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  چكيده
ب يبه ترت 1380ساختار اقتصاد استان تهران با توجه به سهم بخش خدمات از كل ستانده و اشتغال استان كه در سال 

  .شرفته استيپ ين منظر، مشابه ساختار اقتصادهايرود و از ا يمحور به شمار م باشد، خدمات يدرصد م 63و  57

 يوندهايستانده و پ  -داده يمحور استان با استفاده از الگو  ساختار اقتصاد خدماتن يين مقاله، تبيهدف ا

روش  يريا به كارگين است كه آيق ايتحق ين راستا، سؤال اساسيدر ا. باشد يژه ميبه روش بردار و يبخش نيب

استان را  يها ت بخشيتواند اهم يوسن ميواتانابه و راسم  -يچنر يسنت يها ژه نسبت به روشيبردار و

  د؟ينما يابيد بهتر ارزيدر چرخه تول يا واسطه يزان ماندگاريم يبرمبنا

برآورد و سپس  AFLQijاستان تهران به روش  1380ستانده سال  - ن مطالعه، ابتدا جدول دادهيدر ا

واتانابه،  - ين در قالب سه روش چنريشين و پيپس يوندهاياستان برحسب پ ياقتصاد يها ت بخشياهم

  .ژه، مورد سنجش قرار گرفتيوسن و بردار ويراسم

 ياستان را بر مبنا ياقتصاد يها ت بخشيتواند اهم يژه ميدهند كه روش بردار و يج حاصله نشان مينتا

چهار بخش با سهم غالب  ن صورت كه يبد  د،ين نماييد تبيها در چرخه تول بخش يا واسطه يزان ماندگاريم

د كل آنها برابر ياز تول يينها يظاهر شدند كه متوسط سهم تقاضا يديكل، به عنوان بخش يصنعت يها تيفعال

ب ياستان، به ترت يخدمات يها و بخش يبخش اقتصاد 71 يباشد، حال آنكه نسبت فوق برا يدرصد م 5/45

ت بخش خدمات نسبت به ياز ماه ير متفاوتيج حاصله تصويدر مجموع، نتا. درصد است 84درصد و  76

ت خدمات در استان تهران يرسد كه ماه يب، به نظر مين ترتيدهد و بد يشرفته به دست ميپ ياقتصادها

  . است يديتا خدمات تول يشتر خدمات مصرفين اقتصادها، بيبرخالف ا

 

  ژهين، روش بردار ويشين و پيپس يوندهايستانده استان تهران، پ - بخش خدمات، جدول داده : يديواژگان كل
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  مقدمه 

 يا منطقه يها باعث به وجودآمدن عدم تعادل يدر سطح مل يبخش يزير در اكثر كشورها، تجربه برنامه

ن و از يياز باال به پا يزير برنامه"افت يبا ره يا منطقه - يبخش يزير رسد برنامه يبه نظر م. ده استيگرد

 . را فراهم سازد يا توسعه منطقه يريگ تواند موجبات شكل يم ،"ن به باال به طور همزمانييپا

 1950 در دهه 3زارديو والتر ا 2رشمني، آلبرت ه1رداليشده توسط گونار م مطالعات انجام 

را به  يا ات توسعه منطقهيص منابع در ادبينحوه تخص يريگ ميتصم يكيتكن ي، بسترهايالديم

ن ييبا تب"يا ل منطقهيتحل يها روش" زارد در كتاب ارزشمند خود تحت عنوانيا. وجود آورد

 . نمود يمعرف يا منطقه يزير جهت برنامه يتجرب يي، الگويا ستانده منطقه -داده يها كيتكن

 يه تئوريبر پا يگذار هيسرما ي، الگو4رشمن و فرانسوا پرويگرفته توسط ه در مطالعات صورت 

رشد  يه الگويبر پا. ديآن گردن يگزيرشد نامتوازن جا يرشد متوازن مورد انتقاد قرار گرفته و تئور

 يها د در بخشيها با يگذار هياز مناطق، سرما ياريه در بسيل مشكل كمبود سرماينامتوازن به دل

د يها با ن بخشيرد، كه ايگ ها صورت بخش يدر تمام يگذار هيسرما يجاه از اقتصاد ب يخاص

ن ين و پسيشيپ يوندهايق پيطرشرو اقتصاد منطقه باشند تا اثرات توسعه از يپ اي يديكل يها بخش

  . ز شوديمنطقه سرر يها ر بخشيبه سا

ن ييو در مجموع تب يديكل يها ن بخشيي، تعياقتصاد يها تيت فعاليبردن به اهم يپ يبرا  

 - داده يها، استفاده از الگو ن روشياز ا يكي. وجود دارد يمختلف يها ساختار اقتصاد مناطق، روش

از اقتصاد ارائه  يكل ي، ساختاريبخش نيب يوندهايز مبادالت و پستانده است كه با استفاده ا

ن نرمال شده بزرگتر از يشين و پيپس يوندهايپ يكه دارا ييها تين روش، فعاليبراساس ا. دينما يم

  . گردند يم يتلق يديكل يها ك باشند، بخشي

 

 ان مسألهيب -1

ران يا يزير بر نظام برنامه ينگرش بخش ران، هنوزيدر ا يزير سال از عمر برنامه 60با گذشت حدود 

زان سطوح ير استمداران و برنامهيده تا سيباعث گرد ين ساختاريكه چن يه افكنده است؛ به طوريسا

 يزير كه برنامه ينداشته باشند، درحال يا و منطقه 5يي، توجه الزم را به ابعاد فضايبخش  -يمل

. رود يبه شمار م يا توسعه منطقه يمناسب برا يجهان، به عنوان ابزار يدر اكثر كشورها يا منطقه
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 يزير كوشند تا برنامه ي، ميمل - يدر مقابل نگرش بخش يا منطقه - يزان با نگرش بخشير برنامه

 يزير در واقع، برنامه. انجام دهند ييم فضايدر قالب مفاه يتوسعه مل يرا بر مبنا يا و منطقه ييفضا

از " يزير و برنامه يريگ ميند تصمير است كه فرايپذامكان يدرصورت يا منطقه يماعو اجت ياقتصاد

  ). 98: 1386، ييرضا(رد يهمزمان مورد توجه قرار گ 1"ن به بااليياز پا"و  "نييباال به پا

 يها كياز تكن يكيبه عنوان  يا ستانده منطقه  - ، جدول دادهيا منطقه يزير به منظور برنامه  

جهت  يتجرب ييله مبناين وسيد و بديگرد يزارد معرفيتوسط والتر ا 1950در دهه  يزير برنامه

جدول  ياز جمله كاربردها. منطقه شكل گرفت يساختار اقتصاد يو بررس يا منطقه يزير برنامه

ها در ارتباط با كل  ت بخشياقتصاد و اهم 2يبخش نيب يوندهايل پي، تحليا ستانده منطقه - داده

ان يم يوابستگ ي، بررسيا منطقه يبخش نيب يوندهايل پيهدف تحل. باشد يماقتصاد منطقه 

شرو اقتصاد به منظور يا پي 3يديكل يها بخش ييد و شناسايدر ساختار تول ياقتصاد يها بخش

  .باشد يم يا مناسب توسعه منطقه ين استراتژييتع

 يسطح منطقه داران منابع در يع ايتوز يو مسأله چگونگ يه ماديت منابع و سرمايمحدود  

نه منابع در جهت يص بهيكردن مسأله ابعاد اقتصاد فضا، تخص را لحاظياست؛ ز يا ندهيت فزاياهم

ر يپذ امكان يباشد، به آسان يساختار و كاركرد آن م يها رشد اقتصاد منطقه كه برخاسته از داده

 يا زان منطقهير برنامه ارينه منابع در اختيص بهيجهت تخص يمتنوع يارهايها و مع روش. گردد ينم

ن و ييقرار گرفته است، تع يا گران منطقه ليها كه همواره مورد توجه تحل ن روشياز ا يكي. قرار دارد

  . ديعنوان گرد ين بخشيب يوندهايل پياست كه از اهداف تحل يديكل يها بخش ييشناسا

 يمنطقه دارا شرويپ يها بخش يين و شناساييها به منظور تع ت اندازه بخشيسنجش اهم  

ه قطب رشد فرانسوا پرو يو نظر) 1958(رشمنيرمتوازن هيه رشد غير نظرينظ يپشتوانه نظر

شرو يپ يها در بخش يگذار هيرشمن معتقد است كه سرمايه). 70: 1386، ييرضا(باشد  يم) 1950(

ش رمتوازن، باعث توسعه بخيرشد غ ياستراتژ يبرمبنا يا و چه در سطح منطقه يچه در سطح مل

ت، يشود كه در نها يم ياقتصاد يها ر بخشيم باعث توسعه سايرمستقيم و غيمذكور و به طور مستق

ا مراكز رشد فرانسوا يه قطب رشد ينظر. گردد يم يو اقتصاد مل يا منجر به رشد كل اقتصاد منطقه

جا و در  كند كه رشد در همه يان ميب يكينئوكالس يه اقتصاديپرو در چارچوب توسعه از باال و نظر

دار شده و از يمتفاوت پد يها با شدت يرشد يها ا قطبيشود بلكه در نقاط  يدار نميك زمان پدي

  .ابدي يرها بر تمام اقتصاد نشت ميمتغ ييگوناگون با اثرات نها يها ق كاناليطر

لگران يتاكنون، تحل يالديم 1950گردد كه از دهه  يات موجود مشاهده ميادب يبا بررس  

                                                                                                                   
1. Top to down & Bottom to up  

2. Intersectoral linkages  

3. Key sectors  
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 يير و شناسايبا هدف تفس يا منطقه يها ت بخشيرا در سنجش اهم يمختلف يها روش ،يا منطقه

 يدر سه روش سنت يشناس ها با توجه به روش ن روشيا. اند شنهاد نمودهيپ يديكل يها بخش

ت يمالك سنجش اهم. گردند يم يبند ژه، طبقهين و بردار وي، نو)وسنيواتانابه و راسم - يچنر(

مختلف اقتصاد  يها بخش يا واسطه يا تكنولوژيو  يا ، مبادالت واسطهيسنت يها بخش در روش

  . باشد يو ارزش افزوده آنها م يينها يت اندازه تقاضايمستقل از اهم

روش حذف "ن ينو يها در روش يديكل يها بخش ييها و شناسا ت بخشيمحاسبه اهم يمبنا  

و ارزش افزوده  يينها ي، تقاضايبخش نيب يا باشد كه عالوه بر مبادالت واسطه يم يا به گونه "يفرض

 يها يياز نارسا يكياما . نديفا نمايها ا ت بخشيدر سنجش اهم ييتوانند نقش بسزا يها م بخش

ها را در  بخش يا و تداوم واسطه يزان ماندگاريتوانند م ين است كه نميمذكور، ا يها روش ياصل

ت اقتصاد فضا در ينكه نقش و اهميبا توجه به ا. مورد سنجش قرار دهند يد به خوبيپروسه تول

از جمله  يا منطقه ياستگذاريو س يريگ ميند تصميو در فرا يا ستانده منطقه -محاسبه جدول داده

بر  ياستگذاريس و مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته استً راي، اخيا منطقه -يبخش ياستگذاريس

  . باشد يفوق م يها يينارسا يدارا يسنت يها روش يمبنا

به عنوان  1ازنباخريژه كه توسط ديروش بردار و يريم داد به كارگين مطالعه، نشان خواهيدر ا  

از  يتواند برخ يشنهاد شده است، ميپ يبخش نيب يوندهايل پيسنجش و تحل ين برايگزيروش جا

  .دينما فوق را با توجه به ساختار اقتصاد منطقه برطرف  يها روش يها يينارسا

ن ي، از ا1380در سال يد ناخالص مليدرصد تول 27بالغ بر  ياستان تهران كه با دارا بودن سهم  

انتخاب شده است؛  يل مختلف به عنوان مطالعه مورديباشد، به دال ين استان كشور ميتر نظر بزرگ

كند، اقتصاد  يز ميها متما ر استانيتصاد استان تهران را از ساكه ساختار اق يل اصلياز دال يكي

شتر از متوسط ياست كه به مراتب ب يد ناخالص داخلياز تول يدرصد 76محور استان با سهم  خدمات

روش  يريا به كارگين است كه آيق ايتحق ين، سؤال اساسيبنابرا. است يو بخش مشابه در سطح مل

  د؟ ينما يابياستان را بهتر ارز يها ت بخشيتواند اهم ي، ميسنت يها ژه نسبت به روشيبردار و

ستانده استان  -جدول داده يبخش نيب يوندهايشود با سنجش پ يم ين پژوهش سعيدر ا  

 - البته فقدان جداول داده. به سؤاالت فوق پاسخ داده شود يديكل يها بخش ييتهران و شناسا

ستانده  -سبب شده تا جدول داده) استان تهران يمارجدول آ(ران يدر ا يا منطقه يستانده آمار

 يبخش تخصص يتميشده شبه لگار اصالح يكه با استفاده از روش سهم مكان -استان يرآماريغ

                                                                                                                   
1. Dietzenbacher  
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  . رديمحاسبات قرار گ يمبنا - برآورد شده است 13801سال  يبرا) يآمار يكننده حداقل خطاها نيتضم(

در بخش . گردد يم يب سازماندهين ترتيمقاله بدشده، مطالب  انيمسائل ب يبه منظور بررس 

ن و يشين و پيوند پسي، شاخص پيبخش نيب يوندهايق شامل پيتحق يا هيم پايف و مفاهيدوم، تعار

 يمبان. م داشتيشده خواه بر مطالعات انجام يدر بخش سوم، مرور. شوند يان ميب يديبخش كل

استان تهران  يبخش نيب يوندهايو محاسبه پ يرآماريستانده غ -ن جدول دادهيمربوط به تدو ينظر

ه يو تجز يآمار يها هيب مربوط به پايبخش پنجم و ششم، به ترت. ن شده استييدر بخش چهارم تب

  .ق آورده شده استيتحق يكل يريگ جهيز نتين يانيباشد و در بخش پا يج ميل نتايو تحل

 

  قيتحق يا هيم پايف و مفاهيتعار -2

و ) ديخر(م تقاضا يرمستقيم و غيمستق يا واسطه يها يوابستگ ،يبه طور كل :يبخش نيب يوندهايپ

. شود يده مينام يا منطقه يبخش نيب يوندهايپ، ك منطقهي ياقتصاد يها ن بخشيب) فروش(عرضه 

هدف . است يقابل بررس يبخش نيب يوندهاياثرات پ يهر بخش در اقتصاد با بررس يت كلياهم

. در اقتصاد است يديكل يها بخش ييد و شناسايدر ساختار تول يوابستگ يوندها، بررسيل پيتحل

 يش وابستگيدارد و افزا يبخش نيب يش وابستگين، داللت بر افزايشين و پيپس يوندهايش پيافزا

دهد  يرا نشان م ياست و به تبع آن، رشد اقتصاد يكيشرفت تكنولوژيدال بر پ يبخش درون

)Andreosso & Yue, 2004(. 

گر به عنوان نهاده واسطه يد يها ستانده بخش   دهد كه استفاده از ينشان م :نيوند پسيشاخص پ

ن يگر، ايان ديبه ب. زان استيها به چه م سه با متوسط تمام بخشيدر مقا يك بخش اقتصاديدر 

د ينه خرياقتصاد در زم يها گر بخشيبخش مورد نظر با د يوندهاين شدت و اندازه پيشاخص مب

د ياست كه آن بخش به طور شد ين معنين باال، بديوند پسيپ يبخش دارا. واسطه از آنها است يها هنهاد

    )Andreosso et al,2004 & Dietzenbacher, 1992(گر وابسته است يد يديتول يها به بخش

 ييدهد كه محصول نها يك بخش نشان مي ين برايشيوند پيشاخص پ: نيشيشاخص پسوند پ

ن يهرگاه ا. گردد ياستفاده م يا گر به عنوان نهاده واسطهيد يها زان در بخشيمك بخش به چه ي

                                                                                                                   
، جدول سال )1385سال ( ستانده ملي تهيه شده توسط مركز آمار ايران - روزترين و آخرين جدول داده به .١

را توسط ) 1385سال  "مثال( روزتري توان جدول به گيرد البته مي باشد كه مبناي محاسبات قرار مي مي 1380

روز رساني فوق الذكر داراي خطا  هاي به دست آورد؛ ولي جداول برآوردشده توسط روش به )RAS(هاي راس  روش

باشند  مي )حداقل خطا( اي نيز داراي خطا هاي سهم مكاني تدوين جداول منطقه باشند و از آنجا كه روش مي

 1380ستان براي سال بنابراين به منظور اجتناب از خطا و تورش نتايج، جدول ا. احتمال تورش زياد وجود دارد

  .گردد استخراج مي
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 يها بخش يه برايكننده مواد اول شتر، عرضهيدهد كه بخش مذكور بينشان م ،ابديش يار افزايمع

 يوابستگو  ها بخش ريك بخش به سايد يعرضه تولجه، يدر نت. است يينها يها تا بخش يديتول

  ).همان( دهد يآن بخش را نشان مها به  بخش ريسا

هر بخش را نسبت به عملكرد  يت اندازه نسبيا اهميعملكرد متوسط  :نرمال شده يها شاخص

 يديكل يها بخش ييشناسا يبرا يار مناسبيكند و مع يان ميب) كه واحد است(متوسط كل اقتصاد 

  .ك باشديها برابر  شاخص ين حسابيانگيزه كردن چنان است كه مينرمال. روند يبه شمار م

 از ييها ن دارد كه در چه بخشيبه ا يا سطح منطقه، بستگي يسطح مل در نرخ رشد: يديكل  بخش

 شتريچه ب ص هريبه تخص يبه حداكثررساندن رشد، بستگ. گردد يگذار هياقتصاد سرما

ل يق تحليطر از يديكل يها بخش يين، شناسايبنابرا. دارد يديكل يها بخش در يگذار هيسرما

نه يص بهيجهت تخص يا منطقه -يبخش ياستگذاريتواند در س يستانده م - جدول داده وندها ويپ

ن يشين و پيپس يوندهايپ يكه دارا ياقتصاد يها تيآن گروه از فعال. د واقع شوديمنابع مف

  .  گردد  يمحسوب م يديك باشد، بخش كليشده بزرگتر از  نرمال

  

  انجام شده  يمطالعات تجرب -3

 يارجخ يمطالعات تجرب -3-1

وسن و استفاده از آن به يله راسمين بار به وسياول ين برايشين و پيپس يبخش نيب يوندهايده پيا

 يكم يابيارز يه براياول يها تالش. ديرشمن ارائه گرديتوسط ه يديكل يها بخش ييمنظور شناسا

 يب فنيس ضرايبا استفاده از ماتر 1958در سال  1واتانابه -يچنر ياز سو يبخش نيب يوندهايپ

وسن يف توسط راسميس معكوس لئونتيله ماتريوندها به وسيصورت گرفت و سپس محاسبه پ

اند؛  الذكر را مورد نقد قرار داده فوق يشنهاديپ يها شاخص ياريپژوهشگران بس. ديشنهاد گرديپ

3؛ سال21976جونز: مانند
ن ياز ا يتعداد. 1997ازنباخري؛ د51991ملري؛ ه41990؛ كلمنتس1984 

ازنباخر در سال يد. اند متمركز كرده يخود را بر ساز و كار حذف فرض ينظر يها پژوهشگران، كاوش

  . نمود ين بار معرفياول يژه را براين، روش بردار ويو نو يسنت يكردهايرو يها يينارسا يدر پ 1992

نه ين زميمطالعات در ا ،اوالً: از آن است كه  يحاك نهين زميمرور مطالعات صورت گرفته در ا  

با  ،ًايثان .است صورت گرفته ژهيو روش بردار و نينو يها روشبا  ياكثر كشورها در سطح مل در

                                                                                                                   
1. Chenery-Watanabe  

2. Jones  

3. Cella  

4. Clements  

5. Heimler  
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ها در  ن روشي، ايا ستانده منطقه -ن استخراج جداول دادهينو يسهم مكان يها ش روشيدايپ

در ادامه به چند مورد  .شوند يبه كار گرفته مز ين ييفضا و يا منطقه ين بخشيب يوندهايسنجش پ

  :گردد ياز مطالعات صورت گرفته اشاره م

 يا ستانده منطقه - جدول داده استفاده از با )Midmore et al., 2006( همكارانش دمور ويم �

ن يا. اند كرده يابيارز 1995سال  يبرارا ) ايتانيبراز مناطق ( زاقتصاد ول يبخش نيب يوندهايپ 1زول

آنها . باشد يژه ميا روش بردار ويازنباخر يد يشنهاديبه روش پ يي، در واقع افزودن بعد فضايابيرزا

ز مورد يمنطقه ن يها ل خوشهيها، در تحل خوشه ييدر شناسا اش يين روش را به خاطر توانايا

رشد  يها ليپتانستواند  يم يسنت يها ن روش بهتر از روشياند كه ا استفاده قرار داده و نشان داده

 .دينما نييعت يبخش يزير از منظر برنامه را منطقه

كشور هلند  يبرا يك مطالعه تجربي ژه دريو وسن با روش برداريواتانابه و راسم -يروش چنر �

با  يو. سه شده استيمقا 1948- 1984 يها سال يبرا) (Dietzenbacher,1992 ازنباخريتوسط د

تواند  ين روش ميكند كه ا يان مي، بيسنت يها ن روش نسبت به روشيا ياينشان دادن مزا

 .از اقتصاد ارائه دهد يد و ساختار بهتريفوق را برطرف نما يها روش يها يكاست

  

  يداخل يمطالعات تجرب-3-2

كرد يرو يبر مبنا ً، اساسايديكل يها بخش ييمورد شناسا در يسطح مل شده در  اكثر مطالعات انجام

ت يماه واحد و يكسان قرارداديل وزن ياز جمله تحم يكرد سنتيرو يها ييو به نارسا بوده يسنت

و  يبانوئ ؛1377 ،يارياسفند ؛1377جهانگرد ،(نشده است  يتوجه يبخش ياستگذاريس وندها دريپ

   ).1382، يد نراقيو مج ي؛ صامت1383كشاورز حداد،  و 1377 ،همكاران

؛ 1386همكاران،  و  يبانوئ(گرفته استن صورت ينو كرديبا رو ير مطالعاتياخ يها سال در  

ه جدول يته يگرفته در سطح منطقه اغلب با هدف اصل مطالعات صورت). a1387 ،همكارانو  يبانوئ

صورت گرفته است  يكرد سنتيوندها با رويسنجش پ ًانجام گرفته و اكثرا يا ستانده منطقه - داده

شدن ابعاد  با مطرح ريچند سال اخ در .)1382 ،يجواهر ؛1373 ؛ دشتبان،1379 ن افشار،يع(

ه يافته در تهي مين تعمينو يژه سهم مكانين بوينو يسهم مكان يها در كشور، روش يياقتصاد فضا

ه متداول ين نظريياغلب به دنبال تب مورد استفاده قرار گرفته كه يا ستانده منطقه -جدول داده

 همكاران و  ي؛ بانوئa1385 همكاران و  يبانوئ ؛1386 ،همكاران و يبانوئ( اند بوده يا منطقه اقتصاد

b1387.(  

 يوندهايدر مورد سنجش پ يا مطالعهان نمود كه يتوان ب يگرفته، م با مرور مطالعات صورت  

                                                                                                                   
1 . Wales 
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وجود ندارد و تنها در مطالعه  يا در سطح منطقه يژه در مطالعات داخليبه روش بردار و يبخش نيب

با توجه به تفاوت ساختار اقتصاد . مورد استفاده قرار گرفته است يژه در سطح مليل، روش بردار ويذ

 يها تيتواند قابل يستانده، آزمون روش فوق در سطح منطقه م -داده يدر الگو يو مل يامنطقه

  .  آشكار سازد يا منطقه -يبخش يزير روش فوق را در برنامه

 يوندهايژه را به منظور سنجش پيو روش بردار، يا در مطالعه) a 1387( آزاد و يممقان ،يبانوئ 

اند كه روش فوق عالوه بر  و نشان داده  به كار برده 1380سال يبرا يسطح مل ن دريشيپ ن ويپس

 يا واسطه يماندگار و يا واسطه يدگيزان تنيان ميت بي، قابليسنت يها روش يها يرفع نارسائ

 .اقتصاد را دارد ها در ساختار بخش

 

 ينظر يمبان - 4

افته ي ميتعم ياز است، با روش سهم مكانيوندها مورد نيمحاسبه پ يستانده استان تهران كه برا - داده جدول 

 يروش سهم مكان ينظر يمبان ين قسمت، ابتدا به طور خالصه، به روابط اصليلذا در ا. گردد يبرآورد م

  . شود يپرداخته م يبخش نيب يوندهايو پ يبخش تخصص يتميشده شبه لگار اصالح

 

  يا ستانده منطقه –روش برآورد جدول داده  ينظر يمبان -1-4

: مطرح شده است يا ستانده منطقه -محاسبه جدول داده يبرا يكرد كلير، دو رويم قرن اخيدر ن

ن به باال، از يين، از پايياز باال به پا "كرديرو  ريخود به سه ز يكرد عموديرو. يو افق يكرد عموديرو

"ن به باال به طور همزمانيين و از پاييباال به پا
ن، شامل ييكرد از باال به پاير رويز. شوديم ميتقس 1

است ) RAS(راس  يها افته آنها و روشي ميو تعم يسهم مكان يها مانند روش يرآماريغ يها روش

  .رديپذ يو با حداقل اطالعات و آمار در سطح منطقه انجام م يكه با استفاده از ساختار جدول مل

، فقط يل ضعف آماريدهد به دل يران، نشان مير در ايسه سال اخ يگرفته ط انجام مطالعات  

در  يا ستانده منطقه -ن روش محاسبه جدول دادهيتر افته، مناسبي ميتعم يسهم مكان يها روش

  ).1386؛ بزازان و همكاران ،b1385و همكاران، ي؛ بانوئa1385 ،و بزازان يبانوئ(باشد  يران ميا

، روش يب مليل ضرايو تعد يا ستانده منطقه -استخراج جدول داده يق براين تحقيدر ا  

 يسهم مكان يكه در گروه روش ها (AFLQ)2 يا بومي يبخش تخصص يتميشده شبه لگار اصالح

؛ بزازان و 1386، ييرضا(رد يگ ير مورد استفاده قرار ميل زين قرار دارد، به داليا نويافته يم يتعم

  ):1386همكاران، 

                                                                                                                   
1. Top to down- Bottom to up – Top to down & bottom to up  

2. Adjusted Flag's semi-logarithmic Location Quotient (AFLQ)    
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ب، عوامل ين ترتيرد و بديگ يدر نظر م يستانده مل - ب دادهيل ضرايعامل فضا را در تعد 5 �

بخش  ي، اندازه نسبيا منطقه -يكننده و تقاضاكننده مل عرضه ير اندازه نسبياقتصاد فضا نظ

سهم  يها روش يها يق، نارسايين طريكند تا بد يم يين و شناساييرا تع يا منطقه - يمل يتخصص

 .ديرا برطرف نما يسنت يمكان

عرضه  يدر قالب الگو يآمار يحداقل خطاها يشده برمبنا ب محاسبهيجدول ضرا ياعتبار آمار �

  . باشد يمحور گش م

ب ي، ضرايجدول مل يب فنيل ضرايار فضا با تعديد ناخالص به عنوان معيبا درنظرگرفتن تول �

 ؛1386، يي؛ رضاb 1385ان،و همكار يبانوئ(د يآ ير به دست ميبه صورت ز يا منطقه يجدول فن

  ):1385،  يصبور
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îj

r يا درون منطقه يا ب واسطهيس ضراياز ماتر يعنصر ،
ij

a ب يس ضراياز ماتر يعنصر

  TNOام،  iد ناخالص بخش يتول iNOام در سطح منطقه، iد ناخالص بخش يتول iRO، يمل

 يسهم مكان iSLQد كل ناخالص در سطح منطقه،يتول TRO،يد كل ناخالص در سطح مليتول

i( ،j(كننده  ساده بخش عرضه
SLQ ساده بخش تقاضاكننده  يسهم مكان)j ( ،

ij
CILQ  سهم

كننده و تقاضاكننده،   متقاطع بخش عرضه يمكان
ijACILQ
شده،  متقاطع اصالح يسهم مكان ∗

ijFLQ
اندازه منطقه و يتميشبه لگار يسهم مكان∗

ijAFLQ
شده شبه  اصالح يسهم مكان∗

  .باشد يم يا بومي يبخش تخصص يتميلگار

. حداقل خطاهاي آماري است σترين گزينه مقدار توابعي سهم مكاني  مالك اصلي تعيين مناسب  

 شده به ازاي مقادير مختلف مبناي ضرايب فزاينده يا ضرايب فني برآورد حداقل خطاهاي آماري نيز بر

σ  گردند هاي آماري متداول محاسبه مي آماري با استفاده از روش) يا ضرايب فني(و ضريب فزاينده .  
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   ين بخشيب يوندهايمحاسبه پ ينظر يمبان -2-4

  يسنت يها روش -الف

گر يو د 2نيشي، پيوندهاي پ1نيپس يوندهايپ يريگ اندازه  هستند كه در آنها مالك ييالگوها

اقتصاد منطقه  يها ت بخشياست و سنجش اهم يجار يا تكنولوژي يا ها، مبادالت واسطه شاخص

ها  بخش يينها يواحد در تقاضا يكسان قرارداديل وزن ين دامنه قلمرو با تحميهم يبرمبنا

ر يك بخش تقاضاكننده از سايكاالها و خدمات  يا واسطه ين، تقاضايوند پسيپ .گردد ير ميپذ امكان

واتانابه و  -ينرچ. سازد يها را آشكار م ر بخشيك بخش به سايد ين، عرضه توليشيوند پيها و پ بخش

  : اند وندها ارائه نمودهيمحاسبه پ ير را برايوسن روابط زيراسم

      ,       

       ,       

n

c w c w

n

c w c w

n e A
D B L e A D B L

e A e

n A e
B F L A e D F L

e A e

− −

− −

′
′= =

′

= =

′                                                  

 )2(  

     ,        

      ,        

n

R R

n

R R

n e L
D IB L e L D IB L

e L e

n L e
D IF L L e D IF L

e L e

′
′= =

′

= =

′

 )3                                             (  

ن ياز جمله ا. مورد چالش قرار گرفته استFL در سنجش ييها نهيكرد در زمين رويا  

رمتوازن و يرشد غ ين، عدم انطباق با استراتژيشيوند پيف پيبا تعرتوان به عدم انطباق  يها، م چالش

وند يموجود در سنجش پ يها با توجه به چالش. واحد اشاره كرد يكسان قرارداديل وزن يتحم

، الگوي عرضه محورگش جهت سنجش پيوندهاي پيشين ارائه شده و يسنت يها ن با روشيشيپ

  : ل استيرضه محور گش به صورت ذع يالگو ين بر مبنايشيپ يوندهايروابط پ
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 يواحد، همپوشـان  يكسان قراردادير وزن ينظ يابهامات يدارا يكرد سنتيرو يدر مجموع الگوها  

ن يو ارزش افزوده هستند و مالك سنجش ا يينها يده گرفتن تقاضايو ناد  FLو   BLهمزمان 

 يها، مسـتقل از مانـدگار   واسطه بخش ينه واسطه و تقاضايهز يها به اندازه ياديز يكرد، بستگيرو

هايي كه داراي تقاضاي واسطه و  به اين صورت، بخش. ها در ساختار اقتصاد دارد آن بخش يا واسطه

بيشتري باشند، وزن بيشتري را اختيار كرده و به احتمال قوي به عنوان بخش كليدي هزينه واسطه 

                                                                                                                   
1. Bachward linkage (BL)   

2..Forward linkage (FL)  
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ها ممكن است، در مدت بسيار كوتاهي از چرخه  در حالي كه توليدات اين بخش. شوند شناسايي مي

توانند منجربه ارزش افـزوده   هايي باشند، نمي ژگي  هايي كه داراي چنين وي توليد خارج شوند و بخش

  ). b1387و همكاران،  يبانوئ(ي در كل اقتصاد شوند بيشتر

  ژه يروش بردار و -ب

ن روش، يا. باشد يم يجار يا تكنولوژي يا ، مبادالت واسطهيريگ اندازه يز مبناين روش نيدر ا

ن ير است كه به بزرگتريناپذ ليمثبت تحو يها سيوس در مورد ماتريفروبن -ه پرونيبر نظر يمبتن

ن يبزرگتر. شود يشده راست و چپ نسبت داده م ها، دو بردار پرون نرمال سينوع ماترن يژه ايمقدار و

دهنده حداكثر  ، نشان يباشد كه به زبان اقتصاد يها همواره مثبت م سين نوع ماتريژه ايمقدار و

باشند،  يوندها ميكننده پ انيژه كه بين مقدار ويژه متناسب با بزرگتريو ين بردارهايو همچن ييكارآ

به عنوان شاخص  Aس يژه ماترين مقدار ويژه چپ، بزرگتريبنابر مطالب فوق، بردار و. مثبت هستند

ن يشيوند پيبه عنوان شاخص پ Bسيژه ماترين مقدار ويژه راست، بزرگترين و بردار ويوند پسيپ

ت يسنجش اهم يل برايل ذيژه به داليبردار و روش. )Dietzenbacher,1992( گردد يم يمعرف

  :گردد يشنهاد مياستان تهران پ ياقتصاد يها بخش ينسب

نـده  يب فزايس ضـرا يا مـاتر يـ  يب فنـ يس ضرايبه استفاده از ماتر يديكل يها ن بخشييتع -

  )Pfajafar,2000 ,p9(ندارد  يبستگ

  )همان(.باشد يدر ساختار اقتصاد حساس م يبخش نيب يوندهايرات كوچك در پييبه تغ -

هـا در سـاختار    ت بخـش يـ و اهم يبخشـ  نيبـ  يوندهاياز پ يتر نانهير واقع بيار، تصوين معيا -

بـا   يشتريب يا واسطه يدگيو تداوم تن يزان ماندگاريكه م ييها دهد و بخش ياقتصاد منطقه ارائه م

  .خواهند داشت  يشتريت بيها داشته باشند، اهم ر بخشيسا

شود و  يداده م يمختلف اقتصاد يها به بخش "اناياست كه اح ييها به وزن يعدم وابستگ -

 ).همان(دارد  يفقط به ساختار اقتصاد بستگ يده وزن

 يها سيوس در مورد ماتريفروبن -ه پرونين روش، نظريا يهمان طور كه عنوان شد، مبنا  

ژه يبا روش بردار و  FLو  BLه و سپس به سنجش يان چند قضين، به بيبنابرا. است ينامنف

  .ميپرداز يم

nاگر  :وسيفروبن -پرون يتئور -الف n
A

×
ر باشد، آنگاه يناپذ ليتحو يس نامنفيك ماتري 

اند و  ز مثبتيراست، متناظر با آن نژه چپ و يو يز مثبت است و بردارهايژه آن نين مقدار ويبزرگتر

  :م داشتيگر خواهيبه عبارت د

   ,       :    0  ,  0 ,   0qA q Ay y q yλ λ λ
∗ ∗ ∗

′ ′ ′= = 〉 〉 〉  

 كه 
Y ، *λ ،q

t س يژه چپ ماتريژه و بردار وين مقدار ويژه راست، بزرگتريب، بردار ويبه ترت
n n

A
×
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  .): a1387Helmich, 2007; Dietzenbacher,1992 و همكاران،  يبانوئ(باشند  يم 

)دنباله -ب )
k

k
A

λ

lim:     ميمؤلفه به مؤلفه همگراست و دار    
( )( )

k

k
k

yqA
e y q eλ→∞

′

=

′ ′

    .  

nqن را به صورت يوند پسين روش، بردار شاخص پيدر ا :BLسنجش 
m

q e

′

=

′

م يكن يف ميتعر 

ف يـ نكـه تعر يا يباشـد؛ بـرا   يم Aژه پرونيژه نرمال شده چپ، متناظر با مقدار ويبردار و mكه 

  :م ير داريژه را به صورت زيمقدار و بردار و

     
nq A nq

mA m mA m
q e q e

λ λ λ
′ ′

= = = ⇒ =

′ ′

  

بردار  :FLسنجش 
ny

w
e y

=

′

ف يژه تعرين به روش بردار ويشيپ يوندهايرا بردار شاخص پ 

B س ستاندهيژه پرون ماتريژه نرمال شده پرون راست متناظر با مقدار ويبردار و wم كهيكن يم  

  :مير داريز ژه مقابل را به صورتيمقدار و بردار و يفينكه رابطه تعريا ياست؛ برا

    Bw= w
nB y n ny

B w y w
e y e y e y

λ λ λ λ= = = = ⇒
′ ′ ′

  

  يآمار يها هيپا -5

جدول " يآمار يها هياستان تهران، دو نوع پا يا ستانده منطقه -به منظور استخراج جدول داده

  : از استير مورد نيبه شرح ز "استان تهران  يا منطقه يها و حساب يستانده مل - داده

ران يشده توسط مركز آمار ا ين جدول طراحيآخر: 1380سال  يستانده مل -جدول داده -الف 

كه از دو جدول جذب  يقرار گرفته، به طور يمل يآمار يها هيپا يمبنا 1380سال  يبرا) 1385(

و جدول ساخت ) يبخش اقتصاد 99گروه كاالها و خدمات در  147جدول كاال در بخش به ابعاد (

 يبخش 99ك جدول ي، )گروه كاالها و خدمات 147بخش در 99جدول بخش در كاال به ابعاد (

كار قرار  ياستخراج شده، مبنا) 99×99(بخش به ابعاد  يمتقارن بخش در بخش با فرض تكنولوژ

   1.گرفته است

 يق، از آمارهاين تحقيدر ا :1380-1384استان تهران سال  يا منطقه يها حساب -ب 

. گردد يران منتشرشده، استفاده ميكه توسط مركز آمار ا "كشور يها استان يا منطقه يها حساب"

باشد كه در  يم 1380در سال  ياقتصاد يها تيه فعاليمربوط به كل يها، شامل آمارها ن حسابيا

                                                                                                                   
ستانده استان گلستان به سفارش سازمان مديريت و  - اين جدول در قالب طرح پژوهشي محاسبه جدول داده. 1

  .توسط علي اصغر بانوئي در مركز تحقيقات اقتصاد ايران انجام گرفته است 1386ريزي استان گلستان در سال  برنامه
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و  يزان سازگاريتوانند م يفوق م يآمار يها هيدو نوع پا. م شده استيتنظ يبخش اقتصاد 72قالب 

، با توجه به عوامل يرا در سطوح مختلف كالن و بخش يمل -منطقه ييتصاد فضاابعاد اق يهماهنگ

از نهاد  يآمار يها هيه پاين كليهمچن. دين نمايتأم يسنجش آنها به خوب يارهاياقتصاد فضا و مع

كه نظام  يكسان برخوردارند؛ به طوري يبند م و طبقهيف، مفاهياز تعر شده و  مركز آمار گرفته 

 يها تيفعال يبند منطبق با نظام طبقهً بوده كه كامال REV3.ISICحاكم برحسب  يبند طبقه

مورد  يآمار يها هيدر پا يبه منظور هماهنگ. ران استيمركز آمار ا يا منطقه يها در حساب يديتول

بخش  71فوق  يآمار يها هيستانده استان تهران، هر دو نوع پا - استخراج جدول داده ياستفاده برا

  .اند شده 1عيتجم ياقتصاد

  

  :ج يل نتايه و تحليتجز -6

 ينظر يافته كه مباني ميتعم يستانده استان تهران به روش سهم مكان -پس از برآورد جدول داده

وسن و يواتانابه، راسم -ين با استفاده از سه روش چنريشين و پيپس يوندهايد، پيان گرديآن ب

سه يدر مقا. ديمشخص گرد يديكل يها بخش شدن،  ژه محاسبه و پس از نرماليروش بردار و

ل حاصل شده و قبل از يج ذيفوق، نتا يها ن با استفاده از روشيشين و پيپس يوندهايسنجش پ

نكه اقتصاد استان تهران در مجموع، ياول، ا: است ير، الزم به ذكر دو نكته اساسيارائه مطالب ز

گردد؛ به  يم يينها يكل اقتصاد صرف تقاضا دياد توليزان زين مفهوم كه ميبد. دارد يمصرف يتيماه

دوم، . باشد يدرصد م 76آنها، حدود   د كليها از تول بخش يينها يكه متوسط سهم تقاضا يطور

  .افته استيم يتعم يج به دست آمده متاثر از جدول برآورده شده استان با روش سهم مكانينكه نتايا

  

  :ژهيوسن و روش بردار ويراسمواتانابه،  - يچنر يها روش يسه كليمقا -1-6

واتانابه و  -ين چنريپس يوندهاين پيب يب همبستگيدهد كه ضر ينشان م) 1(جدول شماره 

وسن با يواتانابه و راسم -ين چنريپس يوندهاين پيب يب همبستگيدرصد و ضرا 61/99وسن يراسم

 يوندهاين پيب يب همبستگين ضريباشد، همچن يدرصد م 28/17و  48/17ب يژه به ترتيبردار و

 - يچنر يوندهاين پيب يب همستگيدرصد و ضر 93/97وسن يواتانابه و راسم -ين چنريشيپ

  . درصد است 95/30و  51/30ب يژه به ترتيوسن با بردار ويواتانابه و راسم

   

                                                                                                                   
1. Aggregation  



  نژاد تركماني، دكتر علي اصغر بانوئي و دكتر محمد جلوداري ممقاني رضا ولي.../ابي پيوندهاييارز

 

50

واتانابه،  -يچنر يها ن روشيشين و پيپس يوندهايپ يب همبستگيضرا. 1جدول 

  ژهيوسن و بردار ويراسم

بردار  –واتانابه  يچنر  ژهيبردار و –وسن يراسم

  ژهيو

 - واتانابه  يچنر

  وسنيراسم

   يب همبستگيضر

  ونديپ                      

  نيپس  61/99  48/17  28/17

  نيشيپ  93/97  51/30  95/30

 قيمأخذ ؛ محاسبات تحق

  

 يوندهايوسن در پيواتانابه و راسم - يچنر يها روش يب همبستگيگردد كه ضر يمالحظه م  

ن ييل پايدل. ن استييژه، به نسبت پايبرابر واحد است اما با روش بردار و "باين تقريشين و پيپس

  :ل فهرست نموديتوان به صورت ذ يفوق را م يب همبستگيبودن ضرا

 "باير تقريوسن، تصويواتانابه و راسم -يچنر يسنت يها ها در روش بخش يبند رتبه -الف   

گردد؛ به  يمشاهده م يا ژه، تفاوت قابل مالحظهيبردار و يبند در رتبه يول دهد؛ يبه دست م يكساني

بخش استان  71بخش از  25ن يشيپ يوندهايپ  بخش و رتبه 17ن يپس يوندهايپ  كه رتبه يطور

ها به  ر بخشيسا يها و رتبه) 2جدول شماره (كسان است يوسن يواتانابه و راسم - يدر روش چنر

 .ك استيگر نزديكدي

  

  وسنيواتانابه و راسم -يچنر يها كسان در روشيرتبه  يدارا يها بخش .2ول جد

  5-8- 11-12- 18-19- 21-25- 30-44- 47-48- 50-51- 60-66-67  نيوند پسيپ

-28- 31-38- 40-44- 47-48-52-53-56-57-58-59-61-62- 65-66-68  نيشيوند پيپ

26-22-15-13-9-6 -5  

  قيمحاسبات تحق: ماخذ 

  

ن در هر دو روش فوق بر يشين و پيپس يوندهاياست كه سنجش پ نيجه فوق، ايل نتيدل  

 يها باشند كه در رتبه يك ميبه هم نزد يشناس است و از لحاظ روش يا مبادالت واسطه يمبنا

-23-8شماره  يها بخش(چهار بخش   كه، رتبه يدر حال. ن مشهود استيشين و پيپس يوندهايپ

ژه و يبردار و -واتانابه   - يچنر يها ب با روشيبه ترتن، يوند پسيدر پ) 48-8(و دو بخش ) 71- 48

رتبه  يك از بخشها دارايچين، هيشيوند پين در پيكسان است و همچنيژه يبردار و - وسنيراسم

ل به عنوان ي، موارد ذ)بخش 71(جدول  يها اد بخشيبا توجه به تعداد نسبتاً ز. ستنديكسان ني
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، يسنت يها ژه نسبت به روشيوندها در روش بردار ويپ يبند گردد تا تفاوت رتبه يذكر م 1مثال

  :د آشكار گردديها در چرخه تول بخش يا واسطه يتداوم و ماندگار يبرمبنا

واتانابه و  -يبا روش چنر) يساخت چوب و محصوالت چوب( 12شين بخش يوند پيپ -  

خود اختصاص داده  را به 2ژه، رتبه يدر روش بردار و يباشد؛ ول يم 9و  8ب يوسن به ترتيراسم

) د كليتول(از عرضه كل  يينها يسهم تقاضا ي، دارايبخش ساخت چوب و محصوالت چوب. است

ر يد خود را به عنوان واسطه به خود و سايدرصد از كل تول 58ن مفهوم كه يبد. درصد است 42برابر 

ب، از چرخه يتن تريشده و بد يينها يمانده، جذب تقاضا يدرصد باق 42كند و  يها عرضه م بخش

در چرخه  12بخش  يا واسطه ين است كه ماندگاريانگر ايحات فوق بيتوض. گردد يد خارج ميتول

شتر و رتبه ين بيشيوند پي، پيسنت يها ژه نسبت به روشيشتر است كه در روش بردار ويد بيتول

 يها بخشتوان به  ين ميپس يوندهاين موارد در پياز ا. را به خود اختصاص داده است يكمتر

، 9، 7، 2شماره  يها ن بخشيشيپ يوندهاين در پيهمچن. اشاره نمود 49و  42، 38، 17، 16شماره 

ژه نسبت به ينكه در روش بردار ويا يعنيهستند؛  ييهايژگين ويچن يدارا 49و  46، 28، 12، 11

 يها بخش. اند را به خود اختصاص داده يتر نييپا يها وسن، رتبهيواتانابه و راسم -يچنر يها روش

و  يماندگار يباشند و دارا يم يد كل به نسبت كمترياز تول يينها يسهم تقاضا يالذكر دارا فوق

  . باشند يد ميدر چرخه تول يشتريب يا واسطه يدگيتداوم تن

ب يبه ترت يدر دو روش سنت) يخصوص ييآموزش ابتدا( 58ن بخش شماره يوند پسيرتبه پ -  

ن امر، در سهم يل ايدل. باشد يم 68ژه يرتبه متناظر فوق در روش بردار و يباشد ول يم 24و  25

نكه يبا توجه به ا. نهفته است) درصد99 "بايتقر(بخش  يد كل به نسبت باالياز تول يينها يتقاضا

 گردد و از چرخه يم يينها يجذب تقاضا) يبه صورت خدمات آموزش(د بخش فوق يكل تول ًبايتقر

 ييرتبه به نسبت باال يد دارد و دارايدر چرخه تول يكمتر يا واسطه يگردد، ماندگار يد خارج ميتول

دات يت توليماه يبر مبنا يخدمات يها تيفعال يها حات فوق در رابطه با اكثر بخشيتوض. است

 يينها يداتشان صرف تقاضايشتر توليزان بين صورت كه ميبد. كه دارند، صادق است يمصرف

را در  يباالتر يها د داشته و رتبهيدر چرخه تول يكمتر يا واسطه يگردد و به تبع آن، ماندگار يم

، 54شماره  يها ن بخشيوند پسيت در سنجش پين وضعيهم. اند وندها به خود اختصاص دادهيپ

  .شود يده ميد 65و  60، 56، 55

وسن به يراسم واتانابه و -يچنر يها در روش FLو  BLسنجش  ياز اساسيش نيپ -ب  

ب يبه ترت ياقتصاد يها همه بخش يبرا) eترانهاده ( واحد يو سطر) e( يوزن بردار ستون يريكارگ

                                                                                                                   
  .به علت حجم زياد نتايج، جداول تفصيلي آنها آورده نشده است. 1
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ن يتحت ا. است) ا معكوس گشي(س ستانده يو ماتر) فيا لئونتي( يب فنيضرا يها سيدر ماتر

 يشتريهستند، وزن ب يشتريب يا نه واسطهيا هزيتقاضا  يكه دارا ييها رود بخش يط، انتظار ميشرا

اما احتمال . رنديقرار گ يديكل يها ، ممكن است در گروه بخشيار كرده و به احتمال قويرا اخت

ار كم باشد، عكس آن در يبس ياقتصاد يها ر بخشيآنها با سا يا واسطه يدگيدارد كه تداوم تن

. اق داشته باشدتواند مصد يها م ر بخشيك بخش با سايشتر يب يا واسطه يدگيخصوص تداوم تن

ن و يپس يوندهايها، پ بخش يا فقط براساس مبادالت واسطه يسنت يها نكه در روشيجه اينت

 يتقاضا  ،يا عالوه بر مبادالت واسطه ژه، يدر روش بردار و يرد وليگ ين مورد سنجش قرار ميشيپ

ن يپس يوندهايپ يها ز شاخصيل نين دليبد. رديگ يوندها مورد توجه قرار ميز در سنجش پين يينها

ژه متفاوت و در يو روش بردار و يسنت يها ها در روش بخش يها شده، رتبه ن مطلق، نرماليشيو پ

  .  ن استييها پا ر روشيژه با سايبردار و يب همبستگيت، ضرينها

  

  يديكل يها بخش -2-6

استان را با استفاده از سه  يديكل يها و بخش يبخش اقتصاد 71 يبند ، رتبه)3(جدول شماره 

 يها ت بخشيوضع يبرا 1يينمادها يل بر مبنايمشاهدات ذ. دهد يروش مورد مطالعه نشان م

 : استان به دست آمده است 

ظاهر  يديكل يها در هر سه روش، به عنوان بخش "46و  17، 13 "شماره  يها بخش: ك ي  

از  يشترينان بياطم ياند، دارا عنوان شدهنكه در هر سه روش يفوق با لحاظ ا يها بخش. اند شده

ساخت كاغذ و محصوالت ( 13"فوق، بخش يها از بخش .هستند يريگ ميو تصم ياستگذارينظر س

و  يصنعت يها تيب، جزء فعاليبه ترت ") يكيو پالست يكيساخت محصوالت الست( 17و ) يكاغذ

  . روند يبه شمار م يخدمات يها تيجزء فعال ") مهيب( 46 "بخش

 يديوسن، به عنوان بخش كليواتانابه و راسم - يها در هر دو روش چنر از بخش يتعداد: دو   

ان ينما ) Bو  W ،F (گر ياز سه حالت د يكيژه به صورت يدر روش بردار و ياند ول ظاهر شده

 40و  38، 31، 29، 27، 18، 14، 12، 6، 2شماره  يها توان به بخش يها م ن بخشياز ا. اند شده

 . نمود اشاره

ا ي يديژه به عنوان بخش كليدر روش بردار و“)ها ر ساختمانيسا( 33شماره "تنها بخش :  سه   

 ييها بخش مذكور در واقع، بخش. نداشت يگاهين جاي، چنيقبل يها شرو ظاهر شده كه در روشيپ

                                                                                                                   
بخش داراي   ،)W(، بخش داراي پيوند پسين و پيشين ضعيف )K(بخش داراي پيوند پسين و پيشين قوي  .1

        ،)F(بخش داراي پيوند پسين ضعيف و پيشين قوي     ،)B(پيوند پسين قوي و پيشين ضعيف 
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تقاضاكننده و ها، هم از منظر بخش  ر بخشيد نسبت به سايشتر در چرخه توليب يماندگار يژگيبا و

 يها ت منابع به توسعه بخشيرود كه هدا يكننده هستند و انتظار م هم، از منظر بخش عرضه

  . در كل اقتصاد منجر شوند يشتريب يمذكور، بتوانند به رشد اقتصاد

، ساخت محصوالت )13( يساخت كاغذ و محصوالت كاغذ يها ت، بخشيدر نها: چهار   

ژه به يبا استفاده از روش بردار و) 46(مه يو ب) 33(ها  ساختمان ري، سا)17( يكيو پالست يكيالست

د كل ياز تول يينها يسهم تقاضا يب دارايفوق، به ترت يها بخش. اند ظاهر شده يديعنوان بخش كل

سهم  يگردد كه هر چهار بخش فوق، دارا يمشاهده م. باشند يدرصد م 7/49و  9/73، 5/34، 24

ن صورت يد كل هستند؛ بدينسبت به كل اقتصاد و تول يبه نسبت كمترد كل ياز تول يينها يتقاضا

كل  يكه نسبت فوق برا يدرصد بوده، در حال 5/45فوق  يها بخش يينها يكه متوسط سهم تقاضا

 يها نكه تعداد بخشياز عوامل ا يكيرسد،  يبه نظر م. باشد يدرصد م 76اقتصاد استان تهران 

ن نكته يبخش مورد مطالعه كم است، هم 71ژه به نسبت يو شده با روش بردار ييشناسا يديكل

 يدياز لحاظ كل يت بخش اقتصاديرگذار بر وضعيتأث يها از شاخص يكيل كه ين دليبه ا. باشد

  . د كل بخش مورد نظر استياز تول يينها يبودن بخش، سهم تقاضا

بخش مورد نظر  يا واسطه يدگيو تداوم تن يزان ماندگاريدهنده م نشان ين شاخص تا حدويا  

 يوندهايپ يب همبستگين موضوع، ضرينشان دادن ا ين قسمت برايدر ا. د استيدر چرخه تول

استان استفاده  يبخش اقتصاد 71د كل ياز تول يينها يو سهم تقاضا) نرمال شده(ن يشين و پيپس

ها،  د كل بخشيولاز ت يينها ين با سهم تقاضايشين و پيوند پسين پيب يب همبستگيضر. شده است

ن هستند يانگر ايفوق، ب يمنف يب همبستگيضرا. باشد يدرصد م -19/22و  -78/35ب برابر يبه ترت

شتر ين بخش بيشين و پيوند پسيد كل بخش كمتر باشد، پياز تول يينها يكه هرچه سهم تقاضا

به نظر . است نييد كل پاياز تول يينها ييوندها و سهم تقاضاين پيشدت رابطه عكس ب. خواهد شد

  : اند  ب فوق مؤثر بودهير در كاهش ضريرسد عوامل ز يم

كه متوسط يمحور است؛ به طور يينها يو تقاضا يمصرف يتيماه ياقتصاد استان تهران دارا  

ن مفهوم كه يباشد؛ بد يدرصد م 76بخش اقتصاد استان برابر  71د كل ياز تول يينها يسهم تقاضا

د كل اقتصاد يدرصد از تول 24گردد و تنها  يم يينها يجذب تقاضادات كل اقتصاد يدرصد تول 76

، يينها يتقاضا ين نسبت بااليهمچن. دينما يجاد ميماند و ارزش افزوده ا يم يد باقيدر چرخه تول

توانند به  يبوده و نم ييباال يينها يسهم تقاضا يها دارا از بخش يادين است كه تعداد زيانگر ايب

را يمشهودتر است؛ ز يخدمات يها ن موضوع در مورد بخشيا. ظاهر گردند يديعنوان بخش كل

 يينها يداتشان جذب تقاضايبوده و اكثر تول يشان، مصرف يديت توليبنا بر ماه يخدمات يها بخش

باشند از جمله  يم ين قاعده مثتثنيباشند؛ و از ا يد ميار توليكه در اخت يخدمات يها بخش(شود  يم



  نژاد تركماني، دكتر علي اصغر بانوئي و دكتر محمد جلوداري ممقاني رضا ولي.../ابي پيوندهاييارز

 

54

 ).يلمه و خدمات مايب

در اقتصاد  ياديت زياهم يكه دارا يخدمات يها م كه بخشيل مشاهده نمودين دليبه هم  

 ييشناسا يديباشند، به عنوان بخش كل يد و ستانده مياستان تهران از لحاظ ارزش افزوده، تول

نشان ) Midmore et al., 2006( سيج حاصله در مورد اقتصاد ولز انگليكه نتا يدر حال. نشدند

 يدهاي، خر"، حمل و نقل و پستي، تجاريخدمات حقوق"همچون  ييها دهد كه اكثر بخش يم

و  يا ها دارند و به عنوان مثال، بخش حمل و نقل جاده ر بخشيد ساياز تول يشتريب يا واسطه

باشند و  يدرصد م 60و  52د برابر ياز تول يا واسطه يسهم تقاضا يب داراي، به ترتيخدمات تجار

شاخص  يد است، دارايدر چرخه تول يزان ماندگاريژه كه براساس ميل در روش بردار وين دليبه هم

جه ينت. گردند يظاهر م يديكل  ن بوده و به عنوان بخشييپا يها ن باال و رتبهيشين و پيوند پسيپ

كه بخش  يد دارد، در حاليدر چرخه تول يشتريب يا واسطه ي، ماندگار1نكه، بخش خدمات ولزيا

  . د دارديدر چرخه تول يكمتر يا واسطه يخدمات استان تهران، ماندگار

مطلق،  يوندهاين است كه شاخص پيخورد، ا يج حاصله به چشم ميگر كه در نتاينكته مهم د �

)1ايAشده، به استفاده از  ييشناسا يديكل يها شده و بخش نرمال )I A
−

وند يدر محاسبه پ −

اي Bن ويپس
1( )I B

−

ت در ينها يب يمفهوم اقتصاد. ندارد ين بستگيشيوند پيدر محاسبه پ−

ب، ين ترتيبد. ت ادامه داردينها يد تا بين است كه چرخه توليوندها، نشان دهنده ايمحاسبه پ

م يرمستقيم و غيمستق يوندهايك پيژه، تفكيدر روش بردار و، "جه گرفت كه اواليتوان نت يم

اً، يثان. شود يت در نظر گرفته نمينها يد تا بيدر چرخه تول ييم و القايرا اثرات مستقياست؛ ز يمعن يب

 يها ت بخشيرد و اهميگ يدر نظر م يديو تجر يز به طور ضمنيژه، زمان را نيروش بردار و

نكه ياما با توجه به ا. دهد يبمانند، مورد سنجش قرار م يد باقيرخه تولكه در چ يرا تا زمان ياقتصاد

تمام  ين برايد، سخت و همچنياقتصاد از چرخه تول يها دات بخشين زمان خروج تمام تولييتع

ت فرض ينها يبخش اقتصاد را ب 71دات يست، زمان خروج تمام توليكسان ني ياقتصاد يها بخش

ن يسازد؛ به ا يوارد نم يج حاصله از آن، خلليو نتا ينظر يبر مبان يتيفرض فوق، محدود. كند يم

د خارج ياقتصاد از چرخه تول يها ر بخشيار زودتر از سايك بخش بسيدات يل كه اگر تمام توليدل

 .گذارد يدر محاسبات نم يريد ندارد، بعد از آن تأثيدر چرخه تول يديگردد، چون تول

                                                                                                                   
1.Wales  
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  ژهيوسن و بردار ويواتانابه، راسم - يچنر يبراساس روش هاج يسه خالصه نتايمقا. 3جدول 
سهم 
 يتقاضا
از  يينها

 عرضه كل

 واتانابه  -يچنر وسنيراسم ژهيبردار و
شماره 
ت يوضع بخش

 بخش
رتبه 
FL 

رتبه 
BL 

ت يوضع
 بخش

رتبه 
FL 

رتبه 
BL 

ت يوضع
 بخش

رتبه 
FL 

رتبه 
BL 

75.4 F 1 26 W 28 36 F 29 37 1 

42.4 F 8 20 K 14 3 K 11 4 2 

39.0 W 26 60 F 3 40 F 6 42 3 

89.5 W 10 67 B 51 6 B 50 5 4 

92.9 W 14 50 W 54 71 W 54 71 5 

13.8 W 15 40 K 1 29 K 1 30 6 

86.0 B 25 11 B 45 9 B 46 10 7 

99.5 W 49 69 W 65 69 W 63 69 8 

82.4 W 23 33 B 37 13 B 37 14 9 

86.9 W 50 41 W 38 66 W 39 67 10 

88.1 W 51 44 W 42 48 W 43 48 11 

42.0 F 2 45 K 9 11 K 8 11 12 

24.0 K 6 18 K 2 21 K 2 22 13 

61.0 W 52 24 K 13 30 K 14 29 14 

65.4 B 39 9 F 17 68 F 17 66 15 

60.9 B 22 6 F 12 39 F 13 38 16 

34.5 K 3 15 K 5 18 K 4 16 17 

28.1 B 20 13 K 8 7 K 5 7 18 

33.9 B 31 19 K 4 23 K 3 23 19 

64.3 B 53 8 F 18 35 F 16 34 20 

56.2 W 40 23 F 10 57 F 7 57 21 

89.6 W 54 56 W 44 64 W 44 62 22 

78.3 W 55 31 W 29 33 K 27 31 23 

81.8 W 56 30 F 27 46 F 28 45 24 

78.3 W 57 47 F 23 70 F 20 70 25 

82.7 B 32 16 B 40 10 B 40 8 26 

77.3 W 33 59 K 24 31 K 23 33 27 

79.8 W 16 34 B 36 20 B 36 19 28 

38.5 B 34 1 K 6 1 K 9 2 29 

58.3 W 41 7 F 15 58 F 18 58 30 

65.0 W 58 35 K 21 8 K 21 9 31 

83.7 F 7 25 B 47 22 B 45 20 32 

73.94 K 4 12 B 53 2 B 52 1 33 
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  ژهيوسن و بردار ويواتانابه، راسم - يچنر يج براساس روش هايسه خالصه نتايمقا. 3ادامه جدول 
 يسهم تقاضا

از عرضه  يينها
 كل

شماره  واتانابه -يچنر  وسنيراسم ژهيبردار و
رتبه  ت بخشيوضع بخش

FL 
رتبه 
BL 

ت يوضع
 بخش

رتبه 
FL 

رتبه 
BL 

رتبه  ت بخشيوضع
FL 

رتبه 
BL 

76.8 B 13 2 W 33 47 W 32 49 34 

82.2 W 42 42 B 34 28 B 35 32 35 

90.5 W 35 32 B 50 14 B 51 17 36 

76.0 W 59 46 W 30 37 W 31 36 37 

67.0 B 43 4 K 22 26 K 22 24 38 

76.3 W 44 57 B 31 12 B 30 13 39 

68.9 W 60 52 K 19 15 K 19 12 40 

81.2 W 61 28 B 39 4 B 41 3 41 

51.6 W 24 21 F 16 38 F 15 39 42 

78.6 W 27 22 W 35 41 W 33 40 43 

69.3 B 28 10 F 26 44 F 26 44 44 

81.3 W 62 36 W 43 65 W 42 64 45 

49.7 K 5 14 K 11 16 K 12 18 46 

100.0 W 21 43 W 70 60 W 70 60 47 

99.7 W 19 61 W 68 61 W 68 61 48 

40.8 B 18 3 F 7 32 F 10 35 49 

91.5 W 63 29 W 52 59 W 53 59 50 

71.0 B 17 5 F 25 55 F 24 55 51 

99.6 W 12 54 W 66 51 W 66 47 52 

96.0 W 9 37 W 55 53 W 55 52 53 

99.4 W 64 51 W 64 34 B 65 28 54 

99.0 W 65 63 B 60 27 B 60 26 55 

100.0 W 45 70 W 71 42 W 71 41 56 

99.9 W 66 71 W 69 67 W 69 68 57 

99.1 W 67 68 B 61 24 B 61 25 58 

99.7 W 36 55 W 67 63 W 67 65 59 

99.3 W 68 66 W 63 43 W 64 43 60 

98.9 W 46 53 W 59 45 W 59 46 61 

97.6 W 69 58 W 56 62 W 56 63 62 

86.6 W 70 49 B 46 25 B 47 27 63 

89.5 W 37 39 W 48 49 W 49 50 64 

99.1 W 29 64 B 62 17 B 62 15 65 

97.6 W 38 48 W 57 56 W 57 56 66 

68.7 W 71 65 F 20 54 F 25 54 67 

98.6 W 47 62 B 58 19 B 58 21 68 

78.3 B 30 17 B 32 5 B 34 6 69 

89.3 W 11 27 W 49 50 W 48 51 70 

79.5 W 48 38 W 41 52 W 38 53 71 

  قيمحاسبات تحق: أخذ م
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  يريگ جهينت - 7

از  يكساني "باير تقريوسن، تصويواتانابه و راسم -يدهد كه روش چنر يج محاسبات نشان مينتا

ن يشين و پيپس يوندهايپ يب همبستگيكه ضر يد؛ به طورينما ياقتصاد استان تهران ارائه م

ن يهمچن. باشد يدرصد م 93/97و  61/99ب يشده با استفاده از دو روش فوق، به ترت محاسبه

 ييت كااليماه يكسان و اكثراً دارايباً ين دو روش تقريشده در ا ييشناسا يديكل يها بخش

  .هستند) يصنعت(

 يبخش اقتصاد 71ژه، چهار بخش از ين به روش بردار ويشين و پيپس يوندهايسنجش پ 

و  يصنعت يها تيبخش در گروه فعال 3نموده است كه  ييشناسا يدياستان را به عنوان بخش كل

ت ين اهمييت تبيژه، قابليروش بردار و. رنديگ يقرار م يخدمات يها تيعالك بخش در گروه في

به . باشد يد را دارا ميها در چرخه تول بخش يا واسطه يماندگار ياستان بر مبنا ياقتصاد يها بخش

درصد بوده كه  45.5برابر  يديد كل چهار بخش كلياز تول يينها يل كه متوسط سهم تقاضاين دليا

 . ن استييبه نسبت پا) درصد 76(ستانده  - جدول داده يبخش اقتصاد 71 يار فوق برايمعسه با يدر مقا

ن يبد. باشد يدرصد م 76بخش اقتصاد استان برابر  71د كل ياز تول يينها يمتوسط سهم تقاضا 

د كل يدرصد از تول24گردد و تنها  يم يينها يدات كل اقتصاد جذب تقاضايدرصد تول 76مفهوم كه 

 يتقاضا ين سهم بااليهمچن. دينما يجاد ميماند و ارزش افزوده ا يم يد باقيدر چرخه تولاقتصاد 

ها بنابر  ن بخشين است كه ايانگر ايب) درصد 84برابر (دشان ياز تول يخدمات يها بخش يينها

گر، يشود و به عبارت د يم يينها يداتشان جذب تقاضايبوده و اكثر تول يشان، مصرف يديت توليماه

ژه به عنوان ين علت در روش بردار ويد دارند، به هميدر چرخه تول يكمتر يا واسطه يدگارمان

در  يبخش يا واسطه يزان ماندگاريم يژه برمبنايگردند و روش بردار و يظاهر نم يديبخش كل

 . دين نماييمحور استان را تب خدمات يتواند ساختار اقتصاد يد، نميچرخه تول

ن است كه بخش خدمات يدهنده ا ر، نشانياخ يها  اقتصاد استان تهران در سال يعموم يمايس 

دهنده  باشد و نشان ين سهم از ارزش افزوده، ستانده و اشتغال كل اقتصاد استان ميشتريب يدارا

ج مطالعه ين مطالعه با نتايج حاصل اياما نتا. استان است يخدمات محور برا يساختار اقتصاد

خدمات به عنوان بخش  يها ربخشيدر منطقه ولز انگلستان كه ز) 2006(نش دمور و همكارايم

دهد و به  يت بخش خدمات به دست ميها و ماه ربخشياز ز ير متفاوتيگردند، تصو يظاهر م يديكل

تا  يشتر خدمات مصرفيت خدمات در استان تهران بين است كه ماهيل اياز دال يكيرسد كه  ينظر م

      .است يديشتر توليشرفته، بيپ يت خدمات در مناطق و كشورهايحال آنكه ماه. است يديخدمات تول
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  :منابع و مĤخذ 

 ؛ستانده– دگاه اشتغال با استفاده از جدول دادهياز د يديع كليص صنايتشخ) 1381( اصغر يعل ،يارياسفند
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