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 چکیده
ـین  هـاي شـاخص  ترکیـب  بـا  فـازي،  بنديخوشه و ستانده -داده الگوي تلفیق با مقاله این در  و اقتصـادي  وزن بخشـی، ب

ـتفاده  بـا  ایران اقتصاد کلیدي هايبخش بخش، هر اقتصادي هايپتانسیل ـتانده  -داده جـداول  از اس  و 1390 هـاي سـال  س
 پـرت  هـاي داده بنـدي، خوشـه  بـر  پـرت  هـاي داده نـامطلوب  اثـر  حـذف  بـراي  آن، از پیش. استشده  شناسایی 1385

 در ایـران  اقتصـاد  کلیدي هايبخش که دهدمی نشان آمدهدستبه نتایج. اندشده بنديخوشه جداگانه طوربه و شناسایی
 ایـن  در اقتصـاد  کلیـدي  هـاي بخـش  شناسـایی  هـا بـراي  داده جداسازي این از توانمی و دارد قرار پرت هايداده گروه
 سـاخت ( معـدنی  و صنعتی هايبخش تعریف شده، هايشاخص تحلیل و بنديخوشه نتایج تفسیر با. کرد استفاده روش
 جـاي  در نشـده  بنـدي طبقـه  تجهیـزات  و آالتماشین ساخت اساسی، فلزات ساخت فلزي، غیر کانی محصوالت سایر

ـته  هـاي سـوخت  و نفـت  تصـفیه  از حاصـل  هايفرآورده کک، ساخت و معادن سایر طبیعی، گاز دیگر، توزیع ) ايهس
 خـدمات  هـاي بخـش  و صادرات از نظر »طبیعی گاز و خام نفت« بخش همچنین. هستند ایران اقتصاد کلیدي هايبخش

 و کشـاورزي « و) ايجـاده  ونقـل حمـل  عمـومی،  امـور  کاالهـا،  و نقلیـه  وسـایل  تعمیـر  فروشـی، خـرده  فروشـی، عمده(
 .  شدند شناسایی ایران اقتصاد کلیدي هايبخش زایی،اشتغال از نظر »باغداري

 c-means فازي بنديخوشه الگوریتم فازي، منطق بندي،خوشه کلیدي، هايبخش :کلیدي واژگان
 ستانده -داده ،تحلیل)NERFCM( نااقلیدسی

 JEL  :C38,D57بندي طبقه

  
 دانشیار گروه اقتصاد نظري دانشگاه عالمه طباطبائی(نویسنده مسئول)، پست الکترونیکی:                  -1

                                            ejahangard@gmail.com  
 کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبائی، پست الکترنیکی: -2

 alireza_nasseri2009@yahoo.com 



  بندي فازيخوشه از استفاده با ایران اقتصاد کلیدي هايبخش شناسایی   42

  مقدمه -1
 بـراي  محـدود  منابع بهینه تخصیص و ریزيبرنامه منظر از اقتصاد کلیدي هايبخش شناسایی
 قطـب  و نـامتوازن  رشـد  هـاي تئـوري  مبنـاي  بر. دارد اهمیت مناسب و پایدار رشد به رسیدن
 را در تحـرك  ایجـاد  قابلیت که هاییبخش در و هدفمند طوربه باید هاگذاريسرمایه رشد،
 در ابتـدا  از کلیـدي  هـاي بخـش  شناسـایی . پـذیرد  صـورت  دارنـد  اقتصادي هايبخش سایر

 متنـوعی  و متعدد هايروش زمینه این در. گیردمی صورت ستانده -داده الگوهاي چارچوب
 مشخصـه،  هـاي ریشه روش حذف، فرضیه روش موسن،راس واتانابه، -چنري روش ازجمله
 بـر  عمـدتاً  کـه  شـده  اسـتفاده  غیره و فازي منطق اقتصادسنجی، و ستانده -داده تلفیقی روش

 فـازي  منطـق  میـان،  این در. مبتنی است اقتصادي هايبخش پیشین و پسین پیوندهاي محاسبه
 اقتصـادي  هـاي شـاخص  سـایر  از اسـتفاده  قابلیـت  بخشـی،  بین پیوندهاي از استفاده بر عالوه
. دارد کلیـدي  هـاي بخـش  تعیـین  بـراي  را غیـره  و اشـتغال  صادرات، تولید، ازجمله هابخش

 در هـا بخـش  فنـاوري  سـطح  ازجملـه  کیفـی  هـاي داده از تـوان مـی  فازي منطق همچنین، در
 بیشتر بـا هـم   اقتصادي را که هايبخش روش، این. کرد استفاده کلیدي هايبخش شناسایی
 تـوان مـی  خوشـه  هـر  هـاي ویژگـی  بـه  توجـه  با و دهدمی قرار خوشه یک دارند در شباهت
ــه ــه ايخوشـ ــش را کـ ــايبخـ ــدي هـ ــرار آن در کلیـ ــایی دارد قـ ــرد شناسـ ــاز .کـ  و دیـ

 تحلیل از تلفیقی که کردند ارائه را روشی 2006 سال در بار اولین براي) 2006(1همکارانش
 بخشـی، بـین  روابط از استفاده کنار در روش این در بود، صنعتی بنديخوشه و ستانده -داده
 و پرداختـی  دسـتمزد  اشـتغال،  صـادرات،  تولیـد،  مثـل  هابخش اقتصادي هايویژگی سایر از

 شـده اسـتفاده  روش. استفاده کردند  کلیدي هايبخش شناسایی براي هابخش فناوري سطح
 هـا، بخـش  اقتصـادي  هـاي شـاخص  سایر با بین بخشی هايشاخص تلفیق نیز پژوهش این در

 اسـتفاده  و اشـتغال  و صادرات تولید، ساالنه رشد میانگین و اشتغال صادرات، تولید، ازجمله
 در ایـن . است ایران اقتصاد کلیدي هايبخش شناسایی و بنديخوشه منظوربه فازي منطق از

 شـده تعریـف   هـاي شـاخص  مبناي بر اقتصاد مختلف هايبخش به بهتري دید توانمی روش
  
1- Diaz et al.  (2006) 
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 اسـاس  بـر  را هـا بخـش  سخت است کـه  بنديخوشه ترکلی حالت فازي بنديخوشه. داشت
 بـا  خوشـه  یـک  از بیش بخش به روش هر در این. کندمی بنديخوشه مشترك هايویژگی
 بـر  را هـا خوشـه  تحلیـل  فازي، توان بنديخوشه ویژگی این. دارد تعلق مختلف عضویت درجات
 .بردمی باالتر دارند، قرار خوشه مرزهاي در کدام و خوشه مرکز در هابخش کدام اینکه اساس
 و هاثـاوي  شـده ارائـه  فـازي  الگوریتم و فازي بنديخوشه از استفاده با داریم قصد مقاله این در
 میـزان  تولید، میزان ازجمله متغیرهایی تعریف و) Euclidean RFCM-Non( عنوان با 1بزدك

 اقتصـاد  کلیـدي  هايبخش و بنديخوشه را اقتصادي هايبخش غیره و بخش هر صادرات، اشتغال
 در همکـاران  و دیـاز  کـه  طـور همـان  الگـوریتم،  این از استفاده از پیش البته. کنیم مشخص را ایران
 بـا  گویـد مـی  بنـدي خوشـه  از قبـل  پرت هايداده جداسازي و شناسایی ضرورت درباره خود مقاله

 جداگانه طوربه و شناسایی را هاآن چندمتغیره، پرت هايداده شناسایی آماري هايروش از استفاده
شناسایی، و  اقتصاد کلیدي هايبخش خوشه، هر هايویژگی به توجه با سپس کنیممی بنديخوشه
 پیشینه سپس ارائه، تحقیق مدل و نظري چارچوب در ابتدا .شودمی دهیسازمان زیر صورتبه مقاله

شـود و  مـی  ذکـر  آن تجربـی  محاسـبات  و مقالـه  هايداده آن دنبال به .گرددبیان می آورده تحقیق
 گردد.می بنديجمع و مطالب خالصه درنهایت

 نظري چارچوب -2
 نظریـه  سـه  بـین، درایـن . هسـتند  اقتصاد کلیدي هايبخش اهمیت نظري پایه توسعه و رشد نظریات
 5میـردال  و پرو 4رشد قطب و 3هیرشمن نامتوازن رشد 2رودن، -روزشتاین متوازن رشد شدهشناخته
 .شودمی بررسی کلیدي هايبخش اهیمت دادن نشان براي

کـرد.   مطـرح  جانبه معروف استرا که به نظریه فشار همه متوازن رشد نظریه رودن -روزشتاین
 اگـر  بلکـه  نیسـت،  اقتصادي توسعه کردن فراهم به قادر تنهاییبه بخش یک کندمی بیان نظریه این

 تقاضایی یک هر که ايگونهبه بزنند تولید به دست هم به مرتبط و فزاینده بازدهی با بخش چندین
 .)261: 1393 جهانگرد( شد خواهد میسر اقتصادي توسعه آورد، فراهم دیگري محصول براي

  
1- Hathaway & Bezdek (1994) 
2- Rosenstein-Rodan 
3- Hirschman 
4- Growth Poles 
5- Myrdal 
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 مـداوم  توسـعه  در راه کشـوري  دادن قـرار  کـه  کندمی بیان خصوص این در رودن -روزشتاین
 سرعت قدريبه باید پرواز از قبل هواپیما. است پرواز باند در هواپیما یک دادن قرار شبیه اقتصادي،

 با توسعه وي، عقیده به. است پرواز در موفقیت براي الزم امر شرط این. شود پرواز آماده که بگیرد
 آمیزموفقیت طوربه را اقتصاد تواننمی گامبهگام صورتبه اقتصادي هايسیاست اعمال و تدریجی

 کـه  نیاز اسـت  گذاريسرمایه حداقل به اقتصادي مداوم رشد براي. داد قرار اقتصادي رشد خط در
 و ماند خواهد باند روي بر هواپیما صورت این غیر در. گیرد صورت یکباره و جانبههمه طوربه باید

 )283-282: 1372 باغیانقره( گرددمی باز خود جايبار دیگر به و کندمی طی را باند عرض کماکان
 منـابع  محـدودیت  دلیـل  بـه  بـود،  اجراشـدنی  یافتـه توسـعه  کشـورهاي  بـراي  نظریـه  این اگرچه

 اجرا و سازيپیاده قابلیت توسعهدرحال کشورهاي براي نظریه این زیرساختی، و انسانی و ايسرمایه
 .کرد مطرح را نامتوازن رشد نظریه متوازن، رشد نظریه هیرشمن، منتقد بنابراین نداشت؛

ــداران ــه طرف ــد نظری ــامتوازن رش ــوان ن ــی عن ــدم ــه  کنن ــن نظری ــه  و ای ــه هم ــهنظری ــه  جانب ب
 نیافتـه توسعه کشورهاي اصلی مشکل کهدرحالی نیازمند است، زمانهم و وسیع هايگذاريسرمایه
 مختلـف،  هـاي طـرح  و هـا گـذاري سـرمایه  زمـان هـم  اجراي با دیگر، سوي از. است سرمایه کمبود
 نادرست تخصیص و ریزيبرنامه در اشتباه اثر در است ممکن و آیدمی وجود به ریزيبرنامه مشکل
 و موجود هايسرمایه باید رواین از شود؛ تلف منابع از بسیاري و شده کاسته هاآن کارایی از منابع،
 یـا  هـا بخـش  براي را محرك نقش بتواند که در نظر گرفت صنایعی یا هابخش براي را دسترس در

 از حاصـل  منـافع  بـا  دیگـر  هايبخش در گذاريسرمایه براي الزم منابع کند؛ یعنی ایفا دیگر صنایع
 اقتصـادي  توسعه و هاجوییصرفه طریق این از و شودمی فراهم پیشرو هايبخش در گذاريسرمایه

 ) 264-263 همان:( آیدمی دست به
 هايطرح گیريتصمیم بر آن بودن استوار دارد، وجود هیرشمن نظریه خصوص در که اينکته
 در) القـایی  مسـتقیم ( گذاريسرمایه اثر بیشترین موجب که گیريتصمیم درواقع،. است داراولویت
 پیونـد  و وابسـتگی  اهمیـت  میـزان  درك همچنـین  .گیرد قرار مدنظر باید شود،می دیگر هايبخش
 بـه . اسـت  القایی گیريتصمیم مؤثرترین و بیشترین سنجش براي خوبی راهنماي هافعالیت میان متقابل
 . کرد وجوجست پیشین و پسین پیوندهاي یعنی پیوندها قالب در باید را موضوع این هیرشمن، عقیده

 منابع و یافتگیتوسعه میزان در نامتوازن رشد و متوازن رشد نظریه دو کارکرد تفاوت درنهایت
 یک منزلهبه نامتوازن رشد بین باید که کندمی عنوان استریتن پل زمینه این در. کشورهاست موجود
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 نظریـه  دو ایـن  اساسـی  زیربنـاي  درواقـع، . شد قائل تمایز هدف یک عنوانبه متوازن رشد و روش،
 هـا، پـارامتر  ایـن  بـه  کشـور  هـر  به دسترسی میزان. است اقتصادي ریزيبرنامه قدرت و سرمایه منابع
را  پارامترهـا  ایـن  کشـوري  اگـر  کـه  ايگونهبه است؛ توسعه مسیر در کشور هر جایگاه کنندهتعیین

 شـدن  فـراهم  بـا  بلندمـدت  در و گیـرد  پـیش  در را نـامتوازن  رشـد  سیاست است بهتر نداشته باشد،
 در جـویی صـرفه  لـزوم  بـر  نـامتوازن  رشد شود؛ زیرا متوازن رشد مسیر وارد الزم شرایط و امکانات
 .)112: 1369 سابرتا و گتاگ( است استوار منابع کاربرد

 اسـت؛  اسـتوار  اثـر  دو بـر  کردند، مطرح میردال چون پرو و اقتصاد دانانی که رشد قطب نظریه
 اتفـاق  جـا همـه  در زمـان هـم  رشـد  که صورتبدین پخش، اثرات دیگري و تمرکز پیامدهاي یکی
 ،)تمرکـز  اثر( دارند باالیی جاذبه قدرت که دهدرخ می توسعه هايقطب یا نقاط در بلکه افتد،نمی
 اثـر ( دهـد مـی  قـرار  تأثیر تحت را اقتصاد کل که کنندمی پخش هاییکانال در را توسعه نقاط، این

 و مسـتقیم  محصول را رشد که است شومپیتر ایده از برگرفته پرو ابداعی مفهوم درواقع این .)پخش
 پیشـرفت  اولیـه  و اصـلی  عامـل  بـزرگ  مؤسسـات  نـوآوري  بنـابرین  دانـد؛ مـی  نـوآوري  غیرمستقیم
 نظریـه  اصـلی  بنـاي سـنگ  دو صنایع، بین و درونی ارتباطات نظریه و شومپیتر نظریه. است اقتصادي
 با مؤسسات فعالیت یک در آمده وجود به هاينوآوري درونی، ارتباطات نظریه اساس بر. پرو است

 کـه  شـود مـی  شـامل  را هـایی بخـش  عمـدتاً  نیـز  جدید صنایع. یابدمی گسترش فزاینده طوربه دیگر
 همچنـین  همـراه هسـتند،    بیشـتري  هـاي دیگـر بـا رشـد    در مقایسه با بخش و دارند زیادي نوآوري
 .)71 :1380 کالنتري( کنندبرقرار می خود پسین و پیشین هايبخش با تنگاتنگی ارتباطات

 :کرد ترسیم زیر راهبردهاي و اصول فروض، از ترکیبی در توانمی را رشد قطب نظریه خالصه
هزینـه  هاي داخلی مانند کاهش هزینه واحد تولید با افزایش مقیاس تولیـد و نیـز کـاهش    جوییصرفه

 انجامد.واحد تولید با دسترسی به دانش فنی تولید مربوط به بزرگ شدن واحدهاي تولیدي می

هاي خارجی شامل کاهش هزینه واحد تولید ناشی از دسترسـی بـه خـدمات یـا ناشـی از      جوییصرفه
 کند.رشته فعالیت (تجمیع واحدهاي تولیدي) را تشویق میهاي مشترك تولید در یکتقسیم هزینه

 شـود؛ مـی  منتهـی  ايمنطقـه  توسـعه  در گونـاگونی  فضـایی  راهبردهـاي  به باال، مبحث دو تلفیق
 رونـد  کـه  شـود مـی  پـذیر توجیـه  استدالل این با رویکرد این در ايمنطقه توسعه نظریه دیگر،بیانبه

 و زیربنـایی  خـدمات  تمرکـز  بـا  اقتصـادي  کـارایی  و شـده  آغاز غیرمتوازن ماهیت، برحسب توسعه
 .)269-268 : جهانگرد( آیدمی دست به یکدیگر کنار در مولد هايفعالیت
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 هـاي بخـش  بین در پیشین و پسین پیوندهاي اهمیت مورد در اساسی نظرياتفاق وجود علیرغم
 توافق ستانده، -داده الگوي از استفاده با  هابخش اقتصادي رشد تحرك گسترش منظوربه اقتصادي

 هـاي روش. نـدارد  وجـود  اقتصـادي  متـون  در کلیـدي  هـاي بخـش  تشخیص هايراه مورد در کلی
 هـاي ریشـه  روش 3حـذف،  فرضـیه  روش 2موسـن، راس 1واتانابـه،  -چنـري  روش ازجملـه  متعددي
 -داده تلفیقی روش 5ناخالص، و خالص پیوندهاي روش ستانده، -داده هايکشش روش 4مشخصه،
 روش و 6فـازي  منطق و ستانده -داده ترکیبی روش ها،داده پوششی تحلیل -اقتصادسنجی و ستانده

 بـراي  زیـادي  هـاي روش اگرچـه  ولـی  اسـت؛ شده  مطرح اقتصادي متون در ستانده -داده تصادفی
 پیشـین  و پسـین  پیونـدهاي  تعریـف  بـا  هـا روش ایـن  تمامی دارد وجود کلیدي هايبخش شناسایی
 . کندمی استفاده ستانده -داده و فازي بنديخوشه روش از مقاله این هستند که مرتبط

 ستانده و منطق فازي -تلفیق داده -1-2
 اسـتفاده  اقتصـاد  کلیـدي  هـاي بخش شناسایی براي) 2006( همکارانش و دیاز که روش این

 ایـن  در. اسـت  7صنعتی بنديخوشه از استفاده و ستانده -داده هايروش از ترکیبی اند،کرده
ــر عــالوه روش  شــاخص 8گــش، ضــریب ازجملــه بخشــی بــین هــايشــاخص از اســتفاده ب

 سـایر  از هـا بخـش  بـین  11متقابل روابط شاخص و 10انسجام درجه گش، 9ضریب پراکندگی
 هـا بخش هايشاخصه سایر و صادرات پویایی و پتانسیل نوآوري، ظرفیت ازجمله هاشاخص
 ).300: 2006 12همکاران و دیاز( کردند استفاده کلیدي هايبخش شناسایی ارتقا براي

 خوشـه،  از مشخصـی  تعـداد  در بنـدي خوشـه  هـاي الگـوریتم  از اسـتفاده  بـا  هابخش
 بیشـترین  و خـود  خوشـه  اعضاي را با شباهت بیشترین عضو هر که شوندمی بنديخوشه

  
1- Chenery & Watanabe 
2- Rasmusen 
3- Extraction Hypothesis 
4- Eigen Value 
5- Net Linkages 
6- Fuzzy Logic 
7- Industrial Clustering 
8- Gosh’s Multiplier 
9- Multipliers’ Variation Coefficient 
10- Cohesion Grade 
11- Interrelationship Index 
12- Diaz et al. 
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 تنها عضو هر آماري، بنديخوشه هايروش در. دارد هاخوشه سایر اعضاي با تفاوت را
 هر 1تیز مرزهاي نبود دلیلبه فازي، بنديخوشه در اما دارد، تعلق مشخص خوشه یک به

 بـین  عضـویت  درجه و باشد داشته تعلق خوشه چند به پیوسته طوربه ممکن است بخش
 هـر  روش با ایـن . شودمی استفاده خوشه هر به بخش هر اختصاص به جاي یک و صفر

 هـاي بخـش  بنـدي خوشـه  از بعـد . دارد تعلـق  خوشـه  هـر  بـه  متفـاوت  ايدرجه با بخش،
 شناسـایی  را اقتصاد کلیدي هايبخش توانخوشه می هر هايویژگی به توجه با اقتصاد،

 .)301 همان:( کرد
 بـر  عالوه توانمی که است این هاروش سایر در مقایسه با روش این هايویژگی از یکی
بـا ایـن   . کرد استفاده کلیدي هايبخش شناسایی در هم 2اسمی متغیرهاي از کمی، متغیرهاي

کـار  بـه  کلیـدي  هـاي بخش شناسایی بیشتري را براي هايشاخص و متغیرها توانویژگی می
 تعیــین در متعــدد هــايشــاخص از اســتفاده قابلیــت روش ایــن هــايویژگــی دیگــر از. بــرد
 .)301 همان:( است کلیدي هايبخش

 بنديهاي خوشهالف) روش
دو  بـه  نیـز  سـخت  بنـدي خوشهفازي، و  و سخت کلی دو دسته به بنديخوشه هايروش

 دو دسـته  هـم بـه   مراتبـی سلسـله  هـاي روش. شوندمی تقسیم 4تفکیکی و 3مراتبیسلسله دسته
 مسـائل  حـل  بـراي  تفکیکـی  بنـدي خوشـه  روش. شـوند مـی  بنـدي دسته 6شکافتی و 5ادغامی
 هـاي روش. کـاربرد دارد ) اسـت  زیـاد  هـا شاخص تعداد یا اشیاء تعداد یا که مسائلی( بزرگ

 فـازي  هـاي مجموعـه  از که است سخت هايروش یافتهگسترش شکل نیز فازي بنديشهخو
 .کنندمی استفاده بنديخوشه در

 بندي فازيب) خوشه
) قطعـی ( سـخت  بنديخوشه هايروش یافتهگسترش شکل فازي، بنديخوشه هايروش

  
1- Sharp Boundaries 
2- Nominal Variable 
3- Hierarchical 
4- Partitional 
5- Agglomerative 
6- Divisive 
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 را هـدفی  تـابع  و عضویت تابع هاآن از هرکدام هستند و  بسیار متنوع فازي هايروش. است
 هـاي روش میـانگین،  k فـازي  هـاي روش: از اندعبارت هاروش این از برخی. برندمی کار به

 .میانگین c فازي هايروش و مد k فازي
 مجموعـه  بـراي . اسـت  میـانگین  k روش یافتـه گسـترش  شـکل  1میـانگین،  k فازي روش
اگـر  خوشـه،  k و شـیء  n بـا  اشیایی

jXفـازي  الگـوریتم  کنـیم،  تعریـف  هـا داده بـردار  را k 
 است زیر هدف تابع کردن حداقل دنبال به میانگین

2

1 1

( , ) ( , )
n k

q
q ij j i

j i

J U V u d X V   (1) 

 آن، در که
iju شیء عضویت درجه j خوشه در i ،ام d ،فاصله 

iV خوشه مرکز i و q  عـدد 
 هرچقـدر ( کنـد مـی  کنترل بنديخوشه در را بودن فازي میزان که یک است از تربزرگ صحیح

 برابـر  پارامتر این مقدار طورمعمولبه یابد وکاهش می نیز بودن فازي میزان باشد کمتر پارامتر این
 هـاي الگـوریتم  از بنـابراین  نـدارد؛  سـازي حـداقل  قابلیـت  مسـتقیم  طوربه هدف تابع این). است 2

 .)225-224 :1390 مؤمنی( شودمی استفاده هدف تابع این سازي حداقل براي تکرار
 جـاي  بـه  کـه  تفـاوت  ایـن  بـا  اسـت  میـانگین  k فازي روش مشابه نیز 2مد k فازي روش
 را کـه  میـانگین  k روش روش، این. شودمی استفاده هاداده فراوانی با هاداده مد از میانگین،

 بیشـتري  هـاي داده مجموعـه  بـراي  و داد گسترش داشت کاربرد عددي هايداده براي صرفاً
 .)446: 1999 3میشل و هوانگ( کرد کاربردي جهان در

 تـابع  فـازي،  بنـدي خوشـه  دیگـر  هـاي روش مشـابه  4میـانگین،  c فازي بنديخوشه روش
 الگـوریتم  هـدف  تـابع . کنـد مـی  حـداقل  تکرار الگوریتم از استفاده با را آن که است هدفی

 است) 2( معادله صورتبه
2

1 1

( , ; ) ( )
n c

m
m ik k i

k i

J U V X u x v   (2) 

  
1- Fuzzy k-means 
2- Fuzzy k-modes 
3- Huang and Michael 
4- Fuzzy c-means 
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1- Bezdek et al. 
2- Object Fuzzy c-means 
3- Relational Fuzzy c-means 

4-         n    1nR          
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ــوردنظر ــن م ــرط ای ــد ش ــوریتم. را ندارن ــن NERFCM الگ ــکل ای ــد درون را مش  فراین
 حل تشابه، عدم ماتریس براي 1دهندهگسترش تبدیل یک از استفاده به مشابه بندي،خوشه
 اسـتفاده  هـا داده از وسـیعی  محـدوده  براي را الگوریتم این توانمی که ايگونهبه کند؛می
 .)429-430 :1994 2بزدك و هاثاوي( کرد

 هـایی شاخص از استفاده با هابخش فازي بنديخوشه پژوهش، این در شدهاستفاده روش
 بـراي  هـا داده سـازي آمـاده  مراحل به ابتدا ادامه در. شودمی تعریف بخش هر براي که است

 کـردن  نرمـال  و سـازي آمـاده  شامل مراحل این. شودمی پرداخته فازي الگوریتم در استفاده
. اسـت  تشـابه  عـدم  مـاتریس  محاسبه و پرت هايداده جداسازي و شناسایی ها،داده ماتریس

) 1990( بـزدك  و هاثاوي که NERFCM و RFCM فازي بنديخوشه الگوریتم آن از پس
ــه ــد،کــرده ارائ ــراي ســیلووت تســت درنهایــت و شــودمــی داده توضــیح ان  اعتبارســنجی ب
 .شودمی آورده هاخوشه صحیح تعداد تعیین و بنديخوشه

 بنديها براي استفاده در الگوریتم خوشهسازي دادهج) آماده
 کنـد؛ می استفاده بنديخوشه براي تشابه عدم ماتریس از موردنظر، بنديخوشه الگوریتم

 n بـراي  اگـر . نیاز اسـت  تشابه عدم ماتریس سازيآماده به الگوریتم اجراي از پیش بنابراین
 اشـیاء  مـاتریس  کنـیم،  تعریـف  دهنـد مـی  توضـیح  را اشـیاء  هايویژگی که شاخص p شیء
 .شودمی تعریف زیر صورتبه

11 12 1
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x x x
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 مـاتریس  زیـر  معادلـه  از استفاده با دارند، متفاوتی هايمقیاس هاشاخص اینکه به توجه با
 :)شودمی نرمال زیر با فرمول هاداده ماتریس سطر هر( کنیممی نرمال را هاداده

ij j
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j

x x
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  (5) 

  
1- Spreading Transformation 
2- Hathaway and Bezdek 
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1معادالت با iad و ix آن، در که
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x x
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p

 1محاسـبه  
 هـاي داده کـه  شـود مـی  استفاده معیار انحراف جايبه مطلق انحراف از دلیل این به. شوندمی

 پـرت،  هـاي داده شناسـایی  فراینـد  در و گـذارد می کردن نرمال فرایند بر کمتري تأثیر پرت
 .شوندمی شناسایی پرت هايداده

 هاي پرت چندمتغیرهد) شناسایی داده
 هـاي داده شناسـایی  براي چندمتغیره و متغیرهتک پرت هايداده شناسایی متعدد هايروش

 هـاي داده شناسـایی  روش از پـژوهش  ایـن  در. دارد وجود ناپارامتري و پارامتري از اعم پرت،
 ایـن . کنـیم مـی  اسـتفاده  انـد کـرده  ارائـه ) 2014( 3اشـمیت  و وکیلی که PCS2 چندمتغیره پرت
 تــأثیر تحــت SDE6 و MCD،4 5MVE جملــه از مشــابه هــايروش در مقایســه بــا ســایر روش
 بـه  اشـیاء  تعـداد  نسـبت  در محـدودیتی  روش این اگرچه. گیردنمی قرار پرت هايداده حضور
 هـاي شـاخص  تعـداد  برابـر  پـنج  از بیشـتر  حـداقل  بایـد ) n( اشـیاء  تعداد ها دارد،شاخص تعداد

 .کرد استفاده پرت هايداده شناسایی براي الگوریتم این از بتوان تا باشد) p( شدهتعریف
 کـه  شـود مـی  حـداقل  زمـانی  کنـد مـی  تعریـف  را 7ايدورافتادگی معیار که PCS روش

 اسـت  ايبهینـه  زیرمجموعـه ( mkH زیرمجموعه با را پوشانیهم بیشترین mH زیرمجموعه
 .باشد داشته) را دارد تجانس بیشترین آن اشیاي که

2
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(6) 

2 آن در که
, ( )p i mkd a 8متعامد فاصله ix از mka شودمی محاسبه زیر معادله توسط که است. 

  
در تابع نرمال استاندارد بجاي -1

is از
iad 52-53: 2014 1شود (زکی و میرااستفاده می( 

2-  Projection Congruent Subset 
3-  Vakili & Schmitt 
4-  Minimum Covariance Determinant 
5-  Minimum Volume Ellipsoid 
6-  Stahel–Donoho Estimator 
7-  Outlyingness Index 
8-  Orthogonal Distance 
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 ایـن ( باشد مشاهده p از ماتریس mkA اگر که شودمی تعریف صورتی به mka بردار و
1mk گـاه آن ،)شـود می انتخاب الگوریتم با مشاهدات mk pA a  اشـمیت،  و وکیلـی ( شـود 

 1)57-56 ص ،2014
 هـ) محاسبه ماتریس عدم تشابه

 تشـابه  عـدم  یـا  فاصـله  مـاتریس  بـه  را اشیاء ماتریس توانمی اقلیدسی فاصله از استفاده با
 ایـن  بـین  اقلیدوسی فاصله آنگاه باشند، PP فضاي در نقطه دو jx و ix اگر. کرد تبدیل
 .  شودمی محاسبه زیر صورتبه دونقطه
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d x x    (8) 

n( ماتریس داده، این ماتریس اشیاء تمامی براي فاصله این محاسبه با p  (ماتریس به 
n( تشابه عدم n (شودمی تبدیل. 
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 :است برقرار زیر شرط سه آن در که
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 )429 ص ،1994 بزدك و هاثاوي(
 NERFCMو  RFCMبندي فازي و) الگوریتم خوشه

 فـازي  بنـدي خوشـه  الگـوریتم  پـژوهش،  ایـن  در بنـدي خوشـه  روش شـد  گفتـه  کـه  طورهمان
  

 شود.اند محاسبه می) ارائه کرده2014که وکیلی و اشمیت (  FastPCSهاي پرت با الگوریتم شاخص دورافتادگی و داده  -1
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NERFCM استفاده با را اشیاء که الگوریتم این اند،کرده ارائه) 1994( 1بزدك و هاثاوي است که 
 که است RFCM الگوریتم یافتهگسترش کند، شکلمی بنديخوشه تشابه عدم یا فاصله ماتریس از

 موردنیاز مفاهیم الگوریتم، این ارائه از پیش. کندمی حل را تشابه عدم ماتریس بودن اقلیدسی مشکل
 تمـامی  از فازي مجموعه یک ،fcnM مجموعه .شودمی داده توضیح RFCM الگوریتم همچنین
c هايماتریس n

ikU U c n کندمی ارضا را زیر شرط سه که است: 

1

1

0,1 1 1

1 1

0 1

ik

k nk

i in

U for i c and k n

U U for k n

U U for i n
nknkUUU nk

ininUUU in

  (10) 

c ماتریس nU عضویت درجه n در شیء c  مثـال  طـور بـه . کنـد مـی  مشـخص  را خوشـه 
 خوشـه  بـه  بـاالیی  عضویت درجه با 1o شیء که دهدمی نشان زیر بخشی سه فازي ماتریس

1c 11( دارد تعلق 0.95U  .(2 اشیاءo 3 وo 4 شیء و دارند تعلق دوم خوشه بهo نسبتا 
24( دارد تعلق سه و دو خوشه دو به 340.47, 0.51U U .( 

0.95 0.11 0.05 0.02

0.03 0.78 0.81 0.47

0.02 0.11 0.14 0.51

U   

fcnUبهینه ماتریس کردن پیدا فازي، بنديخوشه مسئله M  شـرط  کـردن  حداقل با 
 :است زیر

2

1 1

( , ) ( )
n c

m
m ik ik i

k i

J U V U x v   (11) 

s بـودن،  فازي مقداري کنترل پارامتر 1m ها،خوشه تعداد cآن در که
iv s  میـانگین 

c و ic خوشه sV c s آن سطر هر که است ماتریسی T
iv 429 ص همان،. (است( 

 RFCMز) الگوریتم 
 عـدم  مـاتریس  بـا  که اشیایی را تکرار، از استفاده با RFCM فازي بنديخوشه الگوریتم

  
1-  Hathaway & Bezdek 
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2 تشابه

ij i jD D x x کندمی بنديخوشه زیر صورتبه شوندمی مشخص 
 ):است اقلیدسی فاصله .(

c  )2تعیـــین مقـــادیر  c n  و (m )1m  و مقـــداردهی اولیـــه بـــه مـــاتریس (
(0)

fcnU M  1,2و اجراي حلقه براي,...r  

 

)محاسبه بردارهاي  )r
i iv v  با استفاده از( )rU U  1و معادله زیر براي i c : 

1 2

1 2

( , , , )

( )

m m m
i i in

i m m m
i i in

U U U
v

U U U

)m
in,,

)m
in

in  (12) 

1براي  ikdمحاسبه  i c  1و k n ) 13با استفاده از معادله( 

( )
( )

2

T
i i

ik i k

v Dv
d Dv  (13) 

)به روز رسانی ماتریس  )rU  به( 1)r
fcnU U M  1براي هر, ,k n  ,n,   به ایـن

 صورت که:

 بود، آنگاه:  0ikdها،  iاگر براي تمام 

1

1

1 2

1

( )
ik

ik ik ik m

k k ck

U
d d d

d d d
)ik md

d

 (14) 

 :آنگاه است، صفر برابر ها ikdاز یکی حداقل صورت، این غیر در
)1 و باشد [0,1] بازه در که ايگونه به را ikU مقدار  ) 1k ckU U )ck  .دهید قرار ((

)اگر  1) ( )r rU U یابد، در غیر ایـن صـورت   برقرار بود، حلقه تکرار خاتمه می
 گردد.را یکی افزایش داده و به مرحله دوم برمی rمقدار شمارنده 

 مـاتریس  درنهایـت  و گـردد می تکرار شود، برقرار حلقه شرط که جایی تا الگوریتم این
 تشـابه  عـدم  مـاتریس  کـه درصـورتی . شـود مـی  ارائـه  بنـدي خوشه منزله نتیجهبه U شدهبهینه

 تـوان مـی . قـادر نیسـت   اشـیاء  صـحیح  بنـدي خوشـه  بـه  روش این باشد،) دلخواه( نااقلیدسی
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 امـا  درآورد، اقلیدسـی  شـکل  بـه  1بتـا  گسـترش  تبـدیل  از اسـتفاده  بـا  را تشـابه  عدم ماتریس
 عـدم  مـاتریس  اسـتفاده کـرد کـه    NERFCM روش از بـر، زمان محاسبات جايبه توانمی

 )431 همان:( آورددرمی اقلیدسی شکل به الگوریتم درون را تشابه
 NERFCMح) الگوریتم 

 تشـابه  عـدم  ماتریس هر که تفاوت این با شبیه است، RFCM الگوریتم به الگوریتم این
 .  کاربرد دارد الگوریتم این در کند، مهیا را) 9( شرایط که دلخواهی

ــادیر  ــین مقـ c )2تعیـ c n و (m )1m  ــاتریس ــه مـ ــه بـ ــداردهی اولیـ ) و مقـ
(0)

fcnU M،0  1,2و اجراي حلقه براي,...r 

)محاسبه بردارهاي  )r
i iv v  با استفاده از( )rU U  1و معادله زیر براي i c : 

1 2

1 2

( , , , )

( )

m m m
i i in

i m m m
i i in

U U U
v

U U U

)m
in,,

)m
in

in   (15) 

1براي  ikdمحاسبه  i c  1و k n ) 16با استفاده از معادله( 

( )
( )

2

T
i i

ik i k

v Dv
d Dv   (16) 

 :آنگاه باشد صفر از کمتر k و i هر براي ikd اگر
2

max 2* / ( )ik i kd v e  (17) 
2

( )* 1 &1
2ik ik i kd d v e for i c k n   (18) 
   (19) 

)روز رسانی ماتریس به )rU  به( 1)r
fcnU U M  1براي هر, ,k n  ,n,    بـه ایـن

 صورت که:

 آنگاه:بود،  0ikdها،  iاگر براي تمام 

  
1-  β-Spread Transformation 
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1

1

1 2

1

( )
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ik ik ik m

k k ck

U
d d d

d d d
)ik md

d

  (20) 

ــر در ــورت، ایـــن غیـ ــر صـ ــد، 0ikdاگـ ــاه باشـ  و 0,1ikUو 0ikU آنگـ

1( ) 1k ckU U )ck )) 
)اگر  1) ( )r rU U یابد، در غیر ایـن صـورت   برقرار بود، حلقه تکرار خاتمه می

 ).433گردد (همان: را یکی افزایش داده و به مرحله دوم برمی rمقدار شمارنده 

 )cها (بندي و تعیین تعداد خوشهط)آزمون اعتبار خوشه
 1فـازي  سـیلووت  معیـار  از اسـتفاده  بـا  هـا خوشه صحیح تعداد تعیین و بنديخوشه اعتبار

 گسـترش  حالـت  که معیار این 3اندداده ارائه) 2006( 2هراشکا و کامپلو شود کهشخص میم
 :شودمی تعریف زیر صورتبه است، 4سخت سیلووت معیار شدهداده

,1,2شیء اگر ,j nn, 1خوشـه  در, ,p cc,  بنـدي خوشـه  در( بگیـرد  قـرار 
 در و اسـت  تـر نزدیک هاخوشه سایر در مقایسه با p خوشه به j شیء که است معنی این به سخت
 سـایر  بـه  نسـبت  p خوشـه  در j شـیء  عضـویت  درجـه  کـه  اسـت  ایـن  معنی به فازي بنديخوشه
 ،p خوشـه  درون اشـیاء  سـایر  بـا  j شـیء  فاصـله  میـانگین  pja اگـر  گـاه آن) اسـت  بیشتر هاخوشه

q )q خوشـه  درون اشـیاء  با j شیء فاصله میانگین qjd همچنین p  (وqjb  مقـدار  حـداقلqjd 
,1 مختلـف  هايخوشه بین در , ,q c q pc q p, ,q,  تـرین نزدیـک  بـا  j شـیء  فاصـله  کـه ( باشـد  ,

 :شودمی تعریف زیر صورتبه j شیء سیلووت ،)دهدمی نشان را p خوشه از غیر خوشه

max ,
pj pj

j

pj pj

b a
s

a b
  (21) 

  
1-  Fuzzy Silhouette (FS) 
2-  Campello and Heruschka 

و ...  AWCD ،FHV ،Xei-Beni indexهـا ازجملـه   معیارهاي دیگري براي اعتبارسنجی و تعیین تعداد خوشه -3
هـا ارجحیـت دارد (کـامپلو و هروشـکا     وجود دارد اما معیار سیلووت از جهت سرعت محاسباتی نسـبت بـه سـایر روش   

2006.( 
4- Crisp Silhouette (CS) 
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 اگـر  حـال . اسـت  p خوشـه  بـه  j شـیء  بیشـتر  تعلـق  معنی به باشد، بیشتر jsمقدار هرچه
ij c n

P u معادلـه  صـورت بـه  فـازي  سـیلووت  معیـار  باشـد،  فازي بنديخوشه ماتریس 
 .شودمی تعریف) 22(

1

1

( )

( )

n

pj qj j
j

n

pj qj
j

u u s

FS
u u

  (22) 

 مـاتریس  ام j سـتون  مقـدار  تـرین بـزرگ  دومـین  و اولین ترتیب به qjuو pju آن، در که
 بیشـتر  FS معیـار  مقـدار  هرچـه . اسـت  وزن کنندهکنترل پارامتر 0 و فازي بنديخوشه
 .)2863-2862 :2006 هراشکا و کامپلو( است بیشتر بنديخوشه اعتبار باشد،
,2 خوشـه  تعداد براي NERFCM فازي بنديخوشه الگوریتم تکرار با , 1c n, 1, 

 رسید. صحیح خوشه تعداد به توانمی ،c مقدار به نسبت FS معیار کردن حداکثر و

 تحقیق پیشینه -3
 شناسـایی  در فـازي  بنـدي خوشـه  از اسـتفاده  در زمینـه  شـده انجـام  خارجی مطالعات ازجمله
) 2008( دیـاز  و مـوریالس  و) 2006( همکاران و دیاز مقاله دو به توانمی کلیدي هايبخش
 بنديخوشه براي آماري فنون چندمتغیره از) 1974( 1زمانسکی آن، از پیش البته. کرد اشاره
 2مـاتیس  و ري. کـرد  اسـتفاده  آمریکـا  1963 سـال  ستانده -داده جدول از استفاده با صنعتی

 بنـدي خوشه روش یک از استفاده با بار اولین براي و ترکیبی روش از استفاده با نیز) 2000(
 ترکیـب  امـا  پرداختنـد،  کالیفرنیـا  ایالـت  صـنایع  صـنعتی  بنـدي خوشـه  به مراتبی، سلسله غیر

 .کرده است ارائه دیاز را فازي بنديخوشه و ستانده -داده هايروش
 فـازي  بنـدي خوشـه  راهکـار  یـک « عنـوان  تحت خود مقاله در) 2006( همکاران و دیاز

 از اسـتفاده  بـا  اسـپانیا  اقتصـادي  هايبخش شناسایی به »اسپانیا اقتصاد کلیدي هايبخش براي

  
1- Czamanski 
2- Rey & Mattheis 
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. پرداختنـد  فـازي  بنديخوشه از استفاده با و کشور این براي 1995 سال ستانده -داده جدول
 هـا بخـش  بـه  را اجازه این بنديخوشه متداول رویکردهاي کردند عنوان خود مقاله در هاآن
 بخـش  جنبه، چند از تواندمی بخش یک کهدرحالی بگیرند، قرار گروه چند در که ددهنمی

 بنـدي خوشـه  بـراي  فـازي  منطـق  از است بهتر بنابراین باشد؛ متفاوت ايدرجه با البته کلیدي
 درجـه  بـا  گـروه  چنـد  را در بخـش  یـک  تـوان بـا مـی   شود؛ زیـرا  استفاده کلیدي هايبخش

 بـا  و چنـدمتغیره  فـازي  یـک راهکـار   از استفاده با هاآن درنهایت. قرار داد متفاوت عضویت
. کردنـد  اقـدام  اسـپانیا  اقتصـادي  هـاي بخش بنديخوشه به متغیر، گروه سه معرفی از استفاده

 عنـوان  بـا  اول گـروه . کردنـد  بنـدي خوشـه  گروه سه در را اسپانیا اقتصادي هايبخش هاآن
 بــا دوم گــروه ،)بــاال 3یکپــارچگی و 2اقتصــادي وزن بـا ( 1محلــی پایــه بــا هــايبخــش گـروه 

 بـا  و خارجی تقاضاي گرایش با سوم گروه و  داخلی تقاضاي به متمایل و کمتر یکپارچگی
 نتیجـه  ایـن  بـه  اضـافی  مالحظـات  سـري  یک گرفتن نظر در با هاآن. باالتر تکنولوژي سطح

 رشـد  برنامـه  یـک  دنبـال  بـه  کـه  زمـانی  اسپانیا، اقتصاد کلیدي بخش سوم گروه که رسیدند
 .دشو گرفته نظر در باید هستیم اقتصادي

 صـنعتی،  بنديخوشه کلیدي، هايبخش« عنوان با ايمقاله در) 2008( 4دیاز و موریالس
 از اسـتفاده  بـا  را اقتصـادي  هـاي بخـش  کـه  زمـانی  کنندمی عنوان» چندمتغیره پرت هايداده
 آنکـه  بـر  عالوه 5چندمتغیره، پرت هايداده حضور کنیم،می بنديخوشه چندبعدي هايداده
 بنابراین کند؛می مخدوش نیز را بنديخوشه نتایج شود،منجر می هاخوشه تعداد شدن کم به

 هابخش بنديخوشه به اقدام سپس شناسایی، چندمتغیره پرت هايداده ابتدا کنندمی پیشنهاد
 معیـار  با و) MCD( 6کواریانس ماتریس دترمینان حداقل زنتخمین از استفاده با هاآن. شود
 داده عنـوان بـه  را بخـش  66 از بخـش  allisW-Kruskal، 20 تسـت  و 7ماهالونوبیس فاصله

  
1- Local Base Sectors 
2- Economic Weight 
3- Integration 
4- Morillas & Diaz 
5- Multivariate Outliers 
6- Minimum Covariance Determinant Estimator 
7- Mahalanobis Distance 



 59    1396 پاییز /72ودوم/ شماره هاي اقتصادي ایران/ سال بیستفصلنامه پژوهش

 گروه دو NERFCM فازي بنديخوشه الگوریتم از استفاده با سپس. کردند شناسایی پرت
 هـاي داده گروه که کردند، بنديخوشه جداگانه طوربه را باقیمانده هايبخش و پرت هايداده
 از اسـتفاده  بـا  هـا آن. شـدند  بنـدي تقسـیم  خوشـه،  6 بـه  باقیمانده هايبخش و خوشه 9 به پرت

 .کردند مشخص را اسپانیا کلیدي هايبخش خوشه، هر شدهتعریف هايشاخص بررسی
 و صـرف  سـتانده  -داده رویکـرد  از استفاده با شدهانجام تجربی مطالعات بیشتر داخل در

 رویکـرد  از کلیـدي  هـاي بخـش  تشـخیص  مطالعـات  در اسـت.  بوده غیرفازي و غیرتصادفی
 فازي کـاربرد دارد  و ستانده -داده رویکرد اما است، نشدهاستفاده  تاکنون فازي بنديخوشه

 شناسـایی « عنـوان  بـا  خود پژوهش در وي. است سبک این از)  1390( ممتاز فنی مطالعه که
 محاسـبه  از اسـتفاده  با» فازي و ستانده -داده تلفیقی رویکرد: ایران اقتصاد کلیدي هايبخش
 و محاسـبه  کـه  رسید نتیجه این به هاآن فازي وتحلیلتجزیه و پیشین و پسین هايپیوند فازي
 و پسـین  پیوندهاي معمول تحلیل نتایج با مشابه نتایجی پیشین و پسین پیوندهاي فازي تحلیل
 بخـش  20 در کـه  1380 سـال  سـتانده  -داده جـدول  از خـود  پـژوهش  در او. دهدمی پیشین
 روش دو هـر  در ایـران  اقتصـاد  کلیـدي  هـاي بخـش  درنهایـت  کـه  کرد استفاده شده تجمیع
 ،»گـاز  بـرق،  آب،« هـاي بخـش  هـا آن فازي تحلیل و پیشین و پسین هايپیوند معمول تحلیل

 محصـوالت « ،»کاغـذي  محصوالت سایر و کاغذ خمیر« ،»چوب از شدهساخته محصوالت«
 و فلـزات « و »هـا کـانی  و ايشیشـه  محصـوالت « ،»پالسـتیک  و السـتیک  بـا  همـراه  شیمیایی

 .ایران هستند اقتصاد کلیدي هايبخش »هاآن محصوالت
 هـاي روش و سـتانده  -داده تلفیقـی  رویکـرد  بـا  متعـددي  باید توجه داشت که مطالعات

 مطالعـه  بـاره درایـن . باشـد مطالعه می این رویکرد به ترنزدیک است که شده انجام  تصادفی
 -داده تحلیـل  هـاي روش تلفیـق  از هاسـت. ایـن دو  آن از یکی) 1389( عاشوري و جهانگرد
 کلیـدي  هـاي بخـش  شناسـایی  بـراي  هـا داده پوششی تحلیل اقتصادسنجی، همچنین و ستانده
 کلیـدي  هـاي بخش بودن محور خدمات دهندهنشان هاآن نتایج. کردند استفاده ایران اقتصاد
 از اقتصـاد  بودن محور صنعت مؤید ستانده -داده سنتی روش کهدرحالی است، ایران اقتصاد
 خـود بـر   مقالـه  در) 1390( ورزکشـت  و جهـانگرد  همچنـین . تاس کلیدي هايبخش حیث
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 با خود مقاله در هاآن. پرداختند ایران اقتصاد کلیدي هايبخش مطالعه به شبکه نظریه اساس
 اثرهـاي  عنـاوین  بـا  جدیـد  مرکـزي  معیار سه) 2008( همکاران و مونیز مطالعه از گیريبهره
 هـاي بخـش  شناسـایی  منظـور بـه  سـتانده،  -داده درزمینـه  آنـی  اثرهـاي  و میانی اثرهاي کلی،

 کلـی  اثرهـاي  بیشـترین  شـده، معرفـی  معیارهـاي  بـه  توجه با درنهایت .کردند معرفی کلیدي
 و چـوب  تولیـد  کاغـذي،  محصـوالت  و کاغـذ  تولیـد  ارتباطـات،  هايبخش به تقاضا طرف

 اسـتفاده ) 1392( حسینی و جهانگرد مقاله. استمربوط  گاز و برق آب، چوبی، محصوالت
 تعیـین  بـه  کـارلو  مونـت  سـازي شـبیه  و ايفاصـله  برآورد روش و تصادفی تحلیل رویکرد از

 کردنـد  عنـوان  خـود  مقالـه  در هـا آن. است شدهمعرفی  تجربی شکل به اقتصادي هايبخش
 غیـر  روش به جاي تصادفی روش از است بهتر آماري و گیرياندازه خطاهاي وجود دلیلبه

 کـه  دهدمی نشان هاآن موسنراس تصادفی غیر رویکرد بررسی نتایج. شود استفاده تصادفی
 تجمیـع  جـدول  از اسـت  بهتـر  کلیـدي  هـاي بخش شناسایی در خطا بروز از جلوگیري براي
 تصـادفی  غیـر  روش دو مقایسه نتایج چنینهم. شود استفاده شده تجمیع جدول جايبه نشده

 غیرتصـادفی،  روش بخش شش از بخش پنج تنها که دهدمی نشان نیز موسنراس تصادفی و
 و جنگلـداري  شـکار،  کشـاورزي،  بخـش  غیر ازبه (هستند  کلیدي بخش تصادفی در روش

 هســتند درروش کلیـدي  بخـش  تصـادفی  در روش کــه چهـار بخـش   همچنـین ). مـاهیگیري 
 شوند.محسوب نمی کلیدي بخش غیرتصادفی

 هاداده -4
 هـاي بخـش  شناسـایی  بـراي  چارچوب نظري و مدل تحقیـق شده مطابق هاي استفادهشاخص
 شـامل  که اول کند. گروهمی بررسی را هابخش این مختلف بعد سه از ایران، اقتصاد کلیدي

 بـین بخشـی   شـود، روابـط  مـی  گش ضریب پراکندگی معکوس و گش ضریب شاخص دو
 معکـوس  مـاتریس  از اسـتفاده  با که شاخص دو این. دهدمی نشان را ایران اقتصاد هايبخش
 میـزان  بررسـی  بـراي  شـوند، مـی  محاسبه) شودمی محاسبه ستانده -داده جدول از که( گش
 نشـان  باشد، بیشتر هاشاخص این مقدار چه هر اند.شده انتخاب هابخش سایر با بخش ارتباط
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 هـاي سـتون  جمـع  از گـش،  ضـریب . دارد دیگـر  هـاي بخـش  سـایر  با بخش بیشتر ارتباط از
)  23( معادلـه  از استفاده با گش، ضریب پراکندگی و بخش هر براي گش معکوس ماتریس

 .اندشده محاسبه 90 سال ستانده -داده جدول از
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 .)306: 2006(دیاز و همکاران 

ام ماتریس معکوس گـش اسـت. در ایـن پـژوهش از معکـوس       ijعنصر  ijbکه در آن 
 است. شده استفادهضریب پراکندگی گش 

 جنبـه  سـه  از کـه  است بخش هر اشتغال و صادرات تولید، شامل ها،شاخص دیگر گروه
 هـا شـاخص  ایـن  عبـارتی دیگـر   بـه  دهد؛می نشان را بخش هر اقتصادي وزن میزان متفاوت،
 و تولیـد  شـاخص  دو. دکنـ مـی  بـازگو  ایران اقتصاد را در آن نقش و بخش هر اهمیت میزان

 جـاري  هـاي قیمـت  بـه  ،1390 سـال  سـتانده  -داده جـدول  از اسـتفاده  با بخش، هر صادرات
 سـال  مسـکن  و نفـوس  سرشماري از استفاده با نیز بخش هر اشتغال شاخص. اندشده محاسبه

 .است آمدهدست به 1390
 از گـروه  ایـن . هسـتند  بخـش  هـر  اشـتغال  و صادرت تولید، روند ها،شاخص آخر گروه
 نشـان  اشـتغال  و صـادرات  تولیـد،  را در زمینـه  بخـش  هـر  رشـد  پتانسـیل  نـوعی به هاشاخص

 قیمـت  بـه   1390 و 1385 ستانده -داده جدول دو از شاخص سه این محاسبه براي. دندهمی
 تولیـد  رشـد  سـاالنه  هندسـی  میانگین بخش، هر براي رشد شاخص. است شدهاستفاده  ثابت
 بـه  سـتانده  -داده جـداول  در تولیـد  مقادیر اینکه دلیل به. است 1390 تا 1385 سال از بخش
 بـه  جداول در تولید مقادیر تولید ضمنی قیمت شاخص از استفاده با ،شدهارائه  جاري قیمت
 و محاسـبه  صورت همین به نیز صادرات ساالنه رشد محاسبه. گشته است تبدیل ثابت قیمت

 1390 هـاي سـال  مسکن و نفوس سرشماري دو از استفاده با اشتغال رشد. است شدهاستفاده 
 .است شدهمحاسبه  سال پنج براي هندسی میانگین گرفتن با و 1385 و
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 بخـش  در بخـش  سـتانده  -داده جـدول یک؛  پژوهش، این در شدهاستفادهدیگر  آمارهاي
 مرکـز  کـه  ریـال  میلیـارد  واحـد  بـا  و بخـش  فنّـاوري  فـرض  بـا  اسـت  1385 سـال ) بخشی 62(

 71( بخـش  در بخشستانده  -داده جدول . دو؛ کرد ارائه اسالمی شوراي مجلس هايپژوهش
 و بخـش  فنّاوري فرض با و اسالمی، شوراي مجلس هايپژوهش مرکز که 1390 سال) بخشی

 1385 جـداول  در موجود هايبخش سازيهماهنگ منظوربه. است بوده ریال، میلیارد واحد با
 و بخشی 47 شده تجمیع جدول به توجه با. است شده تجمیع بخش 47 در جدول دو ،1390 و
 تشـکیل  47×8 ماتریس یک صورتبه هاداده ماتریس پیشین، بخش در شدهتعریف شاخص 8

 نرمـال ) 5( معادلـه  از اسـتفاده  بـا  مـاتریس  این ستون هر ها،شاخص سازيیکسان براي. شودمی
 پـس  هاداده. شوندمی شناسایی پرت هايداده ،FastPCS الگوریتم از استفاده با شود سپسمی
 موردبررسـی  پـرت  هـاي داده شناسـایی  بـراي  FastPCS الگوریتم از استفاده با شدن، نرمال از

 .آمد دست به مذکور الگوریتم از استفاده با زیر نتایج. گرفتند قرار
 هابراي بخش شدهمحاسبهشاخص دورافتادگی  -1جدول 

 .Out بخش
Index 

 .Out بخش
Index 

 3,36 مخابرات و پست 361,35 طبیعی گاز و خام نفت
 3,33 آب 70,79 ... و نفتی هاي فراورده کک، ساخت
 3,07 خدمات سایر 39,29 چوبی محصوالت و چوب ساخت

 وسایل تعمیر خردهفروشی، فروشی،عمده
 کاالها و نقلیه

 3,01 هوایی نقل و حمل 30,66

 کاغذ یاوراقخمیرکاغذ،کاغذومحصوالت
 مربوط کاالهاي و چاپی

23,84 
 پرورش مرغداري، دامداري،

 شکار و زنبورعسل و ابریشم کرم
2,95 

 17,5 طبیعی گاز توزیع
 و آالتماشین ساخت

 شدهبنديطبقه برقی هايدستگاه
 دیگر جاي در

2,95 

 2,89 ماهیگیري 16,53 باغداري و زراعت
 2,84 مالی گريواسطه و بانک 15,74 مستغالت خدمات
 2,83 هاساختمان سایر 13,76 اساسی فلزات ساخت
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 1جدول ادامه 

 .Out بخش
Index بخش Out. 

Index
 2,73 برق 12,83 ايجاده ونقلحمل

 و هادستگاه تلویزیون، و رادیو ساخت
 ارتباطی وسایل

10,71 
 اپتیکی، ابزار پزشکی، ابزار ساخت

 ساعت انواع و دقیق ابزار
2,58 

 10,64 ... و تریلر موتوري، نقلیه وسایل ساخت
 و آوريعمل پوشاك، ساخت

 خز کردن رنگ
2,74 

 10,53 آبی ونقلحمل
 فنی - عمومی آموزش خدمات

 اي حرفه
2,4 

 و آشامیدنی و غذاییسایر محصوالت
 تنباکو و توتون از محصوالت

 2,25 درمان و بهداشت 10,16

 2,2 ايلوله ونقلحمل 7,29 معادن سایر
 2,04 مسکونی هايساختمان 6,81 منسوجات ساخت

 1,89 انبارداري و پشتیبانی خدمات 4,44 غیر فلزي کانی محصوالت سایر ساخت
 بنديطبقه تجهیزات و آالتماشین ساخت

 دیگر جاي در نشده
3,79 

 سایر و چرم پرداخت و دباغی
 چرمی محصوالت

1,88 

 1,87 عالی آموزش 3,75 عمومی امور

 3,57 رستوران و خوابگاه و هتل
 فلزي محصوالت ساخت
 و آالتماشین به جز فابریکی

 تجهیزات
1,72 

 و حسابداري دفتري، آالتماشین ساخت
 محاسباتی

 1,47 ورزشی و فرهنگی، تفریحی، 3,47

 1,44 ریلی ونقلحمل 3,46 بیمه
 1,43 جنگلداري 3,45 پالستیک و الستیک از محصوالت ساخت
 نشده بنديطبقه مصنوعات و مبلمان ساخت

 دیگر جاي در
3,42  

 .هاي محققیافته: مأخذ     
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 هـر  بـراي  1دورافتـادگی  شـاخص . اسـت  FastPCS الگـوریتم  از حاصـل  نتایج 1 جدول
 نشـان  ایـن . اسـت  طبیعـی  گـاز  و خام نفت بخش براي مقدار بیشترین که شدهمحاسبه بخش
 سـاخت ( نیـز  بعـدي  بخـش  دو. دارد هـا بخـش  سـایر  بـا  زیادي فاصله بخش این که دهدمی

 از زیــادي فاصــله) چــوبی محصــوالت و چــوب ســاخت ،... و نفتــی هــايفــرآورده کــک،
 1 جـدول  در شـده مشـخص  بخـش  FastPCS، 20 آسـتانه  سـطح  به توجه با. دارند هاابرداده

 .شدند شناسایی پرت داده عنوانبه
 هـاي داده گـروه  دو بـه  بررسی، دست در هايداده پرت، هايداده شناسایی از استفاده با
 از اسـتفاده  بـا  جداگانـه  صـورت بـه  گـروه  دو ایـن . شدند تقسیم باقیمانده هايبخش و پرت

 بـا ) فاصـله ( تشـابه  عـدم  مـاتریس  بنابراین شوند؛می بنديخوشه فازي، بنديخوشه الگوریتم
 .شودمی محاسبه جداگانه طوربه گروه دو هر براي) 4,3( معادله از استفاده

 یتجرب جینتا -5
 پرت يهاداده گروه يفاز يبندخوشه
 اسـتفاده  بـا  ،)هاداده بخش در شدهمشخص بخش 20( پرت هايداده گروه بنديخوشه

 مشـخص  هـا داده مشاهده با آن، از پیش. گرفت صورت NERFCM فازي الگوریتم از
 صورتبه و دارد گروه این نقاط سایر با زیادي فاصله طبیعی گاز و خام نفت بخش شد

شـده   داده قرار جداگانه خوشه در ها،بخش سایر شدن بنديخوشه بهتر منظوربه دستی،
 الگــوریتم بــا مناسـب،  خوشــه تعــداد تعیـین  بــراي دیگــر، بخـش  19 ازآن،پــس 2.اسـت 
) FS( فـازي  سیلووت معیار و بنديخوشه 11 تا 2 از) C( خوشه تعداد براي بنديخوشه
 .شد محاسبه

 

  
1- Outlyingness Index 

مشـخص  » نفـت خـام و گـاز طبیعـی    «هاي پرت به همراه بخش بندي فازي براي گروه دادهالگوریتم خوشهبا اجراي  -2
 ها دارد.تنهایی در یک گروه قرار دارد و فاصله زیادي با سایر بخشبه 1شد که این بخش با درجه عضویت 
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 هاي پرت)(گروه داده cمعیار سیلووت فازي به ازاي مقادیر مختلف  -1 شکل
 .محقق هاي: یافتهمأخذ

 مقـدار  اگرچه. دهدمی نشان خوشه تعداد ازاي بهرا  فازي سیلووت معیار نمودار 1شکل
FS  4( و) 3( خوشـه  تعـداد  بـراي  معیار این مقدار شود،می حداکثر) 2( خوشه تعداد براي (
 خوشـه  تعـداد  از هابخش بهتر تفکیک به دستیابی براي و است حداکثر مقدار به نزدیک نیز

 زیـر  صورتبه گروه این هايبخش بنديخوشه نتایج. شودمی استفاده بنديخوشه براي) 4(
 :آمد دست به

 هاي پرتبندي فازي گروه دادهنتایج خوشه -2 جدول

 عضویت درجه مقابل خوشه عضویت درجه عضو خوشه

 اول

 0,15 چهارم 0,81 غیرفلزي کانی محصوالت سایر ساخت

 0,26 چهارم 0,50 اساسی فلزات ساخت

 تجهیزات و آالتماشین ساخت
 دیگر جاي در نشده بنديطبقه

 0,27 چهارم 0,50

 0,25 چهارم 0,50 طبیعی گاز توزیع

 0,27 دوم 0,44 معادن سایر

 از حاصل هايفرآورده کک، ساخت
 ايهسته هايسوخت و نفت تصفیه

 0,32 چهارم 0,34

 دوم
 کاغذي،خمیرکاغذ،کاغذ و محصوالت

 مربوط کاالهاي و چاپی اوراق
 0,01 اول 0,97
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 2ادامه جدول 

 عضویت درجه مقابل خوشه عضویت درجه عضو خوشه
 0,07 اول 0,82 چوبی محصوالت و چوب ساخت دوم

 سوم

 0,13 چهارم 0,76 ايجاده نقل و حمل

 0,15 چهارم 0,65 باغداري و زراعت

 تعمیر فروشی،خرده فروشی،عمده
 کاالها و نقلیه وسایل

 0,17 چهارم 0,64

 0,24 چهارم 0,59 عمومی امور

 چهارم

 و آشامیدنی و غذاییسایرمحصوالت
 تنباکو و توتون از محصوالت

 0,13 اول 0,77

 و تریلر موتوري، نقلیه وسایل ساخت
 تریلر نیم

 0,21 اول 0,64

 0,35 اول 0,43 رستوران و خوابگاه و هتل

 0,34 اول 0,42 آبی ونقلحمل

 0,25 اول 0,39 منسوجات ساخت

 0,30 سوم 0,34 مستغالت خدمات

 و هادستگاه تلویزیون، و رادیو ساخت
 ارتباطی وسایل

 0,29 دوم 0,30

 -- -- 1 طبیعی گاز و خام نفت پنجم
 .هاي محقق: یافتهمأخذ

خوشـه،   در عضـویت  درجـه  همراه به را پرت هايداده گروه فازي بنديخوشه 2 جدول
 نشـان  مربـوط  عضـویت  درجـه  و 1)مقابـل  خوشـه ( بخش هر به خوشه تریننزدیک همچنین

تفکیـک   هم از خوبیبه پنجم و سوم دوم، هايخوشه عضویت، درجات به توجه با.  دهدمی
 آخـرین  امـا  اسـت؛  قرارگرفته خود خوشه در درستیبه اول بخش 5 اول، خوشه در. اندشده

 درجـه  بـا  »ايهسته هايسوخت و نفت تصفیه از حاصل هايفرآورده کک، ساخت« بخش،
  
1- Alternative Cluster 
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 خوشـه ( آن مقابـل  خوشـه  در عضـویت  درجـه  به و قرار دارد خود خوشه در پایین عضویت
 مشـکل  بـا  بخـش  ایـن  بنديخوشه که دهدمی نشان 2 شکل همچنین. است نزدیک) چهارم
ــوده مواجــه ــارم خوشــه در. اســت ب ــز چه ــنج نی ــه اول بخــش پ ــتیب  خــود خوشــه در درس

 هـا دسـتگاه  تلویزیون، و رادیو ساخت و مستغالت خدمات( آخر بخش دو اما اند؛قرارگرفته
 مشـکل  بـا  سیلووتشـان،  فاصـله  مقـادیر  و عضـویت  درجـات  بـه  توجـه  با) ارتباطی وسایل و

 توجـه  بـا  مستغالت خدمات بخش( دارند قرار هاخوشه مرز در و اندبوده مواجه بنديخوشه
 و سـوم،  و چهـارم  خوشـه  دو بـین  خـود،  مقابـل  خوشه و اصلی خوشه در عضویت درجه به

 دوم و چهـارم  خوشـه  دو بـین  ارتبـاطی  وسایل و هادستگاه تلویزیون، و رادیو ساخت بخش
 ).دارند قرار

 ماندهیباق گروه يفاز يبندخوشه
 گـروه  مشـابه ) پرت هايداده شناسایی از باقیمانده بخش 27( باقیمانده هايبخش گروه
 تعـداد  بهتـرین  یافتن براي ابتدا. شد بنديخوشه NERFCM الگوریتم از استفاده با قبل

 فـازي  سـیلووت  معیـار  و اجـرا ) 11( تـا ) 2( از) C( خوشـه  تعداد براي الگوریتم خوشه،
 بنديخوشه براي مناسب خوشه تعداد که دهدمی نشان 3 شکل. شد محاسبه C هر براي

 .است خوشه) 6(

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 هاي پرتهاي گروه دادهمعیار فاصله سیلووت براي بخش -2 شکل
 .هاي محقق: یافتهمأخذ              
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 cمعیار سیلووت فازي به ازاي مقادیر مختلف  -3شکل 
 .هاي محقق: یافتهمأخذ

 
 شـدند  بنـدي خوشه خوشه، 6 در گروه این هايبخش مناسب، خوشه تعداد تعیین از پس

 :آمد به دست زیر نتایج که

 هاي باقیماندهبندي گروه بخشنتایج خوشه -3جدول 

 عضویت درجه مقابل خوشه عضویت درجه عضو خوشه

 اول

 0,01 چهارم 0,97 مسکونی هايساختمان
 0,08 ششم 0,72 هاساختمان سایر

 0,15 چهارم 0,44 ايحرفهفنی -عمومی آموزش خدمات

 کرم پرورش مرغداري، دامداري،
 شکار و زنبورعسل و ابریشم

 0,17 دوم 0,38

 دوم

 ابزار اپتیکی، ابزار پزشکی، ابزار ساخت
 ساعت انواع و دقیق

 0,08 پنجم 0,74

 0,1 چهارم 0,72 انبارداري و پشتیبانی خدمات

 0,29 چهارم 0,44 ریلی ونقلحمل

 0,25 پنجم 0,37 برق

 0,19 ششم 0,28 بیمه

 و حسابداري دفتري، آالتماشین ساخت
 محاسباتی

 0,22 پنجم 0,25
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 3ادامه جدول 

 عضویت درجه مقابل خوشه عضویت درجه عضو خوشه

 سوم

 رنگ و آوريعمل پوشاك، ساخت
 خز کردن

 0,06 چهارم 0,79

 سایر و چرم پرداخت و دباغی
 چرمی محصوالت

 0,17 چهارم 0,58

 بنديطبقه مصنوعات و مبلمان ساخت
 دیگر جاي در نشده

 0,16 چهارم 0,45

 0,17 چهارم 0,34 خدمات سایر

 0,22 پنجم 0,24 آب

 چهارم

 0,04 دوم 0,87 هوایی ونقلحمل

 0,14 دوم 0,46 ايلوله ونقلحمل

 0,21 سوم 0,35 جنگلداري

 0,18 دوم 0,31 ماهیگیري

 پنجم

 جزبه فابریکی فلزي محصوالت ساخت
 تجهیزات و آالتماشین

 0,05 دوم 0,87

 و الستیک از محصوالت ساخت
 پالستیک

 0,19 دوم 0,42

 برقی هايدستگاه و آالتماشین ساخت
 دیگر جاي در نشده بنديطبقه

 0,17 چهارم 0,39

 ششم

 0,06 دوم 0,79 عالی آموزش

 0,07 چهارم 0,62 درمان و بهداشت

 0,15 چهارم 0,56 ورزشی و فرهنگی، تفریحی،

 0,15 سوم 0,37 مخابرات و پست

 0,17 پنجم 0,34 مالی گريواسطه و بانک

 .هاي محقق: یافتهمأخذ
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 درسـتی به 4  شکل در سیلووت فاصله مقدار به توجه با ششم و پنجم چهارم، اول، هايخوشه
 و شـده اسـت   مواجـه  مشـکل  بـا  سوم و دوم خوشه دو در آخر بخش سه اما اند؛شده بنديخوشه

 دفتـري،  آالتماشـین  سـاخت « و »برق« بخش دوم، خوشه در. دارد قرار هاخوشه مرز در نوعیبه
 درجـه  بـه  توجـه  بـا  »بیمـه « بخـش  و دارد قرار پنجم و دوم خوشه دو بین »محاسباتی و حسابداري
 .دارد قرار چهارم و ششم دوم، هايخوشه بین مختلف هايخوشه در عضویت
 مبلمـان  سـاخت « بخش. است همراه بنديخوشه مشکل با نیز سوم خوشه آخر بخش سه

 0,16 و سـوم  خوشه در 0,45 عضویت درجه با »دیگر جاي در نشده بنديطبقه مصنوعات و
 سـایر « بخـش . است قرارگرفته چهارم خوشه نزدیکی در و سوم خوشه در چهارم، خوشه در

 در ،0,17 مقابـل  خوشـه  عضـویت  درجـه  و سوم خوشه در 0,34 عضویت درجه با »خدمات
 قرارگرفتـه  خوشـه  ایـن  در سـختی بـه  آب بخـش  اما چهارم؛ خوشه به نزدیک و سوم خوشه
 هـاي خوشـه  در عضـویت  درجـات  به توجه با و) 0,24 سوم خوشه در عضویت درجه(است
 . گیردنمی قرار خاصی خوشه در دیگر
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 باقیمانده گروه هايبخش براي سیلووت فاصله معیار -4 شکل

 بنديتفسیر نتایج خوشه -6
 بـه ) باقیمانـده  و پـرت  هـاي داده گـروه ( مختلـف  گـروه  دو در هـا بخش بنديخوشه از پس

 70 از بـیش . شودمی پرداخته کلیدي هايبخش تعیین براي شدهتعریف هايشاخص بررسی
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 پـرت  داده عنـوان بـه  کـه  گرفتـه  صـورت  هاییبخش در صادرات درصد 95 و تولید درصد
 از بـیش  انـد داشته کشور اشتغال در هابخش این که اشتغالی سهم همچنین. اندشده شناسایی

 گـروه  در کلیـدي،  هـاي بخـش  کـه  داشـت  را انتظـار  ایـن  توانمی بنابراین است؛ درصد 60
 . باشند داشته وجود پرت هايداده

 نسبت تولید، صادرات، اشتغال هر گروه به کل تولید، صادرات و اشتغال -4جدول 
 اشتغال صادرات تولید گروه

 %61,17 %96,68 %71,6 )بخش 20( پرت هايداده

 %38,83 %3,32 %28,32 )بخش 27( باقیمانده

 .هاي محققو یافته 1390، سرشماري نفوس و مسکن 1390ستانده  -: جدول دادهمأخذ
 

 نشـان  را ایران اقتصاد کل به خوشه هر اشتغال و صادرات تولید، مجموع نسبت 5 جدول
 مجمـوع  اشـتغال را  و صـادرات  تولیـد،  از میـزان  چه بیانگر این است که نسبت این. دهدمی

 .کندمی ایجاد خوشه هر در موجود هايبخش
 اشتغال و صادرات تولید، کل به خوشه هر اشتغال و صادرات تولید، نسبت -5 جدول

 اشتغال صادرات تولید خوشه
 %4,67 %20,2 %19,5 اول
 %1,23 %0,05 %0,40 دوم

 %45,9 %9,39 %23,2 سوم

 %8,84 %5,44 %18,6 چهارم

 %0,48 %61,7 %10,4 پنجم

 .محقق هايیافته و 1390 مسکن و نفوس سرشماري ،1390 ستانده -داده جدول: مأخذ
 

 اسـت  منتخـب  هـاي شـاخص  بـراي  کل میانگین به خوشه هر میانگین نسبت نیز 6 جدول
  .)است شده ضرب 100 عدد در نسبت این(
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 هاي پرت)نسبت میانگین هر خوشه به میانگین کل هر شاخص (گروه داده -6جدول 
 5خوشه  4خوشه  3خوشه  2خوشه  1خوشه  شاخص
 489 125 273 9 152 تولید

 2898 37 110 1 158 صادرات
 23 59 540 29 37 اشتغال

 -69 -95 66 -187 625 رشد تولید
 54 97 65 356 141 ضریب گش

معکوس پراکندگی 
 ضریب گش

130 194 80 87 70 

 .هاي محقق: یافتهمأخذ
 

 و صـادرات  تولیـد،  هايشاخص در دوم خوشه وضعیت ،5 جدول و 4 جدول به توجه با
 هـا خوشـه  سـایر  مقایسـه بـا  در  بخشـی بـین  هايشاخص در تنها و است ضعیف بسیار اشتغال

 کنـار  کلیـدي  هـاي بخـش  جمـع  از را خوشـه  ایـن  تـوان مـی  بنـابراین،  دارد؛ بهتري وضعیت
 از هـا شـاخص  سـایر  در ،)6 جـدول  در( تولیـد  شـاخص  جـز بـه  نیـز  چهـارم  خوشه. گذاشت
 امـور  اي،جـاده  ونقـل حمـل ( خـدمات  بخش سه از که سوم خوشه. است کمتر کل میانگین
 و زراعـت « بخـش  یک و) کاالها و نقلیه وسایل تعمیر فروشی،خرده فروشی،عمده عمومی،
 از نظـر  و دارد هـا خوشه بین در را مقدار بیشترین اشتغال، شاخص در شده،تشکیل »باغداري
 46 تنهاییبه بخش، چهار این. است دوم پنجم، خوشه از پس هاخوشه بین در تولید شاخص
 چهـار  ایـن  اشـتغال  و تولید منظر از بنابراین است؛ کرده ایجاد را ایران اقتصاد اشتغال درصد
 .گرفت نظر در کلیدي بخش عنوانبه توانمی را بخش

 بـین  در صـادرات  و تولیـد  هـاي شاخص در) پنجم خوشه( طبیعی گاز و خام نفت بخش
 بـا  بخـش  رابطـه  کـه  بخشـی بین هايشاخص ازنظر اما دارد؛ را مقدار بیشترین هاخوشه سایر
 و دارد پـایینی  مقـادیر  کـل  در مقایسه با میـانگین  دهد،می نشان را اقتصادي هايبخش سایر
 بخـش،  ایـن . دارد اقتصـادي  هايبخش سایر با کمی ارتباط بخش، این که دهدمی نشان این
 .شود تلقی کلیدي بخش تواندمی صادرات و تولید منظر از
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ــه ــه اول، خوش ــه ک ــايبخــش خوش ــدنی و صــنعتی ه ــر اســت، مع ــايشــاخص ازنظ  ه
 بیشـتر  کـل  میـانگین  از اشـتغال،  جـز به هاشاخص تمامی. دارد مطلوبی وضعیت شده،تعریف
. اسـت  بـوده  بـاال  بسـیار  کـل  میـانگین  در مقایسه با هابخش این تولید رشد میانگین و هستند
 شـاخص  در را دارد و مقـدار  بیشـترین  دوم، خوشـه  از پس نیز بخشیبین هايشاخص ازنظر

 درمجمـوع، . دارد بیشـتري  مقـدار  هـا خوشـه  در مقایسه با سـایر  پنجم، خوشه جزبه صادرات
 صـادرات  درصـد  20 و اقتصـاد  کـل  تولیـد  از درصـد  20 خوشـه،  این در موجود هايبخش
 و مناسـب  روابـط  بخشـی، بـین  هـاي شـاخص  بـه  توجـه  بـا  و کننـد می ایجاد را کشور اقتصاد
 کلیـدي  هـاي بخش عنوانبه توانمی را هابخش این. دارند اقتصاد هايبخش سایر با مطلوبی

 حـداکثر،  رشـد  بـه  رسـیدن  منظـور بـه  و دانست هابخش سایر در اقتصادي تحرك ایجاد در
 .کرد گذاريسرمایه هابخش این در توانمی

 هايشاخص ازلحاظ باقیمانده، هايبخش گروه خوشه شش بین در ،7 جدول به توجه با
 شـد،  گفتـه  که طورهمان. ندارند را کلیدي بخش شرایط هاخوشه از کدامهیچ شده،انتخاب

 4 از کمتـر  صادراتشـان  سـهم  و درصـد  28 اقتصـاد  در بخش 27 این تولید سهم درمجموع،
 کـل  میـانگین  از اشـتغال  و تولیـد  شـاخص  دو در تنها گروه این در اول خوشه. است درصد
 هـاي شـاخص  از نظر نیز دوم خوشه. ندارد مطلوبی وضعیت هاشاخص سایر در و است بیشتر
 در نیـز  ششم و چهارم و سوم خوشه. دارد قرار پایینی بسیار حد در اشتغال و صادرات تولید،
 کـل  میـانگین  از ششـم  خوشـه  تولیـد  رشـد ( اسـت  ترپایین کل میانگین از هاشاخص تمامی
 در جـز بـه  پـنجم  خوشـه ). نـدارد  چندانی اهمیت تولید بودن پایین به توجه با اما است، باالتر

 .است ترپایین کل میانگین از هاشاخص سایر در بخشیبین هايشاخص
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 هاي باقیمانده)نسبت میانگین هر خوشه به میانگین کل هر شاخص (گروه بخش -7جدول 
 6خوشه  5خوشه  4خوشه  3خوشه  2خوشه  1خوشه  شاخص
 73 35 7 17 20 152 تولید

 1 15 6 8 6 1 صادرات
 66 42 6 46 13 259 اشتغال

 176 97 7 -388 375 100 رشد تولید
 60 134 71 75 94 57 ضریب گش

معکوس پراکندگی 
 ضریب گش

70 109 93 83 147 
72 

 .محقق هايیافته: مأخذ

 بنديخالصه و جمع -7
 بخـش  عنـوان بـه  کـه  هاییبخش دهدمی نشان آن تفسیر و مدل اجراي از آمدهدستبه نتایج

 کـه  اسـت  آن بیـانگر  نتیجـه  این. ددارن قرار پرت هايداده گروه در اند،شدهانتخاب کلیدي
 خـود  مقاله در) 2008( دیاز و موریلیاس که طورهمان( پرت هايداده جداسازي و شناسایی
 همچنـین . اسـت  اقتصـاد  کلیـدي  هـاي بخش شناسایی کاربردي براي روشی) کنندمی اشاره

 و تناسـب  میـزان  از بهتـري  درك سـخت،  بنـدي خوشـه  جايبه فازي بنديخوشه از استفاده
 هـاي فـرآورده  کک، ساخت« بخش مثال، طوربه دهد؛می ارائه را یکدیگر به هابخش تشابه

 پـرت  هـاي داده گـروه  از اول خوشـه  در کـه  »ايهسـته  هايسوخت و نفت تصفیه از حاصل
 عضـوت  درجه( است خود خوشه اعضاي سایر مقایسه بادر  پایینی عضویت درجه دارد قرار
 در مقایسـه بـا   بخـش  ایـن  کـه  دهـد مـی  نشـان  ایـن ) اسـت  0,34 خـود  خوشـه  در بخش این
 .دارد کمتري تشابه خود گروهانهم

 ترکیـب  بـا  سـتانده  -داده شناسـایی  فنون بهبود پژوهش، این از آمدهدستبه دیگر نتیجه
 صـادرات،  تولیـد،  ازجملـه  دیگر هايشاخص از استفاده و بنديخوشه با هاروش این کردن
 شناسـایی  زمینـه  در شـده انجـام  هـاي پژوهش بیشتر در مثال براي است؛ بخش هر... و اشتغال
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 کاغـذي،  محصـوالت  و کاغـذ  خمیرکاغـذ، « هـاي بخـش  ایـران،  اقتصـاد  کلیدي هايبخش
 کلیـدي  هـاي بخـش  »چوبی محصوالت و چوب ساخت« و »مربوط کاالهاي و چاپی اوراق
 دهـد مـی  نشـان  هـا بخـش  این اشتغال و صادرات تولید، هايشاخص اما هستند؛ ایران اقتصاد
 در منفـی  رشدي 1390 تا 1385 ساله 5 دوره در همچنین دارند. ایران اقتصاد در پایینی وزن
 دارنـد،  بـاالیی  مقـادیر  بخشـی بـین  هـاي شاخص لحاظ از اگرچه اند،داشته صادرات و تولید
 .  باشند ایران اقتصاد کلیدي هايبخش توانندنمی

 عمـدتاً  ایـران،  اقتصـاد  کلیـدي  هـاي بخـش  دهـد مـی  نشـان  بنـدي خوشه نتایج درنهایت،
ــايبخــش ــدنی و صــنعتی ه ــرت، هــايداده گــروه در اول خوشــه. هســتند مع  تمــامی در پ
 در چـه  -اهـ خوشـه  سایر در مقایسه با مطلوبی شرایط نسبی طوربه شده،تعریف هايشاخص
 هـاي بخش از که خوشه این. است -باقیمانده هايبخش گروه در چه و پرت هايداده گروه

 و آالتماشـین  ساخت« ،»اساسی فلزات ساخت« ،»فلزي غیر کانی محصوالت سایر ساخت«
 سـاخت « و »معـادن  سـایر « ،»طبیعـی  گـاز  توزیـع « ،»دیگر جاي در نشده بنديطبقه تجهیزات
 اسـت،  شـده تشـکیل  »ايهسـته  هـاي سـوخت  و نفـت  تصـفیه  از حاصـل  هايفرآورده کک،

 و اسـت  کـرده  ایجاد را 1390 سال در ایران اقتصاد تولید از درصد 20 به نزدیک درمجموع
 ایـن  تـوان مـی  بنـابراین  اسـت؛  داده صورت خوشه این را ایران صادرات درصد 20 همچنین
 .گرفت نظر در ایران اقتصاد کلیدي هايبخش را هابخش

 و خـام  نفت« بخش توانمی بندي،خوشه نتایج و موجود هايشاخص به توجه با همچنین
 تعمیـر  فروشـی،  خـرده  فروشـی، عمده« هايبخش همچنین، صادرات منظر از را »طبیعی گاز

 را» باغـداري  و کشـاورزي « و »ايجـاده  ونقـل حمل« ،»عمومی امور« ،»کاالها و نقلیه وسایل
 مهـم  هـاي بخـش  زایـی اشـتغال  منظـر  از دارنـد  قـرار  پرت هايداده گروه سوم خوشه در که

 .دانست ایران اقتصاد
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