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Abstract 

Discovering the key parts of the economy, according to the capacities and 

talents of each region, has always been considered by economists, something 

that is interpreted as comparative advantage in the economic literature. 

Investment in any country is influenced by the general factors of the country 

and the provinces. There are many repulsions or lack of attraction to investment 

at the macro level, such as uncertainty, ambiguity, lack of sufficient security 

and instability, non-compliance with investment laws and other laws and 

persuasion and encouragement of investors, as well as discouraging behavior 

with investors. Current and lack of real support for them and semi-active 

strategy. Identifying the strengths and weaknesses in geopolitical fields and 

determining the advantages of investment according to natural talents can have 

a significant effect on the country's growth and development. Investments 

should be made for those affairs and activities that will increase production 

efficiency as much as possible. It means that the highest production efficiency 

should be obtained from each unit of capital, or the minimum amount of capital 

should be used for one unit of production. so that the society can obtain the 

maximum production and productivity with the minimum use of capital, which 

 

 Corresponding Author: asoesmailpour1986@gmail.com 

How to Cite: Esmailpour, A., Shahmoradi, A., & Hagheght, J. (2022). Evaluating and 

rating the investment of economic activities with the approach of the field of 

penetration and hypothetical elimination. Journal of Economic Policies and Research, 

1 (2): 143-179. 

mailto:asoesmailpour1986@gmail.com


 1401تابستان  | 2شماره   | 1دوره  |ها و تحقیقات اقتصادیعلمی سیاست فصلنامه  |144

is a valuable and vital factor. The index of structural changes of economic 

power and concentration of added value shows an economic activity compared 

to the base year, in such a way that no matter how much its amount has increased 

compared to the base year, the activities of the desired economic activity are 

growth in comparison with other activities. It indicates the extent and ability of 

the activities that have had more growth in added value compared to other 

activities and have been able to maintain their economic ability by increasing 

it, more than other activities, under the influence of economic policies or 

changes. are structurally placed. A review of the existing literature in the field 

of prioritization of economic activities shows that the main reason for 

prioritization is "resource limitation" based on the theory of unbalanced growth, 

in the conditions of resource limitation, investment should be made in sectors 

(key sectors) whose growth causes stimulation to produce and create prosperity 

in other activities. Hirschman, the founder of this theory, believes that achieving 

economic development requires choosing one or more plans from among 

different investment plans, and this is in contrast to the view that this goal is 

only possible with the simultaneous industrialization of a large part of the 

economy (the theory of balanced growth or pressure big). The question that is 

addressed in this research is which sector is the priority for investment? If more 

attention is to be paid to a sector and a significant investment is made in that 

sector, which sector has a better strategic position and by investing in that 

sector, more returns are obtained? Answering these questions requires having a 

complete picture of the economic performance of the sectors and specifying the 

important sectors. 

The methods of measuring the importance of economic sectors can generally be 

classified into two categories. In the first group, there are traditional approaches 

that only emphasize inter-departmental intermediary exchanges in identifying 

key sectors and examining the importance of these sectors. The second group is 

the new approaches that focus on the components of final demand (including 

household consumption, capital formation, government consumption and the 

outside world) and added value while considering inter-sector intermediary 

exchanges. The conducted research shows that the traditional approach both 

from the point of view of methodology and from the point of view of nature in 

determining and identifying key sectors have ambiguities such as ignoring the 

size of final demand, added value and technology. Hypothetical elimination 

method and field of influence is one of the new methods which, while removing 

the shortcomings of the previous methods, has a wide application in the studies 
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of the 21st century. In the current research, investment ranking is determined 

by using the data-output table and measuring the effectiveness of the back and 

front links of different sectors. For this purpose, using the data-output table of 

2016 (updated from the table of 2016 of Iran Statistics Center) and the new 

methods of determining the key sector, the priority of investment in the country 

was identified. The hypothetical elimination method showed that the sectors of 

agriculture and horticulture, manufacturing of food products and manufacturing 

of chemical materials and products have the highest posterior and anterior links 

and are of higher importance of 252/6416 has the largest field of influence and 

is a priority for investment, and more investment in this sector will cause more 

growth in production. After that, the manufacturing sector of chemical materials 

and products is the second priority with the value of 169/4262 and then the 

agriculture and horticulture sector is the third priority of investment with the 

value of 150/8038, so it is recommended to use the potentials and capacities in 

the sector Economic resources should be invested in food products and 

education as a key sector, and then, considering the relative advantage of the 

agriculture and horticulture sector, investment in this sector is also inevitable. 

In this research, it was tried to extract the key parts of the country with new 

methods and the food manufacturing industries got the highest priority, after 

that the chemical manufacturing industries and finally agriculture and 

horticulture became important. The following propositions are other results, 

therefore 13.3% of the total sectors are in the second half of the previous links 

period and 86.4% are in the first half and among the selected sectors (previous 

and backward links), 50% belong to the industry sector (industries related to 

agriculture, industries related to chemicals and industries related to oil and gas), 

34% belonging to the agricultural sector (agriculture and horticulture, animal 

husbandry, forestry, fishing), 8% belonging to the oil and gas sector and 8% 

belonging to the sector is services and in the matrix of coefficients, due to the 

change in the number of selected sectors, wholesale and retail sales and repair 

of motor vehicles and motorcycles had the largest share of change, which 

indicates the high volume of brokering and non-productive economy in the 

country, as well as compulsory social security and service sectors Private 

residential units had the smallest share of change, which is due to the low 

elasticity and necessity of these needs in the society. 

Key words: investment, data-output, hypothetical elimination, field of 

influence, Iran's economy 

JEL Classification: N15 ،E22 ،O16 
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 های اقتصادیگذاری فعالیتبندی سرمایهارزیابی و  درجه

 با رهیافت زمینه نفوذ و حذف فرضی   

 پور ئاسو اسماعیل
  دانشگاه  مدیریت، و اقتصاد دانشکده ،اقتصادی علوم  گروهی اقتصاد پولی، دانشجوی دکتر

 ایران  تبریز، تبریز،

 سرین شاهمرادیئه
  دانشگاه مدیریت،  و اقتصاد دانشکده ،اقتصادی علوم  گروهاسالمی،  ی اقتصاددانشجوی دکتر

 ایران  تبریز، تبریز،

 جعفر حقیقت 
 تبریز، تبریز، دانشگاه مدیریت، و اقتصاد دانشکده ،اقتصادی علوم  گروه، ی اقتصاد  علوم  اداست

 ایران 

 چکیده

همواره مد نظر اقتصاددانان   هر منطقه  ها و استعدادهایظرفیتا توجه به  های کلیدی اقتصاد، ببخش  کشف

ادبیابوده در  که  چیزی  می است،  تعبیر  نسبی  مزیت  به  اقتصادی  حاضر  شودت  پژوهش  در  بندی  رتبه. 

دادهسرمایه از جدول  استفاده  با  پیشین بخش -گذاری  و  پسین  پیوندهای  اثرگذاری  و سنجش  های  ستانده 

از جدول دادهتعیینمختلف   با استفاده  نگام شده از جدول به)  1396ستانده سال    -شده است. بدین منظور 

گذاری در کشور شناسایی شد.  کلیدی، اولویت سرمایه تعیین بخش های نوینمرکز آمار ایران( و روش  1390

بخش داد  نشان  فرضی  حذف  محصوالتهاروش  ساخت  باغداری،  و  زراعت  ساختی  و  و موغذایی  اد 

با  فرآورده ادامه  در  دارند.  باالتری  اهمیت  و  پیشین هستند  و  پسین  پیوندهای  باالترین  دارای  شیمیایی  های 

دارای بیشترین   6416/252استفاده از روش زمینه نفوذ مشخص شد که ساخت محصوالت غذایی با مقدار  

در این بخش، رشد بیشتری را در  گذاری بیشتر  گذاری است و سرمایه زمینه نفوذ است و در اولویت سرمایه

در اولویت   4262/169های شیمیایی با مقدار بخش ساخت مواد و فرآورده آن از پسشود. تولید موجب می 

ری قرار دارد، بنابراین  گذادر اولویت سوم سرمایه 8038/150دوم و سپس بخش زراعت و باغداری با مقدار 

می  اتوصیه  استفاده  منظور  به  پتانسیشود  و ظرفیتلز  در بخشها  در بخش محصوالت های  اقتصادی  های 

گذاری شود و سپس با توجه به مزیت نسبی بخش زراعت و  رمایهغذایی و آموزش به عنوان بخش کلیدی س

 ناپذیر است.ن بخش نیز اجتنابگذاری در ایباغداری سرمایه

 نفوذ، اقتصاد ایران ستانده، حذف فرضی، زمینه  -گذاری، دادهسرمایه   کلمات کلیدی:

 JEL: 15N ،22E ،16O بندیطبقه 
 

  نویسنده مسئول:ایمیل                                                        soesmailpoor1986@gmail.comaEmail:  



 147                                   های اقتصادی...                         گذاری فعالیتبندی سرمایهارزیابی و  درجه

 مقدمه     

ی از دافعه باشد. بسیارهای میتأثیر عوامل کلی کشور و استان گذاری در هر کشوری تحتسرمایه

گذاری در سطح کالن وجود دارند، مانند بالتکلیفی، ابهام، عدم امنیت  های سرمایها یا عدم جاذبه ه

گذاران  گذاری و سایر قوانین و ترغیب و تشویق سرمایهثباتی، عدم رعایت قوانین سرمایهکافی و بی

گذاران فعلی و عدم حمایت واقعی از آنها و استراتژی نیمه فعال و نیز رفتار دلسردکننده با سرمایه

توجه  گذاری با  های سرمایههای ژئوپلتیکی تعیین مزیتباشد. شناسایی نقاط قوت و ضعف در زمینه

می طبیعی  استعدادهای  توجهبه  قابل  اثر  کشور  توسعه  و  رشد  روند  بر  باشد. تواند  داشته    ای 

فعالیت سرمایه و  امور  از  دسته  آن  برای  هرگذاری  افزایش  که  گیرد  باید صورت  بیشتر    هایی  چه 

د و یا  بازدهی تولیدات را فراهم سازد. یعنی از هر واحد سرمایه، باالترین بازدهی تولید حاصل شو

به کار گرفته شود تصم تولید حداقل سرمایه  از    رانیگمیبرای یک واحد  یا  اقتصادی )اعم  دولتی 

روش  ،خصوصی( یافتن  جستجوی  آن در  اساس  بر  که  هستند  در  هایی  تولید  به  سرمایه  نسبت  ها 

جامعه بتواند با حداقل استفاده از سرمایه که عاملی باارزش و حیاتی است    تا  کمترین مقدار خود باشد

 .  وری را کسب نمایدبتواند حداکثر تولید و بهره 

 دلیلی تریندهد اصلی می  نشان اقتصادی  یهاعالیت ف بندیاولویت  زمینه  در موجود  ادبیات بر مروری

 نامتوازن، رشد نظریه اساس منابع« بر »محدودیت نمایدمی  مطرح راها  بندی اولویت  لزوم  که است

 کلیدی(، که یها)بخش شود انجام ییهادر بخش  باید گذاریسرمایه منابع،  محدودیت شرایط در

 این گذار بنیان  1هیرشمان شود.  هافعالیت  سایر رونق در  ایجاد و تولید تحریک سبب هاآن  رشد

 بین از طرح چند یا یک انتخاب مستلزم اقتصادی به توسعه  یابی دست که است معتقد نظریه

تنها   را هدف این که است دیدگاهی مقابل در این  گذاری است وسرمایه مختلف یهاطرح

یا   متوازن  رشد هینظر) داندمی  پذیرامکان اقتصاد از بزرگی بخش زمانهم سازی  صنعتی  با

 .(Nasrolahi & Zarei, 2017) بزرگ( فشار

 

1. Hershman 
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 یهابخش  شناسایی منظور به فراوانی یهاپژوهش  و مطالعات گذشته یهاسال طی در اساس، براین

 اند مواجه  مالی منابع شدیدتر محدودیت با که توسعهدرحال کشورهای در ژه یوبه  اقتصاد کلیدی

-شده  ییهابخش شناسایی در  سعی نامتوازن رشد نظریه بر مبنای هاآن  در و است گرفته صورت

که کشور در شرایط باشند. بنابراین با توجه به این  داشته  هابخش  با سایر را  پیوندها بیشترین که ست،ا

-بخش)  شود انجام ییهادر بخش باید گذاریسرمایه منابع مالی قرار دارد، محدودیت تحریمی و

که ایه در ایجاد و تولید تحریک سبب هاآن  رشد کلیدی(،  شود   هافعالیت سایر رونق 

(Pahlavani & et al, 2018) .   

ستانده    -دار، استفاده از جداول داده اولویت کلیدی و  هاییکی از ابزارهای مناسب جهت تعیین بخش 

 طراحی با  و دارند را اقتصادی هایبخش  وضعیت  جامعی ازاست. این جداول توانایی ارائه تابلوی 

میآن  نتایج تلفیق و  ریاضی هایمدل  تحلیل برای مناسبی هایسازیشبیه  توانندها 

 هدف از دو روش  این به نیل به منظور .  (Norozei, 2002)دهند   ارائه اقتصادی هایگذاریسیاست

 هریک توضیح به ذیالً شود کهرویکرد نوین استفاده میاستراتژیک با   های کلیدی وبخش  تعیین

شد. پرداخته میو س  خواهد  پرداخته  آن  به  تحقیق  این  در  که  اولویت  الی  که  است  این  شود، 

گذاری با کدام بخش است؟ اگر قرار باشد به یک بخش توجه بیشتری شود و در آن بخش  سرمایه

قابلسرمایه بخش گذاری  کدام  گیرد،  انجام  با    توجهی  و  دارد  بهتری  استراتژیکی  موقعیت 

ها نیازمند داشتن  شود؟ پاسخ به این پرسشگذاری در آن بخش بازدهی بیشتری حاصل میسرمایه

 های مهم است.ها و مشخص کردن بخش تصویری کامل از عملکرد اقتصادی بخش 

 در است،شده  آورده پیشینه تحقیق   مقدمه،  از  پس است؛  شده  تدوین  اصلی بخش پنج مقاله در

 تحقیق  یهابخش چهارم یافته  در گرفته است، قرار موردنظر تحقیق روش نظری سوم مبانی بخش

 است.شده  است و در بخش آخر نتایج تحقیق ارائه بیان شده ها یافته  تحلیل  و

 ادبیات موضوع   

تمرکز ارزش افزوده یک فعالیت اقتـصادی را نـسبت به  شاخص تغییرات ساختاری توان اقتصادی و  

نشان می پایه  باشـد،  سال  یافته  افزایش  پایه  به سال  نسبت  میزان آن  قدر  ترتیب که هر  بدین  دهد، 
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قدار وسعت  بیانگر م .ها استهـایی رشد فعالیت اقتصادی مورد نظر در مقایسه با سایر فعالیت فعالیت

انـد  افزوده بیشتری برخوردار بـوده ها از رشد ارزشانـد تـوان که در مقایسه با سایر فعالیت و توانـسته

اند توان اقتصادی خود را حفظ کنند با افزایش دهند، بیش از سایر فعالیت ها، تحت تأثیر  توانستهو  

تغییراسیاست یا  اقتصادی  از زیر بخش اند. همت ساختاری قرار گرفتههای  های  چنین در آن دسته 

های قوی برای  اقتصادی تغییرات ساختاری به سمت آنها بیشتر باشد، وضعیت مناسب تولید و بنیان

فع آن  در  بیشتر  گسترش  و  وجودرشد  زیربخش  الیت  چندین  در  ارتباطات دارد.  از    هایی،  پشین 

های پسین خود  آمادگی بیشتری برای توسعه فعالیتاست و آن فعالیت،  استحکام بیشتی برخوردار

بنگاه  نقش  اهمیت دارد؛  اقتصادی،  تغییرات ساختار  ایجاد  بزرگ  دارد. عامل دیگری که در  های 

زیربخش از  دسته  آن  مجموع،  در  است.  اقتصادی  ساختار  تقویت  در  که  اقتصادی  اقتصادی  های 

تری داشته باشند، توان رقابتی بیشتری دارند و  تصادی قوی و باثباتافزوده باالتر و ساختار اقارزش

 ,Beheshtei & hekmanti fared)  های اقتصادی صادراتی قرار گیرند توانند در ردیف فعالیتمی

2022) . 

 کلیدی یهابخش شناسایی منظور به فراوانی یهاپژوهش  و مطالعات گذشته یهاسال طی در

 صورت  اند مواجه  مالی  منابع شدیدتر  محدودیت  با  که  توسعهدرحال کشورهای  در ژه یوبه  اقتصاد

 که است  شده  ییهابخش شناسایی در سعی نامتوازن رشد نظریه بر مبنای  هاآن  در و استگرفته

سایر را  پیوندها  بیشترین مفهوم  داشته   هابخش  با   بار نخستین  1پیشین  و پسین پیوندهای باشند. 

 سپس  و معرفی صنایع  ساختاری ی هاوابستگی از معیاری  عنوانبه    (Rasmosen, 1956)توسط

 شناسایی منظوربه و  نامتوازن رشد نظریه ریناپذییجدا بخش  عنوانبه ،  (Hershman, 1956) توسط

.  ( Krishna, & perez, 2005  ؛Lenzen, 2003) یافت گسترش کلیدی  یهابخش

کهفعالیت  در گذاریسرمایه  تولید تحریک سبب هستند، قوی پیشین پیوندهای دارای  هایی 

 گذاریسرمایه مشابه طوربه  کنند. می  استفاده  نهاده  عنوانبه  هاستانده آن از که شودمی  هاییبخش

 ستانده  که  شودمی  هاییبخش در  رونق ایجاد سبب  دارند  باالیی پسین که پیوندهای هاییفعالیت  در

 

1. Backward Linkage and Forward Linkage 
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یی  هابخش  دیدگاه، این اساس بر بنابراین، شود.می  مصرفها  فعالیت  این در  نهاده  عنوانبه ها  آن

در شده شناخته  اقتصاد کلیدی یهابخش  عنوانبه  دارند، باالیی پیشین و پسین پیوندهای  که  و 

 ت. داش  خواهند  گذاریسرمایه برای  بیشتری اولویت مالی منابع  محدودیت شرایط

  متوازن،   رشد  نظریات  مانند  متفاوتی  نظری  پشتوانه   دارای ها  بخش  پیوند  اندازه   اهمیت  سنجش

  در   گذاریسرمایه  که   است  این   متوازن  رشد  نظریه  طرفداران   استدالل.  است  رشد  قطب  و   نامتوازن

  افزایش   اقتصادی،  توسعه  به  دستیابی  الزمه   بلکه  شود،نمی  اقتصادی  توسعه  موجب  ییتنهابه   بخش  یک

  سمت   موانع  متوازن  رشد   نظریه  حقیقت،   در.  است  فزاینده   بازدهی  با  بخش  چندین  زمانهم   تولید

  نامتوازن   رشد   نظریات  مقابل  در .  دهدمی  قرارتوجه    مورد   تقاضا  سمت  گرفتن  نظر در  بدون را  تولید

 کنند،می   عنوان  نامتوازن  رشد  نظریه  طرفداران .  دارد  تأکید   منابع  کاربرد  در  ییجوصرفه   اساس  بر

  مشکل  کهیدرحال  است،  زمانهم   و   وسیع   یهاگذاریسرمایه نیازمندجانبه  همه   و   متعادل  رشد   نظریه

  و ها  گذاریسرمایه  زمانهم   اجرای   با  طرفی  از.  است  سرمایه  کمبود  افته ینتوسعه  کشورهای  اصلی

 و یزیربرنامه  در اشتباه  اثر در است ممکن و آیدمی وجود  به یز یربرنامه مشکل مختلف، یهاطرح

  در هیرشمان    . شوند تلف  منابع   از   بسیاری   نیز   و  شده  کاسته  ها آن   کارایی  از   منابع،   نادرست  تخصیص

  ی هازمینه   طریق  این  از  تا   کند،می  تأکید   کلیدی   هایبخش   در  گذاریسرمایه  بر  نامتوازن،  رشد   نظریه

  سایر   ارتقای   به   منجر  کلیدیهایبخش   نظریه،  این   در.  شود  فراهم  اقتصادی   هایبخش   تمام  رشد

   . (jahangard & sadatheseni, 2016) شوندخود می همراه  به   اقتصاد های بخش

  ی بخشن یب  یابر مبنای مبادالت واسطه   یطورکلها در قالب نظریه رشد نامتوازن به اهمیت اندازه بخش 

  ی اهای یک بخش عالوه بر مبادالت واسطه شود اما در نظریه قطب رشد، دامنه فعالیت سنجیده می

گذاری و صادرات و بازار  سرمایهبخشی، بازار تقاضای نهایی مصرف خانوارها، مصرف دولت، بین 

جه به این  گیرد. با توزمان موردتوجه قرار میطور هم افزوده نیز به عوامل تولید اجزای بردار ارزش 

نامتوازن است،  موضوع که دامنه قلمرو فعالیت بخش نظریه رشد  از  بیشتر  نظریه قطب رشد  ها در 

اهمیت بخش روش نامتوازن داردهای مختلف سنجش  نظریه رشد    ، ها در رویکرد سنتی ریشه در 

اهمیت بخش که روشدرحالی استوار  های سنجش  نظریه قطب رشد  بر  بیشتر  نوین  ها در رویکرد 
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  1355از سال  از انقالب تاکنون )لذا نرخ رشد اقتصادی ایران پس    .(Banoei & et al, 2011)  است

 . استشده که در نمودار زیر نشان داده  های بسیاری بوده دچار رکود و رونق  (1398سال تا 

 

 منبع: مرکز آمار ایران   رشد اقتصادی ایران از انقالب تاکنون .1نمودار 

است. با آغاز  را تجربه کرده درصد(    2/16)  ی باالیینرخ رشد اقتصاد  ران یاقتصاد ا  ،1355  در سال

و   ابدییشدت کاهش مبه  یازآن آغاز جنگ، نرخ رشد اقتصادو پس 1356در سال  یبالانق  طیشرا

بوده است. در دوران پس از    ی جنگ منف  انیتا پا  ی نرخ رشد اقتصاد  ،1363تا    1361  یهاجز سالبه 

درصد را تجربه    3/14درصد تا    -   6/9  پر نوسان ظاهر شده و از  اریبس   ی نرخ رشد اقتصاد  ز،یجنگ ن

  - 1386های  . بیشترین رشد پیوسته و کم نوسان اقتصاد ایران را در طی این دوره در سالاستنموده 

توجه اینکه اگر چه ایران در برخی از  است. نکته قابل صد بوده در  7توان دید که در حدود می 1384

باالی  سال م  15ها رشد  ولی  تجربه کرده،  را هم  اقتصادی  درصد  ایران در کل دوره  یانگین رشد 

اولویت سرمایه  درصد   3  (،1398-1355) شناسایی  است!  به  بوده  دستیابی  در  مهمی  نقش  گذاری 

  میانگین رشد اقتصادی باالتر دارد.

 شواهد تجربی

است و با عنایت به پشتوانه نظری و  خل و خارجی تایید مطالب بیان شده مطالعات تجربی در سطح دا

مقاله حاضر انجام و    تجربی می توان اظهار داشت مطالعات و تئوری های بسیاری در زمینه متغیرهای

 است.  مطرح گردیده 
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ها با روش  اند. آن ان یزد، پرداختههای صنعتی استبندی و تعیین مزیت نسبی فعالیت به رتبه  ایمطالعه

بیشترین   نتیجه رسیدند که  این  به  تاکسونومی عددی  برخورداری  تلفیقی تحلیل عاملی و  از  درجه 

است. عالوه   افتهیغیرفلزی و تولید منسوجات اختصاص به صنایع تولید سایر محصوالت کانیمزیت 

ت شیمیایی نیز از رتبه خوبی برخوردار  بر آن، صنایع تولید فلزات اساسی و تولید مواد و محصوال

 . (Mirjalili & et al, 2004) باشندمی

های اقتصادی با هدف رسیدن به حداقل  گذاری در بخش بندی سرمایهبررسی اولویت در پژوهشی به  

گلخانه  گازهای  آلودگی  میتبعات  اقتصادی  رشد  حداکثر  و  مقاله  ای  این  در  جدول  از  پردازد. 

گیری چند معیاره، با استفاده از مدل تصمیم .  استاستفاده شده   1385سال    ستانده   -چهارده بخشی داده 

است.  شده محیطی انجام اقتصادی و زیست  گذاری بخشی با لحاظ هر دو رویکرددی سرمایه بناولویت 

های جدید، دولت باید برای دستیابی  دهد که در تخصیص منابع جهت ایجاد ظرفیت نتایج نشان می 

محیطی نیز توجه  های زیست به رشد اقتصادی پایدار عالوه بر مسائل اقتصادی به موضوع آلودگی

 . (jahangard, 2014)  ه باشدجدی داشت

رتبه   ییشناسا  « به و بلوچستان  ستانیدر استان س  یگذاری صنعتبندی سرمایهرتبه در پژوهشی با عنوان » 

با استفاده از سه    ق یتحق  نی. در اپردازندمی  و بلوچستان   ستانیدر استان س  یگذاری صنعتسرمایه  ندی ب

تحل تاپس  یعدد  ی تاکسونوم  ،یعامل  ل یروش  مدل  می   س یو  فعالیت   دهند نشان  رشته    -1های  که 

منسوجات و   مواد غذا  -2ساخت  اولو  یی ساخت محصوالت و  قرار  سرمایه  تی در   دارندگذاری 

(Alvandizadeh & et al, 2015). 

  تلفیق   آب:  منابع  همیتا  بر  تأکید  با  دیز  نستاا  صنعتی  هایفعالیتبندی  اولویت در پژوهشی با عنوان » 

  ل یتحل  ندیستانده و فرا -داده   یهامدل  قی تلف تبی« باامر سلسله تحلیل یندافرو  ه ستاندداده ـ های مدل

مراتب نتاکنندمی بندی  اولویت   را   زدیاستان    یصنعت  هایبخش   یسلسله  اساس  بر  پژوهش،    ن یا  ج ی. 

»دستگاه  ماشین  یبرق  یهاصنعت  دفترو  مقا  «یآالت  سا  سهیدر  دارا  عیصنا  ریبا    ن یباالتر  یاستان 

 .  (Nasrolahi & zarei, 2017) است شتریب یهاگذاری به منظور سرمایه  تی اولو
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استان فارس از    یهای مختلف اقتصاددر بخش   یگذارهیو سرما  ی دیرتبه بندی تول  یبرا  در پژوهشی

  ی د یهای تولو فعالیت  کرده متعدد استفاده    یهاو شاخص  یعامل  ل یو تحل  یعدد  یروش تاکسونوم

 .  (Farmani, 2018) تاسکرده  ی بندت یخدمات و صنعت اولو ،یدر سه بخش کشاورزرا استان 

جدول    ل یدر استان خوزستان با استفاده از تشک  یگذارهیبندی  سرمارتبه   ن ییتعدر پژوهشی با عنوان » 

 شده  محاسبه نتایج  اساس کنند: »برمی  را چنین بیان « GRIT  به روشخوزستان  ستانده استان    -داده  

 و  آشامیدنی و  غذایی مواد دفاعی، صنایع امور خدمات مستغالت، و امالك خدمات، هایبخش

 واحد یک ازای  به  صنعتی سایر محصوالت و  نفتی یهافراورده  شیمیایی، مواد  صنایع  دخانیات،

 .(Nazari & hekmat,  2018)آورند وجود می به را درآمدزایی بیشترین نهایی تقاضایی تغییر

  شرو یپ  یبخش ها  ییو شناسا  یبازخورد  ،یزیاثرات سرر  د،یتول  نده یفزا  بیضرا  لیتحل در پژوهشی با  

در مناطق نفت خیز، از بعد تقاضا، بیشترین ضرایب  اند  ی نشان داده استانده دو منطقه   - داده   یدر الگو 

محصوالت الستیک و پالستیک و پتروشیمی اختصاص دارد.از  فزاینده تولید به دو بخش ساخت  

بعد عرضه، بخش های ساخت چوب و کاغذ، توزیع گاز طبیعی، ساخت فلزات و سایر معادن بیشترین  

  0.05و سایر اقتصاد ملی    0.09میانگین اثرات سرریزی مناطق نفت خیز  و    ضریب فزاینده را دارند 

 . (Parvar & et al, 2020) است

وهشی با عنوان »تعیین بخش کلیدی در اندونزی به کمک جدول داده ستانده« با روش حذف  در  پژ

نویسد:  است. او در نتایج خود میگذاری در این کشور پرداخته سرمایه فرضی به تشخیص اولویت  

خود  »بخش به  را  اشتغال  سهم  بیشترین  و  دارند  خانوارها  درآمد  روی  را  تأثیر  بیشترین  که  هایی 

 . (Cochrane, 1990) «باشندهای کشاورزی، جنگلداری و تغذیه می اند، بخش اختصاص داده 

و به  کنندگان تایوانی«    گذاری در مناطق آزاد: از دیدگاه تولیدسرمایه  اولویتدر پژوهشی با عنوان » 

ها، بازار،  زیرساخت ها و به بررسی اهمیت زیست محیطی، هزینه، پتانسیلمراتبی روش تحلیل سلسله

-گویای این  پژوهش  اند. نتایج حاصل از ها در مناطق آزاد پرداختهی شرکت گذارسرمایهبه منظور  

گذاری خارجی در مناطق  سرمایهه بازار، هزینه و عوامل زیرساختی تأثیر بسزایی بر جذب  است ک 

https://journals.sagepub.com/action/doSearch?target=default&ContribAuthorStored=Cochrane%2C+Steven+G
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بر جذب   تأثیر چندانی  پتانسیل  ندارد سرمایهآزاد دارند و عامل   ,Lu & yang)  گذاری خارجی 

2007).   

و    گذاری در کاالهای کشاورزی« و به روش تحلیل عاملیبندی سرمایهدر پژوهشی با عنوان »رتبه

جمع به  عددی،  داده تاکسونومی  تجزیه آوری  و  گروه ها  سوابق  کشاورزی  وتحلیل  کاالهای  های 

اشاره میاست. آن اختهپرد نتایج خود  و عمومی  کنند که سرمایهها در  گذاری در کاالهای عادی 

گذاری حداکثری در کاالهای کشاورزی و جنگلی بالخصوص برای رشد  ضروری نیست و سرمایه

 . (Barala & et al, 2019) درآمد بسیار مؤثر خواهد بود های کمخانواده 

شناسی ارزیابی بخش کلیدی در مناطق ذیل کشور، بر  شناسی بدیع، ضمن معرفی روشدر روش 

 .  (Seung, 2020) استتأکید کرده  1لزوم و مزایای استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی

های اصلی در تعامالت  سازی ارزیابی بخش کلیدی، بخشستانده و مدل-داده با استفاده از جدول  

  2اند تا نتایج خروج از اتحادیه اروپا سازی نموده کشور انگلیس در تعامل با کشورهای اروپایی را مدل 

 . (Giammetti & et al, 2020) سازی نمایندرا شبیه 

. در تحقیق  1است:  نوآوری این مقاله در چهار زمینه   توان گفت با توجه به مطالعات انجام شده، می

از روش تعیین بخش کلیدی،  نوین استفاده پیش رو جهت  با رویکرد  است که در کمتر شده هایی 

از روش    . در هیچ یک از مطالعات انجام شده پیرامون اقتصاد ایران،2اند.  ای اتخاذ گردیده مطالعه

.  4. شده استبهنگام  1396ستانده برای سال -های جدول داده ده . دا 3است. زمینه نفوذ استفاده نشده 

بخشی(،    75تفصیلی )  کامالً  صورت به ها  های سیاستی بیشتر، محاسبات بخش داللت   به منظور دقت و 

 است.نشده ستانده استفاده -تجمیع جدول داده  است و از

 روش شناسی پژوهش        

بندی نمود. در  طبقه توان به دو دسته  طورکلی میاقتصادی را به های های سنجش اهمیت بخش روش

های کلیدی و بررسی اهمیت  گیرند که در شناسایی بخش گروه نخست، رویکردهای سنتی جای می

بخش  واسطهاین  مبادالت  بر  صرفاً  بین ها  تأکیدای  نوین    بخشی  رویکردهای  دوم،  گروه  دارند. 
 

1. SAM 
2. Brexit 
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مبادالت   نمودن  لحاظ  ضمن  بین واسطه هستندکه  نهایی  ای  تقاضای  اجزاء  بر  بر  )بخشی،  مشتمل 

 کنند. افزوده تمرکز میمصرف خانوارها، تشکیل سرمایه، مصرف دولت و دنیای خارج( و ارزش

انجام گرفته نشان میپژوهش  از منظر دهند که رویکرد سنتی هم از منظر روشهای  شناسی و هم 

نادیده گرفتن اندازه تقاضای نهایی،  دارای ابهاماتی نظیر  کلیدی  هایماهیت در تعیین و شناسایی بخش 

زمینه نفوذ    و   فرضی   حذفروش  .  (Banoei & et al, 2006)  باشند افزوده و تکنولوژی می ارزش

های پیشین، کاربرد وسیعی  های روشاست که ضمن برطرف نمودن کاستیهای نویندر زمره روش

 در مطالعات قرن بیست و یکم دارد. 

 رویکردهای سنتی       

نامتوازن،    توسعه  های کلیدی است که زمینه رشد در سایر گذاری در بخش سرمایهاساس راهبرد 

های اقتصادی،  یک از بخش کند اما سؤال مهم آن است که کدام های اقتصادی را فراهم میبخش

ها برای  های اقتصادی چقدر است؟ نخستین تالشکلیدی هستند و میزان اهمیت هر یک از بخش 

گردد که میالدی بازمی1950ستانده به دهه    -پاسخ به این پرسش در قالب مدل تعادل عمومی داده 

های اقتصادی محاسبه شده و مبنای تعیین  بخش 1( FL)پیشین   و ( BL)در این دهه، پیوندهای پسین 

دالت  ماتریس مباهای سنتی مبتنی بر  در روش  FL  و  BLگیرد. محاسبه  های کلیدی قرار میبخش

  . استستانده  -ای جدول داده واسطه 

 و بخشیبین  ایواسطه  مبادالت اوالً کرد: عنوان مورد  4 توانمی را  سنتی های روش مشترك فصل

 هایبخش  شناسایی تیدرنها و بخش نسبی اهمیت سنجش در را کلیدی نقش از ضرایب مستخرج

 زیادی بستگی روشی مثل پیوندهای پسین و پیشین سنجش در  مالك بنابراین کنند.ایفا می  کلیدی

 همچون عواملی و دارد بخش آن  تولید  کل بخش در  هر واسطه تقاضای  با و واسطه هزینه اندازه به 

 هابخش  پسین  و پیشین سنجش پیوندهای  در ها بخش افزوده ارزش اندازه  و  نهایی تقاضای  اندازه 

 جداول دوم ناحیه نهایی تقاضای در یکسان قراردادی تحمیل وزن ثانیاً شوند.می گرفته نادیده 

 و شودمی گرفته  نادیده  اساساً هابخش  و عملکرد اهمیت  در دارند، هم نهادی ماهیت  که متقارن

 

1. Backward and Forward Linkages 
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 سری طریق از پسین پیوندهای ثالثاً چنانچه . کندمی همراه  محسوس خطای با  را  برآورد آن  تبعبه 

دارد.   وجود همپوشانی بخش فروشنده  و خریدار بخش بین که شود می مشاهده  شود، تجزیه توانی

 از قبل تا کهطوری گردد به بازمی آن نظری پشتوانه به نیز پیوندی هایروش پیرامون نکته آخرین

 اندبوده  اقتصادی توسعه نظریه پشتوانه فاقد پیوندها کلیه ،(Hershman, 1958) نظریه ظهور

(Rajabi, 2019)  . 

 ستانده، -داده  سازیمدل ساختار در که بود نکته این متذکر بایستمی سنتی هاروش  بیان از پیش

 دارد:  اثر محصوالت یا هافعالیت سایر بر بعد دو  از محصول یا یک فعالیت  تولید

 عنوان)به j بخش   که معناست این به دهد افزایش واحد یک را خود ستانده  j بخش الف( اگر

 برای ایواسطه یا اولیه  مواد کننده تأمین  عنوان)به  هابخش سایر تولید  از را  خود تقاضای  خریدار(،

 خواهد  تقاضامحور ستانده، – داده  مدل  در علیت  جهت  لذا داد. خواهد  افزایش (،j  بخش تولیدات

 خود موردنیاز نهاده  بخش یک آن در که ارتباط از نوع این دادن نشان برای BL پسین پیوند و بود

 د. شومی کند، استفاده می خریداری هابخش  سایر از را

 عنوانبه  بخش  این تولید از مقداری که معناست این  به j بخش ستانده  افزایش دیگر طرف ب( از

  jبخش   عرضه افزایش یعنی است.  دسترس در هابخش سایر استفاده  جهت اییا واسطه  اولیه مواد

 تولید  برای  نهاده  عنوانبه  بخش این  محصول  از  که  هابخش  سایر تولید  فروشنده(، برای  عنوان )به 

 پیوند  و  بود  خواهد  محورعرضه ستانده   -داده  مدل در  جهت علیت لذا کنند.می استفاده  خود

 نهاده  کننده تأمین  عنوانبه  بخش یک آن در که از ارتباط نوع این دادن نشان جهت   FLپیشین

 د.شومی معرفی است هابخش سایر

، آنگاه یک واحد  <1BLتر از یک باشد  تفسیر کلی این روابط این است که اگر روابط پسین بزرگ 

نهایی بخش   تقاضای  بیش jتغییر در  افزایشی  فعالیت،  متوسط در  ایجاد میازحد  اقتصاد  کند.  های 

شود که یک واحد تغییر  ادعا می  آنگاه ،  <1FLتر از یک باشد  مشابه اگر روابط پیشین بزرگ  طوربه 

کند. بدین ترتیب  ایجاد می   i  ازحد متوسط در بخشها، افزایشی بیش در تقاضای نهایی همه بخش 

 باشد. 1بخش کلید بخشی است که در هر دو شاخص باالی 
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 مقایسه است.شده ارائه  پیشین و پسین پیوندهای گیریاندازه  جهت معیارهایی گذشته سال  65طی  

 هایبخش  شناسایی جهت  را مکانیسمی  اقتصاد،  در بخش  یک پیشین و  پیوندهای پسین  اندازه 

 بیشتری اهمیت  از دارند  را ارتباطات بیشترین کههاییبخش  آن  موجببه  که کندمی ارائه  کلیدی

 د. شونمی کلیدی تلقی بخش عنوانبه  لذا و  هستند برخوردار

 الف( شاخص پیوند پیشین 

ای برای محصوالت بخش به کل تقاضا  شاخص پیوند پیشین برای هر بخش از نسبت تقاضای واسطه 

  برای محصوالت آن بخش محاسبه شود لذا داریم:  

    FL   = 
کل تقاضای واسطه ای بخش

کل تقاضای بخش
 100  ×                                                                    (1) 

ای  ی واسطه عنوان کاالبه دهد که چند درصد از محصوالت بخش مورد نظر  این شاخص نشان می

تقاضای سایر   بخشقرار می  هابخشمورد  تولیدات یک بخش در سایر  اقتصاد  گیرد. هرچه  های 

ای بیشتر مورد استفاده قرار گیرد، شاخص پیوند پیشین آن بخش نیز بیشتر  های واسطه نهاده   عنوانبه 

های اقتصادی بیشتر تأثیر  گفت که رشد بخش مورد نظر از رشد سایر بخش  توانیمخواهد بود و  

میمی تشکیل  غیرمستقیم  و  مستقیم  ارتباط  بخـش  دو  از  پیشین  پیوستگی  ضـرایب  شود.  پذیرد. 

کلیدی به روش پیوندهای پیشین  یهاپیوستگی مستقیم پیـشین، بـه محاسبه و شناسایی بخشضرایب  

بخش می بالقوه  تغییرات  مستقیم  آثار  واقع  در  پایین پردازد.  بخش  های  تولیدی  نظام  بر  را  دستی 

آید. چنانچه  دهد که از جمع سطری عناصر ماتریس ضرایب تولید به دست میباالدستی نشان می

پیوستگی  جمع سـطر نماییم، مجموع ضریب  تولید را محاسبه  ی عناصر ماتریس معکوس ضرایب 

آید. برای به دست آوردن پیوندهای پیشین نیز همین مراحل مستقیم و غیرمستقیم پیشین به دست می

 باید طی شود.  

 ب( شاخص پیوند پسین

کل ستانده بخش    ای بخش برهای واسطه شاخص پیوند پسین برای هر بخش از نسبت جمع هزینه 

 شود.محاسبه می
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BL   = 
جمع  هزینههای واسطه ای بخش

کل ستانده  بخش
 100  ×                                                                (2) 

دارد که بخش  دهد و بیان میهای دیگر نشان میاین شاخص میزان وابستگی هر بخش را به بخش 

ای  های واسطه عنوان نهاده ها را به تولید چه مقدار از محصوالت سایر بخش مورد نظر برای هر واحد 

شود.  کند. ضرایب پیوستگی پسین از دو بخش ارتباط مستقیم و غیرمستقیم تشکیل میمصرف می

ضرایب پیوستگی مستقیم پسین، اثربخشی مستقیم تغییرات تقاضای نهایی هر بخش را بر نظام تولیدی  

نشان بخش دیگر  میمی  های  دست  به  فنی  ضرایب  ماتریس  عناصر  ستونی  جمع  از  که  آید.  دهد 

چنانچه جمع ستونی عناصر ماتریس معکوس لئونتیف را محاسبه نماییم، مجموع ضریب پیوستگی 

 آید.مستقیم و غیرمستقیم به دست می 

   رویکردهای نوین        

، کاربرد ها اشاره شدتر به برخی از آنل و قب  ها مواجه استهایی که روش سنتی با آن به دلیل نارسائی

، رویکردهای  این ایرادات. در راستای رفع  در قرن بیست و یکم کاهش یافتو مقبولیت این روش  

 ها هستند. آن  جملهمن و حوزه نفوذ  فرضی حذف نوینی مطرح شدند که روش 

 الف( روش حذف فرضی 

فرضی آن است که تکنولوژی تولید که ریشه در ماتریس مبادالت    حذفهای  ایده اصلی انواع روش 

بین واسطه  به ای  دارد  بخش   تواند ینم  ییتنهابخشی  شناسایی  و  مالك  اهمیت  های کلیدی  سنجش 

ها افزوده هر یک از بخش گیرد و الزم است تا اندازه تقاضای نهایی و ارزشهای اقتصادی قراربخش

 .  1پیوندهای پسین و پیشین موردمطالعه قرار گیردموازات با به 

 

شود که باید  کار گیری روش حذف فرضی، فرض اساسی مطرح میباید به این نکته توجه داشت که در ارتباط با به.  1

تحلیل تجارت  در  فرض  اساسی،  فرض  این  گیرد.  قرار  مدنظر  مرتبط  جایگزینی های  درمقابل  درست  که  است  آزاد 

تکنولوژی و تقاضای نهایی در اقتصاد ثابت در نظر    گیرد. در چارچوب این فرض سایر متغیرها مانندواردات قرار می

امکانمیگرفته فرض در صورتی  این  تحقق  نیازهای واسطهشوند.  از  ای سایر بخشپذیر است که تمام  اقتصادی  های 

صورت واردات از دنیای خارج تأمین گردد. بنابراین با حذف بخش مورد نظر الگوی خرید دیگر شده بهبخش حذف

 ,Banoii & et al)  شودشده توسط واردات جبران میها از بخش حذفکند و خرید سایر بخشها تغییر نمیبخش 

2007) . 
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مطرح شد و هدف اصلی    1968فرضی کلی برای نخستین بار توسط استراسرت در سال    حذف روش  

آن، بررسی تأثیر حذف یک بخش بر میزان کاهش ستانده کل اقتصاد بود. منظور از حذف یک  

است    (،ایدر سطح ملی یا منطقه های همگن در یک زمان )ای از بخشبخش، حذف کامل مجموعه 

توجهی بر ستانده کل اقتصاد داشته باشد، بخش کلیدی و مهم  و اگر حذف آن بخش، تأثیر قابل 

این تأثیر اندك باشد، اهمیت بخش مذکور در اقتصاد ناچیز خواهد    کهیشود و درصورتمحسوب می

 .(majles shoraei eslami, 2015)  بود

فرضی کلی را در دو الگوی تقاضامحور لئونتیف    حذف های  مند خود، روشمیلر و لهر در مقاله ارزش

  اند شده   یاختصار معرفبه   1اند که در جدول  بندی کرده محور گش به سه گروه عمده تقسیم و عرضه 

(Miller & Lahr, 2001) .   

بخشی افزار    nها در چارچوب ماتریسی، از ماتریس ضرایب فنی  ها جهت نشان دادن این روش آن

حذف سطر و ستون   لهیوسبخشی، به  nاستفاده کرده و روش حذف فرضی را برای یک اقتصاد شده 

مدل فنی  ضرایب  ماتریس  از  نظر  مورد  بخش  به  کرده مربوط  تقاضامحور  سازی  الگوی  )در  اند 

س از حذف بخش مورد نظر با استفاده از ماتریس ضرایب فنی جدید، ستانده کل اقتصاد  لئونتیف(. پ

تواند  گردد. اگر ستانده کاسته شده پس از حذف، از ستانده کل اقتصاد کسر شود، می محاسبه می

 مناسبی برای محاسبه کاهش ستانده کل ناشی از حذف بخش مورد نظر به دست آید.  معیار

جهت سادگی فرض    یاست ولاوتی توسط پژوهشگران استفاده شده الگوهای متفهای حذف با  روش

بنابراین در این صورت ازنظر   .شودطور فرضی از اقتصاد حذف میکنیم که فقط یک بخش به می

ها، در هر دو الگوی تقاضامحور و  الگو برای حذف روابط بخش با سایر بخش   7توان  ریاضی می

 محور پیشنهاد کرد.عرضه

 فرضی کلی  حذفهای بندی روش طبقه .1ولجد

ماتریس  های حذف  روش

A  یاB 
 توضیحات نماد ماتریسی

یک   حذف سطر و ستون 

 بخش یا 
𝐀𝟏 =[

𝟎 𝟎
𝟎 𝐀𝟐𝟐

] 
 Paelink)این نوع حذف ابتدا توسط

& et al, 1965،)  ازآن  پس وارائه
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ماتریس  های حذف  روش

A  یاB 
 توضیحات نماد ماتریسی

های  ای از بخشمجموعه

 همگن 

به   (،Schultz & et al , 1991)توسط

شده است. قاعده اصلی  کار گرفته

روش حذف کامل به این صورت  

صورت فرضی، یک  مطرح شد که به

طور کامل از اقتصاد حذف  بخش به

 شودمی

  حذف دو جفت از سه

 زیرماتریس 

حذف کلیه روابط پسین و پیشین  

جز روابط  به  بخش مورد نظر

 آن بخشیدرون

𝐀𝟐𝐚 =[
𝐀𝟏𝟏 𝟎

𝟎 𝐀𝟐𝟐
] 

تفاوت این روش با روش اول این  تنها  

مورد   است که تمامی پیوندهای بخش

های اقتصاد حذف  نظر با سایر بخش

  بخشی شود، اما مبادالت درونمی

شود. این روش حذف  حفظ می

 بسط داده شد.  (،Cella, 1984)توسط

حذف کلیه روابط پسین و پیشین  

 بخش مورد نظر 

𝐀𝟐𝐛 =[
𝟎 𝐀𝟏𝟐

𝟎 𝐀𝟐𝟐
] 

𝐀𝟐𝐜 =[
𝟎 𝟎

𝐀𝟐𝟏 𝐀𝟐𝟐
] 

های روش حذف  ازجمله نارسایی

کامل، عدم تفکیک آن به پیوندهای  

پسین و پیشین است. در جهت اصالح  

 & Dietzenbacher)این نارسایی

van der linden, 1997،)  روشی را

تحت عنوان حذف ناکامل ارائه دادند.  

به دو صورت   در این روش حذف 

شود: حذف کامل ستون یک  انجام می

بخش از منظر بخش تقاضاکننده و  

حذف کامل سطر یک بخش از منظر  

 کننده. بخش عرضه

حذف فقط یکی از زیر 

 هاماتریس

 

 -الف

𝐀𝟑𝐚 =[
𝐀𝟏𝟏 𝟎
𝐀𝟐𝟏 𝐀𝟐𝟐

] 

 -ب

𝐀𝟑𝐛 =[
𝐀𝟏𝟏 𝐀𝟏𝟐

𝟎 𝐀𝟐𝟐
] 

 -ج

𝐀𝟑𝐜 =[
𝟎 𝐀𝟏𝟐

𝐀𝟐𝟏 𝐀𝟐𝟐
] 

حذف فقط سطر مبادالت  -الف

ای از  بخشی یک بخش با مجموعهبین

های همگن از منظر بخش  بخش

 فروشنده باشد. 

حذف فقط ستون مبادالت  -ب

  هایای از بخشبخشی با مجموعهبین
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ماتریس  های حذف  روش

A  یاB 
 توضیحات نماد ماتریسی

بخشی  همگن با حفظ مبادالت درون

 باشد. 

بخشی باشد.  درونحذف روابط -ج

توان سناریوی اقتصادی منطقی  نمی

این حالت متصور شد که در آن   برای

بخشی یا درون  فقط مبادالت درون

 حذف شود.  ایمنطقه

 melar & Lur, 2001:  منبع      

استخراج   الگو  حذف  ایروش  در  سو-داده   یفرضی  از  اساساً    و Strassert, 1968) )  یستانده 

(Schultz, 1977)،  ا  شنهاد یپ اهم  ن یشد. در  از طر  ا ی  بخش و   ک ی  تی روش  استخراج    ق یمنطقه 

و    یفرض و  ا یبخش  الگو  ژه یمنطقه  تحل  یابیارز  مورد  ستانده -داده   ی از  م  ل یو  . ردیگیقرار 

بخشدرصورتی ) شود،  یکه  خارج  اقتصاد  م  ی برا  یاتفاق  چه  از  رخ  اقتصاد    س سپ  ( دهدی ساختار 

ن  ا یو    منطقه   ن یا  انیهای ستانده متفاوت  و    لیمنطقه مورد تحل  ایبا و بدون آن بخش و    ز یبخش و 

به به   و  رند،یگیم  قرار  یابیارز   ن یچند  .شوندیقلمداد م  شده مؤلفه استخراج   تی عنوان اهمطورکلی 

 .اندشده یمعرف ستانده ی ها تفاوت  یکم نییمنظور تع یبرا یدر متون مطالعات اریاستاندارد و مع

 Dietzenbacher & et)ی  فرضی که از سو  حذفروش    نی پس  وندی و پ  ن یشیپ  وندیپمعادله زیر،  

al, 1992 ،)و   ن یشیپ  وندیاز نظر پ  منطقه ایبخش و   کی تی . اهمکندیشده است را محاسبه ممطرح

استخراج   ستمیس  کی  انیم  نیپس بدون مؤلفه  و  پشود یم  مطرح  شده با  بعالوه،  نظر    نی شیپ  وندی.  از 

 . دیآیگش به دست م ستمی با استفاده از س  نیپس وندیو پ شودیم به سمحا فیمعکوس لئونت سیماتر

  ی امعادله )  کرد  برآورد  لیتوان از معادله ذمی  کامل و استخراج شده را   ستمیس  انیستانده م  تفاوت

 : (کردندی در مقاله خود معرف (Dietzenbacher & et al, 1992) که

𝑥 − �̅� = ( 𝑥1−𝑥−1

𝑥𝑅− 𝑥−𝑅) =  {[ 𝐿1 𝐿1𝑅

𝐿𝑅1 𝐿𝑅𝑅
] −  [

(𝐼 − 𝐴11)−1 𝑜

𝑜 (𝐼 − 𝐴𝑅𝑅)−1]} (
𝑓1

𝑓𝑅)

           (3) 
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  fضرایب،    سینماد ماتر  Aنماد ماتریس معکوس لئونتیف،    L،  دهد ستانده را نشان می  x  که در آن

  ستم یس  یاستخراج شده و باق  بخش  که به ترتیب منطقه و یا Rو    1  س یرنویو ز  ،یینها  ی تقاضابردار  

 . دهندیرا نشان م

پ  استاندارد    ل یذ  ب یترت  به   تفاوت   ن یا  ن،ی پس  وند یاثر منتسب است. در رابطه با پ   ن یشی پ  وند یفوق به 

 :است

(𝑥 − �̅�)´ = (𝑉1´
𝑉𝑅´) {[𝐺11 𝐺1𝑅

𝐺𝑅1 𝐺𝑅𝑅
] −  [

(𝐼 − 𝐵11)−1 𝑜

𝑜 (𝐼 − 𝐵𝑅𝑅)−1]}   (4) 

ستانده،    صیتخص  سیماتر  Bمعکوس گش،    سیماتر  G  دهد،یرا نشان م  یبردار داده اصل  vکه در آن  

سا ن  ریو  تعر  زیعناصر  قبالً  که  است  قبل  معادله  فرضی  اندشده فیهمچون  حذف  روش  از  غیر   .

و  روش برای محاسبه بخش کلیدی  دارد که  از آنهای دیگری هم وجود  استفاده استراتژیک  ها 

 شود.های نوین درنظرگرفته میشود که جزو روش می

روش   واقع  می  حذف در  برجسته  را  مسئله  این  واسطهفرضی  تکنولوژی  که  در    ایکند  ریشه  که 

ها را مشخص کند و  بخش   تواند عملکرد اقتصادینمی  ییتنهابخشی دارد بهای بین مبادالت واسطه 

بررسی پیوندها مدنظر قرار گیرند.    افزوده در کنارازه تقاضای نهایی و ارزشضروری است که اند

داشتن پیوندهای قوی و اندازه تقاضای نهایی  ی  یابند که هر دو ویژگهایی بیشتر اهمیت می پس بخش 

 . افزوده باال را با هم داشته باشندو یا ارزش 

 ب( روش زمینه نفوذ

توسطپ اولیه  از کارهای   ,Boolard & Sebold) و  (Shermanr & Morrison, 1950)  س 

1988)،  (Sonis & Mong, 1989)  ستانده    -زمینه تأثیر را با تغییر در ضرایب فنی داده ، مفهوم

 توسعه دادند.  A مستقیم در ماتریس، ازیهای موردنشامل نهاده 

ادی که به باالترین  صاقت  هایبخش  دهد که مبادالت بینت ضرایب این امکان را مییتحلیل حساس

  های تولید از تکنولوژی   کی توان تعیین کرد که کدام می   . در واقع،شودد، معین  وشرشد منجر می

ت ضرایب وکه  ستون  می  سط  معین  دارند شودفنی  تولید  روی  را  اثر  ماتریس  ستون .  بیشترین  های 
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دهد، چراکه این ضرایب  ان مینش  تکنولوژی هر بخش تولیدی یک اقتصاد معین را   ، ایب فنیرض

-کاال یا خدمات توسط بخش یاد شده   یک واحد  ها برای تولید دهنده نیازهای مستقیم به داده نشان 

های دیگر تولید شوند. این مسئله به یک زنجیره تولیدات  سط بخش تو  ها باید بنابراین، این داده   ،است

بخش    های تولیدی نیازهای غیرمستقیم که وابسته به فعالیت ه، درنتیجه، یک زنجیره از  دش  القایی منجر

می ایجاد  است،  تقاضای اول  توسط  معین  بخش  یک  تولیدات  بخش   کند.  تکنولوژی  و  ها  نهایی 

 .  شودرایب فنی مربوطه معین میض د که تکنولوژی بخش هم توسط ستون شومشخص می

در    ،(Sonis & Hewings, 1988)  وی ستانده از س-های داده تحقیق راجع به زمینه نفوذ در مدل 

این است   ایده بنیادین در زمینه نفوذ   .اند آغازشده استمنتشرشده   1988یک سری منابع که از سال  

از تغییر یک و یا تعداد بیشتری از ضرایب داده مستقیم    که تغییرات در ماتریس معکوس لئونتیف که

نشئت لئونتیف  ماتریس  ق  ،درنگی می  در  ارزیابی   Shermanr & Morrison.  گیرندرار  مورد 

 : شرح دادند لیتفصاین موضوع را به  (1950)

باشد، اگر یک یا چند درایه ماتریس تغییر کند و   𝑀−1 ماتریس غیر منفرد و معکوس آن  M  اگر

نامیده شود، شرمن و موریسن برای حالتی که فقط یک درایه ماتریس تغییر کند،    ∗𝑀ماتریس جدید  

 (𝑀∗)−1  را به دست آوردند وWoodburry  غییر کند، این کار برای حالتی که بیش از یک درایه ت

 است.  را انجام داده 

 زیر باشند:  صورتبه  C و Rاگر بردارهای 

𝐶 =[

0
⋮
1
⋮
0

]   (6)       𝑅 = [0 … 0 … 𝑎]  (4) 

 :آنگاه 

𝑀 =  𝐶𝑅 = [

0
⋮
1
⋮
0

] [0 … 0 … 𝑎] =  [

0 … 0 … 0
⋮
0
⋮

⋮
… 0 …

⋮

⋮
𝑎
⋮

0 … 0 … 0

]  (5) 

 که در آن: 
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C:  ردارب  C  ،i    ،کهطوریبه امین ستون ماتریس واحد است  i  از ماتریس  نشان   Mدهنده سطری 

 است که درایه آن تغییر کرده است.

R:    بردار سطری است که عنصر ستونi    ام ان توسط∆𝑀𝑖𝑗  شود و عناصر دیگر آن صفر است  پر می

 نتیجه به این صورت خواهد بود:  ،شود( )ابعاد ماتریس باید مناسب انتخاب  

 (𝑀∗)−1 =  𝑀−1- ∆ 𝑀−1 =  𝑀−1 - 
( 𝑀−1𝑪)(𝑹 𝑀−1)

𝟏+𝑹 𝑀−1𝐶
    (6) 

 است:شده ل یتشکمخرج این کسر اسکالر است و صورت کسر از دو بخش  

 𝑴−𝟏𝑪 بردار ستونی   -

 𝑹 𝑴−𝟏بردار سطری   -

می را  رابطه  عنصر  این  یک  برای  ماتریس   1−(∗𝑀) توان  برای  نوشت.  آن    Mij  که  Mنیز 

µ𝑟𝑠  ام ماتریس معکوس جدید  sام و ستون   rاست، مقدار درایه سطر  تغییر کرده   𝑚𝑖𝑗∆اندازه به 
∗  

 زیر است:  صورتبه 

µ𝑟𝑠
∗ = µ𝑟𝑠 −  

µ𝑟𝑖µ𝑗𝑠∆𝑚𝑖𝑗

1+ µ𝑗𝑖∆𝑚𝑖𝑗
       (7)  

  توان ماتریس معکوس لئونتیف را در صورت تغییر در عناصر با استفاده از قاعده شرمن و موریسن می

A  که:صورت مستقیم محاسبه کرد. با توجه به این به 

L = (𝐼 − 𝐴)-1         )8(   

 اگر:

𝐴∗ =  𝐴 +  ∆𝐴    (9 )   

  𝐿∗ = (𝐼 − 𝐴∗)-1   )10( 

(𝐼 − 𝐴∗) = [𝐼 − (𝐴 + ∆𝐴)] = (𝐼 − 𝐴) + (−∆𝐴)     (11 )  

 آید:( به دست می6با استفاده از رابطه )

𝐿∗ = 𝐿 +  
(𝐿𝐶)(𝑅𝐿)

1+𝑅𝐿𝐶
     (12)  

که  درصورتیصورت زیر است،  (، به 7طبق رابطه )  ∗𝐿 ام  sام و ستون    rچنین، مقدار درایه سطر  هم

 تغییر کند. 𝑎𝑖𝑗∆به   𝑎𝑖𝑗 درایه
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𝑙𝑖𝑗
∗ = 𝑙𝑟𝑠 +  

𝑙𝑟𝑖𝑙𝑗𝑠∆𝑎𝑖𝑗

1−𝑙𝑗𝑖∆𝑎𝑖𝑗
     (13)  

 صورت زیر نوشت: توان به رابطه باال را می

𝐿(𝜀*)= 𝐿 + 
𝜀

1−𝑙𝑖𝑗𝜀
𝐹𝑖𝑗      (14)  

زمینه تاثیر مبادالت ضرایب  و    ljs و lri  یهامؤلفه از    اندعبارت  آنماتریسی است که عناصر    𝐹𝑖𝑗  که

 شوند. میفنی نامیده 

 یافته های تجربی     

است. برای رسیدن   1390ستانده ارائه شده توسط مرکز آمار به مربوط به سال  -آخرین جدول داده 

-به  1396برای سال    RAS  و به روش  PyIOافزار  تر، اطالعات جدول به کمک نرمبه نتایج دقیق 

.  شده استبخش تجمیع    75تر جدول در  ، و برای رسیدن به نتایج دقیق (Rajabi, 2019)  شده نگامه

 اند از: پیوندهای پیشین نرمال شده عبارت

 پیوندهای پیشین نرمال شده به روش سنتی  .2جدول 

عنوان رشته  

ت 
فعالی

ی 
کشاورز

ت و گاز  
نف

 

معدن 
ت  

صنع
ب، برق و   

آ

گاز
 

ساختمان و  

ت 
مستغال

 
حمل

ونقل 
 

ت 
ارتباطا

 

سایر 
ت 

خدما
 

پیوندهای  

پیشین نرمال  

 شده

241 /1 810 /0 875 /0 300 /1 127 /1 509 /1 994 /0 144 /1 290 /1 

 منبع: محاسبات تحقیق      

دهد که همه  در موقعیت مناسبی قرار دارند. این ارقام نشان می  1در پیوندهای پیشین اعداد باالی  

ها  هستند. اما در بین این   1ونقل دارای عددی بیش از  بخش نفت و گاز، معدن و حمل  جزبه ها  بخش

ول است،  ها اهمیت دارد و در اولویت ابیش از همه بخش   509/1بخش ساختمان و مستغالت با عدد  

ازآن بخش صنعت در اولویت دوم قرار دارد و بعد هم بخش سایر خدمات در اولویت سوم.  پس

 اند از: پیوندهای پسین نرمال شده عبارت
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 پیوندهای پسین نرمال شده به روش سنتی . 3جدول 
عنوان رشته  

ت 
فعالی

ی 
کشاورز

ت و گاز  
نف

 

معدن 
ت  

صنع
ب، برق و   

آ

گاز
 

ساختمان و  

ت 
مستغال

 

حمل
ونقل 

 

ت 
ارتباطا

ت  
سایر خدما

 

پیوندهای پسین  

 نرمال شده
951 /0 639 /0 798 /0 181 /2 754 /0 905 /0 091 /1 789 /0 891 /0 

 منبع: محاسبات تحقیق     

باالی   اعداد  پسین  پیوندهای  و    1در  صنعت  بخش  جدول،  طبق  دارند.  قرار  مناسبی  موقعیت  در 

 181/2موقعیت بهتری قرار دارند. بخش صنعت با عدد  هستند و در    1ونقل دارای عددی بیش از  حمل

ونقل در اولویت دوم قرار دارد. پس از این دو بخش،  گذاری است. بخش حملاولویت اول سرمایه

 بخش کشاورزی در اولویت سوم قرار دارد.

 
 های اقتصادی ایران بر اسای روش سنتی پیوندهای پسین و پیشین نرمال شده بلوك  .2نمودار 

 منبع: محاسبات تحقیق  
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توان گفت در بین  بندی هر دو گروه پیوند پیشین و پسین مشترك است و می بخش صنعت در رتبه

عدن با  گذاری اهمیت دارد. لذا بخش نفت و گاز و مها از اولویت بیشتری برای سرمایههمه بخش 

 گذاری نیستند. هستند، لذا در اولویت های اول برای سرمایه  1توجه به نتایج دارای پیوند زیر 

،  (Dietzenbacher & van der linden, 1997)  افزار، الگوی ها در نرم بعد از وارد کردن داده 

پیوندهای  های در اولویت، کل بازه  در روش حذف فرضی، اجرا شد. برای مشخص کردن بخش 

ها در هر  صورت جداگانه در نظر گرفته شد و با توجه به اینکه تمرکز غالب بخش پیشین و پسین به 

های با اولویت  عنوان بخش هایی که در نیمه دوم قرار داشتند بهدو بازه در نیمه اول بازه بود، بخش 

 اند از:ها عبارتباالتر مشخص گردید. این بخش 

 های در اولویت )به روش حذف فرضی(بخشپیوندهای پیشین  .1جدول

 
 منبع: محاسبات تحقیق  

زراعت و باغداری بیشترین پیوندهای پیشین را دارد. شاید این سؤال    با توجه به جدول باال، بخش 

پیش بیاید که بخش زراعت و باغداری زنجیره ارزش ساده و کوتاهی دارد و چطور ممکن است که  

بیان کرد؛ اوالً در  شته باشد؟ در تحلیل این نتیجه چند نکته را میبیشترین اثرات پیشین را دا  توان 

ارزش و  نهایی  تقاضای  است،  نوین  روشی  که  فرضی  میروش حذف  محاسبه  نیز  و  افزوده  شود 

استهزینه  نهایی  تقاضای  از  جزئی  خانوارها،که  تقاضای  در  باغداری  و  زراعت  بخش    ، های 

افزوده باالیی هم دارد. دوما فقط  دهد، همچنین این بخش ارزشتوجهی را به خود اختصاص می قابل

برای   مثالعنوان بهنباید به روابط مستقیم توجه داشت و باید روابط غیرمستقیم را هم در نظر گرفت؛ 

افتند.  ار میهای مختلفی به ک شود و بخش آالت کشاورزی چه مراحل زیادی طی میساخت ماشین 

 ینیش پیوندهای 

یزراعت و باغدار ییساخت محصوالت غذا  و چا یساخت کاغذ، محصوالت کاغذ   ساخت انواع روغنها و چربیها جنگلداری 

5275156516 872151619 59083461 433181161 409841912 

ساخت مواد و فرا وردههای شیمیایی400718921  ساخت محصوالت دارویی، مواد شیمیایی سایر ساختمانهاماهیگیری   به جز وسایل نقلیهیعمده فروشی وخرده فروش

 339000944 29541123 275323570 267389647 
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های مرتبط به یک بخش  اگرچه پیوندهای خیلی قوی هم  سوما در این محاسبات تکثر و تعدد بخش

 است.ال رفتن اندازه اثرات پیشین مؤثرنداشته باشند، مهم است و در با

بخش  ترتیب  به  کشاورزی  بخش  از  کاغپس  ساخت  ساخت  های  کاغذی،  محصوالت  و  ذ 

-ها، ماهیگیری، ساخت محصوالتها و چربی انواع روغن ساختداری،  غذایی، جنگلمحصوالت

(  جز وسایل نقلیه موتوری و موتورسیکلتبه)  فروشیفروشی و خرده عمده   شیمیایی،ارویی و موادد

فراورد و  مواد  ساخت  بخش  ه و  هر  فرض حذف  با  دارند.  را  پیشین  اثرات  بیشترین  شیمیایی  های 

 یر خواهد بود:صورت زمجموع اثرات پسین آن بخش به 

 های در اولویت )به روش حذف فرضی(پیوندهای پسین بخش .2جدول 

 منبع: محاسبات تحقیق 

ساخت محصوالت غذایی باالترین پیوندهای پسین را دارد.    با توجه به جدول باال، به ترتیب بخش

های پاالیشگاهی، دامداری، استخراج نفت خام و گاز  های ساخت فراورده ازآن به ترتیب بخش پس

های شیمیایی دارای بیشترین اثرات پسین است  ه و باغداری و ساخت مواد و فراورد طبیعی، زراعت  

نتایج اثرات پیشین و پسین، می و در درجه اهمیت باالتری قرار دارد. های  توان بخش با نگاهی به 

 بندی کرد:  منتخب را در سه گروه دسته 

 های منتخببندی بخشدسته  .3جدول 

پیشین باال و  های با پیوند بخش

 پیوند پسین پایین
های با پیوند پسین باال و پیوند  بخش

 پسین پایین

های با هر دو پیوند پسین و  بخش

 پیشین باال 

ساخت کاغذ و محصوالت   •

 کاغذی

 جنگلداری  •

ها و  ساخت انواع روغن •

 هاچربی

های  ساخت فراورده  •

 پاالیشگاهی

 دامداری •

استخراج نفت خام و گاز   •

 طبیعی 

 زراعت و باغداری  •

 ساخت محصوالت غذایی  •

های  ه ساخت مواد و فراورد •

 شیمیایی 

پیوندهای  

 ین سپ

ساخت محصوالت  

ییغذا  

ساخت کُک و  

حاصل   یها فراورده 

 از پاالیش نفت

یدامدار  
استخراج نفت خام  

ی عیو گاز طب  
ی زراعت و باغدار  

ساخت مواد و  

  یها فرا ورده 

یی ایمیش  

1770909716 1454218468 1168284338 1060946402 893316260 887522441 
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 ماهیگیری  •

ساخت محصوالت دارویی و   •

 مواد شیمیایی 

 فروشی خرده و  فروشیعمده  •

 منبع: محاسبات تحقیق  

های زراعت و باغداری )زیرمجموعه بخش کشاورزی(، ساخت محصوالت غذایی و  بنابراین بخش 

پیشین  ه مواد و فراورد ساخت   پیوند پسین و  های شیمیایی )زیرمجموعه بخش صنعت(، که هر دو 

باقی بخش ها باال است در اولویت سرمایهآن های ذکر شده در اولویت بعد قرار  گذاری هستند و 

شود. های در اولویت از روش زمینه نفوذ استفاده میبندی بخش تر و رتبه دارند. برای تشخیص دقیق 

و  نت غذایی  محصوالت  ساخت  باغداری،  و  زراعت  بخش  سه  برای  طوالنی  محاسبات  نهایی  ایج 

 صورت زیر است: های شیمیایی به ساخت مواد و فرآورده 

 ها )روش زمینه نفوذ(های منتخب بر سایر بخشمیزان تأثیرگذاری بخش .4جدول 

 زراعت و باغداری  هابخش ردیف 
ساخت محصوالت  

 غذایی 

ساخت مواد و 

 های شیمیاییفراَورده 

8444/2 زراعت و باغداری  1  7589/4  2279/3  

6763/1 جنگلداری  2  8045/2  9023/1  

8928/2 دامداری 3  84/4  2829/3  

4568/1 ماهیگیری  4  4373/2  6532/1  

1/ 391 استخراج ذغال سنگ و لینیت  5  3273/2  5786/1  

8527/3 استخراج نفت خام و گاز طبیعی  6  446 /6  3722/4  

4465/1 های فلزی آهنی استخراج کانی 7  42/2  6415/1  

6741/1 استخراج سنگ مس  8  8009/2  8998/1  

5148/1 استخراج سنگ، شن و خاك رس  9  5344/2  719 /1  

10 
های فلزی و  استخراج سایر کانی

 غیرفلزی 
4645/1  4502/2  6619/1  

5765/1 خدمات پشتیبانی استخراج معدن  11  6376/2  789 /1  
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 زراعت و باغداری  هابخش ردیف 
ساخت محصوالت  

 غذایی 

ساخت مواد و 

 های شیمیاییفراَورده 

7716/2 ساخت محصوالت غذایی  12  6371/4  1453/3  

6423/1 ها ها و چربیساخت انواع روغن 13  7477/2  8637/1  

4494/1 ها آشامیدنیساخت انواع  14  425 /2  6448/1  

1/ 386 های توتون و تنباکوساخت فراورده  15  3188/2  5728/1  

2455/2 ساخت منسوجات 16  757 /3  5483/2  

17/3 ساخت قالی و قالیچه  17  3953/2  6247/1  

1/ 511 ساخت پوشاك  18  528 /2  7147/1  

5719/1 ساخت کفش و محصوالت چرمی 19  63/2  7839/1  

20 

های حاصل از  ساخت چوب و فرآورده 

ی  رباف یحصپنبه، نی و مواد چوب، چوب

 مبلمان  جزبه

1968/2  6755/3  493 /2  

21 
ساخت کاغذ، محصوالت کاغذی و  

 چا 
4503/2  0996/4  7807/2  

22 
های حاصل از  ساخت کُک و فراورده 

 پاالیش نفت
5364/3  9167/5  0132/4  

2283/4 های شیمیاییفرا ورده ساخت مواد و  23  0743/7  7807/2  

24 

ساخت محصوالت دارویی، مواد  

شیمیایی مورد استفاده در داروسازی و  

 محصوالت دارویی گیاهی 

7481/1  9247/2  9838/1  

25 
ساخت محصوالت الستیکی و  

 پالستیکی 
4876/2  162 /4  823 /2  

5458/1 ای ساخت شیشه و محصوالت شیشه 26  5862/2  7542/1  

27 
ساخت محصوالت کانی غیرفلزی  

 بندی نشده در جای دیگرطبقه
2229/2  7191/3  5226/2  

6953/3 ساخت محصوالت اساسی آهن و فوالد  28  1827/6  1936/4  
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 زراعت و باغداری  هابخش ردیف 
ساخت محصوالت  

 غذایی 

ساخت مواد و 

 های شیمیاییفراَورده 

5186/1 ساخت محصوالت اساسی مس  29  5407/2  7233/1  

7338/1 ساخت محصوالت اساسی آلومینیوم  30  9008/2  9676/1  

31 
گری  سایر فلزات اساسی و ریختهساخت 

 فلزات 
7805/1  9789/2  0126/2  

32 

ساخت، تعمیر و نصب محصوالت فلزی  

آالت و  ماشین جزبه، شده ساخته

 تجهیزات 

5255/2  2255/4  866 /2  

33 
ساخت، تعمیر و نصب محصوالت  

 ای، الکترونیکی و نوری رایانه
5571/1  6051/2  767 /1  

7918/1 تجهیزات برقی ساخت، تعمیر و نصب  34  9978/2  0334/2  

35 
آالت و  ساخت، تعمیر و نصب ماشین

 بندی نشده درجای دیگرتجهیزات طبقه
8129/1  0331/3  0573/2  

36 

ی موتوری و سایر ساخت وسایل نقلیه

ونقل و قطعات و وسایل  تجهیزات حمل

 ها الحاقی آن

7008/2  5187/4  0649/3  

1/ 486 ساخت مبلمان  37  4863/2  6864/1  

38 
ساخت، تعمیر و نصب سایر مصنوعات  

 بندی نشده در جای دیگرطبقه
6793/1  8096/2  9057/1  

7846/2 تولید و توزیع گاز طبیعی  39  6589/4  16/3  

40 
رسانی، مدیریت پسماند، فاضالب و  آب

 های تصفیه فعالیت
8524/1  0992/3  1022/2  

8389/1 های مسکونی ساختمان 41  0766/3  0868/2  

9664/1 ها سایر ساختمان 42  29/3  2315/2  

43 
جز  فروشی بهفروشی و خرده عمده 

 وسایل نقلیه موتوری و موتورسیکلت 
7056/1  8537/2  9356/1  
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 زراعت و باغداری  هابخش ردیف 
ساخت محصوالت  

 غذایی 

ساخت مواد و 

 های شیمیاییفراَورده 

44 
فروشی و تعمیر  فروشی و خرده عمده 

 وسایل نقلیه موتوری و موتورسیکلت 
5739/5  3256/9  3254/6  

7384/1 شهری آهن بینراه ونقل از طریق حمل 45  9084/2  9727/1  

7191/3 ای ونقل جاده حمل 46  2224/6  2205/4  

1/ 598 ونقل از طریق لوله حمل 47  6736/2  8135/1  

6589/1 ونقل آبی حمل 48  7754/2  8825/1  

1/ 772 ونقل هوایی حمل 49  9647/2  0109/2  

50 
های پشتیبانی  انبارداری و فعالیت

 ونقل حمل
4717/2  1355/4  805 /2  

7175/1 های پست و پیک فعالیت 51  8736/2  9491/1  

5562/1 ها(تأمین جا)اقامتگاه  52  6037/2  766 /1  

53 
های خدماتی مربوط به غذا و  فعالیت

 ها( )رستوران هاآشامیدنی
5555/1  6025/2  7652/1  

6869/2 ارتباطات  54  4955/4  0492/3  

6515/1 های اطالعات و ارتباطات فعالیتسایر  55  7631/2  8741/1  

8473/2 بانک و مؤسسات مالی  56  7638/4  2312/3  

8319/1 های خدمات مالی و بیمه سایر فعالیت 57  0649/3  395 /2  

7282/1 بیمه  58  8914/2  9612/1  

3807/1 خدمات واحدهای مسکونی شخصی  59  31/2  5668/1  

3879/1 مسکونی اجاری خدمات واحدهای  60  3222/2  5751/1  

6021/2 خدمات واحدهای غیرمسکونی  61  3535/4  9529/2  

6551/1 خدمات دالالن مستغالت  62  5846/2  8782/1  

5448/1 تحقیق و توسعه  63  7691/2  7531/1  

7517/1 ای، علمی و فنی های حرفهسایر فعالیت 64  9307/2  9878/1  

3947/1 دامپزشکی های فعالیت 65  3335/2  5827/1  
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 زراعت و باغداری  هابخش ردیف 
ساخت محصوالت  

 غذایی 

ساخت مواد و 

 های شیمیاییفراَورده 

8812/1 های اداری و خدمات پشتیبانی فعالیت 66  1474/3  1348/2  

4521/1 امور عمومی و خدمات شهری  67  4295/2  6479/1  

4083/1 امور دفاعی  68  3562/2  5982/1  

4152/1 امور انتظامی  69  7013/2  606 /1  

3807/1 تأمین اجتماعی اجباری  70  31/2  5668/1  

5621/1 آموزش 71  6135/2  7727/1  

4874/1 های مربوط به سالمت انسان فعالیت 72  4885/2  6879/1  

3919/1 مددکاری اجتماعی  73  3288/2  5795/1  

74 
سایر خدمات عمومی ، اجتماعی .  

 شخصی و خانگی 
6146/1  7013/2  8323/1  

7408/2 تولید، انتقال و توزیع برق  75  5857/4  1104/3  

8038/150 مجموع    6416/252  4262959/169  

 منبع: محاسبات تحقیق                       

دارای بیشترین    6416/252دهد بخش ساخت محصوالت غذایی با مقدار  می  نتایج محاسبات نشان 

گذاری بیشتر در این بخش، رشد بیشتری  گذاری است و سرمایهزمینه نفوذ است و در اولویت سرمایه

  4262/169های شیمیایی با مقدار  ازآن بخش ساخت مواد و فرآورده شود. پس را در تولید موجب می

گذاری  در اولویت سوم سرمایه  8038/150س بخش زراعت و باغداری با مقدار  در اولویت دوم و سپ

 قرار دارد.
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 ی( زراعت و باغدارده بخش با باالترین زمینه نفوذ ) .3نمودار 

 منبع: محاسبات تحقیق 

 
 ی( زراعت و باغدارترین زمینه نفوذ )ده بخش با کم .4نمودار 

 منبع: محاسبات تحقیق 

 
 یی(ساخت محصوالت غذاده بخش با باالترین زمینه نفوذ ) .5نمودار 

 منبع: محاسبات تحقیق 

 
 یی(ساخت محصوالت غذاترین زمینه نفوذ )ده بخش با کم .6نمودار 

 منبع: محاسبات تحقیق 
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  ی هاساخت مواد و فراورده ده بخش با باالترین زمینه نفوذ ) .7نمودار 

 یی( ایمیش

 منبع: محاسبات تحقیق 

 
  ی هاساخت مواد و فراورده ترین زمینه نفوذ )ده بخش با کم .8نمودار 

 یی( ایمیش

 منبع: محاسبات تحقیق 

برنامه  به دستیابی گرو  در  باال  اقتصادی  به توجه  اقتصادی، ریزیرشد  سوق  و هاقابلیت  جدی 

بهگذاریسرمایه بخش ها  دولت سمت  است.  استراتژیک  سیاست های  باید  برای  ها  مناسبی  های 

وری را  ها تعیین کنند تا بتوانند از منابع محدود باالترین بهره ی این بخشسوبه تخصیص بهینه منابع  

 کسب کنند. 

 گیری  بحث و نتیجه

طور که در  شود. همان هایی نوین استخراج  های کلیدی کشور با روش در این تحقیق سعی شد، بخش 

ازآن ترین اولویت را کسب کرد، پس آمد، صنایع ساخت مواد غذایی باال  های تحقیق قسمت یافته 

های زیر، نتایج صنایع ساخت مواد شیمیایی و در آخر زراعت و باغداری حائز اهمیت گردید. گزاره 

 دیگری است که از این مطالعه به دست آمد: 

درصد در نیمه اول.    4/86نیمه دوم بازه پیوندهای پیشین قرار دارند و  ها در  درصد کل بخش   3/13 -

ای پیوند پیشین ضعیف هستند و زنجیره ارزش  های اقتصادی دارب بخش دهد غالاین نتیجه نشان می 

-صورت شدیدتری در پیوندهای پسین بههای مختلف امتداد زیادی ندارد. این پدیده به در بخش

  92ها در نیمه دوم بازه پیوندهای پسین قرار دارند و  درصد بخش   8ی که  اگونه به خورد،  چشم می

 درصد در نیمه اول. 
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بین بخش  - درصد متعلق به بخش صنعت )صنایع وابسته به کشاورزی، صنایع    50  ،های منتخبدر 

درصد کشاورزی )زراعت و باغداری،    34وابسته به مواد شیمیایی و صنایع وابسته به نفت و گاز(،  

 درصد خدمات است. 8درصد نفت و گاز و  8ری، جنگلداری، ماهیگیری(،  دامدا

بخش  - تغییر درایه  اثر  بر  ماتریس ضرایب،  منتخب، بخش عمده در  و خرده های  و فروشی  فروشی 

حجم باالی    دهنده نشان تعمیر وسایل نقلیه موتوری و موتورسیکلت بیشترین سهم تغییر را داشت که  

های تأمین اجتماعی اجباری و خدمات  است، همچنین بخش در کشورداللی و اقتصاد غیرتولیدی  

از   ناشی  که  داشتند  را  تغییر  سهم  کمترین  شخصی  مسکونی  بودن   کششکمواحدهای  و    بودن 

 است.ضروری بودن این نیازها در جامعه
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