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شاخص ميانگين   هاي توليدي در ايران  با استفاده ازشناسايي زنجيره
  )APLطول انتشار (

  **ديخواه جهرميو افروز آز *اسفنديار جهانگرد
  

  25/9/1392تاريخ پذيرش:   12/9/1391تاريخ دريافت:  
  

براي اقتصاد  2با استفاده از شاخص ميانگين طول انتشار 1هاي توليدمقاله حاضر به شناسايي زنجيره
هاي پسين و گيري پيوندپردازد. ابتدا به اندازه مي 1380سال ايران با استفاده از جدول داده ـ ستانده 

پردازيم و سپس، ماتريس شاخص ميانگين طول انتشار و در نهايت، شناسايي  ها مي پيشين فعاليت
وهشت   هاي توليدي را با استفاده از جدول داده ـ ستانده تجميع شده شش بخشي و بيست زنجيره

هاي  ج حاكي از آن است كه با بررسي پيوندهاي پسين و پيشين فعاليتآوريم.  نتاي دست مي بخشي  به
هاي كليدي شناسايي شدند.همچنين با عنوان بخش هاي صنعت و آب،برق و گاز بهاقتصادي، بخش

ترين ميانگين طول  دهند كه بزرگ مقايسه ميانگين طول  انتشارهاي پسين و پيشين  نتايج نشان مي
ترين مقادير متعلق به بخش  خش كشاورزي و سپس، بخش معدن و كوچكانتشار پيشين متعلق به ب

ترين ميانگين طول انتشارهاي پسين نيز متعلق به بخش ساختمان و  خدمات و ساختمان است. بزرگ
 بوده. نكته  و نتيجه مهم  اين استترين مقادير متعلق به بخش معدن و خدمات  كشاورزي و كوچك

هاي اقتصادي  بخشي ـ بخش معدن در بين فعاليت 28بخشي و جدول  6كه  در هر دو مورد ـ جدول 
   گيرد. در ابتداي چرخه توليد اقتصاد ايران قرار  مي

  
  .JEL:C67,D57بندي  طبقه

  ميانگين طول انتشار، پيوندهاي پسين و پيشين، الگوي داده ـ ستانده، ايران.ها:  كليدواژه
   

                                                                                                                   
 .ejahangard@gmail.com، پست الكترونيكي: (نويسنده مسئول) ياستاديار دانشگاه عالمه طباطبائ *

  ي.ئريزي اقتصادي دانشگاه عالمه طباطبا كارشناس ارشد توسعه و برنامه **
1- Production Chains 
2- Average Propagation Lengths 
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 مقدمه -1
توسعه بعضي از عوامل حياتي، براي مثال سرمايه عرضه محدودي دارد و  در كشورهاي درحال

هاي  هاي اقتصادي وجود ندارد. در  برنامه گذاري در تمام زمينه امكان شروع برنامه توسعه با سرمايه
و هاي كليدي متمركز شد  توسعه به دليل كمبود منابع  بايد روي بخش توسعه در كشورهاي درحال

جدول  ها فراهم كرد. را براي رشد ساير بخش تكنولوژيك (فناورانه)هاي  به كمك آنها ظرفيت
بيني است.  ريزي و پيشبرنامه ،ترين ابزارهاي تحليل ساختار اقتصادي داده ـ ستانده يكي از مهم

واسطه برآورد آنها،  و به 2و پيشين 1هاي پسينترين كاربرد عملي اين جدول محاسبه پيوند مهم
رغم وجود  هاي كليدي در يك اقتصاد است. نكته حايز اهميت اين است كه بهشناسايي بخش

منظور  هاي اقتصادي بههاي پسين و پيشين در بين بخشنظر اساسي در مورد اهميت پيوند اتفاق
هاي كليدي هاي تشخيص بخشها، توافق كلي در مورد راهگسترش تحرك رشد اقتصادي بخش

، 3»چنري ـ واتانابه«هاي متعددي از جمله روش در ادبيات اقتصادي وجود ندارد و روش
روش  ،7، روش پيوندهاي خالص6هاي مشخصه، روش ريشه5حذف فرضي، روش 4»راسموسن«

و روش تركيبي  9، روش تركيبي داده ـ ستانده و منطق فازي8تلفيقي داده ـ ستانده و اقتصادسنجي
)، عالوه بر 2005و ديگران ( 10تازگي هم توسط ديازنباخر زي خطي و داده ـ ستانده و بهريبرنامه

ها مطرح شده است. تمركز اين مطالعه بر هر بين بخش» 11فاصله اقتصادي«اندازه پيوندها، اندازه 
دو تنها اندازه پيوند بين  ها است. بدين معنا كه نهدوي اندازه پيوندها و فاصله اقتصادي بين بخش

ها نيز حايز دهد، بلكه فاصله اقتصادي بين بخشاطالعات مهمي را در اختيار ما قرار مي ،بخش
وابستگي دارد، اين نكته كه اين وابستگي به صورت   jبه بخش  iاهميت است، يعني اگر بخش 

گيرد، جاي طور غيرمستقيم) صورت مي مستقيم است يا از طريق يك يا چند بخش ديگر (به

                                                                                                                   
1- Backward Linkages 
2- Forward Linkages 
3- Chenery & Watanabe 
4- Rasmusen 
5- Extraction Hypothesis 
6- Eigen Value 
7- Net Linkages  
8- Econometric+IO 
9- Fuzzy Logic 
10- Dietzenbacher and others 
11- Economic Distance 
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در نظر  يكديگرها و فاصله اقتصادي آنها را با ارد. زماني كه اندازه پيوند بين بخشبررسي د
توانيم ساختار توليد را در قالب زنجيره توليد تصور كنيم. به روند توليد از نخستين گيريم، مي مي

هاي گويند. شناسايي فاصله اقتصادي بين بخش ، زنجيره توليد مينهايي مرحله آن تا تقاضاي
هاي كند تا در شرايط نامطلوب اقتصادي، بخشهاي توليد به ما كمك ميو تعيين زنجيرهمختلف 

ها در جهت رفع مشكل گام  گذاري در اين بخش پيشرو را در اقتصاد شناسايي كنيم و با سرمايه
صاد هاي توليدي اقتهاي كليدي و زنجيرهشناسايي بخش ،رو، هدف از اين مقاله برداريم. ازاين

ايران با استفاده از شاخص ميانگين طول انتشار است. اهميت اين تحقيق در نوين بودن بحث فاصله 
اقتصادي و استفاده از آن براي نخستين بار در مطالعات تجربي ايران است. براي اين منظور مقاله به 

ازيم. پرد هاي رشد ميدر خصوص نظريهبحث  اين شكل ساماندهي شده است كه در ابتدا به
شود و در ادامه، پيشينه تحقيق  و نتايج تجربي و در نهايت،  شناسي مقاله مطرح مي سپس، روش

 شود.گيري ارايه مي خالصه و نتيجه

  
 مباني نظري  -2
منظور شناسايي اهميت  هاي متعارف در خصوص نظريات رشد و توسعه بهطور كلي ديدگاه به

تاكنون بر اندازه پيوندها متمركز بوده و كمتر بر  فاصله هاي اقتصادي و نحوه تخصيص منابع، بخش
. اين نظريات در سه گروه اصلي نظريه رشد متوازن، نظريه رشد است اقتصادي تمركز داشته

 شوند.بندي مي نامتوازن و نظريه قطب رشد طبقه

ن بار است كه براي نخستي ،)1943يكي از مدافعان اصلي نظريه رشد متوازن رزنشتاين ـ ردن (
را براي رسيدن به نرخ رشد سريع در اروپاي شرقي و جنوب » حركت عظيم«نظريه فشار بزرگ 

ناپذيري عرضه و تقاضا استوار است. ايجاد  شرقي ارايه داد. استدالل وي براساس غلبه بر تقسيم
ناپذيري طرف عرضه  هاي خارجي در كاربرد سرمايه اجتماعي به از بين بردن تقسيمجويي صرفه

زمان رفع خواهد  كند. تنگناهاي طرف تقاضا ناشي از بازار كوچك با ايجاد صنايع هم كمك مي
 .1كنندشد، زيرا هر كدام براي ديگري تقاضا ايجاد مي

توسعه به علت ضعف تاريخي نيروهاي مولد و فقدان  وي معتقد بود، در كشورهاي درحال
هاي اقتصادي ضروري است. شركت  ها، شركت دولت در فعاليتسازوكار بازار براي تعديل قيمت

                                                                                                                   
 .165، ص 1380گتاگ،  -1
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هاي اقتصادي نيز مشروط و موقتي است. به عقيده وي، توسعه تدريجي و اعمال  دولت در فعاليت
آميز در خط  طور موفقيت گام قادر نخواهد بود اقتصاد را به به هاي اقتصادي به صورت گامسياست

گذاري نياز است كه بايد داوم اقتصادي به يك حداقل سرمايهرشد اقتصادي قرار دهد. براي رشد م
گذاري بايد آن دسته از رو، براي سرمايه باره صورت گيرد. ازاين جانبه و يك به صورت همه

ها انتخاب شوند كه سود اجتماعي و اقتصادي را به حداكثر برسانند، بنابراين، استفاده از پروژه
صاد ضروري است، اما وي مخالف وابستگي تكنيكي به فناوري جديدتر براي موفقيت اقت

 باغيان). كشورهاي ديگر است (قره

كند كند. او فرض مي)، در مورد رشد متوازن از نظر ايجاد تقاضا بحث مي1953نركس (
)، از رشد متوازن دفاع 1955نيافته، قادر به افزايش صادرات خود نيستند. لوئيس ( كشورهاي توسعه

خواهد از اتالف ظرفيت اضافي و اسراف اجتناب ورزد. براي اينكه رشد هر بخش ميكند، زيرا مي
هاي بر نياز به حفظ رابطه مبادله بين بخش ،هاي ديگر اثر معكوس نداشته باشدبر رشد بخش

هاي اين است كه نرخ ،كند. نكته ديگري كه لوئيس بر آن تأكيد داردمختلف اقتصاد تأكيد مي
دست آيد. اين  هاي تقاضا براي كاالهاي آن بخش به بايد با توجه به كششنسبي رشد هر بخش 

سياست بر مشكالتي كه ممكن است در پويش رشد ظاهر شود، غلبه خواهد كرد. در اينجا لوئيس 
بر طبيعت عمودي توليد عرضه تأكيد دارد، در حالي كه تأكيد رزنشتاين ـ ردن و نركس بر 

  ).1966، وابستگي افقي مصرف است (ماتور
جويي در  طور اساسي بر لزوم صرفه براساس اظهارات مدافعان رشد نامتوازن، تأكيد اين نظريه به

نيافته، كمبود كارفرما دارند،  استفاده از منابع قرار دارد؛ براي مثال، چون بيشتر كشورهاي توسعه
). 1956كيندلبرگ، و  1957براي آنها مشكل است كه به رشدي متوازن دست يابند (بوئر و يامي، 

كند در نيافته بايد نامتوازن باشد، زيرا به آنها كمك مي رشد اين كشورهاي توسعه
شود كه هر انتخابي جواب خود را ، زيرا فرض مي1جويي كنند هاي ملي خود صرفه گيري تصميم

قد است، معت ،)1959ايجاد كند، رشد بايد از طريق پويش كمبودها و مازادها انجام شود. استريتن (
هاي تكنيكي (فني) تاريخ اقتصادي در پاسخگويي به تنگناهاي ايجاد شده در جريان رشد پيشرفت

وجود آمده است و رشد نامتوازن برمبناي پيوند قوي و مثبت بين نرخ رشد محصول و  اقتصادي به

                                                                                                                   
 .63، ص 1958هيرشمن،  -1
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دهاي وارد ). وجود چنين پيوندي نه انتقا1959و استرتين،  1959كارايي آن قرار دارد (سيتوسكي، 
 كند.برد و نه از رشد نامتوازن دفاع ميبر رشد متوازن را از بين مي

ريزي است و بيشتر كشورهاي شود كه رشد متوازن مستلزم برنامههمچنين استدالل مي
نيافته نه استعداد الزم، نه اعتقاد الزم و نه اطالعات كافي را براي فرموله كردن چنين  توسعه
هاي كارا، توسعه از  بنابراين، در مقايسه با محصول توليد شده از طريق فعاليت هايي دارند. برنامه

شود و توازن بين رشد محصول و هاي اجتماعي، هدر رفته تلقي ميطريق افزايش ظرفيت سرمايه
طور  دهد، معقول نيست. هيرشمن بهگذاري القايي را كاهش ميهاي اجتماعي چون سرمايهسرمايه

گذاري كند كه روند رشد از طريق كمبودها از آنجا كه سبب افزايش سرمايهروشن مالحظه مي
شود، كاراتر است. نياز براي به حداقل رساندن پيامدهاي خارجي در كشورهاي القايي مي

اي براي به حداكثر رساندن نيافته امري واضح است، اما تحليل هيرشمن روش ساده توسعه
ه ايتاليا نشان داده است كه ايجاد سرمايه اجتماعي براي افزايش گذاري القايي نيست. تجرب سرمايه

  رشد كافي نيست.
گذاري گذاري القايي خصوصي موجب افزايش سرمايهاينكه آيا در زمان كمبود، سرمايه

توان اين مسأله را كه انتخاب رشد مي دشواري ). به1974ن نيست (تريل وال، روش شود، مي
شود، با شواهد عملي تأييد كرد. قدرت اين نظريه بر فرض نه منابع مينامتوازن، سبب كاربرد بهي

نيافته استوار است كه با توجه به اوضاع اقتصادي اين  پذير عرضه در كشورهاي توسعه منحني كشش
اي نيست. در اين صورت، عدم توازن بين عرضه و تقاضا سبب تورم و بينانه كشورها فرض واقع

شود. اگر به دنبال نظريه رشد نامتوازن، منابع تنها در توليد ل از آن ميتمام نتايج نامطلوب حاص
تعداد كمي از محصوالت متمركز شوند، آثار آن هميشه مطلوب نيست؛ براي مثال، از نظر تراز 

وجود دارد و مشكالت ناشي از » ها در يك سبد گذاشتن تمام تخم مرغ«ها، هميشه خطر پرداخت
آيد. در نهايت، اگرچه ممكن است بتوان پيوندهاي پسين و وجود مي هفقدان تنوع در تجارت ب

ها) را در بخش صنعت رفته در يك بخش از ساير بخش به كارپيشين (درصدهاي محصول 
نيافته يافت، اما چنين پيوندي بين صنعت و كشاورزي در بسياري از كشورهاي  كشورهاي توسعه

  فقير كم است.
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هاي قطب رشد معروف هستند راي فراهم شدن مسير توسعه، به نظريهاي ديگر از نظريات بدسته
در ادبيات اقتصادي مطرح شده است. در نظريه پرو، رشد  1توسط پرو 1955كه نخستين بار در سال 

اي كه از قدرت جاذبه بااليي هاي توسعهافتد، بلكه در نقاط يا قطبزمان در همه جا اتفاق نمي هم
كنند و كل اقتصاد را تحت هايي پخش ميد. اين نقاط، توسعه را در كانالدهبرخوردارند، رخ مي

  .2دهندتأثير قرار مي
است كه رشد را محصول مستقيم و  3مفهوم ابداعي پرو در واقع، برگرفته از ايده شومپيتر

هاي هاي بزرگ عامل اصلي و اوليه پيشرفت داند، بنابراين، نوآوري مؤسسهغيرمستقيم نوآوري مي
قتصادي است. نظريه شومپيتر و نظريه ارتباطات دروني و بين صنايع، دو سنگ بناي نظريه پرو ا

هاي ديگر  وجود آمده در يك فعاليت توسط مؤسسه هاي بههستند. براساس نظريه دوم، نوآوري
شوند كه از هايي را شامل مي طور عمده بخش يابد. صنايع جديد نيز بهطور فزاينده گسترش مي به
هاي ديگر دارند و ارتباط تنگاتنگي با آوري بااليي برخوردارند، رشد بيشتري نسبت به بخشنو

منزله  . در مقاله پرو، مفهوم اساسي قطب رشد به4سازند هاي پسين و پيشين برقرار ميبخش
 برنده) يا منفي هاي موافق و مخالف (اثرات پيشهاي نوآور، پويا و مولد جرياناي از بنگاهمجموعه

  (اثرات نامطلوب) است. 

  شناسي تحقيق  روش -3
هاي شناسايي بخش و محور گش در اين قسمت ابتدا به بيان روش  تقاضامحور لئونتيف و عرضه

پردازيم و سپس، روش  د، ميناي و اندازه پيوندها توجه داركليدي كه تنها به مبادالت واسطه
پيوندها به فاصله اقتصادي بين پيوندها نيز توجه كرده ميانگين طول انتشار را كه عالوه بر اندازه 

يكي از كاربردهاي الگوهاي داده ـ ستانده، در مشخص كردن رابطه تراز  كنيم. است، معرفي مي
  توليدي و رابطه هزينه (قيمت) بوده كه در زير آورده شده است: 

  
)1( x = Xe + f

 

                                                                                                                   
1- Perroux  

 .310بالغي، ص  پرو، به نقل از: غلباش قره -2

3- Schumpeter 
 .71، ص 1380كالنتري،  -4
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)2( x = e 	X + w  

اي هم در نظر گرفته واردات واسطه xتوجه به دو نكته در اينجا ضروري است؛ اول اينكه در 
كنيم كه تمام واردات ما رقابتي هستند، يعني شده است و به دليل فقدان اطالعات دقيق فرض مي

توان گفت كه رو، با اين فرض مي بين توليد داخلي و واردات امكان جايگزيني وجود دارد. ازاين
ها منشأ داخلي دارند. نكته دوم آن است كه واردات در ناحيه دو و با عالمت منفي ظاهر xتمام 
  كنيم. رابطه تراز توليدي را بررسي مي LMDشود. ابتدا در الگوي مي

x)3در معادله ( a]	و ستاده يا عرضه داخلي است  	 ماتريس ضرايب مستقيم يا ماتريس [
ازاي يك واحد توليد خود،  ام (بخش تقاضاكننده) بهjدهد بخش ميضرايب فني نام دارد كه نشان 

دهد، الگو ام دارد. اين تفسير نشان ميiاي بخش چه ميزان نياز مستقيم به كاال و خدمات واسطه
  تابع توليد لئونتيف، الگويي تقاضامحور است.

)3( A = Xx
a                 يا:              = x x⁄  

 هستند (براي همه xدهنده ماتريس قطري است كه عناصر قطر اصلي آن  نشان xاي كه گونه به
i 0ها < x.( 

  ) را به صورت زير نوشت:1توان رابطه ( حال مي
)4( x = Ax + f 

 A) معروف است.  با فرض ثابت بودن 1985) به الگوي مقداري لئونتيف (ميلر و بلير، 4رابطه (
در تقاضاي نهايي به چه ميزان روي توليد  f∆ميزان  توان نشان داد كه تغيير به ها ميو قيمت
  هاي مختلف اثر دارد.  بخش

  توان نوشت:با حل مدل باال مي
)5 (       1( ) ( ) ( )x I A f L f      

گذاري بخشي مورد استفاده قرار ريزي يا سياستاين ماتريس براي كاربرد انواع برنامه
 xزا يا متغيرهاي كالن اقتصادي هستند و دهنده آن، متغيرهاي برون و متغيرهاي تشكيل  fگيرد. مي

Lماتريس واحد است و  Iزاست.  متغيري درون = (I − A)  ماتريس معكوس لئونتيف كه به
هاي ضرايب ساختاري هم معروف است. اين ماتريس آثار و تبعات مستقيم و غيرمستقيم زنجيره

  دهد.توليد را نشان مي
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  آيد:دست مي با بسط سري تواني، ماتريس معكوس لئونتيف به صورت زير به

)6( L = I + A + A + A … 

دهد، به صورت رخ مي Δfفشار تقاضا به ميزان  واسطه معادله اول، آثاري را كه بر ستانده به
منظور توليد  خودش نياز به توليد دارد. حال به Δfكند كه كند. اثر اوليه بيان مي اي تفسير مي مرحله

مورد نياز است.  AΔfاي اضافي به صورت مستقيم به ميزان هاي واسطهاين محصول اضافي نيز داده
Aاي اضافي نيز براي توليد نياز به هاي واسطهخود اين داده Δf هاي واسطه در مرحله دوم از داده

، يك Δfشامل يك اثر اوليه  ΔXرو، آثار توليدي  بعدي. ازايندارند و به همين منوال براي مراحل 
A)و آثار غيرمستقيم  AΔfاثر مستقيم  + A +⋯)Δf  است. بنابراين، عنصر نوعيL ،

ام نشان jواسطه يك واحد افزايش در تقاضاي نهايي بخش  ام را بهiبخش  افزايش الزم در ستانده
 دهد.مي

lدر ماتريس معكوس لئونتيف عنصر ازاي يك يورو  را به iميزان افزايش (به يورو) در صنعت  	
را  jكه در واقع، پيوند بين بخش تقاضاكننده  دهدنشان مي jافزايش در تقاضاي نهايي صنعت 

 دهد (پيوند پسين).نشان مي iكننده  روي بخش عرضه

به آن  اي (قيمتي) كه در قسمت قبل، رابطه هزينهGSMمحور  در مدل داده ـ ستانده عرضه
رود و شود. براي بررسي اين مسأله كه كاالي توليد شده به كجا مياشاره شد، توضيح داده مي

)، 2و با توجه به رابطه (  	jروي بخش تقاضاكننده iكننده  براي نشان دادن وابستگي بخش عرضه
  كنيم:رابطه زير را تعريف مي

)7( b = x x⁄ يا B = x X 

  ) را به صورت زير نوشت:2توان رابطه حسابداري () مي7(با استفاده از رابطه 
)8( x = x B + w

)، معروف است. با فرض ثابت بودن 1958محور داده ـ ستانده گش ( اين مدل به مدل عرضه
به  ′w∆واسطه تغيير هزينه به ميزان  ) به	′x∆ طور مثال، ميزان تغيير در محصول (به Bضريب 

	  صورت زير است: G ≡ (I − B) عنوان يك  هاي زيادي اين رابطه بهماتريس معكوس گش است. تا مدت
كه  1988شد. تا سال رابطه مقداري و جايگزيني براي رابطه تقاضامحور لئونتيف در نظر گرفته مي

)9( ∆x = ∆w (I − B) = ∆w G 
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ه يك نشان داده شد كه اين رابط 1997اوسترهاون اين مسأله را غيرقابل قبول دانست. در ديازنباخر 
) معادل مدل استاندارد قيمتي لئونتيف است. 8رابطه قيمتي است. در واقع، مدل گش در رابطه (

ها ثابت هستند، مدل قيمتي گش كند قيمت) فرض مي4جايي كه مدل مقداري لئونتيف در رابطه (
  كند همه مقادير ثابت هستند.) فرض مي8در رابطه (
دهد. نشان مي x∆محصول  ارزشرا روي  w∆) ميزان تغيير در هزينه اوليه به اندازه 9رابطه (

به اندازه يك يورو افزايش يابد، هزينه توليد در اين صنعت و همچنين  iاگر هزينه اوليه در صنعت 
ثر مستقيم يابد كه اين اثر اوليه است. در مرحله اول اارزش توليد به اندازه يك يورو افزايش مي

x∆  آيد.دست مي به jروي صنعت  = ∆w (I + B + B + B +⋯) 
اي دهد، به صورت مرحلهواسطه فشار هزينه رخ مي را كه بر ستانده به آثارياين معادله نيز 

مستقيم نيز در مراحل در مرحله اول و آثار غير ΔWB، اثر مستقيم ΔWكند. اثر اوليه  تفسير مي
ΔW(Bمتوالي بعدي به صورت  + B افزايش در ارزش  gعنصر رو،  ازاين هستند.  (⋯+

  دهد.نشان مي iواسطه يك يورو افزايش در هزينه اوليه صنعت  را به jتوليد صنعت 
  

  پيوندهاي پسين و پيشين - 3-1
يكي، پيوندهاي مستقيم و ديگري، پيوندهاي مستقيم و  طور كلي دو نوع پيوند وجود دارد؛ به

. الگوي لئونتيف از منظر هستندبر الگوي لئونتيف و الگوي گش  غيرمستقيم كه هر دو مبتني
كننده  آيد) و به صورت ستوني است. الگوي گش از منظر عرضهكننده (كاال از كجا مي تقاضا

براي محاسبه پيوندهاي پسين از روابط زير استفاده رود) و به صورت سطري است.  (كاال به كجا مي
  دست آوريم: ضرايب مستقيم را بهكنيم. ابتدا بايد ماتريس  مي

ij ij jA X X 

كل توليد يا عرضه كل است. حال  Xjبخشي و  اي بين  مقادير تقاضاي واسطه Xijكه در آن، 
  آوريم: دست مي طور به ام را اينjبخش  jDBLميزان پيوند پسين مستقيم 

  
 

پيوند پسين مستقيم بدين معناست كه هر بخش در فرآيند توليد خود به چه ميزان از كاالها و 
دست آوردن پيوندهاي پسين  كند. براي به ها استفاده ميخدمات مستقيم بخشِ خود و ساير بخش

)10( j ij
i

DBL A 
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استفاده از دست آورد و سپس، با  ام ابتدا بايد ضرايب فزاينده را بهjمستقيم و غيرمستقيم بخش 
  رابطه زير آنها را محاسبه كرد:

1( ) [ ]ijI A    
  
  

پيوند پسين مستقيم و غيرمستقيم بدين معناست كه افزايش يك واحد تقاضاي نهايي به چه 
پيوندهاي  گذارد. براي آسان شدن تفسيرها تأثير ميميزان روي توليد همان بخش و ساير بخش

  كنند:سازي مي پسين مستقيم و غيرمستقيم آن را به روش زير نرمال
  

  
  

تر از يك باشد (با فرض اينكه تمام  هاست. اگر اين شاخص بزرگ=تعداد بخشnكه در آن، 
بدين معناست كه عملكرد متوسط آن بخش از عملكرد  ،اي منشأ داخلي دارند) مبادالت واسطه

 تر است و برعكس. متوسط كل اقتصاد بزرگ

پسين است، با اين تفاوت كه ضرايب  پيوندهايروابط پيوندهاي پيشين تا حدود زيادي شبيه به 
: ابتدا بايد Bijشود.  محاسبه مي محور بودن به صورت زير مستقيم در اين قسمت به سبب عرضه

  دست آوريم: س ضرايب مستقيم را بهماتري
ij ij iB X X  

تقاضاي كل در هر بخش است.  Xiبخشي و  اي بين  مقادير تقاضاي واسطه Xijكه در آن، 
  آيد: دست مي ام به صورت زير بهi) بخش iDFLميزان پيوند پيشين مستقيم (

  
 

ام ابتدا بايد iبخش  iDIFLدست آوردن پيوندهاي پيشين مستقيم و غيرمستقيم  براي به
  دست آورديم و سپس، با استفاده از رابطه زير آنها را محاسبه كنيم: ضرايب فزاينده را به

1( ) [ ]ijI B g   
 
  

)11( j ij
i

DIBL  

)12( 
2

1

1

ij ij
n i i
j

ijij
i ji j

nn
DIBL

n

 


 

 


)13( 
i ij

j

DFL B 

)14( 
i ij

j

DIFL g 
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افزوده به چه ميزان  پيوند پيشين مستقيم و غيرمستقيم بدين معناست كه افزايش يك واحد ارزش
گذارد. براي آسان شدن تفسير پيوندهاي پيشين  ها تأثير ميروي توليد همان بخش و ساير بخش

  كنند: سازي مي مستقيم و غيرمستقيم آن را به روش زير نرمال
  

 
  

هاست. براي شناسايي بخش كليدي با استفاده از پيوندهاي پسين و  =تعداد بخشnكه در آن، 
تر از  تر از يك و پيوند پيشين نرمال بزرگ پيشين، آن بخشي كه داراي پيوند پسين نرمال بزرگ

  شود.عنوان بخش كليدي شناسايي مي به ،يك باشد
 

  ميانگين طول انتشار - 3-2
ها به فاصله هاي اقتصادي عالوه بر اندازه پيوند بين بخششناسايي اهميت بخشتازگي براي  به

ها، يعني  گيري فاصله اقتصادي بين بخش . براي اندازهشود ها نيز اهميت داده مياقتصادي بين بخش
كشد تا يك فشار هزينه يا فشار تقاضا از يك بخش به بخش ديگر  متوسط تعداد مراحلي كه طول مي

 i پيشين از بخش  APL شود. استفاده مي (APL)د، از شاخص نوين ميانگين طول انتشار منتقل شو
  jبه توليد بخش  iكشد تا فشار هزينه در بخش از طريق متوسط تعداد مراحلي كه طول مي  jبه بخش 

از طريق متوسط تعداد مراحلي كه طول   iبه بخش  jپسين از بخش  APLآيد ودست مي اثر كند، به
شود. از اين شاخص نيز براي حاصل مي ،اثر كند iبه توليد بخش    jكشد تا فشار تقاضا در بخش مي

هايي كه داراي  اي كه بخشگونه كنيم، بهها در زنجيره توليد استفاده ميشناسايي جايگاه بخش
APL  پيشين بيشتر ياAPL  براي تعريف گيرند. ابتداي زنجيره توليد قرار ميپسين كمتر هستند، در

شاخص ميانگين طول انتشار، بايد تحليل كنيم كه يك فشار هزينه يا فشار تقاضا چگونه در بين صنايع 
گسترش داده )، 1988هارتورن (شود. براي اين كار روش استفاده شده در در يك اقتصاد منتشر مي

ام به ميزان jام باعث افزايش ارزش ستانده در صنعت iاوليه در صنعت  شود. فشار هزينهمي g − δ شود. الزم به يادآوري است كه  (با حذف آثار اوليه) ميδ = iاگر  1 = j و در غير 
 از اين افزايش ستانده تنها نياز به يك مرحله  دارد تا اين صورت برابر صفر است. نسبت 

)15( 
2

1

1

ij ij
j jn

i
ijij

j ij i

g n gn
DIFL

gg
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نيز نياز به دو مرحله دارد و  . نسبت اثر كند jبه ارزش ستانده بخش  iشوك هزينه در بخش 

 ها كه همگي غيرمرحله دارد. اين نسبت kكه سهمي است كه نياز به  طور تا نسبت  همين
هايي كه الزم است تا يك فشار بنابراين، ميانگين تعداد زنجيرهصفرند داراي مجموع يك هستند. 

  جاري شود، به صورت زير است: jبه صنعت  iهزينه در صنعت 

)16( V = 1b + 2[B ] + 3[B ] + ⋯ g − δ  

kاي كه  گونه به ،ijhصورت كسر را به صورت 

k
H kB  كنيم. سپس،  باشد، تعريف مي

  شوند:راحتي به صورت زير محاسبه مي به ijhمقادير 

)17( H ≡ KB = G(G − I) 
Gرابطه باال با توجه به اينكه  = (I − B) :بوده، به صورت زير حاصل شده است  

)18(  (I − B)(∑ KB ) = B + B + B +⋯ = G − I  

  بنابراين:

)19( H = (I − B) (G − I) = G(G − I) 
كشد  يعني متوسط تعداد مراحلي كه طول مي( كه ميانگين طول انتشارات Vرو، ماتريس  ازاين

دهد، به را ارايه مي )تا يك فشار هزينه يا فشار تقاضا از يك بخش به بخش ديگر منتقل شود
  صورت زير خواهد بود:

 

)20( V = h g − δ if g _δ > 00										 if g _δ = 0 
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. يريمدر نظر بگ يزفشار تقاضا ن يطول انتشار را برا يانگينشاخص م يمتوان مي يمشابه يقبه طر
  i محصول صنعت يرو jصنعت  يينها يدر تقاضا يشافزا يورو يكچگونه  ينكها يبررس يبرا

  :شود يم تعريف يرطول انتشار به صورت ز يانگينشاخص م  ،گذاردياثر م

)21( V = 1a + 2[A ] + 3[A ] +⋯ l − δ  

 Vكند كه ماتريس وجود دارد، ديازنباخر ثابت مي bو  aبا توجه به ارتباطي كه بين 
(تفسير سطري  jو تأثيرش بر صنعت  iميانگين طول انتشارات ناشي از فشار هزينه در صنعت 

 iو تأثيرش بر صنعت  jميانگين طول انتشارات ناشي از فشار تقاضا در صنعت  ،و از طرفي ها) درايه
هاي منظر كه اهميت بخش ايناست. محاسبه ميانگين طول انتشار از  )ها فسير ستوني درايه(ت

  است. مهمدهد، هاي توليد نشان مياقتصادي را در زنجيره
) و 3به يكديگر مرتبط هستند. از رابطه ( Bو ماتريس ستانده  Aداده  ماتريستوجه كنيد كه 

ˆ) داريم كه 7( ˆAx X xB   1ياˆ ˆA xBx دهد،  كه نشان ميij i ij ja x b x به طريق .
ˆ1مشابه خواهيم داشت ˆk kA xB x 1و 1 1 1ˆ ˆ ˆ ˆ( ) ( )L I A x I B x xGx       . 

]بنابراين،  ] [ ]k k
ij i ij jA x B x  وij i ij jl x g xرسد كه رو، واضح به نظر مي . ازاين

) برابر است. در 16) يا (20) با رابطه (21عبارت تعريف شده براي ميانگين طول انتشار در رابطه (
دهنده متوسط تعداد مراحلي است كه  ) معرفي شده، نشان20كه توسط معادله ( Vنتيجه، ماتريس 

ر طور مشابه فشار تقاضا د اثر كند يا به j روي صنعت iكشد تا فشار هزينه در صنعت طول مي
،  jبه صنعت  iدر واقع، متوسط تعداد مراحل پيشين از صنعت  اثر كند. iكه روي صنعت  jصنعت 

  برابر است. iبه صنعت   jبا متوسط مراحل پسين از صنعت 
  

  پيشينه تحقيق -4
هاي متفاوتي ارايه شده است. در هاي كليدي با استفاده از روشمنظور شناسايي بخش تاكنون مطالعاتي به

  توان اين تحقيقات و سوابق را در دو دسته تحقيقات و مطالعات داخلي و خارجي تقسيم كرد:كل مي
  مطالعات خارجي - 
با استفاده از  يدتول يهاچرخه ييشناسا«عنوان  با يادر مقاله، )2005( و همكاران يازنباخرد يكار
 هايبين بخش يفاصله اقتصاد يبه بررس يوندها،عالوه بر اندازه پ »طول انتشار در آندلس يانگينم
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كه  كردند يفطول انتشار تعر يانگينعنوان م به يشاخص ،در اين پژوهش .پرداختند ياقتصاد
بخش به تأثير در  يكدر  يرونيب ييرتغ كشد تا يكطول مي است كه يتعداد مراحل يانگينمعرف م

شده سال  يعتجم يبخش 6ستانده ـ  . با استفاده از جدول دادهشودمنجر  يگربخش د يدارزش تول
دست آوردند تا مشخص شود هر  هر بخش به يطول انتشار را برا يانگينكشور اندلس، م 1995

 يجهبه نت ييطول انتشار به تنها يانگيننظرگرفتن م اما در گيرد،يقرار م يدتول چرخه يبخش در كجا
با استفاده از  يگررو، بار د چرخه قرار گرفت. ازاين يبخش معدن در انتها زيرامنجر نشد،  يحصح

در نظر گرفتند،  يكديگر طول انتشار را با يانگينو م يوندها، اندازه پيبخش 30ستانده ـ  جدول داده
با  يشينپ يوندپ يبخش دارا ينچرخه قرار گرفت. ا يدر ابتدا يبخش كشاورز بررسي يندر ا

 يدارا سويي،) است. از يمطور غيرمستق (بهداري  صنعت هتل) و يمطور مستق (به ييصنعت مواد غذا
يمي محصوالت پتروش يهو صنعت تصف يمياييو صنعت ش يراتو تعم يبا بخش بازرگان سينپ يوندپ

برق و گاز و بخش استخراج  در بخش آب، يزن يمغيرمستق يوندهاي) است. پستقيمطور م به ي(همگ
  مشاهده شد. يمحصوالت انرژ

توان مطالعات خارجي متعددي را نام برد كه به شناخت و بررسي از اين روش مينظر  صرف اما
توان به مطالعه اند، از جمله اين موارد ميپرداخته هاي كليدي، با تمركز بر اندازه پيوندهابخش
و  هاي پسينهاي به عمل آمده در ارزيابي كمي پيوند) كه از جمله كوشش1958( واتانابهـ  چنري

بندي چهارگانه كاالهاست. ، اشاره كرد. روش چنري ـ واتانابه در واقع، محاسبه طبقهپيشين است
ي پسين هاهاي پسين و پيشين به دو گروه پيوندهاي تعيين شده در اين روش، پيوندبراساس شاخص

وه گر شوند. در اين روش، بندي ميها تقسيمو پيشين باال و پايين برحسب ميانگين كل بخش
شوند.  هاي كليدي تلقي مياي كه داراي بيشترين پيوند پسين و پيشين باشند، بخشكاالهاي واسطه

ر توليد يك هاي پسين و پيشين مستقيم افزايشي دايراد وارد بر اين روش آن است كه تنها پيوند
هاي گيريازهاند عالوه گيرد. بهشود و آثار غيرمستقيم را ناديده ميصنعت معين در نظر گرفته مي

  سازد.ها را آشكار نميآن برمبناي ميانگين است و دامنه اريب بودن داده
هاي پسين و پيشين را در اولويت بخشيدن به از نخستين كساني بود كه پيوند ،)1958هيرشمن (

شود كه به هايي داده ميگرفت. در مطالعات او بيشترين و كمترين اولويت به بخش به كارها بخش
  يب داراي بيشترين و كمترين پيوند پيشين و پسين هستند. ترت
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استفاده از ماتريس معكوس لئونتيف را پيشنهاد  ،منظور رفع ايرادهاي بيان شده ، بهراسموسن
حل اين مشكل را استفاده از روش دهد كه اين روش نيز خود ايرادهايي دارد. هزاري، راهمي
هاي چنري ـ واتانابه و ه از شاخصچندين نويسنده استفادداند. هاي اقتصادي ميگذاري بخش وزن

دهند؛ گذاري مناسب مورد نقد قرار ميرا در تعيين بخش كليدي يا تعيين الگوي سرمايه راسموسن
)، به مواردي مانند احتساب مضاعف پيوندهاي چنري ـ واتانابه و چنانكه 1976از جمله جونز (

اما تحول عمده  در محاسبه  ،كندمي اثرات غيرمستقيم، اشاره توجهي آن به پيشتر نيز بيان شد، بي
محور در كنار الگوي تقاضامحور  در اين مسأله توسط گش مطرح شد كه به  الگوي عرضه

  لئونتيف  مشهور  است.
  يمطالعات داخل - 

توان به دو دسته مطالعات داخلي با هاي كليدي را ميمطالعات داخلي در زمينه شناسايي بخش
  هاي نوين تقسيم كرد:يكرد اوليه و كالسيك داده ـ ستانده صرف و رويكردرو
  ستاندهـ  مطالعات داخلي با رويكرد اوليه و كالسيك داده - 1

)، 1366هاي كليدي با استفاده از رويكرد اوليه و كالسيك در ايران توسط فرجي دانا (شناسايي بخش
)، انجام شده است. 1383) و كشاورز حداد (1381)، جهانگرد (1377)، جهانگرد (1377اسفندياري (
 ينپس يوندهايشاخص پ يبرمبنا يديكل يعصنا يصتشخ«در مقاله خود با عنوان  ،)1377اسفندياري (

هاي پسين و به محاسبه پيوند 1365ستانده سال  ـ با استفاده از جدول داده »يراندر اقتصاد ا يشينو پ
دو روش اوليه  كليدي اقتصاد ايران پرداخت. وي در اين مقاله هايپيشين و در نهايت، شناسايي بخش

كند. وي در مقاله خود در  ها را با يكديگر مقايسه مييكرد ستاندهها و روش نوين با روبا رويكرد داده
پردازد و به روش ها ميواتانابه كه تنها به بررسي اثرات مستقيم پيوند - رويكرد اوليه به روش چنري

مستقيم و غيرمستقيم پيوندها را  يرشمن كه از ماتريس معكوس لئونتيف هر دو اثره - راسموسن
حذف  توسط شولتز  و رهيافت  دارد. در رويكرد نوين نيز به استفاده از فرضيهاشاره كند،  ميمحاسبه 

  پردازد.  هاي كليدي ميكند و به شناسايي بخش سال ـ كلمنتس  اشاره مي
هاي كليدي اقتصاد ايران در يك  شناسايي فعاليت«خود با عنوان  در مقاله ،)1377( جهانگرد

 بنديهاي پسين و پيشين و شاخص پراكندگي، به رتبهسي شاخصضمن برر» برنامه توسعه اقتصادي
مركز  1370از جدول داده ـ ستانده سال  هاي كليدي پرداخت. ويو شناسايي بخش يدنظام تول
اده كرد. نتايج حاصل از اين پژوهش چنين است كه چهار استف يبخش 18ران به صورت يآمار ا
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 ،چاپ و انتشار، صنايع چوب و محصوالت چوبي و برق ،بخش صنايع كاني غيرفلزي، صنايع كاغذ
در  1381در سال  آيند. اين محققآب و گاز جزو صنايع كليدي نظام توليد ايران به شمار مي

 يرهايمس ،رشد يآورده است كه برا ،»يرانا يصنعت يديكل يها فعاليت ييشناسا«با عنوان  اي مقاله
 يزانهاي مختلف اقتصاد است. م در بخش يگذاريهسرما يزاناز م يوجود دارد كه تابع يمختلف
در  ين،. بنابراكنديفرق م شود،يم گذارييهكه در آنها سرما هاييبا توجه به بخش يزرشد ن
و مهم  يديهاي كل در بخش يشترب يگذاريهماسر يمدت به حداكثر رساندن رشد در گروبلند

 تاندهسـ  داده يلدر هر اقتصاد، روش تحل يديكل هايبخش ييشناسا هاياز راه يكياقتصاد است. 
از منظر  يراناقتصاد ا يصنعت يديكل هايبخش ييشناسا يمطالعه، برا ينشده است. در ا يمعرف

 هايو كشش يبخش 78)، به صورت 1370( يراناستانده مركز آمار ـ  از جدول داده يدي،نظام تول
ه است. شداستفاده  يديكل هايبخش ييشناسا يو اشتغال و درآمد برا يدتول ياستاندهـ  داده
  اند. شده يمعرف يديكل هاي عنوان بخش پوشاك و منسوجات به ي،مسكون هايساختمان هايبخش

 يصتشخ يبرا ياقتصاد يهابخش يشناس ياييپو«با عنوان  يدر پژوهش ،)1366دانا ( فرجي
و  ينپس يوندهايپ يانضمن ب، »يبرنامه توسعه اقتصاد يكدر  يراناقتصاد ا يديكل يها فعاليت

ـ  جدول داده ها برمبنايشاخص ينمحاسبه ابا  ،مختلف هايشاخص يشناس و ارايه روش يشينپ
پرداخت. در  يرانمهم ا يها فعاليت بنديو رتبه يصبه تشخ يران،ا 1356 الس يبخش 16ستانده 

  است.  كرده يتلق يديكل يهانقل و ساختمان را بخش و حمل يزاتاغلب موارد، تجه
به محاسبه  ،»در اقتصاد كشور يبخش مال يتاهم«با عنوان  اي در مقاله، )1383( كشاورز

 يامدپ ين) و همچنيمهو ب ي، بانكداريهاي مال (مؤسسه يبخش خدمات مال يشينو پ ينپس يوندهايپ
 ينا يبراوي . پرداخت يو اشتغال كل يداز اقتصاد كشور بر تول يبخش به صورت فرض ينحذف ا

استفاده  يرانمنتشر شده توسط مركز آمار ا 1370سال  يبخش 41ستانده ـ  منظور از جدول داده
ها چندان بخش يگرصنعت با د ينا يوندهايكه اگرچه پ دهد نشان ميحاصل از آن  يج. نتاكرد
از  يشموجب از دست رفتن ب ،آن از اقتصاد يبخش و حذف فرض ينا يلياما تعط يست،ن قوي

  .شود مياقتصاد  يكاز  يفرصت شغل 8/225246
  هاي نوينمطالعات داخلي با رويكرد - 2
اي، هاي جديدي مانند رويكرد كشش داده ـ ستاندههاي اخير، روشاقتصاد ايران در سال در

هاي مطالعاتي ها يا ساير روشو اقتصادسنجي و تحليل پوششي داده ستاندهرويكرد تركيبي داده ـ 
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جهانگرد و عاشوري  )،1381: جهانگرد (توان به مي از آن جمله در اين زمينه انجام شده است كه
 و قلمباز ،سيدمشهدي )،1391، يوسفي ()2012( ورز )، جهانگرد و كشت1389)، غلباش (1389(

اي از چند مورد از  )، اشاره كرد كه در ادامه به بيان خالصه1386ان () و عطو1390( اسفندياري
  پردازيم:مطالعات داخلي يادشده، مي

مقايسه تطبيقي ضريب فزاينده «نامه كارشناسي ارشد خود با عنوان در پايان ،)1389( غلباش
، به »ستانده ناخالص و ضرايب فزاينده خالص در تعيين بخش كليدي اقتصاد ايران؛ رويكرد داده ـ

هاي اقتصاد ايران با استفاده از رويكرد ضريب فزاينده خالص پرداخت. يت نسبي بخشتبيين اهم
مطالعه وي براساس اين رويكرد نوين (ضرايب فزاينده خالص) حاكي از آن است كه  نتايج

برخالف رويكرد كالسيك (ضرايب فزاينده ناخالص) كه اقتصاد ايران را با محوريت صنعت 
  شود.محور معرفي مي تصاد ايران خدماتكند، اق ميرفي مع

هاي كليدي اقتصاد ايران: شناسايي بخش«مقاله خود با عنوان  در  ،)1389( جهانگرد و عاشوري
هاي هاي كليدي در اقتصاد ايران و بررسي پيوند، به شناسايي بخش»تحليل رويكرد بين بخشي

. ندتپرداخ  DEAو مقايسه آن با روش اقتصادسنجي و روش  IOپسين و پيشين با استفاده از روش 
هاي هاي پسين، توليد فلزات اساسي و از منظر پيوندترين بخش از منظر پيونددر اين مطالعه كليدي

نيز برترين بخش با ارزش  DEAشوند. از روش پيشين، توليد نفت خام و گاز طبيعي معرفي مي
چرم و محصوالت چرمي، فلزات اساسي،  مانندبه صنايع (مربوط  طور اساسي بهكارايي باال 
  هاي الكتريكي و...) است.  ها و ساير دستگاهفلزي فابريكي، ماشين محصوالت

 1380)، در مطالعه خود برمبناي جدول داده ـ ستانده سال 1390خليلي  عراقي  و رضايي ( 
معيارهاي مختلفي كه در بين . از اختندپردتخصيص بهينه منابع  برايبندي صنايع  ، به اولويتايران

هاي پيشرو  اند، اين تحقيق برمبناي معيار شناسايي فعاليت بندي مطرح شده اولويت منظور بهاين راستا 
برد، بنا نهاده شد و هدف آن، انتخاب  ستانده بهره مي -داده  روش(محرك) اقتصادي كه از 

. براي اين كرد ميزا كمك  يدار، پويا و درونمدت پابلندكه به الگوي رشد متوازن  بودصنايعي 
هاي مختلفي كه هر كدام بعد خاصي از روابط متقابل و ساختار صنعتي را در نظر  منظور، شاخص

ها تحليل و  هر يك از شاخص براساسابتدا صنايع  .، مورد استفاده قرار گرفتگرفتند مي
بندي كلي و  ا دسترسي به يك اولويته هر يك از شاخص براساسبندي شدند. از آنجا كه  اولويت

ها، با كمك تحليل عاملي و تجزيه به  خطي بين شاخص نهايي مقدور نيست، پس از از بين بردن هم
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دست  بندي كلي از صنايع با استفاده از روش تاكسونومي عددي به هاي اصلي، يك اولويت لفهؤم
هاي  يميايي و فعاليت توليد فرآوردههاي ناهمگن توليد مواد و محصوالت ش آمد كه پس از فعاليت
هاي همگن، فعاليت توليد آهن، فوالد و محصوالت آن در رتبه اول، صنايع  نفتي از بين فعاليت

توليد محصوالت الستيكي و پالستيكي در رتبه دوم و ساير محصوالت كاني در رتبه سوم قرار 
  گرفتند.

 يكردبا رو يديكل هايبخش ييشناسا«خود با عنوان مقاله  در  ،)2011( ورز جهانگرد و كشت
 ييشناسا يالگوها يپس از بررس ،»يو كره جنوب يهترك يران،ا ينظريه شبكه در كشورها

. ندپژوهش خود قرار داد يعنوان چهارچوب نظر اقتصاد، مدل نظريه شبكه را به يديكل يها بخش
سه شاخص  ي،كره جنوب 2005و  يهترك 2002 ،يرانا 1378با استفاده از جدول داده ـ ستانده  آنها
و  يآن ي، آثارآثار كل يهابه نام يچندسطح هايشاخص يمدل نظريه شبكه را با عنوان كل يديكل

آن بود كه در  از يحاك يج. نتاندارايه كرد يادشدهمختلف سه كشور  يهابخش يبرا يانيآثار م
 يكان يعصنا هاي بخش يهدر ترك ،برق و گاز و ارتباطات ،كاغذ، چوب، آب هايبخش يرانا

كاغذ، چوب و ارتباطات  ي،نساج هايبخش يكاغذ، چوب، ارتباطات و در كره جنوب ي،غيرفلز
  بودند. يديكل

 سال شده بهنگام ستانده ـ داده )، با استفاده  از روش حذف فرضي وجدول1386عطوان (
 نتايج هاي اقتصادي ايران را  محاسبه كرد. فعاليت پيشين و پسين پيوندهاي ايران، اقتصاد 1383

 ساير توليد نفتي،هاي  فرآورده توليدي ها فعاليت كه بود آن از حاكي شده انجام محاسبات
 انواع و بازرگاني برق، توزيع انتقال و توليد، اساسي، فلزات توليد غيرفلزي، كاني محصوالت

ساير  با تري قوي پيشين و پسين پيوندهاي داراياي  جاده نقل و حمل و تعميراتي خدمات
  .برخوردار بودند باالتري اهميت درجه از و اقتصاديي ها فعاليت

  
  آمار و اطالعات -5

منظور محاسبه پيوندهاي پسين و پيشين و شاخص  در اين مقاله، آمار و اطالعات مورد نياز به
با فرض بخش  مركز آمار ايران  1380ميانگين طول انتشار با استفاده از جدول داده ـ ستانده سال 

 كننده و با واحد ميليون ريال تدوين شده است. در بخش با فرض فناوري بخش و قيمت توليد
گذار در آن  اي كه در اين الگوها كاربرد دارد استراتژي رشد غيرمتوازن است كه سياست تراتژياس

براي رسيدن به هدف مورد نظر اين پژوهش  كند. توجه خود را تنها روي يك بخش متمركز مي
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بخشي و سپس، به  6دست آمده از مركز آمار ايران را به جدول  بخشي اصلي به 93جدول  ابتدا
ها بيشتر  . در اين باره بايد  يادآور شويم كه هر قدر تعداد بخشكنيم بخشي تجميع مي 28جدول 

سازد.  تر مي شود، اما تفسير آن را پيچيده هاي توليدي با جزييات بيشتر مشخص مي باشد، زنجيره
بخشي در نظر  6هاي توليدي در اقتصاد ايران ابتدا جدول  براي ايجاد يك تصوير كلي از زنجيره

بخش را در نظر  28فته شده است و سپس، براي مطالعه با جزييات بيشتر در مرحله بعد، گر
  .ايم گرفته

  
  نتايج تجربي -6

بخشي اقتصاد  6) را براي جدول داده ـ ستانده تجميع شده V(ماتريس  APLدر اين قسمت شاخص 
، به اين نكته بايد توجه كرد 1آوريم. براي تحليل نتايج جدول شماره  دست مي ، به1380ايران، سال 

در  672/1پسين  APLتوان به دو صورت تفسير كرد؛ براي مثال،  كه هر يك از عناصر جدول را مي
دهنده متوسط تعداد مراحلي است كه طول  نشان يك سو، ف كشاورزي و ستون معدن ازردي
دهنده  كشد تا فشار هزينه از بخش كشاورزي به بخش معدن منتقل شود و از سوي ديگر، نشان مي

  پيشين). APLميانگين طول انتشار فشار تقاضا از بخش معدن به بخش كشاورزي است (

 Vماتريس  - 1جدول 

ها بخش برق، گازآب،  صنعت معدن كشاورزي   ميانگين خدمات ساختمان 
 1/680 1/840 1/942 1/885 1/438 1/672 1/304 كشاورزي

 1/569 1/839 1/599 1/349 1/361 1/620 1/645 معدن
 1/470 1/446 1/392 1/624 1/399 1/481 1/478 صنعت
گاز و آب، برق  1/560 1/405 1/601 1/288 1/890 1/446 1/532 

 1/445 1/186 1/151 1/517 1/808 1/312 1/694 ساختمان
 1/377 1/294 1/404 1/410 1/476 1/244 1/433 خدمات
 -   1/509 1/563 1/512 1/514 1/456 1/519 ميانگين

  هاي تحقيق. اقتصاد ايران و يافته 1380مأخذ: جدول داده ـ ستانده 

پسين و پيشين هر  هايAPL حسابيتوان ميانگين  براي داشتن يك تصوير كلي از هر بخش مي
پيشين هر  APL، ميانگين 1بخش را در نظر گرفت. ستون ميانگين در سمت راست جدول شماره 
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ترين مقادير متعلق به بخش كشاورزي و سپس، بخش معدن است  دهد كه بزرگبخش را نشان مي
ترين مقادير متعلق به بخش خدمات و ساختمان است. اين بدين مفهوم بوده كه بخش  و كوچك

توان دريافت توانند در ابتداي زنجيره توليد قرار گيرد. در يك نگاه كلي ميكشاورزي و معدن مي
ها برابر يك هستند). APLهاي پيشين بخش كشاورزي تا حدي مستقيم هستند (بيشتر APLكه 

هاي پسين هر بخش را APLنيز ميانگين  1به همين ترتيب رديف ميانگين در انتهاي جدول شماره 
ترين مقادير  ترين مقادير متعلق به بخش ساختمان و كشاورزي و كوچك دهد. بزرگمي نشان

پيشين  APLطور خالصه هرچه بخشي داراي ميانگين  متعلق به بخش معدن و خدمات است. به
تر باشد، احتمال آنكه اين بخش در ابتداي زنجيره قرار  پسين كوچك APLتر و ميانگين  بزرگ

يد اين نكته را در نظر گرفت كه تكيه بر شاخص ميانگين طول انتشار به تنهايي گيرد، بيشتر است. با
طور مثال، بخش  هاي پيشرو در زنجيره توليد ياري دهد، زيرا بهتواند ما را در شناسايي بخشنمي

پسين بزرگي است، اما ما اين بخش را در انتهاي زنجيره قرار APLصنعت به نسبت داراي 
 دهيم.  نمي

دهنده اثر مستقيم (غيرمستقيم) يك  كوچك (بزرگ) نشان APLديگر، گفتيم كه  از سوي
گيرد و اين اندازه پيوندها را در نظر نميAPL بخش روي بخش ديگر است. بنابراين، شاخص 

رو، براي به تصوير كشيدن  كند. ازاينهاي ما نوعي محدوديت ايجاد ميمسأله در تحليل
حل موجود  تواند به ما كمك كند. راهگين طول انتشار به تنهايي نميشاخص ميان ،هاي توليد زنجيره

ها با يكديگر براي رفع اين محدوديت تركيب دو شاخص اندازه پيوند و فاصله اقتصادي بين بخش
  شود.است كه در قسمت بعد توضيح داده مي

اي شناسايي تواند معيار مناسبي بر از آنجا كه شاخص ميانگين طول انتشار به تنهايي نمي
ها معرفي و گيري پيوند بين بخشهاي كليدي باشد، بايد ابتدا يك معيار مناسب براي اندازه بخش

ها مشخص شود. در اين راستا سپس، يك آستانه براي تعيين بزرگ بودن اندازه پيوند بين بخش
جاي استفاده از ماتريس معكوس لئونتيف براي پيوند پسين يا ماتريس معكوس گش براي پيوند  به

اين گيريم (با حذف آثار اوليه). در نظر مي Fعنوان ماتريس  باپيشين، متوسط ساده اين دو را 
ها در كنار فاصله اقتصادي بين  روش توسط ديازنباخر براي در نظر گرفتن اندازه پيوند بين بخش

 كار گرفته شد.ه ها ب بخش
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 iدهد و برابر با متوسط اثر پيشين فشار هزينه در بخش اندازه پيوند را به ما نشان مي ijfدرايه 
  است. iروي محصول بخش  jو اثر پسين فشار تقاضاي بخش  jروي محصول بخش 

 Fماتريس  -2جدول 

كشاورزي بخش معدن صنعت آب، برق، گاز ساختمان  خدمات

0/244 كشاورزي 0/005 0/461 0/013 0/089 0/073 

0/020 معدن 0/002 0/121 0/030 0/037 0/022 

0/163 صنعت 0/013 0/510 0/059 0/362 0/183 

گاز و آب، برق  0/089 0/015 0/276 0/389 0/049 0/247 

0/007 ساختمان 0/002 0/016 0/009 0/060 0/066 

0/110 خدمات 0/017 0/218 0/115 0/191 0/148 

 هاي تحقيق. اقتصاد ايران و يافته 1380مأخذ: جدول داده ـ ستانده 

ها و عناصر APLيابيم كه رابطه معكوسي بين ميدر 2و  1قايسه اعداد جدول شماره با م
 APLتر مطابقت دارند.  هاي كمتر با پيوندهاي بزرگAPLاي كه گونه وجود دارد، به Fماتريس 

فاصله بين دو بخش و در واقع، متوسط تعداد مراحلي را كه براي انتقال يك فشار هزينه يا فشار 
اين است كه اندازه پيوند و ارتباط بين  APLدهد. محدوديت كشد، نشان ميتقاضا طول مي

هاست. در مقابل، عناصر گيرد و تكيه آن بيشتر بر فاصله اقتصادي بين بخشنظر نميها را در بخش
دهد، اما اين نكته را كه آيا اين ارتباط به صورت مستقيم  ها را نشان ميارتباط بين بخش Fماتريس 

كنيم،  رو، اين دو شاخص را با يكديگر تركيب مي گيرد. ازايناست يا غيرمستقيم، در نظر نمي
گيريم كه اندازه عنوان شاخصي براي فاصله اقتصادي در نظر مي را به APLاي كه زماني  گونه به

بيشتر باشد، يعني به اندازه كافي بزرگ باشد. در اين صورت  a پيوند از آستانه تعريف شده 
APL از ماتريس  كنيم. گرد مي ترين عدد صحيحرا به نزديكV  كه شاملAPL هاست و

  آوريم:دست مي را به صورت زير به Sكه شامل پيوندهاست ماتريس  Fماتريس 

)23(      s = int v 							if	f ≥ a0																			if	f < a		   
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در نظر گرفته  06/0برابر با   بخشي  ـ ستانده شش دادهجدول براي  aآستانه تعريف شده 
  .1شود مي

 Sماتريس  - 3جدول 

كشاورزي عنوان معدن صنعت گاز و آب، برق ساختمان  خدمات
1 كشاورزي 0 1 0 2 2 

0 معدن 0 1 0 0 0
1 صنعت 0 1 0 1 1
2 گاز و آب، برق 0 2 1 0 1

 1 1 0 0 0 0 ساختمان
 1 1 1 1 0 1 خدمات

  هاي تحقيق.اقتصاد ايران و يافته 1380 ستاندهـ مأخذ: جدول داده 

توان دريافت كه پيوند بين هر بخش با خودش (به غيراز بخش معدن) از سر حد  راحتي مي به
، نشان داده شده 1در نمودار شماره  Sتر است. گراف متناظر با ماتريس  بزرگ آستانه تعريف شده

بين  APL=1براي مثال،  ؛اند پيشين ترسيم شده APLها از منظر  است. بايد توجه داشت كه پيكان
كشد تا يك طور متوسط يك مرحله طول مي دهنده اين است كه به بخش كشاورزي و صنعت نشان

طور  فشار هزينه از بخش كشاورزي به بخش صنعت منتقل شود، به تعبيري ديگر اين دو بخش به
ي وابستگي پيشين با بخش صنعت است. مستقيم با يكديگر در ارتباط هستند و بخش كشاورزي دارا

طور متوسط دو مرحله  دهد كه بهبين بخش كشاورزي با ساختمان نشان مي APL=2مثالي ديگر، 
طور  كشد تا فشار هزينه از بخش كشاورزي به بخش ساختمان منتقل شود و اين دو بخش بهطول مي

دهد. گرد شده را نشان مي APLظر و غيرمستقيم با يكديگر در ارتباط هستند. هر پيكان پيوند متنا
  .دهند را نشان مي APL=2هاي خط چين و پيكان APL=1هاي خطي  پيكان

   

                                                                                                                   
 .2005ديازنباخر و ديگران،  -1
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 هاي توليد در اقتصاد ايرانزنجيره - 1نمودار 

 

 

 

 

 

 

 
  هاي تحقيق. يافته اقتصاد ايران و 1380مأخذ: جدول داده ـ ستانده 

  ) به صورت زير است:APL=2چين ( هاي خط، بدون در نظر گرفتن پيكان1نمودار شماره 
  

  هاي توليد در اقتصاد ايرانزنجيره - 2نمودار 
 

 

 

 

 

 

 
  هاي تحقيق. اقتصاد ايران و يافته 1380مأخذ: جدول داده ـ ستانده 

 كشاورزي

 معدن خدمات

 صنعت

 آب، برق و گاز

 ساختمان

(ابتداي زنجيره)معدن  

 صنعت

 ساختمان خدمات كشاورزي

 آب، برق و گاز
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 ،طور كلي دو زنجيره توليد را شناسايي كرد. يكي توان بهرا در نظر نگيريم، مي ها APL=2اگر 
 صنعت  معدن ،گاز و ديگري آب، برق و  خدمات  ساختمان  معدن به صنعت

برخي از شوند.  كشاورزي كه اين دو زنجيره از طريق بخش خدمات به يكديگر متصل مي
طور مثال،  هاي موجود همخواني دارند؛ بهزنجيره بانيز تا حدودي  APL=2هاي متناظر با  فلش

پيوند بين دو بخش كشاورزي و بخش خدمات دو مرحله دارد و با يك مرحله واسطه از طريق 
اي كه شامل يك مرحله از بخش كشاورزي به گونه بخش صنعت به بخش خدمات مرتبط است، به

نعت و يك مرحله از بخش صنعت به بخش خدمات است. همچنين فلش متناظر با بخش ص
APL=2  نيز از بخش كشاورزي به بخش ساختمان با يك مرحله از بخش كشاورزي به بخش

  صنعت و يك مرحله از بخش صنعت به بخش ساختمان مرتبط است.
هاي ترسيم شده، زنجيرهطور كامل با  به APL=2هاي متناظر با بايد توجه داشت كه تمام فلش

اي از بخش آب، برق و گاز به بخش كشاورزي با طور مثال، ارتباط دو مرحله مطابقت ندارند؛ به
تنها براساس پيوندهاي قوي و  ،شماره يك و دو هايتطبيق ندارد. نمودار ،چرخه توليد ترسيم شده

اند و  ليد در نظر گرفته شدههاي كلي توجدول داده ـ ستانده تجميع شده و براي شناسايي زنجيره
 اند.تر در اين مرحله مورد بررسي قرار نگرفتهپيوندهاي جزيي

پردازيم. تر ميهاي توليد در سطحي جزييها و زنجيرهAPLدر ادامه، به شناسايي پيوندها و 
كنيم. استفاده مي 1380بخشي ايران، سال  28براي اين منظور از جدول داده ـ ستاده تجميع شده 

عنوان  بخش كشاورزي از محورهاي اصلي رشد و توسعه پايدار اقتصادي است و بهنظر به اينكه 
كننده مواد غذايي مورد نياز جمعيت رو به  توليدكننده محصوالت راهبردي (استراتژيك) و تأمين

 شد جامعه، تأثير بسزايي در بسياري از مسايل اقتصادي، سياسي و اجتماعي كشور دارد و از آنجار
هاي معدني از وضعيت خوبي برخوردار است و از  كه كشور ما از نظر تنوع و تعدد فلزات و سنگ

عنوان يك سوخت فسيلي گرفته تا آهن، قلع، روي، طال، مس و... حتي اورانيوم  سنگ به زغال
شود، به بررسي ارتباط بين  عنوان يك منشأ سوختي بسيار مهم و حياتي در كشور ما يافت مي به

دست آوردن  براي به پردازيم. ها مي هاي كشاورزي و معدن هر يك به تنهايي با ساير بخش بخش
افزار  بخشي اين بار به دليل پيچيدگي محاسبات از نرم 28براي جدول داده ـ ستانده  Vماتريس 

MATLAB  استفاده شده است. ماتريسS  اي  گونه ، بهآوريم ميدست  را به صورت خالصه به
  گيريم. ها در نظر مي هاي بخش معدن و ارتباط آن را با ساير بخشAPLكه تنها 
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 با تمركز بر بخش معدن  Sخالصه ماتريس  - 4جدول 

ها بخش دن 
ميا مع

 شي
ايع
صن

ي
مي

وشي
 پتر

ي و
 

زي
يرفل

و غ
ني 

 كا
ايع
 صن

شين
و ما

سي 
اسا

ت 
فلزا

 
الت

آ
 

شين
ما

 
ايع
 صن

اير
و س

ت 
آال

 

مان
اخت

س
 

وني
سك

ي م
ها

 

مان
اخت

ر س
ساي

ها 
 

اير 
س

ات
خدم

 

 2 2 2 3 1 1 0 0 معدن

 2 3 2 2 2 2 1 2 صنايع شيميايي و پتروشيمي

 1 1 1 2 2 1 2 0 صنايع كاني و غيرفلزي

آالت فلزات اساسي و ماشين  0 2 2 1 2 2 2 2 

آالت و ساير صنايع ماشين  0 0 0 2 1 0 2 0 

هاي مسكوني ساختمان  0 0 0 0 0 0 0 1 

ها ساير ساختمان  0 0 0 0 0 0 1 0 

 1 0 0 0 0 0 0 0 ساير خدمات

 هاي تحقيق. يافته -1380مأخذ: جدول داده ـ ستانده اقتصاد ايران سال       

، نشان داده شده است. براي 3، در نمودار شماره 4در جدول شماره  Sگراف متناظر با ماتريس 
، با اين تفاوت كه مانند قسمت قبل است ها با يكديگر نيز نشان داده شدهبررسي بهتر ارتباط بخش

 APLاند، هر پيكان پيوند متناظر و پيشين ترسيم شده APLها از منظر  بايد توجه داشت كه پيكان
را نشان  APL=2چين  هاي خط و پيكان APL=1هاي خطي دهد. پيكان گرد شده را نشان مي

  .دهندمي
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 تمركز بر بخش معدن هاي توليد در اقتصاد ايران بازنجيره - 3نمودار 
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شود كه بخش معدن پيشين، مالحظه مي APLپسين و  APLبا در نظر گرفتن هر دو شاخص 
كاني و فلزات گيرد. اين بخش با يك مرحله با بخش صنايع  در ابتداي زنجيره توليد قرار مي

كشد تا يك شوك  طور متوسط يك مرحله طول مي اساسي در ارتباط است. بدين مفهوم كه به
هزينه يا شوك تقاضا وارد شده به بخش معدن بر تقاضاي بخش صنايع كاني يا فلزات اساسي اثر 

و ها هاي مسكوني، ساير ساختمانهاي ساختمانكند (اثر مستقيم). همچنين بخش معدن با بخش
بيشتر محصوالت توليدي بخش توان گفت اي دارد. مي ساير خدمات، وابستگي پيشين دو مرحله
شود و ميزان تقاضاي نهايي محصوالت اين  هاي ديگر مي معدن صرف تقاضاي واسطه ساير بخش

  بخش ناچيز است.
اي هاي مسكوني با وابستگي پيشين دو مرحلهساختمان صنايع كاني  زنجيره توليد معدن 

واسطه  هاي مسكوني هماهنگي دارد. بدين مفهوم كه بخش معدن به بخش معدن با بخش ساختمان

 صنايع كاني

هاي نفتي تصفيه ساخت فرآورده
آوري شده و زغال كك و عمل

ايهاي هستهسوخت  

 معدن

ساخت چوب و محصوالت چوبي  و 
 ساخت كاال از ني و خيزران

گري ماليواسطه  

هاساير ساختمان هايساختمان 
 مسكوني

 خدمات

ايجادهونقل حمل فلزات اساسي  

صنايع شيميايي و 
 پتروشيمي
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هاي ساير طور مشابه بخش شود. بههاي مسكوني مرتبط ميصنايع كاني به بخش ساختمان
  يابند. واسطه صنايع كاني با دو مرحله با بخش معدن ارتباط مي ها و خدمات نيز بهساختمان

هاي ديگر در ارتباط هستند كه در ، صنايع كاني و فلزات به تنهايي با بخشاز سوي ديگر
نمودار برخي از پيوندها نمايش داده شده است. صنايع كاني عالوه بر معدن داراي وابستگي پسين 

آوري هاي نفتي تصفيه شده و زغال كك و عملهاي ساخت فرآوردهاي با بخشيك مرحله
داراي وابستگي پيشين يك  ،اي است. از سوي ديگرنقل جاده و ملاي و بخش حهاي هستهسوخت
ها و ساير خدمات است كه اين امر با هاي مسكوني، ساير ساختمانهاي ساختماناي با بخشمرحله
  هاي اقتصادي نيز سازگاري دارد.نظريه

ور هاي ديگر اقتصاد كشهاي بخش صنايع فلزات اساسي سهم درخور توجهي در تأمين نهاده
هاي ها در ساير بخشتواند بر سطح قيمت طور قطع افزايش قيمت محصوالت آن مي دارند، به

اقتصاد نيز تأثيرگذار باشد. اين بخش با صنايع چوب و كاغذ، صنايع شيميايي و پتروشيمي، صنايع 
داراي وابستگي پيشين دو  ،هاهاي مسكوني و ساير ساختمانآالت و ساختمان كاني، ماشين

 ،4اي است. در صورتي كه تمركز خود را روي بخش كشاورزي قرار دهيم، نمودار شماره  همرحل
ها بررسي كرد. با ساير بخشرا توان ارتباط بين بخش كشاورزي راحتي مي شود. بهحاصل مي
شود كه بخش كشاورزي تنها با بخش صنايع غذايي در ارتباط مستقيم است، بدين معنا  مالحظه مي

طور متوسط يك مرحله  كه شوك تقاضا يا عرضه به بخش كشاورزي وارد شود، به كه در صورتي
كشد تا به بخش صنايع غذايي منتقل شود و اين بخش، نخستين بخشي است كه تحت طول مي

  گيرد.تأثير قرار مي
هاي صنايع اي بخش كشاورزي روي بخش، وابستگي پسين دو مرحله7براساس جدول شماره 

ب و محصوالت چوبي و ساخت كاال از ني و خيزران، صنايع كاغذ، صنايع نساجي، ساخت چو
ساخت هاي مالي، گري آوري و تصفيه و توزيع آب، بازرگاني، واسطه شيميايي و پتروشيمي، جمع

اي و... مالحظه هاي هسته آوري سوخت هاي نفتي تصفيه شده و زغال كك و عملفرآورده
، مشخص شده است. اين امر به آن مفهوم است كه 4شماره  شود كه برخي از آنها در نمودار مي

هاي ديگر به ميزان قابل اي بخشهاي واسطه بخش كشاورزي در فرآيند توليد خود از نهاده
هاي يادشده كند و در صورت ايجاد شوك تقاضا يا عرضه در هر يك از بخش توجهي استفاده مي

ك روي تقاضاي بخش كشاورزي اثر بگذارد. از كشد تا اين شوطور متوسط دو مرحله طول مي به
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ساخت چوب و محصوالت چوبي و هاي صنايع نساجي، سوي ديگر نيز بخش كشاورزي با بخش
  د.اي داروابستگي پيشين دو مرحله ،ساخت كاال از ني و خيزران، صنايع كاغذ و بازرگاني

 كشاورزيهاي توليد در اقتصاد ايران با تمركز بر بخش زنجيره - 4نمودار 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

  هاي تحقيق. يافته-1380مأخذ: جدول داده ـ ستانده اقتصاد ايران سال 
  
  گيري  خالصه و نتيجه -7

هاي كليدي، موجبات دسترسي به رشدهاي باالتر  گذاران اقتصادي بر فعاليت با تمركز سياست
هاي مهم و كليدي اقتصادي در كشورهاي  شناسايي فعاليتشود. بدون ترديد  اقتصادي فراهم مي

هاي بيشتر در منابع مواجه هستند، موضوعيت بيشتري دارد و  توسعه كه با محدوديت درحال
سازد تا ضمن شناخت نقش و كاركرد هر فعاليت در گذاران چنين اقتصادهايي را قادر ميسياست

ع براي دستيابي به رشدهاي اقتصادي مورد نظر و بندي مناسبي براي تخصيص مناباقتصاد، اولويت
توسعه اقتصادي ارايه دهند. محاسبه پيوندهاي پسين و پيشين، يكي از  هاي پيشبرد اهداف برنامه

ها را در نظر هاي كليدي است، اما اين شاخص فاصله اقتصادي بين بخشهاي شناسايي بخش راه
گذاران  هاي وارد شده بر اقتصاد براي سياستگيرد. از اين منظر كه سرعت اثربخشي شوكنمي

 صنايع غذايي

هاي ساخت فرآورده
نفتي تصفيه شده و زغال 

آوريكك و عمل

ساخت چوب و محصوالت 
چوبي و ساخت كاال از ني و 

 خيزران

 كشاورزي

هاي گريواسطه
 مالي

 بازرگاني

صنايع 

 صنايع كاغذ

صنايع شيميايي و 
 پتروشيمي

استخراج نفت خام و گاز نقلوحمل
 طبيعي
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اي ها از زاويهپژوهش سعي شد تا با تمركز بر هر دوي اين شاخصحايز اهميت است، در اين 
تنها اندازه پيوند بين دو  هاي مختلف اقتصادي نگاه شود، بدين معنا كه نهجديد به ارتباط بين بخش

ها نيز حايز دهد، بلكه فاصله اقتصادي بين بخشبخش، اطالعات مهمي را در اختيار ما قرار مي
وابستگي دارد، اين نكته كه اين وابستگي به صورت   jبه بخش  iاهميت است، يعني اگر بخش 

گيرد، جاي بررسي دارد. مستقيم است يا از طريق يك يا چند بخش ديگر (غيرمستقيم) صورت مي
شود، اما بايد توجه گيري مي انتشار اندازه ها توسط شاخص ميانگين طولفاصله اقتصادي بين بخش

ها از سر حد آستانه شود كه اندازه پيوند بين بخش داشت كه زماني از اين شاخص استفاده مي
ها و فاصله اقتصادي آنها را با يكديگر تر باشد. زماني كه اندازه پيوند بين بخش تعريف شده بزرگ

را در قالب زنجيره توليد تصور كنيم. در جدول داده ـ  توانيم ساختار توليدگيريم، مي در نظر مي
 معدن به صنعت  دو زنجيره توليد را شناسايي كرديم؛ يكي،ستانده تجميع شده شش بخشي 

كشاورزي كه اين دو   صنعت  آب، برق و گاز  و ديگري، معدن  خدمات  ساختمان
هايي كه در ابتداي خصوص بخششوند. در زنجيره از طريق بخش خدمات به يكديگر متصل مي

هاي توسعه و رود آثار و تبعات مستقيم و غيرمستقيم سياستانتظار ميگيرند، زنجيره توليد قرار مي
ها و در نهايت، رشد اقتصادي بيشتر در كل اقتصاد منجر ها به توسعه ساير بخشگسترش اين بخش

خشي، مشاهده شد كه بخش معدن داراي ب 28هاي جدول داده ـ ستانده تجميع شده د. با بررسيشو
هايي مانند صنايع كاني و فلزات اساسي و وابستگي پيشين بااليي با ديگر اثرات مستقيمي با بخش

طور  هاي اقتصاد است، يعني در صورتي كه شوك عرضه به بخش معدن وارد شود، به فعاليت
آساني  رو، به انتشار يابد. ازاينها كشد تا اين شوك به ساير بخشمتوسط تنها يك مرحله طول مي

ها را از طريق شاخص ميانگين طول انتشار محاسبه كرد. گذاري توان سرعت اثربخشي سياستمي
راحتي  هاي ديگر دارد، به اين معنا كه به از سوي ديگر، بخش معدن وابستگي پسين اندكي با بخش

رو، در شرايط ركود با  نگيرد. ازاي هاي ديگر قرار نميتحت نوسانات و تغييرات بخش
تر از كسادي و بهبود وضعيت اقتصادي گام  توان براي خروج سريع گذاري در اين بخش مي سرمايه

هاي اقتصادي بر گسترش عرضه و تقاضاي محصوالت  گذاريتمركز سياستهمچنين با برداشت. 
  اين فعاليت آثار توليدي بيشتري در اقتصاد ايران خواهد داشت.
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