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 مقدمه -1
اي قرار گرفت هاي نفتی و بانکی در وضعیت ویژهبا وضع تحریم 1391اقتصاد ایران از سال 

و بـروز پدیـده رکـود تـورمی      1392و  1391هـاي  که موجب رشد اقتصادي منفی طی سال
، درآمدهاي دولـت  1394بر این با کاهش صادرات نفت و قیمت آن در سال گردید. عالوه

د و بدین ترتیب از یک سو به علت محدودیت منابع مـالی و  نیز با افت چشمگیري مواجه ش
گذاري دولت و از سوي دیگر به دلیل کمبود تقاضاي مؤثر، بر عمق و مدت کاهش سرمایه

هـاي  زمان رکود افزوده شد که تا امروز نیز ادامه دارد. در این راستا دولت نیز بـا ارائـه بسـته   
هـاي اقتصـادي و تحریـک تقاضـاي     ی بخـش مدت تالش نموده تا با حمایـت از برخـ  کوتاه

هاي خروج از رکود را فراهم نماید. از طرف دیگر محـدودیت منـابع موجـود و    مؤثر، زمینه
هاي داخلی و خارجی  گذاري ریزي براي دوران پسا تحریم و هدایت سرمایه ضرورت برنامه

دهـد کـه    رار مـی روي سیاستگذاران ق در آستانه تدوین برنامه ششم توسعه این سؤال را پیش
هــا از ظرفیــت و توانــایی الزم در انتقــال اثــرات رشــد، بــه ســایر بخــش کــدامیک از بخــش
تواند موتور محرك توسـعه اقتصـاد ایـران باشـد؟      ها می گذاري در آن برخوردارند و سرمایه

ها و مشخص پاسخ به این سؤاالت نیازمند داشتن تصویري کامل از عملکرد اقتصادي بخش
 مدت و بلندمدت است.  هاي کوتاههاي با اهمیت با توجه به سیاستنمودن بخش

هاي کلیدي از دید سیاستگذاران کشور نیـز مغفـول نمانـده و    موضوع سنجش بخش
تـوان بـه   هـا مـی   تـرین آن  تاکنون مجموعه مطالعاتی در این حوزه صورت گرفته که از مهـم 

هاي  بندي بخش اولویت«رت و از سوي وزارت صنعت، معدن و تجا» راهبرد توسعه صنعتی«
ریزي کشور اشاره نمود که برمبنـاي   از سوي سازمان مدیریت و برنامه» کلیدي اقتصاد ایران

 اند.  عنوان بخش کلیدي معرفی شده هایی نیز به ها بخش آن
اگرچه مطالعاتی از این دست در نوع خـود ارزشـمند هسـتند امـا توجـه بـه دو نکتـه        

هـا و معیارهـایی مـورد     هاي کلیدي، چـه روش  معرفی بخش ضروري است: نخست آنکه در
هــا و کاررفتــه تصــویر جــامعی از تنیــدگی هــاي بــهانــد و آیــا شــاخصاســتفاده قــرار گرفتــه

هاي مورد استفاده جهت ارزیابی  دهند؟ دوم، روشهاي روابط بین بخشی ارائه میپیچیدگی
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، ایـن  21دنیا کاربرد دارنـد و آیـا در قـرن    پیوندها و ساختار اقتصاد، امروزه تا چه اندازه در 
 ها را در کل اقتصاد نشان دهند؟اي از عملکرد بخش بینانه ها قادر هستند تصویر واقع روش

، اساساً مطالعه پیونـدها و  »راهبرد توسعه صنعتی«دهد که در برنامه  ها نشان می بررسی
ارزش افـزوده، سـهم    هـایی همچـون سـهم   روابط بین بخشی مغفول مانـده و صـرفاً شـاخص   

عنـوان مـواد اولیـه و یـا      اشتغال، صادرات، سهم از بـازار، مزیـت نسـبی و زنجیـره تـأمین (بـه      
انــد و در گــزارش ســازمان شــده کاالهــاي نهــایی) و ســطح دانــش و فنــاوري درنظرگرفتــه 

ریزي نیز از یک سو روش سنتی و متعارف پیونـدهاي پسـین و پیشـین مبنـا      مدیریت و برنامه
کار رفتـه کـه    هاي کلیدي بهگرفته و از سوي دیگر جدول متعارف براي ارزیابی بخشقرار 

اي منجـر بـه بـیش    براي سیاستگذاري مناسب نیست. زیرا وجود واردات در مبادالت واسطه
هـاي کلیـدي خواهـد شـد و     برآورد پیوندهاي پسین و پیشین و انحراف در شناسـایی بخـش   

هایی خواهد بود کـه تحـرك مـورد انتظـار در     توسعه بخش ریزي در راستايپیامد آن برنامه
هـاي یـک طرفـه    ها منجر به افزایش واردات و وابستگی کنند و رشد آناقتصاد را ایجاد نمی

پـذیري بیشـتر اقتصـاد در شـرایط ویـژه نظیـر تحـریم و محـدودیت واردات         به آن و آسـیب 
صـنایع سـنگین را بـراي    هـاي صـنعت، آن هـم    خواهد بود. نتایج هر دو گـزارش زیـربخش  

 کنند. توسعه کشور در برنامه ششم پیشنهاد می
هـاي کلیـدي در    سـال اخیـر در حـوزه سـنجش بخـش      65طور کلی سیر تحوالت  به

دهد که پژوهشگران به تناسب تغییر سـاختار اقتصـاد و بـه تبـع      ستانده نشان می –جدول داده
هـاي   اي روش طح ملـی و منطقـه  هاي جدید در س ها و ظهور بخش آن تغییرات ساختار بخش
 ). 1388اند (بانوئی، مؤمنی و آزاد،  هاي سنتی نموده نوین را جایگزین روش

 شوند: هاي فوق به دو گروه تقسیم میلحاظ روش تحقیق روش به 
اي مـورد سـنجش   ها را بر مبناي تکنولـوژي واسـطه  هایی که عملکرد بخش گروه اول روش

ویـژه صـنایع سـنگین کـه تنیـدگی       هاي صنعت، بـه رود زیربخشدهند. لذا انتظار می قرار می
هاي اقتصاد دارند، به عنوان بخش کلیدي ظـاهر گردنـد. در   اي بیشتري با سایر بخش واسطه

این گروه دو روش معرفـی خواهـد شـد: روش سـنتی و روش بـردار ویـژه. در روش سـنتی        
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و پیوند پیشـین در الگـوي عرضـه     LDM(1پیوندهاي پسین در الگوي تقاضامحور لئونتیف (
مورد بررسی قرار خواهد گرفت و سپس روش بردار ویژه در راستاي  GSM(2محور گش (

 هاي روش سنتی ارائه خواهد شد. برطرف نمودن نارسایی
اي قـوي و  هـاي بـا روابـط شـبکه    هاي اصلی این روش آن است کـه بخـش  از مزیت

کند. به عبارت دیگر از تقاضا و عرضه شناسایی می ها را از منظرتنیدگی بیشتر با سایر بخش
یابند که از سطوح کمتري از نهاده اولیـه در سـتانده خـود    هایی اهمیت میمنظر تقاضا بخش

ها طی مراحل بیشـتري بـه تقاضـاي نهـایی      اند و از منظر عرضه نیز تولیدات آناستفاده نموده
هاي کلیـدي معرفـی شـده در    رند. بخشرسد و لذا ماندگاري بیشتري در چرخه تولید دامی

 روش بردار ویژه از ظرفیت باالیی در ایجاد تحرك در اقتصاد برخوردارند. 
دهنـد. یعنـی    دسـت مـی   ها بـه ها تصویر متفاوتی از عملکرد و ساختار بخشگروه دوم روش

قـرار  اي، اندازه تقاضاي نهایی و ارزش افـزوده نیـز مبنـاي ارزیـابی     عالوه بر مبادالت واسطه
هـا نیسـت و   خواهند گرفت. زیرا تغییرات اقتصاد فقط محدود به تغییـرات سـاختاري بخـش   

ضروري است اجزاي تقاضاي نهایی و ارزش افزوده که ارتباط مستقیم با رشد دارند نیـز در  
هاي کلیدي مدنظر قرار گیرند. لذا روش حذف فرضـی  هاي مرتبط با شناسایی بخشتحلیل

 خواهد گرفت. مبناي ارزیابی قرار 
این مقاله از دو منظر نسبت به مطالعات پیشین متمایز است: اول آنکه بـراي نخسـتین   
بار بررسی تطبیقی نتایج سه روش سنتی، بردار ویژه و حذف فرضی صورت گرفتـه و نشـان   

ها تصویر متفـاوتی از  هاي متفاوت در سنجش اهمیت بخشکارگیري مالك داده شده که به
منظـور دقـت بیشـتر، محاسـبات در      عـالوه بـه   دهنـد. بـه  ها ارائـه مـی  بخش عملکرد اقتصادي

بخش) انجام شده اسـت. بنـابراین بسـتر مناسـبی بـراي مقایسـه        46ترین حد ممکن (تفصیلی
هـاي  ها فراهم شده اسـت. دوم آنکـه عـالوه بـر شناسـایی بخـش      محاسن و معایب این روش

دمات (توزیعی، تولیدي، اجتماعی و شخصـی)  ها نیز با توجه به نوع خ کلیدي، بر ماهیت آن
 

 
1- Leontief Demand Side Model 
2- Ghosh Supply Side Model 
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) تأکیـد   و نوع فناوري (صنایع با فناوري برتر، باالتر از متوسط، پایین تـر از متوسـط و پـایین   
هاي کلیدي کافی نیسـت و ضـروري اسـت    شده است. به این معناکه صرف شناسایی بخش

سـاختار کنـونی اقتصـاد،     علـت  ها نیز مورد توجه قرار گیرد. زیرا امکان دارد بهماهیت بخش
هاي نوظهور نظیر صنایع با فناوري برتر و یـا خـدمات تولیـدي کـه پیونـدهاي چنـدان       بخش

عنوان بخش کلیدي شناسایی نشوند. لذا الزم اسـت بـا توجـه     ها ندارند، بهقوي با سایر بخش
 سـمت خـدمات تولیـدي و صـنایع بـا فنـاوري برتـر و بـاالتر از         به حرکت اقتصاد جهـانی بـه  
 پژوهی در کنار نتایج مطالعاتی از این دست استفاده شود.   متوسط، از مطالعات آینده

 دنبال پاسخگویی به سه سؤال محوري هستیم: در این مقاله به
اند و با توجـه بـه سـاختار     هاي کلیدي کدامبر مبناي نتایج سه روش ذکر شده، بخش –یک

 دهد؟دست می تري بهبینانهقعها تصویر وااقتصاد ایران نتایج کدامیک از روش
دست آمده تا چه اندازه با نتایج حاصل از دو گزارش وزارت صنعت، معـدن و   نتایج به –دو

 ریزي سازگاري دارد؟  تجارت و سازمان مدیریت و برنامه
ها برحسب فناوري باال، پایین و متوسط مستخرج از سه روش تـا  بندي بخشنتایج طبقه –سه

 است؟ چه اندازه متفاوت
 1390سـتانده بهنگـام شـده سـال      –با توجه به هدف و سؤاالت فوق از جـدول داده  

مطالب مقاله  1هاي کلیدي استفاده شده است.هاي مجلس براي سنجش بخشمرکز پژوهش
هـاي شناســایی  صـورت سـازماندهی شــده اسـت: در ابتـدا مــروري بـر روش      حاضـر بـه ایــن  

. سپس در بخش بعد مـروري اجمـالی بـر مبـانی     شود هاي کلیدي در ایران و جهان می بخش
هـاي آمـاري بخـش سـوم     شـود. پایـه  هاي سنتی، بردار ویژه و حذف فرضی مینظري روش

دهد. بخش چهارم به تحلیل نتایج مبتنی بر سـه روش مـذکور اختصـاص    مقاله را تشکیل می
 

 
انـد کـه   هـاي کلیـدي قـرار گرفتـه    هـایی مبنـاي سـنجش بخـش    روشمنظـور جلـوگیري از طـوالنی شـدن مقالـه،       به  - 

هـاي  ها وجـود دارد. جهـت آگـاهی از مبـانی نظـري روش      هاي کمتري داشته و اتفاق نظر بیشتري در مورد آن نارسایی
هـاي مجلـس،   هاي کلیدي، مرکز پـژوهش هاي شناسایی بخشمروري بر روش«هاي کلیدي به گزارش شناسایی بخش

 ه شود.مراجع» 1394
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سه روش سنتی، بـردار ویـژه و حـذف فرضـی در بخـش پـنجم        نتایجدارد. مقایسه و تحلیل 
 شود.گیري بیان میگیرند. بخش پایانی نیز خالصه مطالب و نتیجهمورد بررسی قرار می

 
 مروري بر مطالعات تجربی  -2

دهـد کـه پژوهشـگران بـه     میالدي تـاکنون نشـان مـی    1950بررسی مطالعات موجود از دهه 
هـاي   هـا و ظهـور بخـش    و به تبع آن تغییـرات سـاختار بخـش    تناسب تغییرات ساختار اقتصاد

اند. گروهـی از   هاي کلیدي معرفی نموده هاي جدیدي را جهت سنجش بخش جدید، روش
هـاي کلیـدي قـرار     اي و یا تکنولوژي را مبناي شناسایی بخشها صرفاً مبادالت واسطهروش
 اند.  داده

لئونتیـف و سـنجش پیونـدهاي     سنجش پیوندهاي پسین بر مبناي الگوي تقاضـامحور 
گیرند. این نوع از پیوندها که  محور گش در این گروه قرار میپیشین بر مبناي الگوي عرضه

)، چنـري و  1956( 1هاي سنتی قرار دارند براي اولین بـار توسـط راسمیوسـن    در طیف روش
) بـراي نخسـتین بـار    1958( 4) مطرح شدند. سپس هیرشمن1958( 3) و گش1958( 2واتانابه

هـاي بـا پیونـدهاي پسـین و     مفهوم بخش کلیدي را در ادبیات توسعه مطـرح نمـود و بخـش   
پیشین نرمال بیشتر از یک را به عنوان بخش کلیدي معرفی نمـود. بـا ایـن حـال ایـن نـوع از       

ی و هایی نظیر درنظر گرفتن وزن قراردادي یکسان واحد براي تقاضاي نهـای پیوندها نارسایی
کننــده، هــا، همپوشــانی همزمــان بخــش تقاضــاکننده و بخــش عرضــه ارزش افــزوده بخــش
دلیـل توجـه صـرف بـر      برآورد اندازه پیوندها (که بـه  برآورد و یا کمخطاهاي ناشی از بیش

هـا مسـتقل از میـزان مانـدگاري تولیـدات آن      اندازه هزینه واسطه و یا تقاضاي واسطه بخـش 
دهد) و در نهایـت نادیـده گـرفتن    صادي در زنجیره تولید رخ میهاي اقتبخش با سایر بخش

، 1386انــدازه تقاضــاي نهــایی و ارزش افــزوده برخوردارنــد (بــانویی، ممقــانی و محققــی،  
 

 
1- Rasmussen 
2- Chenery & Watanabe 
3- Ghosh 
4- Hirshman 



 179    1395زمستان / 69/ شماره ویکم هاي اقتصادي ایران/ سال بیست فصلنامه پژوهش

 

همـین   ). به1992، 1و دیاتزنباخر 1388، بانویی، مؤمنی و آزاد، 1388بانویی، ممقانی و آزاد، 
) 1976( 3) و جـونز 1970( 2انی نظیر هـزاري ها توسط پژوهشگردلیل گروهی دیگر از روش

جاي استفاده از وزن واحـد یکسـان بـراي     جهت رفع نارسایی روش سنتی مطرح شدند که به
هاي وزنی نظیر وزن تولیـد، اشـتغال و یـا    ها، از شاخصتقاضاي نهایی و ارزش افزوده بخش

 کنند.  صادرات استفاده می
صـویر متفـاوتی از سـاختار اقتصـادي     هـا، ت کـارگیري ایـن وزن   طبیعی اسـت کـه بـه   

دهد. البته این روش نیز نتوانست مقبولیـت چنـدانی   دست می ها نسبت به روش سنتی به بخش
شـوند   هاي کلیدي متفاوتی شناسایی مـی دهی، بخشدست آورد؛ زیرا متناسب با نوع وزن به

دهـی  ب بـراي وزن هاي روش سنتی، از مشکالتی نظیر انتخاب معیار مناسبر نارسایی و عالوه
 نیز برخوردار است. 

) روش بردار ویژه را معرفی نمـود کـه نـه    1992با توجه به این مشکالت دیاتزنباخر (
اي هـاي بـا روابـط شـبکه    نماید بلکـه بخـش  هاي سنتی را برطرف می هاي روش تنها نارسایی

نهـاده اولیـه    هایی که از سطوح کمتـري از کند. لذا از منظر تقاضا بخش قوي را شناسایی می
ها طی مراحل بیشـتري بـه تقاضـاي نهـایی      کنند و از منظر عرضه نیز تولیدات آناستفاده می

هـاي قـراردادي در روش سـنتی    یابند. همچنین مشکالت مربوط بـه وزن رسد اهمیت میمی
 گیرد.خوبی مرتفع شده و سنجش پیوندها فقط بر مبناي ساختار اقتصاد صورت می به

هـا را برجسـته   ) نیـز ایـن ویژگـی   2013( 5) و لـو 2006( 4و رابـرتس  میدمور، مانـدي 
هـا کـه   اند. با این حال در این روش نیز اندازه تقاضـاي نهـایی و ارزش افـزوده بخـش    نموده

شود. روش حذف فرضی که براي نخستین بـار  ارتباط مستقیم با رشد دارند نادیده گرفته می
اي انـدازه تقاضـاي    بـر مبـادالت واسـطه    الوهمطرح شد، ع 6توسط استراسرت 1968در سال 

 

 
1- Dietzenbacher 
2- Hazari 
3- Jones 
4- Midmore, Munday & Roberts 
5- Luo 
6- Strassert 
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هـاي  دهـد و نارسـایی  هاي کلیدي قرار مـی  نهایی و ارزش افزوده را نیز مبناي سنجش بخش
)، 1984( 1ســنتی و بــردار ویــژه را نــدارد. ایــن روش توســط پژوهشــگرانی نظیــر ســال روش

)،  میلـر و  1981( 4)، ملـر و مارفـان  1976,1977( 3)، شـولتز 1997( 2و وندرلینـدن  دیاتزنباخر
 ) توسعه یافته است.2013و لهر ( دیاتزنباخر) و 2001( 5لهر

هـاي متفـاوت،   هاي کلیدي با توجـه بـه نظریـه   هاي سنجش بخشبراین اساس روش
هـا بـه دو رویکـرد    شناسی، معیارهاي مختلف و تفسیر عملکرد اقتصادي بخـش ماهیت روش
رویکـرد مبتنـی    -اي و دو رویکرد مبتنی بر مبادالت واسـطه  –اند: یک بندي شدهکلی طبقه

 اي و تقاضاي نهایی و ارزش افزوده. بر مبادالت واسطه
واتانابه (الگـوي تقاضـا    –هاي راسمیوسن، چنري  بندي روشدر چارچوب این طبقه

محور لئونتیف) و روش گش (الگوي عرضه محور گش)، هیرشمن، بـردار ویـژه، شـاخص    
هاي رویکرد دوم  نیـز بـه   ل انتشار و نظریه شبکه جزء رویکرد اول هستند. روشمیانگین طو

دهـی تقاضـاي نهـایی و    هـایی کـه از طریـق وزن    شوند: گـروه اول روش دو گروه تقسیم می
 روش سنتی دارند و شامل سـه روش  ها سعی در برطرف نمودن نارساییارزش افزوده بخش

ضـرایب فزاینـده خـالص هسـتند. گـروه دوم      سـتانده،  –شاخص وزنی، شاخص کشش داده
 6مبتنی بر اندازه تقاضاي نهایی و ارزش افزوده است و روش حذف فرضی به آن تعلق دارد.

هاي کلیدي انجام شـده اسـت.   در ایران نیز مطالعات بسیاري در زمینه سنجش بخش
العـه اسـفندیاري   ) مبتنی بر رویکرد اول و مط1377عنوان نمونه مطالعه بانویی و همکاران ( به
) 1392و  1388) مبتنی بر شاخص وزنی است. همچنین بانویی و همکـاران ( 1381و  1377(

 

 
1- Cella 
2- Van Der Linden 
3- Schultz 
4- Meller & Marfan 
5-Miller Lahr 

ستانده و منطق فازي وجود –ستانده و اقتصاد سنجی،  روش ترکیبی داده–دادههاي دیگري نظیر روش تلفیقی روش -6
هـایی اسـت کـه بخشـی از     هـاي فـوق دارنـد. هـدف ایـن مقالـه صـرفاً بررسـی روش        دارند که فضایی متفاوت بـا روش 

 اند.هاي روش سنتی را برطرف نموده نارسایی
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هـاي کلیـدي   ) با استفاده از روش بردار ویژه اقـدام بـه شناسـایی بخـش    1391و اسفندیاري (
) و 1388)، بـزازان و همکـاران (  1386)، عطوان (1386اند. پژوهشگرانی نظیر بانویی (کرده

 اند.  ) نیز روش حذف فرضی را مبناي بررسی قرار داده1391( یوسفی
بررسی مطالعات مذکور حاوي دو نکته است: نخست آنکه نتایج بسته به نـوع روش  

اند. دوم آنکه هریک هاي کلیدي متفاوتی شناسایی شدهمورد استفاده متفاوت بوده و بخش
ري نسبت به سـایرین هسـتند. واضـح    تبینانهکنند که روش واقعهاي مذکور ادعا میاز روش

است که در چنین شـرایطی و بـدون داشـتن تصـویري جـامع از محاسـن و معایـب هریـک،         
 ریزي و سیاستگذاري تجویز نمود. توان روش واحدي براي برنامه نمی

محـوري و در راسـتاي دو گـزارش     در ایـن مطالعـه بـا توجـه بـه هـدف و سـؤاالت       
ریـزي در سـال   تجـارت و سـازمان مـدیریت و برنامـه    شده وزارت صـنعت، معـدن و    تدوین
طور همزمان بررسـی   ، براي نخستین بار سه روش سنتی، بردار ویژه و حذف فرضی به1394

شـود  بخش) محاسبه شـده اسـت. خـاطر نشـان مـی      46ترین سطح ( ها در تفصیلی و نتایج آن
تمرکـز ایـن    دلیـل  هـا وجـود دارد کـه بـه    هاي دیگري نیز براي سنجش اهمیت بخـش روش

  1ها پرداخته نشده است. هاي روش سنتی، به آنمطالعه بر نارسایی
 

 هاي سنتی، بردار ویژه و حذف فرضیمروري اجمالی به مبانی نظري روش  -3
 روش سنتی  -3-1

رود. رابطـه تـراز    کـار مـی   منظور سنجش پیونـدهاي پسـین بـه    الگوي تقاضامحور لئونتیف به
t) است که در آن 1صورت معادله (تولیدي به

nxxx بردار ستونی تولید ناخالص، 1,...,
Z بــین بخشــی  مــاتریس مبــادالت واســطه ،te 1,...,1،ijaA  و فنــیمــاتریس ضــرایب

t
nfff  بردار تقاضاي نهایی است.  1,...,

)1(                                                                                fAxxfZex 
 

 
 هاي مجلس مراجعه شود.، مرکز پژوهش"هاي کلیديشناسایی بخشهاي مروري بر روش"براي اطالع بیشتر به گزارش   -1
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)2(          jijij xza / 
 ijaAبا فرض ثابت بودن ضرایب فنی، پیوندهاي پسین مستقیم بر مبناي مـاتریس 

کـه  سـت ا آیـد و بیـانگر آن  دست مـی  بهAاز جمع ستونی ماتریس DBLآیند. دست می به
هـاي   بخواهد یک واحد ستانده خود را افـزایش دهـد؛ خریـدهایش از بخـش     jاگر فعالیت

  اي خود را چه میزان باید افزایش دهد. کننده نیازهاي واسطه تأمین
)3                                                                                 (n

i
ij

n

i j

ij
j a

x

z
DBL 

)4                                                                             (           1)( AIL 
][ ijlL        به ماتریس معکوس لئونتیف معـروف اسـت. جمـع سـتونی ایـن مـاتریس

ام، تولیـد  jدهد به ازاي افزایش یک واحد در تقاضاي نهایی بخش براي هر بخش نشان می
طور مستقیم و غیرمستقیم در کل اقتصـاد چقـدر افـزایش خواهـد یافـت. پیونـد        آن بخش به

 آید: دست می صورت زیر به هپسین مستقیم و غیرمستقیم ب
)5                                                                                                    (n

i
ijj lDIBL

دهنـده   رود و نشـان  کار مـی  منظور سنجش پیوند پیشین به محور گش بهالگوي عرضه 
 ت. رابطه تراز تولیدي برابر است با: پیوند بین ارزش افزوده و تولید اس

)6                                                                        (vBxxvzex 
بـردار سـطري عوامـل تولیـد      vمـاتریس سـتانده،   Bبردار سطري تولید ناخالص، xکه 

 آید:دست می است. با فرض ثابت بودن ضرایب ستانده رابطه باال به صورت زیر به
 )7                                                                (     1)( BIvx                 

1)( BIGکــهG   ــده مــی ــاتریس معکــوس گــش نامی  DIFLو DFLشــود.  م
ترتیب پیوند پیشین مستقیم و پیوند پیشین مستقیم و غیرمستقیم هستند که از جمـع سـطري    به

][هاي  ماتریس ijbBو][ ijgG شوند:  گیري می اندازه 
)8                                                                              (    BeDFL 
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)9                                                                                                           (GeDIFL

)(پیوند پسین مستقیم و غیرمستقیم نرمال   nDIBL: 

)10                                                                                (
n

i

n

j ij

n

i ij
n
j

l
n

l
nDIBL

1 12

1

1

1
 

)(پیوند پیشین مستقیم و غیرمستقیم نرمال  nDIFL: 

)11                                                                               (
n

i

n

j ij

n

j ij
n
i

l
n

l
nDIFL

1 12

1

1

1 

پیوند پسین و پیشین نرمال بزرگتر از یک براي یـک بخـش بـه ایـن معناسـت کـه       
هـایی  عملکرد متوسط آن از عملکرد متوسط کل اقتصاد بزرگتر است و بخش و یا بخش

هــاي کلیــدي بزرگتــر از واحــد باشــند در گــروه بخــش  nDIFLو nDIBLکــه داراي 
 شوند. محسوب می

 
 روش بردار ویژه   -3-2
ها حداقل سه نارسایی دارد که عبارتنـد از:  کارگیري روش سنتی در سنجش اهمیت بخش به

ها،  تخصیص وزن قراردادي یکسان واحد براي تقاضاي نهایی و ارزش افزوده بخش –یک 
نادیـده گـرفتن انـدازه تقاضـاي نهـایی و ارزش       -بیش بـرآورد انـدازه پیونـدها و سـه      -دو 

 افزوده. 
میالدي مطرح شد در واقـع در   1992در سال  دیاتزنباخرویژه که توسط   روش بردار

فروبنیوس و    –پی برطرف نمودن سه نارسایی فوق بوده است. وي با استفاده از نظریه پرون 
بردارهاي ویژه چپ و راست متناظر با بزرگترین مقدار ویـژه مـاتریس معکـوس لئونتیـف و     

دهـی  فـق بـه وزن  هاي پسین و پیشـین را تعریـف نمـود و مو   ماتریس معکوس گش، شاخص
 مجدد پیوندهاي پسین و پیشین سنتی موجود از نوع راسمیوسن و چنري و واتانابه شد. 
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کنـد و در  بزرگترین مقدار ویژه که حداکثر توان تکنولوژي هر بخش را آشکار می
دهـی مجـدد   کنار بردار تولید آن بخـش بـه بـردار ویـژه تولیـد معـروف اسـت، مبنـاي وزن        

فروبنیـوس در مـورد    –گیرد. برمبناي نظریـه پـرون   ها قرار میین بخشپیوندهاي پسین و پیش
 شوند.  می  محاسبه FLوBLهاي نامنفی و با استفاده از دو قضیه زیر، ماتریس

باشد، آنگـاه   1یک ماتریس نامنفی تحویل ناپذیرnnAفروبنیوس: اگر  –تئوري پرون  -الف
بزرگترین مقدار ویژه آن نیز مثبت است و بردارهاي ویژه چـپ و راسـت متنـاظر بـا آن نیـز      

 اند. لذا داریم: مثبت
)12             (0y ,   0 ,    0q              :yAy    ,    qAq 

y، وq ویژه راست، بزرگترین مقدار ویژه و بردار ویژه چپ مـاتریس  ترتیب برداربه
nnA باشند. می 
دنباله   -ب

k

kA :مؤلفه به مؤلفه همگراست و داریم 
)13                                                                                          (

))((
lim

eqye

qyA
k

k

k

صـورت   : در این روش، بردار شاخص پیوند پسین را بهBL)(پیوند پسین
eq

qn
m   تعریـف

 باشد. میAبردار ویژه نرمال شده چپ، متناظر با مقدار ویژه پرون mکنیم که  می
: بردار FL)(پیوند پیشین

ye

ny
w     را بردار شاخص پیوندهاي پیشین بـه روش بـردار ویـژه

بردار ویژه نرمال شـده پـرون راسـت متنـاظر بـا مقـدار ویـژه پـرون          wکنیم که  تعریف می
 است. Bماتریس

هـاي مـذکور بـا پیونـدهاي پسـین و      در راستاي مشخص نمودن ارتباط بـین شـاخص  
صـورت   پیشین روش سنتی، تعمیمی از پیوند پسین چنري و واتانابـه بـه  

)(1 Aer

Arn
m   کـه در

هـاي  علـت آنکـه نهـاده    شـود. بـه  است در نظرگرفته می Aامiوزن منسوب به سطر  irآن 
 

 
همبند قوي باشد. یعنی به ازاي هـر دو    Aیک ماتریس تحویل ناپذیر است اگر گراف جهت دار وابسته  Aماتریس  -1

 داشته  باشیم. uبه  vو هم از  vبه  uدار هم از  مسیري جهت vو  uرأس دلخواه 
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جاي  توان بهکنند، لذا می بخش با پیوند پسین باالتر، وزن بیشتري اختیار می
1m  از وزن

2m 
استفاده نمود و لذا: 

)( 1

1
2 Aem

Amn
m کار و استقرا داریم:با ادامه این 

)14                                                                                    (
eAr

Arn

Aem

Amn
m

k

k

k

k
k )( 1

1

 خواهیم داشت: kبا تقسیم صورت و مخرج طرف دوم رابطه باال بر  

)15                                                                                                      (
e

A
r

A
rn

m

k

k

k

k

k

 kفروبینـوس وقتـی    –از این رابطـه و بـا اسـتفاده از قسـمت ب قضـیه پـرون        
 آوریم:میدست  به
)16                                                                          (

eq

qn

eqyr

qyrn

eqyr

qyrn
m

)(

)(

یعنی با آغاز از شاخص پیوند پسین چنري و واتانابه و استفاده مکرر از آن به بردار شـاخص  
 پیوند پسین در روش بردار ویژه رسیدیم.

دهی نیز بر مبنـاي سـاختار اقتصـاد    اولیه بستگی ندارد و وزن rبه بردار mبنابراین 
دهی منجـر  این نوع وزن 1هاي قراردادي یکسان واحد بستگی ندارد.صورت گرفته و به وزن

هـایی در ایـن روش   شـود و لـذا بخـش   اي قـوي مـی  هایی با روابـط شـبکه  به شناسایی بخش
کننـد کـه خـود تنیـدگی     هـایی تهیـه مـی    بند که اوالً تقاضاي خـود را از بخـش  یااهمیت می

ها دارند (یعنی استفاده از سطوح کمتري از نهاده اولیه نیـروي  اي باالیی با سایر بخشواسطه
ها طی مراحل بیشـتري از   ن کار، واردات، ارزش افزوده و مالیات در ستانده). ثانیاً تولیدات آ

هایی با ماندگاري بیشتر تولیدات در چرخه شود (یعنی توجه به بخشمیچرخه تولید خارج 
دهی بـه صـورت غیرمسـتقیم بـا تقاضـاي      تولید). با این وجود حتی در روش بردار ویژه وزن

 

 
منظور اجتناب از طوالنی شدن مقاله، محاسبه پیوند پسین در روش بردار ویژه بر مبناي پیونـد پسـین راسمیوسـن و    به -1

) و بـانوئی، ممقـانی و   1992( دیاتزنبـاخر همچنین محاسبه پیوند پیشین شرح داده نشده است. جهت اطالع بیشتر به مقاله 
 ) مراجعه شود.1388آزاد (
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یابـد وانـدازه واقعـی تقاضـاي نهـایی و ارزش افـزوده        نهایی و ارزش افزوده ارتباط پیدا مـی 
 شود.   ها نادیده گرفته میبخش

 
 روش حذف فرضی  -3-3

هـاي  تواند مـالك سـنجش بخـش   اي به تنهایی نمیطورکه گفته شد تکنولوژي واسطه همان
هـاي   هـاي روش  رغم برطرف نمودن نارسـایی  کلیدي قرار گیرد و روش بردار ویژه نیز علی

هاي قراردادي یکسان واحد براي تقاضاي نهـایی و ارزش  سنتی نظیر ابهامات مربوط به وزن
ها، قادر نیسـت انـدازه تقاضـاي نهـایی و ارزش افـزوده را در سـنجش اهمیـت         خشافزوده ب
ها در نظر بگیرد. لذا در این قسمت روش حذف فرضی بررسی شده که ایـن نارسـایی   بخش

 کند. فوق را برطرف می
ها حـذف  اساس این روش به این صورت است که یک بخش و یا تعدادي از بخش

شود.  لذا بـا مقایسـه    بر کاهش ستانده کل اقتصاد بررسی میها  شده و سپس تأثیر حذف آن
تـوان اهمیـت بخـش     هاي باقیمانده قبل و بعد از حـذف فرضـی، مـی    ستانده هریک از بخش

هاي مختلف حذف را بـه   ) روش2001طور کلی میلر و لهر ( حذف شده را ارزیابی نمود. به
  1اند. نمودهبندي  حالت براي هریک از دو طرف تقاضا و عرضه طبقه 7

 

 
خود به نوع دیگري از روش حذف فرضی اشاره نموده که نسبت  2013در مقاله  دیاتزنباخربر حاالت مذکور  عالوه -1

جـاي   تـوان بـه  کند که میخوانی بیشتري با دنیاي واقعی دارد. وي با اصالح این روش عنوان می هاي مذکور همبه روش
یدي آن مد نظر قـرار  حذف کامل یک بخش، حذف جزئی و یا حذف یک زیربخش را به دلیل محدودیت ظرفیت تول

 بـالقوه تـوان پیامـدهاي اقتصـادي تصـمیمات     داد و آثار آن را بـر عملکـرد بخـش دیگـر در نظـر گرفـت. همچنـین مـی        
سیاستگذاران بر وضعیت یک بنگاه و یا صنعت را مورد بررسی قرار داد. با این وجـود در مقالـه حاضـر  بـه دو دلیـل از      

) استفاده شده است: نخسـت آنکـه هـدف ایـن مقالـه بررسـی تـأثیر        1997(و وندرلیندن  دیاتزنباخرروش حذف فرضی 
حذف یک بخش بر کاهش ستانده کل اقتصاد است و نه تأثیر حذف یـک بخـش و یـا حـذف جزئـی آن بـر عملکـرد        

آنکه در صورت استفاده از روش نوین حذف فرضی، امکان مقایسه تطبیقـی نتـایج ایـن روش بـا دو      دوم وبخش دیگر 
 و بردار ویژه وجود نخواهد داشت.روش سنتی 
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) است که به دو صورت انجام 1997و وندرلیندن ( دیاتزنباخریکی از حاالت، روش 
هاي همگن از منظر بخـش   اي از بخششود: حذف کامل ستون یک بخش و یا مجموعهمی

هـاي همگـن از منظـر     اي از بخـش  تقاضاکننده و حذف کامل سطر یک بخش و یا مجموعه
 1کننده.بخش عرضه
اي  کلیه روابط پسین یک بخش: حذف کامل ستون یک بخش و یـا مجموعـه  الف) حذف 

 هاي همگن از منظر بخش تقاضا کننده. از بخش

)17(              11 21

0
0 ,

0
A A   

صـورت سـتونی انجـام شـده  و لـذا       به این معناست که حـذف بـه   17ماتریس رابطه 
 برابر است با:Aماتریس

)18                                                                                            (122

22

0

0
b A

A
A

 

 و ماتریس معکوس لئونتیف عبارت است از:

)19                                                                                         (12 222

220
b I A a

L
a

 

 کاهش ستانده کل اقتصاد نیز برابر است با:

)20(            
2

112 222 1

2
222 21 22 21 12 222

b
b

b

fH I H I A ax
x

fa A H a A HA ax
   

و  Hدیده شود.  1عنوان اندازه پیوند پسین بخش  تواند بهکه می
22a دست  صورت زیر به به

 آیند: می
)21       (         1 1

11 12 22 21 22 22          ,         H I A A a A a I A                                                   

 

 
هـاي نـوع ب و ج از روش دوم حـذف هسـتند. جهـت اطـالع بیشـتر از کلیـه          منزلـه حالـت   بـه  2cو  2bهاي  اندیس -1

 ) مراجعه شود.2001هاي حذف فرضی به مقاله میلر و لهر ( روش
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2در این روش جمع بردار تغییر تولید، یعنی  2 2
1 2

a a ai x x x    معیـار اهمیـت
هـاي دیگـر و خـودش از طریـق واردات     به بخـش  1است. در این حالت نیاز بخش  1بخش 

 شود.   تأمین می
هـاي   اي از بخـش  ب) حذف کلیه روابط پیشین: حذف کامل سطر یک بخش و یا مجموعه

 کننده.ههمگن از منظر بخش عرض

)22(               11 12

0 0
0    ,   B B 

صـورت سـطري صـورت گرفتـه لـذا       بدین معناست که حذف بـه  22ماتریس رابطه 
 برابر  است با: Bماتریس

)23                                                                                         (2

21 22

0 0cB
B B

 

 و ماتریس معکوس گش عبارت است از: 

)24(              2

22 21 22

0c I
G

b B B
 

 بنابراین کاهش ستانده برابر است با:
 

)25(             
2

12 22 12 1

2
22 21 22 21 12 22 22

c
c

c

K I KB b vx
x

b B K I b B KB b vx
 

 
و  k، 22در معادله 

22b  آیند: دست می صورت زیر به به 
)26      (     1 1

11 12 22 21 22 22      ,        K I B B b B b I B 
هـا بـه داخـل بـا صـادرات       نظر گرفـت کـه همـه فـروش     توان سناریویی در این حالت را می

  شوند.   جایگزین می
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 هاي آماري پایه-4
 هـاي مجلـس  مرکـز پـژوهش   1390ستانده بهنگام شـده سـال    –در مقاله حاضر جدول داده 

بخش اسـت و در   71این جدول  داراي  1هاي کلیدي قرار گرفته است.مبناي سنجش بخش
بخش تجمیع شده است. همچنـین بـا توجـه بـه شـرایط ویـژه        46راستاي اهداف پژوهش به 
سـتانده داخلـی مبنـاي سـنجش     –تـر، جـدول داده  بینانـه هاي واقـع اقتصاد ایران و ارائه تحلیل

اي منجـر بـه    زیـرا وجـود واردات در مبـادالت واسـطه     گیـرد. هـاي کلیـدي قـرار مـی    بخش
هـا خواهـد شـد و پیامـد آن     برآورد پیوندهاي پسین و پیشـین و انحـراف سیاسـتگذاري    بیش

پـذیري بیشـتر اقتصـاد    هاي یک طرفه به واردات و آسـیب افزایش واردات و ایجاد وابستگی
وه بر ایـن  تحـرك مـورد    در شرایط ویژه نظیر تحریم و محدودیت واردات خواهد بود. عال

بـا اسـتفاده از روش    1390سـتانده   –شـود. لـذا جـدول داده    انتظار در اقتصاد نیز ایجاد نمـی 
  2تفکیک واردات به جدولی با مبادالت داخلی تبدیل شده است.

بندي گروه طبقه 7تر و طوالنی نشدن مقاله، نتایج در هاي مشخصجهت ارائه تحلیل
، صنایع وابسته به کشاورزي، سایر صنایع، زیربنـایی، سـاختمان   شده است: کشاورزي، معدن

توتـون و  "، "محصوالت غـذایی وآشـامیدنی  "و خدمات. صنایع وابسته به کشاورزي شامل 
و  "چوب و محصوالت چـوبی "، "محصوالت چرمی"، "پوشاك"، "منسوجات"، "تنباکو

عت نیـز براسـاس   است. صـنایع وابسـته بـه کشـاورزي و صـن      "کاغذ و محصوالت کاغذي"
تـر از متوسـط، بـاالتر از     به صنایع بـا فنـاوري پـایین، پـایین     OECDسطوح مختلف فناوري 

گــروه خــدمات تولیــدي، تــوزیعی،  4خــدمات نیــز در  3انــد.متوســط و برتــر تفکیــک شــده
 

 
 هاي مجلس.وم)، مرکز پژوهش(ویرایش د "1390ستانده براي سال  –هاي آماري بهنگام سازي جدول داده پایه" -1

هـاي  ارزیـابی شـقوق مختلـف نحـوه منظـور کـردن واردات و روش      "مبانی نظري تهیه جدول داخلی به تفصـیل در   -2
) توضیح داده شده است. در این مقالـه از روش سـوم   1391(بانوئی،  "1380بر جدول متقارن سال   تأکیدتفکیک آن با 

 تفکیک واردات استفاده شده است.
هـاي مجلـس،   ، مرکـز پـژوهش  "هاي کلیـدي شناسایی بخش"بندي به گزارش  جهت آگاهی بیشتر از این نوع طبقه   -3

 مراجعه شود. 1394
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 EXCELافزارهـاي  کلیه محاسبات با استفاده از نـرم  1است.اجتماعی و شخصی بررسی شده
 انجام شده است.  MATLABو 

                                                                                                                                                                                        
 تجزیه و تحلیل نتایج-5
 روش سنتی -5-1

اي بـین بخشـی و   در رویکرد سنتی اهمیت اندازه نسبی هر بخش بر حسب مبـادالت واسـطه  
ش پیونـد  بخـ  26گیرد. مشاهدات  حاکیست کـه   ماتریس ضرایب آن مورد ارزیابی قرار می

 %) دارند. 48بخش پیوند پیشین نرمال بیش از یک ( 22%) و 57پسین نرمال باالتر از یک (
هاي با پیوند پسـین نرمـال بـیش از یـک، در گـروه      ، سهم بخش1با استناد به نمودار 

بخـش پیونـد پسـین نرمـال بـیش از یـک دارنـد.         13% است و در این گـروه  50سایر صنایع 
% در رده بعـدي قـرار دارد. بنـابراین در مجمـوع سـهم      23ورزي نیـز بـا   صنایع وابسته به کشا

 % است. 73صنعت 
% 32ترتیب  درخصوص پیوندهاي پیشین نیز سهم دو بخش سایر صنایع و خدمات به

دلیـل آنکـه    بنابراین نتایج مبتنی بر روش سنتی، اساساً صنعت محور است و بـه  2% است.27و 
هاي شناسایی شده نیز عمـدتاً  هاي کلیدي است، بخشخشصرفاً تکنولوژي مبناي انتخاب ب

هاسـت  اي بخش صنعت بیش از سایر بخشهاي واسطهاز گروه صنعت هستند. زیرا تنیدگی
هـاي کلیـدي   هاي با سهم نسبی باالي تقاضاي نهایی و ارزش افزوده در زمره بخـش و بخش
 گیرند.قرار نمی

 

 

 
 ) مراجعه شود.1388) و (1386بندي به بانوئی، مؤمنی و آزاد ( جهت اطالع از این نوع طبقه  -1

ها در جـدول  هاي بیشتر آن در مقایسه با سایر گروهشتوجه شود که بیشتر بودن سهم صنعت صرفاً به دلیل تعداد بخ -2
بخـش پیونـد پسـین بـاالتر از      5زیربخش خدمات تنها  38، از بین 1390بخشی سال  71نیست. به عنوان نمونه در جدول 

 بخش پیوند پسین بیشتر از یک دارند.   20بخش صنعت  22که در همان جدول از  یک دارند. درحالی
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هاي داراي پیوند پسین و پیشین نرمال باالتر از یک هاي مختلف از کل بخش سهم گروه -1نمودار 
 (درصد)

 
 مأخذ: محاسبات تحقیق 

 
بخـش   1بخش پیوند پسین و پیشین نرمال بیش از واحد دارند کـه   11در این روش، 

بخش از سـایر    7بخش مربوط به گروه صنایع وابسته به کشاورزي و  2از گروه کشاورزي، 
ایی است. بنابراین در پاسخ بـه سـؤال دوم ایـن مقالـه، نتـایج      بخش از گروه زیربن 1صنایع و 

حاصــله از روش ســنتی در راســتاي نتــایج دو گــزارش وزارت صــنعت، معــدن و تجــارت و 
 گیرد. ریزي قرار میسازمان مدیریت و برنامه

 
 وضعیت صنایع بر اساس سطوح مختلف فناوري در روش سنتی - 1جدول 

 فناوري برتر
 فناوري باالتر از

 متوسط
 فناوري پایین فناوري پایین تر از متوسط

صنایع دارویی 
)ISIC.Rev3: 

2423( 

مواد و محصوالت 
شیمیایی به استثناي 

 صنایع دارویی

 هاي نفتی    کک و فراورده
 محصوالت از الستیک و پالستیک

 ساخت سایر محصوالت کانی غیرفلزي
 ساخت فلزات اساسی

محصوالت فلزي فابریکی بجز 
 آالت ماشین

چوب و محصوالت 
 چوبی

کاغذ و محصوالت 
 کاغذي

انتشار، چاپ و تکثیر 
 هارسانه

 مأخذ: محاسبات تحقیق
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عنـوان بخـش کلیـدي شناسـایی      هایی که در گروه صنعت به % بخش33به طور کلی 
تـر از متوسـط   % از نـوع صـنایع بـا فنـاوري پـایین     56و  اند از نوع صنایع با فناوري پایینشده

مـواد  "% نیز از نوع صنایع با فناوري باالتر از متوسط هستند. فقط قسمتی از بخش 11هستند. 
به صنایع دارویی اختصاص دارد کـه جـزء صـنایع بـا فنـاوري برتـر        "و محصوالت شیمیایی

 دهد.   وضعیت صنایع کلیدي را بر اساس سطوح مختلف فناوري نشان می 1است. جدول 
 

 ردار ویژهروش ب  -5-2
هاي قراردادي یکسان واحد براي تقاضاي نهـایی و  روش بردار ویژه ابهامات مربوط به وزن

دهـی مجـدد پیونـدهاي    خوبی  برطرف و بـا وزن  ها در روش سنتی را بهارزش افزوده بخش
کنـد.  هـا بـر مبنـاي سـاختار اقتصـاد را فـراهم مـی       پسین و پیشـین، امکـان سـنجش شـاخص    

اي قوي، درنظر گرفتن سـطوح متفـاوت اسـتفاده از نهـاده     شناسایی روابط شبکهبراین  عالوه
هـاي مختلـف بـراي    اولیه (نیروي کار، واردات، ارزش افزوده و مالیـات) در سـتانده بخـش   

هـا در زنجیـره تولیـد در    ارزیابی پیوندهاي پسین و توجه به تداوم ماندگاري تولیدات بخش
هـاي  وضعیت بخش 2رود. نمودار ن این روش به شمار میارزیابی پیوندهاي پیشین از محاس

 کند. مختلف را در روش بردار ویژه آشکار می
بخـش پیونـد پسـین نرمـال      21بخـش مـورد بررسـی،     46دهند کـه از  نتایج نشان می

%) دارنـد. مقایسـه ایـن    41بخش پیوند پیشین نرمال باالتر از یک ( 19%) و 46باالتر از یک (
هاي با پیوند پسین و پیشـین نرمـال بـاالتر از    دهد که سهم بخش نتی نشان مینتایج با روش س

 است.  یک در روش بردار ویژه نسبت به روش سنتی کاهش یافته
هایی که پیوندهاي پسین نرمال باالتر از یک  دارند بـه گـروه    % از بخش48همچنین 

جایگاه بعدي قرار دارنـد. از   % در29سایر صنایع تعلق دارند و صنایع وابسته به کشاورزي با 
 ها دارد.   % سهم بیشتري نسبت به سایر گروه32منظر پیوندهاي پیشین نیز سایر صنایع با 

هـا در دو روش سـنتی و بـردار ویـژه نیـز حـاوي       بندي بخشمقایسه تغییرات در رتبه
بی خوبی قادر اسـت در ارزیـا   دهد که روش بردار ویژه بهنکات ارزشمندي است و نشان می
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پیوندهاي پسین به سطوح متفاوت استفاده از نهاده اولیه (نیروي کار، واردات، ارزش افزوده 
هاي مختلف توجه کند و در ارزیابی پیوندهاي پیشـین نیـز میـزان     و مالیات) در ستانده بخش

هــا در چرخــه تولیــد را در نظــر بگیــرد. لــذا خطاهــاي ناشــی از مانــدگاري تولیــدات بخــش
 1ا کم برآورد پیوندهاي سنتی را برطرف نماید.برآورد و ی بیش

 
هاي داراي پیوند پسین و پیشین نرمال باالتر از یک هاي مختلف از کل بخش سهم گروه -2نمودار  

 (درصد)

 
 مأخذ: محاسبات تحقیق  

 
انـد.  عنوان بخش کلیدي شناسایی شده بخش به 6در این روش برخالف روش سنتی 

بخش  9هاي کلیدي مرتبط با صنعت از دهد که تعداد بخشنشان میمقایسه نتایج دو روش 
هــاي دلیــل ویژگـی  بخــش در روش بـردار ویــژه کـاهش یافتـه کــه بـه     5در روش سـنتی بـه   

دهی مجـدد پیونـدهاي راسمیوسـن و برطـرف نمـودن      منحصربفرد روش بردار ویژه در وزن
دي کاسته شده است. بنـابراین  هاي کلیبرآورد پیوندها از تعداد بخشخطاهاي ناشی از بیش

 بخـش از صـنایع وابسـته بـه کشـاورزي و      1بخش از کشاورزي،  1هاي کلیدي شامل بخش
 

 
هـاي  ، مرکز پـژوهش "هاي کلیديشناسایی بخش"ها به گزارش بندي بخشص تغییرات رتبهجهت اطالع درخصو  -1

 مراجعه شود. 1394مجلس، 
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بخش از سایر صنایع هستند. با این حال در پاسخ به سؤال نخسـت ایـن مقالـه بایـد اشـاره       4 
ن ارائـه  اي از سـاختار اقتصـاد ایـرا   بینانـه نمود که حتی این روش نیز قادر نیست تصویر واقـع 

دهد و اندازه تقاضاي نهایی و ارزش افزوده که ارتباط مسـتقیم بـا رشـد دارنـد، در سـنجش      
   1شوند. هاي کلیدي نادیده گرفته میبخش

 
 وضعیت صنایع بر اساس سطوح مختلف فناوري در روش بردار ویژه - 2جدول 

 فناوري برتر
فناوري باالتر از 

 متوسط
 فناوري پایین فناوري پایین تر از متوسط

صنایع دارویی 
)ISIC.Rev3: 

2423( 

ساخت مواد و 
محصوالت شیمیایی به 
 استثناي صنایع دارویی

 و پالستیک  ساخت محصوالت از الستیک
 ساخت فلزات اساسی

 آالت محصوالت فلزي فابریکی بجز ماشین

ساخت کاغذ و 
محصوالت 
 کاغذي

 مأخذ: محاسبات تحقیق
 

نتـایج حاصـله از ایـن روش در راسـتاي دو گـزارش وزارت      در پاسخ به سؤال دوم، 
ریزي اسـت و بـه جـز بخـش دامـداري      صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه

 هاي کلیدي شناسایی شده ماهیت صنعت دارند.همه بخش
دهد که صـنایع  بررسی وضعیت صنایع بر اساس سطوح مختلف فناوري نیز نشان می

ز متوسط و برتـر در هـر دو روش مشـترك اسـت. امـا وضـعیت صـنایع بـا         با فناوري باالتر ا
تر از متوسط و پایین تفاوت قابل توجهی دارد و تعداد صنایع بـا فنـاوري پـایین    فناوري پایین

تـر  بخش در روش بردار ویژه و تعداد صنایع با فناوري پـایین  1بخش در روش سنتی به  3از 
 

 
هاي بـا انـدازه   یکی از دالیلی که روش بردار ویژه نتوانسته تصویري متناسب با واقعیات ایران ارائه دهد وجود بخش  -1

ندهاي متوسط پسین و پیشین اسـت. لـذا  امکـان دارد در کشـوري     تقاضاي نهایی و ارزش افزوده باال و در عین حال پیو
اي بخش مربوطه نیز قـوي باشـد و روش   عالوه بر برخورداري از اندازه تقاضاي نهایی و ارزش افزوده باال، روابط شبکه

) بـراي  2006( عالوه نتایج مطالعه میدمور، ماندي و رابـرتس  بردار ویژه به خوبی قادر به شناسایی بخش مذکور باشد. به
دهـد و در ایـن منطقـه    دهد کـه روش بـردار ویـژه همـواره نتـایج صـنعت محـور ارائـه نمـی         منطقه ولز انگستان نشان می

 اند.هاي صنعت رتبه بهتري نسبت به نتایج حاصله از روش راسمیوسن کسب نمودههاي خدماتی نسبت به بخش بخش
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شـود صـنایع کلیـدي    طورکـه مالحظـه مـی    ته است. همانکاهش یاف 3به   5از متوسط نیز از 
 تر از متوسط هستند.ایران عمدتاً از نوع صنایع با فناوري پایین

 
 روش حذف فرضی  -5-3

اي بـین بخشـی،   برخالف دو روش پیشین، روش حذف فرضی، عالوه بـر مبـادالت واسـطه   
هـا مـورد   عملکرد بخشها را در سنجش اهمیت اندازه تقاضاي نهایی و ارزش افزوده بخش

رود که نتایج روش مذکور متفاوت از دو روش پیشین دهد. بنابراین انتظار میتوجه قرار می
) جهـت  1997و وندرلینـدن (  دیاتزنبـاخر باشد. همانطورکه قبالً اشاره نمودیم روش حـذف  

  1آورده شده است. 3ها استفاده شده و نتایج حاصله در نمودار شناسایی اهمیت بخش
%) 28بخش پیوند پسین نرمال باالتر از یـک (  13دهند که تایج این نمودار  نشان مین

هایی که پیونـد   %) دارند. بنابراین تعداد بخش26بخش پیوند پیشین نرمال بیش از یک ( 12و
طور قابل توجهی نسبت به دو روش سنتی و بـردار   پسین و پیشین نرمال بیش از یک دارند به

 اً نصف شده است. ویژه کاهش و تقریب
در راستاي سؤال اول این مقاله، چنانچه نتایج روش حذف فرضی را بـا نتـایج روش   

شـود کـه از اهمیـت صـنعت در روش حـذف      سنتی و بردار ویژه مقایسه کنیم مالحظـه مـی  
، 1اند. لذا با مقایسه نتـایج نمودارهـاي   هاي خدمات اولویت یافتهفرضی کاسته شده و بخش

هایی که پیوند پسین نرمال بـیش از یـک دارنـد بـراي     شود که سهم بخشمیمشاهده  3و  2
 

 
هاي اند و کلیه حالتهاي مختلف حذف فرضی نمودهبندي روشطبقه) در پژوهشی اقدام به 2001میلر و لهر (  -1 

2iهاي این پژوهش زمانی که از معیار اند. براساس یافتهبندي نمودهممکن حذف را در هفت گروه طبقه x  استفاده
ئونتیف یکسان خواهد بود. الگوي تقاضامحور ل 1,2a,2b & 3bهاي شود نتایج حاصل از حذف هریک از حالتمی

تفاوتی وجود نخواهد داشت. بنابراین در  1,2a,2c & 3aهاي همچنین در الگوي عرضه محور گش نیز میان حالت
هاي مربوطه) استفاده شود کند که از روش حذف کامل (حذف سطر و ستون بخش و یا بخشاین پژوهش فرقی نمی

هاي مختلف حذف، ). جهت اطالع بیشتر از روش2005یا روش سانگ ( ) و1997و وندرلیندن ( دیاتزنباخرو یا روش 
) 2001هاي مجلس و مقاله میلر و لهر (، مرکز پژوهش"هاي کلیدي هاي شناسایی بخش مروري بر روش"به گزارش 

 مراجعه کنید.
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%  اسـت؛ ایـن در   8% و 31ترتیـب   گروه سایر صنایع و گروه صنایع وابسته بـه کشـاورزي بـه   
% و در روش بـردار ویـژه   23% و 50است که این دو سـهم در روش سـنتی بـه ترتیـب       حالی

% در 77% در روش سـنتی و  73هم صـنعت از  % است. یعنی در مجموع س29% و 48ترتیب  به
 یابد.% در روش حذف فرضی کاهش می39روش بردار ویژه به 

بر این بخش خدمات بـر خـالف دو روش پیشـین، در ایـن روش در اولویـت       عالوه 
% در روش 31% در روش بـردار ویـژه بـه    5% در روش سنتی و 8گیرد و سهم آن از قرار می

% کـاهش و  33از منظر پیوند پیشین نیز سهم سـایر صـنایع بـه     یابد.حذف فرضی افزایش می
ــا  ــرار مــی 25خــدمات ب ــه بعــدي ق ــابراین روش حــذف فرضــی تصــویر  % در رتب ــرد. بن گی

هـا فقـط   دهد. زیرا مالك سنجش بخشها ارائه میتري از عملکرد اقتصادي بخش بینانه واقع
و ارزش افزوده در کنار بررسـی  اي بین بخشی نیست و اندازه تقاضاي نهایی  مبادالت واسطه

هـاي کشـاورزي و   پیوندها در نظر گرفته شده اسـت و لـذا در کنـار بخـش صـنعت، بخـش      
 اند.  خدمات نیز اهمیت یافته

اي کند کـه تکنولـوژي واسـطه   در واقع روش حذف فرضی این مسئله را برجسته می
د عملکـرد اقتصـادي   توانـ اي بـین بخشـی دارد بـه تنهـایی نمـی     که ریشه در مبادالت واسـطه 

ها را مشخص کند و ضروري است که اندازه تقاضاي نهایی و ارزش افـزوده در کنـار   بخش
یابند که هـر دو ویژگـی   هایی بیشتر اهمیت میبررسی پیوندها مدنظر قرار گیرند. پس بخش

. بـه  داشتن پیوندهاي قوي و اندازه تقاضاي نهایی و یا ارزش افزوده باال را با هم داشته باشند
رغـم آنکـه بیشـترین سـهم تقاضـاي       این معنا که بخشی همچون نفت خام و گاز طبیعی علی

نهایی را از مجموع تقاضاي نهـایی داراسـت امـا بـه علـت برخـورداري از پیونـدهاي پسـین         
هـاي انتهـایی در روش سـنتی بـه رتبـه میـانی در روش حـذف فرضـی         ضعیف، صرفاً از رتبه

 کند.  صعود می
دو ویژگی پیونـدهاي قـوي    "محصوالت غذایی و آشامیدنی"بخش از طرف دیگر 

پیوند پسـین   1و سهم تقاضاي نهایی باال را با هم داراست و لذا در روش حذف فرضی رتبه 
 را به خود اختصاص داده است. 
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شود که بخش ساخت سایر تجهیزات حمل و نقل کـه در روش  همچنین مالحظه می
دلیـل سـهم پـایین     ند پسین داشت، در روش حذف فرضـی بـه  را از منظر پیو  6سنتی جایگاه 

 تنزل کرده است. 33تقاضاي نهایی به رتبه 
 

هاي داراي پیوند پسین و پیشین نرمال باالتر از یک هاي مختلف از کل بخش سهم گروه -3نمودار 
 (درصد)

 
 مأخذ: محاسبات تحقیق 

 
عنـوان بخـش کلیـدي شناسـایی      بـه بخش  7در راستاي پاسخ به سؤال اول این مقاله، 

بخـش در   2بخش در گروه سایر صـنایع و   3بخش آن در گروه کشاورزي،  2شوند که می
کک "، "دامداري"، "زراعت"هاي کلیدي عبارتند از:  گیرند. بخشگروه خدمات قرار می

عمـده  "، "فلـزات اساسـی  "، "مواد شیمیایی و محصوالت شـیمیایی "، "هاي نفتی و فراورده
-شود که برخالف رویکرد سنتی بخش. مالحظه می"ونقلحمل"، "فروشی ی و خردهفروش

کـه ماهیـت خـدمات     "ونقـل حمـل "و  "فروشـی  عمده فروشی و خرده"هاي خدماتی مانند 
 اند.عنوان بخش کلیدي شناسایی شده توزیعی را دارند، در این روش به

دي حاصـله در راسـتاي   هـاي کلیـ  دهد بخـش در ارتباط با سؤال دوم، نتایج نشان می
-دست آمده از گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه نتایج به
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هـاي  کـه بخـش   طوري ها ارائه شده، بهریزي قرار ندارند و تصویر متفاوتی از عملکرد بخش
اند. همچنین وضـعیت  عنوان بخش کلیدي شناسایی شده کشاورزي و خدمات توزیعی نیز به

دهد که تنها صنایع با فناوري برتر و بـاالتر  صنایع  بر اساس سطوح مختلف فناوري نشان می
بنـدي   اي در طبقـه  از متوسط در سه روش مشترك است، حال آنکـه تفـاوت قابـل مالحظـه    

 گردد.  تر از متوسط و پایین بین سه روش مشاهده می صنایع با فناوري پایین
روش حذف فرضی از تعـداد صـنایع بـا فنـاوري      دهد که درنشان می 3نتایج جدول 

تر از متوسط نسبت به دو روش قبلی کاسته شده و تنهـا دو بخـش در ایـن گـروه قـرار      پایین
هـاي کلیـدي شناسـایی    گیرند. عالوه بر این بر خالف دو روش پیشین هیچ یک از بخشمی

 شده در زمره صنایع با فناوري پایین قرار ندارد. 
هـاي بـر اسـاس سـطوح     بندي بخشدهد که طبقه، نتایج نشان می3 در پاسخ به سؤال

مختلف فناوري در سـه روش متفـاوت اسـت، خصوصـًا آنکـه نتـایج روش حـذف فرضـی         
اي با دو روش پیشین دارد. ذکر این نکته ضروري اسـت کـه بـر اسـاس     تفاوت قابل مالحظه

اسـت و فقـط خـدمات از نـوع تولیـدي در      خدمات توزیعی فاقد فناوري  OECDبنديطبقه
 محور هستند.  رده خدمات دانش

 
 وضعیت صنایع بر اساس سطوح مختلف فناوري در روش حذف فرضی - 3جدول 

 فناوري پایین فناوري پایین تر از متوسط فناوري باالتر از متوسط فناوري برتر
صنایع دارویی 

)ISIC.Rev3: 2423( 
مواد محصوالت شیمیایی 

 استثناي صنایع داروییبه 
 هاي نفتی کک، فراورده

 فلزات اساسی
- 

 مأخذ: محاسبات تحقیق
 
 مقایسه و تحلیل نتایج سه روش سنتی، بردار ویژه و حذف فرضی  -6

دهد. هاي کلیدي را در سه روش سنتی، بردار ویژه و حذف فرضی نشان میبخش 4جدول 
شـده در روش سـنتی بـیش از دو روش    هـاي کلیـدي شناسـایی    رغم آنکه تعداد بخـش  علی

محـور هسـتند. ایـن مسـئله  ناشـی از       بخـش کلیـدي صـنعت    11بخـش از   9دیگر است امـا  
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هاي این روش همچـون در نظـر گـرفتن وزن قـراردادي واحـد یکسـان بـراي همـه         نارسایی
برآوردي و نادیـده گـرفتن انـدازه تقاضـاي نهـایی و ارزش افـزوده        ها، خطاهاي بیشبخش
 ا است.  هبخش

 
 هاي کلیديمقایسه بخش -4جدول 

 حذف فرضی بردار ویژه سنتی بخش
 *  زراعت و باغداري

 * * * دامداري، مرغداري، پرورش کرم ابریشم و زنبور عسل و شکار

  * ساخت چوب و محصوالت چوبی
 * * ساخت کاغذ و محصوالت کاغذي

  * هاي ضبط شده چاپ و تکثیر رسانه انتشار، 

 *  * اي هسته  هاي حاصل از تصفیه نفت و سوخت ساخت کک، فراورده

 * * * ساخت مواد شیمیایی و محصوالت شیمیایی

 * * ساخت محصوالت از الستیک و پالستیک
  * ساخت سایر محصوالت کانی غیر فلزي

 * * * ساخت فلزات اساسی

 * * آالت و تجهیزات ساخت محصوالت فلزي فابریکی بجز ماشین

   * آب
 *  عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کاالها

 *  حمل و نقل

 7 6 11 مجموع
 مأخذ: محاسبات تحقیق

 
دهی مجدد پیوندهاي پسـین و پیشـین روش   رغم وزن در روش بردار ویژه نیز علی

افـزوده، نتـایج   دهـی بـا تقاضـاي نهـایی و ارزش     سنتی و ارتباط غیرمستقیم ایـن نـوع وزن  
بخش   5بخش کلیدي،   6دهد و از هاي کلیدي را نشان میحاصله صنعت محوري بخش

دهـد و  دست مـی  از صنعت است. با این حال نتایج روش حذف فرضی تصویر متفاوتی به
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بخـش از خـدمات    2بخـش از صـنعت و    3بخـش از کشـاورزي،    2بخش کلیـدي،    7از 
تـر از سـاختار اقتصـاد، مالحظـات      هاي واقعـی تحلیل هستند. لذا ضروري است براي ارائه

هـا کـه ارتبـاط مسـتقیم بـا رشـد       دیگري نظیر اندازه تقاضاي نهایی و ارزش افزوده بخش
 د. دارند در نظر گرفته شو

تــري از بینانــهدر راســتاي پرســش نخســت مقالــه روش حــذف فرضــی تصــویر واقــع
پاسـخ بـه پرسـش دوم مقالـه، نتـایج       کنـد. همچنـین در  ها ارائـه مـی  عملکرد اقتصادي بخش

حاصله از دو روش سنتی و بردار ویژه که ماهیـت صـنعت محـور دارنـد، در راسـتاي نتـایج       
هسـتند امـا   » هاي کلیدي اقتصاد ایرانبندي بخشاولویت«و » راهبرد توسعه صنعتی«گزارش 

هـاي  خشنتایج مبتنی بر روش حذف فرضی با نتایج دو گزارش مذکور همخوانی ندارد و ب
 دست آمده کشاورزي، صنعت و خدمات خواهند بود. کلیدي به

تعداد صنایع کلیدي در سه روش بر اساس سطوح مختلف فناوري را نشان  5جدول 
هـاي بـر اسـاس    بنـدي بخـش  دهد که طبقهمقاله، نتایج نشان می 3دهد. در پاسخ به سؤال می

از متوسط و برتر یکسان اما در مورد  سطوح مختلف فناوري در مورد صنایع با فناوري باالتر
 تر از متوسط متفاوت است.  صنایع با فناوري پایین و پایین

اي بـا دو روش سـنتی و بـردار ویـژه     نتایج روش حذف فرضی تفاوت قابل مالحظـه 
هاي کلیدي شناسایی شده در روش حذف فرضی از نوع صنایع بـا   یک از بخشدارد و هیچ

تـر از متوسـط نسـبت بـه دو     عالوه از تعداد صنایع بـا فنـاوري پـایین    هفناوري پایین نیستند و ب
گیرند. نتـایج حاصـله حـاکی از    بخش در این گروه قرار می 2روش قبلی کاسته شده و تنها 

آن است که صنایع با فناوري برتـر و بـاالتر از متوسـط بـا توجـه بـه وضـعیت اقتصـاد ایـران          
معنـاي کـم    توانـد بـه  ندارند. این مسئله لزوماً نمیهاي کلیدي جایگاه چندانی در میان بخش

هـا ناشـی   هاي مذکور باشد، زیرا امکان دارد پیوندهاي ضعیف این بخشاهمیت بودن بخش
 ها باشد.  گذاري ناکافی در آنها و یا سرمایه از نوظهور بودن آن
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هـا   صورت ماهوي پیوندهاي ضعیفی دارند و بررسـی آن  ها نیز بهالبته برخی از بخش
اي است. با توجه به نکات فوق ، استفاده از مطالعـات آینـده پژوهـی    نیازمند مطالعه جداگانه

 شود.  در کنار نتایج این مطالعه توصیه می
 

 تعداد صنایع کلیدي شناسایی شده در سه روش بر اساس سطوح مختلف فناوري -5جدول 
 حذف فرضی بردار ویژه سنتی نوع صنعت

 0 1 3 فناوري پایین

 2 3 5 فناوري پایین تر از متوسط

 1 1 1 فناوري باالتر از توسط

 1 1 1 فناوري برتر

 منبع: محاسبات تحقیق        
 
 گیري و پیشنهادها نتیجه -7

هـاي بلندمـدت       هاي اقتصادي، الزمه سیاست    ها و روابط متقابل بخش    شناخت درهم تنیدگی
اي، قـوانین و      اي و غیرتعرفـه     هاي تجـاري تعرفـه      صنعتی، سیاستهاي     مدت، سیاست    و کوتاه

مقررات مرتبط با تولید و ... است. با این وجود، عمده مطالعات انجام شده در زمینه سنجش 
، 1زایــی    هــاي کلیــدي یــا صــرفاً بــه معیارهــایی کلــی همچــون ارزش افــزوده، اشــتغال    بخــش

و یا روش سنتی و متعـارف پیونـدهاي     بی و ... اکتفا نمودهصادرات، سهم از بازار، مزیت نس
وزارت صـنعت، معـدن و   » راهبرد توسعه صنعتی«اند. دو گزارش     پسین و پیشین بسنده نموده

ریـزي بـه       سازمان مدیریت و برنامه» هاي کلیدي اقتصاد ایران    بندي بخش    اولویت«تجارت و 
هـاي هـردوي ایـن        گیرنـد. یافتـه      نـوع مطالعـات قـرار مـی    ترتیب در گروه اول و دوم از این 

 کند.     ها توسعه بخش صنعت را توصیه می    گزارش

 

 
 گیرد.قرار نمیزایی غیرمستقیم حاصل از تعامالت بین بخشی مورد توجه     در بسیاري از مطالعات اشتغال -1



 هاي سنتی، بردار ویژه و حذف فرضی ... بررسی تطبیقی روش 202

 

هاي کلیـدي، دو  علت اهمیت انتخاب روش مناسب در ارزیابی بخش در این مقاله به
اند؛ بررسـی و  هاي روش سنتی متمرکز شدهروش بردار ویژه و حذف فرضی که بر نارسایی

 هاي فوق پرداخته شود.  هاي گزارشفاده از نتایج سه روش به تأیید و یا رد یافتهبا است
هـاي      مرکز پـژوهش  1390ستانده بهنگام شده براي سال  –در این راستا جدول داده 

بخش تجمیع و سپس نتایج در هفت گروه کشاورزي، معدن، صنایع وابسته بـه   46مجلس به 
 بندي شد.     زیربنایی، ساختمان و خدمات طبقهکشاورزي، سایر صنایع، 

خدمات نیز در چهار گروه خدمات توزیعی، تولیدي، اجتماعی و شخصـی و صـنایع   
در چهار گروه صنایع با فناوري برتر، باالتر از متوسـط، پـایین تـر از متوسـط و پـایین مـورد       

ر ضرورت توجه بـه ماهیـت   بندي تأکید ب ارزیابی قرار گرفتند. علت استفاده از این نوع طبقه
 هاست.  هاي کلیدي در کنار مطالعات مرتبط با شناسایی این بخشبخش

در پاسخ به پرسش نخست مقاله، نتـایج حـاکی از آن اسـت کـه روش سـنتی صـرفاً       
کنـد و از سـه نارسـایی    اي بررسـی مـی  ها را در سطح مبادالت واسطهتغییرات ساختار بخش

ها، بیش بـرآورد انـدازه پیونـدها و نادیـده     براي همه بخشدرنظر گرفتن وزن یکسان واحد 
ها برخوردار است. در ادامـه روش بـردار   گرفتن اندازه تقاضاي نهایی و ارزش افزوده بخش

دهـی مجـدد پیونـدهاي پسـین و پیشـین      هـاي آن وزن ترین مؤلفه ویژه معرفی شد که از مهم
دها است. با این وجـود حتـی روش   سنتی و برطرف نمودن مشکالتی نظیر بیش برآورد پیون

 گیرد. ها را نادیده میبردار ویژه نیز اندازه واقعی تقاضاي نهایی و ارزش افزوده بخش
در ادامه نتایج حاصل از روش حذف فرضی ارائه شد که بـه دو علـت نسـبت بـه دو     

 تر است:  روش پیشین مناسب
اي کـه ریشـه در مبـادالت    اسطهتغییرات اقتصاد فقط محدود به تغییرات تکنولوژي و -یک 
اي بین بخشی دارد نیست و ضروري است تغییرات تقاضاي نهایی و ارزش افزوده نیز واسطه

 هاي کلیدي مدنظر قرار گیرد. هاي مرتبط با شناسایی بخشدر تحلیل
ها در رشد اقتصادي. علت آن است کـه اجـزاي تقاضـاي    برجسته نمودن اهمیت بخش -دو 

 فزوده ارتباط مستقیم با رشد دارند. نهایی و ارزش ا
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هاي کلیـدي  بخش که ژهیودهد که برخالف دو روش سنتی و بردار نتایج مقاله نشان می
هاي کشاورزي و خدمات اهمیـت   به شدت ماهیت صنعت دارند،  در روش حذف فرضی بخش

فرضـی  هاي کلیـدي در روش حـذف    هاي صنعت کاسته شده است. بخشو از تعداد بخش  یافته
ــد از:  ــداري"، "زراعــت"عبارتن ــراورده "، "دام ــی کــک و ف ــاي نفت ــواد و محصــوالت  "،"ه م
. خــدمات "ونقــلحمــل"و  "عمــده فروشــی و خــرده فروشــی"، "فلــزات اساســی "، "شــیمیایی

 شناسایی شده نیز از نوع خدمات توزیعی است که با ساختار اقتصاد ایران سنخیت دارد.  
دهـد کـه بـرخالف نتـایج ایـن مقالـه، در       ) نشان می1386مطالعه بانوئی و همکاران (

 شود.  کشورهاي توسعه یافته خدمات از جنس تولیدي به عنوان بخش کلیدي شناسایی می
همچنین مالحظه شد که صنایع با فناوري برتر و باالتر از متوسط با توجه بـه سـاختار   

معنـاي   این مسئله لزومـاً بـه   هاي کلیدي ندارند.اقتصاد ایران جایگاهی چندانی در میان بخش
گـذاري کـافی و یـا    تواند ناشی از عـدم سـرمایه  کم اهمیت بودن صنایع مذکور نیست و می

 ها باشد. نوظهور بودن این بخش
فروشی به عنوان بخش کلیدي شناسـایی  فروشی و خردهبا توجه به اینکه بخش عمده

ایش کارایی سیسـتم توزیـع و توسـعه    شده، لذا هدایت منابع به این بخش باید در راستاي افز
هـاي تولیـد، ایجـاد    ور باشد تا منجـر بـه کـاهش هزینـه    سالم آن و به دور از ماهیت کم بهره

توانـد افـزایش کـارایی    زنجیره عرضه و تسهیل دستیابی به رشد گردد. توسعه این بخش مـی 
پـل ارتبـاطی    سیستم توزیع در کشورهاي در حال توسعه را در پی داشـته باشـد و بـه عنـوان    

 کنندگان نهایی و بازارهاي جهانی باشد. تولیدکنندگان، مصرف
در ارتباط با پرسش دوم، نتایج حاصـله از دو روش سـنتی و بـردار ویـژه ماهیـت صـنعت       
محور دارند و لذا در راستاي نتایج گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت و سـازمان مـدیریت   

خـوانی   مبتنی بر روش حذف فرضی با نتایج دو گزارش مذکور همریزي هستند اما نتایج و برنامه
 دست آمده کشاورزي، صنعت و خدمات خواهند بود.   هاي کلیدي بهندارد و بخش

هـا بـر اسـاس    بنـدي بخـش  دهـد کـه طبقـه   مقاله، نتایج نشان مـی  3در پاسخ به سؤال 
وسـط در هـر سـه روش    سطوح مختلف فناوري در مورد صنایع با فناوري برتر و بـاالتر از مت 
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تر از متوسـط متفـاوت اسـت. نتـایج روش     یکسان اما در مورد صنایع با فناوري پایین و پایین
یـک از  اي بـا دو روش سـنتی و بـردار ویـژه دارد و هـیچ     حذف فرضی تفاوت قابل مالحظه

هاي کلیدي شناسایی شـده در روش حـذف فرضـی از نـوع صـنایع بـا فنـاوري پـایین         بخش
 3بخـش در روش سـنتی و    5تـر از متوسـط از   عالوه تعداد صنایع با فنـاوري پـایین   نیستند. به

 بخش در روش حذف فرضی کاهش یافته است.  2بخش در روش بردار ویژه به 
هـاي متفـاوت   کـارگیري مـالك   هـاي فـوق، حـاکی از آن اسـت کـه بـه      نتایج و یافتـه 

دسـت دهـد. در ایـن مقالـه صـرفاً بـر        بـه ها تواند تصویر متفاوتی از عملکرد اقتصادي بخش می
هـایی نیـز وجـود دارنـد کـه بـه فاصـله اقتصـادي          هاي مرتبط با پیوندها تکیه شـد. روش تحلیل
هـا بـا نتـایج     پردازند. ترکیب نتـایج ایـن نـوع از روش    هاي تولید می ها و شناسایی زنجیره بخش

رشد آنها طی مراحل کمتري بـه  هایی بپردازد که آثار  تواند به شناسایی بخش مطالعه حاضر می
 یابند.   مدت اهمیت می هاي کوتاه کند و لذا در سیاستگذاري هاي اقتصاد سرایت می سایر بخش

هـایی  هایی از ایـن نـوع بـر اسـاس سیاسـت     هاي پژوهشیافتهشود که خاطر نشان می
برتـر   هاي نوظهور نظیر صنایع با فنـاوري است که در گذشته اتخاذ شده و امکان دارد بخش

عنـوان بخـش    هـا ندارنـد، بـه   و یا خدمات تولیدي که پیوندهاي چندان قوي بـا سـایر بخـش   
کلیدي شناسایی نشوند. لذا نتایج حاصله صرفاً تصویري از اقتصاد کشور براسـاس عملکـرد   

 دهد. گذشته را نشان می
 سمت خدمات تولیدي و صنایع با فنـاوري برتـر،   با توجه به حرکت اقتصاد جهانی به

 پژوهی نیز در کنار نتایج این نـوع مطالعـات اسـتفاده شـود.    ضروري است از مطالعات آینده
بري، هاي زیست محیطی (آالیندگی، انرژيها از منظر مؤلفههمچنین بررسی وضعیت بخش

زایــی و توزیــع درآمــد)، محتــواي واردات و مطالعــات      بــري)، اجتمــاعی (اشــتغال   آب
هـاي کلیـدي مـورد توجـه قـرار      ت که باید در تعیـین بخـش  پژوهی از جمله نکاتی اس آینده

بـین   "وفـاق ملـی  "هاي کلیـدي بایـد مبتنـی بـر یـک      گیرند. در نهایت هرنوع معرفی بخش
 دارد. اي نخبگان باشد. بررسی این ابعاد نیاز به تالش جداگانه
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