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Determining the Economic Driver Sectors by 
Regional Input-Output Approach - Based on 
MFLQ Index: A Case Study of Kermanshah 
Province

Abstract        The allocation of limited economic resources, especially in the 
Less developed regions that face a relative lack of production facilities, has 
caused the unbalanced growth strategy to be defined and applied instead 
of a balanced growth strategy. One of the methods used by economists for 
regional and inter-regional analysis is the Input-Output approach, which 
has been well-received by regional planners. The use of Input-Output 
templates requires access to the Input-Output table at the regional level; 
and the superiority of the Input-Output technique is that the preparation of 
this table for one year provides the possibility of using it for medium-term 
and short-term planning for at least three to five years. This study attempts 
to use the production and added value data of the economic sectors of 
Kermanshah province based on the national Input-Output table, and  
convert its coefficients into regional; the backward and forward links between  
sectors as well as the economic driving sectors are identified for the province  
based on the Hirschman-Rasmonsen index.
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تعیین بخش های پیشران اقتصادی با رویکرد 
مبنای  بر  منطقه ای  ستانده  ـ  داده  جدول 

 MFLQ شاخص
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چکيده: تخصیص منابع محدود اقتصادی، به ویژه در مناطق کم تر توسعه یافته که با کمبود 
نسبی امکانات تولید مواجه هستند، به عنوان هدف کلی، باعث شده که راهبرد رشِد نامتعادل 
توسط  از روش هایی که  یکي  به کار گرفته شود.  و  تعریف  متعادل  راهبرد رشِد  مقابل  در 
ـ  داده  تکنیک  مي شود،  استفاده  بین منطقه اي  و  منطقه اي  تحلیل های  براي  اقتصاددانان 
ستانده است. استفاده از الگوهای داده ـ ستانده نیازمند دسترسي به جدول داده ـ ستانده 
در سطح منطقه است؛ و برتري تکنیک داده ـ ستانده این است که تهیه این جدول براي 
یک سال امکان استفاده از آن را در برنامه ریزي هاي میان مدت و کوتاه مدت طي دست کم 
سه تا پنج سال بدون نگراني فراهم مي کند. در این پژوهش، تالش می شود که با استفاده 
از داده های تولید و ارزش افزوده بخش های اقتصادی استان کرمانشاه بر اساس جدول داده 
ـ ستانده ملّی و تبدیل ضرایب آن به ضرایب منطقه ای، پیوندهای پسین و پیشین بین 
بخش ها و همچنین بخش های پیشران اقتصادی، با توجه به شاخص هیرشمنـ  راسمونسن، 

شناسایی شوند.

و پیشین، شاخص  پیوندهای پسین  کليدواژهها:استان کرمانشاه، جدول داده ـ ستانده، 
هیرشمنـ  راسمونسن، بخش های پیشران اقتصادی.

.C89, O21, R15 :JELطبقهبندي
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مقدمه

دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی همواره یکی از دغدغه های اصلی برنامه ریزان و سیاستگذاران 
ایده های  به  اقتصادی  بخش های  گسترش  مبانی  اقتصادی،  توسعه  مباحث  در  است.  بوده  اقتصادی 
هیرشمن1 )1958( و سپس روند2 )1978( برمی گردد. طبق نظر این گروه از اقتصاددانان، با توجه به 
محدودیت منابع مالی در اقتصاد، رشد و گسترش تمامی بخش های اقتصادی مقرون به صرفه نیست و 
باعث هدر رفتن سرمایه در سطح ملّی می گردد. برای رسیدن به رشد اقتصادی برحسب این که در چه 
بخش هایی از اقتصاد سرمایه گذاری شود، مسیرهای متفاوتی وجود دارد. با توجه به این که میزان رشد 
به بخش هایی بستگی دارد که در آن سرمایه گذاری می شود، پس در بلندمدت به بیشینه رساندن رشد 

در گرو سرمایه گذاری هرچه بیش تر در بخش های کلیدی و مهم اقتصاد است.
بخش های راهبردی در اقتصاد، بخش هایی هستند که نقش رهبری و پیشرو را بر عهده می گیرند و 
سایر بخش ها را تحت تاثیر قرار می دهند. به عبارت دیگر، بخش های راهبردی مانند حلقه ای از زنجیر 
که رشته حلقه هایی را قبل و بعد خود به دنبال دارد، یکسری ارتباطات و فعالیت ها را قبل و بعد از خود 
ایجاد می کند و از این طریق موجب تسری آثار رشد و توسعه به سایر بخش های اقتصاد می گردد. به 
این ارتباطات، پیوندهای پسین و پیوندهای پیشین می گویند. تعیین بخش های کلیدی اقتصاد، یکی 
از موضوعات مهم در برنامه ریزی های کالن اقتصادی است که همواره مورد توجه برنامه ریزان اقتصادی 
قرار گرفته است. برای رسیدن به توسعه اقتصادی، باید از تمامی توان اقتصادی در بخش های مختلف 
سود برد، چرا که نگرش تک بعدی به بخش های اقتصادی، عامل عقیم ماندن توان های محیطی در 
بهره وری از منابع می گردد و بدون نگرش منطقی و علمی به این مسئله، توسعه در بلندمدت راه به 
جایی نمی برد و باید توجه داشت که توسعه اقتصادی در هر سرزمین به کارایی، تلفیق و ترکیب بهینه 

بین بخش های مختلف اقتصاد وابسته است )مطیعی لنگرودی، 1390(.
تعیین و تشخیص بخش هایی که سرمایه گذاری در آن ها بتواند محرک اقتصاد و رشد اقتصادی 
بیش تری گردد، با توجه به مسئله کمبود سرمایه همواره مورد توجه بسیاری از برنامه ریزان اقتصادی 
بوده است و شاخص های متنوعی برای ارزیابی و اولویت بندی سرمایه گذاری در بخش های اقتصادی، 
توسط سیاستگذاران به کار گرفته شده است. یکي از روش هایی که توسط اقتصاددانان براي تحلیل های 
الگوهای داده ـ  از  منطقه اي و بین منطقه اي استفاده مي شود، تکنیک داده ـ ستانده است. استفاده 

1. Hirschman
2. Round
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ستانده نیازمند دسترسي به جدول داده-ستانده در سطح منطقه است که اگر از پیش آماده نشده 
باشد، نیازمند صرف زمان زیاد و تقبل هزینه گزاف براي تهیه آن است. اگرچه تهیه این جدول زمان بر 
و پرهزینه است، اما برتري تکنیک داده ـ ستانده این است که تهیه این جدول براي یک سال امکان 
استفاده از آن را در برنامه ریزي هاي میان مدت و کوتاه مدت طي دست کم سه تا پنج سال بدون نگراني 
فراهم مي کند. تهیه جدول داده ـ ستانده منطقه براي برآورد نیازهاي منطقه اي در سطح استان ها، از 

.)Javaheri et al., 2020( اولین پایه هاي آماري است
استان کرمانشاه با حدود 25000 کیلومتر مربع مساحت و 1900000 نفر جمعیت، حدود 1/5 
درصد مساحت کشور، 2/5 درصد جمعیت، یک درصد واحدهاي صنعتی، باالتر از 8/5 درصد صادرات 
غیرنفتی کشور از مرزهاي استان، حدود 9 میلیارد متر مکعب آب سطحی و زیرزمینی در سال، حدود 
10 درصد آثار تاریخی و 5 درصد زمین هاي قابل کشت کشور را داراست. این در حالی است که این 
استان داراي 330 کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق )در هر دو منطقۀ کردنشین و عرب نشین(، 
سه بازارچه مرزي فعال، معادن مهم نفت و گاز و قیر طبیعِی قابل توجه است. قرار گرفتن در مرکزیت 
غرب کشور منجر شده است که استان کرمانشاه به محور اصلی ترانزیت و جابه جایی کاال و مسافر به 
کشور عراق تبدیل شود. در کنار ظرفیت بسیار باال در زمین هاي فرهنگی ـ هنري، باید تنوع اقلیمی 
براي تولید محصوالت کشاورزي، پرورش دام و طیور و گیاهان دارویی را نیز به قابلیت هاي موجود 
استان افزود. این استان به صورت تاریخی محل تولید محصوالت کشاورزي و دامداري بوده است. این 
مزیت تاریخی و سنتی که به واسطه معتدل بودن آب وهوا و نیز دارا بودن حدود 5 درصد زمین هاي 
حاصلخیز کشور به وجود آمده است باعث شده که به صورت سنتی این استان را قطب کشاورزي بدانند 
و انتظارات این حوزه بیش تر از سایر حوزه هاي اقتصادي در همه اعصار مدیریتی استان بوده است. با 
وجود این مزیت تاریخی، متاسفانه عدم تخصیص مناسب منابع مالی و سرمایه گذاري هاي زیربنایی و 
صنعتی به حوزه صنعت، به ویژه زیرساخت هاي تولید در استان، باعث شده است که نه تنها این مزیت 
بزرگ تولید محصوالت کشاورزي در استان نتواند بخش عمده اي از تولید ارزش افزوده، درآمد و اشتغال 
را پوشش دهد، بلکه محصوالت تولیدي این بخش نیز به علت نبوِد صنایع تبدیلی کافی و مناسب، 
مشمول قاعدۀ فروش نرفتگی شده است. در مجموع باید گفت که استان کرمانشاه، علی رغم مزیت های 
اقتصادی، همواره از مشکالت پیچیده و بزرگی رنج می برد که از جمله آن ها می توان به مواردی اشاره 
داشت )سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمانشاه، 1396(: نرخ باالي بیکاري و کم کاري آشکار 
و پنهان که همواره استان را در رتبه های انتهایی اشتغال قرار داده است؛ باال بودن نرخ راکد ماندن 
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سرمایه گذاري هاي انجام شده؛ وجود پدیدۀ شوم ریزگردها که موجبات بروز بیماري، مهاجرت نخبگان، 
به هم خوردن  بارآوري محصوالت کشاورزي،  کاهش  موجود صنعتی،  استهالک سرمایه هاي  افزایش 
ارگانیک  ارتباط  استان شده است؛ فقدان  نیز کاهش گردشگران  بافت خاک و حاصلخیزي زمین و 
میان مراکز مختلف تصمیم گیري و تصمیم سازی؛ ناقص ماندن بسیاري از زنجیره هاي اصلی تولیدي 
و خدماتی در بخش هاي متفاوت و پرهزینه شدن تولید ارزش افزوده از طریق این زنجیره ها؛ و پایین 

بودن سطح عمومی مهارت هاي اصلی مورد نیاز براي نیروي کار.
در این میان و از نقطه نظر منطقه ای، استان کرمانشاه علی رغم این که جزو استان هایی است که 
در مسیر توسعه گام برمی دارد، با وضعیت بسیار ناپایدار اقتصادی در سالیان متوالی مواجه بوده است. 
با این اوصاف، شناخت و مطالعه تحوالت و همچنین دادوستدهای فعالیت های مختلف اقتصادی در 
راستای تولید و ایجاد رشد پایدار ضروری است. از طرف دیگر، محدودیت منابع موجود و ضرورت 
را  پرسش  این  کرمانشاه،  استان  در  خارجی  و  داخلی  سرمایه گذاری های  هدایت  برای  برنامه ریزی 
پیشاروی سیاستگذاران قرار می دهد که کدام یک از بخش ها از ظرفیت و توانایی الزم این استان در 
انتقال اثرات رشد به سایر بخش ها برخوردارند و سرمایه گذاری در آن ها می تواند موتور محرک توسعه 
استان  به  مربوط  اقتصادی  برنامه ریزی  ادبیات  در  پژوهش  این  سهم  بنابراین،  باشد.  استان  اقتصاد 
کرمانشاه، شناسایی بخش های اقتصادی است که دارای بیش ترین پیوندهای پسین و پیشین با سایر 
این بخش ها، در زنجیره  با یک واحد سرمایه گذاری در  بدین معنا که  اقتصادی هستند،  بخش های 
باالدستی و پایین دستی بیش تری تحرک و رونق اقتصادی به وجود می آید و بیش ترین رشد اقتصادی 
را ایجاد می کند. برای این منظور سعی شده است که با استفاده از استخراج ضرایب داده ـ ستانده 
منطقه ای استان کرمانشاه، که بر اساس جدول داده ـ ستانده ملّی هستند، این شکاف پوشش داده 

شود و بخش های اقتصادی پیشران استان کرمانشاه استخراج گردد.

مبانینظریپژوهش

در دهه هاي 1950 و 1960 که تحلیل هاي اقتصاد منطقه اي و شهري شروع شد، اغلب اقتصاددانان 
آن را به  عنوان شاخه اي متمایز از اقتصاد مي دانستند. در حالی که در دهه هاي 1960 و 1970 که 
برنامه ریزی توسعه منطقه اي در امور توسعه بین المللي اهمیت بیش تري پیدا کرده بود و تفاوت های 
منطقه اي در بسیاري از کشورهاي توسعه یافته روزبه روز بیش تر مي شد، اقتصاد دانان شهري و منطقه اي 
دریافتند که تحلیل هاي منطقه اي در واقع بخش حیاتي از شاخه علم اقتصاد هستند و منطقه به  عنوان 
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.)Omidi et al., 2022( متغیری راهبردی در تحلیل های اقتصادي ـ اجتماعي باید در نظر گرفته شود
عنوان  به   اقتصاد  کل  کالسیک،  اقتصاد  در  که  است  جهت  این   از  منطقه ای  اقتصاد  اهمیت 
مجموعه اي از مناطق همگن در نظر گرفته مي شود، در حالی که هر منطقه اي داراي منابع خدادادي 
متمایزی است. این منابع نه تنها شامل نیروي انساني با مهارت هاي مختلف است، بلکه از نظر منابع 
در  را  فضایي  بُعد  باید  دیگر،  عبارت  به  متفاوت اند.  نیز  آب وهوایي  وضعیت  و  زیرزمیني  و  زمیني 
تحلیل هاي اقتصادي وارد کرد، به طوری که در تخصیص عوامل تولید جواب پرسش »کجا تولید شود« 

مشخصاً با توجه به تعیین مکان تولید که به منطقه مرتبط است، داده می شود.
پیدایش  سبب  و  می کند  ضروري تر  را  مناطق  نسبي  مزیت هاي  بررسی  خدادادي  منابع  تفاوت 
ایجاد  بین منطقه اي  تجارت  نظریه  براي  مناطق تخصصي مي گردد. در چنین شرایطي، فرصت هایي 
مي شود. از دیگر دالیل بررسی اقتصاد منطقه ای این است که منابع انساني و مادي به طور یکسان در 
مناطق توزیع نشده اند، پس الزم است مطالعاتي در جهت تعیین مناسب ترین مکان و محدوده براي 
هر یک از فعالیت هاي اقتصادي انجام گیرد. این مطالعات در تحلیل هاي منطقه اي موجب شکل گیري 
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1. Chenery & Watanabe
2. Rasmussen
3. Ghosh
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میانگین طول انتشار و نظریه شبکه؛ و 2( رویکرد مبتنی بر مبادالت واسطه بین بخشی و تقاضای نهایی 
و ارزش افزوده بخش ها، که روش های این رویکرد به دو دسته تقسیم می شوند: الف( روش های مبتنی 
بر وزن تقاضای نهایی و ارزش افزوده شامل شاخص وزنی، شاخص کشش داده ـ ستانده، پیوندهای 
پسین و پیشین خالص )ضرایب فزاینده خالص(؛ و ب( روش های مبتنی بر اندازۀ تقاضای نهایی و اندازۀ 

ارزش افزوده بخش ها که به روش حذف فرضی معروف است. 
نکته قابل توجه در این روش ها، استفاده از جدول دادهـ  ستانده است. تحلیل دادهـ  ستانده متعارف 
مرهون مطالعات لئونتیف1 )1941(، اقتصاددان آمریکایی روسی تبار است. جدول داده ـ ستانده که در 
نگاه اول حالت گسترده ای از حساب های ملّی است، توانست جایگاه ویژه ای در تحلیل های اقتصادی 
پیدا کند. موضوع مهمی که تحلیل داده ـ ستانده به آن می پردازد، تاکید بر روابط بین بخشی است که 
مجموعۀ فعالیت های اقتصادی را به صورت نظام واحدی در نظر می گیرد، به گونه ای که نوعی از تعادل 
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معرفیجدولدادهـستاندهمنطقهای

لئونتیف )1941( با انتشار کتاب »ساختار اقتصاد آمریکا: 1939-1919« روش جدیدی در علم 
اغلب تحت عنوان جدول داده ـ ستانده شناخته می شود.  لئونتیف،  نتیجۀ کارهای  نهاد.  بنا  اقتصاد 
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اقتصادی را نشان می دهد. پس در نگاه اول، جدول داده ـ ستانده تصویری آماری از وضعیت اقتصاد در 
یک سال معین است. نیاز به اشاره است که به دلیل عدم امکان استفاده از ارقام فیزیکی، تمامی ارقام 

1. Leontief
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این جدول برحسب واحد پولی بیان می گردند. 
در حالت کلی، اقتصاد به n بخش تولیدی تقسیم و جریان دادوستد بین آن ها به صورت جدول )1( 
نشان داده می شود. سطرهای این جدول نشان دهندۀ چگونگی توزیع محصوالت بین بخش های مختلف 
است. ستون های این جدول بیانگر خریدها یا نیازهای هر یک از بخش های تولیدی است که در واقع 

نهاده های1 آن بخش هستند.

جدول1:ساختارانتزاعیجدولدادهستاندهمتعارف

جمعتقاضایکل
تقاضاینهایی

 

 

بخش اول مقداری را از عوامل تولید )شامل نیروی کار،  ،چنینای بخش اول است. هم های واسطه هزینهای آن یا کل  نیازهای واسطه
 افزوده هستند.شود که همان اجزای ارزش گفته می های اولیه ها نهادهکند که اصطالحاً به آن سرمایه و ...( خریداری می

 
 ستانده متعارف انتزاعی جدول داده : ساختار1دول ج
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 تقاضای نهایی
 جمع

 ایتقاضای واسطه
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 هابخش 1ناحیه 

Z F      )جمع )هزینه واسطه 
 R اجزای ارزش 9ناحیهافزوده 

X  ارزش تولید کل 
M  واردات 
Z  عرضه کل 

 
های دیگر  به بخشهای تولیدی به چه محصوالتی نیاز دارند و چه محصوالتی را  دهد که بخش ستانده نشان میـ  یک جدول داده

دوستد بین کنندۀ میزان دافناوری تولید تعیین ،است. به عبارت دیگره ساختار تولید آنقابل ناشی از این وابستگی متدهند.  تحویل می
 کند و خریدهایش مین میزی نیازهای خود را عمدتاً خودش تامثال در یک اقتصاد سنتی، بخش کشاورهای تولیدی است. برای  بخش

که در حالی  درکند.  تری استفاده می ه میزان کمت و غیره بزیرا از کود شیمیایی، سموم دفع آفا از بخش صنعت معموالً ناچیز است،
ـ  جدول دادهاصلی  بخشبنابراین،  گردد. مین میز بخش صنعت تاای از نیازهای بخش کشاورزی ا عمده بخشیک اقتصاد پیشرفته، 

 شود. نشان داده می Tاست که با « بخشیماتریس مبادالت بین»ستانده 

  (1  )                        T =  [
         
      

      
      

           
] 

هر عنصر  .استحسب واحد پولی ن برهای تولیدی است که ارقام آ فعالیتای بین  بیانگر جریان مبادلۀ محصوالت واسطه  Tماتریس
 .دهد این ماتریس، خرید یک بخش از بخش دیگر را نشان می

 تولیدماتریس لئونتیف و تعیین سطح 
هدف این است که با توجه به سطح  ،در این روشهاست.  تعیین سطح تولید بخش تانده،سـ  ی از کاربردهای اساسی جدول دادهیک

 در نظر گرفته شود:بدین منظور الزم است که رابطه بین تولید کل و تقاضای نهایی . تعیین شودها  تقاضای نهایی، مقدار تولید بخش
(0            )   +         =       ;              +   +   …    =     +    +  

 نوشته شود:ها  به صورت ماتریسی برای همه بخش(، 0که اگر رابطه )
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]          

 :ازطور خالصه عبارت است  به
(4)X = TI + Y                                                              

X ها،  بردار تولید کل بخشT بخشی،  ماتریس مبادالت بینI و  ،بردار ستونی با عناصر واحدY .حال رابطه  بردار تقاضای نهایی است
 :دهیم ( قرار می4در رابطه ) Tجای  ( را به9)

X = A ̂I + Y                   
 :شود ( نوشته می9طه فوق به صورت رابطه )راب است، X  ̂I=که  با توجه به این
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دوستد بین کنندۀ میزان دافناوری تولید تعیین ،است. به عبارت دیگره ساختار تولید آنقابل ناشی از این وابستگی متدهند.  تحویل می
 کند و خریدهایش مین میزی نیازهای خود را عمدتاً خودش تامثال در یک اقتصاد سنتی، بخش کشاورهای تولیدی است. برای  بخش

که در حالی  درکند.  تری استفاده می ه میزان کمت و غیره بزیرا از کود شیمیایی، سموم دفع آفا از بخش صنعت معموالً ناچیز است،
ـ  جدول دادهاصلی  بخشبنابراین،  گردد. مین میز بخش صنعت تاای از نیازهای بخش کشاورزی ا عمده بخشیک اقتصاد پیشرفته، 

 شود. نشان داده می Tاست که با « بخشیماتریس مبادالت بین»ستانده 
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هر عنصر  .استحسب واحد پولی ن برهای تولیدی است که ارقام آ فعالیتای بین  بیانگر جریان مبادلۀ محصوالت واسطه  Tماتریس
 .دهد این ماتریس، خرید یک بخش از بخش دیگر را نشان می

 تولیدماتریس لئونتیف و تعیین سطح 
هدف این است که با توجه به سطح  ،در این روشهاست.  تعیین سطح تولید بخش تانده،سـ  ی از کاربردهای اساسی جدول دادهیک

 در نظر گرفته شود:بدین منظور الزم است که رابطه بین تولید کل و تقاضای نهایی . تعیین شودها  تقاضای نهایی، مقدار تولید بخش
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 :دهیم ( قرار می4در رابطه ) Tجای  ( را به9)
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 :شود ( نوشته می9طه فوق به صورت رابطه )راب است، X  ̂I=که  با توجه به این
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بخش اول مقداری را از عوامل تولید )شامل نیروی کار،  ،چنینای بخش اول است. هم های واسطه هزینهای آن یا کل  نیازهای واسطه
 افزوده هستند.شود که همان اجزای ارزش گفته می های اولیه ها نهادهکند که اصطالحاً به آن سرمایه و ...( خریداری می
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 کند و خریدهایش مین میزی نیازهای خود را عمدتاً خودش تامثال در یک اقتصاد سنتی، بخش کشاورهای تولیدی است. برای  بخش

که در حالی  درکند.  تری استفاده می ه میزان کمت و غیره بزیرا از کود شیمیایی، سموم دفع آفا از بخش صنعت معموالً ناچیز است،
ـ  جدول دادهاصلی  بخشبنابراین،  گردد. مین میز بخش صنعت تاای از نیازهای بخش کشاورزی ا عمده بخشیک اقتصاد پیشرفته، 
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 کند و خریدهایش مین میزی نیازهای خود را عمدتاً خودش تامثال در یک اقتصاد سنتی، بخش کشاورهای تولیدی است. برای  بخش
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بخش اول مقداری را از عوامل تولید )شامل نیروی کار،  ،چنینای بخش اول است. هم های واسطه هزینهای آن یا کل  نیازهای واسطه
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 :شود ( نوشته می9طه فوق به صورت رابطه )راب است، X  ̂I=که  با توجه به این
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بخش اول مقداری را از عوامل تولید )شامل نیروی کار،  ،چنینای بخش اول است. هم های واسطه هزینهای آن یا کل  نیازهای واسطه
 افزوده هستند.شود که همان اجزای ارزش گفته می های اولیه ها نهادهکند که اصطالحاً به آن سرمایه و ...( خریداری می
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های دیگر  به بخشهای تولیدی به چه محصوالتی نیاز دارند و چه محصوالتی را  دهد که بخش ستانده نشان میـ  یک جدول داده

دوستد بین کنندۀ میزان دافناوری تولید تعیین ،است. به عبارت دیگره ساختار تولید آنقابل ناشی از این وابستگی متدهند.  تحویل می
 کند و خریدهایش مین میزی نیازهای خود را عمدتاً خودش تامثال در یک اقتصاد سنتی، بخش کشاورهای تولیدی است. برای  بخش

که در حالی  درکند.  تری استفاده می ه میزان کمت و غیره بزیرا از کود شیمیایی، سموم دفع آفا از بخش صنعت معموالً ناچیز است،
ـ  جدول دادهاصلی  بخشبنابراین،  گردد. مین میز بخش صنعت تاای از نیازهای بخش کشاورزی ا عمده بخشیک اقتصاد پیشرفته، 
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یک جدول داده ـ ستانده نشان می دهد که بخش های تولیدی به چه محصوالتی نیاز دارند و چه 
محصوالتی را به بخش های دیگر تحویل می دهند.
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ماتریس T بیانگر جریان مبادلۀ محصوالت واسطه ای بین فعالیت های تولیدی است که ارقام آن 
برحسب واحد پولی است. هر عنصر این ماتریس، خرید یک بخش از بخش دیگر را نشان می دهد.
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یکی از کاربردهای اساسی جدول داده ـ ستانده، تعیین سطح تولید بخش هاست. در این روش، 
هدف این است که با توجه به سطح تقاضای نهایی، مقدار تولید بخش ها تعیین شود. بدین منظور الزم 

است که رابطه بین تولید کل و تقاضای نهایی در نظر گرفته شود:
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دوستد بین کنندۀ میزان دافناوری تولید تعیین ،است. به عبارت دیگره ساختار تولید آنقابل ناشی از این وابستگی متدهند.  تحویل می
 کند و خریدهایش مین میزی نیازهای خود را عمدتاً خودش تامثال در یک اقتصاد سنتی، بخش کشاورهای تولیدی است. برای  بخش

که در حالی  درکند.  تری استفاده می ه میزان کمت و غیره بزیرا از کود شیمیایی، سموم دفع آفا از بخش صنعت معموالً ناچیز است،
ـ  جدول دادهاصلی  بخشبنابراین،  گردد. مین میز بخش صنعت تاای از نیازهای بخش کشاورزی ا عمده بخشیک اقتصاد پیشرفته، 

 شود. نشان داده می Tاست که با « بخشیماتریس مبادالت بین»ستانده 

  (1  )                        T =  [
         
      

      
      

           
] 

هر عنصر  .استحسب واحد پولی ن برهای تولیدی است که ارقام آ فعالیتای بین  بیانگر جریان مبادلۀ محصوالت واسطه  Tماتریس
 .دهد این ماتریس، خرید یک بخش از بخش دیگر را نشان می

 تولیدماتریس لئونتیف و تعیین سطح 
هدف این است که با توجه به سطح  ،در این روشهاست.  تعیین سطح تولید بخش تانده،سـ  ی از کاربردهای اساسی جدول دادهیک

 در نظر گرفته شود:بدین منظور الزم است که رابطه بین تولید کل و تقاضای نهایی . تعیین شودها  تقاضای نهایی، مقدار تولید بخش
(0            )   +         =       ;              +   +   …    =     +    +  

 نوشته شود:ها  به صورت ماتریسی برای همه بخش(، 0که اگر رابطه )
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 :ازطور خالصه عبارت است  به
(4)X = TI + Y                                                              

X ها،  بردار تولید کل بخشT بخشی،  ماتریس مبادالت بینI و  ،بردار ستونی با عناصر واحدY .حال رابطه  بردار تقاضای نهایی است
 :دهیم ( قرار می4در رابطه ) Tجای  ( را به9)

X = A ̂I + Y                   
 :شود ( نوشته می9طه فوق به صورت رابطه )راب است، X  ̂I=که  با توجه به این

                         )3(

به طور خالصه عبارت است از:
X = TI + Y                     )4(

 Y بردار ستونی با عناصر واحد، و I ،ماتریس مبادالت بین بخشی T ،بردار تولید کل بخش ها X
بردار تقاضای نهایی است. حال رابطه )3( را به جای T در رابطه )4( قرار می دهیم:

X = A 

 

 

بخش اول مقداری را از عوامل تولید )شامل نیروی کار،  ،چنینای بخش اول است. هم های واسطه هزینهای آن یا کل  نیازهای واسطه
 افزوده هستند.شود که همان اجزای ارزش گفته می های اولیه ها نهادهکند که اصطالحاً به آن سرمایه و ...( خریداری می
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 :ازطور خالصه عبارت است  به
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X ها،  بردار تولید کل بخشT بخشی،  ماتریس مبادالت بینI و  ،بردار ستونی با عناصر واحدY .حال رابطه  بردار تقاضای نهایی است
 :دهیم ( قرار می4در رابطه ) Tجای  ( را به9)
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 :شود ( نوشته می9طه فوق به صورت رابطه )راب است، X  ̂I=که  با توجه به این

I + Y

 است، رابطه فوق به صورت رابطه )5( نوشته می شود:

 

 

بخش اول مقداری را از عوامل تولید )شامل نیروی کار،  ،چنینای بخش اول است. هم های واسطه هزینهای آن یا کل  نیازهای واسطه
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های دیگر  به بخشهای تولیدی به چه محصوالتی نیاز دارند و چه محصوالتی را  دهد که بخش ستانده نشان میـ  یک جدول داده

دوستد بین کنندۀ میزان دافناوری تولید تعیین ،است. به عبارت دیگره ساختار تولید آنقابل ناشی از این وابستگی متدهند.  تحویل می
 کند و خریدهایش مین میزی نیازهای خود را عمدتاً خودش تامثال در یک اقتصاد سنتی، بخش کشاورهای تولیدی است. برای  بخش

که در حالی  درکند.  تری استفاده می ه میزان کمت و غیره بزیرا از کود شیمیایی، سموم دفع آفا از بخش صنعت معموالً ناچیز است،
ـ  جدول دادهاصلی  بخشبنابراین،  گردد. مین میز بخش صنعت تاای از نیازهای بخش کشاورزی ا عمده بخشیک اقتصاد پیشرفته، 
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 .دهد این ماتریس، خرید یک بخش از بخش دیگر را نشان می

 تولیدماتریس لئونتیف و تعیین سطح 
هدف این است که با توجه به سطح  ،در این روشهاست.  تعیین سطح تولید بخش تانده،سـ  ی از کاربردهای اساسی جدول دادهیک
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 :ازطور خالصه عبارت است  به
(4)X = TI + Y                                                              

X ها،  بردار تولید کل بخشT بخشی،  ماتریس مبادالت بینI و  ،بردار ستونی با عناصر واحدY .حال رابطه  بردار تقاضای نهایی است
 :دهیم ( قرار می4در رابطه ) Tجای  ( را به9)

X = A ̂I + Y                   
با توجه به این که  :شود ( نوشته می9طه فوق به صورت رابطه )راب است، X  ̂I=که  با توجه به این

X = AX + Y                   )5(
حال رابطه )6( را برای X حل می کنیم:

 

 

X = AX + Y      (9)  
 :کنیم حل می X( را برای 1حال رابطه )

                                 (1)                                         X = (   )  Y = SY      ;     S = (   )           
     عناصر این ماتریس با .استیا ماتریس لئونتیف  )مستقیم و غیرمستقیم( معروف به ماتریس نیازهای کل   (   )ماتریس 

 شود.  م گفته میاiُ ( بخش میمستقشود که نیازهای کل )مستقیم و غیر مینشان داده 
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 بخش این است که اگر تقاضا برای محصوالت یک شود گفته میم اiُ م( بخش یمستق)مستقیم و غیر را نیازهای کل    که  دلیل این
، باید تولید خود را مین کندا تاخواهد تقاضای نهایی ر بخش می یک زیرا وقتی که بخش نیز افزایش خواهد یافت،ولید ت افزایش یابد،
 .است iها، محصوالت بخش  تری خریداری کند که یکی از آن های بیش اما برای افزایش تولید نیاز به این دارد که نهاده افزایش دهد،

 
 ای منطقهستانده ـ  روش برآورد جدول داده

به منظور دهد.  ها ساختار اصلی اقتصاد منطقه را تشکیل می های متعددی است که ارتباط و وابستگی بین آن منطقه شامل بخش هر
ای قادرند تصویری  ستانده منطقهـ  های داده . مدلشونداین آثار بررسی و پیگیری  است شناخت وضعیت واقعی اقتصاد یک منطقه الزم

صباغ های مختلف را شناسایی کنند ) های ارتباطی بین بخش و حلقه دهندنشان  یخاصزمانی  دورۀدر  را بخشی ارتباطات بیناز تمامی 
 ای وضعیت اقتصادی یک منطقه و ارتباط اقتصادی آنرا با بقیه مناطقی که در کشور واقع ستانده منطقهـ  جدول داده(. 1911کرمانی، 

این جدول توانایی  کشد. خوبی به تصویر می اقتصادی در داخل یک منطقه را به های که تعامل فعالیتطوری  به ،کند بررسی می  اند شده
که ناشی از تغییر در تقاضای  ،دارد در تولید، اشتغال، درآمد، مهاجرت، تحرک منابع تولید در سطح منطقه را تحلیل هر گونه تغییری

تواند  این جدول می ،ی داردستانده ملّـ  عالوه بر تمام کاربردهایی که جدول داده .دنشو که در منطقه تولید می استنهایی برای کاالهایی 
سه روش  ،ای ستانده منطقهـ  در ادبیات تدوین جدول داده .گر در اقتصاد نیز تحلیل نمایدتحرک نیروی کار را از یک منطقه به مناطق دی

 های غیرآماری. و در نهایت روش ،آماری های نیمه های آماری، روش روشند از: ا که عبارت کلی وجود دارد
 

 های آماری روش
های  های ناشی از پرداخت به نهاده های بخشی منطقه از یک طرف و هزینه آل که آمار کامل خریدها و فروش یک شرایط ایده در

گیری یا سرشماری  اطالعات فوق از طریق نمونهتری مواجه است.  جدول با مشکالت کم اولیه از طرف دیگر وجود داشته باشد، تهیه
ای باشد که هر بنگاه تولیدی در منطقه به دو  گونه به بایدآوری آمار  جمع در این روششود.  آوری می مستقیم در سطح منطقه جمع

یا ) شود در سالی که جدول برای آن تهیه می برای تولید محصوالتش خریده استم اُ iچه مقدار کاالی  ، یکیاساسی پاسخ دهد پرسش
چه مقدار از ستانده مناطق دیگر  از تولیدات منطقه وم اُ iرا چنین مطرح کرد که چه مقدار کاالی  پرسشتوان  تر می به صورت دقیق

های اقتصادی همان منطقه توزیع شده یا  که تولیدات هر بخش چگونه بین بخش دیگر این (،برای تولید محصوالتش خریداری کرده است
 ، نیازمند نیروهای متخصص،طور که مشخص است همان ،این آمارهای دقیق دسترسی به ایی در مناطق دیگر صادر شده است.ه به بخش

صرف هزینه و وقت زیاد و در دسترس بودن اطالعات در سطوح بسیار جزئی است که به همین دلیل امکان استفاده از آن در این 
 .وجود ندارد پژوهش

کنند. تجربه  ی تدوین میآماری را صرفاً در سطح ملّ ستاندهـ  نهادهای آماری اغلب جداول داده شایان ذکر است که مراکز و
ن ا اقبال مواجه نشده است. دالیل ایهای آماری اغلب ب ای با استفاده از روش دهد که تدوین جداول منطقه کشورهای مختلف نشان می

بر بدون، فقدان آمار و اطالعات مورد نیاز در سطح منطقه و پیچیدگی محاسبات مربوط به صادرات  بر بودن، هزینه در زمانتوان  امر را می
وجود )صادرات یک منطقه به دنیای خارج و سایر مناطق( و واردات )واردات یک منطقه از دنیای خارج و سایر مناطق( پیگیری کرد. با 

                  )6(
 معروف به ماتریس نیازهای کل )مستقیم و غیرمستقیم( یا ماتریس لئونتیف است. 

 

 

X = AX + Y      (9)  
 :کنیم حل می X( را برای 1حال رابطه )

                                 (1)                                         X = (   )  Y = SY      ;     S = (   )           
     عناصر این ماتریس با .استیا ماتریس لئونتیف  )مستقیم و غیرمستقیم( معروف به ماتریس نیازهای کل   (   )ماتریس 

 شود.  م گفته میاiُ ( بخش میمستقشود که نیازهای کل )مستقیم و غیر مینشان داده 
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 بخش این است که اگر تقاضا برای محصوالت یک شود گفته میم اiُ م( بخش یمستق)مستقیم و غیر را نیازهای کل    که  دلیل این
، باید تولید خود را مین کندا تاخواهد تقاضای نهایی ر بخش می یک زیرا وقتی که بخش نیز افزایش خواهد یافت،ولید ت افزایش یابد،
 .است iها، محصوالت بخش  تری خریداری کند که یکی از آن های بیش اما برای افزایش تولید نیاز به این دارد که نهاده افزایش دهد،

 
 ای منطقهستانده ـ  روش برآورد جدول داده

به منظور دهد.  ها ساختار اصلی اقتصاد منطقه را تشکیل می های متعددی است که ارتباط و وابستگی بین آن منطقه شامل بخش هر
ای قادرند تصویری  ستانده منطقهـ  های داده . مدلشونداین آثار بررسی و پیگیری  است شناخت وضعیت واقعی اقتصاد یک منطقه الزم

صباغ های مختلف را شناسایی کنند ) های ارتباطی بین بخش و حلقه دهندنشان  یخاصزمانی  دورۀدر  را بخشی ارتباطات بیناز تمامی 
 ای وضعیت اقتصادی یک منطقه و ارتباط اقتصادی آنرا با بقیه مناطقی که در کشور واقع ستانده منطقهـ  جدول داده(. 1911کرمانی، 

این جدول توانایی  کشد. خوبی به تصویر می اقتصادی در داخل یک منطقه را به های که تعامل فعالیتطوری  به ،کند بررسی می  اند شده
که ناشی از تغییر در تقاضای  ،دارد در تولید، اشتغال، درآمد، مهاجرت، تحرک منابع تولید در سطح منطقه را تحلیل هر گونه تغییری

تواند  این جدول می ،ی داردستانده ملّـ  عالوه بر تمام کاربردهایی که جدول داده .دنشو که در منطقه تولید می استنهایی برای کاالهایی 
سه روش  ،ای ستانده منطقهـ  در ادبیات تدوین جدول داده .گر در اقتصاد نیز تحلیل نمایدتحرک نیروی کار را از یک منطقه به مناطق دی

 های غیرآماری. و در نهایت روش ،آماری های نیمه های آماری، روش روشند از: ا که عبارت کلی وجود دارد
 

 های آماری روش
های  های ناشی از پرداخت به نهاده های بخشی منطقه از یک طرف و هزینه آل که آمار کامل خریدها و فروش یک شرایط ایده در

گیری یا سرشماری  اطالعات فوق از طریق نمونهتری مواجه است.  جدول با مشکالت کم اولیه از طرف دیگر وجود داشته باشد، تهیه
ای باشد که هر بنگاه تولیدی در منطقه به دو  گونه به بایدآوری آمار  جمع در این روششود.  آوری می مستقیم در سطح منطقه جمع

یا ) شود در سالی که جدول برای آن تهیه می برای تولید محصوالتش خریده استم اُ iچه مقدار کاالی  ، یکیاساسی پاسخ دهد پرسش
چه مقدار از ستانده مناطق دیگر  از تولیدات منطقه وم اُ iرا چنین مطرح کرد که چه مقدار کاالی  پرسشتوان  تر می به صورت دقیق

های اقتصادی همان منطقه توزیع شده یا  که تولیدات هر بخش چگونه بین بخش دیگر این (،برای تولید محصوالتش خریداری کرده است
 ، نیازمند نیروهای متخصص،طور که مشخص است همان ،این آمارهای دقیق دسترسی به ایی در مناطق دیگر صادر شده است.ه به بخش

صرف هزینه و وقت زیاد و در دسترس بودن اطالعات در سطوح بسیار جزئی است که به همین دلیل امکان استفاده از آن در این 
 .وجود ندارد پژوهش

کنند. تجربه  ی تدوین میآماری را صرفاً در سطح ملّ ستاندهـ  نهادهای آماری اغلب جداول داده شایان ذکر است که مراکز و
ن ا اقبال مواجه نشده است. دالیل ایهای آماری اغلب ب ای با استفاده از روش دهد که تدوین جداول منطقه کشورهای مختلف نشان می

بر بدون، فقدان آمار و اطالعات مورد نیاز در سطح منطقه و پیچیدگی محاسبات مربوط به صادرات  بر بودن، هزینه در زمانتوان  امر را می
وجود )صادرات یک منطقه به دنیای خارج و سایر مناطق( و واردات )واردات یک منطقه از دنیای خارج و سایر مناطق( پیگیری کرد. با 

ماتریس 
 نشان داده می شود که نیازهای کل )مستقیم و غیرمستقیم( بخش i اُم گفته می شود. 
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 بخش این است که اگر تقاضا برای محصوالت یک شود گفته میم اiُ م( بخش یمستق)مستقیم و غیر را نیازهای کل    که  دلیل این
، باید تولید خود را مین کندا تاخواهد تقاضای نهایی ر بخش می یک زیرا وقتی که بخش نیز افزایش خواهد یافت،ولید ت افزایش یابد،
 .است iها، محصوالت بخش  تری خریداری کند که یکی از آن های بیش اما برای افزایش تولید نیاز به این دارد که نهاده افزایش دهد،

 
 ای منطقهستانده ـ  روش برآورد جدول داده

به منظور دهد.  ها ساختار اصلی اقتصاد منطقه را تشکیل می های متعددی است که ارتباط و وابستگی بین آن منطقه شامل بخش هر
ای قادرند تصویری  ستانده منطقهـ  های داده . مدلشونداین آثار بررسی و پیگیری  است شناخت وضعیت واقعی اقتصاد یک منطقه الزم

صباغ های مختلف را شناسایی کنند ) های ارتباطی بین بخش و حلقه دهندنشان  یخاصزمانی  دورۀدر  را بخشی ارتباطات بیناز تمامی 
 ای وضعیت اقتصادی یک منطقه و ارتباط اقتصادی آنرا با بقیه مناطقی که در کشور واقع ستانده منطقهـ  جدول داده(. 1911کرمانی، 

این جدول توانایی  کشد. خوبی به تصویر می اقتصادی در داخل یک منطقه را به های که تعامل فعالیتطوری  به ،کند بررسی می  اند شده
که ناشی از تغییر در تقاضای  ،دارد در تولید، اشتغال، درآمد، مهاجرت، تحرک منابع تولید در سطح منطقه را تحلیل هر گونه تغییری

تواند  این جدول می ،ی داردستانده ملّـ  عالوه بر تمام کاربردهایی که جدول داده .دنشو که در منطقه تولید می استنهایی برای کاالهایی 
سه روش  ،ای ستانده منطقهـ  در ادبیات تدوین جدول داده .گر در اقتصاد نیز تحلیل نمایدتحرک نیروی کار را از یک منطقه به مناطق دی

 های غیرآماری. و در نهایت روش ،آماری های نیمه های آماری، روش روشند از: ا که عبارت کلی وجود دارد
 

 های آماری روش
های  های ناشی از پرداخت به نهاده های بخشی منطقه از یک طرف و هزینه آل که آمار کامل خریدها و فروش یک شرایط ایده در

گیری یا سرشماری  اطالعات فوق از طریق نمونهتری مواجه است.  جدول با مشکالت کم اولیه از طرف دیگر وجود داشته باشد، تهیه
ای باشد که هر بنگاه تولیدی در منطقه به دو  گونه به بایدآوری آمار  جمع در این روششود.  آوری می مستقیم در سطح منطقه جمع

یا ) شود در سالی که جدول برای آن تهیه می برای تولید محصوالتش خریده استم اُ iچه مقدار کاالی  ، یکیاساسی پاسخ دهد پرسش
چه مقدار از ستانده مناطق دیگر  از تولیدات منطقه وم اُ iرا چنین مطرح کرد که چه مقدار کاالی  پرسشتوان  تر می به صورت دقیق

های اقتصادی همان منطقه توزیع شده یا  که تولیدات هر بخش چگونه بین بخش دیگر این (،برای تولید محصوالتش خریداری کرده است
 ، نیازمند نیروهای متخصص،طور که مشخص است همان ،این آمارهای دقیق دسترسی به ایی در مناطق دیگر صادر شده است.ه به بخش

صرف هزینه و وقت زیاد و در دسترس بودن اطالعات در سطوح بسیار جزئی است که به همین دلیل امکان استفاده از آن در این 
 .وجود ندارد پژوهش

کنند. تجربه  ی تدوین میآماری را صرفاً در سطح ملّ ستاندهـ  نهادهای آماری اغلب جداول داده شایان ذکر است که مراکز و
ن ا اقبال مواجه نشده است. دالیل ایهای آماری اغلب ب ای با استفاده از روش دهد که تدوین جداول منطقه کشورهای مختلف نشان می

بر بدون، فقدان آمار و اطالعات مورد نیاز در سطح منطقه و پیچیدگی محاسبات مربوط به صادرات  بر بودن، هزینه در زمانتوان  امر را می
وجود )صادرات یک منطقه به دنیای خارج و سایر مناطق( و واردات )واردات یک منطقه از دنیای خارج و سایر مناطق( پیگیری کرد. با 

عناصر این ماتریس با 
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 بخش این است که اگر تقاضا برای محصوالت یک شود گفته میم اiُ م( بخش یمستق)مستقیم و غیر را نیازهای کل    که  دلیل این
، باید تولید خود را مین کندا تاخواهد تقاضای نهایی ر بخش می یک زیرا وقتی که بخش نیز افزایش خواهد یافت،ولید ت افزایش یابد،
 .است iها، محصوالت بخش  تری خریداری کند که یکی از آن های بیش اما برای افزایش تولید نیاز به این دارد که نهاده افزایش دهد،

 
 ای منطقهستانده ـ  روش برآورد جدول داده

به منظور دهد.  ها ساختار اصلی اقتصاد منطقه را تشکیل می های متعددی است که ارتباط و وابستگی بین آن منطقه شامل بخش هر
ای قادرند تصویری  ستانده منطقهـ  های داده . مدلشونداین آثار بررسی و پیگیری  است شناخت وضعیت واقعی اقتصاد یک منطقه الزم

صباغ های مختلف را شناسایی کنند ) های ارتباطی بین بخش و حلقه دهندنشان  یخاصزمانی  دورۀدر  را بخشی ارتباطات بیناز تمامی 
 ای وضعیت اقتصادی یک منطقه و ارتباط اقتصادی آنرا با بقیه مناطقی که در کشور واقع ستانده منطقهـ  جدول داده(. 1911کرمانی، 

این جدول توانایی  کشد. خوبی به تصویر می اقتصادی در داخل یک منطقه را به های که تعامل فعالیتطوری  به ،کند بررسی می  اند شده
که ناشی از تغییر در تقاضای  ،دارد در تولید، اشتغال، درآمد، مهاجرت، تحرک منابع تولید در سطح منطقه را تحلیل هر گونه تغییری

تواند  این جدول می ،ی داردستانده ملّـ  عالوه بر تمام کاربردهایی که جدول داده .دنشو که در منطقه تولید می استنهایی برای کاالهایی 
سه روش  ،ای ستانده منطقهـ  در ادبیات تدوین جدول داده .گر در اقتصاد نیز تحلیل نمایدتحرک نیروی کار را از یک منطقه به مناطق دی

 های غیرآماری. و در نهایت روش ،آماری های نیمه های آماری، روش روشند از: ا که عبارت کلی وجود دارد
 

 های آماری روش
های  های ناشی از پرداخت به نهاده های بخشی منطقه از یک طرف و هزینه آل که آمار کامل خریدها و فروش یک شرایط ایده در

گیری یا سرشماری  اطالعات فوق از طریق نمونهتری مواجه است.  جدول با مشکالت کم اولیه از طرف دیگر وجود داشته باشد، تهیه
ای باشد که هر بنگاه تولیدی در منطقه به دو  گونه به بایدآوری آمار  جمع در این روششود.  آوری می مستقیم در سطح منطقه جمع

یا ) شود در سالی که جدول برای آن تهیه می برای تولید محصوالتش خریده استم اُ iچه مقدار کاالی  ، یکیاساسی پاسخ دهد پرسش
چه مقدار از ستانده مناطق دیگر  از تولیدات منطقه وم اُ iرا چنین مطرح کرد که چه مقدار کاالی  پرسشتوان  تر می به صورت دقیق

های اقتصادی همان منطقه توزیع شده یا  که تولیدات هر بخش چگونه بین بخش دیگر این (،برای تولید محصوالتش خریداری کرده است
 ، نیازمند نیروهای متخصص،طور که مشخص است همان ،این آمارهای دقیق دسترسی به ایی در مناطق دیگر صادر شده است.ه به بخش

صرف هزینه و وقت زیاد و در دسترس بودن اطالعات در سطوح بسیار جزئی است که به همین دلیل امکان استفاده از آن در این 
 .وجود ندارد پژوهش

کنند. تجربه  ی تدوین میآماری را صرفاً در سطح ملّ ستاندهـ  نهادهای آماری اغلب جداول داده شایان ذکر است که مراکز و
ن ا اقبال مواجه نشده است. دالیل ایهای آماری اغلب ب ای با استفاده از روش دهد که تدوین جداول منطقه کشورهای مختلف نشان می

بر بدون، فقدان آمار و اطالعات مورد نیاز در سطح منطقه و پیچیدگی محاسبات مربوط به صادرات  بر بودن، هزینه در زمانتوان  امر را می
وجود )صادرات یک منطقه به دنیای خارج و سایر مناطق( و واردات )واردات یک منطقه از دنیای خارج و سایر مناطق( پیگیری کرد. با 
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 بخش این است که اگر تقاضا برای محصوالت یک شود گفته میم اiُ م( بخش یمستق)مستقیم و غیر را نیازهای کل    که  دلیل این
، باید تولید خود را مین کندا تاخواهد تقاضای نهایی ر بخش می یک زیرا وقتی که بخش نیز افزایش خواهد یافت،ولید ت افزایش یابد،
 .است iها، محصوالت بخش  تری خریداری کند که یکی از آن های بیش اما برای افزایش تولید نیاز به این دارد که نهاده افزایش دهد،

 
 ای منطقهستانده ـ  روش برآورد جدول داده

به منظور دهد.  ها ساختار اصلی اقتصاد منطقه را تشکیل می های متعددی است که ارتباط و وابستگی بین آن منطقه شامل بخش هر
ای قادرند تصویری  ستانده منطقهـ  های داده . مدلشونداین آثار بررسی و پیگیری  است شناخت وضعیت واقعی اقتصاد یک منطقه الزم

صباغ های مختلف را شناسایی کنند ) های ارتباطی بین بخش و حلقه دهندنشان  یخاصزمانی  دورۀدر  را بخشی ارتباطات بیناز تمامی 
 ای وضعیت اقتصادی یک منطقه و ارتباط اقتصادی آنرا با بقیه مناطقی که در کشور واقع ستانده منطقهـ  جدول داده(. 1911کرمانی، 

این جدول توانایی  کشد. خوبی به تصویر می اقتصادی در داخل یک منطقه را به های که تعامل فعالیتطوری  به ،کند بررسی می  اند شده
که ناشی از تغییر در تقاضای  ،دارد در تولید، اشتغال، درآمد، مهاجرت، تحرک منابع تولید در سطح منطقه را تحلیل هر گونه تغییری

تواند  این جدول می ،ی داردستانده ملّـ  عالوه بر تمام کاربردهایی که جدول داده .دنشو که در منطقه تولید می استنهایی برای کاالهایی 
سه روش  ،ای ستانده منطقهـ  در ادبیات تدوین جدول داده .گر در اقتصاد نیز تحلیل نمایدتحرک نیروی کار را از یک منطقه به مناطق دی

 های غیرآماری. و در نهایت روش ،آماری های نیمه های آماری، روش روشند از: ا که عبارت کلی وجود دارد
 

 های آماری روش
های  های ناشی از پرداخت به نهاده های بخشی منطقه از یک طرف و هزینه آل که آمار کامل خریدها و فروش یک شرایط ایده در

گیری یا سرشماری  اطالعات فوق از طریق نمونهتری مواجه است.  جدول با مشکالت کم اولیه از طرف دیگر وجود داشته باشد، تهیه
ای باشد که هر بنگاه تولیدی در منطقه به دو  گونه به بایدآوری آمار  جمع در این روششود.  آوری می مستقیم در سطح منطقه جمع

یا ) شود در سالی که جدول برای آن تهیه می برای تولید محصوالتش خریده استم اُ iچه مقدار کاالی  ، یکیاساسی پاسخ دهد پرسش
چه مقدار از ستانده مناطق دیگر  از تولیدات منطقه وم اُ iرا چنین مطرح کرد که چه مقدار کاالی  پرسشتوان  تر می به صورت دقیق

های اقتصادی همان منطقه توزیع شده یا  که تولیدات هر بخش چگونه بین بخش دیگر این (،برای تولید محصوالتش خریداری کرده است
 ، نیازمند نیروهای متخصص،طور که مشخص است همان ،این آمارهای دقیق دسترسی به ایی در مناطق دیگر صادر شده است.ه به بخش

صرف هزینه و وقت زیاد و در دسترس بودن اطالعات در سطوح بسیار جزئی است که به همین دلیل امکان استفاده از آن در این 
 .وجود ندارد پژوهش

کنند. تجربه  ی تدوین میآماری را صرفاً در سطح ملّ ستاندهـ  نهادهای آماری اغلب جداول داده شایان ذکر است که مراکز و
ن ا اقبال مواجه نشده است. دالیل ایهای آماری اغلب ب ای با استفاده از روش دهد که تدوین جداول منطقه کشورهای مختلف نشان می

بر بدون، فقدان آمار و اطالعات مورد نیاز در سطح منطقه و پیچیدگی محاسبات مربوط به صادرات  بر بودن، هزینه در زمانتوان  امر را می
وجود )صادرات یک منطقه به دنیای خارج و سایر مناطق( و واردات )واردات یک منطقه از دنیای خارج و سایر مناطق( پیگیری کرد. با 

دلیل این که 
اگر تقاضا برای محصوالت یک بخش افزایش یابد، تولید بخش نیز افزایش خواهد یافت، زیرا وقتی که 
یک بخش می خواهد تقاضای نهایی را تامین کند، باید تولید خود را افزایش دهد، اما برای افزایش 
تولید نیاز به این دارد که نهاده های بیش تری خریداری کند که یکی از آن ها، محصوالت بخش i است.
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روشبرآوردجدولدادهـستاندهمنطقهای

هر منطقه شامل بخش های متعددی است که ارتباط و وابستگی بین آن ها ساختار اصلی اقتصاد 
منطقه را تشکیل می دهد. به منظور شناخت وضعیت واقعی اقتصاد یک منطقه الزم است این آثار 
ارتباطات  تمامی  از  تصویری  قادرند  منطقه ای  ستانده  ـ  داده  مدل های  شوند.  پیگیری  و  بررسی 
را  مختلف  بخش های  بین  ارتباطی  حلقه های  و  دهند  نشان  خاصی  زمانی  دورۀ  در  را  بین بخشی 
شناسایی کنند )صباغ کرمانی، 1380(. جدول داده ـ ستانده منطقه اي وضعیت اقتصادي یک منطقه 
و ارتباط اقتصادي آنرا با بقیه مناطقي که در کشور واقع شده اند  بررسي مي کند، به طوري که تعامل 
فعالیت هاي اقتصادي در داخل یک منطقه را به خوبي به تصویر مي کشد. این جدول توانایي تحلیل هر 
گونه تغییري را در تولید، اشتغال، درآمد، مهاجرت، تحرک منابع تولید در سطح منطقه دارد، که ناشي 
از تغییر در تقاضاي نهایي براي کاالهایي است که در منطقه تولید مي شوند. عالوه بر تمام کاربردهایي 
که جدول داده ـ ستانده ملّي دارد، این جدول مي تواند تحرک نیروي کار را از یک منطقه به مناطق 
دیگر در اقتصاد نیز تحلیل نماید. در ادبیات تدوین جدول داده ـ ستانده منطقه اي، سه روش کلي 
وجود دارد که عبارت اند از: روش های آماري، روش های نیمه آماري، و در نهایت روش های غیرآماری.

روشهایآماری

در یک شرایط ایده آل که آمار کامل خریدها و فروش هاي بخشي منطقه از یک طرف و هزینه هاي 
ناشي از پرداخت به نهاده هاي اولیه از طرف دیگر وجود داشته باشد، تهیه جدول با مشکالت کم تري 
یا سرشماري مستقیم در سطح منطقه جمع آوري  از طریق نمونه گیري  مواجه است. اطالعات فوق 
می شود. در این روش جمع آوري آمار باید به گونه اي باشد که هر بنگاه تولیدي در منطقه به دو پرسش 
اساسي پاسخ دهد، یکي چه مقدار کاالي i اُم براي تولید محصوالتش خریده است در سالي که جدول 
براي آن تهیه مي شود )یا به صورت دقیق تر مي توان پرسش را چنین مطرح کرد که چه مقدار کاالي 
اُم از تولیدات منطقه و چه مقدار از ستانده مناطق دیگر براي تولید محصوالتش خریداري کرده   i
است(، دیگر این که تولیدات هر بخش چگونه بین بخش هاي اقتصادي همان منطقه توزیع شده یا به 
بخش هایي در مناطق دیگر صادر شده است. دسترسي به این آمارهاي دقیق، همان طور که مشخص 
است، نیازمند نیروهاي متخصص، صرف هزینه و وقت زیاد و در دسترس بودن اطالعات در سطوح 

بسیار جزئي است که به همین دلیل امکان استفاده از آن در این پژوهش وجود ندارد.
شایان ذکر است که مراکز و نهادهای آماری اغلب جداول داده ـ ستانده آماری را صرفاً در سطح 
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ملّی تدوین می کنند. تجربه کشورهای مختلف نشان می دهد که تدوین جداول منطقه ای با استفاده از 
روش های آماری اغلب با اقبال مواجه نشده است. دالیل این امر را می توان در زمان بر بودن، هزینه بر 
بدون، فقدان آمار و اطالعات مورد نیاز در سطح منطقه و پیچیدگی محاسبات مربوط به صادرات )صادرات 
یک منطقه به دنیای خارج و سایر مناطق( و واردات )واردات یک منطقه از دنیای خارج و سایر مناطق( 
پیگیری کرد. با وجود این، امروزه برخی از کشورهای جهان مانند چین، ژاپن، فنالند، ایتالیا و آرژانتین، 
 .)Javaheri et al., 2020( روش های آماری را مبنای تدوین جدول داده ـ ستانده منطقه ای قرار می دهند

روشهاينیمهآماري

در روش هاي نیمه  آماري ترکیبي از اطالعاتي که از طریق سرشماري در سطح منطقه وجود دارد 
و همچنین، فرض مشابه بودن فناوری در سطوح ملّي و منطقه استفاده مي شود. به همین علت، پایه 
تهیه جدول منطقه اي جدول داده ـ ستانده ملّي است که با توجه به حداکثر اطالعاتي که در منطقه به 
روش مستقیم تهیه شده باشد، تعدیالت الزم صورت مي گیرد. میزان تعدیالت و استفاده از اطالعاتي 
که از روش سرشماري به دست می آید، در این روش به مراتب بیش تر از روش غیر آماري است. مهم ترین 

.)Sameti & Majid Naraghi, 2003( است GRIT روش این گروه

روشهايغیرآماري

و عموماً  بوده  آماری  فاقد محدودیت های روش های  روش های غیرآماری روش هایی هستند که 
به منظور  را  پژوهشگران روش های مختلف غیرآماری  بیستم،  قرن  میانه  از  اقبال مواجه شده اند.  با 
محاسبه 1RIOTs و 2RIOCs معرفی نمودند. در یک سر این طیف، انواع روش های سهم مکانی قرار 
می گیرند و در سر دیگر طیف، روش تراز کاالیی و نوع بسط یافتۀ آن CHARM قرار دارند. با نظر به 
ادبیات تدوین جدول داده ـ ستانده منطقه اي، مشخص می شود اولین جداول داده ـ ستانده منطقه اي 
یعني  منطقه،  اقتصادي در سطح  بین بخش هاي  مبادالت  آمارهاي  آن که  دلیل  به  که ساخته شده 
مهم ترین بخش آماري جدول، در دسترس نبوده است، پژوهشگران با روش هاي ابتکاري و به گونه اي 
که مشکل نظری هم نداشته باشد، مسئله را حل کردند. به همین منظور، آن ها استفاده از جداول داده 
ـ ستانده ملّي را که منبع قابل اعتمادي بود توصیه کردند؛ روش آن ها نیز »از باال به پایین« نامیده 
می شود. این راه حل به عنوان فنی در ادبیات داده ـ ستانده مرسوم شد، به طوري که هر وقت دسترسي 

1. Regional Input-Output Tables 
2. Regional Input-Output Coefficients 
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به اطالعات جزئي مورد نیاز برای ساختن جدول داده ـ ستانده منطقه اي در کوتاه مدت میسر نباشد، 
از آن استفاده مي شود. در این روش از ماتریس ضرایب فني جدول ملّي استفاده مي شود، به  طوري که 
ماتریس ضرایب فني ملّي به عنوان میانگیني از ماتریس ضرایب فني کلیه مناطق به طور مستقیم براي 
ساختن جدول داده ـ ستانده منطقه اي  استفاده مي شود. استفاده از ضرایب فنی ملّي به طور ضمني 
این فرض را در خود دارد که ضرایب تولید و در نتیجه سطح فناوری در منطقه و ملّي یکسان است. 
پژوهشگران به دلیل فقدان اطالعات الزم، به ویژه در مورد مبادالت اقتصادي )خریدها و فروش هاي 
بین مناطق( و همچنین فعالیت هاي اقتصادي داخل منطقه، مجبور به پذیرفتن این فروض شده اند 

.)Fujita, 1999(
روش های غیرآماری متنوع هستند، از جمله روش های غیرآماری و تلفیقی تهیه جداول منطقه ای 
می توان به روش ضرایب مکانی1، موازنه کاال2، میان بر در برآورد ضرایب ستانده، گریت )GRIT(3 و 

  .)Azadinegad et al., 2014( ساختار اقتصاد پایه4 اشاره نمود

تبیینروشهایسهممکانی

روش سهم مکانی )LQ( روش غیرآماری است که ضرایب فنی ملّی را با تعدیالت خاصی به ضرایب 
به کار  از سال 1940  اقتصاد منطقه ای  در  به طور گسترده  این روش  تبدیل می کند.  فنی منطقه ای 
گرفته شده که در طول چند دهه به مرور کامل تر شده است. تالش های اولیه تهیه و تدوین جدول 
داده ـ ستانده منطقه ای در ایران مربوط به موسسه بتل5 است که به دهه 1350 بازمی گردد. روش 
سهم مکانی که بر اساس مفهوم سهم منطقه ساخته می شود، بهترین روش از لحاظ هزینه و وقت در 
تعمیم جدول داده ـ ستانده ملّی به منطقه ای است. این روش با پایه قرار دادن جدول داده ـ ستانده 
ملّی و با استفاده از یک ماتریس تعدیل ساخته می شود. سهم منطقه از جهت های مختلف ممکن است 
در نظر گرفته شود مثل تولید، ارزش افزوده یا اشتغال بخش ها. از نظر مفهومی، سهم مکانی مقیاسی 
است که اهمیت نسبی فعالیت معینی را در یک منطقه نسبت به کشور ]= ملّی[ از جهت میزان تولید 

.)Azadinegad et al., 2014( نشان می دهد

1. Location Quotients
2. Commodity Balance
3. Generation of Regional Input-Output Table
4. Fundamental Economic Structure
5. Bettel Institute
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خصوصیاتکلیروشهایسهممکانیمتعارف

نقطه شروع و به کارگیری همه روش های سهم مکانی در شرایط نبوِد آمار و اطالعات مورد نیاز در 
سطح منطقه رابطه )8( است:

 

 

سهم مکانی مقیاسی است که اهمیت نسبی  ،ها. از نظر مفهومی افزوده یا اشتغال بخش ر نظر گرفته شود مثل تولید، ارزشممکن است د
 (.Azadinegad et al., 2014) دهد از جهت میزان تولید نشان می ملّی[کشور ]= فعالیت معینی را در یک منطقه نسبت به 

 
 های سهم مکانی متعارف خصوصیات کلی روش

 :( است1نیاز در سطح منطقه رابطه )آمار و اطالعات مورد  های سهم مکانی در شرایط نبودِ کارگیری همه روش نقطه شروع و به
(1  )                             = LQ 

 iهای  اندیسدهد.  ی را نشان میعنصری از ماتریس ضرایب ملّ     ای و  منطقه ماتریس ضرایب مبادالت واسطه درونعنصری از     
کاال و خدمات واسطه مورد نیاز  مقدار    کند.  ای بیان می ی و منطقهدر سطح ملّرا کننده و تقاضاکننده  های عرضه ترتیب بخش بهj  و

بنابراین، اقالمی نظیر واردات از  شود. ضاکننده سطح منطقه تعریف میکننده برای تولید ناخالص اضافی یک واحد از بخش تقا بخش عرضه
: یکی تفاوت اند به دو علت متفاوت    و     د. نگیر این مبادالت قرار می ج از مرزهای کشور، خارج از محدودۀمناطق دیگر و واردات خار

 LQنیز ضریب سهم مکانی است. در عمل،  LQ هاست. و دیگری تفاوت ضریب واردات در آنی و منطقه تولید در سطح ملّ فناوریدر 
تر از  تغییرات آن کوچک( دامنه ای منطقهـ  ی)ساختار اقتصاد ملّ اما برای هماهنگی با ابعاد اقتصاد فضا تواند هر مقداری را اختیار کند، یم

است، مربوط      1ای که برآورد ضرایب تجارت منطقه LQتر از واحد بودن آن به نقش سنتی  علت کوچک شود. میواحد در نظر گرفته 
 (.Round, 1978) 0شود می

تر از یک  شود، باید کوچک میتجارت منطقه، که به صورت مقدار نهاده واسطه الزم برای یک واحد تولید در منطقه تعریف  ضریب 
ها و تنوع کاالها و خدمات تولیدشده یک بخش در سطح منطقه  بر اساس این فرض است که حجم فعالیت        0تحمیل حد باشد.

تواند  نمی    ، بنابراین ست.یا حداقل برابر با آن ا ،ی استشده متناظر آن در سطح ملّکاالهای تولیدتر از حجم و تنوع  طور کلی کوچک به
شود که ضرایب مبادالت  های سهم مکانی همواره فرض می گفته، در روش با توجه به مطلب پیش (.Round, 1978) بیش از واحد باشد

( به شکل تابع و متغیرهایی 1در رابطه ) LQدر حالت کلی، مقدار تر و حداکثر مساوی آن است.  کوچکی سطح ملّواسطه درون منطقه از 
ند از ا اند که عبارت شدهگذاری ها به دو گروه نام د فضا، روشبا توجه به عوامل ابعاد اقتصاد. شود، بستگی دار ها تعریف می که توسط آن

 های سهم مکانی نوین. سنتی و روش های سهم مکانی روش
 :کنند ای بیان می منطقهی و سنتی را در ارتباط با عوامل فضای ملّ مکانی روابط زیر، چهار روش سهم

                                 (    ) =(  5)                                     9کننده سهم مکانی ساده بخش عرضه
                                  (    ) =( 11)                                     4تقاضاکنندهسهم مکانی ساده بخش 

  9کننده و تقاضاکننده همزمان سهم مکانی متقاطع بخش عرضه
   =    )      )                       (11  )  

  1شده تقاضاکننده همزمان اصالحکننده و  سهم مکانی ساده متقاطع بخش عرضه
(10 )   = (       )                        

بسط و گسترش  (0111) 1وبرفلگ و و سپس، توسط  (1591) روندها ابتدا توسط  نوع روشهای سهم مکانی نوین،  در رابطه با روش
تبیین ( 0های سهم مکانی سنتی؛  های روش سایین ناربرطرف کرد( 1 ثر بوده است:ها مو اصلی در معرفی این روش سه دلیل ویافت 
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و منطقه ای بیان می کند. 
ناخالص اضافی یک واحد از بخش تقاضاکننده سطح منطقه تعریف می شود. بنابراین، اقالمی نظیر 
واردات از مناطق دیگر و واردات خارج از مرزهای کشور، خارج از محدودۀ این مبادالت قرار می گیرند. 
 به دو علت متفاوت اند: یکی تفاوت در فناوری تولید در سطح ملّی و منطقه و دیگری تفاوت 
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(1  )                             = LQ 

 iهای  اندیسدهد.  ی را نشان میعنصری از ماتریس ضرایب ملّ     ای و  منطقه ماتریس ضرایب مبادالت واسطه درونعنصری از     
کاال و خدمات واسطه مورد نیاز  مقدار    کند.  ای بیان می ی و منطقهدر سطح ملّرا کننده و تقاضاکننده  های عرضه ترتیب بخش بهj  و

بنابراین، اقالمی نظیر واردات از  شود. ضاکننده سطح منطقه تعریف میکننده برای تولید ناخالص اضافی یک واحد از بخش تقا بخش عرضه
: یکی تفاوت اند به دو علت متفاوت    و     د. نگیر این مبادالت قرار می ج از مرزهای کشور، خارج از محدودۀمناطق دیگر و واردات خار
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تر از  تغییرات آن کوچک( دامنه ای منطقهـ  ی)ساختار اقتصاد ملّ اما برای هماهنگی با ابعاد اقتصاد فضا تواند هر مقداری را اختیار کند، یم

است، مربوط      1ای که برآورد ضرایب تجارت منطقه LQتر از واحد بودن آن به نقش سنتی  علت کوچک شود. میواحد در نظر گرفته 
 (.Round, 1978) 0شود می

تر از یک  شود، باید کوچک میتجارت منطقه، که به صورت مقدار نهاده واسطه الزم برای یک واحد تولید در منطقه تعریف  ضریب 
ها و تنوع کاالها و خدمات تولیدشده یک بخش در سطح منطقه  بر اساس این فرض است که حجم فعالیت        0تحمیل حد باشد.

تواند  نمی    ، بنابراین ست.یا حداقل برابر با آن ا ،ی استشده متناظر آن در سطح ملّکاالهای تولیدتر از حجم و تنوع  طور کلی کوچک به
شود که ضرایب مبادالت  های سهم مکانی همواره فرض می گفته، در روش با توجه به مطلب پیش (.Round, 1978) بیش از واحد باشد

( به شکل تابع و متغیرهایی 1در رابطه ) LQدر حالت کلی، مقدار تر و حداکثر مساوی آن است.  کوچکی سطح ملّواسطه درون منطقه از 
ند از ا اند که عبارت شدهگذاری ها به دو گروه نام د فضا، روشبا توجه به عوامل ابعاد اقتصاد. شود، بستگی دار ها تعریف می که توسط آن

 های سهم مکانی نوین. سنتی و روش های سهم مکانی روش
 :کنند ای بیان می منطقهی و سنتی را در ارتباط با عوامل فضای ملّ مکانی روابط زیر، چهار روش سهم
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  1شده تقاضاکننده همزمان اصالحکننده و  سهم مکانی ساده متقاطع بخش عرضه
(10 )   = (       )                        

بسط و گسترش  (0111) 1وبرفلگ و و سپس، توسط  (1591) روندها ابتدا توسط  نوع روشهای سهم مکانی نوین،  در رابطه با روش
تبیین ( 0های سهم مکانی سنتی؛  های روش سایین ناربرطرف کرد( 1 ثر بوده است:ها مو اصلی در معرفی این روش سه دلیل ویافت 
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( به شکل تابع و متغیرهایی 1در رابطه ) LQدر حالت کلی، مقدار تر و حداکثر مساوی آن است.  کوچکی سطح ملّواسطه درون منطقه از 
ند از ا اند که عبارت شدهگذاری ها به دو گروه نام د فضا، روشبا توجه به عوامل ابعاد اقتصاد. شود، بستگی دار ها تعریف می که توسط آن

 های سهم مکانی نوین. سنتی و روش های سهم مکانی روش
 :کنند ای بیان می منطقهی و سنتی را در ارتباط با عوامل فضای ملّ مکانی روابط زیر، چهار روش سهم
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مکانی همواره فرض می شود که ضرایب مبادالت واسطه درون منطقه از سطح ملّی کوچک تر و حداکثر 
مساوی آن است. در حالت کلی، مقدار LQ در رابطه )8( به شکل تابع و متغیرهایی که توسط آن ها 

1. Regional Trading Coefficients

تولید  منطقه  یک  داخل  در  خدمات  و  کاالها  از  نسبتی  چه  می دهد  نشان  درون منطقه ای  تجارت  ضریب   .2
می شود. پس مقدار آن از نظر اقتصادی نمی تواند از واحد بیش تر باشد. ضریب تجارت درون منطقه ای با ضریب 
ملّی  ماتریس ضرایب  تعدیل کننده  عنوان ضریب  به  تنها  اولی  است.  متفاوت  درون منطقه ای  تجاری  مبادالت 
استفاده می شود، حال آن که ضرایب مبادالت تجاری درون منطقه ای، ساختار مبادالت واسطه ای بین یک منطقه 

و مبادالت تجاری یک منطقه با منطقه دیگر را منعکس می کند.
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تعریف می شود، بستگی دارد. با توجه به عوامل ابعاد اقتصاد فضا، روش ها به دو گروه نامگذاری شده اند 
که عبارت اند از روش های سهم مکانی سنتی و روش های سهم مکانی نوین.

بیان  و منطقه ای  ملّی  عوامل فضای  با  ارتباط  در  را  مکانی سنتی  زیر، چهار روش سهم  روابط 
می کنند:
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ها و تنوع کاالها و خدمات تولیدشده یک بخش در سطح منطقه  بر اساس این فرض است که حجم فعالیت        0تحمیل حد باشد.

تواند  نمی    ، بنابراین ست.یا حداقل برابر با آن ا ،ی استشده متناظر آن در سطح ملّکاالهای تولیدتر از حجم و تنوع  طور کلی کوچک به
شود که ضرایب مبادالت  های سهم مکانی همواره فرض می گفته، در روش با توجه به مطلب پیش (.Round, 1978) بیش از واحد باشد

( به شکل تابع و متغیرهایی 1در رابطه ) LQدر حالت کلی، مقدار تر و حداکثر مساوی آن است.  کوچکی سطح ملّواسطه درون منطقه از 
ند از ا اند که عبارت شدهگذاری ها به دو گروه نام د فضا، روشبا توجه به عوامل ابعاد اقتصاد. شود، بستگی دار ها تعریف می که توسط آن

 های سهم مکانی نوین. سنتی و روش های سهم مکانی روش
 :کنند ای بیان می منطقهی و سنتی را در ارتباط با عوامل فضای ملّ مکانی روابط زیر، چهار روش سهم

                                 (    ) =(  5)                                     9کننده سهم مکانی ساده بخش عرضه
                                  (    ) =( 11)                                     4تقاضاکنندهسهم مکانی ساده بخش 

  9کننده و تقاضاکننده همزمان سهم مکانی متقاطع بخش عرضه
   =    )      )                       (11  )  

  1شده تقاضاکننده همزمان اصالحکننده و  سهم مکانی ساده متقاطع بخش عرضه
(10 )   = (       )                        

بسط و گسترش  (0111) 1وبرفلگ و و سپس، توسط  (1591) روندها ابتدا توسط  نوع روشهای سهم مکانی نوین،  در رابطه با روش
تبیین ( 0های سهم مکانی سنتی؛  های روش سایین ناربرطرف کرد( 1 ثر بوده است:ها مو اصلی در معرفی این روش سه دلیل ویافت 

                                                           
1. Regional Trading Coefficients 

تواند از  نظر اقتصادی نمی مقدار آن ازپس شود.  دهد چه نسبتی از کاالها و خدمات در داخل یک منطقه تولید می ای نشان می منطقه . ضریب تجارت درون0
کننده ماتریس  عنوان ضریب تعدیلای متفاوت است. اولی تنها به  طقهمن ای با ضریب مبادالت تجاری درون همنطق تر باشد. ضریب تجارت درون واحد بیش
ای بین یک منطقه و مبادالت تجاری یک منطقه با  ای، ساختار مبادالت واسطه منطقه مبادالت تجاری درونکه ضرایب  آنشود، حال  ی استفاده میضرایب ملّ

 .کند منطقه دیگر را منعکس می
3. Supply Side Simple Location Quotient 
4. Demand Side Simple Location Quotient 
5. Cross Industry Location Quotient 
6. Adjusted Cross Industry Location Quotient 

سهم مکانی ساده بخش تقاضاکننده2                                     )10(        
سهم مکانی متقاطع بخش عرضه کننده و تقاضاکننده همزمان3 

 

 

سهم مکانی مقیاسی است که اهمیت نسبی  ،ها. از نظر مفهومی افزوده یا اشتغال بخش ر نظر گرفته شود مثل تولید، ارزشممکن است د
 (.Azadinegad et al., 2014) دهد از جهت میزان تولید نشان می ملّی[کشور ]= فعالیت معینی را در یک منطقه نسبت به 

 
 های سهم مکانی متعارف خصوصیات کلی روش

 :( است1نیاز در سطح منطقه رابطه )آمار و اطالعات مورد  های سهم مکانی در شرایط نبودِ کارگیری همه روش نقطه شروع و به
(1  )                             = LQ 

 iهای  اندیسدهد.  ی را نشان میعنصری از ماتریس ضرایب ملّ     ای و  منطقه ماتریس ضرایب مبادالت واسطه درونعنصری از     
کاال و خدمات واسطه مورد نیاز  مقدار    کند.  ای بیان می ی و منطقهدر سطح ملّرا کننده و تقاضاکننده  های عرضه ترتیب بخش بهj  و

بنابراین، اقالمی نظیر واردات از  شود. ضاکننده سطح منطقه تعریف میکننده برای تولید ناخالص اضافی یک واحد از بخش تقا بخش عرضه
: یکی تفاوت اند به دو علت متفاوت    و     د. نگیر این مبادالت قرار می ج از مرزهای کشور، خارج از محدودۀمناطق دیگر و واردات خار

 LQنیز ضریب سهم مکانی است. در عمل،  LQ هاست. و دیگری تفاوت ضریب واردات در آنی و منطقه تولید در سطح ملّ فناوریدر 
تر از  تغییرات آن کوچک( دامنه ای منطقهـ  ی)ساختار اقتصاد ملّ اما برای هماهنگی با ابعاد اقتصاد فضا تواند هر مقداری را اختیار کند، یم

است، مربوط      1ای که برآورد ضرایب تجارت منطقه LQتر از واحد بودن آن به نقش سنتی  علت کوچک شود. میواحد در نظر گرفته 
 (.Round, 1978) 0شود می

تر از یک  شود، باید کوچک میتجارت منطقه، که به صورت مقدار نهاده واسطه الزم برای یک واحد تولید در منطقه تعریف  ضریب 
ها و تنوع کاالها و خدمات تولیدشده یک بخش در سطح منطقه  بر اساس این فرض است که حجم فعالیت        0تحمیل حد باشد.

تواند  نمی    ، بنابراین ست.یا حداقل برابر با آن ا ،ی استشده متناظر آن در سطح ملّکاالهای تولیدتر از حجم و تنوع  طور کلی کوچک به
شود که ضرایب مبادالت  های سهم مکانی همواره فرض می گفته، در روش با توجه به مطلب پیش (.Round, 1978) بیش از واحد باشد

( به شکل تابع و متغیرهایی 1در رابطه ) LQدر حالت کلی، مقدار تر و حداکثر مساوی آن است.  کوچکی سطح ملّواسطه درون منطقه از 
ند از ا اند که عبارت شدهگذاری ها به دو گروه نام د فضا، روشبا توجه به عوامل ابعاد اقتصاد. شود، بستگی دار ها تعریف می که توسط آن

 های سهم مکانی نوین. سنتی و روش های سهم مکانی روش
 :کنند ای بیان می منطقهی و سنتی را در ارتباط با عوامل فضای ملّ مکانی روابط زیر، چهار روش سهم

                                 (    ) =(  5)                                     9کننده سهم مکانی ساده بخش عرضه
                                  (    ) =( 11)                                     4تقاضاکنندهسهم مکانی ساده بخش 

  9کننده و تقاضاکننده همزمان سهم مکانی متقاطع بخش عرضه
   =    )      )                       (11  )  

  1شده تقاضاکننده همزمان اصالحکننده و  سهم مکانی ساده متقاطع بخش عرضه
(10 )   = (       )                        

بسط و گسترش  (0111) 1وبرفلگ و و سپس، توسط  (1591) روندها ابتدا توسط  نوع روشهای سهم مکانی نوین،  در رابطه با روش
تبیین ( 0های سهم مکانی سنتی؛  های روش سایین ناربرطرف کرد( 1 ثر بوده است:ها مو اصلی در معرفی این روش سه دلیل ویافت 

                                                           
1. Regional Trading Coefficients 

تواند از  نظر اقتصادی نمی مقدار آن ازپس شود.  دهد چه نسبتی از کاالها و خدمات در داخل یک منطقه تولید می ای نشان می منطقه . ضریب تجارت درون0
کننده ماتریس  عنوان ضریب تعدیلای متفاوت است. اولی تنها به  طقهمن ای با ضریب مبادالت تجاری درون همنطق تر باشد. ضریب تجارت درون واحد بیش
ای بین یک منطقه و مبادالت تجاری یک منطقه با  ای، ساختار مبادالت واسطه منطقه مبادالت تجاری درونکه ضرایب  آنشود، حال  ی استفاده میضرایب ملّ

 .کند منطقه دیگر را منعکس می
3. Supply Side Simple Location Quotient 
4. Demand Side Simple Location Quotient 
5. Cross Industry Location Quotient 
6. Adjusted Cross Industry Location Quotient 

          )11(
سهم مکانی ساده متقاطع بخش عرضه کننده و تقاضاکننده همزمان اصالح شده4 

 

 

سهم مکانی مقیاسی است که اهمیت نسبی  ،ها. از نظر مفهومی افزوده یا اشتغال بخش ر نظر گرفته شود مثل تولید، ارزشممکن است د
 (.Azadinegad et al., 2014) دهد از جهت میزان تولید نشان می ملّی[کشور ]= فعالیت معینی را در یک منطقه نسبت به 

 
 های سهم مکانی متعارف خصوصیات کلی روش

 :( است1نیاز در سطح منطقه رابطه )آمار و اطالعات مورد  های سهم مکانی در شرایط نبودِ کارگیری همه روش نقطه شروع و به
(1  )                             = LQ 

 iهای  اندیسدهد.  ی را نشان میعنصری از ماتریس ضرایب ملّ     ای و  منطقه ماتریس ضرایب مبادالت واسطه درونعنصری از     
کاال و خدمات واسطه مورد نیاز  مقدار    کند.  ای بیان می ی و منطقهدر سطح ملّرا کننده و تقاضاکننده  های عرضه ترتیب بخش بهj  و

بنابراین، اقالمی نظیر واردات از  شود. ضاکننده سطح منطقه تعریف میکننده برای تولید ناخالص اضافی یک واحد از بخش تقا بخش عرضه
: یکی تفاوت اند به دو علت متفاوت    و     د. نگیر این مبادالت قرار می ج از مرزهای کشور، خارج از محدودۀمناطق دیگر و واردات خار

 LQنیز ضریب سهم مکانی است. در عمل،  LQ هاست. و دیگری تفاوت ضریب واردات در آنی و منطقه تولید در سطح ملّ فناوریدر 
تر از  تغییرات آن کوچک( دامنه ای منطقهـ  ی)ساختار اقتصاد ملّ اما برای هماهنگی با ابعاد اقتصاد فضا تواند هر مقداری را اختیار کند، یم

است، مربوط      1ای که برآورد ضرایب تجارت منطقه LQتر از واحد بودن آن به نقش سنتی  علت کوچک شود. میواحد در نظر گرفته 
 (.Round, 1978) 0شود می

تر از یک  شود، باید کوچک میتجارت منطقه، که به صورت مقدار نهاده واسطه الزم برای یک واحد تولید در منطقه تعریف  ضریب 
ها و تنوع کاالها و خدمات تولیدشده یک بخش در سطح منطقه  بر اساس این فرض است که حجم فعالیت        0تحمیل حد باشد.

تواند  نمی    ، بنابراین ست.یا حداقل برابر با آن ا ،ی استشده متناظر آن در سطح ملّکاالهای تولیدتر از حجم و تنوع  طور کلی کوچک به
شود که ضرایب مبادالت  های سهم مکانی همواره فرض می گفته، در روش با توجه به مطلب پیش (.Round, 1978) بیش از واحد باشد

( به شکل تابع و متغیرهایی 1در رابطه ) LQدر حالت کلی، مقدار تر و حداکثر مساوی آن است.  کوچکی سطح ملّواسطه درون منطقه از 
ند از ا اند که عبارت شدهگذاری ها به دو گروه نام د فضا، روشبا توجه به عوامل ابعاد اقتصاد. شود، بستگی دار ها تعریف می که توسط آن

 های سهم مکانی نوین. سنتی و روش های سهم مکانی روش
 :کنند ای بیان می منطقهی و سنتی را در ارتباط با عوامل فضای ملّ مکانی روابط زیر، چهار روش سهم

                                 (    ) =(  5)                                     9کننده سهم مکانی ساده بخش عرضه
                                  (    ) =( 11)                                     4تقاضاکنندهسهم مکانی ساده بخش 

  9کننده و تقاضاکننده همزمان سهم مکانی متقاطع بخش عرضه
   =    )      )                       (11  )  

  1شده تقاضاکننده همزمان اصالحکننده و  سهم مکانی ساده متقاطع بخش عرضه
(10 )   = (       )                        

بسط و گسترش  (0111) 1وبرفلگ و و سپس، توسط  (1591) روندها ابتدا توسط  نوع روشهای سهم مکانی نوین،  در رابطه با روش
تبیین ( 0های سهم مکانی سنتی؛  های روش سایین ناربرطرف کرد( 1 ثر بوده است:ها مو اصلی در معرفی این روش سه دلیل ویافت 

                                                           
1. Regional Trading Coefficients 

تواند از  نظر اقتصادی نمی مقدار آن ازپس شود.  دهد چه نسبتی از کاالها و خدمات در داخل یک منطقه تولید می ای نشان می منطقه . ضریب تجارت درون0
کننده ماتریس  عنوان ضریب تعدیلای متفاوت است. اولی تنها به  طقهمن ای با ضریب مبادالت تجاری درون همنطق تر باشد. ضریب تجارت درون واحد بیش
ای بین یک منطقه و مبادالت تجاری یک منطقه با  ای، ساختار مبادالت واسطه منطقه مبادالت تجاری درونکه ضرایب  آنشود، حال  ی استفاده میضرایب ملّ

 .کند منطقه دیگر را منعکس می
3. Supply Side Simple Location Quotient 
4. Demand Side Simple Location Quotient 
5. Cross Industry Location Quotient 
6. Adjusted Cross Industry Location Quotient 

           )12(
در رابطه با روش های سهم مکانی نوین، نوع روش ها ابتدا توسط روند )1978( و سپس، توسط 
 فلگ و وبر5 )2000( بسط و گسترش یافت و سه دلیل اصلی در معرفی این روش ها موثر بوده است: 
1( برطرف کردن نارسایی های روش های سهم مکانی سنتی؛ 2( تبیین منطقی رابطه بین ابعاد اقتصاد فضا 
و ضرایب داده ـ ستانده منطقه ای با اتکا بر نظریه متداول اقتصاد منطقه ای؛ و 3( شناسایی مناسب ترین 

اندازه نسبی منطقه بر مبنای مقادیر مختلف رابطه توابعی اندازه منطقه با ضرایب داده ـ ستانده آن.
شناسایی مناسب ترین مقدار بر مبنای حداقل خطای آماری بین ضرایب آماری منطقه و ضرایب 
برآورده شده از رابطه توابعی با استفاده از روش های آماری متداول خطاهای آماری مورد سنجش قرار 
می گیرند. بررسی عمیق تر دالیل، یک پرسش اساسی را پیشاروی هر تحلیلگر منطقه ای در شرایط 
نبوِد جداول آماری منطقه ای قرار می دهد: »آیا تابع سهم مکانی نوین می تواند مبنای محاسبه ضرایب 
داده ـ ستانده منطقه ای قرار گیرد؟«. پاسخ به پرسش مطرح شده نیاز به واکاوی بیش تر روش شناسی 

روش های سهم مکانی نوین دارد.
بخش  اندازه  شبه لگاریتمی  روش  دارد:  وجود  نوین  مکانی  سهم  روش  نوع  چهار  کلی،  به طور 
؛ روش اصالح شده شبه لگاریتمی اندازه 

 

 

شناسایی ( 9ای؛ و  بر نظریه متداول اقتصاد منطقهای با اتکا  ستانده منطقهـ  ابعاد اقتصاد فضا و ضرایب داده منطقی رابطه بین
 ستانده آن.  ـ  بعی اندازه منطقه با ضرایب دادهر مبنای مقادیر مختلف رابطه تواترین اندازه نسبی منطقه ب مناسب

شده از رابطه توابعی با  ایب آماری منطقه و ضرایب برآوردهترین مقدار بر مبنای حداقل خطای آماری بین ضر شناسایی مناسب
تر دالیل، یک پرسش اساسی را پیشاروی  قبررسی عمیگیرند.  آماری مورد سنجش قرار میهای آماری متداول خطاهای  استفاده از روش

تواند مبنای محاسبه ضرایب  آیا تابع سهم مکانی نوین می»دهد:  ار میای قر جداول آماری منطقه ای در شرایط نبودِ گر منطقههر تحلیل
 های سهم مکانی نوین دارد. شناسی روش وشتر ر شده نیاز به واکاوی بیش پاسخ به پرسش مطرح«. ای قرار گیرد؟ ستانده منطقهـ  داده

لگاریتمی  روش شبه ؛      کنندهگاریتمی اندازه بخش تقاضال روش شبه چهار نوع روش سهم مکانی نوین وجود دارد: ،طور کلی به
      لگاریتمی اندازه منطقه شده شبه روش اصالح ؛      اندازه منطقه

لگاریتمی بخش تخصصی یا بخش  شده شبه و روش اصالح ؛ 
       بومی منطقه

 . 
( است که میزان 10که مبنای سه روش بعدی تداوم رابطه ) حال آن( است، 11مبنای روش اول بسط و گسترش رابطه )

 کند. ی متمایز میها را در میزان تعدیل ضرایب فنی در سطح ملّ پذیری آن انعطاف
 

 روش سهم مکانی مناسب انتخاب
های سهم مکانی را بسط و گسترش دادند. آخرین  روش (0114) 0توهموو  (1591) راند، (0111؛ 0119؛ 1559فلگ و همکاران )

 ی به منطقه شناخته شده است.به عنوان بهترین ماتریس تعدیلی برای تعمیم ماتریس ضرایب فنی ملّ AFLQها موسوم به روش روش آن
های قوی را  ها تنها بخش آخرین مرحله تقارن ندارد و آندر  (0111) وبرفلگ و رسد این روش هنوز ایراداتی دارد، زیرا کار  به نظر می

ها را به دو گروه عادی با سهم مکانی  بخش ،(0119) 9توهموفلگ و  کنند. ای نمی های ضعیف توجه و اشاره ، اما به بخشکنندمیتعدیل 
بندی نمود تا  گروه طبقهها را در سه  توان بخش می کهاند، در حالی  تقسیم نموده 0های تخصصی با سهم مکانی باالی  و بخش 0 زیر
، 0 و زیر 9/1 های عادی با سهم مکانی باالی ، بخش0های تخصصی با سهم مکانی باالی  بخشتر شوند.  تر و دقیق دیالت مناسبتع

باید مطابق با شرایط  9/1و  0انتخاب اعداد ، هستندسه طبقه از سهم مکانی  دهندۀ تشکیل 9/1های ضعیف با سهم مکانی زیر  بخش
 4.های کشور تعیین گردد اقلیمی، اجتماعی و اقتصادی استان

 CILQتوانند دردساز باشند باید گفت اعداد کوچک در مخرج کسر ماتریس  که چرا اعداد سهم مکانی کوچک میدر خصوص این
به دلیل رعایت فرمول  AFLQدهند. در آخرین مرحله تشکیل ماتریس  نظر اعداد بزرگی را تشکیل می و در کل ستون بخش مورد هستند

اجبار ، بهبنابراین خورد. های ضعیف تخمین می رای بخشی بگردند و ضرایب منطقه برابر با ضرایب ملّ می 1، 1تر از  اعداد بزرگ        
های ضعیف را تعدیل  این روش بخش ،دهند. در نتیجه ی را بدون تغییر و تعدیل قرار میهای خریدار ضعیف اغلب ضرایب ملّ ستون بخش

 کهشود  ها باعث می های ضعیف در کنار تعدیل سایر بخش تعدیل نشدن بخش شوند. ها تعدیل می ی که سایر بخش، در صورتکندنمی
است. روش  AFLQ این نقص و ایراد اصلی مدلو طرف تقاضا منطقه معرفی گردند. های پیشر های ضعیف منطقه به عنوان بخش بخش

های  های ضعیف در کنار بخش تعدیل بخشارن بخشیدن به کارهای فلگ است. و به دنبال تق است MFLQ9 وهشپژپیشنهادی این 
 دهند. تخصصی شالوده این روش را تشکیل می

(19) 
{
            (             )                                       
                                                                                           

                                                                                                                                                                                           
1. Flegg & Webber 
2. Tohmo 
3. Flegg & Tohmo 

 9/1در نظر گرفته شده است و عدد  0برای استان کرمانشاه  (0114توهمو ) پژوهشاز  استمرز بین بخش عادی و بخش تخصصی  دهندۀ که نشان 0. عدد 4
 یعنی نصف متوسط سهم مکانی است.  9/1، دالیل خاصی برای انتخاب آن وجود دارد. دلیل اول عدد استکه مرز بین بخش ضعیف و بخش عادی 

5. Modified on Flegg Location Quotient 

؛ روش شبه لگاریتمی اندازه منطقه 

 

 

شناسایی ( 9ای؛ و  بر نظریه متداول اقتصاد منطقهای با اتکا  ستانده منطقهـ  ابعاد اقتصاد فضا و ضرایب داده منطقی رابطه بین
 ستانده آن.  ـ  بعی اندازه منطقه با ضرایب دادهر مبنای مقادیر مختلف رابطه تواترین اندازه نسبی منطقه ب مناسب

شده از رابطه توابعی با  ایب آماری منطقه و ضرایب برآوردهترین مقدار بر مبنای حداقل خطای آماری بین ضر شناسایی مناسب
تر دالیل، یک پرسش اساسی را پیشاروی  قبررسی عمیگیرند.  آماری مورد سنجش قرار میهای آماری متداول خطاهای  استفاده از روش

تواند مبنای محاسبه ضرایب  آیا تابع سهم مکانی نوین می»دهد:  ار میای قر جداول آماری منطقه ای در شرایط نبودِ گر منطقههر تحلیل
 های سهم مکانی نوین دارد. شناسی روش وشتر ر شده نیاز به واکاوی بیش پاسخ به پرسش مطرح«. ای قرار گیرد؟ ستانده منطقهـ  داده

لگاریتمی  روش شبه ؛      کنندهگاریتمی اندازه بخش تقاضال روش شبه چهار نوع روش سهم مکانی نوین وجود دارد: ،طور کلی به
      لگاریتمی اندازه منطقه شده شبه روش اصالح ؛      اندازه منطقه

لگاریتمی بخش تخصصی یا بخش  شده شبه و روش اصالح ؛ 
       بومی منطقه

 . 
( است که میزان 10که مبنای سه روش بعدی تداوم رابطه ) حال آن( است، 11مبنای روش اول بسط و گسترش رابطه )

 کند. ی متمایز میها را در میزان تعدیل ضرایب فنی در سطح ملّ پذیری آن انعطاف
 

 روش سهم مکانی مناسب انتخاب
های سهم مکانی را بسط و گسترش دادند. آخرین  روش (0114) 0توهموو  (1591) راند، (0111؛ 0119؛ 1559فلگ و همکاران )

 ی به منطقه شناخته شده است.به عنوان بهترین ماتریس تعدیلی برای تعمیم ماتریس ضرایب فنی ملّ AFLQها موسوم به روش روش آن
های قوی را  ها تنها بخش آخرین مرحله تقارن ندارد و آندر  (0111) وبرفلگ و رسد این روش هنوز ایراداتی دارد، زیرا کار  به نظر می

ها را به دو گروه عادی با سهم مکانی  بخش ،(0119) 9توهموفلگ و  کنند. ای نمی های ضعیف توجه و اشاره ، اما به بخشکنندمیتعدیل 
بندی نمود تا  گروه طبقهها را در سه  توان بخش می کهاند، در حالی  تقسیم نموده 0های تخصصی با سهم مکانی باالی  و بخش 0 زیر
، 0 و زیر 9/1 های عادی با سهم مکانی باالی ، بخش0های تخصصی با سهم مکانی باالی  بخشتر شوند.  تر و دقیق دیالت مناسبتع

باید مطابق با شرایط  9/1و  0انتخاب اعداد ، هستندسه طبقه از سهم مکانی  دهندۀ تشکیل 9/1های ضعیف با سهم مکانی زیر  بخش
 4.های کشور تعیین گردد اقلیمی، اجتماعی و اقتصادی استان

 CILQتوانند دردساز باشند باید گفت اعداد کوچک در مخرج کسر ماتریس  که چرا اعداد سهم مکانی کوچک میدر خصوص این
به دلیل رعایت فرمول  AFLQدهند. در آخرین مرحله تشکیل ماتریس  نظر اعداد بزرگی را تشکیل می و در کل ستون بخش مورد هستند

اجبار ، بهبنابراین خورد. های ضعیف تخمین می رای بخشی بگردند و ضرایب منطقه برابر با ضرایب ملّ می 1، 1تر از  اعداد بزرگ        
های ضعیف را تعدیل  این روش بخش ،دهند. در نتیجه ی را بدون تغییر و تعدیل قرار میهای خریدار ضعیف اغلب ضرایب ملّ ستون بخش

 کهشود  ها باعث می های ضعیف در کنار تعدیل سایر بخش تعدیل نشدن بخش شوند. ها تعدیل می ی که سایر بخش، در صورتکندنمی
است. روش  AFLQ این نقص و ایراد اصلی مدلو طرف تقاضا منطقه معرفی گردند. های پیشر های ضعیف منطقه به عنوان بخش بخش

های  های ضعیف در کنار بخش تعدیل بخشارن بخشیدن به کارهای فلگ است. و به دنبال تق است MFLQ9 وهشپژپیشنهادی این 
 دهند. تخصصی شالوده این روش را تشکیل می
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1. Flegg & Webber 
2. Tohmo 
3. Flegg & Tohmo 

 9/1در نظر گرفته شده است و عدد  0برای استان کرمانشاه  (0114توهمو ) پژوهشاز  استمرز بین بخش عادی و بخش تخصصی  دهندۀ که نشان 0. عدد 4
 یعنی نصف متوسط سهم مکانی است.  9/1، دالیل خاصی برای انتخاب آن وجود دارد. دلیل اول عدد استکه مرز بین بخش ضعیف و بخش عادی 

5. Modified on Flegg Location Quotient 

تقاضاکننده 
.

 

 

شناسایی ( 9ای؛ و  بر نظریه متداول اقتصاد منطقهای با اتکا  ستانده منطقهـ  ابعاد اقتصاد فضا و ضرایب داده منطقی رابطه بین
 ستانده آن.  ـ  بعی اندازه منطقه با ضرایب دادهر مبنای مقادیر مختلف رابطه تواترین اندازه نسبی منطقه ب مناسب

شده از رابطه توابعی با  ایب آماری منطقه و ضرایب برآوردهترین مقدار بر مبنای حداقل خطای آماری بین ضر شناسایی مناسب
تر دالیل، یک پرسش اساسی را پیشاروی  قبررسی عمیگیرند.  آماری مورد سنجش قرار میهای آماری متداول خطاهای  استفاده از روش

تواند مبنای محاسبه ضرایب  آیا تابع سهم مکانی نوین می»دهد:  ار میای قر جداول آماری منطقه ای در شرایط نبودِ گر منطقههر تحلیل
 های سهم مکانی نوین دارد. شناسی روش وشتر ر شده نیاز به واکاوی بیش پاسخ به پرسش مطرح«. ای قرار گیرد؟ ستانده منطقهـ  داده

لگاریتمی  روش شبه ؛      کنندهگاریتمی اندازه بخش تقاضال روش شبه چهار نوع روش سهم مکانی نوین وجود دارد: ،طور کلی به
      لگاریتمی اندازه منطقه شده شبه روش اصالح ؛      اندازه منطقه

لگاریتمی بخش تخصصی یا بخش  شده شبه و روش اصالح ؛ 
       بومی منطقه

 . 
( است که میزان 10که مبنای سه روش بعدی تداوم رابطه ) حال آن( است، 11مبنای روش اول بسط و گسترش رابطه )

 کند. ی متمایز میها را در میزان تعدیل ضرایب فنی در سطح ملّ پذیری آن انعطاف
 

 روش سهم مکانی مناسب انتخاب
های سهم مکانی را بسط و گسترش دادند. آخرین  روش (0114) 0توهموو  (1591) راند، (0111؛ 0119؛ 1559فلگ و همکاران )

 ی به منطقه شناخته شده است.به عنوان بهترین ماتریس تعدیلی برای تعمیم ماتریس ضرایب فنی ملّ AFLQها موسوم به روش روش آن
های قوی را  ها تنها بخش آخرین مرحله تقارن ندارد و آندر  (0111) وبرفلگ و رسد این روش هنوز ایراداتی دارد، زیرا کار  به نظر می

ها را به دو گروه عادی با سهم مکانی  بخش ،(0119) 9توهموفلگ و  کنند. ای نمی های ضعیف توجه و اشاره ، اما به بخشکنندمیتعدیل 
بندی نمود تا  گروه طبقهها را در سه  توان بخش می کهاند، در حالی  تقسیم نموده 0های تخصصی با سهم مکانی باالی  و بخش 0 زیر
، 0 و زیر 9/1 های عادی با سهم مکانی باالی ، بخش0های تخصصی با سهم مکانی باالی  بخشتر شوند.  تر و دقیق دیالت مناسبتع

باید مطابق با شرایط  9/1و  0انتخاب اعداد ، هستندسه طبقه از سهم مکانی  دهندۀ تشکیل 9/1های ضعیف با سهم مکانی زیر  بخش
 4.های کشور تعیین گردد اقلیمی، اجتماعی و اقتصادی استان

 CILQتوانند دردساز باشند باید گفت اعداد کوچک در مخرج کسر ماتریس  که چرا اعداد سهم مکانی کوچک میدر خصوص این
به دلیل رعایت فرمول  AFLQدهند. در آخرین مرحله تشکیل ماتریس  نظر اعداد بزرگی را تشکیل می و در کل ستون بخش مورد هستند

اجبار ، بهبنابراین خورد. های ضعیف تخمین می رای بخشی بگردند و ضرایب منطقه برابر با ضرایب ملّ می 1، 1تر از  اعداد بزرگ        
های ضعیف را تعدیل  این روش بخش ،دهند. در نتیجه ی را بدون تغییر و تعدیل قرار میهای خریدار ضعیف اغلب ضرایب ملّ ستون بخش

 کهشود  ها باعث می های ضعیف در کنار تعدیل سایر بخش تعدیل نشدن بخش شوند. ها تعدیل می ی که سایر بخش، در صورتکندنمی
است. روش  AFLQ این نقص و ایراد اصلی مدلو طرف تقاضا منطقه معرفی گردند. های پیشر های ضعیف منطقه به عنوان بخش بخش

های  های ضعیف در کنار بخش تعدیل بخشارن بخشیدن به کارهای فلگ است. و به دنبال تق است MFLQ9 وهشپژپیشنهادی این 
 دهند. تخصصی شالوده این روش را تشکیل می

(19) 
{
            (             )                                       
                                                                                           

                                                                                                                                                                                           
1. Flegg & Webber 
2. Tohmo 
3. Flegg & Tohmo 

 9/1در نظر گرفته شده است و عدد  0برای استان کرمانشاه  (0114توهمو ) پژوهشاز  استمرز بین بخش عادی و بخش تخصصی  دهندۀ که نشان 0. عدد 4
 یعنی نصف متوسط سهم مکانی است.  9/1، دالیل خاصی برای انتخاب آن وجود دارد. دلیل اول عدد استکه مرز بین بخش ضعیف و بخش عادی 

5. Modified on Flegg Location Quotient 

؛ و روش اصالح شده شبه لگاریتمی بخش تخصصی یا بخش بومی منطقه 

 

 

شناسایی ( 9ای؛ و  بر نظریه متداول اقتصاد منطقهای با اتکا  ستانده منطقهـ  ابعاد اقتصاد فضا و ضرایب داده منطقی رابطه بین
 ستانده آن.  ـ  بعی اندازه منطقه با ضرایب دادهر مبنای مقادیر مختلف رابطه تواترین اندازه نسبی منطقه ب مناسب

شده از رابطه توابعی با  ایب آماری منطقه و ضرایب برآوردهترین مقدار بر مبنای حداقل خطای آماری بین ضر شناسایی مناسب
تر دالیل، یک پرسش اساسی را پیشاروی  قبررسی عمیگیرند.  آماری مورد سنجش قرار میهای آماری متداول خطاهای  استفاده از روش

تواند مبنای محاسبه ضرایب  آیا تابع سهم مکانی نوین می»دهد:  ار میای قر جداول آماری منطقه ای در شرایط نبودِ گر منطقههر تحلیل
 های سهم مکانی نوین دارد. شناسی روش وشتر ر شده نیاز به واکاوی بیش پاسخ به پرسش مطرح«. ای قرار گیرد؟ ستانده منطقهـ  داده

لگاریتمی  روش شبه ؛      کنندهگاریتمی اندازه بخش تقاضال روش شبه چهار نوع روش سهم مکانی نوین وجود دارد: ،طور کلی به
      لگاریتمی اندازه منطقه شده شبه روش اصالح ؛      اندازه منطقه

لگاریتمی بخش تخصصی یا بخش  شده شبه و روش اصالح ؛ 
       بومی منطقه

 . 
( است که میزان 10که مبنای سه روش بعدی تداوم رابطه ) حال آن( است، 11مبنای روش اول بسط و گسترش رابطه )

 کند. ی متمایز میها را در میزان تعدیل ضرایب فنی در سطح ملّ پذیری آن انعطاف
 

 روش سهم مکانی مناسب انتخاب
های سهم مکانی را بسط و گسترش دادند. آخرین  روش (0114) 0توهموو  (1591) راند، (0111؛ 0119؛ 1559فلگ و همکاران )

 ی به منطقه شناخته شده است.به عنوان بهترین ماتریس تعدیلی برای تعمیم ماتریس ضرایب فنی ملّ AFLQها موسوم به روش روش آن
های قوی را  ها تنها بخش آخرین مرحله تقارن ندارد و آندر  (0111) وبرفلگ و رسد این روش هنوز ایراداتی دارد، زیرا کار  به نظر می

ها را به دو گروه عادی با سهم مکانی  بخش ،(0119) 9توهموفلگ و  کنند. ای نمی های ضعیف توجه و اشاره ، اما به بخشکنندمیتعدیل 
بندی نمود تا  گروه طبقهها را در سه  توان بخش می کهاند، در حالی  تقسیم نموده 0های تخصصی با سهم مکانی باالی  و بخش 0 زیر
، 0 و زیر 9/1 های عادی با سهم مکانی باالی ، بخش0های تخصصی با سهم مکانی باالی  بخشتر شوند.  تر و دقیق دیالت مناسبتع

باید مطابق با شرایط  9/1و  0انتخاب اعداد ، هستندسه طبقه از سهم مکانی  دهندۀ تشکیل 9/1های ضعیف با سهم مکانی زیر  بخش
 4.های کشور تعیین گردد اقلیمی، اجتماعی و اقتصادی استان

 CILQتوانند دردساز باشند باید گفت اعداد کوچک در مخرج کسر ماتریس  که چرا اعداد سهم مکانی کوچک میدر خصوص این
به دلیل رعایت فرمول  AFLQدهند. در آخرین مرحله تشکیل ماتریس  نظر اعداد بزرگی را تشکیل می و در کل ستون بخش مورد هستند

اجبار ، بهبنابراین خورد. های ضعیف تخمین می رای بخشی بگردند و ضرایب منطقه برابر با ضرایب ملّ می 1، 1تر از  اعداد بزرگ        
های ضعیف را تعدیل  این روش بخش ،دهند. در نتیجه ی را بدون تغییر و تعدیل قرار میهای خریدار ضعیف اغلب ضرایب ملّ ستون بخش

 کهشود  ها باعث می های ضعیف در کنار تعدیل سایر بخش تعدیل نشدن بخش شوند. ها تعدیل می ی که سایر بخش، در صورتکندنمی
است. روش  AFLQ این نقص و ایراد اصلی مدلو طرف تقاضا منطقه معرفی گردند. های پیشر های ضعیف منطقه به عنوان بخش بخش

های  های ضعیف در کنار بخش تعدیل بخشارن بخشیدن به کارهای فلگ است. و به دنبال تق است MFLQ9 وهشپژپیشنهادی این 
 دهند. تخصصی شالوده این روش را تشکیل می

(19) 
{
            (             )                                       
                                                                                           

                                                                                                                                                                                           
1. Flegg & Webber 
2. Tohmo 
3. Flegg & Tohmo 

 9/1در نظر گرفته شده است و عدد  0برای استان کرمانشاه  (0114توهمو ) پژوهشاز  استمرز بین بخش عادی و بخش تخصصی  دهندۀ که نشان 0. عدد 4
 یعنی نصف متوسط سهم مکانی است.  9/1، دالیل خاصی برای انتخاب آن وجود دارد. دلیل اول عدد استکه مرز بین بخش ضعیف و بخش عادی 

5. Modified on Flegg Location Quotient 

منطقه 
1. Supply Side Simple Location Quotient
2. Demand Side Simple Location Quotient
3. Cross Industry Location Quotient
4. Adjusted Cross Industry Location Quotient
5. Flegg & Webber



شی
وه

پژ
ی- 

علم
مه 

لنا
ص

ف
تم

هف
 و 

ت
س

ل بی
سا

ه 4
مار

ش
14

01
ن 

ستا
زم

104

مبنای روش اول بسط و گسترش رابطه )11( است، حال آن که مبنای سه روش بعدی تداوم رابطه 
)12( است که میزان انعطاف پذیری آن ها را در میزان تعدیل ضرایب فنی در سطح ملّی متمایز می کند.

انتخابروشسهممکانیمناسب

فلگ و همکاران )1995؛ 2015؛ 2016(، راند )1978( و توهمو1 )2004( روش های سهم مکانی 
ماتریس  بهترین  عنوان  به   AFLQ روش  به  موسوم  آن ها  روش  آخرین  دادند.  گسترش  و  بسط  را 
تعدیلی برای تعمیم ماتریس ضرایب فنی ملّی به منطقه شناخته شده است. به نظر می رسد این روش 
هنوز ایراداتی دارد، زیرا کار فلگ و وبر )2000( در آخرین مرحله تقارن ندارد و آن ها تنها بخش های 
قوی را تعدیل می کنند، اما به بخش های ضعیف توجه و اشاره ای نمی کنند. فلگ و توهمو2 )2013(، 
بخش ها را به دو گروه عادی با سهم مکانی زیر 2 و بخش های تخصصی با سهم مکانی باالی 2 تقسیم 
نموده اند، در حالی که می توان بخش ها را در سه گروه طبقه بندی نمود تا تعدیالت مناسب تر و دقیق تر 
شوند. بخش های تخصصی با سهم مکانی باالی 2، بخش های عادی با سهم مکانی باالی 0/5 و زیر 2، 
بخش های ضعیف با سهم مکانی زیر 0/5 تشکیل دهندۀ سه طبقه از سهم مکانی هستند، انتخاب اعداد 

2 و 0/5 باید مطابق با شرایط اقلیمی، اجتماعی و اقتصادی استان های کشور تعیین گردد.3
در خصوص این که چرا اعداد سهم مکانی کوچک می توانند دردساز باشند باید گفت اعداد کوچک 
تشکیل  را  بزرگی  اعداد  نظر  مورد  بخش  ستون  کل  در  و  هستند   CILQ ماتریس  کسر  مخرج  در 
 اعداد بزرگ تر 

 

 

شناسایی ( 9ای؛ و  بر نظریه متداول اقتصاد منطقهای با اتکا  ستانده منطقهـ  ابعاد اقتصاد فضا و ضرایب داده منطقی رابطه بین
 ستانده آن.  ـ  بعی اندازه منطقه با ضرایب دادهر مبنای مقادیر مختلف رابطه تواترین اندازه نسبی منطقه ب مناسب

شده از رابطه توابعی با  ایب آماری منطقه و ضرایب برآوردهترین مقدار بر مبنای حداقل خطای آماری بین ضر شناسایی مناسب
تر دالیل، یک پرسش اساسی را پیشاروی  قبررسی عمیگیرند.  آماری مورد سنجش قرار میهای آماری متداول خطاهای  استفاده از روش

تواند مبنای محاسبه ضرایب  آیا تابع سهم مکانی نوین می»دهد:  ار میای قر جداول آماری منطقه ای در شرایط نبودِ گر منطقههر تحلیل
 های سهم مکانی نوین دارد. شناسی روش وشتر ر شده نیاز به واکاوی بیش پاسخ به پرسش مطرح«. ای قرار گیرد؟ ستانده منطقهـ  داده

لگاریتمی  روش شبه ؛      کنندهگاریتمی اندازه بخش تقاضال روش شبه چهار نوع روش سهم مکانی نوین وجود دارد: ،طور کلی به
      لگاریتمی اندازه منطقه شده شبه روش اصالح ؛      اندازه منطقه

لگاریتمی بخش تخصصی یا بخش  شده شبه و روش اصالح ؛ 
       بومی منطقه

 . 
( است که میزان 10که مبنای سه روش بعدی تداوم رابطه ) حال آن( است، 11مبنای روش اول بسط و گسترش رابطه )

 کند. ی متمایز میها را در میزان تعدیل ضرایب فنی در سطح ملّ پذیری آن انعطاف
 

 روش سهم مکانی مناسب انتخاب
های سهم مکانی را بسط و گسترش دادند. آخرین  روش (0114) 0توهموو  (1591) راند، (0111؛ 0119؛ 1559فلگ و همکاران )

 ی به منطقه شناخته شده است.به عنوان بهترین ماتریس تعدیلی برای تعمیم ماتریس ضرایب فنی ملّ AFLQها موسوم به روش روش آن
های قوی را  ها تنها بخش آخرین مرحله تقارن ندارد و آندر  (0111) وبرفلگ و رسد این روش هنوز ایراداتی دارد، زیرا کار  به نظر می

ها را به دو گروه عادی با سهم مکانی  بخش ،(0119) 9توهموفلگ و  کنند. ای نمی های ضعیف توجه و اشاره ، اما به بخشکنندمیتعدیل 
بندی نمود تا  گروه طبقهها را در سه  توان بخش می کهاند، در حالی  تقسیم نموده 0های تخصصی با سهم مکانی باالی  و بخش 0 زیر
، 0 و زیر 9/1 های عادی با سهم مکانی باالی ، بخش0های تخصصی با سهم مکانی باالی  بخشتر شوند.  تر و دقیق دیالت مناسبتع

باید مطابق با شرایط  9/1و  0انتخاب اعداد ، هستندسه طبقه از سهم مکانی  دهندۀ تشکیل 9/1های ضعیف با سهم مکانی زیر  بخش
 4.های کشور تعیین گردد اقلیمی، اجتماعی و اقتصادی استان

 CILQتوانند دردساز باشند باید گفت اعداد کوچک در مخرج کسر ماتریس  که چرا اعداد سهم مکانی کوچک میدر خصوص این
به دلیل رعایت فرمول  AFLQدهند. در آخرین مرحله تشکیل ماتریس  نظر اعداد بزرگی را تشکیل می و در کل ستون بخش مورد هستند

اجبار ، بهبنابراین خورد. های ضعیف تخمین می رای بخشی بگردند و ضرایب منطقه برابر با ضرایب ملّ می 1، 1تر از  اعداد بزرگ        
های ضعیف را تعدیل  این روش بخش ،دهند. در نتیجه ی را بدون تغییر و تعدیل قرار میهای خریدار ضعیف اغلب ضرایب ملّ ستون بخش

 کهشود  ها باعث می های ضعیف در کنار تعدیل سایر بخش تعدیل نشدن بخش شوند. ها تعدیل می ی که سایر بخش، در صورتکندنمی
است. روش  AFLQ این نقص و ایراد اصلی مدلو طرف تقاضا منطقه معرفی گردند. های پیشر های ضعیف منطقه به عنوان بخش بخش

های  های ضعیف در کنار بخش تعدیل بخشارن بخشیدن به کارهای فلگ است. و به دنبال تق است MFLQ9 وهشپژپیشنهادی این 
 دهند. تخصصی شالوده این روش را تشکیل می

(19) 
{
            (             )                                       
                                                                                           

                                                                                                                                                                                           
1. Flegg & Webber 
2. Tohmo 
3. Flegg & Tohmo 

 9/1در نظر گرفته شده است و عدد  0برای استان کرمانشاه  (0114توهمو ) پژوهشاز  استمرز بین بخش عادی و بخش تخصصی  دهندۀ که نشان 0. عدد 4
 یعنی نصف متوسط سهم مکانی است.  9/1، دالیل خاصی برای انتخاب آن وجود دارد. دلیل اول عدد استکه مرز بین بخش ضعیف و بخش عادی 

5. Modified on Flegg Location Quotient 

می دهند. در آخرین مرحله تشکیل ماتریس AFLQ به دلیل رعایت فرمول 
می خورد.  تخمین  بخش های ضعیف  برای  ملّی  با ضرایب  برابر  منطقه  و ضرایب  می گردند   1  ،1 از 
قرار  تعدیل  و  تغییر  بدون  را  ملّی  ضرایب  اغلب  ضعیف  خریدار  بخش های  ستون  به اجبار  بنابراین، 
می دهند. در نتیجه، این روش بخش های ضعیف را تعدیل نمی کند، در صورتی که سایر بخش ها تعدیل 
می شوند. تعدیل نشدن بخش های ضعیف در کنار تعدیل سایر بخش ها باعث می شود که بخش های 
ضعیف منطقه به عنوان بخش های پیشرو طرف تقاضا منطقه معرفی گردند. این نقص و ایراد اصلی 

1. Tohmo
2. Flegg & Tohmo

3. عدد 2 که نشان دهندۀ مرز بین بخش عادی و بخش تخصصی است از پژوهش توهمو )2004( برای استان 
کرمانشاه 2 در نظر گرفته شده است و عدد 0/5 که مرز بین بخش ضعیف و بخش عادی است، دالیل خاصی 

برای انتخاب آن وجود دارد. دلیل اول عدد 0/5 یعنی نصف متوسط سهم مکانی است. 
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مدل AFLQ است. روش پیشنهادی این پژوهش MFLQ1 است و به دنبال تقارن بخشیدن به کارهای 
فلگ است. تعدیل بخش های ضعیف در کنار بخش های تخصصی شالوده این روش را تشکیل می دهند.

 

 

شناسایی ( 9ای؛ و  بر نظریه متداول اقتصاد منطقهای با اتکا  ستانده منطقهـ  ابعاد اقتصاد فضا و ضرایب داده منطقی رابطه بین
 ستانده آن.  ـ  بعی اندازه منطقه با ضرایب دادهر مبنای مقادیر مختلف رابطه تواترین اندازه نسبی منطقه ب مناسب

شده از رابطه توابعی با  ایب آماری منطقه و ضرایب برآوردهترین مقدار بر مبنای حداقل خطای آماری بین ضر شناسایی مناسب
تر دالیل، یک پرسش اساسی را پیشاروی  قبررسی عمیگیرند.  آماری مورد سنجش قرار میهای آماری متداول خطاهای  استفاده از روش

تواند مبنای محاسبه ضرایب  آیا تابع سهم مکانی نوین می»دهد:  ار میای قر جداول آماری منطقه ای در شرایط نبودِ گر منطقههر تحلیل
 های سهم مکانی نوین دارد. شناسی روش وشتر ر شده نیاز به واکاوی بیش پاسخ به پرسش مطرح«. ای قرار گیرد؟ ستانده منطقهـ  داده

لگاریتمی  روش شبه ؛      کنندهگاریتمی اندازه بخش تقاضال روش شبه چهار نوع روش سهم مکانی نوین وجود دارد: ،طور کلی به
      لگاریتمی اندازه منطقه شده شبه روش اصالح ؛      اندازه منطقه

لگاریتمی بخش تخصصی یا بخش  شده شبه و روش اصالح ؛ 
       بومی منطقه

 . 
( است که میزان 10که مبنای سه روش بعدی تداوم رابطه ) حال آن( است، 11مبنای روش اول بسط و گسترش رابطه )

 کند. ی متمایز میها را در میزان تعدیل ضرایب فنی در سطح ملّ پذیری آن انعطاف
 

 روش سهم مکانی مناسب انتخاب
های سهم مکانی را بسط و گسترش دادند. آخرین  روش (0114) 0توهموو  (1591) راند، (0111؛ 0119؛ 1559فلگ و همکاران )

 ی به منطقه شناخته شده است.به عنوان بهترین ماتریس تعدیلی برای تعمیم ماتریس ضرایب فنی ملّ AFLQها موسوم به روش روش آن
های قوی را  ها تنها بخش آخرین مرحله تقارن ندارد و آندر  (0111) وبرفلگ و رسد این روش هنوز ایراداتی دارد، زیرا کار  به نظر می

ها را به دو گروه عادی با سهم مکانی  بخش ،(0119) 9توهموفلگ و  کنند. ای نمی های ضعیف توجه و اشاره ، اما به بخشکنندمیتعدیل 
بندی نمود تا  گروه طبقهها را در سه  توان بخش می کهاند، در حالی  تقسیم نموده 0های تخصصی با سهم مکانی باالی  و بخش 0 زیر
، 0 و زیر 9/1 های عادی با سهم مکانی باالی ، بخش0های تخصصی با سهم مکانی باالی  بخشتر شوند.  تر و دقیق دیالت مناسبتع

باید مطابق با شرایط  9/1و  0انتخاب اعداد ، هستندسه طبقه از سهم مکانی  دهندۀ تشکیل 9/1های ضعیف با سهم مکانی زیر  بخش
 4.های کشور تعیین گردد اقلیمی، اجتماعی و اقتصادی استان

 CILQتوانند دردساز باشند باید گفت اعداد کوچک در مخرج کسر ماتریس  که چرا اعداد سهم مکانی کوچک میدر خصوص این
به دلیل رعایت فرمول  AFLQدهند. در آخرین مرحله تشکیل ماتریس  نظر اعداد بزرگی را تشکیل می و در کل ستون بخش مورد هستند

اجبار ، بهبنابراین خورد. های ضعیف تخمین می رای بخشی بگردند و ضرایب منطقه برابر با ضرایب ملّ می 1، 1تر از  اعداد بزرگ        
های ضعیف را تعدیل  این روش بخش ،دهند. در نتیجه ی را بدون تغییر و تعدیل قرار میهای خریدار ضعیف اغلب ضرایب ملّ ستون بخش

 کهشود  ها باعث می های ضعیف در کنار تعدیل سایر بخش تعدیل نشدن بخش شوند. ها تعدیل می ی که سایر بخش، در صورتکندنمی
است. روش  AFLQ این نقص و ایراد اصلی مدلو طرف تقاضا منطقه معرفی گردند. های پیشر های ضعیف منطقه به عنوان بخش بخش

های  های ضعیف در کنار بخش تعدیل بخشارن بخشیدن به کارهای فلگ است. و به دنبال تق است MFLQ9 وهشپژپیشنهادی این 
 دهند. تخصصی شالوده این روش را تشکیل می

(19) 
{
            (             )                                       
                                                                                           

                                                                                                                                                                                           
1. Flegg & Webber 
2. Tohmo 
3. Flegg & Tohmo 

 9/1در نظر گرفته شده است و عدد  0برای استان کرمانشاه  (0114توهمو ) پژوهشاز  استمرز بین بخش عادی و بخش تخصصی  دهندۀ که نشان 0. عدد 4
 یعنی نصف متوسط سهم مکانی است.  9/1، دالیل خاصی برای انتخاب آن وجود دارد. دلیل اول عدد استکه مرز بین بخش ضعیف و بخش عادی 

5. Modified on Flegg Location Quotient 

    )13(

به درایه ماتریس ضرایب ملّی در ماتریس  از ضرب درایه  نهایت، ماتریس ضرایب منطقه ای  در 
.)Azadinegad et al., 2014( قابل محاسبه است MFLQ

تعیینبخشهایکلیدیبااستفادهازجدولدادهـستانده

منظور  به  سیاستگذاران  اقتصادی،  فعالیت های  پیچیدگی  و  تنوع  دلیل  به  امروز  دنیای  در 
برنامه ریزِی صحیح، نیازمند دریافت تصویری واقع بینانه از اوضاع و احوال فعالیت های اقتصادی هستند. 
در این میان، تدوین و ارائۀ آمار و اطالعات به صورت مجموعه های نظام مند و تحلیل اقتصاد کشور بر 
اساس آن با توجه به تنوع و گستردگی فعالیت های اقتصادی ضرورتی است که در بسیاری از کشورها 
تشخیص داده می شود و اقدامات گوناگون در این زمینه انجام می پذیرد که تهیه جدول داده-ستانده 

اقتصاد کشور یکی از این موارد است )جهانگرد، 1377(.
جدول داده ـ ستانده که در حقیقت از مهم ترین ابزارهای تحلیل ساختار اقتصادی، پیش بینی و 
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هر جامعه فراهم می آورد و راه را برای کوشش های مهندسی اجتماعی می گشاید )جهانگرد، 1377(.
لئونتیف برخی از کاربردهای متداول جدول داده ـ ستانده را این گونه بیان می دارد: پیش بینی 
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ساختار فنی و تاثیر آن بر بهره وری و سود )جهانگرد، 1377؛ اسفندیاری، 1381(. اما اساسی ترین 
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1. Modified on Flegg Location Quotient
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اقتصادی که بیش ترین ارتباطات پسین و پیشین را دارند، به عنوان بخش های کلیدی اقتصاد شناخته 
می شوند. به بیان دیگر، فعالیت هایی که دارای قوی ترین ارتباطات پسین و پیشین هستند، بخش های 
کلیدی اقتصاد تلقی می گردند، زیرا با تمرکز منابع تولیدی )کار و سرمایه( در این بخش ها، موجبات 
رشد سریع تر سایر بخش های اقتصادی و رشد و توسعه اقتصادی در سطح کالن و ملّی فراهم می گردد.

شاخصهایپیوندبینبخشی

سایر  بر  اقتصادی  اثر  نوع  دو  ویژه ای  بخش  هر  تولید  ستانده،  ـ  داده  مدل های  چارچوب  در 
بخش ها دارد. اگر بخش j تولیدش را افزایش دهد، بدان معناست که تقاضای بخش j برای محصوالت 
بخش هایی که محصولشان به عنوان نهاده در بخش j استفاده می شود، افزایش خواهد یافت. در واقع، 
این بیانگر جهت علّیت در مدل طرف تقاضاست. اصطالح »پیوند پیشین«1 برای چنین رابطه ای به کار 
می رود که طبق آن یک بخش، نهادهایش را از بخش های دیگر تهیه می کند )سوری، 1384(. از طرف 
دیگر، افزایش در تولید بخش j به معنای ارائه مقدار اضافِی محصول j است که به عنوان نهاده توسط 
بخش های دیگر مورد استفاده قرار می گیرد. یعنی عرضۀ محصول بخش j به بخش هایی که آن را در 
تولیدشان استفاده می کنند، افزایش خواهد یافت. این بیانگر جهِت علّیت در طرف عرضۀ مدل داده ـ 
ستانده است. اصطالح »پیوند پسین«2 برای نشان دادن چنین ارتباطی به کار می رود که طبق آن یک 

بخش محصولش را به بخش های دیگر می فروشد.
معیارهایی برای کّمی کردن پیوندهای پسین و پیشین ارائه شده است. بررسی این معیارها به 
منظور مقایسه ساختار تولید بسیار مهم است. از طرف دیگر، مقایسه شدت و ضعف این پیوندها برای 
بخشی ویژه در یک اقتصاد، راهکاری برای تشخیص بخش های کلیدی یا راهبر در آن اقتصاد است. 
اگر پیوند پیشین برای بخش i بزرگ تر از بخش j باشد، می توان نتیجه گرفت که یک ریال افزایش در 
تولید بخش i منافع بیش تری را در مقایسه با بخش j نصیب اقتصاد خواهد کرد. همچنین، اگر پیوند 
پسین بخش i از بخش j بزرگ تر باشد، بدان معناست که یک ریال افزایش در تولید بخش i ضروری تر 
 i است، زیرا فعالیت های بیش تری را پشتیبانی می کند و نیاز به محصول j از افزایش در تولید بخش

بیش از محصول j است.

1. Backward Linkage
2. Forward Linkage
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شاخصپیوندپیشین

با  که  است  مستقیم«  پیشین  »پیوند  به  موسوم  پیشین  پیوند  شاخص  برای  معیار  ساده ترین 
 نشان داده می شود. بدین ترتیب، شاخص پیوند پیشیِن مستقیم برای بخش j برابر است با:

 

 

تری را پشتیبانی  های بیش است، زیرا فعالیت jتر از افزایش در تولید بخش  ضروری iاست که یک ریال افزایش در تولید بخش بدان معن
 است. jبیش از محصول  iکند و نیاز به محصول  می

 شاخص پیوند پیشین
این شاخص  شود. نشان داده می  ( )Bاست که با « پیوند پیشین مستقیم»ترین معیار برای شاخص پیوند پیشین موسوم به  ساده

بدین است. دهد، برابر با جمع ستونیِ ماتریس ضرایب فنی ستانده  ها را نشان می چون نیاز مستقیم یک بخش به محصوالت سایر بخش
 :برابر است با jبرای بخش شاخص پیوند پیشینِ مستقیم  ،ترتیب

                               (14       )                                                             =∑     
    B( )  

 :یوند پیشینِ مستقیم عبارت است ازدر این صورت بردار پ ،باشد  ( )Bبیانگر یک بردار سطری با عناصر  )B(dاگر 
                               (19           )                                                                 ( )     ́ 

یب پیوند پیشین کل برای محاسبه ضر ،. از سوی دیگراستماتریس ضرایب فنی ستانده  Bو  استبردار ستونی با عناصر واحد  iکه 
 .شود میصورت زیر استفاده ه و ب   (   )ست از ا از معکوس ماتریس گش که عبارت jمستقیم( برای بخش )مستقیم و غیر

 ( )  ∑     
                                                                    (11)  

 شاخص پیوند پسین
ستانده یا ماتریس ضرایب فنی داده به صورت ـ  است که در جدول داده iها به محصوالت بخش  گر نیاز سایر بخشپسین بیان پیوند

شاخص پیوند  پس. است iهای مختلف به محصوالت بخش  هر سطر بیانگر نیاز بخش  A،شود. در ماتریس ضرایب فنی سطر بیان می
 :عبارت است از iپسین مستقیم برای بخش 

                         (19  )                                                       = ∑     
      F( )  

 :و اگر به فرم ماتریسی ارائه شود، بردار ضرایب پسین عبارت است از
                        (11                              )l                                  A   = F( )  

 : آید که عبارت است ازدست میبه    (   )از جمع سطری ماتریس iشاخص پیوند پسینِ کل برای بخش  ،چنینهم
                       (15                        )= ∑     

                                      F( )  
 :است ازعبارت ( 15). شکل ماتریسی است    (   )عناصر ماتریس     

                       (01)                                                       (   )      F (t) = 
مانند کار و سرمایه( چه مقدار نیاز به ) های اولیه ازای خرید یک ریال از نهاده به iدهد که بخش  شاخص پیوند پسینِ کل نشان می

ها را  خواهیم شدت و ضعف رابطه بین بخش ها توجه شود که وقتی صرفاً می در رابطه با این شاخصها دارد.  محصوالت سایر بخش
های کلیدی  خواهیم بخش ( شامل کاالهای داخلی و وارداتی باشد. اما وقتی میT) بخشی ماتریس مبادالت بینالزم است  ،بررسی کنیم

خواهیم ببینیم  زیرا در این حالت می شامل کاالهای تولیدِ داخل باشد، طبخشی فق ماتریس مبادالت بینرا شناسایی کنیم الزم است 
تولید محصوالت  برایها  سایر بخش های دیگر شود یا محصوالتش مورد نیاز تواند بیش از بقیه موجب رشد بخش که چه بخشی می

 داخلی است.
 های کلیدی راسموسن برای شناسایی بخشـ  شاخص هیرشمن

راسموسن تحت عنوان شاخص پیوند پیشین نرمال یا شاخص قدرت انتشار و شاخص پسین پیشنهادی هیرشمن و  های شاخص
توان شدت و  های پیشین و پسین می طبق شاخص گیرند. ورد استفاده قرار میهای کلیدی م نرمال یا شاخص حساسیت، در تعیین بخش

ای که  گونه شوند، به ها تا حدودی تعدیل می صجا این شاخ یل نمود، در اینها را تحل ضعف وابستگی متقابل بین یک بخش با سایر بخش
شود.  نشان داده می     را در نظر بگیرید که عناصر آن با      (   )ابتدا ماتریس ،بدین منظور ها فراهم شود. ان مقایسه بین بخشامک

شاخص پسین رابطۀ بین یک  ،چنینکند. هم گیری می دیگر را اندازه های شاخص پیشین رابطۀ بین یک بخش و خریدهایش از بخش
 دهد. های دیگر را نشان می هایش به بخش بخش و فروش
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شاخص پسین رابطۀ بین یک  ،چنینکند. هم گیری می دیگر را اندازه های شاخص پیشین رابطۀ بین یک بخش و خریدهایش از بخش
 دهد. های دیگر را نشان می هایش به بخش بخش و فروش
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خواهیم ببینیم  زیرا در این حالت می شامل کاالهای تولیدِ داخل باشد، طبخشی فق ماتریس مبادالت بینرا شناسایی کنیم الزم است 
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شاخص پسین رابطۀ بین یک  ،چنینکند. هم گیری می دیگر را اندازه های شاخص پیشین رابطۀ بین یک بخش و خریدهایش از بخش
 دهد. های دیگر را نشان می هایش به بخش بخش و فروش
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 .شود میصورت زیر استفاده ه و ب   (   )ست از ا از معکوس ماتریس گش که عبارت jمستقیم( برای بخش )مستقیم و غیر

 ( )  ∑     
                                                                    (11)  

 شاخص پیوند پسین
ستانده یا ماتریس ضرایب فنی داده به صورت ـ  است که در جدول داده iها به محصوالت بخش  گر نیاز سایر بخشپسین بیان پیوند

شاخص پیوند  پس. است iهای مختلف به محصوالت بخش  هر سطر بیانگر نیاز بخش  A،شود. در ماتریس ضرایب فنی سطر بیان می
 :عبارت است از iپسین مستقیم برای بخش 

                         (19  )                                                       = ∑     
      F( )  

 :و اگر به فرم ماتریسی ارائه شود، بردار ضرایب پسین عبارت است از
                        (11                              )l                                  A   = F( )  

 : آید که عبارت است ازدست میبه    (   )از جمع سطری ماتریس iشاخص پیوند پسینِ کل برای بخش  ،چنینهم
                       (15                        )= ∑     

                                      F( )  
 :است ازعبارت ( 15). شکل ماتریسی است    (   )عناصر ماتریس     

                       (01)                                                       (   )      F (t) = 
مانند کار و سرمایه( چه مقدار نیاز به ) های اولیه ازای خرید یک ریال از نهاده به iدهد که بخش  شاخص پیوند پسینِ کل نشان می

ها را  خواهیم شدت و ضعف رابطه بین بخش ها توجه شود که وقتی صرفاً می در رابطه با این شاخصها دارد.  محصوالت سایر بخش
های کلیدی  خواهیم بخش ( شامل کاالهای داخلی و وارداتی باشد. اما وقتی میT) بخشی ماتریس مبادالت بینالزم است  ،بررسی کنیم

خواهیم ببینیم  زیرا در این حالت می شامل کاالهای تولیدِ داخل باشد، طبخشی فق ماتریس مبادالت بینرا شناسایی کنیم الزم است 
تولید محصوالت  برایها  سایر بخش های دیگر شود یا محصوالتش مورد نیاز تواند بیش از بقیه موجب رشد بخش که چه بخشی می

 داخلی است.
 های کلیدی راسموسن برای شناسایی بخشـ  شاخص هیرشمن

راسموسن تحت عنوان شاخص پیوند پیشین نرمال یا شاخص قدرت انتشار و شاخص پسین پیشنهادی هیرشمن و  های شاخص
توان شدت و  های پیشین و پسین می طبق شاخص گیرند. ورد استفاده قرار میهای کلیدی م نرمال یا شاخص حساسیت، در تعیین بخش

ای که  گونه شوند، به ها تا حدودی تعدیل می صجا این شاخ یل نمود، در اینها را تحل ضعف وابستگی متقابل بین یک بخش با سایر بخش
شود.  نشان داده می     را در نظر بگیرید که عناصر آن با      (   )ابتدا ماتریس ،بدین منظور ها فراهم شود. ان مقایسه بین بخشامک

شاخص پسین رابطۀ بین یک  ،چنینکند. هم گیری می دیگر را اندازه های شاخص پیشین رابطۀ بین یک بخش و خریدهایش از بخش
 دهد. های دیگر را نشان می هایش به بخش بخش و فروش

            )17(
و اگر به فرم ماتریسی ارائه شود، بردار ضرایب پسین عبارت است از:

 

 

تری را پشتیبانی  های بیش است، زیرا فعالیت jتر از افزایش در تولید بخش  ضروری iاست که یک ریال افزایش در تولید بخش بدان معن
 است. jبیش از محصول  iکند و نیاز به محصول  می

 شاخص پیوند پیشین
این شاخص  شود. نشان داده می  ( )Bاست که با « پیوند پیشین مستقیم»ترین معیار برای شاخص پیوند پیشین موسوم به  ساده

بدین است. دهد، برابر با جمع ستونیِ ماتریس ضرایب فنی ستانده  ها را نشان می چون نیاز مستقیم یک بخش به محصوالت سایر بخش
 :برابر است با jبرای بخش شاخص پیوند پیشینِ مستقیم  ،ترتیب

                               (14       )                                                             =∑     
    B( )  

 :یوند پیشینِ مستقیم عبارت است ازدر این صورت بردار پ ،باشد  ( )Bبیانگر یک بردار سطری با عناصر  )B(dاگر 
                               (19           )                                                                 ( )     ́ 

یب پیوند پیشین کل برای محاسبه ضر ،. از سوی دیگراستماتریس ضرایب فنی ستانده  Bو  استبردار ستونی با عناصر واحد  iکه 
 .شود میصورت زیر استفاده ه و ب   (   )ست از ا از معکوس ماتریس گش که عبارت jمستقیم( برای بخش )مستقیم و غیر

 ( )  ∑     
                                                                    (11)  

 شاخص پیوند پسین
ستانده یا ماتریس ضرایب فنی داده به صورت ـ  است که در جدول داده iها به محصوالت بخش  گر نیاز سایر بخشپسین بیان پیوند

شاخص پیوند  پس. است iهای مختلف به محصوالت بخش  هر سطر بیانگر نیاز بخش  A،شود. در ماتریس ضرایب فنی سطر بیان می
 :عبارت است از iپسین مستقیم برای بخش 

                         (19  )                                                       = ∑     
      F( )  

 :و اگر به فرم ماتریسی ارائه شود، بردار ضرایب پسین عبارت است از
                        (11                              )l                                  A   = F( )  

 : آید که عبارت است ازدست میبه    (   )از جمع سطری ماتریس iشاخص پیوند پسینِ کل برای بخش  ،چنینهم
                       (15                        )= ∑     

                                      F( )  
 :است ازعبارت ( 15). شکل ماتریسی است    (   )عناصر ماتریس     

                       (01)                                                       (   )      F (t) = 
مانند کار و سرمایه( چه مقدار نیاز به ) های اولیه ازای خرید یک ریال از نهاده به iدهد که بخش  شاخص پیوند پسینِ کل نشان می

ها را  خواهیم شدت و ضعف رابطه بین بخش ها توجه شود که وقتی صرفاً می در رابطه با این شاخصها دارد.  محصوالت سایر بخش
های کلیدی  خواهیم بخش ( شامل کاالهای داخلی و وارداتی باشد. اما وقتی میT) بخشی ماتریس مبادالت بینالزم است  ،بررسی کنیم

خواهیم ببینیم  زیرا در این حالت می شامل کاالهای تولیدِ داخل باشد، طبخشی فق ماتریس مبادالت بینرا شناسایی کنیم الزم است 
تولید محصوالت  برایها  سایر بخش های دیگر شود یا محصوالتش مورد نیاز تواند بیش از بقیه موجب رشد بخش که چه بخشی می

 داخلی است.
 های کلیدی راسموسن برای شناسایی بخشـ  شاخص هیرشمن

راسموسن تحت عنوان شاخص پیوند پیشین نرمال یا شاخص قدرت انتشار و شاخص پسین پیشنهادی هیرشمن و  های شاخص
توان شدت و  های پیشین و پسین می طبق شاخص گیرند. ورد استفاده قرار میهای کلیدی م نرمال یا شاخص حساسیت، در تعیین بخش

ای که  گونه شوند، به ها تا حدودی تعدیل می صجا این شاخ یل نمود، در اینها را تحل ضعف وابستگی متقابل بین یک بخش با سایر بخش
شود.  نشان داده می     را در نظر بگیرید که عناصر آن با      (   )ابتدا ماتریس ،بدین منظور ها فراهم شود. ان مقایسه بین بخشامک

شاخص پسین رابطۀ بین یک  ،چنینکند. هم گیری می دیگر را اندازه های شاخص پیشین رابطۀ بین یک بخش و خریدهایش از بخش
 دهد. های دیگر را نشان می هایش به بخش بخش و فروش

                         )18(
 به  دست 

 

 

تری را پشتیبانی  های بیش است، زیرا فعالیت jتر از افزایش در تولید بخش  ضروری iاست که یک ریال افزایش در تولید بخش بدان معن
 است. jبیش از محصول  iکند و نیاز به محصول  می

 شاخص پیوند پیشین
این شاخص  شود. نشان داده می  ( )Bاست که با « پیوند پیشین مستقیم»ترین معیار برای شاخص پیوند پیشین موسوم به  ساده

بدین است. دهد، برابر با جمع ستونیِ ماتریس ضرایب فنی ستانده  ها را نشان می چون نیاز مستقیم یک بخش به محصوالت سایر بخش
 :برابر است با jبرای بخش شاخص پیوند پیشینِ مستقیم  ،ترتیب

                               (14       )                                                             =∑     
    B( )  

 :یوند پیشینِ مستقیم عبارت است ازدر این صورت بردار پ ،باشد  ( )Bبیانگر یک بردار سطری با عناصر  )B(dاگر 
                               (19           )                                                                 ( )     ́ 

یب پیوند پیشین کل برای محاسبه ضر ،. از سوی دیگراستماتریس ضرایب فنی ستانده  Bو  استبردار ستونی با عناصر واحد  iکه 
 .شود میصورت زیر استفاده ه و ب   (   )ست از ا از معکوس ماتریس گش که عبارت jمستقیم( برای بخش )مستقیم و غیر

 ( )  ∑     
                                                                    (11)  

 شاخص پیوند پسین
ستانده یا ماتریس ضرایب فنی داده به صورت ـ  است که در جدول داده iها به محصوالت بخش  گر نیاز سایر بخشپسین بیان پیوند

شاخص پیوند  پس. است iهای مختلف به محصوالت بخش  هر سطر بیانگر نیاز بخش  A،شود. در ماتریس ضرایب فنی سطر بیان می
 :عبارت است از iپسین مستقیم برای بخش 

                         (19  )                                                       = ∑     
      F( )  

 :و اگر به فرم ماتریسی ارائه شود، بردار ضرایب پسین عبارت است از
                        (11                              )l                                  A   = F( )  

 : آید که عبارت است ازدست میبه    (   )از جمع سطری ماتریس iشاخص پیوند پسینِ کل برای بخش  ،چنینهم
                       (15                        )= ∑     

                                      F( )  
 :است ازعبارت ( 15). شکل ماتریسی است    (   )عناصر ماتریس     

                       (01)                                                       (   )      F (t) = 
مانند کار و سرمایه( چه مقدار نیاز به ) های اولیه ازای خرید یک ریال از نهاده به iدهد که بخش  شاخص پیوند پسینِ کل نشان می

ها را  خواهیم شدت و ضعف رابطه بین بخش ها توجه شود که وقتی صرفاً می در رابطه با این شاخصها دارد.  محصوالت سایر بخش
های کلیدی  خواهیم بخش ( شامل کاالهای داخلی و وارداتی باشد. اما وقتی میT) بخشی ماتریس مبادالت بینالزم است  ،بررسی کنیم

خواهیم ببینیم  زیرا در این حالت می شامل کاالهای تولیدِ داخل باشد، طبخشی فق ماتریس مبادالت بینرا شناسایی کنیم الزم است 
تولید محصوالت  برایها  سایر بخش های دیگر شود یا محصوالتش مورد نیاز تواند بیش از بقیه موجب رشد بخش که چه بخشی می

 داخلی است.
 های کلیدی راسموسن برای شناسایی بخشـ  شاخص هیرشمن

راسموسن تحت عنوان شاخص پیوند پیشین نرمال یا شاخص قدرت انتشار و شاخص پسین پیشنهادی هیرشمن و  های شاخص
توان شدت و  های پیشین و پسین می طبق شاخص گیرند. ورد استفاده قرار میهای کلیدی م نرمال یا شاخص حساسیت، در تعیین بخش

ای که  گونه شوند، به ها تا حدودی تعدیل می صجا این شاخ یل نمود، در اینها را تحل ضعف وابستگی متقابل بین یک بخش با سایر بخش
شود.  نشان داده می     را در نظر بگیرید که عناصر آن با      (   )ابتدا ماتریس ،بدین منظور ها فراهم شود. ان مقایسه بین بخشامک

شاخص پسین رابطۀ بین یک  ،چنینکند. هم گیری می دیگر را اندازه های شاخص پیشین رابطۀ بین یک بخش و خریدهایش از بخش
 دهد. های دیگر را نشان می هایش به بخش بخش و فروش

همچنین، شاخص پیوند پسینِ کل برای بخش i از جمع سطری ماتریس 
می آید که عبارت است از: 

 

 

تری را پشتیبانی  های بیش است، زیرا فعالیت jتر از افزایش در تولید بخش  ضروری iاست که یک ریال افزایش در تولید بخش بدان معن
 است. jبیش از محصول  iکند و نیاز به محصول  می

 شاخص پیوند پیشین
این شاخص  شود. نشان داده می  ( )Bاست که با « پیوند پیشین مستقیم»ترین معیار برای شاخص پیوند پیشین موسوم به  ساده

بدین است. دهد، برابر با جمع ستونیِ ماتریس ضرایب فنی ستانده  ها را نشان می چون نیاز مستقیم یک بخش به محصوالت سایر بخش
 :برابر است با jبرای بخش شاخص پیوند پیشینِ مستقیم  ،ترتیب

                               (14       )                                                             =∑     
    B( )  

 :یوند پیشینِ مستقیم عبارت است ازدر این صورت بردار پ ،باشد  ( )Bبیانگر یک بردار سطری با عناصر  )B(dاگر 
                               (19           )                                                                 ( )     ́ 

یب پیوند پیشین کل برای محاسبه ضر ،. از سوی دیگراستماتریس ضرایب فنی ستانده  Bو  استبردار ستونی با عناصر واحد  iکه 
 .شود میصورت زیر استفاده ه و ب   (   )ست از ا از معکوس ماتریس گش که عبارت jمستقیم( برای بخش )مستقیم و غیر

 ( )  ∑     
                                                                    (11)  

 شاخص پیوند پسین
ستانده یا ماتریس ضرایب فنی داده به صورت ـ  است که در جدول داده iها به محصوالت بخش  گر نیاز سایر بخشپسین بیان پیوند

شاخص پیوند  پس. است iهای مختلف به محصوالت بخش  هر سطر بیانگر نیاز بخش  A،شود. در ماتریس ضرایب فنی سطر بیان می
 :عبارت است از iپسین مستقیم برای بخش 

                         (19  )                                                       = ∑     
      F( )  

 :و اگر به فرم ماتریسی ارائه شود، بردار ضرایب پسین عبارت است از
                        (11                              )l                                  A   = F( )  

 : آید که عبارت است ازدست میبه    (   )از جمع سطری ماتریس iشاخص پیوند پسینِ کل برای بخش  ،چنینهم
                       (15                        )= ∑     

                                      F( )  
 :است ازعبارت ( 15). شکل ماتریسی است    (   )عناصر ماتریس     

                       (01)                                                       (   )      F (t) = 
مانند کار و سرمایه( چه مقدار نیاز به ) های اولیه ازای خرید یک ریال از نهاده به iدهد که بخش  شاخص پیوند پسینِ کل نشان می

ها را  خواهیم شدت و ضعف رابطه بین بخش ها توجه شود که وقتی صرفاً می در رابطه با این شاخصها دارد.  محصوالت سایر بخش
های کلیدی  خواهیم بخش ( شامل کاالهای داخلی و وارداتی باشد. اما وقتی میT) بخشی ماتریس مبادالت بینالزم است  ،بررسی کنیم

خواهیم ببینیم  زیرا در این حالت می شامل کاالهای تولیدِ داخل باشد، طبخشی فق ماتریس مبادالت بینرا شناسایی کنیم الزم است 
تولید محصوالت  برایها  سایر بخش های دیگر شود یا محصوالتش مورد نیاز تواند بیش از بقیه موجب رشد بخش که چه بخشی می

 داخلی است.
 های کلیدی راسموسن برای شناسایی بخشـ  شاخص هیرشمن

راسموسن تحت عنوان شاخص پیوند پیشین نرمال یا شاخص قدرت انتشار و شاخص پسین پیشنهادی هیرشمن و  های شاخص
توان شدت و  های پیشین و پسین می طبق شاخص گیرند. ورد استفاده قرار میهای کلیدی م نرمال یا شاخص حساسیت، در تعیین بخش

ای که  گونه شوند، به ها تا حدودی تعدیل می صجا این شاخ یل نمود، در اینها را تحل ضعف وابستگی متقابل بین یک بخش با سایر بخش
شود.  نشان داده می     را در نظر بگیرید که عناصر آن با      (   )ابتدا ماتریس ،بدین منظور ها فراهم شود. ان مقایسه بین بخشامک

شاخص پسین رابطۀ بین یک  ،چنینکند. هم گیری می دیگر را اندازه های شاخص پیشین رابطۀ بین یک بخش و خریدهایش از بخش
 دهد. های دیگر را نشان می هایش به بخش بخش و فروش

                              )19(
 است. شکل ماتریسی )19( عبارت است از:

 

 

تری را پشتیبانی  های بیش است، زیرا فعالیت jتر از افزایش در تولید بخش  ضروری iاست که یک ریال افزایش در تولید بخش بدان معن
 است. jبیش از محصول  iکند و نیاز به محصول  می

 شاخص پیوند پیشین
این شاخص  شود. نشان داده می  ( )Bاست که با « پیوند پیشین مستقیم»ترین معیار برای شاخص پیوند پیشین موسوم به  ساده

بدین است. دهد، برابر با جمع ستونیِ ماتریس ضرایب فنی ستانده  ها را نشان می چون نیاز مستقیم یک بخش به محصوالت سایر بخش
 :برابر است با jبرای بخش شاخص پیوند پیشینِ مستقیم  ،ترتیب

                               (14       )                                                             =∑     
    B( )  

 :یوند پیشینِ مستقیم عبارت است ازدر این صورت بردار پ ،باشد  ( )Bبیانگر یک بردار سطری با عناصر  )B(dاگر 
                               (19           )                                                                 ( )     ́ 

یب پیوند پیشین کل برای محاسبه ضر ،. از سوی دیگراستماتریس ضرایب فنی ستانده  Bو  استبردار ستونی با عناصر واحد  iکه 
 .شود میصورت زیر استفاده ه و ب   (   )ست از ا از معکوس ماتریس گش که عبارت jمستقیم( برای بخش )مستقیم و غیر

 ( )  ∑     
                                                                    (11)  

 شاخص پیوند پسین
ستانده یا ماتریس ضرایب فنی داده به صورت ـ  است که در جدول داده iها به محصوالت بخش  گر نیاز سایر بخشپسین بیان پیوند

شاخص پیوند  پس. است iهای مختلف به محصوالت بخش  هر سطر بیانگر نیاز بخش  A،شود. در ماتریس ضرایب فنی سطر بیان می
 :عبارت است از iپسین مستقیم برای بخش 

                         (19  )                                                       = ∑     
      F( )  

 :و اگر به فرم ماتریسی ارائه شود، بردار ضرایب پسین عبارت است از
                        (11                              )l                                  A   = F( )  

 : آید که عبارت است ازدست میبه    (   )از جمع سطری ماتریس iشاخص پیوند پسینِ کل برای بخش  ،چنینهم
                       (15                        )= ∑     

                                      F( )  
 :است ازعبارت ( 15). شکل ماتریسی است    (   )عناصر ماتریس     

                       (01)                                                       (   )      F (t) = 
مانند کار و سرمایه( چه مقدار نیاز به ) های اولیه ازای خرید یک ریال از نهاده به iدهد که بخش  شاخص پیوند پسینِ کل نشان می

ها را  خواهیم شدت و ضعف رابطه بین بخش ها توجه شود که وقتی صرفاً می در رابطه با این شاخصها دارد.  محصوالت سایر بخش
های کلیدی  خواهیم بخش ( شامل کاالهای داخلی و وارداتی باشد. اما وقتی میT) بخشی ماتریس مبادالت بینالزم است  ،بررسی کنیم

خواهیم ببینیم  زیرا در این حالت می شامل کاالهای تولیدِ داخل باشد، طبخشی فق ماتریس مبادالت بینرا شناسایی کنیم الزم است 
تولید محصوالت  برایها  سایر بخش های دیگر شود یا محصوالتش مورد نیاز تواند بیش از بقیه موجب رشد بخش که چه بخشی می

 داخلی است.
 های کلیدی راسموسن برای شناسایی بخشـ  شاخص هیرشمن

راسموسن تحت عنوان شاخص پیوند پیشین نرمال یا شاخص قدرت انتشار و شاخص پسین پیشنهادی هیرشمن و  های شاخص
توان شدت و  های پیشین و پسین می طبق شاخص گیرند. ورد استفاده قرار میهای کلیدی م نرمال یا شاخص حساسیت، در تعیین بخش

ای که  گونه شوند، به ها تا حدودی تعدیل می صجا این شاخ یل نمود، در اینها را تحل ضعف وابستگی متقابل بین یک بخش با سایر بخش
شود.  نشان داده می     را در نظر بگیرید که عناصر آن با      (   )ابتدا ماتریس ،بدین منظور ها فراهم شود. ان مقایسه بین بخشامک

شاخص پسین رابطۀ بین یک  ،چنینکند. هم گیری می دیگر را اندازه های شاخص پیشین رابطۀ بین یک بخش و خریدهایش از بخش
 دهد. های دیگر را نشان می هایش به بخش بخش و فروش

 عناصر ماتریس 
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شاخص های پیشنهادی هیرشمن و راسموسن تحت عنوان شاخص پیوند پیشین نرمال یا شاخص 
قدرت انتشار و شاخص پسین نرمال یا شاخص حساسیت، در تعیین بخش های کلیدی مورد استفاده 
قرار می گیرند. طبق شاخص های پیشین و پسین می توان شدت و ضعف وابستگی متقابل بین یک 
بخش با سایر بخش ها را تحلیل نمود، در این جا این شاخص ها تا حدودی تعدیل می شوند، به گونه ای 
 را در نظر بگیرید 
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خواهیم ببینیم  زیرا در این حالت می شامل کاالهای تولیدِ داخل باشد، طبخشی فق ماتریس مبادالت بینرا شناسایی کنیم الزم است 
تولید محصوالت  برایها  سایر بخش های دیگر شود یا محصوالتش مورد نیاز تواند بیش از بقیه موجب رشد بخش که چه بخشی می

 داخلی است.
 های کلیدی راسموسن برای شناسایی بخشـ  شاخص هیرشمن

راسموسن تحت عنوان شاخص پیوند پیشین نرمال یا شاخص قدرت انتشار و شاخص پسین پیشنهادی هیرشمن و  های شاخص
توان شدت و  های پیشین و پسین می طبق شاخص گیرند. ورد استفاده قرار میهای کلیدی م نرمال یا شاخص حساسیت، در تعیین بخش

ای که  گونه شوند، به ها تا حدودی تعدیل می صجا این شاخ یل نمود، در اینها را تحل ضعف وابستگی متقابل بین یک بخش با سایر بخش
شود.  نشان داده می     را در نظر بگیرید که عناصر آن با      (   )ابتدا ماتریس ،بدین منظور ها فراهم شود. ان مقایسه بین بخشامک

شاخص پسین رابطۀ بین یک  ،چنینکند. هم گیری می دیگر را اندازه های شاخص پیشین رابطۀ بین یک بخش و خریدهایش از بخش
 دهد. های دیگر را نشان می هایش به بخش بخش و فروش

که امکان مقایسه بین بخش ها فراهم شود. بدین منظور، ابتدا ماتریس 
از  خریدهایش  و  بخش  یک  بین  رابطۀ  پیشین  شاخص  می شود.  داده  نشان   
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در این جا شاخص پیوند پیشین نرمال می شود تا امکان مقایسۀ بین بخشی فراهم شود. بر اساس 
 

 

 

جای حاصل جمع ستونی،  ، بهاین بر اساسبخشی فراهم شود.  شود تا امکان مقایسۀ بین ل میجا شاخص پیوند پیشین نرما در این
 ( ) به صورت  شود که متوسط هر ستون در نظر گرفته می

   یا   
وجود  ها به بندی رتبه اما بدیهی است که هیچ تفاوتی در نتایج واست.   

   ها را بر متوسط تمامی ضرایب یعنی  ها آن این شاخص کردنحال برای نرمال آید.  نمی
 :کنیم تقسیم می   
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 :ان این شاخص را به صورت زیر نوشتتو می ،از طرف دیگر
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ها تقسیم  راسموسن همان شاخص پیشینِ کل است که بر متوسط شاخص پیشین بخشـ  ، شاخص پیوند پیشینِ هیرشمندر واقع
 :شود طور مشابهی تعریف می راسموسن نیز بهـ  شاخص پیوند پسینِ هیرشمن شده است.
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وسط تمامی عناصر این ماتریس است. اگر متوسط هر ستون به مت    (   )بیانگر نسبت متوسط هر عنصر ماتریس  (،09)رابطه 
که افزایش در تولید  ست. بدین معنادر این صورت بخش دارای شاخص پیشین قوی یا قدرت انتشار باال ،تر باشد بیش از متوسط کل

تر از  اگر متوسط سطر بیش ،برعکس شود. های دیگر می های بخش نهاده تری در تقاضای آن برای بخش مورد نظر موجب افزایش بیش
که مورد  jبدان معنا که محصول نهایی بخش  پیوندِ پسین قوی است.دارای شاخص در این صورت بخش مورد نظر  ،متوسط کل باشد

تر  وقتی شاخص پسین و پیشین برای یک بخش تولیدی بزرگ ،بنابراینهاست.  ، بیش از متوسط همه بخشهای دیگر است تقاضای بخش
 مورد نظر کلیدی است.ها باشد، در این صورت بخش  ر بخشسای از

اما فقط با چند بخشِ محدود رابطه داشته باشد.  ،دارای شاخص پیوند پسین یا پیشین بزرگ باشدکامالً محتمل است که یک بخش 
 پس باید بخش مورد نظر کلیدی نخواهد بود. ها فقط محدود به چند بخش باشد، پیوند بخش مورد نظر با سایر بخشاگر  ،به عبارت دیگر

پسین به صورت زیر تعریف  تغییرات یا شاخص تغییرات را برای پیوندهای پیشین وضریب  تغییرات شاخص انتشار را نیز در نظر گرفت.
 :کنیم می
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یب تغییرات کوچک وقتی ضر .هستند jهای پیوند پیشین و پسین برای بخش  تغییرات شاخصترتیب ضریب  به ،(09)و  (04)روابط 
توان  ثیر قرار دهد. حال میتری تحت تا طور یکنواخت هها را تقریباً ب تواند سایر بخش گذاری در این بخش می سرمایه یعنی ،باشد

 :کردهای پیوند نرمال  ت را با تقسیم بر شاخصهای تغییرا شاخص

(01   )                                                                   

   
     = 

(09                                           )                                = 
   

   
     

در صورتی که  ،بنابراینها مرتبط است.  تری با سایر بخش یکنواختطور  هب jطور متوسط بخش  هب یعنی ،تر از یک باشد کوچک    اگر 
 کلیدی است. jباشد، در این صورت بخش  1˂   و  1˃   یا  1˂   و   1˃   

 برآورد نتایج
شد. برای این  های پیشران اقتصاد استان کرمانشاه خواهد ستانده اقدام به استخراج بخشـ  این بخش، با استفاده از جدول داده در

شده توسط منتشر 1959ی سال ستانده ملّـ  از جدول داده ستانده استانی در دسترس نیست،ـ  که جدول داده منظور، با توجه به این

 یا 
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که مورد  jبدان معنا که محصول نهایی بخش  پیوندِ پسین قوی است.دارای شاخص در این صورت بخش مورد نظر  ،متوسط کل باشد

تر  وقتی شاخص پسین و پیشین برای یک بخش تولیدی بزرگ ،بنابراینهاست.  ، بیش از متوسط همه بخشهای دیگر است تقاضای بخش
 مورد نظر کلیدی است.ها باشد، در این صورت بخش  ر بخشسای از

اما فقط با چند بخشِ محدود رابطه داشته باشد.  ،دارای شاخص پیوند پسین یا پیشین بزرگ باشدکامالً محتمل است که یک بخش 
 پس باید بخش مورد نظر کلیدی نخواهد بود. ها فقط محدود به چند بخش باشد، پیوند بخش مورد نظر با سایر بخشاگر  ،به عبارت دیگر

پسین به صورت زیر تعریف  تغییرات یا شاخص تغییرات را برای پیوندهای پیشین وضریب  تغییرات شاخص انتشار را نیز در نظر گرفت.
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یب تغییرات کوچک وقتی ضر .هستند jهای پیوند پیشین و پسین برای بخش  تغییرات شاخصترتیب ضریب  به ،(09)و  (04)روابط 
توان  ثیر قرار دهد. حال میتری تحت تا طور یکنواخت هها را تقریباً ب تواند سایر بخش گذاری در این بخش می سرمایه یعنی ،باشد
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در صورتی که  ،بنابراینها مرتبط است.  تری با سایر بخش یکنواختطور  هب jطور متوسط بخش  هب یعنی ،تر از یک باشد کوچک    اگر 
 کلیدی است. jباشد، در این صورت بخش  1˂   و  1˃   یا  1˂   و   1˃   

 برآورد نتایج
شد. برای این  های پیشران اقتصاد استان کرمانشاه خواهد ستانده اقدام به استخراج بخشـ  این بخش، با استفاده از جدول داده در

شده توسط منتشر 1959ی سال ستانده ملّـ  از جدول داده ستانده استانی در دسترس نیست،ـ  که جدول داده منظور، با توجه به این
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جای حاصل جمع ستونی،  ، بهاین بر اساسبخشی فراهم شود.  شود تا امکان مقایسۀ بین ل میجا شاخص پیوند پیشین نرما در این
 ( ) به صورت  شود که متوسط هر ستون در نظر گرفته می
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وجود  ها به بندی رتبه اما بدیهی است که هیچ تفاوتی در نتایج واست.   

   ها را بر متوسط تمامی ضرایب یعنی  ها آن این شاخص کردنحال برای نرمال آید.  نمی
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ها تقسیم  راسموسن همان شاخص پیشینِ کل است که بر متوسط شاخص پیشین بخشـ  ، شاخص پیوند پیشینِ هیرشمندر واقع
 :شود طور مشابهی تعریف می راسموسن نیز بهـ  شاخص پیوند پسینِ هیرشمن شده است.
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پسین به صورت زیر تعریف  تغییرات یا شاخص تغییرات را برای پیوندهای پیشین وضریب  تغییرات شاخص انتشار را نیز در نظر گرفت.
 :کنیم می

                (04 )                     
  =   = 

∑       
     ̅     ,        √

 
   ∑ (       )̅̅ ̅̅ ̅  

   
       =        

                                                                                                

                (09                  )         =   = 
∑       

     ̅     ,         = √
 

   ∑ (       )̅̅ ̅̅ ̅  
   

 

یب تغییرات کوچک وقتی ضر .هستند jهای پیوند پیشین و پسین برای بخش  تغییرات شاخصترتیب ضریب  به ،(09)و  (04)روابط 
توان  ثیر قرار دهد. حال میتری تحت تا طور یکنواخت هها را تقریباً ب تواند سایر بخش گذاری در این بخش می سرمایه یعنی ،باشد

 :کردهای پیوند نرمال  ت را با تقسیم بر شاخصهای تغییرا شاخص

(01   )                                                                   

   
     = 

(09                                           )                                = 
   

   
     

در صورتی که  ،بنابراینها مرتبط است.  تری با سایر بخش یکنواختطور  هب jطور متوسط بخش  هب یعنی ،تر از یک باشد کوچک    اگر 
 کلیدی است. jباشد، در این صورت بخش  1˂   و  1˃   یا  1˂   و   1˃   

 برآورد نتایج
شد. برای این  های پیشران اقتصاد استان کرمانشاه خواهد ستانده اقدام به استخراج بخشـ  این بخش، با استفاده از جدول داده در

شده توسط منتشر 1959ی سال ستانده ملّـ  از جدول داده ستانده استانی در دسترس نیست،ـ  که جدول داده منظور، با توجه به این

             )21(
از طرف دیگر، می توان این شاخص را به صورت زیر نوشت:

 

 

جای حاصل جمع ستونی،  ، بهاین بر اساسبخشی فراهم شود.  شود تا امکان مقایسۀ بین ل میجا شاخص پیوند پیشین نرما در این
 ( ) به صورت  شود که متوسط هر ستون در نظر گرفته می

   یا   
وجود  ها به بندی رتبه اما بدیهی است که هیچ تفاوتی در نتایج واست.   

   ها را بر متوسط تمامی ضرایب یعنی  ها آن این شاخص کردنحال برای نرمال آید.  نمی
 :کنیم تقسیم می   

                                 (01)                                                      = n 
   
   

   = 
   
 
   
  

      
 :ان این شاخص را به صورت زیر نوشتتو می ،از طرف دیگر

   =     
     =     

 B( ) 
  (00)                                        = ∑  ( )            = ∑      ,          ( ) 

∑  ( ) 
 

   = 

ها تقسیم  راسموسن همان شاخص پیشینِ کل است که بر متوسط شاخص پیشین بخشـ  ، شاخص پیوند پیشینِ هیرشمندر واقع
 :شود طور مشابهی تعریف می راسموسن نیز بهـ  شاخص پیوند پسینِ هیرشمن شده است.

                                     (09)                                                        
   
 
  
  

 = n       
     =  

وسط تمامی عناصر این ماتریس است. اگر متوسط هر ستون به مت    (   )بیانگر نسبت متوسط هر عنصر ماتریس  (،09)رابطه 
که افزایش در تولید  ست. بدین معنادر این صورت بخش دارای شاخص پیشین قوی یا قدرت انتشار باال ،تر باشد بیش از متوسط کل

تر از  اگر متوسط سطر بیش ،برعکس شود. های دیگر می های بخش نهاده تری در تقاضای آن برای بخش مورد نظر موجب افزایش بیش
که مورد  jبدان معنا که محصول نهایی بخش  پیوندِ پسین قوی است.دارای شاخص در این صورت بخش مورد نظر  ،متوسط کل باشد

تر  وقتی شاخص پسین و پیشین برای یک بخش تولیدی بزرگ ،بنابراینهاست.  ، بیش از متوسط همه بخشهای دیگر است تقاضای بخش
 مورد نظر کلیدی است.ها باشد، در این صورت بخش  ر بخشسای از
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 :شود طور مشابهی تعریف می راسموسن نیز بهـ  شاخص پیوند پسینِ هیرشمن شده است.
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وسط تمامی عناصر این ماتریس است. اگر متوسط هر ستون به مت    (   )بیانگر نسبت متوسط هر عنصر ماتریس  (،09)رابطه 
که افزایش در تولید  ست. بدین معنادر این صورت بخش دارای شاخص پیشین قوی یا قدرت انتشار باال ،تر باشد بیش از متوسط کل

تر از  اگر متوسط سطر بیش ،برعکس شود. های دیگر می های بخش نهاده تری در تقاضای آن برای بخش مورد نظر موجب افزایش بیش
که مورد  jبدان معنا که محصول نهایی بخش  پیوندِ پسین قوی است.دارای شاخص در این صورت بخش مورد نظر  ،متوسط کل باشد

تر  وقتی شاخص پسین و پیشین برای یک بخش تولیدی بزرگ ،بنابراینهاست.  ، بیش از متوسط همه بخشهای دیگر است تقاضای بخش
 مورد نظر کلیدی است.ها باشد، در این صورت بخش  ر بخشسای از

اما فقط با چند بخشِ محدود رابطه داشته باشد.  ،دارای شاخص پیوند پسین یا پیشین بزرگ باشدکامالً محتمل است که یک بخش 
 پس باید بخش مورد نظر کلیدی نخواهد بود. ها فقط محدود به چند بخش باشد، پیوند بخش مورد نظر با سایر بخشاگر  ،به عبارت دیگر

پسین به صورت زیر تعریف  تغییرات یا شاخص تغییرات را برای پیوندهای پیشین وضریب  تغییرات شاخص انتشار را نیز در نظر گرفت.
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یب تغییرات کوچک وقتی ضر .هستند jهای پیوند پیشین و پسین برای بخش  تغییرات شاخصترتیب ضریب  به ،(09)و  (04)روابط 
توان  ثیر قرار دهد. حال میتری تحت تا طور یکنواخت هها را تقریباً ب تواند سایر بخش گذاری در این بخش می سرمایه یعنی ،باشد

 :کردهای پیوند نرمال  ت را با تقسیم بر شاخصهای تغییرا شاخص

(01   )                                                                   

   
     = 

(09                                           )                                = 
   

   
     

در صورتی که  ،بنابراینها مرتبط است.  تری با سایر بخش یکنواختطور  هب jطور متوسط بخش  هب یعنی ،تر از یک باشد کوچک    اگر 
 کلیدی است. jباشد، در این صورت بخش  1˂   و  1˃   یا  1˂   و   1˃   

 برآورد نتایج
شد. برای این  های پیشران اقتصاد استان کرمانشاه خواهد ستانده اقدام به استخراج بخشـ  این بخش، با استفاده از جدول داده در

شده توسط منتشر 1959ی سال ستانده ملّـ  از جدول داده ستانده استانی در دسترس نیست،ـ  که جدول داده منظور، با توجه به این

رابطه )23(، بیانگر نسبت متوسط هر عنصر ماتریس 
است. اگر متوسط هر ستون از متوسط کل بیش تر باشد، در این صورت بخش دارای شاخص پیشین قوی یا 
قدرت انتشار باالست. بدین معنا که افزایش در تولید بخش مورد نظر موجب افزایش بیش تری در تقاضای 
آن برای نهاده های بخش های دیگر می شود. برعکس، اگر متوسط سطر بیش تر از متوسط کل باشد، در این 
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صورت بخش مورد نظر دارای شاخص پیونِد پسین قوی است. بدان معنا که محصول نهایی بخش j که مورد 
تقاضای بخش های دیگر است، بیش از متوسط همه بخش هاست. بنابراین، وقتی شاخص پسین و پیشین 

برای یک بخش تولیدی بزرگ تر از سایر بخش ها باشد، در این صورت بخش مورد نظر کلیدی است.
کاماًل محتمل است که یک بخش دارای شاخص پیوند پسین یا پیشین بزرگ باشد، اما فقط با 
چند بخِش محدود رابطه داشته باشد. به عبارت دیگر، اگر پیوند بخش مورد نظر با سایر بخش ها فقط 
محدود به چند بخش باشد، بخش مورد نظر کلیدی نخواهد بود. پس باید تغییرات شاخص انتشار را 
نیز در نظر گرفت. ضریب تغییرات یا شاخص تغییرات را برای پیوندهای پیشین و پسین به صورت 

زیر تعریف می کنیم:

 

 

جای حاصل جمع ستونی،  ، بهاین بر اساسبخشی فراهم شود.  شود تا امکان مقایسۀ بین ل میجا شاخص پیوند پیشین نرما در این
 ( ) به صورت  شود که متوسط هر ستون در نظر گرفته می

   یا   
وجود  ها به بندی رتبه اما بدیهی است که هیچ تفاوتی در نتایج واست.   

   ها را بر متوسط تمامی ضرایب یعنی  ها آن این شاخص کردنحال برای نرمال آید.  نمی
 :کنیم تقسیم می   
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ها تقسیم  راسموسن همان شاخص پیشینِ کل است که بر متوسط شاخص پیشین بخشـ  ، شاخص پیوند پیشینِ هیرشمندر واقع
 :شود طور مشابهی تعریف می راسموسن نیز بهـ  شاخص پیوند پسینِ هیرشمن شده است.

                                     (09)                                                        
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وسط تمامی عناصر این ماتریس است. اگر متوسط هر ستون به مت    (   )بیانگر نسبت متوسط هر عنصر ماتریس  (،09)رابطه 
که افزایش در تولید  ست. بدین معنادر این صورت بخش دارای شاخص پیشین قوی یا قدرت انتشار باال ،تر باشد بیش از متوسط کل

تر از  اگر متوسط سطر بیش ،برعکس شود. های دیگر می های بخش نهاده تری در تقاضای آن برای بخش مورد نظر موجب افزایش بیش
که مورد  jبدان معنا که محصول نهایی بخش  پیوندِ پسین قوی است.دارای شاخص در این صورت بخش مورد نظر  ،متوسط کل باشد

تر  وقتی شاخص پسین و پیشین برای یک بخش تولیدی بزرگ ،بنابراینهاست.  ، بیش از متوسط همه بخشهای دیگر است تقاضای بخش
 مورد نظر کلیدی است.ها باشد، در این صورت بخش  ر بخشسای از

اما فقط با چند بخشِ محدود رابطه داشته باشد.  ،دارای شاخص پیوند پسین یا پیشین بزرگ باشدکامالً محتمل است که یک بخش 
 پس باید بخش مورد نظر کلیدی نخواهد بود. ها فقط محدود به چند بخش باشد، پیوند بخش مورد نظر با سایر بخشاگر  ،به عبارت دیگر

پسین به صورت زیر تعریف  تغییرات یا شاخص تغییرات را برای پیوندهای پیشین وضریب  تغییرات شاخص انتشار را نیز در نظر گرفت.
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یب تغییرات کوچک وقتی ضر .هستند jهای پیوند پیشین و پسین برای بخش  تغییرات شاخصترتیب ضریب  به ،(09)و  (04)روابط 
توان  ثیر قرار دهد. حال میتری تحت تا طور یکنواخت هها را تقریباً ب تواند سایر بخش گذاری در این بخش می سرمایه یعنی ،باشد

 :کردهای پیوند نرمال  ت را با تقسیم بر شاخصهای تغییرا شاخص

(01   )                                                                   

   
     = 

(09                                           )                                = 
   

   
     

در صورتی که  ،بنابراینها مرتبط است.  تری با سایر بخش یکنواختطور  هب jطور متوسط بخش  هب یعنی ،تر از یک باشد کوچک    اگر 
 کلیدی است. jباشد، در این صورت بخش  1˂   و  1˃   یا  1˂   و   1˃   

 برآورد نتایج
شد. برای این  های پیشران اقتصاد استان کرمانشاه خواهد ستانده اقدام به استخراج بخشـ  این بخش، با استفاده از جدول داده در

شده توسط منتشر 1959ی سال ستانده ملّـ  از جدول داده ستانده استانی در دسترس نیست،ـ  که جدول داده منظور، با توجه به این

     )24(

 

 

جای حاصل جمع ستونی،  ، بهاین بر اساسبخشی فراهم شود.  شود تا امکان مقایسۀ بین ل میجا شاخص پیوند پیشین نرما در این
 ( ) به صورت  شود که متوسط هر ستون در نظر گرفته می

   یا   
وجود  ها به بندی رتبه اما بدیهی است که هیچ تفاوتی در نتایج واست.   

   ها را بر متوسط تمامی ضرایب یعنی  ها آن این شاخص کردنحال برای نرمال آید.  نمی
 :کنیم تقسیم می   
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ها تقسیم  راسموسن همان شاخص پیشینِ کل است که بر متوسط شاخص پیشین بخشـ  ، شاخص پیوند پیشینِ هیرشمندر واقع
 :شود طور مشابهی تعریف می راسموسن نیز بهـ  شاخص پیوند پسینِ هیرشمن شده است.
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وسط تمامی عناصر این ماتریس است. اگر متوسط هر ستون به مت    (   )بیانگر نسبت متوسط هر عنصر ماتریس  (،09)رابطه 
که افزایش در تولید  ست. بدین معنادر این صورت بخش دارای شاخص پیشین قوی یا قدرت انتشار باال ،تر باشد بیش از متوسط کل

تر از  اگر متوسط سطر بیش ،برعکس شود. های دیگر می های بخش نهاده تری در تقاضای آن برای بخش مورد نظر موجب افزایش بیش
که مورد  jبدان معنا که محصول نهایی بخش  پیوندِ پسین قوی است.دارای شاخص در این صورت بخش مورد نظر  ،متوسط کل باشد

تر  وقتی شاخص پسین و پیشین برای یک بخش تولیدی بزرگ ،بنابراینهاست.  ، بیش از متوسط همه بخشهای دیگر است تقاضای بخش
 مورد نظر کلیدی است.ها باشد، در این صورت بخش  ر بخشسای از

اما فقط با چند بخشِ محدود رابطه داشته باشد.  ،دارای شاخص پیوند پسین یا پیشین بزرگ باشدکامالً محتمل است که یک بخش 
 پس باید بخش مورد نظر کلیدی نخواهد بود. ها فقط محدود به چند بخش باشد، پیوند بخش مورد نظر با سایر بخشاگر  ،به عبارت دیگر

پسین به صورت زیر تعریف  تغییرات یا شاخص تغییرات را برای پیوندهای پیشین وضریب  تغییرات شاخص انتشار را نیز در نظر گرفت.
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یب تغییرات کوچک وقتی ضر .هستند jهای پیوند پیشین و پسین برای بخش  تغییرات شاخصترتیب ضریب  به ،(09)و  (04)روابط 
توان  ثیر قرار دهد. حال میتری تحت تا طور یکنواخت هها را تقریباً ب تواند سایر بخش گذاری در این بخش می سرمایه یعنی ،باشد

 :کردهای پیوند نرمال  ت را با تقسیم بر شاخصهای تغییرا شاخص
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در صورتی که  ،بنابراینها مرتبط است.  تری با سایر بخش یکنواختطور  هب jطور متوسط بخش  هب یعنی ،تر از یک باشد کوچک    اگر 
 کلیدی است. jباشد، در این صورت بخش  1˂   و  1˃   یا  1˂   و   1˃   

 برآورد نتایج
شد. برای این  های پیشران اقتصاد استان کرمانشاه خواهد ستانده اقدام به استخراج بخشـ  این بخش، با استفاده از جدول داده در

شده توسط منتشر 1959ی سال ستانده ملّـ  از جدول داده ستانده استانی در دسترس نیست،ـ  که جدول داده منظور، با توجه به این

         )25(

 j روابط )24( و )25(، به ترتیب ضریب تغییرات شاخص های پیوند پیشین و پسین برای بخش
هستند. وقتی ضریب تغییرات کوچک باشد، یعنی سرمایه گذاری در این بخش می تواند سایر بخش ها 
را تقریباً به طور یکنواخت تری تحت تاثیر قرار دهد. حال می توان شاخص های تغییرات را با تقسیم بر 

شاخص های پیوند نرمال کرد:

 

 

جای حاصل جمع ستونی،  ، بهاین بر اساسبخشی فراهم شود.  شود تا امکان مقایسۀ بین ل میجا شاخص پیوند پیشین نرما در این
 ( ) به صورت  شود که متوسط هر ستون در نظر گرفته می

   یا   
وجود  ها به بندی رتبه اما بدیهی است که هیچ تفاوتی در نتایج واست.   

   ها را بر متوسط تمامی ضرایب یعنی  ها آن این شاخص کردنحال برای نرمال آید.  نمی
 :کنیم تقسیم می   
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ها تقسیم  راسموسن همان شاخص پیشینِ کل است که بر متوسط شاخص پیشین بخشـ  ، شاخص پیوند پیشینِ هیرشمندر واقع
 :شود طور مشابهی تعریف می راسموسن نیز بهـ  شاخص پیوند پسینِ هیرشمن شده است.
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وسط تمامی عناصر این ماتریس است. اگر متوسط هر ستون به مت    (   )بیانگر نسبت متوسط هر عنصر ماتریس  (،09)رابطه 
که افزایش در تولید  ست. بدین معنادر این صورت بخش دارای شاخص پیشین قوی یا قدرت انتشار باال ،تر باشد بیش از متوسط کل

تر از  اگر متوسط سطر بیش ،برعکس شود. های دیگر می های بخش نهاده تری در تقاضای آن برای بخش مورد نظر موجب افزایش بیش
که مورد  jبدان معنا که محصول نهایی بخش  پیوندِ پسین قوی است.دارای شاخص در این صورت بخش مورد نظر  ،متوسط کل باشد

تر  وقتی شاخص پسین و پیشین برای یک بخش تولیدی بزرگ ،بنابراینهاست.  ، بیش از متوسط همه بخشهای دیگر است تقاضای بخش
 مورد نظر کلیدی است.ها باشد، در این صورت بخش  ر بخشسای از

اما فقط با چند بخشِ محدود رابطه داشته باشد.  ،دارای شاخص پیوند پسین یا پیشین بزرگ باشدکامالً محتمل است که یک بخش 
 پس باید بخش مورد نظر کلیدی نخواهد بود. ها فقط محدود به چند بخش باشد، پیوند بخش مورد نظر با سایر بخشاگر  ،به عبارت دیگر

پسین به صورت زیر تعریف  تغییرات یا شاخص تغییرات را برای پیوندهای پیشین وضریب  تغییرات شاخص انتشار را نیز در نظر گرفت.
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یب تغییرات کوچک وقتی ضر .هستند jهای پیوند پیشین و پسین برای بخش  تغییرات شاخصترتیب ضریب  به ،(09)و  (04)روابط 
توان  ثیر قرار دهد. حال میتری تحت تا طور یکنواخت هها را تقریباً ب تواند سایر بخش گذاری در این بخش می سرمایه یعنی ،باشد

 :کردهای پیوند نرمال  ت را با تقسیم بر شاخصهای تغییرا شاخص
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در صورتی که  ،بنابراینها مرتبط است.  تری با سایر بخش یکنواختطور  هب jطور متوسط بخش  هب یعنی ،تر از یک باشد کوچک    اگر 
 کلیدی است. jباشد، در این صورت بخش  1˂   و  1˃   یا  1˂   و   1˃   

 برآورد نتایج
شد. برای این  های پیشران اقتصاد استان کرمانشاه خواهد ستانده اقدام به استخراج بخشـ  این بخش، با استفاده از جدول داده در

شده توسط منتشر 1959ی سال ستانده ملّـ  از جدول داده ستانده استانی در دسترس نیست،ـ  که جدول داده منظور، با توجه به این
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جای حاصل جمع ستونی،  ، بهاین بر اساسبخشی فراهم شود.  شود تا امکان مقایسۀ بین ل میجا شاخص پیوند پیشین نرما در این
 ( ) به صورت  شود که متوسط هر ستون در نظر گرفته می

   یا   
وجود  ها به بندی رتبه اما بدیهی است که هیچ تفاوتی در نتایج واست.   

   ها را بر متوسط تمامی ضرایب یعنی  ها آن این شاخص کردنحال برای نرمال آید.  نمی
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ها تقسیم  راسموسن همان شاخص پیشینِ کل است که بر متوسط شاخص پیشین بخشـ  ، شاخص پیوند پیشینِ هیرشمندر واقع
 :شود طور مشابهی تعریف می راسموسن نیز بهـ  شاخص پیوند پسینِ هیرشمن شده است.
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وسط تمامی عناصر این ماتریس است. اگر متوسط هر ستون به مت    (   )بیانگر نسبت متوسط هر عنصر ماتریس  (،09)رابطه 
که افزایش در تولید  ست. بدین معنادر این صورت بخش دارای شاخص پیشین قوی یا قدرت انتشار باال ،تر باشد بیش از متوسط کل
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که مورد  jبدان معنا که محصول نهایی بخش  پیوندِ پسین قوی است.دارای شاخص در این صورت بخش مورد نظر  ،متوسط کل باشد

تر  وقتی شاخص پسین و پیشین برای یک بخش تولیدی بزرگ ،بنابراینهاست.  ، بیش از متوسط همه بخشهای دیگر است تقاضای بخش
 مورد نظر کلیدی است.ها باشد، در این صورت بخش  ر بخشسای از

اما فقط با چند بخشِ محدود رابطه داشته باشد.  ،دارای شاخص پیوند پسین یا پیشین بزرگ باشدکامالً محتمل است که یک بخش 
 پس باید بخش مورد نظر کلیدی نخواهد بود. ها فقط محدود به چند بخش باشد، پیوند بخش مورد نظر با سایر بخشاگر  ،به عبارت دیگر
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شد. برای این  های پیشران اقتصاد استان کرمانشاه خواهد ستانده اقدام به استخراج بخشـ  این بخش، با استفاده از جدول داده در

شده توسط منتشر 1959ی سال ستانده ملّـ  از جدول داده ستانده استانی در دسترس نیست،ـ  که جدول داده منظور، با توجه به این

مرتبط است. بنابراین، در صورتی که 
کلیدی است.

برآوردنتایج

در این بخش، با استفاده از جدول داده ـ ستانده اقدام به استخراج بخش های پیشران اقتصاد استان 
کرمانشاه خواهد شد. برای این منظور، با توجه به این که جدول دادهـ  ستانده استانی در دسترس نیست، 
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از جدول داده ـ ستانده ملّی سال 1395 منتشرشده توسط بانک مرکزی ایران1 و داده های حساب های 
منطقه ای استان کرمانشاه سال 21398 برای استخراج و تعدیل ضرایب استانی استفاده شده است. در این 
بخش، ابتدا با استفاده از ضرایب ماتریس دادهـ  ستانده ملّی و استخراج ضرایب فنی دادهـ  ستانده استانی، 
اقدام به محاسبه پیونده های پسین و پیشین مستقیم )جزئی( و مستقیم و غیرمستقیم )کل( بخش های 
اقتصادی استان نموده و سپس برای مقایسه این بخش ها استانداردسازی ضرایب انجام شده است، و در 
ادامه اقدام به استخراج بخش های پیشران خواهد شد. به طور کلی، ضریب پیوستگی پسین اثربخشی 
مستقیم و غیرمستقیم تغییرات تقاضای نهایی را بر ساختار تولیدی بخش های مختلف اقتصاد نشان 
می دهد. ضرایب پسین به سه گروه تقسیم می شوند: پیوندهای پسین مستقیم )جزئی( نشان می دهند 
که بخش مورد نظر در فرایند تولید خود چه میزان از کاالها و خدمات سایر بخش ها را به عنوان واسطه 
مورد استفاده قرار می دهد؛ پیوندهای های پسین مستقیم و غیرمستقیم )کلی( که همان ضریب فزاینده 

تولید است؛ و پیوندهای پسین مستقیم و غیرمستقیم نرمال شده.
همچنین، پیوند پیشین عرضه تولید یک بخش به سایر بخش ها را آشکار می کند و نشان دهندۀ 
این است که محصول نهایی یک بخش، به چه میزان در بخش های دیگر به عنوان نهاده واسطه استفاده 
می شود )بانویی و همکاران، 1386(. پیوندهای پیشین بر اساس ساختار تولید و چگونگی توزیع تولید 
هر بخش به سایر بخش های اقتصادی محاسبه می شوند. در واقع، پیوند پیشین بین فعالیت ها بیان 
می کند که هر یک ریال ستانده هر فعالیت، به کدامین فعالیت ها فروخته شده است. هرچه این ضریب 
اقتصادی  با سایر بخش های  مقایسه  در  آن بخش  نشان می دهد که  باشد،  بیش تر  برای یک بخش 
تقسیم می شوند:  به سه دسته  نیز  پیشین  پیوندهای  فروش می رسد.  به  واسطه ای  کاالی  عنوان  به 
پیوندهای پیشین مستقیم )جزئی(؛ پیوندهای پیشین مستقیم و غیرمستقیم )کلی( که همان ضریب 

فزاینده عرضه است؛ و پیوندهای پیشین مستقیم و غیرمستقیم نرمال شده. 
در سال 1398  استان  اقتصادی  پیشین بخش های  و  پسین  پیوندهای  برای محاسبه  ادامه،  در 
محاسبه خواهد شد. شایان اشاره است که دلیل انتخاب سال 1398 به عنوان سال مرجع محاسبات 
این موضوع بوده است که داده های مستند و قابل اعتبار موجود در مرکز آمار تا سال 1398 موجود 
است و همچنین با توجه به اعمال مجدد تحریم ها و همچنین بروز پاندمی کووید-19، به عنوان یک 
اقتصادی  واقعیت های  به  داده ها  نزدیک ترین  سال 1398  داده های  استان،  و  ملّی  اقتصاد  به  شوک 

.www.cbi.ir 1. جدول داده ـ ستانده ملّی برای سال 1395 به آدرس
.www.amar.org.ir 2. حساب های ملّی و منطقه ای منتشرشده توسط مرکز آمار ایران به آدرس
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موجود در استان هستند. همچنین، برای استفاده و تحلیل تمامی بخش های اقتصادی استان، اعم از 
بخش های قوی و ضعیف اقتصاد و عدم حذف بخش های ضعیف از تحلیل ها، در محاسبۀ پیوندها از 
شاخص ضریب مکانی تعدیل شده فلگ MFLQ استفاده شده است. نتایج محاسبات پیوندهای پسین و 

پیشین نیز در جداول پیوست ارائه شده و در متن مطالعه فقط به ارائه نتایج اکتفا شده است.
با توجه به نتایج محاسبه شده و بر مبنای ضرایب پسین، بخش هایی را می توان به عنوان بخش های 
پیشران معرفی نمود که مقدار ضریب پسین مستقیم و غیرمستقیم آن ها بیش تر از یک باشد و بر اساس 
این، بخش هایی در این گروه قرار خواهند گرفت، مانند: تولید محصوالت غذایی، تولید منسوجات، تولید 
چرم و فرآورده های وابسته، تولید کاغذ و فرآورده های کاغذي، تولید کک، فرآورده هاي حاصل از پاالیش 
نفت، تولید مواد شیمیایي و فرآورده هاي شیمیایي، تولید داروها و فرآورده های دارویی و شیمیایی و 
گیاهی، تولید فرآورده هاي الستیکی و پالستیکی، تولید فلزات پایه، تولید محصوالت فلزي ساخته شده 
نیم تریلر،  و  تریلر  موتوري،  نقلیه  وسایل  تولید  برقی،  تجهیزات  تولید  تجهیزات،  و  ماشین آالت  به جز 
تولید سایر تجهیزات حمل ونقل، تولید برق، عمده فروشي، خرده فروشی به جز وسایل نقلیه موتوري و 

موتورسیکلت، حمل ونقل جاده اي، بانک و موسسه های مالی، سایر فعالیت های حرفه ای، علمی و فنی.
به  را می توان  بر مبنای ضرایب پیشین، بخش هایی  و  نتایج محاسبه شده  به  توجه  با  همچنین، 
عنوان بخش های پیشران معرفی نمود که مقدار ضریب پیشین مستقیم و غیرمستقیم آن ها بیش تر 
این گروه قرار خواهند گرفت، مانند: تولید منسوجات،  این، بخش هایی در  از یک باشد و بر اساس 
تولید کک، فرآورده هاي حاصل از پاالیش نفت، تولید مواد شیمیایي و فرآورده هاي شیمیایي، تولید 
برق، خدمات واحدهاي مسکوني اجاري، خدمات واحدهاي غیرمسکوني، خدمات دالالن مستغالت، 
دفاع و امنیت، آموزش زیِر دیپلم )پیش دبستانی، ابتدایي و متوسطه( دولتي، آموزش عالي خصوصي، 
و خانگي،  و شخصي  اجتماعي  درمان خصوصي، سایر خدمات عمومي،  و  بهداشت  آموزش ها،  سایر 

فعالیت های سرگرمی، فرهنگی، تفریحی و ورزشی.
همچنین، بخش هایی را می توان به عنوان بخش های پیشران بر مبنای ضرایب همبستگی پسین و 
پیشین مستقیم و غیرمستقیم معرفی نمود که هر دوی این ضرایب مقداری بزرگ تر از یک داشته باشند. بر 
اساس این، بخش های تولید منسوجات، تولید کک، فرآورده هاي حاصل از پاالیش نفت، تولید مواد شیمیایي 
و فرآورده هاي شیمیایي و تولید برق در این گروه قرار خواهند گرفت. همان طور که در بخش های قبل اشاره 
شد، برای استخراج تصویر بهتری از وضعیت بخش های اقتصادی می توان از تحلیل شاخص های حساسیت 
و انتشار استفاده نمود. ابتدا پس از محاسبه ضرایب پسین و پیشین و استفاده از ماتریس های دادهـ  ستانده 
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مربوط به جدول دادهـ  ستانده، ضریب تغییرات برای هر یک از ضرایب محاسبه خواهد شد.

 

 

 ن و پیشین مستقیم و غیرمستقیمهای پیشران بر مبنای ضرایب همبستگی پسی توان به عنوان بخش هایی را می بخشهمچنین، 
تولید کک، های تولید منسوجات،  بخش ،این بر اساس .تر از یک داشته باشند دوی این ضرایب مقداری بزرگ معرفی نمود که هر

طور  همانو تولید برق در این گروه قرار خواهند گرفت.  های شیمیایی تولید مواد شیمیایی و فرآورده، نفتهای حاصل از پاالیش  فرآورده
ی حساسیت و ها شاخص توان از تحلیل های اقتصادی می از وضعیت بخش یبرای استخراج تصویر بهتر های قبل اشاره شد، که در بخش

ستانده، ـ  ستانده مربوط به جدول دادهـ  های داده پسین و پیشین و استفاده از ماتریسابتدا پس از محاسبه ضرایب انتشار استفاده نمود. 
 ر یک از ضرایب محاسبه خواهد شد.ضریب تغییرات برای ه
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یب تغییرات کوچک وقتی ضر .هستند jهای پیوند پیشین و پسین برای بخش  ترتیب ضریب تغییرات شاخص ( به05( و )01)روابط 
ثیر قرار دهد. حال تری تحت تا طور یکنواخت هها را تقریباً ب تواند سایر بخش میگذاری در این بخش  ست که سرمایهباشد بدان معنا

 :های پیوند نرمال نمود ت را با تقسیم بر شاخصهای تغییرا توان شاخص می

                    (91   )                                                                   

   
     =    

                    (91                                                      )          = 
   

   
     

در  ،بنابراینها مرتبط است.  تری با سایر بخش طور یکنواخت هب jطور متوسط بخش  هست که بر از یک باشد بدان معنات کوچک    اگر 
در  محاسبات را توان نتیجۀ ، میاین کلیدی است. بر اساس jباشد، در این صورت بخش  1˂   و  1˃   یا  1˂   و  1˃   صورتی که 

 ارائه داد. (0ول )جد
 

 های کلیدی اقتصاد استان بر مبنای شاخص ضریب تغییرات استخراج بخش :2جدول 

 شرح فعالیت
 غیرمستقیمضرایب پسین مستقیم و 

        
144190/1 تولید محصوالت غذایی  915949/1  

599919/1 های وابسته تولید چرم و فرآورده  990109/0  
144915/1 های شیمیایی تولید مواد شیمیایی و فرآورده  949951/1  

991199/1 های الستیکی و پالستیکی تولید فرآورده  441191/4  
011199/1 تولید فلزات پایه  919995/9  

99110/1 آالت و تجهیزات جز ماشینشده بهتولید محصوالت فلزی ساخته  900119/9  
999411/1 تریلر تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم  911559/9  

99990/1 نقلوتولید سایر تجهیزات حمل  905551/0  
119059/1 موتورسیکلتجز وسایل نقلیه موتوری و فروشی بهفروشی، خردهعمده  991111/9  

111941/1 ایونقل جادهحمل  141410/1  

مستقیمضرایب پیشین مستقیم و غیر شرح فعالیت  
        

45594/1 برق   511945/0  
410110/1 دفاع و امنیت  550911/0  

119114/1 ، ابتدایی و متوسطه( دولتییدبستاندیپلم )پیش آموزش زیرِ  11110/09  
999411/1 هاسایر آموزش  145509/9  

105150/1 بهداشت و درمان خصوصی  01195/15  

       )28(

 

 

 ن و پیشین مستقیم و غیرمستقیمهای پیشران بر مبنای ضرایب همبستگی پسی توان به عنوان بخش هایی را می بخشهمچنین، 
تولید کک، های تولید منسوجات،  بخش ،این بر اساس .تر از یک داشته باشند دوی این ضرایب مقداری بزرگ معرفی نمود که هر

طور  همانو تولید برق در این گروه قرار خواهند گرفت.  های شیمیایی تولید مواد شیمیایی و فرآورده، نفتهای حاصل از پاالیش  فرآورده
ی حساسیت و ها شاخص توان از تحلیل های اقتصادی می از وضعیت بخش یبرای استخراج تصویر بهتر های قبل اشاره شد، که در بخش

ستانده، ـ  ستانده مربوط به جدول دادهـ  های داده پسین و پیشین و استفاده از ماتریسابتدا پس از محاسبه ضرایب انتشار استفاده نمود. 
 ر یک از ضرایب محاسبه خواهد شد.ضریب تغییرات برای ه
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یب تغییرات کوچک وقتی ضر .هستند jهای پیوند پیشین و پسین برای بخش  ترتیب ضریب تغییرات شاخص ( به05( و )01)روابط 
ثیر قرار دهد. حال تری تحت تا طور یکنواخت هها را تقریباً ب تواند سایر بخش میگذاری در این بخش  ست که سرمایهباشد بدان معنا

 :های پیوند نرمال نمود ت را با تقسیم بر شاخصهای تغییرا توان شاخص می

                    (91   )                                                                   
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                    (91                                                      )          = 
   

   
     

در  ،بنابراینها مرتبط است.  تری با سایر بخش طور یکنواخت هب jطور متوسط بخش  هست که بر از یک باشد بدان معنات کوچک    اگر 
در  محاسبات را توان نتیجۀ ، میاین کلیدی است. بر اساس jباشد، در این صورت بخش  1˂   و  1˃   یا  1˂   و  1˃   صورتی که 

 ارائه داد. (0ول )جد
 

 های کلیدی اقتصاد استان بر مبنای شاخص ضریب تغییرات استخراج بخش :2جدول 

 شرح فعالیت
 غیرمستقیمضرایب پسین مستقیم و 

        
144190/1 تولید محصوالت غذایی  915949/1  

599919/1 های وابسته تولید چرم و فرآورده  990109/0  
144915/1 های شیمیایی تولید مواد شیمیایی و فرآورده  949951/1  

991199/1 های الستیکی و پالستیکی تولید فرآورده  441191/4  
011199/1 تولید فلزات پایه  919995/9  

99110/1 آالت و تجهیزات جز ماشینشده بهتولید محصوالت فلزی ساخته  900119/9  
999411/1 تریلر تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم  911559/9  

99990/1 نقلوتولید سایر تجهیزات حمل  905551/0  
119059/1 موتورسیکلتجز وسایل نقلیه موتوری و فروشی بهفروشی، خردهعمده  991111/9  

111941/1 ایونقل جادهحمل  141410/1  

مستقیمضرایب پیشین مستقیم و غیر شرح فعالیت  
        

45594/1 برق   511945/0  
410110/1 دفاع و امنیت  550911/0  

119114/1 ، ابتدایی و متوسطه( دولتییدبستاندیپلم )پیش آموزش زیرِ  11110/09  
999411/1 هاسایر آموزش  145509/9  

105150/1 بهداشت و درمان خصوصی  01195/15  

        )29(

 j روابط )28( و )29( به ترتیب ضریب تغییرات شاخص های پیوند پیشین و پسین برای بخش
هستند. وقتی ضریب تغییرات کوچک باشد بدان معناست که سرمایه گذاری در این بخش می تواند 
سایر بخش ها را تقریباً به طور یکنواخت تری تحت تاثیر قرار دهد. حال می توان شاخص های تغییرات 

را با تقسیم بر شاخص های پیوند نرمال نمود:

 

 

 ن و پیشین مستقیم و غیرمستقیمهای پیشران بر مبنای ضرایب همبستگی پسی توان به عنوان بخش هایی را می بخشهمچنین، 
تولید کک، های تولید منسوجات،  بخش ،این بر اساس .تر از یک داشته باشند دوی این ضرایب مقداری بزرگ معرفی نمود که هر

طور  همانو تولید برق در این گروه قرار خواهند گرفت.  های شیمیایی تولید مواد شیمیایی و فرآورده، نفتهای حاصل از پاالیش  فرآورده
ی حساسیت و ها شاخص توان از تحلیل های اقتصادی می از وضعیت بخش یبرای استخراج تصویر بهتر های قبل اشاره شد، که در بخش

ستانده، ـ  ستانده مربوط به جدول دادهـ  های داده پسین و پیشین و استفاده از ماتریسابتدا پس از محاسبه ضرایب انتشار استفاده نمود. 
 ر یک از ضرایب محاسبه خواهد شد.ضریب تغییرات برای ه
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یب تغییرات کوچک وقتی ضر .هستند jهای پیوند پیشین و پسین برای بخش  ترتیب ضریب تغییرات شاخص ( به05( و )01)روابط 
ثیر قرار دهد. حال تری تحت تا طور یکنواخت هها را تقریباً ب تواند سایر بخش میگذاری در این بخش  ست که سرمایهباشد بدان معنا

 :های پیوند نرمال نمود ت را با تقسیم بر شاخصهای تغییرا توان شاخص می

                    (91   )                                                                   
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در  ،بنابراینها مرتبط است.  تری با سایر بخش طور یکنواخت هب jطور متوسط بخش  هست که بر از یک باشد بدان معنات کوچک    اگر 
در  محاسبات را توان نتیجۀ ، میاین کلیدی است. بر اساس jباشد، در این صورت بخش  1˂   و  1˃   یا  1˂   و  1˃   صورتی که 

 ارائه داد. (0ول )جد
 

 های کلیدی اقتصاد استان بر مبنای شاخص ضریب تغییرات استخراج بخش :2جدول 

 شرح فعالیت
 غیرمستقیمضرایب پسین مستقیم و 

        
144190/1 تولید محصوالت غذایی  915949/1  

599919/1 های وابسته تولید چرم و فرآورده  990109/0  
144915/1 های شیمیایی تولید مواد شیمیایی و فرآورده  949951/1  

991199/1 های الستیکی و پالستیکی تولید فرآورده  441191/4  
011199/1 تولید فلزات پایه  919995/9  

99110/1 آالت و تجهیزات جز ماشینشده بهتولید محصوالت فلزی ساخته  900119/9  
999411/1 تریلر تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم  911559/9  

99990/1 نقلوتولید سایر تجهیزات حمل  905551/0  
119059/1 موتورسیکلتجز وسایل نقلیه موتوری و فروشی بهفروشی، خردهعمده  991111/9  

111941/1 ایونقل جادهحمل  141410/1  

مستقیمضرایب پیشین مستقیم و غیر شرح فعالیت  
        

45594/1 برق   511945/0  
410110/1 دفاع و امنیت  550911/0  

119114/1 ، ابتدایی و متوسطه( دولتییدبستاندیپلم )پیش آموزش زیرِ  11110/09  
999411/1 هاسایر آموزش  145509/9  

105150/1 بهداشت و درمان خصوصی  01195/15  

            )30(

 

 

 ن و پیشین مستقیم و غیرمستقیمهای پیشران بر مبنای ضرایب همبستگی پسی توان به عنوان بخش هایی را می بخشهمچنین، 
تولید کک، های تولید منسوجات،  بخش ،این بر اساس .تر از یک داشته باشند دوی این ضرایب مقداری بزرگ معرفی نمود که هر

طور  همانو تولید برق در این گروه قرار خواهند گرفت.  های شیمیایی تولید مواد شیمیایی و فرآورده، نفتهای حاصل از پاالیش  فرآورده
ی حساسیت و ها شاخص توان از تحلیل های اقتصادی می از وضعیت بخش یبرای استخراج تصویر بهتر های قبل اشاره شد، که در بخش

ستانده، ـ  ستانده مربوط به جدول دادهـ  های داده پسین و پیشین و استفاده از ماتریسابتدا پس از محاسبه ضرایب انتشار استفاده نمود. 
 ر یک از ضرایب محاسبه خواهد شد.ضریب تغییرات برای ه
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یب تغییرات کوچک وقتی ضر .هستند jهای پیوند پیشین و پسین برای بخش  ترتیب ضریب تغییرات شاخص ( به05( و )01)روابط 
ثیر قرار دهد. حال تری تحت تا طور یکنواخت هها را تقریباً ب تواند سایر بخش میگذاری در این بخش  ست که سرمایهباشد بدان معنا

 :های پیوند نرمال نمود ت را با تقسیم بر شاخصهای تغییرا توان شاخص می

                    (91   )                                                                   
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در  ،بنابراینها مرتبط است.  تری با سایر بخش طور یکنواخت هب jطور متوسط بخش  هست که بر از یک باشد بدان معنات کوچک    اگر 
در  محاسبات را توان نتیجۀ ، میاین کلیدی است. بر اساس jباشد، در این صورت بخش  1˂   و  1˃   یا  1˂   و  1˃   صورتی که 

 ارائه داد. (0ول )جد
 

 های کلیدی اقتصاد استان بر مبنای شاخص ضریب تغییرات استخراج بخش :2جدول 

 شرح فعالیت
 غیرمستقیمضرایب پسین مستقیم و 

        
144190/1 تولید محصوالت غذایی  915949/1  

599919/1 های وابسته تولید چرم و فرآورده  990109/0  
144915/1 های شیمیایی تولید مواد شیمیایی و فرآورده  949951/1  

991199/1 های الستیکی و پالستیکی تولید فرآورده  441191/4  
011199/1 تولید فلزات پایه  919995/9  

99110/1 آالت و تجهیزات جز ماشینشده بهتولید محصوالت فلزی ساخته  900119/9  
999411/1 تریلر تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم  911559/9  

99990/1 نقلوتولید سایر تجهیزات حمل  905551/0  
119059/1 موتورسیکلتجز وسایل نقلیه موتوری و فروشی بهفروشی، خردهعمده  991111/9  

111941/1 ایونقل جادهحمل  141410/1  

مستقیمضرایب پیشین مستقیم و غیر شرح فعالیت  
        

45594/1 برق   511945/0  
410110/1 دفاع و امنیت  550911/0  

119114/1 ، ابتدایی و متوسطه( دولتییدبستاندیپلم )پیش آموزش زیرِ  11110/09  
999411/1 هاسایر آموزش  145509/9  

105150/1 بهداشت و درمان خصوصی  01195/15  

             )31(
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در  ،بنابراینها مرتبط است.  تری با سایر بخش طور یکنواخت هب jطور متوسط بخش  هست که بر از یک باشد بدان معنات کوچک    اگر 
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144190/1 تولید محصوالت غذایی  915949/1  

599919/1 های وابسته تولید چرم و فرآورده  990109/0  
144915/1 های شیمیایی تولید مواد شیمیایی و فرآورده  949951/1  

991199/1 های الستیکی و پالستیکی تولید فرآورده  441191/4  
011199/1 تولید فلزات پایه  919995/9  
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144190/1 تولید محصوالت غذایی  915949/1  

599919/1 های وابسته تولید چرم و فرآورده  990109/0  
144915/1 های شیمیایی تولید مواد شیمیایی و فرآورده  949951/1  

991199/1 های الستیکی و پالستیکی تولید فرآورده  441191/4  
011199/1 تولید فلزات پایه  919995/9  

99110/1 آالت و تجهیزات جز ماشینشده بهتولید محصوالت فلزی ساخته  900119/9  
999411/1 تریلر تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم  911559/9  

99990/1 نقلوتولید سایر تجهیزات حمل  905551/0  
119059/1 موتورسیکلتجز وسایل نقلیه موتوری و فروشی بهفروشی، خردهعمده  991111/9  

111941/1 ایونقل جادهحمل  141410/1  

مستقیمضرایب پیشین مستقیم و غیر شرح فعالیت  
        

45594/1 برق   511945/0  
410110/1 دفاع و امنیت  550911/0  

119114/1 ، ابتدایی و متوسطه( دولتییدبستاندیپلم )پیش آموزش زیرِ  11110/09  
999411/1 هاسایر آموزش  145509/9  

105150/1 بهداشت و درمان خصوصی  01195/15  

سایر بخش ها مرتبط است. بنابراین، در صورتی که 
صورت بخش j کلیدی است. بر اساس این، می توان نتیجۀ محاسبات را در جدول )2( ارائه داد.

جدول2:استخراجبخشهایکلیدیاقتصاداستانبرمبنایشاخصضریبتغییرات

شرحفعاليت
ضرایبپسينمستقيموغيرمستقيم

 

 

 ن و پیشین مستقیم و غیرمستقیمهای پیشران بر مبنای ضرایب همبستگی پسی توان به عنوان بخش هایی را می بخشهمچنین، 
تولید کک، های تولید منسوجات،  بخش ،این بر اساس .تر از یک داشته باشند دوی این ضرایب مقداری بزرگ معرفی نمود که هر

طور  همانو تولید برق در این گروه قرار خواهند گرفت.  های شیمیایی تولید مواد شیمیایی و فرآورده، نفتهای حاصل از پاالیش  فرآورده
ی حساسیت و ها شاخص توان از تحلیل های اقتصادی می از وضعیت بخش یبرای استخراج تصویر بهتر های قبل اشاره شد، که در بخش

ستانده، ـ  ستانده مربوط به جدول دادهـ  های داده پسین و پیشین و استفاده از ماتریسابتدا پس از محاسبه ضرایب انتشار استفاده نمود. 
 ر یک از ضرایب محاسبه خواهد شد.ضریب تغییرات برای ه
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یب تغییرات کوچک وقتی ضر .هستند jهای پیوند پیشین و پسین برای بخش  ترتیب ضریب تغییرات شاخص ( به05( و )01)روابط 
ثیر قرار دهد. حال تری تحت تا طور یکنواخت هها را تقریباً ب تواند سایر بخش میگذاری در این بخش  ست که سرمایهباشد بدان معنا

 :های پیوند نرمال نمود ت را با تقسیم بر شاخصهای تغییرا توان شاخص می

                    (91   )                                                                   

   
     =    

                    (91                                                      )          = 
   

   
     

در  ،بنابراینها مرتبط است.  تری با سایر بخش طور یکنواخت هب jطور متوسط بخش  هست که بر از یک باشد بدان معنات کوچک    اگر 
در  محاسبات را توان نتیجۀ ، میاین کلیدی است. بر اساس jباشد، در این صورت بخش  1˂   و  1˃   یا  1˂   و  1˃   صورتی که 

 ارائه داد. (0ول )جد
 

 های کلیدی اقتصاد استان بر مبنای شاخص ضریب تغییرات استخراج بخش :2جدول 

 شرح فعالیت
 غیرمستقیمضرایب پسین مستقیم و 

        
144190/1 تولید محصوالت غذایی  915949/1  

599919/1 های وابسته تولید چرم و فرآورده  990109/0  
144915/1 های شیمیایی تولید مواد شیمیایی و فرآورده  949951/1  

991199/1 های الستیکی و پالستیکی تولید فرآورده  441191/4  
011199/1 تولید فلزات پایه  919995/9  

99110/1 آالت و تجهیزات جز ماشینشده بهتولید محصوالت فلزی ساخته  900119/9  
999411/1 تریلر تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم  911559/9  

99990/1 نقلوتولید سایر تجهیزات حمل  905551/0  
119059/1 موتورسیکلتجز وسایل نقلیه موتوری و فروشی بهفروشی، خردهعمده  991111/9  

111941/1 ایونقل جادهحمل  141410/1  

مستقیمضرایب پیشین مستقیم و غیر شرح فعالیت  
        

45594/1 برق   511945/0  
410110/1 دفاع و امنیت  550911/0  

119114/1 ، ابتدایی و متوسطه( دولتییدبستاندیپلم )پیش آموزش زیرِ  11110/09  
999411/1 هاسایر آموزش  145509/9  

105150/1 بهداشت و درمان خصوصی  01195/15  

 

 

 ن و پیشین مستقیم و غیرمستقیمهای پیشران بر مبنای ضرایب همبستگی پسی توان به عنوان بخش هایی را می بخشهمچنین، 
تولید کک، های تولید منسوجات،  بخش ،این بر اساس .تر از یک داشته باشند دوی این ضرایب مقداری بزرگ معرفی نمود که هر

طور  همانو تولید برق در این گروه قرار خواهند گرفت.  های شیمیایی تولید مواد شیمیایی و فرآورده، نفتهای حاصل از پاالیش  فرآورده
ی حساسیت و ها شاخص توان از تحلیل های اقتصادی می از وضعیت بخش یبرای استخراج تصویر بهتر های قبل اشاره شد، که در بخش

ستانده، ـ  ستانده مربوط به جدول دادهـ  های داده پسین و پیشین و استفاده از ماتریسابتدا پس از محاسبه ضرایب انتشار استفاده نمود. 
 ر یک از ضرایب محاسبه خواهد شد.ضریب تغییرات برای ه
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یب تغییرات کوچک وقتی ضر .هستند jهای پیوند پیشین و پسین برای بخش  ترتیب ضریب تغییرات شاخص ( به05( و )01)روابط 
ثیر قرار دهد. حال تری تحت تا طور یکنواخت هها را تقریباً ب تواند سایر بخش میگذاری در این بخش  ست که سرمایهباشد بدان معنا

 :های پیوند نرمال نمود ت را با تقسیم بر شاخصهای تغییرا توان شاخص می

                    (91   )                                                                   

   
     =    

                    (91                                                      )          = 
   

   
     

در  ،بنابراینها مرتبط است.  تری با سایر بخش طور یکنواخت هب jطور متوسط بخش  هست که بر از یک باشد بدان معنات کوچک    اگر 
در  محاسبات را توان نتیجۀ ، میاین کلیدی است. بر اساس jباشد، در این صورت بخش  1˂   و  1˃   یا  1˂   و  1˃   صورتی که 

 ارائه داد. (0ول )جد
 

 های کلیدی اقتصاد استان بر مبنای شاخص ضریب تغییرات استخراج بخش :2جدول 

 شرح فعالیت
 غیرمستقیمضرایب پسین مستقیم و 

        
144190/1 تولید محصوالت غذایی  915949/1  

599919/1 های وابسته تولید چرم و فرآورده  990109/0  
144915/1 های شیمیایی تولید مواد شیمیایی و فرآورده  949951/1  

991199/1 های الستیکی و پالستیکی تولید فرآورده  441191/4  
011199/1 تولید فلزات پایه  919995/9  

99110/1 آالت و تجهیزات جز ماشینشده بهتولید محصوالت فلزی ساخته  900119/9  
999411/1 تریلر تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم  911559/9  

99990/1 نقلوتولید سایر تجهیزات حمل  905551/0  
119059/1 موتورسیکلتجز وسایل نقلیه موتوری و فروشی بهفروشی، خردهعمده  991111/9  

111941/1 ایونقل جادهحمل  141410/1  

مستقیمضرایب پیشین مستقیم و غیر شرح فعالیت  
        

45594/1 برق   511945/0  
410110/1 دفاع و امنیت  550911/0  

119114/1 ، ابتدایی و متوسطه( دولتییدبستاندیپلم )پیش آموزش زیرِ  11110/09  
999411/1 هاسایر آموزش  145509/9  

105150/1 بهداشت و درمان خصوصی  01195/15  

0/1441528/369347تولید محصوالت غذایی
0/9735172/352823تولید چرم و فرآورده های وابسته

0/1447898/343398تولید مواد شیمیایي و فرآورده هاي شیمیایي
0/3706774/441631تولید فرآورده هاي الستیکی و پالستیکی

0/2681575/503539تولید فلزات پایه
0/576123/322167تولید محصوالت فلزي ساخته شده به جز ماشین آالت و تجهیزات

0/5774863/316997تولید وسایل نقلیه موتوري، تریلر و نیم تریلر
0/775522/729996تولید سایر تجهیزات حمل ونقل
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ادامهجدول2:استخراجبخشهایکلیدیاقتصاداستانبرمبنایشاخصضریبتغییرات

شرحفعاليت
ضرایبپيشينمستقيموغيرمستقيم

 

 

 ن و پیشین مستقیم و غیرمستقیمهای پیشران بر مبنای ضرایب همبستگی پسی توان به عنوان بخش هایی را می بخشهمچنین، 
تولید کک، های تولید منسوجات،  بخش ،این بر اساس .تر از یک داشته باشند دوی این ضرایب مقداری بزرگ معرفی نمود که هر

طور  همانو تولید برق در این گروه قرار خواهند گرفت.  های شیمیایی تولید مواد شیمیایی و فرآورده، نفتهای حاصل از پاالیش  فرآورده
ی حساسیت و ها شاخص توان از تحلیل های اقتصادی می از وضعیت بخش یبرای استخراج تصویر بهتر های قبل اشاره شد، که در بخش

ستانده، ـ  ستانده مربوط به جدول دادهـ  های داده پسین و پیشین و استفاده از ماتریسابتدا پس از محاسبه ضرایب انتشار استفاده نمود. 
 ر یک از ضرایب محاسبه خواهد شد.ضریب تغییرات برای ه
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یب تغییرات کوچک وقتی ضر .هستند jهای پیوند پیشین و پسین برای بخش  ترتیب ضریب تغییرات شاخص ( به05( و )01)روابط 
ثیر قرار دهد. حال تری تحت تا طور یکنواخت هها را تقریباً ب تواند سایر بخش میگذاری در این بخش  ست که سرمایهباشد بدان معنا

 :های پیوند نرمال نمود ت را با تقسیم بر شاخصهای تغییرا توان شاخص می

                    (91   )                                                                   

   
     =    

                    (91                                                      )          = 
   

   
     

در  ،بنابراینها مرتبط است.  تری با سایر بخش طور یکنواخت هب jطور متوسط بخش  هست که بر از یک باشد بدان معنات کوچک    اگر 
در  محاسبات را توان نتیجۀ ، میاین کلیدی است. بر اساس jباشد، در این صورت بخش  1˂   و  1˃   یا  1˂   و  1˃   صورتی که 

 ارائه داد. (0ول )جد
 

 های کلیدی اقتصاد استان بر مبنای شاخص ضریب تغییرات استخراج بخش :2جدول 

 شرح فعالیت
 غیرمستقیمضرایب پسین مستقیم و 

        
144190/1 تولید محصوالت غذایی  915949/1  

599919/1 های وابسته تولید چرم و فرآورده  990109/0  
144915/1 های شیمیایی تولید مواد شیمیایی و فرآورده  949951/1  

991199/1 های الستیکی و پالستیکی تولید فرآورده  441191/4  
011199/1 تولید فلزات پایه  919995/9  

99110/1 آالت و تجهیزات جز ماشینشده بهتولید محصوالت فلزی ساخته  900119/9  
999411/1 تریلر تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم  911559/9  

99990/1 نقلوتولید سایر تجهیزات حمل  905551/0  
119059/1 موتورسیکلتجز وسایل نقلیه موتوری و فروشی بهفروشی، خردهعمده  991111/9  

111941/1 ایونقل جادهحمل  141410/1  

مستقیمضرایب پیشین مستقیم و غیر شرح فعالیت  
        

45594/1 برق   511945/0  
410110/1 دفاع و امنیت  550911/0  

119114/1 ، ابتدایی و متوسطه( دولتییدبستاندیپلم )پیش آموزش زیرِ  11110/09  
999411/1 هاسایر آموزش  145509/9  

105150/1 بهداشت و درمان خصوصی  01195/15  

 

 

 ن و پیشین مستقیم و غیرمستقیمهای پیشران بر مبنای ضرایب همبستگی پسی توان به عنوان بخش هایی را می بخشهمچنین، 
تولید کک، های تولید منسوجات،  بخش ،این بر اساس .تر از یک داشته باشند دوی این ضرایب مقداری بزرگ معرفی نمود که هر

طور  همانو تولید برق در این گروه قرار خواهند گرفت.  های شیمیایی تولید مواد شیمیایی و فرآورده، نفتهای حاصل از پاالیش  فرآورده
ی حساسیت و ها شاخص توان از تحلیل های اقتصادی می از وضعیت بخش یبرای استخراج تصویر بهتر های قبل اشاره شد، که در بخش

ستانده، ـ  ستانده مربوط به جدول دادهـ  های داده پسین و پیشین و استفاده از ماتریسابتدا پس از محاسبه ضرایب انتشار استفاده نمود. 
 ر یک از ضرایب محاسبه خواهد شد.ضریب تغییرات برای ه
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یب تغییرات کوچک وقتی ضر .هستند jهای پیوند پیشین و پسین برای بخش  ترتیب ضریب تغییرات شاخص ( به05( و )01)روابط 
ثیر قرار دهد. حال تری تحت تا طور یکنواخت هها را تقریباً ب تواند سایر بخش میگذاری در این بخش  ست که سرمایهباشد بدان معنا

 :های پیوند نرمال نمود ت را با تقسیم بر شاخصهای تغییرا توان شاخص می

                    (91   )                                                                   

   
     =    

                    (91                                                      )          = 
   

   
     

در  ،بنابراینها مرتبط است.  تری با سایر بخش طور یکنواخت هب jطور متوسط بخش  هست که بر از یک باشد بدان معنات کوچک    اگر 
در  محاسبات را توان نتیجۀ ، میاین کلیدی است. بر اساس jباشد، در این صورت بخش  1˂   و  1˃   یا  1˂   و  1˃   صورتی که 

 ارائه داد. (0ول )جد
 

 های کلیدی اقتصاد استان بر مبنای شاخص ضریب تغییرات استخراج بخش :2جدول 

 شرح فعالیت
 غیرمستقیمضرایب پسین مستقیم و 

        
144190/1 تولید محصوالت غذایی  915949/1  

599919/1 های وابسته تولید چرم و فرآورده  990109/0  
144915/1 های شیمیایی تولید مواد شیمیایی و فرآورده  949951/1  

991199/1 های الستیکی و پالستیکی تولید فرآورده  441191/4  
011199/1 تولید فلزات پایه  919995/9  

99110/1 آالت و تجهیزات جز ماشینشده بهتولید محصوالت فلزی ساخته  900119/9  
999411/1 تریلر تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم  911559/9  

99990/1 نقلوتولید سایر تجهیزات حمل  905551/0  
119059/1 موتورسیکلتجز وسایل نقلیه موتوری و فروشی بهفروشی، خردهعمده  991111/9  

111941/1 ایونقل جادهحمل  141410/1  

مستقیمضرایب پیشین مستقیم و غیر شرح فعالیت  
        

45594/1 برق   511945/0  
410110/1 دفاع و امنیت  550911/0  

119114/1 ، ابتدایی و متوسطه( دولتییدبستاندیپلم )پیش آموزش زیرِ  11110/09  
999411/1 هاسایر آموزش  145509/9  

105150/1 بهداشت و درمان خصوصی  01195/15  

0/1672937/556811عمده فروشي، خرده فروشی به جز وسایل نقلیه موتوري و موتورسیکلت
0/1815418/148462حمل ونقل جاده اي

0/499742/900549برق 
0/4828022/992301دفاع و امنیت

0/01718427/66012آموزش زیِر دیپلم )پیش دبستانی، ابتدایي و متوسطه( دولتي
0/3554813/649925سایر آموزش ها

0/02969219/20079بهداشت و درمان خصوصي
0/2774894/302893سایر خدمات عمومي، اجتماعي، شخصي و خانگي

برای تعیین میزان اثر یک بخش در مقایسه با میانگین اثر بخش های اقتصاد، دو شاخص معروف 
نیز محاسبه شده است. شاخص قدرت  انتشار و شاخص حساسیت  نام های شاخص قدرت  به  دیگر 
حساسیت که نرمال شدۀ شاخص ضریب پیوستگی پیشین مستقیم و غیرمستقیم است، برداری ستونی 
)n×1) است که از حاصل ضرب تعداد بخش ها )n( در جمع سطری ضرایب ماتریس معکوس تولید هر 

بخش تقسیم بر جمع کل ماتریس معکوس تولید به دست می آید.
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های شاخص قدرت انتشار و  های اقتصاد، دو شاخص معروف دیگر به نام تعیین میزان اثر یک بخش در مقایسه با میانگین اثر بخش برای

شدۀ شاخص ضریب پیوستگی پیشین مستقیم و غیرمستقیم  شاخص قدرت حساسیت که نرمالاست.  حساسیت نیز محاسبه شدهشاخص 
تقسیم  ضرایب ماتریس معکوس تولید هر بخش( در جمع سطری n) ها ضرب تعداد بخش ( است که از حاصلn1) برداری ستونی است،

 آید. دست می بر جمع کل ماتریس معکوس تولید به

           (90        )                             Q =   (   )    ́
 ́ (   )     

های دیگر به عنوان نهاده واسطه مورد استفاده قرار  که محصول نهایی یک بخش به چه میزان در بخش دهد نشان میاین شاخص 
 است( n1برداری سطری ) ،پسین مستقیم و غیرمستقیم استشدۀ شاخص ضریب پیوستگی  گیرد. شاخص قدرت انتشار که نرمال می

تقسیم بر جمع کل ماتریس لئونتیف  نظر ( در جمع ستونی ماتریس معکوس لئونتیف بخش موردnها ) ضرب تعداد بخش که از حاصل
 آید.  دست می به

                                       (99)                                         P =    ́ (   )  

 ́ (   )     
، ای ، تولید واسطهای شود: تولیدات اولیه واسطه بندی می های قدرت حساسیت و انتشار، اقتصاد به چهار گروه طبقه اساس شاخص بر

نظر  تر از یک باشند، بخش مورد دو شاخص حساسیت و انتشار بزرگ اگر هر(. 1911اسفندیاری، ) ، و تولیدات اولیه نهاییتولیدات نهایی
توانند به عنوان مواد  ها می زیرا محصوالت این بخش یابد، ای می ژهگیرد و از این لحاظ اهمیت وی ای قرار می در گروه تولید کاالهای واسطه

ها با سایر  پیوندهای پسین و پیشین باالی این بخش دهندۀ ها مورد استفاده قرار بگیرند و این موضوع نشانسایر بخش اولیه در
یند نظر در مراحل انتهایی فرا تر از یک باشد، بخش مورد ر از یک و شاخص حساسیت کمتدر صورتی که شاخص انتشار بزرگ هاست. بخش

 تر مصرفی خواهند بود. گیرد و محصوالت تولیدی آن بیشید قرار میتول
 ، به این معناای اولیه استتر از یک باشد، تولیدات بخش مورد نظر از نوع واسطهو شاخص حساسیت بیش تر از یکاگر شاخص انتشار کم

به  ها استفاده نخواهد کرد.ولی خود چندان از تولیدات دیگر بخش ،شودها استفاده میای آن بخش برای سایر بخشکه تولیدات واسطه
 ها هستند. پسین قوی و پیوند پیشین ضعیف با سایر بخشها دارای پیوند عبارتی، محصوالت این بخش
کند، و در گروه یعنی گروه چهارم بخش مذکور از لحاظ مصرفی اهمیت باالتری پیدا می ،تر از یک باشداگر هر دو این شاخص کم

کنندگان نهایی دست مصرفه بعنوان کاالی مصرفی نهایی ه ها ببه عبارتی، محصوالت این بخشگیرد. کاالهای تولید نهایی قرار می
 خواهد رسید. 

 شده است.  ارائه (9جدول )بندی در  تایج این دستهن
 

 های حساسیت و انتشارهای اقتصادی استان بر مبنای شاخصبندی بخش: دسته3جدول 
تر از شاخص حساسیت بزرگ تر از یکشاخص حساسیت کوچک

 یک

 

 گروه دوم:
  تولید محصوالت غذایی 
  های وابسته تولید چرم و فرآورده 
  های کاغذی تولید کاغذ و فرآورده 
  های دارویی و شیمیایی و گیاهی وردهآا و فرتولید داروه 
  های الستیکی و پالستیکی تولید فرآورده 
  تولید فلزات پایه 
  تولید محصوالت فلزی ساختهشده بهآالت و تجهیزات جز ماشین 
  تولید تجهیزات برقی 
  تریلر تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم 

 :یکمگروه 
  تولید منسوجات 
  های  تولید کک، فرآورده

 حاصل از پاالیش نفت
   تولید مواد شیمیایی و

 های شیمیایی فرآورده
   برقتولید 

شاخص انتشار 
 تر از یکبزرگ

                          )32(
به  دیگر  بخش های  در  میزان  به چه  بخش  یک  نهایی  که محصول  می دهد  نشان  این شاخص 
عنوان نهاده واسطه مورد استفاده قرار می گیرد. شاخص قدرت انتشار که نرمال شدۀ شاخص ضریب 
پیوستگی پسین مستقیم و غیرمستقیم است، برداری سطری )n×1) است که از حاصل ضرب تعداد 
بخش ها )n( در جمع ستونی ماتریس معکوس لئونتیف بخش مورد نظر تقسیم بر جمع کل ماتریس 

لئونتیف به دست می آید. 
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های شاخص قدرت انتشار و  های اقتصاد، دو شاخص معروف دیگر به نام تعیین میزان اثر یک بخش در مقایسه با میانگین اثر بخش برای

شدۀ شاخص ضریب پیوستگی پیشین مستقیم و غیرمستقیم  شاخص قدرت حساسیت که نرمالاست.  حساسیت نیز محاسبه شدهشاخص 
تقسیم  ضرایب ماتریس معکوس تولید هر بخش( در جمع سطری n) ها ضرب تعداد بخش ( است که از حاصلn1) برداری ستونی است،

 آید. دست می بر جمع کل ماتریس معکوس تولید به

           (90        )                             Q =   (   )    ́
 ́ (   )     

های دیگر به عنوان نهاده واسطه مورد استفاده قرار  که محصول نهایی یک بخش به چه میزان در بخش دهد نشان میاین شاخص 
 است( n1برداری سطری ) ،پسین مستقیم و غیرمستقیم استشدۀ شاخص ضریب پیوستگی  گیرد. شاخص قدرت انتشار که نرمال می

تقسیم بر جمع کل ماتریس لئونتیف  نظر ( در جمع ستونی ماتریس معکوس لئونتیف بخش موردnها ) ضرب تعداد بخش که از حاصل
 آید.  دست می به

                                       (99)                                         P =    ́ (   )  

 ́ (   )     
، ای ، تولید واسطهای شود: تولیدات اولیه واسطه بندی می های قدرت حساسیت و انتشار، اقتصاد به چهار گروه طبقه اساس شاخص بر

نظر  تر از یک باشند، بخش مورد دو شاخص حساسیت و انتشار بزرگ اگر هر(. 1911اسفندیاری، ) ، و تولیدات اولیه نهاییتولیدات نهایی
توانند به عنوان مواد  ها می زیرا محصوالت این بخش یابد، ای می ژهگیرد و از این لحاظ اهمیت وی ای قرار می در گروه تولید کاالهای واسطه

ها با سایر  پیوندهای پسین و پیشین باالی این بخش دهندۀ ها مورد استفاده قرار بگیرند و این موضوع نشانسایر بخش اولیه در
یند نظر در مراحل انتهایی فرا تر از یک باشد، بخش مورد ر از یک و شاخص حساسیت کمتدر صورتی که شاخص انتشار بزرگ هاست. بخش

 تر مصرفی خواهند بود. گیرد و محصوالت تولیدی آن بیشید قرار میتول
 ، به این معناای اولیه استتر از یک باشد، تولیدات بخش مورد نظر از نوع واسطهو شاخص حساسیت بیش تر از یکاگر شاخص انتشار کم

به  ها استفاده نخواهد کرد.ولی خود چندان از تولیدات دیگر بخش ،شودها استفاده میای آن بخش برای سایر بخشکه تولیدات واسطه
 ها هستند. پسین قوی و پیوند پیشین ضعیف با سایر بخشها دارای پیوند عبارتی، محصوالت این بخش
کند، و در گروه یعنی گروه چهارم بخش مذکور از لحاظ مصرفی اهمیت باالتری پیدا می ،تر از یک باشداگر هر دو این شاخص کم

کنندگان نهایی دست مصرفه بعنوان کاالی مصرفی نهایی ه ها ببه عبارتی، محصوالت این بخشگیرد. کاالهای تولید نهایی قرار می
 خواهد رسید. 

 شده است.  ارائه (9جدول )بندی در  تایج این دستهن
 

 های حساسیت و انتشارهای اقتصادی استان بر مبنای شاخصبندی بخش: دسته3جدول 
تر از شاخص حساسیت بزرگ تر از یکشاخص حساسیت کوچک

 یک

 

 گروه دوم:
  تولید محصوالت غذایی 
  های وابسته تولید چرم و فرآورده 
  های کاغذی تولید کاغذ و فرآورده 
  های دارویی و شیمیایی و گیاهی وردهآا و فرتولید داروه 
  های الستیکی و پالستیکی تولید فرآورده 
  تولید فلزات پایه 
  تولید محصوالت فلزی ساختهشده بهآالت و تجهیزات جز ماشین 
  تولید تجهیزات برقی 
  تریلر تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم 

 :یکمگروه 
  تولید منسوجات 
  های  تولید کک، فرآورده

 حاصل از پاالیش نفت
   تولید مواد شیمیایی و

 های شیمیایی فرآورده
   برقتولید 

شاخص انتشار 
 تر از یکبزرگ

                    )33(
بر اساس شاخص های قدرت حساسیت و انتشار، اقتصاد به چهار گروه طبقه بندی می شود: تولیدات اولیه 
واسطه ای، تولید واسطه ای، تولیدات نهایی، و تولیدات اولیه نهایی )اسفندیاری، 1381(. اگر هر دو شاخص 
حساسیت و انتشار بزرگ تر از یک باشند، بخش مورد نظر در گروه تولید کاالهای واسطه ای قرار می گیرد و از 
این لحاظ اهمیت ویژه ای می یابد، زیرا محصوالت این بخش ها می توانند به عنوان مواد اولیه در سایر بخش ها 
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مورد استفاده قرار بگیرند و این موضوع نشان دهندۀ پیوندهای پسین و پیشین باالی این بخش ها با سایر 
بخش هاست. در صورتی که شاخص انتشار بزرگ تر از یک و شاخص حساسیت کم تر از یک باشد، بخش 
مورد نظر در مراحل انتهایی فرایند تولید قرار می گیرد و محصوالت تولیدی آن بیش تر مصرفی خواهند بود.

اگر شاخص انتشار کم تر از یک و شاخص حساسیت بیش تر از یک باشد، تولیدات بخش مورد نظر 
از نوع واسطه ای اولیه است، به این معنا که تولیدات واسطه ای آن بخش برای سایر بخش ها استفاده 
می شود، ولی خود چندان از تولیدات دیگر بخش ها استفاده نخواهد کرد. به عبارتی، محصوالت این 

بخش ها دارای پیوند پسین قوی و پیوند پیشین ضعیف با سایر بخش ها هستند. 
اگر هر دو این شاخص کم تر از یک باشد، یعنی گروه چهارم بخش مذکور از لحاظ مصرفی اهمیت 
باالتری پیدا می کند، و در گروه کاالهای تولید نهایی قرار می گیرد. به عبارتی، محصوالت این بخش ها 

به عنوان کاالی مصرفی نهایی به دست مصرف کنندگان نهایی خواهد رسید. 
نتایج این دسته بندی در جدول )3( ارائه شده است. 

جدول3:دستهبندیبخشهایاقتصادیاستانبرمبنایشاخصهایحساسیتوانتشار

شاخصحساسيتشاخصحساسيتکوچکترازیک
بزرگترازیک

گروهدوم:
 تولید محصوالت غذایی

 تولید چرم و فرآورده های وابسته
 تولید کاغذ و فرآورده های کاغذي

 تولید داروها و فرآورده های دارویی و شیمیایی و گیاهی
 تولید فرآورده هاي الستیکی و پالستیکی

 تولید فلزات پایه
 تولید محصوالت فلزي ساخته شده به جز ماشین آالت و تجهیزات

 تولید تجهیزات برقی
 تولید وسایل نقلیه موتوري، تریلر و نیم تریلر

 تولید سایر تجهیزات حمل ونقل
 عمده فروشي، خرده فروشی به جز وسایل نقلیه موتوري و 

موتورسیکلت
 حمل ونقل جاده اي

 بانک و موسسه های مالی
 سایر فعالیت های حرفه ای، علمی و فنی

گروهیکم:
 تولید منسوجات

 تولید کک، 
فرآورده هاي حاصل از 

پاالیش نفت
 تولید مواد شیمیایي 

و فرآورده هاي شیمیایي
 تولید برق

شاخص 
انتشار 

بزرگ تر 
از یک
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ادامهجدول3:دستهبندیبخشهایاقتصادیاستانبرمبنایشاخصهایحساسیتوانتشار

شاخصحساسيتشاخصحساسيتکوچکترازیک
بزرگترازیک

گروهچهارم:
 زراعت و باغداری
 پرورش حیوانات

 جنگلداري
 ماهیگیري

 استخراج نفت خام، گاز طبیعي و خدمات 
پشتیبانی معادن

 استخراج سایر معادن
 تولید انواع آشامیدنی ها

 تولید فرآورده های توتون و تنباکو
 تولید پوشاک

 تولید چوب و محصوالت چوبي به جز 
مبلمان، حصیر و مواد حصیربافی

 چاپ و تکثیر رسانه هاي ضبط شده
 تولید سایر فرآورده هاي معدنی غیرفلزي

 تولید محصوالت رایانه ای، الکترونیکی و نوری
 تولید ماشین آالت و تجهیزات 

طبقه بندي نشده در جاي دیگر
 تولید مبلمان

 تولید سایر مصنوعات
 تعمیر و نصب ماشین آالت و تجهیزات

 توزیع گاز طبیعي
 آب رسانی، مدیریت پسماند، فاضالب و 

فعالیت های تصفیه
 ساختمان هاي مسکوني

 آموزش زیِر دیپلم )پیش دبستانی، ابتدایي 
و متوسطه( خصوصي

 آموزش عالي دولتي
 بهداشت و درمان دولتي

 مددکاري اجتماعي

 سایر ساختمان ها
 عمده فروشي، 

خرده فروشي و تعمیر 
وسایل نقلیه موتوري و 

موتورسیکلت
 حمل ونقل از طریق 

راه آهن بین شهري
 حمل ونقل لوله اي
 حمل ونقل هوایي

 خدمات پشتیباني و 
انبارداري

 فعالیت های پست 
و پیک

 هتل و خوابگاه
 رستوران
 ارتباطات

 سایر فعالیت های 
اطالعات و ارتباطات

 سایر فعالیت های 
خدمات مالی و بیمه

 بیمه
 خدمات واحدهاي 

مسکوني  شخصي
 تحقیق و توسعه

 فعالیت هاي دامپزشکي
 فعالیت هاي اداري و 

خدمات پشتیباني
 امور عمومي

 خدمات شهري
 تامین اجتماعي اجباري

گروهسوم:
 خدمات واحدهاي 

مسکوني اجاري
 خدمات واحدهاي 

غیرمسکوني
 خدمات دالالن 

مستغالت
 دفاع و امنیت

 آموزش زیِر دیپلم 
)پیش دبستانی، ابتدایي و 

متوسطه( دولتي
 آموزش عالي خصوصي

 سایر آموزش ها
 بهداشت و درمان 

خصوصي
 سایر خدمات عمومي، 

اجتماعي، شخصي و 
خانگي

 فعالیت های سرگرمی، 
فرهنگی، تفریحی و 

ورزشی

شاخص 
انتشار 

کوچک تر 
از یک



شی
وه

پژ
ی- 

علم
مه 

لنا
ص

ف
تم

هف
 و 

ت
س

ل بی
سا

ه 4
مار

ش
14

01
ن 

ستا
زم

116

ارائه شده در جدول )3(، بخش های تولید منسوجات، تولید کک و فرآورده هاي  بر اساس نتایج 
با  بخش هایی  برق،  تولید  و  شیمیایي  فرآورده هاي  و  شیمیایي  مواد  تولید  نفت،  پاالیش  از  حاصل 
بیش ترین پیوند پسین و پیشین هستند و اهمیت زیادی در اقتصاد استان دارند و به همین ترتیب 

سایر بخش های اقتصادی هم در گروه های بعدی قرار گرفته اند.

بحثونتیجهگیری

پیشران  بخش های  شناسایی  پژوهش،  این  هدف  شد،  اشاره  قبل  بخش های  در  که  همان طور 
از  استفاده  با  این منظور،  برای  است.  ـ ستانده  داده  از جدول  استفاده  با  استان کرمانشاه  اقتصادی 
داده های تولید و ارزش افزوده بخش های اقتصادی استان کرمانشاه بر اساس جدول داده-ستانده ملّی و 
تبدیل ضرایب آن به ضرایب منطقه ای برای استان کرمانشاه، پیوندهای پسین و پیشین بین بخش ها و 
همچنین بخش های پیشران اقتصادی با توجه به شاخص هیرشمن ـ راسمونسن برای استان شناسایی 

شده اند. 
کک  تولید  منسوجات،  تولید  بخش های  انجام گرفته،  برآوردهای  و  محاسبات  نتایج  اساس  بر 
برق،  تولید  و  شیمیایي  فرآورده هاي  و  شیمیایي  مواد  تولید  نفت،  پاالیش  از  حاصل  فرآورده هاي  و 
بخش هایی با بیش ترین پیوند پسین و پیشین هستند و اهمیت زیادی در اقتصاد استان دارند. شایان 
با  پژوهش  این  در  به دست آمده  نتایج  آن ها،  راستی آزمایی  و  نتایج  از  اطمینان  برای  است که  اشاره 
اسناد توسعه استان کرمانشاه که شامل سند آمایش استان کرمانشاه و همچنین برنامه ششم توسعه 

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان کرمانشاه )1399-1395(، مطابقت داده شده است.
اقتصادی  برنامه ریزی  ادبیات  این پژوهش در  اشاره شد، سهم  همان طور که در بخش های قبل 
مربوط به استان کرمانشاه، شناسایی بخش های اقتصادی است که دارای بیش ترین پیوندهای پسین و 
پیشین با سایر بخش های اقتصادی هستند، بدین معنا که با یک واحد سرمایه گذاری در این بخش ها، 
در زنجیره باالدستی و پایین دستی بیش تری تحرک و رونق اقتصادی به وجود خواهد آمد و بیش ترین 

رشد اقتصادی را ایجاد خواهد کرد.
جزو  همواره  استان  جغرافیایی  موقعیت  و  پتانسیل ها  به  توجه  با  زراعت  و  کشاورزی  بخش 
بخش هایی بوده است که توجه بسیاری به آن در استان به لحاظ تولید و اشتغال زایی شده است، اما با 
توجه به محاسبه پیوندهای پسین و پیشین، این بخش نتوانسته است با سایر بخش های اقتصاد استان 
پیوندهای قوی ایجاد نماید، و بر اساس این از فهرست بخش های کلیدی و پیشران اقتصاد استان خارج 
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شده است. برای تقویت بیش تر این بخش در اقتصاد استان، باید پیوند این بخش را با سایر بخش های 
اقتصاد استان افزایش داد و از طریق توسعه صنایع فرآوری محصوالت کشاورزی، توسعه صنایع غذایی، 
جایگزینی کشاورزی مدرن و بهره ور با کشاورزی سنتی، توسعه گلخانه ها، توسعه تولید محصوالت با 

ارزش افزودۀ باال، همانند زعفران و گیاهان دارویی، این امر امکان پذیر است. 
قابلیت  و  استان  اقتصاد  در  صنعت  بخش  باالی  اهمیت  به  توجه  می شود،  پیشنهاد  همچنین 
انبارداری در  بازارهای هدف، توجه به توان ایجاد ارزش افزودۀ باالی بخش حمل ونقل و  صادرات به 
به  صادرات  توسعه  و  گمرکات  توسعه  و  بین المللی  و  داخلی  زیرساخت های  ایجاد  و  توسعه  استان، 
بازارهای هدف؛ توجه به اهمیت پیوندهای مستقیم و غیرمستقیم در بخش آموزش های دانشگاهی و 
غیردانشگاهی، و آموزش های فنی و حرفه ای و تقاضامحور و متناسب با بخش های کلیدی استان؛ و 
توجه به بخش پتروشیمی و شیمیایی و پیوندهای مناسب این بخش ها با سایر بخش ها مد نظر مدیران 

و سیاستگذاران قرار گیرد.
در انتها می توان به محدودیت های این پژوهش اشاره کرد که عبارت اند از فقدان جدول داده ـ 
ستانده استانی که به ناچار باید از جدول داده ـ ستانده ملّی برای استخراج ضرایب استانی استفاده 
باشد  داشته  همراه  به  واقعی تری  نتایج  می تواند  آماری  روش های  از  استفاده  این،  بر  عالوه  نمود. 
روش های  از  استفاده  سمت  به  را  پژوهشگران  استانی  اطالعات  و  داده ها  جمع آوری  محدودیت  که 

نیمه  آماری سوق می دهد.

اظهاریهقدردانی

نویسنده مقاله از حمایت های معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه رازی و همچنین از نقطه نظرات 
ارزشمند داوران ناشناس و ویراستار علمی محترم )مازیار چابک( »نشریه برنامه ریزی و بودجه« کمال 

تشکر و قدردانی را دارد.
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پیوست
جدول1پ:پیوندهایپسینمستقیم)جزئی(،مستقیموغیرمستقیم)کلی(

ضرایبپسينشرحفعاليت
مستقيم

ضرایبپسين
مستقيمو
غيرمستقيم

8.8889047467.888904746زراعت و باغداری
4.1793833873.179383387پرورش حیوانات

0.883822956-0.116177044جنگلداري
0.399220581-0.600779419ماهیگیري

6.8687296615.868729661استخراج نفت خام، گاز طبیعي و خدمات پشتیبانی معادن
0.084474542-0.915525458استخراج سایر معادن

108.3265202107.3265202تولید محصوالت غذایی
9.1808630418.180863041تولید انواع آشامیدنی ها

0.898976289-0.101023711تولید فرآورده های توتون و تنباکو
14.053634313.0536343تولید منسوجات
6.9579830175.957983017تولید پوشاک

31.1720394830.17203948تولید چرم و فرآورده های وابسته
7.5216696436.521669643تولید چوب و محصوالت چوبي به جز مبلمان، حصیر و مواد حصیربافی

15.3614897814.36148978تولید کاغذ و فرآورده های کاغذي
7.721181476.72118147چاپ و تکثیر رسانه هاي ضبط شده

16.7481017715.74810177تولید کک، فرآورده هاي حاصل از پاالیش نفت
107.9937328106.9937328تولید مواد شیمیایي و فرآورده هاي شیمیایي

17.1240752716.12407527تولید داروها و فرآورده های دارویی و شیمیایی و گیاهی
57.9584223156.95842231تولید فرآورده هاي الستیکی و پالستیکی
2.9139882071.913988207تولید سایر فرآورده هاي معدنی غیرفلزي

71.576080370.5760803تولید فلزات پایه
43.6026787142.60267871تولید محصوالت فلزي ساخته شده به جز ماشین آالت و تجهیزات

9.6819655428.681965542تولید محصوالت رایانه ای، الکترونیکی و نوری
14.7998181713.79981817تولید تجهیزات برقی

9.3278329878.327832987تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندي نشده در جاي دیگر
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ادامهجدول1پ:پیوندهایپسینمستقیم)جزئی(،مستقیموغیرمستقیم)کلی(

ضرایبپسينشرحفعاليت
مستقيم

ضرایبپسين
مستقيمو
غيرمستقيم

43.5363783842.53637838تولید وسایل نقلیه موتوري، تریلر و نیم تریلر
36.0088242335.00882423تولید سایر تجهیزات حمل ونقل

0.695763612-0.304236388تولید مبلمان
3.6202455992.620245599تولید سایر مصنوعات

1.8276098620.827609862تعمیر و نصب ماشین آالت و تجهیزات
14.5347416313.53474163برق 

8.7248858777.724885877توزیع گاز طبیعي
3.655666992.65566699آب رسانی، مدیریت پسماند، فاضالب و فعالیت های تصفیه

1.4820529890.482052989ساختمان هاي مسکوني
1.9177843690.917784369سایر ساختمان ها

97.9067576796.90675767عمده فروشي، خرده فروشی به جز وسایل نقلیه موتوري و موتورسیکلت
10.761376639.761376631عمده فروشي، خرده فروشي و تعمیر وسایل نقلیه موتوري و موتورسیکلت

3.2700128312.270012831حمل ونقل از طریق راه آهن بین شهري
92.6701896991.67018969حمل ونقل جاده اي
0.983757071-0.016242929حمل ونقل لوله اي
3.0392359112.039235911حمل ونقل آبي

1.7806540620.780654062حمل ونقل هوایي
10.93143879.931438702خدمات پشتیباني و انبارداري 

0.012921522-0.987078478فعالیت های پست و پیک
1.8924913810.892491381هتل و خوابگاه 

4.6161611883.616161188رستوران
4.1450977293.145097729ارتباطات

3.871334952.87133495سایر فعالیت های اطالعات و ارتباطات
29.0793221228.07932212بانک و موسسه های مالی

1.6872854340.687285434بیمه
2.7837756521.783775652سایر فعالیت های خدمات مالی و بیمه
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ادامهجدول1پ:پیوندهایپسینمستقیم)جزئی(،مستقیموغیرمستقیم)کلی(

ضرایبپسينشرحفعاليت
مستقيم

ضرایبپسين
مستقيمو
غيرمستقيم

-01خدمات واحدهاي مسکوني شخصي
-01خدمات واحدهاي مسکوني اجاري
8.8273178237.827317823خدمات واحدهاي غیرمسکوني 

0.795488625-0.204511375خدمات دالالن مستغالت
1.1203763620.120376362تحقیق و توسعه

18.0277019417.02770194سایر فعالیت های حرفه ای، علمی و فنی
0.982415467-0.017584533فعالیت هاي دامپزشکي

9.2875748618.287574861فعالیت هاي اداري و خدمات پشتیباني
0.49340144-0.50659856امور عمومي

0.953959065-0.046040935خدمات شهري
0.847196823-0.152803177دفاع و امنیت

1-0تامین اجتماعي اجباري
0.96961726-0.03038274آموزش زیر دیپلم )پیش دبستانی، ابتدایي و متوسطه( دولتي

0.840759163-0.159240837آموزش زیر دیپلم )پیش دبستانی، ابتدایي و متوسطه( خصوصي
0.671337618-0.328662382آموزش عالي دولتي

0.639950795-0.360049205آموزش عالي خصوصي
2.8344636781.834463678سایر آموزش ها

0.234444793-0.765555207بهداشت و درمان دولتي
0.36921984-0.63078016بهداشت و درمان خصوصي

0.551287448-0.448712552مددکاري اجتماعي 
2.0925494591.092549459سایر خدمات عمومي، اجتماعي، شخصي و خانگي
4.5503343963.550334396فعالیت های سرگرمی، فرهنگی، تفریحی و ورزشی 
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جدول2پ:ضرایبپیشینمستقیم)جزئی(ومستقیموغیرمستقیم)کلی(

ضرایبپيشينشرحفعاليت
مستقيم

ضرایبپيشين
مستقيمو
غيرمستقيم

5.9132377554.913237755زراعت و باغداری
2.0244619231.024461923پرورش حیوانات

5.6908511814.690851181جنگلداري
1.5855850580.585585058ماهیگیري

0.997233331-0.002766669استخراج نفت خام، گاز طبیعي و خدمات پشتیبانی معادن
0.999786446-0.000213554استخراج سایر معادن

6.2471718465.247171846تولید محصوالت غذایی
9.66745E05-0.999903325-تولید انواع آشامیدنی ها

1-0تولید فرآورده های توتون و تنباکو
11.5679593310.56795933تولید منسوجات
0.760564232-0.239435768تولید پوشاک

0.997413761-0.002586239تولید چرم و فرآورده های وابسته
1.5265735840.526573584تولید چوب و محصوالت چوبي به جز مبلمان، حصیر و مواد حصیربافی

0.870940892-0.129059108تولید کاغذ و فرآورده های کاغذي
0.975953492-0.024046508چاپ و تکثیر رسانه هاي ضبط شده

7.413335276.41333527تولید کک، فرآورده هاي حاصل از پاالیش نفت
10.743914069.743914057تولید مواد شیمیایي و فرآورده هاي شیمیایي

0.99987161-0.00012839تولید داروها و فرآورده های دارویی و شیمیایی و گیاهی
0.118618623-0.881381377تولید فرآورده هاي الستیکی و پالستیکی
1.411268830.41126883تولید سایر فرآورده هاي معدنی غیرفلزي

0.97373259-0.02626741تولید فلزات پایه
0.881967645-0.118032355تولید محصوالت فلزي ساخته شده به جز ماشین آالت و تجهیزات

0.993855418-0.006144582تولید محصوالت رایانه ای، الکترونیکی و نوری
5.1132379034.113237903تولید تجهیزات برقی

0.98608776-0.01391224تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندي نشده در جاي دیگر
0.938925652-0.061074348تولید وسایل نقلیه موتوري، تریلر و نیم تریلر
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ادامهجدول2پ:ضرایبپیشینمستقیم)جزئی(ومستقیموغیرمستقیم)کلی(

ضرایبپيشينشرحفعاليت
مستقيم

ضرایبپيشين
مستقيمو
غيرمستقيم

5.35358E05-0.999946464-تولید سایر تجهیزات حمل ونقل
0.969141071-0.030858929تولید مبلمان

0.925154219-0.074845781تولید سایر مصنوعات
0.22960764-0.77039236تعمیر و نصب ماشین آالت و تجهیزات

18.7940271117.79402711برق 
0.917817002-0.082182998توزیع گاز طبیعي

1.9413843460.941384346آب رسانی، مدیریت پسماند، فاضالب و فعالیت های تصفیه
1.6551303540.655130354ساختمان هاي مسکوني

2.7199524911.719952491سایر ساختمان ها
1.9169432280.916943228عمده فروشي، خرده فروشی به جز وسایل نقلیه موتوري و موتورسیکلت
1.5168490220.516849022عمده فروشي، خرده فروشي و تعمیر وسایل نقلیه موتوري و موتورسیکلت

1-0حمل ونقل از طریق راه آهن بین شهري
1.7043626610.704362661حمل ونقل جاده اي
0.048626893-0.951373107حمل ونقل لوله اي
1-0حمل ونقل آبي

1.043900980.04390098حمل ونقل هوایي
0.576189821-0.423810179خدمات پشتیباني و انبارداري

1.9930534150.993053415فعالیت های پست و پیک
0.913988338-0.086011662هتل و خوابگاه 

0.611428349-0.388571651رستوران
0.930678067-0.069321933ارتباطات

0.16170939-0.83829061سایر فعالیت های اطالعات و ارتباطات
0.027855413-0.972144587بانک و موسسه های مالی

1.3432765460.343276546بیمه
0.855273589-0.144726411سایر فعالیت های خدمات مالی و بیمه
5.236223024.23622302خدمات واحدهاي مسکوني شخصي
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ادامهجدول2پ:ضرایبپیشینمستقیم)جزئی(ومستقیموغیرمستقیم)کلی(

ضرایبپيشينشرحفعاليت
مستقيم

ضرایبپيشين
مستقيمو
غيرمستقيم

9.5709918948.570991894خدمات واحدهاي مسکوني اجاري
7.5416989086.541698908خدمات واحدهاي غیرمسکوني 

9.5398323188.539832318خدمات دالالن مستغالت
0.961356166-0.038643834تحقیق و توسعه

1.2978890570.297889057سایر فعالیت های حرفه ای، علمی و فنی
2.6126306481.612630648فعالیت هاي دامپزشکي

1.3487521550.348752155فعالیت هاي اداري و خدمات پشتیباني
1.1637252290.163725229امور عمومي

1.0646704590.064670459خدمات شهري
19.3569019118.35690191دفاع و امنیت

0.98709254-0.01290746تامین اجتماعي اجباري
170.6868699169.6868699آموزش زیر دیپلم )پیش دبستانی، ابتدایي و متوسطه( دولتي

0.998340226-0.001659774آموزش زیر دیپلم )پیش دبستانی، ابتدایي و متوسطه( خصوصي
2.524905141.52490514آموزش عالي دولتي

8.2396004137.239600413آموزش عالي خصوصي
23.391234922.3912349سایر آموزش ها

2.2148108961.214810896بهداشت و درمان دولتي
118.7913048117.7913048بهداشت و درمان خصوصي

1.1259516750.125951675مددکاري اجتماعي 
27.3970061926.39700619سایر خدمات عمومي، اجتماعي، شخصي و خانگي
7.4714927296.471492729فعالیت های سرگرمی، فرهنگی، تفریحی و ورزشی 
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جدول3پ:ضرایبپسینمستقیم)جزئی(ومستقیموغیرمستقیم)کلی(استانداردشده

شرحفعاليت
ضرایبپسين
مستقيم

استانداردشده

ضرایبپسين
مستقيموغيرمستقيم

استانداردشده
0.6430160.615179زراعت و باغداری
0.3023330.247929پرورش حیوانات

0.06892-0.008404جنگلداري
0.03113-0.04346ماهیگیري

0.4968780.457645استخراج نفت خام، گاز طبیعي و خدمات پشتیبانی معادن
0.00659-0.066228استخراج سایر معادن

7.8362548.369347تولید محصوالت غذایی
0.6641360.637946تولید انواع آشامیدنی ها

0.0701-0.007308تولید فرآورده های توتون و تنباکو
1.0166291.017925تولید منسوجات
0.5033350.464605تولید پوشاک

2.254962.352823تولید چرم و فرآورده های وابسته
0.5441120.508561تولید چوب و محصوالت چوبي به جز مبلمان، حصیر و مواد حصیربافی

1.1112381.119912تولید کاغذ و فرآورده های کاغذي
0.5585440.524119چاپ و تکثیر رسانه هاي ضبط شده

1.2115441.228041تولید کک، فرآورده هاي حاصل از پاالیش نفت
7.812188.343396تولید مواد شیمیایي و فرآورده هاي شیمیایي

1.2387421.257359تولید داروها و فرآورده های دارویی و شیمیایی و گیاهی
4.1926664.441631تولید فرآورده هاي الستیکی و پالستیکی
0.2107960.149253تولید سایر فرآورده هاي معدنی غیرفلزي

5.1777565.503539تولید فلزات پایه
3.1541833.322167تولید محصوالت فلزي ساخته شده به جز ماشین آالت و تجهیزات

0.7003860.677022تولید محصوالت رایانه ای، الکترونیکی و نوری
1.0706071.076113تولید تجهیزات برقی

0.6747680.649406تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندي نشده در جاي دیگر
3.1493873.316997تولید وسایل نقلیه موتوري، تریلر و نیم تریلر
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ادامهجدول3پ:ضرایبپسینمستقیم)جزئی(ومستقیموغیرمستقیم)کلی(استانداردشده

شرحفعاليت
ضرایبپسين
مستقيم

استانداردشده

ضرایبپسين
مستقيموغيرمستقيم

استانداردشده
2.604852.729996تولید سایر تجهیزات حمل ونقل

0.05426-0.022008تولید مبلمان
0.2618860.204327تولید سایر مصنوعات

0.1322080.064537تعمیر و نصب ماشین آالت و تجهیزات
1.0514321.055442برق 

0.6311510.602388توزیع گاز طبیعي
0.2644480.20709آب رسانی، مدیریت پسماند، فاضالب و فعالیت های تصفیه

0.1072110.037591ساختمان هاي مسکوني
0.1387310.071569سایر ساختمان ها

7.0824977.556811عمده فروشي، خرده فروشی به جز وسایل نقلیه موتوري و موتورسیکلت
0.7784690.761194عمده فروشي، خرده فروشي و تعمیر وسایل نقلیه موتوري و موتورسیکلت

0.236550.177016حمل ونقل از طریق راه آهن بین شهري
6.7036887.148462حمل ونقل جاده اي
0.07671-0.001175حمل ونقل لوله اي
0.2198560.15902حمل ونقل آبي

0.1288110.060876حمل ونقل هوایي
0.7907720.774456خدمات پشتیباني و انبارداري

0.00101-0.071404فعالیت های پست و پیک
0.1369010.069597هتل و خوابگاه 

0.3339290.281989رستوران
0.2998530.245255ارتباطات

0.2800490.223907سایر فعالیت های اطالعات و ارتباطات
2.1035752.189632بانک و موسسه های مالی

0.1220570.053595بیمه
0.2013760.139099سایر فعالیت های خدمات مالی و بیمه
0.07798-0خدمات واحدهاي مسکوني شخصي
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ادامهجدول3پ:ضرایبپسینمستقیم)جزئی(ومستقیموغیرمستقیم)کلی(استانداردشده

شرحفعاليت
ضرایبپسين
مستقيم

استانداردشده

ضرایبپسين
مستقيموغيرمستقيم

استانداردشده
0.07798-0خدمات واحدهاي مسکوني اجاري
0.6385610.610376خدمات واحدهاي غیرمسکوني 

0.06203-0.014794خدمات دالالن مستغالت
0.0810470.009387تحقیق و توسعه

1.304111.327824سایر فعالیت های حرفه ای، علمی و فنی
0.07661-0.001272فعالیت هاي دامپزشکي

0.6718560.646267فعالیت هاي اداري و خدمات پشتیباني
0.03848-0.036647امور عمومي

0.07439-0.003331خدمات شهري
0.06606-0.011054دفاع و امنیت

0.07798-0تامین اجتماعي اجباري
0.07561-0.002198آموزش زیر دیپلم )پیش دبستانی، ابتدایي و متوسطه( دولتي

0.06556-0.011519آموزش زیر دیپلم )پیش دبستانی، ابتدایي و متوسطه( خصوصي
0.05235-0.023775آموزش عالي دولتي

0.0499-0.026046آموزش عالي خصوصي
0.2050430.143052سایر آموزش ها

0.01828-0.05538بهداشت و درمان دولتي
0.02879-0.04563بهداشت و درمان خصوصي

0.04299-0.03246مددکاري اجتماعي 
0.1513730.085197سایر خدمات عمومي، اجتماعي، شخصي و خانگي
0.3291680.276856فعالیت های سرگرمی، فرهنگی، تفریحی و ورزشی 
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جدول4پ:ضرایبپیشینمستقیم)جزئی(ومستقیموغیرمستقیم)کلی(استانداردشده

شرحفعاليت
ضرایبپيشين

مستقيم
استانداردشده

ضرایبپيشين
مستقيموغيرمستقيم

استانداردشده
0.8287980.800891زراعت و باغداری
0.2837480.166994پرورش حیوانات

0.7976290.764641جنگلداري
0.2222350.095454ماهیگیري

0.16256-0.000388استخراج نفت خام، گاز طبیعي و خدمات پشتیبانی معادن
2.99E05-0.16297-استخراج سایر معادن

0.8756030.855325تولید محصوالت غذایی
1.35E05-0.16299-تولید انواع آشامیدنی ها

0.16301-0تولید فرآورده های توتون و تنباکو
1.6213631.72265تولید منسوجات
0.12398-0.033559تولید پوشاک

0.16259-0.000362تولید چرم و فرآورده های وابسته
0.2139640.085835تولید چوب و محصوالت چوبي به جز مبلمان، حصیر و مواد حصیربافی

0.14197-0.018089تولید کاغذ و فرآورده های کاغذي
0.15909-0.00337چاپ و تکثیر رسانه هاي ضبط شده

1.0390521.045418تولید کک، فرآورده هاي حاصل از پاالیش نفت
1.5058651.588325تولید مواد شیمیایي و فرآورده هاي شیمیایي

1.8E05-0.16299-تولید داروها و فرآورده های دارویی و شیمیایی و گیاهی
0.01934-0.123534تولید فرآورده هاي الستیکی و پالستیکی
0.1978030.06704تولید سایر فرآورده هاي معدنی غیرفلزي

0.15873-0.003682تولید فلزات پایه
0.14377-0.016543تولید محصوالت فلزي ساخته شده به جز ماشین آالت و تجهیزات

0.16201-0.000861تولید محصوالت رایانه ای، الکترونیکی و نوری
0.7166710.670486تولید تجهیزات برقی

0.16074-0.00195تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندي نشده در جاي دیگر
0.15305-0.00856تولید وسایل نقلیه موتوري، تریلر و نیم تریلر
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ادامهجدول4پ:ضرایبپیشینمستقیم)جزئی(ومستقیموغیرمستقیم)کلی(استانداردشده

شرحفعاليت
ضرایبپيشين

مستقيم
استانداردشده

ضرایبپيشين
مستقيموغيرمستقيم

استانداردشده
7.5E06-0.163-تولید سایر تجهیزات حمل ونقل

0.15798-0.004325تولید مبلمان
0.15081-0.01049تولید سایر مصنوعات

0.03743-0.107978تعمیر و نصب ماشین آالت و تجهیزات
2.6341682.900549برق 

0.14961-0.011519توزیع گاز طبیعي
0.2721040.153452آب رسانی، مدیریت پسماند، فاضالب و فعالیت های تصفیه

0.2319830.106791ساختمان هاي مسکوني
0.3812280.280364سایر ساختمان ها

0.2686780.149468عمده فروشي، خرده فروشی به جز وسایل نقلیه موتوري و موتورسیکلت
0.2126010.08425عمده فروشي، خرده فروشي و تعمیر وسایل نقلیه موتوري و موتورسیکلت

0.16301-0حمل ونقل از طریق راه آهن بین شهري
0.2388830.114816حمل ونقل جاده اي
0.00793-0.133344حمل ونقل لوله اي
0.16301-0حمل ونقل آبي

0.1463130.007156حمل ونقل هوایي
0.09392-0.059401خدمات پشتیباني و انبارداري

0.2793460.161875فعالیت های پست و پیک
0.14899-0.012055هتل و خوابگاه 

0.09967-0.054462رستوران
0.15171-0.009716ارتباطات

0.02636-0.117495سایر فعالیت های اطالعات و ارتباطات
0.00454-0.136256بانک و موسسه های مالی

0.1882730.055956بیمه
0.13942-0.020285سایر فعالیت های خدمات مالی و بیمه
0.7339080.690533خدمات واحدهاي مسکوني شخصي
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ادامهجدول4پ:ضرایبپیشینمستقیم)جزئی(ومستقیموغیرمستقیم)کلی(استانداردشده

شرحفعاليت
ضرایبپيشين

مستقيم
استانداردشده

ضرایبپيشين
مستقيموغيرمستقيم

استانداردشده
1.3414691.39713خدمات واحدهاي مسکوني اجاري
1.0570431.066342خدمات واحدهاي غیرمسکوني 

1.3371011.392051خدمات دالالن مستغالت
0.15671-0.005416تحقیق و توسعه

0.1819120.048558سایر فعالیت های حرفه ای، علمی و فنی
0.3661860.26287فعالیت هاي دامپزشکي

0.1890410.056849فعالیت هاي اداري و خدمات پشتیباني
0.1631080.026688امور عمومي

0.1492240.010542خدمات شهري
2.713062.992301دفاع و امنیت

0.1609-0.001809تامین اجتماعي اجباري
23.9234527.66012آموزش زیر دیپلم )پیش دبستانی، ابتدایي و متوسطه( دولتي

0.16274-0.000233آموزش زیر دیپلم )پیش دبستانی، ابتدایي و متوسطه( خصوصي
0.353890.24857آموزش عالي دولتي

1.1548611.180105آموزش عالي خصوصي
3.2785123.649925سایر آموزش ها

0.3104280.198023بهداشت و درمان دولتي
16.6497719.20079بهداشت و درمان خصوصي

0.1578130.020531مددکاري اجتماعي 
3.839964.302893سایر خدمات عمومي، اجتماعي، شخصي و خانگي
1.0472031.054898فعالیت های سرگرمی، فرهنگی، تفریحی و ورزشی 
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