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ـتند. ک    ياستگذاریو س يزیبرنامه ر يبرا يور بهره ست،یز طیدر تجارت، مح ژهیو جدول داده ستانده به لیتحل   تیـ فیمـورد توجـه هس
ـاب نـوع تکنولـوژ     یها بستگ تحلیل نیا   يمحصـول در مقابـل تکنولـوژ     ي(تکنولـوژ   يبه نحوه ساخت جدول متقارن بر اسـاس انتخ

ـاب نـوع تکنولـوژ    اریـ ملـل متحـد اخت   ان) دارد. در دستورالعمل سازمتیفعال ـاب نـوع          يانتخ بـه کشـورها واگـذار شـده اسـت.  انتخ
ـاب از تول  نیو همچنـ  ينهاد آمار ازیو ن یبر اساس قضاوت شخص رانیدر ا  يتکنولوژ صـورت گرفتـه اسـت.      یعناصـر منفـ   دیـ اجتن

ـتانده متقـارن، نـوع تکنولـوژ      نیدواز ت شیپ ینیروش ع کیبا  توان یم ایمقاله آن است که آ نیدر ا یپرسش اساس   يجـدول داده س
ـنهاد یه پمقالـ  نیدر ا یمناسب را مشخص نمود؟  هدف اساس ـنج  یروشـ  ش دربـاره   هیاسـت تـا بـر اسـاس آزمـون فرضـ       یدر اقتصادس

 ایـ محصـول   يشده است که در آن  فـرض تکنولـوژ   شنهادیپ Fمنظور آزمون  نیا يگردد.  برا يریگ میتصم  يانتخاب نوع تکنولوژ
محصـول باشـد، در    يغالـب در بخـش مـوردنظر فـرض تکنولـوژ      ي.  اگر فرض تکنولوژگردد یانتخاب م تیفعال يفرض تکنولوژ

ـا    تیـ فعال  ياز تکنولـوژ  تـوان  یمـ  صـورت،  نیـ ا ریـ . در غگردد یم يرویفرض پ نیاز ا یانتقال محصوالت فرع ـتفاده نمـود.  نت  جیاس
غالـب،   يتکنولـوژ  ياقتصـاد  يهـا  از بخـش  ینشـان داده اسـت کـه در بعضـ     1390ستانده سال   -جدول داده يها برا  آزمون ياجرا

 بوده است. تیفعال يغالب، تکنولوژ يبخش ها تکنولوژ ریمحصول و در سا يتکنولوژ
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 مقدمه -1
مطــرح شــد،  1968در ســال کــه جــداول عرضــه و مصــرف توســط ســازمان ملــل  از زمــانی

هاي مختلف در محافل علمی براي تبدیل جـداول عرضـه و مصـرف بـه جـدول داده       بحث
ستانده متقارن صورت گرفت.  در این راستا، دو فـرض تکنولـوژي  محصـول و تکنولـوژي      

.  ایـن  1خـود مطـرح شـدند    فعالیت جهت انتقال محصوالت فرعی به رشته فعالیت مربوط بـه 
اند. در  زمینه ظهور عناصر منفی در جداول داده ستانده متقارن متمرکز بوده مباحث بیشتر در

دلیـل پـایین بـودن     این خصوص برخی از پژوهشگران بر این باورند که ظهور عناصر منفی به
هاي آماري، عدم دقت در ثبت، گردآوري، طبقه بندي و محاسبات می باشـد.   کیفیت طرح

ر ایـن اسـت کـه مشـکالت فـرض تکنولـوژي  محصـول         هاي ملی نیز باور بـ  در نظام حساب
بندي درست، عدم تشخیص صحیح تفاوت بین محصول اصلی و محصـول   دلیل عدم طبقه به

بـا ایـن حـال،     .ثانویه است و خطاهاي آماري را نیز باید در ایجاد عناصر منفی دخیل دانست
 نظام حسابهاي ملی از فرض تکنولوژي  محصول حمایت می کند.

ایــن ادعــا کــه فقــط کیفیــت و محاســبات  2)2002گــر ماننــد دي مســنارد (برخــی دی
تواند در تولید عناصر منفی دخالت داشـته باشـد را رد کـرده و معتقـد هسـتند کـه چـون         می

کنـد، تولیـد عناصـر     فرض تکنولوژي  محصول اتصال داخلی جریـان محصـول را قطـع مـی    
 .3رسد نظر می منفی منطقی به

انـد.   اد جداول را در ظهور عناصر منفـی مـورد بررسـی قـرار داده    برخی محققان اثرات ابع
دراین رابطه تحقیقات نشان داده است که هیچ شواهدي دال بر اینکه تعداد عناصر منفی بـا انـدازه   

 

 
   .  )1388 (اصغر و فرشاد مؤمنی بانوئی، علی -1

2- Mesnard(2002) 
) توسـط اسـتینج و   Activity technology( درخالل این مباحث فرض جدیدي تحت عنوان تکنولوژي  فعالیت  -3

جـاي اسـتفاده از فـرض     مطرح گردید. در ایـن فـرض بـه    )A.E. Steenge and P.J.A. Konijn, 1995( کونین
عناصـر منفـی مشـاهده     گونـه  هیچالگو  این درتکنولوژي  محصول، مفهوم جدید تکنولوژي  فعالیت استفاده شده است. 

ک نقطه ضـعف در آن وجـود دارد و   ، یحال بااینو ادعا بر این است که از کارایی باالتر نیز برخوردار است.   شود نمی
 آید. دست می آن این است که در این مدل یک بردار تقاضاي نهایی به
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تعداد عناصـر منفـی برحسـب     1جدول .  در 1جدول داده ستانده متقارن مرتبط باشد، وجود ندارد
آمریکا دیـده مـی شـود.  نکتـه حـائز       2007فعالیت و محصول مربوط به جدول داده ستانده سال 

اسـترالیا،   2005سـتانده سـال    -اهمیت آن است که با مقایسـه نتـایج ایـن جـدول بـا جـداول داده      
الً عناصـر  مـورد) را حـذف کنـیم (معمـو     49شود. اگر عناصر قطري ( شباهت زیادي مالحظه می

 درصد از عناصر غیرقطري منفی هستند. 54/43قطري منفی نیستند) ، 
 

 مقایسه عناصر منفی در جداول داده ستانده فعالیت در فعالیت و محصول در محصول  -1جدول

 برحسب فعالیت بر حسب محصول
 

 تعداد  درصد
 تعداد  درصد عالمت منفی

 عالمت منفی
 کشاورزي ، جنگلداري، ماهیگیري، شیالت و شکار 1 33/8 9 29/64

 معدن 5 67/41 7 50
 آب ، برق، گاز 1 33/8 3 43/21

 ساختمان 0 0 0 0
 صنعت 8 67/66 3 43/21

 عمده فروشی 5 67/41 0 0
 خرده فروشی 5 67/41 0 0
 حمل ونقل و انبارداري 6 50 4 57/28
 اطالعات 5 33/58 6 86/42
 مالی، بیمه، مستغالت، اجاره داري امالك (منقول و غیرمنقول) 6 50 4 57/28

 خدمات کسب و کار 7 33/58 7 50
 خدمات آموزشی،بهداشتی و تأمین اجتماعی 6 50 6 86/42
 و خدمات رستوران هنر، سرگرمی، تفریح، اقامتگاه 6 50 3 43/21
 جز دولت سایر خدمات به 6 50 4 57/28
 خدمات دولتی 1 33/8 12 71/85
 کل 68 59/43 68 59/43

 2مأخذ: دي مسنارد
 

 
1 Eurostat 2008, pp. 325-326 

2 Mesnard(2011) 
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هاي حـذف عناصـر منفـی معطـوف شـده اسـت.در ایـن         بخشی از مطالعات به روش
  رابطه روشهاي مختلفی ابداع شده است که مهمترین آنها روش آلمون، روش آرمسترانگ

 .1و روش استینج می باشد
منفی وجود دارد، باید به ایـن نکتـه   هایی براي حذف عناصر  فارغ از اینکه چه روش
 2کنـد. هوکسـترا   هاي فوق ما را از الگـوي داده سـتانده دور مـی    توجه داشت که بیشتر روش

گیـري،   هـایی کـه خطـاي انـدازه     توان با دسـتکاري داده  کند که عناصر منفی را می اشاره می
فراینـد بـراي حـذف     ناهمگنی و غیره دارند حذف نمود.  راهنماي اتحادیه اروپا نیـز از ایـن  

یاد شده است. امـا ایـن روش فقـط     3عناصر منفی استفاده کرده است که از آن به نوفه سفید
کوچک کاربرد دارد.  با این حال هنـوز نظـام حسـابهاي ملـی، راهنمـاي       منفی براي عناصر

 دالیـل ایجـاد عناصـر منفـی در جـداول داده سـتانده       اتحادیه اروپا و بسیاري از تحلیلگران به
 متقارن پی نبرده اند.

برخی از اقتصاد دانان بر این باور هستند که نباید جـدول عرضـه و مصـرف را تغییـر     
تالش کرد این موضوع که چه عاملی باعث  ایجاد عناصر منفی در  4)2002داد. دي مسنارد(

 اي نرسید. جداول داده ستانده می شود را مورد آزمایش قرار دهد اما به نتیجه
هستند و  5کوپ یانسن وتن را   ود اکثر کشورها پایبند به نظریه تحریم شدهبا این وج

جداول داده ستانده خود را بر اساس جـداول داده سـتانده متقـارن محصـول در محصـول بـا       
 تکنولوژي  محصول بنا نهاده اند.

تـوان  در   طورکلی الگوهاي داده ستانده متقارن را با توجه به فرض تکنولوژي مـی  به
 ارائه شده است.   2جدول گروه تقسیم بندي نمود که در  چهار

 

 
 . 1391اصغر، جلودار ممقانی، محمد، عباس شاکري و منوچهر عسگري، مهاجري، پریسا،بانوئی، علی -1

2- Hoekstra( 2005) 
3- White noise 
4- Mesnard(2002) 
5- Kop Jansen and ten Raa(1990) 
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 1)2009، طبق میلـر و بلیـر(   Aعناصر منفی ظاهر می شود.  براي مدل  Cو  Aدر الگوهاي 
و ساختار نهـاده هـر محصـول     "ستانده هر فعالیت  ناشی  از محصول هایی به نسبت ثابت است"، 

ت.  این فرض بـراي محصـوالت ثانویـه کـاربرد     مستقل از فعالیتی  است که آن را تولید کرده اس
فراوان دارد اما براي برخی محصوالت از جمله فعالیـت  نفـت و گـاز قابـل اسـتفاده نیسـت. ایـن        

کند، بلکه جداول عرضه و مصـرف آن نیـز بایـد بـه شـکل       فرض نه تنها عناصر منفی را تولید می
 .  2باشد اده آن میمربع باشد که این هم از دیگر محدودیت هاي ناشی از استف

 
 الگوهاي داده ستانده متقارن  -2جدول 

 ساختار ثابت فروش تکنولوژي نوع فرض
 نوع جدول 

 ستانده -داده
 فعالیت در فعالیت محصول در محصول

 A B C D مدل

 تکنولوژي  فعالیت تکنولوژي  محصول فرض
ساختار ثابت 
 فروش فعالیت

ساختار ثابت 
 فروش محصول

 توضیح

هر محصول با 
روش مخصوص 

 خود تولید به
می شود بدون در  

نظر گرفتن اینکه 
این محصول توسط 
چه فعالیتی  تولید 

 شده است

هر صنعتی روش 
بخصوصی براي 
تولید دارد بدون 
توجه به ترکیب 
 محصوالت خود

هر فعالیتی  
ساختار فروش 
مخصوص خود 
را دارد بدون 

توجه به ترکیب 
محصوالت 
 فروش رفته

هر محصولی 
ساختار فروش 

مخصوص خود را 
دارد بدون توجه 

به اینکه این 
محصول توسط چه 
فعالیتی تولید شده 

 است.
 بدون عناصر منفی با عناصر منفی بدون عناصر منفی با عناصر منفی عناصر منفی

 3)2011مسنارد( مأخذ:

 

 
1- Miller, R. E. and Blair, P. D.(2009)  
2- Eurostat (2008) 
3- Mesnard(2011) 
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فرض بر این است که کل ستانده "که میلر و بلیر باور دارند  همانطوريB براي مدل 
سـاختار نهـاده هـر فعالیـت      "با نسبت ثابتی تولیـد مـی شـود.    [i]توسط فعالیت  [j]محصول 

نیز مورد  1)1997مستقل از محصولی است که تولید شده است. این موضوع را متی و تن را(
مواد مورد نیاز هیچ ارتباطی به محصول اولیـه  "کنند: میتوجه قرار داده اند به طوري که بیان 

بر ایـن در   این فرض واقع بینانه براي صنعت و براي کوتاه مدت است. عالوه "و ثانویه ندارد
این فرض،  سه اصل از چهار اصول باید برقرار باشند. تـراز مـالی ، تغییـر ناپـذیري قیمـت و      

ر منفی در جدول داده ستانده متقـارن ظـاهر   ممکن است که عناص Cمقیاس تولید.  در مدل 
 عناصر منفی ظاهر نمی شود. Dشود اما در مدل 

مبحث جدیدي که اخیراً به آن توجه شده اسـت بحـث انتخـاب فـروض تکنولـوژي      
مطابق رهیافت اقتصاد سنجی می باشد که مقاله حاضـر نیـز بـر آن تمرکـز دارد. بـه عبـارت       

فروض تکنولوژي و بررسی دالیل ایجاد عناصر منفـی   جاي آنکه بر عواقب انتخاب دیگر به
تمرکز کنیم این سوال را پاسخ مـی دهـیم کـه در چـه شـرایطی از فـروض تکنولـوژي بایـد         

نظـر   ) شروع شده و به2013را( استفاده کنیم. ادبیات این رهیافت با مقاله اي از کانتوچه و تن
 ستانده ایجاد نماید.رسد این موضوع تحول اساسی براي تهیه جداول داده  می

تجربه چندین ساله مرکز آمار ایران نشان می دهد که استفاده از فرض تکنولـوژي در ایـران   
اي  نیز به سمت و سوي فروض تکنولوژي مختلط رفته است که بر اساس تشابه ترکیب نهاده

و یا بـه  گیرد  را در بر می اي گروه کاالیی که آن کاالي موجود در هر درایه به ترکیب نهاده
شود به دو ماتریس مختلـف تخصـیص داده    اي بخشی که کاال در آن تولید می ترکیب نهاده

سـازي   پیـاده 1380این روش که براي جداول داده سـتانده   .)1386 ،رانی(مرکزآمارا شود می
شده است گرچه از طریقی غیر از رهیافت اقتصاد سنجی انجام شده است امـا فرآینـد آن در   

بـر اینکـه    رسد کـه رهیافـت اقتصـاد سـنجی عـالوه      نظر می حال به ابهام است.با ایناي از  هاله
 گیرد. اي بهره می مقبولیت عمومی دارد از فرآیند مشخص علمی شناخته شده

 

 
1- Mattey, J.P. and T. ten Raa(1997)  
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تدوین جدول ":1آمده است 1380از طرف دیگر در مقدمه کتاب جدول داد ستانده 
ولـوژي کـاال بـا انجـام تعـدیالتی      مرکـز آمـار عمـدتاً از فـرض تکن     1380داده ستانده سـال  

شود گرچه  که مالحظه می . همانطوري"براساس فرض تکنولوژي مختلط استفاده شده است
کند اما درصد  درصد جدول داده ستانده از فرض تکنولوژي محصول تبعیت می 50بیش از 

معین فرض تکنولوژي محصول و فعالیـت آن مشـخص نیسـت. ایـن درحـالی اسـت کـه در        
قتصاد سنجی دقیقاً مشخص می شود که چند درصد جـدول داده سـتانده از فـرض    رهیافت ا

(البته با این  ي فعالیت استفاده شده استژتکنولوژي محصول و چند درصد از فرض تکنولو
شرط که فقط در تهیـه جـداول داده سـتانده از دو فـرض تکنولـوژي فعالیـت و تکنولـوژي        

 محصول استفاده کنیم).
هـاي مختلـف    ارائه راهکار براي گزینش فروض مناسب با بخـش  هدف از این مقاله

کـارگیري   منظور حصـول اطمینـان از اینکـه جـداول نهـایی عـاري از خطـاي بـه         اقتصادي به
تواند تبعات منفی در کیفیت نتایج داشـته باشـد. ایـن مقالـه در      فروض نادرست است که می

تـرین فـروض    الت فرعـی، مناسـب  ل پاسخ دهد که براي انتقـال محصـو  انظر دارد به این سو
ست؟ اهمیت ایـن مقالـه در آن اسـت کـه نهادهـاي آمـاري       یبراساس معیار اقتصاد سنجی چ

توانند از روش شناسی این مقاله براي تهیـه جـداول داده سـتانده کـه بـراي اولـین بـار در         می
 ایران معرفی شده است استفاده نمایند. 

 
 مرور ادبیات موضوع تحقیق  -2

) صـورت  2013را ( تنها مطالعه در خصوص آزمون فروض تکنولوژي  توسط کانتوچه و تن
رشـته   47محصـول و   43گرفته است.  این آزمون براي کشور اسپانیا (آندلوس) و در سطح 

معادلـه رگرسـیون    2793اسـت.  در آن تحقیـق    1995فعالیت انجام شد که سـال مرجـع آن   
معادله رگرسـیون بـراي بررسـی فـرض      2304صول و منظور بررسی فرض تکنولوژي  مح به

 

 
 23ص )،1386(رانیمرکزآمارا -1
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درصـد   82عنوان مثال  باشد. به تکنولوژي  فعالیت برآورد شد.  نتایج حاصل جالب توجه می
عنـوان فعالیـت اصـلی) در     هاي مرتبط با شـیالت (بـه   هاي مورد نیاز شیالت و فعالیت از نهاده

عنوان فعالیـت   کنند (به ی تولید میهایی که شیالت و محصوالت شیالت مقایسه با سایر فعالیت
همـین دلیـل ادعـا شـده اسـت کـه در فعالیـت         فرعی) از نسبت مشابهی برخوردار اسـت.  بـه  

شیالت فرض تکنولوژي  محصول از اعتبار باالیی برخـوردار اسـت.  البتـه ایـن موضـوع بـه       
 اد.را به سایر کشورها تعمیم د توان آن هاي خرد هر کشور بستگی دارد و نمی داده

 
 فرض تکنولوژي  محصول آزمونپارامترهاي تخمینی   -3 جدول

 صفرغیر تعداد نهاده
)p( 

 تعداد رشته فعالیتها
)n( 

 تعداد کارگاه
)r( 

 محصوالت

 محصوالت شیالت 168 2 58
 محصوالت پاالیشگاهی 64 3 56
 محصوالت فوالدي 1470 4 58
 کاغذ و خمیر کاغذ 817 5 57

 سبزیجات و ماهی حفظ و کنسرو 396 4 65

 )2013را (مأخذ: کانتوچه و تن
 

 فعالیت تکنولوژي  فرض آزمون ینیتخم يپارامترها - 4جدول

هاي  تعداد نهاده
 غیرصفر

)( 

تعداد کارگاهها
)( 

تعداد انواع مختلف ستانده 
 ستانده ثانویه مشتمل بر
)( 

 محصوالت

 شیالت 3 173 57
 پاالیشگاهیمحصوالت  4 9 43
 محصوالت فوالدي 14 1087 51
 کاغذ و خمیر کاغذ 7 51 45

 سبزیجات و ماهی حفظ و کنسرو 12 148 57

 )2013مأخذ: کانتوچه و تنرا(
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) و پارامترهـاي فـروض تکنولـوژي     پارامترهاي فروض تکنولوژي  محصول(
ــت pji فعالی mmm ــدول در ,, ــدول و  3ج ــروض     4ج ــایج ف ــه نت ــت.  خالص ــده اس آم

شـود، بـه    دیده می شود. همانگونه که مشاهده می5جدول تکنولوژي محصول و فعالیت در
هـا از فـرض تکنولـوژي     استثناي کنسرو و نگهداري مـاهی و سـبزیجات بقیـه رشـته فعالیـت     

 کنند.محصول تبعیت می
 

 مقایسه آزمون فرض تکنولوژي  محصول و فعالیت -5 جدول

 تکنولوژي فرض
(درصد) محصول

فرض تکنولوژي
 (درصد) فعالیت

 محصوالت

 شیالت 11/42 03/81
 محصوالت پاالیشگاهی 93/20 21/73
 محصوالت فوالدي 57/21 03/31
 کاغذ و خمیر کاغذ 89/48 12/49

سبزیجات و ماهی حفظ و کنسرو 42/68 31/32
 )2013را(مأخذ: کانتوچه و تن                

 
 گزینش فروض جداول داده ستانده-2

ترین موضوعات مورد توجه در نهادهاي آماري  انتخاب نوع جدول داده ستانده یکی از مهم
طـرف بـه مزیـت جـدول داده سـتانده       ) از یکSNA93باشد. هرچند نظام حسابهاي ملی( می

ه سـادگی از کنـار جـدول داد    محصول در محصول توجه داشته است، ولی از طرف دیگر به
دستورالعمل تهیه جـدول داده   1999ستانده فعالیت در فعالیت گذشته است تا اینکه در سال 

ستانده توسط سازمان ملل ارائه شد که در آن، درباره جدول داده ستانده فعالیت در فعالیـت  
 .1با جزئیات بیشتر بحث و بررسی شده است

 

 
1- Rueda-Cantuche, J.M. and T. ten Raa,( 2009) 
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لیت در فعالیـت مزیـت   مدعی شد که جدول فعا 1)2008دستورالعمل اتحادیه اروپا (
کمتري نسبت به داده ستانده متقارن محصول در محصول دارد.  در آن استدالل شـده اسـت   

اي را از اقتصاد نشـان   ها است، تصویر واقع بینانه اي از کارگاه که چون یک صنعت مجموعه
ادعـا    60/4دهد.  این دستورالعمل با در نظر گرفتن الگوهاي داده ستانده، در پاراگراف نمی

دارد که تحلیلگران عالقه اي به جدول داده ستانده متقارن فعالیت در فعالیت از خـود نشـان   
 .2شود ندرت برحسب ستانده فعالیت تحلیل می دهند، زیرا تقاضاي نهایی به نمی

رونـد   سراغ تکنولوژي  مختلط مـی  شاید یکی از دالیل اینکه هنوز برخی کشورها به
، بـراي مثـال، در آمریکـا    3)2011روض باشد. طبق دي مسنارد(سردرگمی در انتخاب نوع ف

از تکنولـوژي  مخـتلط (ترکیبـی) اسـتفاده      1992و  1987، 1982، 1972،1977هاي  در سال
، علـت اسـتفاده از روش جـایگزین در ایـن     4)2002شده است.  طبق جیمین جو و دیگـران( 

 کشور، اجتناب از عناصر منفی بوده است.
عمـومی بـه جـدول داده سـتانده متقـارن فعالیـت در فعالیـت، نظـام         با افـزایش اقبـال   

اي را بـه ایـن بحـث اختصـاص داده اسـت.  بـا ایـن         ، دو فصل جداگانه2008حسابهاي ملی 
هاي ملی و نه دسـتورالعمل داده سـتانده اتحادیـه اروپـا بـه چگـونگی       وجود، نه نظام حساب
لعمل اتحادیه اروپا انتخـاب نـوع الگـوي    ا ستانده نپرداخته است. دستور-انتخاب الگوي داده

ستانده را در اختیار هر کشـور بـا توجـه بـه هـدف و تحلیـل آن قـرارداده اسـت.  ایـن          -داده
بـراي محصـوالت همگـن الگـوي داده      SNA93دستورالعمل نیز همانند نظام حسـابهاي ملـی  

دسـتورالعمل  ).  دربخشـی از ایـن   31ستانده فعالیت در فعالیت را پذیرفته اسـت (پـاراگراف   
هـاي جدیـد،    وري و تکنولوژي آمده است که جدول محصول در محصول براي تحلیل بهره

کـه   ها، سیاست انرژي و سیاسـت محـیط زیسـت مفیـد اسـت، درحـالی       مقایسه ساختار هزینه
هاي پـولی و   جدول فعالیت در فعالیت براي تحلیل مسائلی مانند اصالحات مالیاتی و سیاست

 

 
1- Eurostat(2008) 
2- http://www.idescat.cat/sort/sort35,1,2/351.cantuche.pdf 
3- Mesnard(2011) 
4- Jiemin Guo and et.al.(2002) 
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برخالف دستورالعمل اتحادیه اروپا، نظام حسـابهاي ملـی تنهـا بـه برخـی       مالی کاربرد دارد.
نکات کلی بسنده کرده و اینکه چه نوع الگویی براي چه نـوع تحلیلـی بایـد مـورد محاسـبه      

ــرد اشــاره  ــرار گی ــا (  ق ــه اروپ ــق اتحادی ــن  309، در صــفحه 1)2008اي نداشــته اســت.  طب ای
رهاي کیفیت مـورد نیـاز نهادهـاي آمـاري را     نوع جداولی که معیا "دستورالعمل آمده است

دارا باشند، جدول فعالیت در فعالیت بر پایه فـرض سـاختار ثابـت فـروش محصـول اسـت و       
ــر پایــه فــرض تکنولــوژي  محصــول اســت.  ایــن    جــدول متقــارن محصــول در محصــول ب

 "دست آورده اند. گیري در اثر تجاربی که حاصل شده است، این کشورها به نتیجه
تـوان گفـت کـه انتخـاب نـوع جـدول داده سـتانده موضـوع اصـلی           کلی مـی طـور  به

اتحادیه  2008) نبوده است گرچه در نسخه 2008و  1995دستورالعمل اتحادیه اروپا (نسخه 
هرحـال چنـان    تري نسبت به نظام حسابهاي ملی ارائه داده است.  به انداز مشخص اروپا چشم

ي ارتباط بین جداول عرضـه و مصـرف و جـداول    رسد که یک استاندارد قوي برا نظر می به
 متقارن مورد نیاز باشد.

 
 هاي نظري و کاربرد تجربی آزمون فروض تکنولوژي  پایه  -3
شود؛ محصول اصـلی،   طور معمول در هر فعالیت اقتصادي بیش از یک محصول تولید می به

فعالیـت  و محصوالت فرعی.  این محصـول(هاي) فرعـی ممکـن اسـت محصـول اصـلی در       
کـاري بـراي انتقـال     دیگري از اقتصاد باشـد.  فـروض تکنولـوژي (محصـول و فعالیـت) راه     

عنـوان   محصوالت فرعی تولید شده از هـر فعالیـت بـه فعالیـت دیگـري اسـت کـه در آن بـه        
گردد.  براي محاسبه جداول داده ستانده متقارن فعالیت در فعالیت،  محصول اصلی تولید می

(اصـلی) باشـد و    لیـت منتسـب بـه یـک محصـول یـا گـروه محصـول        الزم است که هـر فعا 
 محصول(هاي) فرعی از آن فعالیت به فعالیت اصلی خودش منتقل شود.

 

 
1- Eurostat(2008) 
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 پایه هاي نظري  -3-1
(کشـاورزي و   ) دو گـروه محصـول متفـاوت   6فرض کنید در یک فعالیـت، طبـق جـدول (   
ــن جــدول،    ــق ای ــد گــردد. طب واحــد  20واحــد محصــول کشــاورزي و   130صــنعتی) تولی

بـر   عبـارت دیگـر، در فعالیـت کشـاورزي عـالوه      محصوالت صنعتی تولیـد شـده اسـت.  بـه    
(محصـوالت صـنعتی) هـم تولیـد     2(محصوالت کشاورزي)، محصول فرعـی 1محصول اصلی

 شده است.
 عرضه(ستانده)  -6جدول                                                   
فعالیت

 محصول

 عرضه(ستانده کل)
 کل ستانده فعالیت صنعتی فعالیت کشاورزي

 130 0 130 ارزش محصوالت کشاورزي
 220 200 20 ارزش محصوالتی صنعتی

 0 0 0 ارزش برق
 0 0 0 ارزش آب

 350 200 150 جمع ارزش ستانده
 3)2008مأخذ:اتحادیه اروپا(

 
 بــر از طــرف دیگــر فــرض بــر ایــن اســت کــه در ایــن دو فعالیــت اقتصــادي، عــالوه 

محصــوالت کشــاورزي و صــنعتی، بــرق و آب هــم مصــرف مــی شــود.  همانگونــه کــه در 
واحد  20واحد محصول( 150) مشاهده می شود، در فعالیت کشاورزي براي تولید 7جدول(

 60واحد محصول کشاورزي)، صفر واحد محصوالت کشـاورزي،   130محصول صنعتی و 
 رد نیاز است.واحد آب مو 30واحد برق و  60واحد محصوالت صنعتی،

 
 

 

 
1- Primary Production 
2- Secondary production 
3- Eurostat(2008) 
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 مصرف واسطه  -7جدول
فعالیت

 محصول

 مصرف واسطه(ساختار هزینه)
 کل نهاده فعالیت صنعت فعالیت کشاورزي

 80 80 0 محصوالت کشاورزي

 90 30 60 محصوالتی صنعتی

 80 20 60 برق

 100 70 30 آب

 350 200 150 جمع ارزش نهاده

 )2008اتحادیه اروپا(مأخذ: 
 

 مصرف واسطه(سهم نهاده ها)  -8جدول 
فعالیت

 محصول

 مصرف واسطه(سهم نهاده ها)
 کل نهاده فعالیت صنعت فعالیت کشاورزي

 4/0 4/0 0 محصوالت کشاورزي
 55/0 15/0 4/0 محصوالتی صنعتی

 5/0 1/0 4/0 برق
 55/0 35/0 2/0 آب

 1 1 جمع سهم ارزش نهاده ها
 )2008(مأخذ: اداره آمار اتحادیه اروپا 

 
واحد محصول صنعتی در فعالیـت   200توان دریافت که براي تولید  با کمی تفکر می

 70واحـد بـرق و    20واحد محصوالت صـنعتی،  30واحد محصوالت کشاورزي، 80صنعتی،
واحد نهاده) مورد نیاز است.  اگر فرض تکنولوژي  محصـول برقـرار    200واحد آب (جمعاً 

نسبتی که براي تولید محصـول صـنعتی در فعالیـت     باشد به این معنی خواهد بود که به همان
) به همـان نسـبت بـراي تولیـد محصـول      8بایست طبق جدول( صنعتی استفاده شده است، می

صنعتی در فعالیت کشاورزي از نهاده ها استفاده شود(یعنی براي تولیـد هـر واحـد محصـول     
حـد بـرق و   وا 1/0واحد محصـوالت صـنعتی،    15/0واحد محصول کشاورزي،  4/0صنعتی 
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واحد محصول صـنعتی در   20عبارت دیگر براي تولید  واحد آب مورد نیاز است).  به 35/0
واحد برق و  2واحد محصول صنعتی،  3واحد محصول کشاورزي،   8فعالیت کشاورزي به 

منظــور جابجــایی محصــول صــنعتی از فعالیــت  واحــد آب مــورد نیــاز اســت.  بنــابراین بــه 7
تی(فعالیت اصـلی خـودش) الزم اسـت نهـاده هـاي مـرتبط نیـز از        کشاورزي به فعالیت صنع

 ) به سمت فعالیت صنعتی منتقل گردد.9فعالیت کشاورزي طبق جدول(
 

 نقل و انتقال مطابق فرض تکنولوژي محصول -9جدول 

فعالیت        
 محصول

 جدول مصرف واسطه
فعالیت         ها) (انتقال نهاده

 محصول

 جدول عرضه
 ستانده صنعتی)(انتقال 

فعالیت 
 کشاورزي

فعالیت 
 صنعت

کل 
 نهاده

فعالیت 
 کشاورزي

فعالیت 
 صنعت

کل 
 ستانده

محصوالت 
 کشاورزي

8- 8 0 
محصوالت 
 کشاورزي

0 0 0 

محصوالت 
 صنعتی

3- 3 0 
محصوالت 
 صنعتی

20- 20 0 

 0 0 0 برق 0 2 -2 برق

 0 0 0 آب 0 7 -7 آب

جمع ارزش 
 نهاده

20- 20 
 

جمع ارزش 
 ستانده

20- 20 0 

 )2008(مأخذ: اداره آمار اتحادیه اروپا 
 

) 10مطابق فـرض تکنولـوژي  محصـول جـداول عرضـه و مصـرف مطـابق جـدول (        
 8شوند.  نکته قابل توجه دراین نقل و انتقاالت آن است که عناصـر منفی(منفـی    محاسبه می

شـود کـه بـه     مـی واحد) در مصرف نهاده محصوالت کشاورزي در فعالیت کشاورزي دیده 
 لحاظ اقتصادي توجیه ندارد.
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 ماتریس نهایی عرضه و مصرف مطابق فرض تکنولوژي محصول -10جدول 

 فعالیت       
 محصول

 جدول مصرف واسطه
فعالیت       

 محصول

 (ستانده کل) جدول عرضه
فعالیت 
 کشاورزي

فعالیت 
 صنعت

کل 
 نهاده

فعالیت 
 کشاورزي

فعالیت 
 صنعت

کل 
 ستانده

محصوالت 
 کشاورزي

8- 88 80 
محصوالت 
 کشاورزي

130 0 130 

محصوالتی 
 صنعتی

57 33 90 
محصوالتی 
 صنعتی

0 220 220 

 0 0 0 برق 80 22 58 برق

 0 0 0 آب 100 77 23 آب

جمع ارزش 
 نهاده

130 220 
 

جمع ارزش 
 ستانده

130 220 350 

 )2008(مأخذ: اداره آمار اتحادیه اروپا 
 

تکنولـوژي  فعالیـت برقـرار باشـد، بـه ایـن معنـی خواهـد بـود کـه ماننـد            اگر فرض 
% 87( ) بـه نسـبت تولیـد محصـول صـنعتی و کشـاورزي در فعالیـت کشـاورزي        11( جدول

ــوالت کشــاوري و   ــبت نهــاده مصــرف       13محص ــنعتی)، بــه همــان نس % محصــوالت ص
تی اســت).  هــا در فعالیـت کشــاوري بــراي تولیـد صــنع   ه درصـد از نهــاد  13(یعنــی  شــود مـی 
واحـد   0واحـد محصـول صـنعتی در فعالیـت کشـاورزي بـه        20عبارت دیگر براي تولیـد   به

واحـد آب نیـاز اسـت.      4واحـد بـرق و    8واحـد محصـول صـنعتی،     8محصول کشـاورزي،  
(فعالیـت   بنابراین براي جابجایی محصول صنعتی از فعالیـت کشـاورزي بـه فعالیـت صـنعتی     

سمت فعالیت صـنعتی   ي مرتبط نیز از فعالیت کشاورزي بهها اصلی خودش) الزم است نهاده
 منتقل شود.

) نقـل و انتقـاالت  در جـداول و عرضـه و مصـرف را مطـابق فـرض تکنولـوژي          12جدول (
 دهد. فعالیت نشان می
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ــه    ــوژي  فعالیــت ب ــایی عرضــه و مصــرف مطــابق فــرض تکنول صــورت  جــداول نه
ل و انتقـال آن اسـت کـه عناصـر منفـی در      آید.  نکته قابل توجه دراین نق ) در می13جدول(

 شود. مصرف نهاده محصوالت کشاورزي در فعالیت کشاورزي دیده نمی
 

 عرضه سهم ستانده ها -11جدول
 فعالیت              

 محصول

 عرضه(ستانده کل)
 کل ستانده بخش صنعت بخش کشاورزي

 87/0 00/0 87/0 محصوالت کشاورزي

 13/1 00/1 13/0 محصوالتی صنعتی

 00/0 00/0 00/0 برق

 00/0 00/0 00/0 آب

 00/2 00/1 00/1 جمع ارزش ستانده

 )2008(مأخذ: اداره آمار اتحادیه اروپا                   
 

 نقل و انتقاالت مطابق فرض تکنولوژي فعالیت  -12جدول 
 فعالیت
 
 محصول

 فعالیت جدول مصرف واسطه
 
 محصول

 جدول عرضه(ستانده کل)
فعالیت 
 کشاورزي

فعالیت 
 صنعت

کل 
 نهاده

فعالیت 
 کشاورزي

فعالیت 
 صنعت

کل 
 ستانده

محصوالت 
 کشاورزي

0 0 0 
محصوالت 
 کشاورزي

0 0 0 

محصوالت 
 صنعتی

8- 8 0 
محصوالت 
 صنعتی

20- 20 0 

 0 0 0 برق 0 8 -8 برق

 0 0 0 آب 0 4 -4 آب

جمع ارزش 
 نهاده

20- 20 
 

جمع ارزش 
 ستانده

20- 20 0 

 )2008(مأخذ: اداره آمار اتحادیه اروپا 
 



 133    1395زمستان / 69/ شماره ویکم هاي اقتصادي ایران/ سال بیست فصلنامه پژوهش

 

 ماتریس نهایی عرضه و مصرف مطابق فرض تکنولوژي فعالیت -13جدول 
 فعالیت
 
 محصول

 فعالیت جدول مصرف واسطه
 
 محصول

 جدول عرضه(ستانده کل)
فعالیت 
 کشاورزي

فعالیت 
 صنعت

کل 
 نهاده

فعالیت 
 کشاورزي

فعالیت 
 صنعت

کل 
 ستانده

محصوالت 
 کشاورزي

0 80 80 
محصوالت 
 کشاورزي

130 0 130 

محصوالتی 
 صنعتی

52 38 90 
محصوالتی 
 صنعتی

0 220 220 

 0 0 0 برق 80 28 52 برق

 0 0 0 آب 100 74 26 آب

جمع ارزش 
 نهاده

130 220 
 

جمع ارزش 
 ستانده

130 220 350 

 )2008(مأخذ: اداره آمار اتحادیه اروپا 
 

1شامل محصوالت  فرض کنید ماتریس مصرف  2 3  
را   مصرف شده است.  همچنـین مـاتریس عرضـه     jباشد که در رشته فعالیت 

تولید شده است.  براسـاس تعریـف     jهاي  در رشته فعالیت iکنیم که محصوالت  تعریف می
 .اتحادیه اروپا ضرایب داده ستانده محصول در محصول به صورت زیر قابل تعریف است

)1 (             
jk kjij ijkv ikjv

k j k j
ij

kj
k

u a a

a
v

 

 مصرف شده تا یک واحد از محصـول     jاست که در فعالیت  مقدار تولید ijaکه در آن
 دست آید. به
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 فرض تکنولوژي محصول   - 3-1-1
 مخصـوص  تکنولـوژي   بـا  محصـول  در فرض تکنولوژي  محصول ادعا بر این است که هر 
 تولیـد  فعـالیتی  چـه  در محصـول  این اینکه درنظرگرفتن بدون شود می تولید خود محصول به

 باشد: شده
j      PTبراي همه       )2(

ijk ika a 
، معادلـه مشــهور تکنولـوژي  محصـول حاصــل    1در معادلـه   2جـایگزینی معادلــه   بـا 

 گردد؛ می
)3(               = PT

iij jkk
k

au v 

 
 فرض تکنولوژي فعالیت -3-1-2

 را خود خاص نهاده ساختار فعالیتی هر که شود می ادعا در فرض تکنولوژي  فعالیت
 صـنعت  آن مخصـوص  کـه  کـرد  منظور نهاده ضرایب ستون توان می فعالیت هر براي . دارد
 قـرار  اسـتفاده  مـورد  کـه  اي نهـاده  نسبت یابد، تغییر صنعت ستانده ترتیب اگر حتی. باشد می
 بهتـرین  فعالیـت  تکنولـوژي   فـرض . اسـت  مهم بسیار نکته این و کند نمی پیدا تغییر گیرد می

 در چـون  . شـود  مـی  تولیـد  فرعی و جانبی محصوالت که در آن مواردي است براي کاربرد
 فـرض  بـراي  انتقـال  مـاتریس . شـوند  مـی  تولید فرآیند یک با مختلف محصوالت موارد این

 است؛ زیر صورت به فعالیت تکنولوژي 
k        ITبراي همه       ) 4(

ij ija a 
 خواهیم داشت:  4در معادله  1با جایگذاري معادله 

)5(               IT
ij ij jk

k

u v 
) Error termاي که در این مقاله عنوان می شود آن است که یک جمله خطا( ایده

صورت یک ضـریب رگرسـیون    را به اضافه می کند و بدین صورت آن 5و  3به آخر معادله 
کنـد. اگـر    رگرس مـی  کارگاهکند. در این رگرسیون نهاده را بر ستانده در سطح  معرفی می
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هـا یکسـان بـود     شوند، ضرایب نهاده هایی که در یک فعالیت تقسیم بندي می ارگاهکدر بین 
شـود.  تحمیـل ایـن تسـاوي مجمـوع       صورت  فرض تکنولوژي  محصـول تأییـد مـی    در این

گیـري   انـدازه  F مربعات پسماند را افـزایش خواهـد داد و ایـن افـزایش توسـط تـابع توزیـع       
 تکنولوژي  فعالیت هم قابل استفاده است.شود.این روش و فرآیند براي  می

تـاي آن در زمینـه    25کارگـاه انتخـاب شـوند کـه      100عنوان مثال فرض کنید که  به
تا در تولید پنیر فعالیت دارنـد.  بنـابراین اگـر      60تاي آن در تولید گوشت و 15کشاورزي،  

الً سهم نهاده شـیر  فرض تکنولوژي محصول را در نظر بگیریم به این معنی خواهد بود که مث
ــاه 100در  ــر،       1کارگ ــد پنی ــراي تولی ــه ب ــیم ک ــول کن ــا قب ــر م ــان اســت.  اگ ــدي یکس تولی

هاي مختلف وجـود دارد در ایـن صـورت سـهم نهـاده شـیر در رشـته فعالیتهـاي          تکنولوژي
 مختلف متفاوت خواهد بود.

کارگـاه تولیـد   100منظور آزمـون فـرض تکنولـوژي  فعالیـت، فـرض کنیـد  کـه         به
باشـند.   اند که فعالیت اصلی آنها تولیـد گوشـت و فـرآورده هـاي گوشـتی مـی       اب شدهانتخ

هـا از   ها در فعالیت دامداري و تولید روغن حیوانی اشتغال دارند. همه کارگـاه  برخی کارگاه
کنند.  اگـر فـرض تکنولـوژي  فعالیـت بـراي دامـداري و        محصوالت پالستیکی استفاده می

م نسبت نهاده پالستیک به کل ستانده  فعالیت گوشت (مشـتمل  روغن  حیوانی در نظر بگیری
هاي مشابه نسبت نهاده به ستانده اصلی  بایست براي همه فعالیت بر فعالیت اصلی و ثانویه) می

 شود. صورت فرض تکنولوژي  فعالیت رد می باشد در غیر این
 1تعـداد کارگـاه کـه در فعالیـت     1تعـداد کـل کارگـاه،      m(>c)3فرض کنید که 

مشـغول هسـتند     2هـاي  کـه در فعالیـت     تعـداد کارگـاه   2مشـغول بـه فعالیـت هسـتند و     
1که:  طوري به 2 3 nm m m m m  

 صورت زیر نوشت: را می توان به  0 یهصورت فرض در این
PTبراي همه            PT

0 ik ikH : a j = a j = 1,2,3,…,n 
 

 
1- Establishment 
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PTکه در آن 
ika j  ضریب فنیPT

ika j  باشد که تحـت آن فـروض    می 3امین جمله معادله
هـاي مـرتبط بـا فـرض تکنولـوژي        شود. با اجراي رگرسیون تکنولوژي محصول برآورد می

(سـمت چـپ معادلـه)     شـود  محصول و تکنولوژي  فعالیت، برآورد نهاده مربوطه حاصل می
 کــه تفــاوت بــین مقــدار واقعــی بــا مقــدار بــرآورد شــده کــه بــه آن جملــه اخــالل             

از دو رگرسیون مختلف و قـرار دادن آن   RSSگویند. با محاسبه مجموع مربعات پسماند می
هـا   را آزمون کـرد. بـا فـرض اینکـه بـراي همـه رشـته فعالیـت         0توان  می Fدر تابع توزیع 

 ها ه توان یک رگرسیون مقید را براي همه کارگا هم هستند و در نتیجه می ساختار نهاد مشابه
)r  نامنـد. رگرسـیون مقیـد هـم شـامل       ارگاه) در نظر گرفت کـه بـه آن مـدل مقیـد مـی     کتا

صـورت مسـتقل بـرآورد     هـا بایـد بـه    قید یا معادله که همه آن nهایی هستند که با  رگرسیون
 شود.

           
0 0

 

: :

ij ik jk
k

ijk ik ik ik

u a v

H a a H a j a
     

 صورت داریم: باشد در این  1iوقتی

  

11 11 11 12 12 13 13 1 1 11

12 11 21 12 22 13 23 1 2 12

13 11 31 12 32 13 33 1 3 13

1 11 1 12 2 13 43 1 1

(1) 1

(2) 2

(3)

...          .

3

( )

 ..

k k

k k

k k

j j j k jk j

u a v a v a v a v

u a v a v a v a v

u a v a v a v a v

u

j

j

j

J j ja v a v a v a v

11 (1)

12 (2)

13 (3)

( )j1 )

 

 نیز داریم  2iبراي
21 21 11 22 12 23 13 2 1 21

22 21 21 22 22 23 23 2 2 22

23 21 31 22 32 23 33 2 3 23

2 21 1 22 2 23 43 2 2

...           ...

1

2

3

k k

k k

k k

j j j k jk j

u a v a v a v a v

u a v a v a v a v

u a v a v a v a v

u a v a v

j

j

j

j ja v a v

21 j

22 2j

23 3j

j2 j j
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مـی باشـد    1iفرض تکنولـوژي محصـول بـه ایـن مفهـوم اسـت کـه مـثًال وقتـی          
ام(معادالت نامقیـد) بـا ضـرایب معـادالت      jام تا معادالت1صورت ضرایب معادالت  دراین

2,3,4iتجمیع شده(معادله مقید)  تفاوت معناداري ندارنـد.  بـراي   i      نیـز همـین ادعـا
ــر وابســته    ــرض، متغی ــن ف ــون ای ــراي آزم ــت شــود. ب ــد ثاب ــاده  بای ــاي  )امi(نه ــر متغیره را ب

(ستانده ها به تفکیک محصـول) بـه تفکیـک هـر گـروه فعـالیتی (رشـته فعالیـت)          توضیحی
شود. انتظـار مـی رود بـه تعـداد رشـته       کنیم که به آن رگرسیون نامقید گفته می رگرس می

داشته باشـیم.  شـکل کلـی رگرسـیون      RSS)، معادله رگرسیونی و به همان تعداد J( فعالیت
باشـد بـدون    سـتانده مـی   kصورت زیـر اسـت کـه در آن     باشد به 1که  لتینامقید درحا

 توجه به اینکه درکدام رشته فعالیت تولید شده است.
   

11 11 11 12 12 1 1 11 11

12 11 1 12 12 1 1 12 12

13 11 31 12 32 1 3 13 13

1 11 1 12 2 1 1 1

 

 

 

k k

j k k

k k

j j j k jk j j

u a v a v a v RSS

u a v a v a v RSS

u a v a v a v RSS

u a v a v a v RSS

 

  سازي شود. همین ترتیب باید معادله رگرسیونی پیاده هاي دیگر نیز به براي نهاده  
شود که فقـط یـک    صورت زیر نوشته می باشد به 1که  شکل رگرسیون مقید در حالتی

 معادله رگرسیونی می باشد.

1 11 1 12 2 13 3 1 1 1j j j j k jk j
j j j j j j

u a v a v a v a v

رود کـه   صورت زیر نوشت. پس انتظار مـی  توان معادله فوق را براي نهاده اول به می 
 به تعداد نهاده ها معادله رگرسیونی داشته باشیم.

            1 11 1 12 2 1 1 1 k k CU a V a V a V RSS 
رگرسـیون غیـر    و در نظر گرفتن مجموع مربعات پسـماند رگرسـیون مقیـد    با

 صورت زیر محاسبه نمود. را به Fمی توان تابع توزیع   RSSمقید
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            1 2

1 ,
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/
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n m n
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RSS RSS RSS RSS n
F

RSS RSS RSS r n
 

 
در ناحیه بحرانی قرار گیرد فرض تکنولوژي  محصول  Fکه مقدار آماره  در صورتی

 شود. رد می
توان نگاشت کـه در   صورت می زیر را به این 0در فرض تکنولوژي  فعالیت فرض 

 باشد. می 5امین جمله معادله ضریب فنی  آن 
)6(         

IT IT
0 ij ijH : a k = a k = 1,2,…,ms   

 صورت زیر است. شکل کلی معادله رگرسیون به
   1ijl ij j l ij jpl iju a v a v 

مصرف  uو  jتوسط فعالیت  )(اصلی و ثانویه ) تولید شدهkمقدار محصول ( که در آن 
براي کل تولید خود است. هنگامی فرض تکنولوژي  فعالیت برقـرار   jتوسط فعالیت  iنهاده 

توسـط   همین منظور مصرف نهاده  است که همه ضرایب رگرسیون باال با هم برابر باشند. به
 کنیم. ثانویه آن رگرس می ، روي ستانده اصلی وفعالیت 

که فرض تکنولوژي  فعالیت برقرار باشد شـکل کلـی معادلـه رگرسـیون      در صورتی
 صورت زیر خواهد بود. به

              1 2 3ij ij j j j jk iju a v v v v 
 داریم:1iعنوان مثال براي  به

     

11 11 11 12 13 1 11

12 12 21 22 23 2 12

13 13 31 32 33 3 13

1 1 1 2 3 1

k

k

k

j j j j j jk j

u a v v v v

u a v v v v

u a v v v v

u a v v v v
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بـراي آزمـون برابـري ضـرایب      F 1کالسـیک معمـوالً از آزمـون     در اقتصاد سنجی
ــا      ــود. ب ــی ش ــتفاده م ــار منعطــف اس ــا رفت ــیون ب ــه   qرگرس ــتقل در رابط ــه مس  ، 6معادل

تعـداد متغیـر هـاي      حضـور دارنـد) و    jهایی کـه در فعالیـت    (تعداد کارگاه مشاهدات
 رت زیر تعریف کرد.صو را به Fتوان آماره  توضیحی(تعداد ستانده ثانویه) می

            ´ 1^ ´ 1 ^

1 ,

1

( ) 1 ) / 1

/s j s

s

s

m m m
j s

q m

r X X m
F

RSS m m

´ 1^ ´ 1 ^1´ 1´ 1 ) /1 ) /^ 1 ) /^^ r 11( )( )( ) 1 

 و ، مجمـوع مربعـات پسـماند و     ماتریس متغیرهاي توضیح دهنده،  که در آن 
 به صورت زیر است.

( 1)

1 1 0 0

0 1 1 0

.. . .

0 0 1

0

0

1

s sm Xm

IT
ij

IT
ij s

r

a

B

a m

0

0

.. .

 

که آماره مورد نظر در ناحیه بحرانی قرار گیـرد یعنـی فـرض تکنولـوژي       در صورتی
فعالیت رد می شود و این بـدان معنـی اسـت کـه در رشـته فعالیـت مـورد نظـر بـراي انتقـال           

 محصوالت ثانویه نباید از فرض تکنولوژي  فعالیت استفاده شود.

 

 
1- Johnston, J. and J. Di Nardo, (1997) 
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 کاربرد تجربی آزمون فرضیه تکنولوژي   -3-2
 شامل تعـداد  1390ستانده سال   -این مقاله از داده هاي خرد کارگاهی طرح آماري داده  در

در  14هـا طبـق جـدول     .  این کارگاه1نفر به باال استفاده شده است 10کارگاه صنعتی  6861
 .2بخش جدا گانه تقسیم بندي شده اند 11

 

 ها به تفکیک فعالیت توزیع بخش  -14جدول 
 نام بخش کد بخش

 ساخت محصوالت غذایی 13بخش
 ساخت منسوجات 17بخش
 ساخت قالی و قالیچه 18بخش
 ساخت کاغذ و محصوالت کاغذي 22بخش
 هاي شیمیایی ساخت مواد شیمیایی و فرآورده 25بخش
 ساخت محصوالت از الستیک و پالستیک 27بخش
 ساخت محصوالت کانی غیرفلزي طبقه بندي نشده در جاي دیگر 29بخش
 آالت و تجهیزات ساخت، تعمیر و نصب محصوالت فلزي ساخته شده، به جز ماشین 34بخش
 ساخت، تعمیر و نصب تجهیزات برقی 36بخش
 بندي نشده درجاي دیگر آالت و تجهیزات طبقه ساخت، تعمیر و نصب ماشین 37بخش
 ي موتوري، تریلرو نیم تریلر ساخت وسایل نقلیه 38بخش

 ISIC4  مأخذ: دستورالعمل سازمان ملل در خصوص طبقه بندي

 

اي استفاده  نوع اقالم مصرفی واسطه 54هاي  مورد مطالعه به طور مشترك از  کارگاه
که اشاره شـد در فـرض تکنولـوژي      اند.  همانطوري نوع گروه محصول را تولید نموده 11و 

هـاي مختلـف    محصول این ادعا وجود دارد که ساختار هزینـه تولیـد هرمحصـول در بخـش    
هـا    ندارد.  براي آزمون این ادعا هر یک از نهـاده  یکسان است و هیچ تفاوتی بین آنها وجود

 

 
  )1392 (مرکز آمار ایران -1
 که توسط سازمان ملل منتشر شده است صورت گرفته است. ISIC4بر اساس دستورالعمل  بندي طبقهاین   - 2
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دست آمـد.    ) به RSS1هاي هر بخش برآورد و مجموع مربعات پسماند آن( بر حسب ستانده
رگرسـیون   572بخـش) یعنـی   11در تعداد بخـش(  نهاده) ضرب 52( بنابراین، به تعداد نهاده

 Fراي اجراي آزمون از آماره دست آید. ب متناظر با هریک به RSSتشکیل و برآورد شده تا 
کل صنعت استفاده شده اسـت.  اگـر    RSSهاي مختلف و  هر نهاده در بخش RSSبر اساس 

%) 5( ي مـورد نظـر آزمـون   داردر مقایسه با نقطه بحرانی متناظر با سطح معنا Fمقداره آماره 
مبنی بر اینکه تکنولوژي  محصـول برقـرار اسـت، پـذیرش شـده       0 یهکمتر بوده باشد فرض

 ) منعکس شده است.15است.  در این راستا، نتایج آزمون ها در جدول (
 

 ها به تفکیک فعالیت کارگاهتوزیع   -15جدول 
مجموع مربعات

 پسماند

 تعداد
ستانده

تعداد
نهاده

 تعداد
کارگاه

  (فعالیت)بخش

5/1095741 10 110  1 محصوالت غذایی ساخت 469

 2 ساخت منسوجات 567 89 4 45/388625

 3 ساخت قالی و قالیچه 392 82 3 503/27400

 4 ساخت کاغذ و محصوالت کاغذي 730 86 3 54/156584

209186576 8 108 1453  5 هاي شیمیایی ساخت مواد شیمیایی و فرآورده

1252182 7 100  6 ساخت محصوالت از الستیک و پالستیک 684

92/713720 7 130 بندي نشده در جاي دیگر طبقهساخت محصوالت کانی غیرفلزي  530 7 

1/1513501 8 98 234 
ساخت، تعمیر و نصب محصوالت فلزي ساخته شده، به جز 

 آالت و تجهیزات ماشین
8 

1/1981127 7 102  9 ساخت، تعمیر و نصب تجهیزات برقی 267

3/1274660 9 116 359 
بندي  آالت و تجهیزات طبقه تعمیر و نصب ماشینساخت، 

 نشده درجاي دیگر
10

3261673 11 128 1176 11 ي موتوري، تریلرو نیم تریلر ساخت وسایل نقلیه
237886456 36 54 6861   کل بخش

 مأخذ:محاسبات محقق

 

 
1- Residual sum of squares 
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 صورت به Fمقدار آماره 

           1 2

1 ,
1 2

/ 1

/
C n

n r n
n

RSS RSS RSS RSS n
F

RSS RSS RSS r n
 

 مقدارها براي این مثال خاص خواهیم داشت:با جایگذاري 

      237886456.1 220851792.79032 / 11 1
53

220851792.79032 / 6861 11
 

تـوان مشـاهده نمـود کـه      با مقایسه مقدار آماره با مقدار متناظر در جـدول فیشـر مـی   
شود.  درصد رد می 99(یعنی برقراري تکنولوژي محصول) در سطح معناي باالي   0فرض

هـاي منتخـب صـنعت نبایـد از فـرض       توان نتیجه گرفت که براي بخـش  عبارت دیگر، می به
 تکنولوژي  محصول استفاده کرد.

توان تصمیم گرفت  صورت جداگانه می با اجراي آزمون پیشنهادي براي هر بخش به
هـا   گردد. بر همـین اسـاس، نتـایج حاصـل از آزمـون      هاي شخصی اجتناب می که از قضاوت

 1صـورت تکنولـوژي  مخـتلط    بایست بـه  می 1390دهد که جداول داده ستانده سال  می نشان
بایست از فرض تکنولـوژي    عبارت دیگر، براي برخی از رشته فعالیت ها می محاسبه شود.  به

و یـا سـایر    بایسـت از فـرض تکنولـوژي  محصـول     فعالیت و براي سایر رشته فعالیت هـا مـی  
فروض تکنولوژي  جایگزین نظیـر فـرض سـاختار ثابـت فـروش محصـول و سـاختار ثابـت         

 فروش فعالیت استفاده شود.
 

 گیري و پیشنهادها نتیجه -4
تـوان از   براي انتخاب نوع جدول داده ستانده؛ تکنولوژي  محصول یا تکنولوژي  فعالیت می

 Fهاي شخصی پرهیز نمود.  براي این منظور یک آزمون تشخیص براسـاس آمـاره    قضاوت
در بخـش مـورد مطالعـه تکنولـوژي      «عبارتنـد از    0پیشنهاد شده اسـت کـه در آن  فـرض   

 

 
1- Hybrid technology 
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پذیرفتـه شـود، تکنولـوژي       0 یهبا اجـراي ایـن آزمـون اگـر فرضـ     » .  محصول غالب است
توان  از  صورت، می در غیر این باشد. صول میغالب در آن بخش از اقتصاد، تکنولوژي  مح

 11بـراي  هـا  آزمـون  فرض تکنولوژي فعالیت و یا سایر فروض استفاده نمـود. نتـایج اجـراي   
نشان داده است که تکنولـوژي  غالـب در    1390ستانده سال   -بخش منتخب در جدول داده

 هاي مذکور تکنولوژي محصول نبوده است. بخش
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