚𝐴 =
𝑛𝑞′𝐴

𝑞′𝑒
= 𝜆

𝑛𝑞′

𝑞′𝑒
= 𝜆𝑚    ⇒     𝑚𝐴 = 𝜆𝑚 
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𝑤بردار : FLسنجش  =
𝑛𝑦

𝑒 ′𝑦
روش بردار ویژه تعریف را بردار شاخص پیوندهای پیشین به  

بردار ویژه نرمال شده پرون راست متناظر با مقدار ویژه پرون ماتریس  wکنیم که می

 م:صورت زیر داریاست؛ برای اینکه رابطه تعریفی مقدار و بردار ویژه مقابل را به  Bستانده 

(71                              )𝐵𝑤 =
𝑛𝐵𝑦

𝑒 ′𝑦
=

𝑛

𝑒 ′𝑦
𝜆𝑦 = 𝜆

𝑛𝑦

𝑒 ′𝑦
= 𝜆𝑤    ⇒     𝐵𝑤 = 𝜆𝑤 

 تحلیل نتایج -5

در این قسمت ابتدا نتایج حاصل از کاربرد روش بردار ویژه و روش راسمیوسن در تعیین 

های شبخپیوند پسین و پیشن ارائه خواهند شد، سپس با در نظر گرفتن این پیوندها، 

ا، هکلیدی با استفاده از هر دو روش معرفی خواهند شد. با توجه به زیاد بودن تعداد بخش

 ترتیب در جداول یک و دو پیوستنتایج حاصل از محاسبه پیوندهای پسین و پیشین به 

( که از 7های کلیدی )جدول آورده شده است و در اینجا تنها جدول مربوط به بخش

 پسین و پیشین استخراج شده است، ارائه شده است.محاسبات پیوندهای 

 پیوندهای پسین راسمیوسن و بردار ویژه -5-0

( 7نرمال شده در چارچوب دو روش مورد توجه این پژوهش، در جدول ) BLهای شاخص

ها در ها بر اساس هر یک از روشپیوست، نشان داده شده است. در این جدول رتبه بخش

توان نتایج زیر را است. بر اساس ارقام مندرج در جدول می ستون مربوطه آورده شده

 مشاهده کرد:

، «ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر»های بر اساس روش راسمیوسن بخش

ساخت »، «ساخت کاغذ و محصوالت کاغذی»، «ساخت سایر تجهیزات حمل و نقل»

آالت و تجهیزات شینساخت ما»، «ماشین آالت دفتری، حسابداری و محاسباتی

های برقی طبقه بندی ساخت ماشین آالت و دستگاه»،  «بندی نشده در جای دیگرطبقه

ساخت محصوالت غذایی و انواع »، «حمل و نقل آبی»،  «نشده در جای دیگر

ساخت محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین »و   "ساخت فلزات اساسی»، «هاآشامیدنی

ختصاص ها را به خود ابیشترین پیوندهای پسین با سایر بخش به ترتیب "آالت و تجهیزات

ساخت وسایل نقلیه موتوری، »های اند. همچنین بر اساس روش بردار ویژه، بخشداده

، «بندی نشده در جای دیگرآالت و تجهیزات طبقهساخت ماشین»، «تریلر و نیم تریلر

حمل و »،  «ت کاغذیساخت کاغذ و محصوال»، «ساخت سایر تجهیزات حمل و نقل»

ساخت »،   «آب»، «ساخت ماشین آالت دفتری، حسابداری و محاسباتی»، «نقل ریلی

ساخت رادیو و »، «های برقی طبقه بندی نشده در جای دیگرماشین آالت و دستگاه
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ساخت محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین »و « ها و وسایل ارتباطیتلویزیون، دستگاه

ا هترتیب دارای بیشترین پیوندهای پسین نسبت به سایر بخشبه « آالت و تجهیزات

توان مشاهده کرد که با وجود نزدیک بودن اند. از مقایسه نتایج حاصل از دو روش میبوده

ها اتفاق هایی هم در رتبه بخشجاییها از لحاظ این شاخص در دو روش، جابهرتبه بخش

ابراین در حالت کلی، بر اساس نتایج حاصل از تواند قابل تأمل باشد. بنافتاده است که می

 چهار مشاهده کلی زیر رسید: توان بهاین دو روش می

است که این عدد نشان  61/1بین روش راسمیوسن و بردار ویژه  7یکم: ضریب همبستگی

وان تدهد نتایح این دور روش بسیار نزدیک به هم هستند. چند دلیل را در این مورد میمی

 از:در نظر گرفت که عبارتند 

I)در هر دو روش برمبنای ماتریس  BLالف(   − A)−1  .مورد سنجش قرار گرفته است

باشند، یعنی عناصر این ماتریس برمبنای بخش ها از یک جنس میبنابراین، ماتریس

اند و کامالً با تابع تولید لئونتیف و همچنین از منظر بخش تقاضاکننده محاسبه شده

 تقاضاکننده همخوانی دارد. 

 (.7911مبتنی بر استراتژی رشد غیرمتوازن است. )بانویی و همکاران،  BLب( 

لویت ها در اوهایی که از نظر پیوند پسین نسبت به سایر بخشبخش 7دوم: براساس جدول 

 ایلوس ساخت»های تقریباً یکسانی دارند. مثالً بخش هستند، بر مبنای هر دو روش رتبه

بر مبنای هر دو روش رتبه یک را به خود اختصاص داده « تریلر نیم و تریلر موتوری، یهنقل

بر مبنای روش راسمیوسن دارای رتبه « نقل و حمل تجهیزات سایر ساخت»است. بخش 

 و کاغذ ساخت»باشد. همچنین بخش می 9و بر مبنای روش بردار ویژه دارای رتبه  1

را به خود اختصاص داده است و  9راسمیوسن رتبه بر مبنای روش « کاغذی محصوالت

هایی که دارای باشد. همچنین بخشمی 4همین بخش بر مبنای بردار ویژه دارای رتبه 

تری هستند در بیشتر موارد بر مبنای هر دو روش در اولویت تقریباً یکسانی رتبه پایین

 نفت»، «طبیعی گاز توزیع»، «دولتی ابتدائی های آموزشبخش»های قرار دارند. مثال بخش

ترتیب ترین اولویت هستند و به بر مبنای هر دو روش در پایین« طبیعی گاز و خام

 اند.را به خود اختصاص داده  96، 91، 91های رتبه

بخش بر اساس روش راسمیوسن دارای پیوند پسین  16بخش تعداد  96سوم: از بین 

بخش دارای پیوند پسین بزرگتر از یک  9نها بزرگتر از یک و بر اساس روش بردار ویژه ت

                                                 
1 Correlation Coefficient 
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ر حد نمایی دتوان نتیجه گرفت که بر اساس روش راسمیوسن بزرگهستند. بنابراین می

د تر از یک دارنهایی که برمبنای بردار ویژه پیوند پسین بزرگباالیی وجود دارد. بخش

 تجهیزات و آالتماشین ساخت»، «کاغذی محصوالت و کاغذ ساخت»های شامل بخش

، «محاسباتی و حسابداری دفتری، آالت ماشین ساخت»، «دیگر جای در نشده بندیطبقه

، «قلن و حمل تجهیزات سایر ساخت»، «تریلر نیم و تریلر موتوری، نقلیه وسایل ساخت»

 باشد.می "ریلی نقل و حمل"

هر دو های یکسان پیوند پسین بر مبنای بخش دارای رتبه 6بخش،  96چهارم: از بین 

 باشند.روش می

 پیوندهای پیشین محور گش و بردار ویژه -5-2

پیوست آورده  1در روش محورگش و بردار ویژه که در جدول  FLتر به نتایج با نگاه دقیق

، «ساخت کاغذ و محصوالت کاغذی»های توان مشاهده کرد که بخششده است، می

ساخت »، «فلزات اساسیساخت »، «سایر معادن»، «ساخت چوب و محصوالت چوبی»

ساخت محصوالت از الستیک و »، «ها و وسایل ارتباطیرادیو و تلویزیون، دستگاه

، «های برقی طبقه بندی نشده در جای دیگرساخت ماشین آالت و دستگاه»، «پالستیک

توزیع گاز »، «ایهای هستههای حاصل از تصفیه نفت و سوختساخت کک، فرآورده»

بر اساس روش محور گش، به « د شیمیایی و محصوالت شیمیاییساخت موا»و « طبیعی

 اند. همچنین بر اساسترتیب بیشترین شاخص پیوند پیشین را به خود اختصاص داده

، «ساخت ساخت چوب و محصوالت چوبی»های شود که بخشروش بردار ویژه مالحظه می

ساخت »، «دنسایر معا»، «ساخت فلزات اساسی»، «ساخت کاغذ و محصوالت کاغذی»

وسایل  ها وساخت رادیو و تلویزیون، دستگاه»، «وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر

، «های برقی طبقه بندی نشده در جای دیگرساخت ماشین آالت و دستگاه»ارتباطی 

ساخت محصوالت »، «بندی نشده در جای دیگرآالت و تجهیزات طبقهساخت ماشین»

ساخت ماشین آالت دفتری، حسابداری »و « ن آالت و تجهیزاتفلزی فابریکی بجز ماشی

قایسه نتایج اند. بنابراین، با مبه ترتیب دارای بیشترین پیوندهای پیشین بوده« و محاسباتی

توان مالحظه کرد که با وجود دست آمده از این دو روش نیز میپیوندهای پیشین به 

تفاق ها اهایی هم در رتبه بخشروش، تفاوت ها به یکدیگر در دونزدیکی بسیار زیاد رتبه

لذکر، ادست آمده برای پیوندهای پیشین به دو روش فوقافتاده است. بنابراین، از نتایج به

 توان به مشاهدات کلی زیر رسید:می
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دهد را نشان می 69/1یکم، ضریب همبستگی بین دو روش محور گش و بردار ویژه برابر 

الی نتایج این دو روش دارد. علت باال بودن ضریب همبستگی که داللت بر همبستگی با

 توان به دالیل زیر مرتبط کرد:بین دو روش را می

کننده )بخش فروشنده( در روش محور گش از منظر بخش عرضه LFهای الف( شاخص 

 مورد سنجش قرار گرفته است. 

 باشد.ب( مبتنی بر استراتژی رشد غیرمتوازن می

حال  باشد، با ایناین که ضرایب همبستگی بین دو شاخص تقریباً همسو میدوم، با وجود 

نمایی و در برخی ها شاخص محور گش دارای بزرگشود که در برخی از بخشمشاهده می

( و 7نمایی شده است. با مشاهده نتایج جدول )ها نسبت به روش بردار ویژه کوچکبخش

بخش بر اساس شاخص محور  11تعداد ( پیوست نیز مشخص است که 1همچنین جدول )

 74گش پیوند پیشین بزرگتر از واحد دارند در حالی که بر مبنای بردار ویژه این تعداد به 

نمایی روش محور گش در این حالت نیز کامالً مشهود است. با توجه رسیده است که بزرگ

ه این است کگیرد به نتایج و مشاهدات، پرسش اصلی که پیش روی این پژوهش قرار می

 های دیگر، تصویر متفاوتیکارگیری روش بردار ویژه در مقایسه با روش توان با بهآیا می

های کلیدی اقتصاد به دست آورد؟. پاسخ به سؤال مطرح شده در بخش از سنجش بخش

 گیرد.بعدی مورد بررسی قرار می

 های کلیدیبخش -5-9

 ر مبنای دو روش راسمیوسن و بردار ویژهنتایج کلی حاصل از پیوندهای پسین و پیشین ب

بیشتر از  BLو  FLاند، به طوری که ستون یک شامل ( نشان داده شده7در جدول )

ای هعنوان بخشهای مندرج در این ستون، به باشد و در واقع بخشمتوسط کل اقتصاد می

و  مشخص است که بر اساس پیوندهای پسین 7کلیدی اقتصاد مطرح هستند. از جدول 

عنوان بخش کلیدی مطرح هستند، و برمبنای  بخش به 79پیشین، به روش راسمیوسن 

 و آالتماشین ساخت»، «کاغذی محصوالت و کاغذ ساخت»بخش  4روش بردار ویژه 

 و حسابداری دفتری، آالت ماشین ساخت»، «دیگر جای در نشده بندیطبقه تجهیزات

های شترین بخکلیدی« تریلر نیم و یلرتر موتوری، نقلیه وسایل ساخت»و « محاسباتی

بخش بیشتر از روش  71دهند. یعنی در روش راسمیوسن، تعداد اقتصاد را تشکیل می

اند. بنابراین روش راسمیوسن با های کلیدی تشخیص داده شدهبردار ویژه جزء بخش

بخشی  4مشخص است که  7نمایی زیادی همراه است. در ضمن با مشاهده جدول بزرگ
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های کلیدی روش اند، جزء بخشهای کلیدی تعیین شدهعنوان بخشدر بردار ویژه به  که

 باشند.راسمیوسن نیز می

 های راسمیوسن و بردار ویژههای کلیدی در چارچوب روش(: بخش0جدول)
(4) 

𝐹𝐿 < 1 
𝐵𝐿 < 1 

(9) 

FL < 1 
𝐵𝐿 > 1 

(1) 

FL > 1 
𝐵𝐿 < 1 

(7) 

FL > 1 
𝐵𝐿 > 1 

 

7 ،9 ،4 ،1 ،94 ،91 ،91 ،

91 ،96 ،41 ،49 ،44 ،41 ،

49 ،41 ،41 ،11 ،11 ،19 ،

14 ،11 ،19 ،11 ،11 ،16 ،

91 ،97 ،91 ،99 ،94 ،91 ،

99 ،91 ،91 ،96 

1 ،1 ،1 ،71 ،

77 ،11 ،11 ،

91 ،99 ،99 ،

41 ،47 ،11 

9 ،97 ،46 ،16 ،

91 ،17 

6 ،71 ،79 ،74 ،

71 ،79 ،71 ،71 ،

76 ،11 ،17 ،11 ،

19 ،14 ،11 ،19 

برمبنای راسمیوسن 

I)های ماتریس −

A)−1  و(I −

𝐵)−1 

7 ،1 ،9 ،4 ،1 ،1 ،1،6 ،71 ،

77 ،74 ،79 ،71 ،11 ،11 ،

97 ،91 ،99 ،94 ،91 ،99 ،

91 ،96 ،41 ،47 ،41 ،49 ،

44 ،41 ،49 ،41 ،41 ،46 ،

11 ،17 ،11 ،19 ،14 ،11 ،

19 ،11 ،11 ،16 ،91 ،97 ،

91 ،99 ،94 ،91 ،99 ،91 ،

91 ،96 

11 ،91 

9 ،71 ،71 ،71 ،

76 ،11 ،19 ،

14 ،16 ،91 

79 ،17 ،11 ،19 
بردار ویژه بر مبنای 

 Bو  Aهای ماتریس

ها که در این جدول با شماره بخش مشخص شده است، در جداول شماره یک و دو یادداشت: نام بخش

 اند.پیوست ذکر شده
 های تحقیقمنبع: یافته

 گیرینتیجه -6

های سنتی از روش بردار ویژه به تعیین روشهای دلیل محدودیت در این پژوهش به

ای ههای کلیدی اقتصاد ایران پرداخته شده است. نتایج ضرایب همبستگی شاخصبخش

های ایهپ پیوند پسین و پیشین در دو روش بسیار باال است که این به دلیل استفاده از

شین محور پینظری استراتژی رشد غیرمتوازن در سنجش پیوند پسین راسمیوسن و پیوند 

هایی در روش های دو روش، بخشباشد. اما با وجود همسو بودن شاخصگش می

های کلیدی مطرح هستند که در روش بردار ویژه هیچ عنوان بخشراسمیوسن به 

پذیری روش بردار ویژه در تبیین جایگاهی از نظر کلیدی بودن ندارند. چرا که انعطاف
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افزوده و تقاضای نهایی در تولید و ربط آن به ارزشها در چرخه میزان ماندگاری بخش

ر های سنتی بیشتر است. دگذاری بخشی نسبت به روشجهت تخصیص منابع و سیاست

 محصوالت و کاغذ ساخت»های کلیدی برمبنای بردار ویژه چهار بخش بندی بخشرتبه

 ساخت»، «دیگر جای در نشده بندیطبقه تجهیزات و آالتماشین ساخت»، «کاغذی

 و رتریل موتوری، نقلیه وسایل ساخت»و « محاسباتی و حسابداری دفتری، آالت ماشین

ر واقع ها ددهند. این بخشهای اقتصاد ایران را تشکیل میترین بخشکلیدی« تریلر نیم

هایی هستند که از منظر عرضه و تقاضا از ماندگاری باالیی در چرخه تولید نسبت بخش

 ها وبرخوردارند. این بدان معنی است که هدایت منابع به این بخشهای دیگر به بخش

 تواند محرک اقتصاد و رشد اقتصادی گردد.ها میتوسعه این بخش

توسط سازمان مدیریت و با مقایسه نتایج حاصل از این پژوهش با مطالعه مشابهی که 

« 7964هرماهم-های کلیدی اقتصادبندی بخشاولویت»ریزی کشور تحت عنوان برنامه

منتشر شده است، مشخص شده است که هر دو مطالعه به نتایج یکسانی بر اساس روش 

بخش یکسان برمبنای  79اند. به طوری که در هر دو مطالعه تعداد راسمیوسن رسیده

اند. الزم به ذکر است که در عنوان بخش کلیدی تشخیص داده شدهروش مذکور، به 

ریزی کشور از بردار ویژه استفاده نشده است. با مقایسه مهگزارش سازمان مدیریت و برنا

صنایع تولید چرم و که در آن  (7919) مطالعات بخشینتایج حاصل از این مطالعه با 

دی های کلیمحصوالت چرمی و صنایع پوشاک و سایر محصوالت صنعتی مهم ترین بخش

 به چند دلیل باشد: تواند، تفاوت در نتایج این دو مطالعه مینظام تولید هستند

انده ست –تغییر در نظام تولید، به طوری که ضرایب فنی بر اساس آخرین جدول داده  -7

 نسبت به جدول قبلی دچار تغییر شده است.

( در تهیه  ISIC4های اقتصادی ) المللی بخشبندی بیناستفاده از نسخه جدید طبقه -1

بندی بر اساس ، به طوری که در جدول پیشین طبقه7961ستانده سال  –جدول داده 

ISIC, Rev.3.1 باشد.می 
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های کلیدی در اقتصاد ایران با (. تعیین بخش7911سامانی، پژمان ) سورشنجانی .1

 .91-16، 99، مجله برنامه و بودجهستانده. -استفاده از جدول داده

(. بررسی تأثیر صادرات در رشد 7917نیا، ناصر )مهدویان، محمدهادی، و قدیمی .9

الت دومین مجموعه مقاستانده. -های اقتصاد ایران در چارچوب جدول دادهفعالیت

 ،ریزی اقتصادی و اجتماعیستانده و کاربردهای آن در برنامه-های دادههمایش تکنیک

 مرکز تحقیقات اقتصاد ایران، دانشگاه عالمه طباطبائی.

-های اقتصادی بر اساس جدول دادهبندی بخش(. اولویت7911نوروزی، علیرضا ) .1

 .11و  14 -هفدهم ستانده: مورد مطالعاتی استان گیالن. مجله روند، سال

(. ارزیابی 7961اصغر، و جلوداری ممقانی، محمد )نژاد ترکمانی، رضا و بانویی، علیولی .1

فصلنامه بین بخشی با استفاده از روش یردار ویژه )مطالعه موردی استان تهران(. 

 .91-16، 1، سال سیزدهم، های اقتصادی )رشد و توسعه پایدار(پژوهش

(. تعیین پیوندهای بین بخشی در اقتصاد ایران با استفاده 7961یوسفی، محمدقلی ) .6

، سال های اقتصادی )رشد و توسعه پایدار(فصلنامه پژوهشاز روش حذف فرضی. 

 .711-711، 4دوازدهم، 
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  711                          7961/ بهار 7/ شماره سوم/ سال اقتصاد کاربردی هاینظریهفصلنامه 

 پیوست:
(: پیوندهای پسین راسمیوسن و بردار ویژه0جدول )  

 بخش
روش 

 راسمیوسن
روش بردار 

 ویژه
RASS رتبه VEC رتبه 

11/1 زراعت و باغداری  99 11/1  96 
71/7 دامداری، مرغداری، پرورش کرم ابریشم و زنبور عسل و شکار  14 99/1  91 

14/1 جنگلداری  91 16/1  99 
61/1 ماهیگیری  91 14/1  91/1  

11/1 نفت خام و گاز طبیعی  17 11/1  96 
11/1 سایر معادن  46 46/1  19 

هاساخت محصوالت غذایی و انواع آشامیدنی  49/7  1 16/1  76 
14/7 ساخت محصوالت از توتون و تنباکو  11 41/1  11 

94/7 ساخت منسوجات  74 41/1  14 
9/7 ساخت پوشاک، عمل آوری و رنگ کردن خز  71 41/1  11 

96/7 دباغی و پرداخت چرم و سایر محصوالت چرمی  71 19/1  17 
94/7 ساخت چوب و محصوالت چوبی  71 96/1  71 
91/7 ساخت کاغذ و محصوالت کاغذی  9 47/7  4 

های ضبط شدهچاپ و تکثیر رسانهانتشار،   11/7  11 67/1  77 
ایهای هستههای حاصل از تصفیه نفت و سوختساخت کک، فرآورده  16/7  11 76/1  49 

76/7 ساخت مواد شیمیایی و محصوالت شیمیایی  11 14/1  99 
94/7 ساخت محصوالت از الستیک و پالستیک  79 4/1  11 
11/7 ساخت سایر محصوالت کانی غیر فلزی  11 49/1  19 

4/7 ساخت فلزات اساسی  6 11/1  79 
4/7 ساخت محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و تجهیزات  71 67/1  71 

بندی نشده در جای دیگرآالت و تجهیزات طبقهساخت ماشین  49/7  1 7/1  1 
17/7 ساخت ماشین آالت دفتری، حسابداری و محاسباتی  4 11/7  9 

های برقی طبقه بندی نشده در جای دیگرساخت ماشین آالت و دستگاه  41/7  9 69/1  1 
ارتباطیها و وسایل ساخت رادیو و تلویزیون، دستگاه  94/7  79 61/1  6 

96/7 ساخت ابزار پزشکی، ابزار اپتیکی، ابزار دقیق و انواع ساعت  77 11/1  71 
6/7 ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر  7 1/41  7 

91/7 ساخت سایر تجهیزات حمل و نقل  1 99/7  9 
94/7 ساخت مبلمان و مصنوعات طبقه بندی نشده در جای دیگر  71 16/1  71 

14/1 برق  96 11/1  91 
9/1 توزیع گاز طبیعی  11 14/1  91 

69/1 آب  97 61/1  1 
های مسکونیساختمان  71/7  19 17/1  11 

هاسایر ساختمان  1/7  17 91/1  79 
19/1 عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کاالها  19 11/1  94 

17/1 هتل و خوابگاه  44 79/1  19 
11/7 رستوران  19 99/1  97 

69/1 حمل و نقل ریلی  99 79/7  1 
11/1 حمل و نقل جاده ای  47 19/1  91 
11/1 حمل و نقل لوله ای  19 74/1  11 



 ...یرکارگی با به رانیاقتصاد ا یدیکل هایبخش نییتع   

 بخش
روش 

 راسمیوسن
روش بردار 

 ویژه
RASS رتبه VEC رتبه 

44/7 حمل و نقل آبی  1 96/1  74 
16/7 حمل و نقل هوایی  76 99/1  71 

انبارداریخدمات پشتیبانی و   19/1  11 79/1  41 
6/1 پست و مخابرات  94 4/1  16 

11/1 بانک  41 79/1  14 
های جنبی آنهاهای مالی و فعالیتسایر واسطه گری  94/1  91 11/1  99 

11/1 بیمه  41 1/1  41 
99/1 خدمات واحدهای مسکونی  94 16/1  97 

17/1 خدمات واحدهای غیر مسکونی  41 76/1  47 
مستغالتخدمات دالالن   99/1  99 11/1  94 

11/1 کرایه و خدمات کسب و کار  11 71/1  49 
11/1 امور عمومی  16 71/1  11 

1/1 خدمات شهری  97 77/1  11 
11/1 امور دفاعی  91 16/1  11 
91/1 امور انتظامی  99 14/1  99 

97/1 آموزش ابتدائی دولتی  96 14/1  91 
14/1 آموزش ابتدائی خصوصی  41 71/1  11 

99/1 آموزش  متوسطه عمومی و متوسطه فنی و حرفه ای دولتی  91 14/1  91 
17/1 آموزش  متوسطه عمومی و متوسطه فنی و حرفه ای خصوصی  41 79/1  19 

11/1 آموزش عالی دولتی  17 71/1  41 
11/1 آموزش عالی خصوصی  14 77/1  16 

16/1 آموزش بزرگساالن دولتی  49 71/1  44 
خصوصیآموزش بزرگساالن   17/1  49 71/1  41 

96/1 بهداشت و درمان دولتی  91 11/1  91 
19/1 بهداشت و درمان خصوصی  11 7/1  91 

14/1 دامپزشکی  94 74/1  17 
11/1 مددکاری اجتماعی  11 79/1  11 

11/1 تفریحی، فرهنگی، و ورزشی  11 71/1  46 
19/7 مذهبی و سیاسی  16 91/1  91 

19/1 سایر خدمات  91 76/1  41 

 های تحقیقمنبع: یافته

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  716                          7961/ بهار 7/ شماره سوم/ سال اقتصاد کاربردی هاینظریهفصلنامه 

(: پیوندهای پیشین محور گش و بردار ویژه2جدول )  

 
 محور روش

 گش
 روش بردار ویژه

 رتبه VEC رتبه Gosh بخش
6/1 زراعت و باغداری  16 71/1  91 

11/1 دامداری، مرغداری، پرورش کرم ابریشم و زنبور عسل و شکار  96 11/1  41 
67/1 جنگلداری  11 47/1  11 
99/1 ماهیگیری  49 19/1  19 

9/1 نفت خام و گاز طبیعی  19 79/1  91 
71/1 سایر معادن  9 91/9  4 

هاساخت محصوالت غذایی و انواع آشامیدنی  14/1  99 71/1  96 
19/1 ساخت محصوالت از توتون و تنباکو  16 119/1  11 

17/7 ساخت منسوجات  71 1/1  71 
کردن خزساخت پوشاک، عمل آوری و رنگ   11/1  91 41/1  19 

1/1 دباغی و پرداخت چرم و سایر محصوالت چرمی  41 76/1  94 
11/4 ساخت چوب و محصوالت چوبی  1 16/17  7 
17/1 ساخت کاغذ و محصوالت کاغذی  7 6/71  1 

های ضبط شدهچاپ و تکثیر رسانهانتشار،   11/7  74 11/1  11 
ایهای هستهو سوختهای حاصل از تصفیه نفت ساخت کک، فرآورده  96/7  1 11/7  71 

91/7 ساخت مواد شیمیایی و محصوالت شیمیایی  71 61/1  71 
96/7 ساخت محصوالت از الستیک و پالستیک  9 77/7  77 
71/7 ساخت سایر محصوالت کانی غیر فلزی  17 91/1  14 

11/1 ساخت فلزات اساسی  4 17/4  9 
آالت و تجهیزاتساخت محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین   11/7  79 94/7  6 

بندی نشده در جای دیگرآالت و تجهیزات طبقهساخت ماشین  11/7  79 99/7  1 
97/7 ساخت ماشین آالت دفتری، حسابداری و محاسباتی  77 11/7  71 

41/7 های برقی طبقه بندی نشده در جای دیگرساخت ماشین آالت و دستگاه  1 91/7  1 
ها و وسایل ارتباطیتلویزیون، دستگاهساخت رادیو و   1 1 49/9  9 

71/7 ساخت ابزار پزشکی، ابزار اپتیکی، ابزار دقیق و انواع ساعت  76 91/1  71 
11/7 ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر  71 19/9  1 

11/1 ساخت سایر تجهیزات حمل و نقل  11 11/1  19 
نشده در جای دیگر ساخت مبلمان و مصنوعات طبقه بندی  91/1  49 77/1  47 

14/7 برق  71 14/7  79 
91/7 توزیع گاز طبیعی  6 17/7  74 

74/7 آب  11 14/1  76 
های مسکونیساختمان  9/1  11 114/1  91 

هاسایر ساختمان  91/1  11 11/1  44 
94/1 عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کاالها  44 11/1  46 

خوابگاههتل و   11/1  41 19/1  16 
91/1 رستوران  46 71/1  41 

16/1 حمل و نقل ریلی  91 1/1  91 
1/1 حمل و نقل جاده ای  99 71/1  91 
99/1 حمل و نقل لوله ای  41 11/1  14 

61/1 حمل و نقل آبی  19 97/1  11 
61/1 حمل و نقل هوایی  11 11/1  91 



 ...یرکارگی با به رانیاقتصاد ا یدیکل هایبخش نییتع   

 بخش
 محور روش

 گش
 روش بردار ویژه

Gosh رتبه VEC رتبه 
66/1 خدمات پشتیبانی و انبارداری  14 91/1  11 

17/1 پست و مخابرات  47 19/1  49 
67/1 بانک  11 19/1  11 

های جنبی آنهاهای مالی و فعالیتسایر واسطه گری  7 19 11/1  17 
1/1 بیمه  91 76/1  99 

17/1 خدمات واحدهای مسکونی  11 111/1  97 
11/7 خدمات واحدهای غیر مسکونی  11 91/1  19 

99/1 خدمات دالالن مستغالت  41 7/1  41 
71/7 کرایه و خدمات کسب و کار  71 19/1  79 

11/1 امور عمومی  11 16/1  49 
14/1 خدمات شهری  11 111/1  11 

17/1 امور دفاعی  91 117/1  99 
16/1 امور انتظامی  14 111/1  11 

17/1 آموزش ابتدائی دولتی  96 111/1  96 
ابتدائی خصوصیآموزش   17/1  99 117/1  91 

17/1 آموزش  متوسطه عمومی و متوسطه فنی و حرفه ای دولتی  91 1119/1  91 
11/1 آموزش  متوسطه عمومی و متوسطه فنی و حرفه ای خصوصی  91 111/1  91 

11/1 آموزش عالی دولتی  94 111/1  91 
19/1 آموزش عالی خصوصی  91 111/1  16 

دولتیآموزش بزرگساالن   11/1  97 14/1  11 
14/1 آموزش بزرگساالن خصوصی  91 14/1  97 

11/1 بهداشت و درمان دولتی  97 111/1  94 
11/1 بهداشت و درمان خصوصی  19 19/1  41 

1/1 دامپزشکی  91 19/1  17 
11/1 مددکاری اجتماعی  91 111/1  99 

99/1 تفریحی، فرهنگی، و ورزشی  41 11/1  41 
91/1 مذهبی و سیاسی  17 191/1  11 

14/1 سایر خدمات  94 71/1  99 

 های تحقیقمنبع: یافته

 

 


