
 

 

 بر ایران اقتصاد یدیکل یها بخش ییشناسا
 امكان بررسی و یفرض حذف روش اساس

 ها بخش این به توجه بازایی  درون تحقق
 کیائی حسن

 **بند تاجه علیرضا

 فرید هاشمیمحمدهادی 

 چکیده
 هاا  آن دی گااری   ساممایه   کاه  هاایی  بخش تعیین، منابع کمیابی و محدودیت به توجه با

 رز بسایای   توجاه  ماوید  هماوری   ،باشاد  بیشاتم   رقتصاد  یشد وجبم و رقتصاد محمک

 بیشاتمین  رقتصااد   هاا   بخاش  ساایم  بایی که ها بخش؛ رست بود  رقتصاد  ییزرن بمنامه

 رز هاد   هساتند   مطام   کلید  ها  بخشعنورن  یر دریند و به پیشین و پسین ها  حلقه

 یوش رز رساتااد   باا  ریامرن  رقتصااد  کلیاد   ها  بخش شناسایی نخست گام دی مقاله رین

 تاورن  کلیاد  هاا    بخاش  رین آیا که مسئله رین بمیسی دوم گام دی و رست فمضی حا 

 99 ساتاند   -درد  جادو   منظاوی  بدین! خیم یا دریند یر ریمرن رقتصاد دیزریی  دیون تحقق

 یوش رساا   بام  ،(ریامرن  آماای  ممکاز   رز سو  منتشم جدو  آخمین) 1390 سا  بخشی

 رز رساتااد   باا  ساس  و  تجمیع بخشی 19 ستاند  -درد  جدو  یک دی ISIC بند  طبقه

 دی د شا  مشاخ   ریامرن  رقتصاد دی کلید  و پیشمرن ها  بخش، کلی فمضی حا  یوش

 و جایگاا  نیاز   ها  ربالغی رقتصاد مقااومتی  زریی دی سیاست ردرمه با توجه به یرهبمد دیون

 و رشاتاا   میزرن شاخ  دو منظم رز کشوی رقتصادزریی  دیون تحقق دی ها بخش رینتأثیم 

 رقتصاد کلید  ها  بخش کهدرد  نشان پژوهش نتایجگمدید و  یبمیس وریدرت به وربستگی

 و ونقل حمل» ،«معدن رستخمرج» ،«صنعتی تولید» بخش پنجرند رز  عبایت تمتیب به ریمرن

رز میاان   همچناین،  « مااهیگیم   و جنگلادری   کشااویز ، » و «سااختمان » ،«رنبایدری 
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 یرزریای   دیون تحقاق  رمكان «ساختمان» بخش فقطکنونی  شمریط دیها  کلید ،  بخش

 شاناخته  یسامیت  باه  رقتصاد محمکه موتویعنورن  به باید و کند فمرهم می ریمرن رقتصاد دی

 بام  هیا تك باا  الزم رسات  کلیاد  هاا    بخاش  ساایم  ید زریای  دیون تحقق   دی یرستا شود

 دیزریی  رشتاا  میزرن و تولید ها   یویه رصال  بمر  یشتم ب تالش ،درخلی ها  ظمفیت

 پایمد  صویتها  بخش رین

ساتاند ،   - پیوندها  پسین و پیشین، یوش حا  فمضی، جادو  درد  :كلیدی های هواژ

 زریی، وریدرت، رشتاا  بخش کلید ، دیون

 JEL: C67, D57, O4, O2بندی  طبقه

 



 

 

 

 مقدمه

و  زانیا ر برناماه  یهاای الا    از دغدغه یکیهمواره  یبه رشد و توسعه اقتصاد لین
گساتر    یمباان  ،یبوده است. در مباحث توسعة اقتصااد  یگذاران اقتصاد سیاست

گردد. طبا  نرار    برمی 2«رشمنیه»و سپس  1«روان» یها دهیبه ا یهای اقتصاد بخش
اقتصااد، رشاد و    کیدر  یالمنابع م تیگروه از اقتصاددانان با توجه به محدود نیا

 هیلرفه نبوده و باعث هدر رفتن سرما به مقرون یهای اقتصاد بخش یگستر  تمام
برحسا    یبه رشاد اقتصااد   دنیرس یبرا( 1375 ،جیروندگردد ) می یدر سطح م 

وجاود   یمتفااوت  یرهایمسا  ،گذاری شود هایی از اقتصاد سرمایه در چه بخش نکهیا
دارد کااه در  ن  یهااایی بساات  رشااد بااه بخااش زانیاام نکااهیدارد. بااا توجااه بااه ا

گاارو  ، بااه حااداکسر رساااندن رشااد در ب ندمااد در ، شااود گااذاری ماای ساارمایه
، )جهاان رد  و مهم اقتصااد اسات   یدیهای ک  در بخش شتریگذاری هرچه ب سرمایه
1381). 

 یهایی هستند که نقش رهبر در اقتصاد، بخش یدیو ک  کیاستراتژ های بخش
دهنااد.  را تحاات تاا قیر قاارار ماایهااا  بخااش ریسااا ،گرفتااه  عهااده را باار شاارویو پ
 از رشاته   کیا کاه   ریا ای از زنج مانناد ح قاه   کیهای استراتژ بخش ،دی ر عبار  به

ها را قبل و  ارتباطا  و فعالیت یکسریخود به دنبال دارد،  از ها را قبل و بعد ح قه
 ری قار رشد و توسعه به سا یموج  تسر  یطر نیکند و از ا می جادیبعد از خود ا

 یونادها یپ»و  «نیپسا  یونادها یپ»ارتباطاا ،   نیا د. باه ا شاو  ی اقتصاد میها بخش

                                                                                                                                 

1  . Rewan 

2  . Hirschman 
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از موضاوعا  مهام در    یکا یاقتصااد،   یدیا های ک  بخش نیی. تعندیگو یم« نیشیپ
باه  ن توجاه    یاقتصاد زانیر برنامه وارهاست که هم یهای کالن اقتصاد ریزی برنامه
ای و  تحوال  منطقاه  ،وریابا توجه به رشد روزافزون فن ،ی. در هر اقتصاداند داشته

 یبازن ر نیو همچن دینرام تول رییتغ ،یاقتصاد دیهای جد ظهور فعالیت ،الم  ی بین
 قتصااد ا یدیا هاای ک   الزم است بخاش  ،یالم  ی اقتصاد های بین فعالیت یبند طبقه

مطالعاا  موجاود مشاخو شاوند تاا       نیبا استفاده از  خر ،یخال یزمان بافال ه
اساتفاده قارار    ماورد  یگاذاران اقتصااد   ریزان و سیاست برنامه یاعنوان راهنما بر به
 .(1395 ان،یپور و اکبر حکیمی) دنریگ

هاای اقتصاادی در اقتصااد،     فعالیات   ااه یموجود و جا تیوضع یبررس برای
 -هاا، اساتفاده از ال اوی داده    رو  نیا از ا یکا یوجاود دارد.   یهای مخت ف رو 

هاای اقتصاادی باه     فعالیات  میبا تقسا  رو ، نیسال خاص است. ا کیستانده در 
از  ریی( تصویبخش انیم سیها )ماتر بخش انیم وندیاز پ مندی بهره و بخش نیچند

مد  و ب ندمد   های اقتصادی کوتاه ریزی دهد که در برنامه کل اقتصاد به دست می
 جدول کاربردهای ترین یکی از ال ی (1377، جهان ردگیرد ) استفاده قرار می مورد
 هاای  بخاش  شناساایی  در نهایت و پیشین و پسین پیوندهای محاسبه ستانده، -داده

ناد،  را دار  باالترین پیوندهای پسین و پیشاین  که لنایعی یا ها فعالیت. است ک یدی
، امکاان  هاا   نمناابع تولیادی در   بر زیرا با تمرکز  شوند؛ های ک یدی ت قی می بخش

ید، در مد، اشاتغال در قیااب باا دی ار     تر تول ایجاد ان یزه بیشتری برای رشد سریع
جهات   هاای ک یادی ازایان    گردد. شناسایی بخاش  شقوق تخصیو منابع فراهم می

هاای   گذاری در جهت افازایش تولیاد بخاش    تواند برای سرمایه که می ارداهمیت د
، هاا   نبنابراین انتخاب لانایع ک یادی و اولویات دادن باه      ؛مناس  را معرفی کند

گذارد، ب که در نار  تغییارا     رامترهای مهم کالن اقتصادی اقر میتنها در رشد پا نه
 است. مؤقرفنی کل اقتصاد نیز 

اقتصااادی در کشااورهای  دییااهااای مهاام و ک  فعالیاات ییشناسااا تردیااد باای
، اناد  مواجاه در اساتفاده از مناابع    شاتری یب هاای  محادودیت کاه باا    توساعه  درحال
کاه   ساازد  مای را قادر  ییقتصادهاا نیگذاران چن دارد و سیاست شترییب تیموضوع
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 دهایباه رشا   یابیمناابع در جهات دسات    ویرا بارای تخصا   یمناسب بندی اولویت
، عطاوان اقتصاادی اراهاه دهناد )   برنامة توساعة  اهداف  شبردیو پ موردنرراقتصادی 

( وضعیت نابسامان اقتصاد ایران که درگیر پدیده رکود تورمی ناشی از رشاد  1386
هاای ماالی و نفتای اسات و نیاز افات چشام یر         تحاریم  موج  اقتصادی منفی به

در مدهای دولت به ع ت کاهش قیمت نفت و میزان لاادرا   ن اسات، اهمیات    
 کند. بندی را دوچندان می این اولویت

افازایش   بارای اهداف اقتصادی کشورها، ایجاد شارای  الزم   ترین مهماز  یکی
، ی )مدظ اه( قام معرم رهبار که ماین است وتولید ناخالو داخ ی و رشد اقتصادی 

از . اسات موضوع  این تیاهم دهنده نشان ،است دهینام« رون  تولید»سال  امسال را
در  گاذاری  سارمایه تولید و رشد اقتصاادی،   فزایشا جم ه راهکارهای موجود برای

مناابع   در راستای تحقا  ایان راهکاار، محادودیت    اقتصادی است.  های زیرساخت
 هاای  گاذاری  سارمایه  تیو هادا  میبرای دوران تحر زیری برنامهموجود و ضرور  

دهاد کاه    گاذاران قارار مای    سیاسات  روی شیساؤال را پا   نیا ، ایو خارج یداخ 
 ریانتقال اقارا  رشاد، باه ساا     را برایالزم  توانایی و تیظرف ها از بخش یک کدام»

 نرایموتور محرك توسعه اقتصاد ا تواند ها می  ندر  گذاری هیها دارند و سرما بخش
کامل از عم کارد اقتصاادی    رییداشتن تصو ازمندین ها پرسش نیپاسخ به ا «باشد؟
ماد  و   کوتااه  هاای  سیاسات با توجه به  مهمهای  دن بخشکرها و مشخو  بخش

 ب ندمد  است.
اقتصااد  »اقتصاادی واهه   هاای  تحریم افتنی شد  بهبا توجه  های اخیر سال در
 ن  یک ا  هاای  سیاسات  1392و در سال اقتصادی کشور اضافه  ا یبه ادب «یمقاومت

از ع م اقتصاد دارد کاه باا فار      یاشاره به بخش ی. اقتصاد مقاومته استابالغ شد
و  پاردازی  هیا نرر دی،اقتصاا  هاای  از جم اه تحاریم  موانع مخت ف اقتصاادی   جادیا

 یدر بررسا  یساع  یاقتصااد مقااومت   نیبناابرا  کناد؛  مای راهکارهای اقتصادی اراهه 
، 1391 ،یانیا شکری و کاو سیددارد ) تری جدینابع به شکل م تیمحدود تیوضع
 .(4ص 

زایای   های ک ی اقتصااد مقااومتی، درون   های مهم در سیاست یکی از ک یدواهه
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 اقتصااد ایان  »فرمایناد    اقتصاد اسات کاه رهبار معرام انقاالب در تبیاین  ن  مای       
 ماا  کشور دخو های ظرفیت دل از یعنی چه؟ یعنیزا  درون ؛ستا زا درون ]مقاومتی[

 امکاناا   باه  اسات  یمتّک درخت، نیا و نهال نیا رشد .جوشد یم ما مردم خود و
 اقتصااد  نیا ا یعنا ی سات؛ ین گارا  درون سات. ا معناا  نیا بهزا  درون خودمان؛ کشور
 در میکنا  یم محدود و محصور را خودمان اقتصاد ما که ستین معنا نیا به ،یمقاومت
 (1)«.کشور خود

و دوم از  سات یششم و ب بندهای اول، سوم،به  ژهیو یپژوهش حاضر با ن اه
 یمباان   یا در نرار دارد از طر  یاقتصااد مقااومت   یک  های سیاستگانه  24 بندهای

 زیر بپردازد مهم  پرسش دو پاسخ به نرری ع م اقتصاد به
و باا در   ریا اخ های سالدر  رانیا یو تحوال  نرام اقتصاد ریی. با توجه به تغ1

 ،رانیا اقتصااد ا  در ی مطار  ها ستانده، کدام بخش -دول دادهج نینرر گرفتن  خر
 هستند؟ شرانیو پ یدیک 

توانناد موتاور    مای هاا   کادام بخاش   ران،یا اقتصاد ا یفع   یبا توجه به شرا. 2
 ؟زایی در اقتصاد کشور باشند محرك و نیز ضامن تحق  درون

. شاود  مای   تنرایم ، ساختار مقاله در پنج بخش ها این پرسشپاسخ به  منرور به
 بندی اولویتضرور   اقتصاد و شرانیهای پ بخش درباره یمطال  مختصر نخست
زایای و   و همچنین مباحسی در رابطه با مفهاوم درون  ها بخش نیگذاری در ا سرمایه

موضاوع  دو  نیا های موجود با پژوهش نهیشیدر ادامه پ و ارتباط  ن با حوزه اقتصاد
 شناسای  رو . در قسمت دوم باا عناوان   گردد می و خارج کشور، مطر  لدر داخ

 انیا و ب نیشا یو پ نیپسا  ونادهای یپمحاسابة  هاای   رو  ریساا  انیضمن ب  ،یتحق
« یک ا  یرو  حاذف فرضا  »عناوان   باها، رو  مدنرر پژوهش حاضر   ن نواقو

 نیا کاه ا  استمطالعه  ی مار های به پایهبخش سوم مربوط شود.  می نییتب تفصیل به
 شده اسات. در استخراج  رانیمرکز  مار ا 1390 سالتانده س -از جدول داده ها داده

ک یدی در اقتصاد ایران معرفای و تاوان    های ترتی  بخش بهو پنجم  قسمت چهارم
بنادی   جماع  انتهاا در زایای در اقتصااد ایاران بررسای و      ها از منرر تحق  درون  ن

 .گردد اراهه می پژوهش
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 قیتحق نهیشیپ. 1

« هاای ک یادی   شناسایی بخش»ار در دو بخش ک ی این نوشت سابقه پژوهشی مدنرر
از مطالعاا    یباه برخا   اداماه  بنادی اسات. در   قابل تقسایم « زایی اقتصاد درون»و 

 .شود میاشاره حول این دو محور  شده انجام

 های كلیدی مطالب مرتبط با شناسایی بخش. 1-1

 دییا هاای ک   سنجش بخش در زمینه ارییمطالعا  بسداخل و خارج از کشور  در
( بار اسااب   1377) «و همکااران  ییباانو »نمونه مطالعاه   عنوان به است. شده انجام 

 ی( مبتنا 1381و  1377) «اسفندیاری»و مطالعه  ای واسطهبر مبادال   یمبتن کردیرو
 اسفندیاری( و 1392و  1388و همکاران ) ییبانو نیاست. همچن یبر شاخو وزن

. اند کرده دییهای ک  بخش ییام به شناسااقد ژهی( با استفاده از رو  بردار و1391)
( 1388) «بزازان و همکااران »(، 1386) «عطوان»(، 1386) ییبانو رینر یپژوهش ران

 .اند دادهقرار  یرا مبنای بررس یرو  حذف فرض زی( ن1391) «یوسفی»و 
ساتانده ساال    -است با استفاده از جادول داده  دهیکوش (1378) «یسورشجان»
 لیا تح  هاای  رو  کارگیری بهو  یاقربخش های شاخوتخراج و اس 1372 و 1365
کشاور را در دو   یهاای اقتصااد   بخش ،یعدد یتاکسونوم زیو  نال یال  های مؤلفه

و  بنادی  رتباه ماذکور   هاای  ساال هاا در    ن های بخش زیرو  یهای ال  قال  بخش
 از یمیو پتروشا  ییایمیشا  عیهای لانا  بخش یو های یافته. بر اساب دینما لیتح 

در  ،(1379) جهاان رد  اسات.  شاده  شناخته کشور  یمهم توسعه اقتصاد یمحورها
اقتصادی با محدودیت در نتاایج   های تح یلکه اکسر  کند میخود چنین مطر  مقالة 

و خطاهای  ماری اسات. در   گیری نمونهمواجه هستند. این موضوع به دلیل مساهل 
. در این خصوص به دلیل خطاهای نیست مستسناستانده  -داده های تح یلاین زمینه 

از ضارای    ای نقطاه بار ورد   جاای  باه ستانده ایران، - ماری موجود در جدول داده
 ای فالاا هسااتانده بر وردهااای  -فزاینااده تولیااد و در مااد، از ماادل تصااادفی داده

ه است. در ایان پاژوهش بار ورد ضارای  مزباور، از      شدمتغیرهای مزبور محاسبه 
کاه   گیارد  مای  ه. او نتیجا اند شده  محاسبهعمومی مسئ ه  طری  مدل کوانت و حالت

ستانده ایران تفاو  زیاادی وجاود   -در جدول داده ای فال هو  ای نقطهبین بر ورد 
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 دارد.
هااای  ( تاا قیر لااادرا  را در رشااد فعالیاات1381) «ایاان یمیو قااد انیمهاادو»
و  کارده  بررسای  1378ساتانده ساال   -در چاارچوب جادول داده   رانیا ا یاقتصاد

 دیا سهم از رشد تول نیشتریمنسوجا  ب دیتول عیکه بخش زراعت و لنا ندا هافتیرد
(، در مطالعاه خاود باا    1388و همکااران، )  باانویی  دهناد.  را به خود اختصاص می

 -پارون » هیا بار نرر  یکاه مبتنا   وندهایپ نیبه سنجش ب ژهیاز رو  بردار و استفاده
 جیاسات، پرداختاه اسات. نتاا     ناپذیر تحویلمسبت  های ماتریسدر مورد  «وبیفربن

و  «واتاناباه  -یچنار »رو   یونادها یپ نیبا  یهمبست   ینشان داده است که ضرا
 ،در اداماه است.  نییپا اریبس ژهیبا رو  بردار و یول ،باال اریبس «وسنراسم»رو  
 در نهایات هاا و   بخاش  ای واسطه یماندگار ژهیگرفتند که رو  بردار و جهی نان نت
 کند. نییرا تب یدی های ک بخش ییشناسا
های ک یادی   ؛ در پژوهش خود شناسایی بخش(1389) «عاشوری و جهان رد»

ایران و بررسی پیوندهای پساین و   IOاقتصاد و مقایسه  ن با رو  اقتصادسنجی و 
ها از جداول عرضاه و مصارف    .  ناند دادهپیشین را با استفاده از رو  سنتی انجام 

معکااوب  سرو  ماااتری DEAمسااتقیم و و ماااتریس ضاارای  فناای  1380سااال 
. اهمیت این تحقی  در استفاده از هر ساه رو   اند کردهاستفاده  «یلئونتیف و گش»

هاای ک یادی اسات کاه بارای       تح یل اقتصادسنجی در شناسایی بخش خصوص به
(، 1390) «همکااران و  یناژاد ترکماان   یولا »است.  شده انجام ین بار در ایران نخست

واتاناباه،  -یاقتصاد استان تهران را با استفاده از رو  چنر نیشیو پ نیپس یوندهایپ
اسات   نیا از ا ی نان حااک  جی. نتااند دادهقرار  مورد سنجش ژهیراسموسن و بردار و

ها  بخش یرا بر اساب ماندگار یدیهای ک  بخش تواند میبهتر  ژهیکه رو  بردار و
 .دینما نییتب

در  یبخش نیب یوندهایپ نییبه تع ،ی(، با استفاده از رو  حذف1390) یوسفی
مطالعه نشان داده است که در پنج بخاش هار دو    جیپرداخته است. نتا رانیاقتصاد ا

ها اقرگذار باوده   فعالیت ریسا یهم بر رو یعنیبوده  یقو نیشیو پ نیپس وندینوع پ
ها  زایی بخش اشتغال زانیدر مطالعه خود م یاند. و پذیرفته ها ت قیر  و هم خود از  ن



 135     ... و یفرض حذف روش اساس بر ایران اقتصاد یدیکل یها بخش ییشناسا

 

 ییای به شناسا (، در مطالعه1391و همکاران ) یاریاسفند ده است.کربررسی  زیرا ن
پرداختناد.  ناان در مطالعاه خاود از ساه رو        رانیدر اقتصاد ا یمیپتروش  اهیجا

ه بهره جسات  ژهیواتابانه و راسموسن و رو  بردار و-یشده چنر متعارف و الال 
نشاان داده کاه بخاش     ج،ینتااند.  دهکرده استفا 1380ستانده سال  -جدول دادهو از 

 فیضاع  نیشا یپ وناد یو پ یقو نیپس وندیکاررفته پ های به رو  هیدر ک  یمیپتروش
 شود. محسوب نمی یدیهای ک  و جزء بخش داشته است

 تیاا(، نقااش واردا  را در ساانجش اهم 1392) «بااانوییزانااوب و  پاشااا»
جادول   هیا پاس از ته  ،ایشاان  اناد. در مطالعاه   کارده  لیتح  رانیهای اقتصاد ا بخش

)باا واردا ( در   متعاارف )بادون واردا ( و   یداخ ا  یونادها یپ ،یمبادال  داخ ا 
 رییا تغ زا تیا  مده حکا دست به جی. نتااست شده  محاسبه نیو نو یسنت یکردهایرو

دارد.  یسانت  کارد یدر رو یاز حالات متعاارف باه داخ ا     یدیا هاای ک   اندك بخش
% و  51  ،یا ای است که باه ترت  گونه به نینو کردیروها در  بندی بخش رتبه را ییتغ

 ،یداخ ا  یونادها یجدول با احتسااب پ  یهای خدما  و کشاورز کل بخش 62.5%
% کال  48 باا  یو تقر یابناد  مای دست  یباالتر ینسب  اهیها به جا بخش ریسا انیدر م

 خواهند شد. رو روبهبا نزول رتبه  یهای لنعت بخش
 لیا تح  کارد یباا اساتفاده از رو   خاود  مقالاه  در (،1392) ینیو حسا  جهان رد

 هاای اقتصاادی   بخش «کارلو مونت»سازی  ای و شبیه و رو  بر ورد فال ه یتصادف
 ع ات باه  کاه  ند ا هکرداظهار ها در مقاله خود  .  ناند نموده نییتع یبه شکل تجرب را

 ریجای رو  غ به یادفگیری و  ماری بهتر است از رو  تص وجود خطاهای اندازه
در ایان  راسموسان   یتصاادف  ریا غ کارد یرو یبررسا  جیاستفاده شاود. نتاا   یصادفت

هاای   بخاش  ییاز باروز خطاا در شناساا    رییدهد که برای ج وگ نشان میپژوهش 
شاده اساتفاده شاود.     عیجای جدول تجم نشده به عیبهتر است از جدول تجم دییک 
دهد که تنهاا   ینشان م زین راسموسن یو تصادف یتصادف ریدو رو  غ سهیمقا جینتا

 دییا بخاش ک   یدررو  تصاادف  ،پنج بخش از شش بخاش رو  غیار تصاادفی   
چهاار   نیغیراز بخش کشاورزی، شکار، جن  داری و ماهی یری(. همچن هستند )به

رو  غیار تصاادفی بخاش     در ،هساتند  دییبخش ک  یرو  تصادف بخش که در
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 شوند. محسوب نمی دییک 
 -1  دهناد  ( نشاان مای  1395) «نیاک  یو موساو  یلادق»مقاله  یک  های یافته

و  یبخشا  نیبه ع ت در نرر گرفتن مبادال  واسطه با  یرو  حذف فرض در نتایج
تاری نسابت    بینانه واقع ریها، تصو افزوده بخش و ارز  ییتقاضای نها یاندازه واقع

دهاد.   ای هساتند نشاان مای    باه مباادال  واساطه    یکه فق  متک  ریبه دو رو  د
عناوان   هاای لانعت باه    از تعاداد زیاربخش   ،یف فرضا طاورک ی دررو  حاذ   به

 یعیویاژه خادما  تاوز    های خدما  باه  کاسته شده و زیربخش دییهای ک  بخش
قارار   دییا هاای ک   در جرگه بخاش « ونقل حمل»و « فروشی فروشی و خرده عمده»

 یرو  حاذف فرضا   جیو باردار ویاژه نتاا    سنتی رو  دو برخالف -2گیرند.  می
کاه   طاوری  دهد، باه  گزار  دو نهاد مذکور اراهه می جیه نتانسبت ب یمتفاوت ریتصو

 بنادی  طبقه -3. شود سهم لنعت کاهش و به سهم کشاورزی و خدما  افزوده می
باا  « یای دارو عیلانا » کاه دهد  برحس  سطو  فناوری نشان می دیک ی های بخش

ساه  با فناوری باالتر از متوس  در هر « ییایمیشمواد و محصوال  »فناوری برتر و 
باا   عیبنادی لانا   ای در طبقاه  مالحره   نکه تفاو  قابل رو  مشترك هستند، حال

 د.شو سه رو  مشاهده می نیب نییتر از متوس  و پا فناوری پایین
وساز را ماورد   ساختدر  ،یبخش نی( ارتباط ب1990) «دزیتانیویو س یپولنسک»

 ،موردبررسی یکشورها یمدر تما با یکه تقر دهد مینشان  جی. نتااند داده قرار زمون 
 ریتاری نسابت باه ساا     قاوی  نیشا یو پ نیارتباطا  پسا  یوساز دارا بخش ساخت

منراور   را به ژهیبار رو  بردار و نینخست ی( برا1992) 1«دایزنباخر»ها است.  بخش
رو  نشاان داده   نیا هاا اراهاه داده اسات. در ا    بخاش  انیا م یگیری وابست  اندازه

 سیمااتر  کیا  یبارا  ژهیترین مقدار و متناظر با بزرگ ژهیشود که عنالر بردار و می
مطالعه خود رو   در یبه کار روند. و یبخش نیب وندیگیری پ اندازه یتوانند برا می

ناد.  ک می سهیرود مقا طورمعمول به کار می که به  ریرا با دو رو  د ژهیو یبردارها
 دوره ی ناد طا  ه یبارا  یدیا های ک  و بخش میرمستقیغ وندیشده، پ انجام  یدر تحق
 ژهیا دهناد کاه رو  باردار و    نشاان مای   جیاناد. نتاا   شاده  مشاخو  1984تا  1948

                                                                                                                                 

1  . Dietzenbacher 
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 دهد. ها اراهه می بخش انیم وندیپ یبرا یگیری بهتر اندازه
 تیا اساتفاده از جادول داده ساتانده اهم    با( 2003) «شنایکریو  ن ایباهاتاچار»

هاای   لساا  نیو لانعت، با   یکشااورز  ،یهاای کشااورز   بخش نیب یارتباط بخش
ایان   جینتاا  بار طبا    .اناد  داده قارار اقتصاد هند را مورد  زمون  یبرا 1968-1993
 یکشااورز  خاش ب ،یناخالو داخ  دیباوجود باال بودن سهم خدما  از تول تحقی 

 یترین نقش را در رشاد اقتصااد   ها، مهم بخش ریبا سا شتریداشتن ارتباط ب دلیلبه 
 دیبخش در تول نیا نیید که باوجود سهم پاکند.  نان نشان دادن می یکشور باز نیا

 ریساا  یبارا  یشاتر یب یبخاش، تقاضاا   نیا ییمصرف نها شیافزا ،یناخالو داخ 
 کند. می جادیها ا بخش
 جاه ینت نیا به ا ،کشور هند انجام داده یای که برا ( در مطالعه2004) 1«یجوش»

از  یکا یوری اطالعاا  و ت کاام   ااست کاه بخاش خادما  باه خااطر فنا       دهیرس
( باا اساتفاده از   2006) 2«و همکااران  دموریم»های اقتصاد است.  ترین بخش ک یدی

اقتصااد ولاز )از منااط      یبخشا  نیبا  یونادها یای ولز پ ستانده منطقه -جدول داده
واقاع افازودن بعاد     در ،یابیا ارز نیا اند. ا کرده یابیارز 1995سال  ی( را براایتانیبر

رو  بهتار از   نیا اناد کاه ا   ان دادههاا نشا   اسات.  ن  ژهیا به رو  باردار و  ییفضا
 یریزی بخشا  ای را از منرر برنامه های رشد منطقه تواند پتانسیل می یهای سنت رو 

 .دینما نییتع
ساتانده انجاام   -ای که با استفاده از جدول داده (، در مطالعه2010) 3«یسودح»

 دیولبخش خدما  از ت یاست که باوجود سهم باال دهیرس جهینت نیداده است، به ا
باا   یبخش تا قیر ارتبااط متوساط    نیا نییبا در مد پا یدر کشورها یناخالو داخ 

(، باا  2010) 4«خاان »دارد.  ییهای ابتادا  با بخش یفیو ارتباط ضع یهای قانو بخش
 ر،یا هاای مخت اف نر   های خدما ، نشان داده اسات کاه بخاش    تمرکز بر زیربخش

تحات تا قیر زیار     میمساتق  طور به سمیونقل، تور خدما  مستغال ،  موز ، حمل
                                                                                                                                 

1  . Joshi 

2  . Midmore & et al 

3  . Sodhi 

4  . Khan 
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کاه   ییوندهایپ لیداری به دل طور معنی ( قرار دارند و بهITوری اطالعا  )ابخش فن
 کنند. دارند، رشد می ITبا بخش 

 اقتصادزایی  مطالب مرتبط با درون. 1-2

 مط وب مفهومی ال وی»خود با عنوان  پژوهش(، در 1394« )مقصودی و کجوری»
یینای  تب از پاس « محاروم  منااط   اقتصاادی  زایی وندر در جهادی های حرکت برای
زایای   درون در جهاادی هاای   حرکات  مط وب ال وی؛ زایی مند از عنصر درون نرام

 باا  پاژوهش  ایان در  .اناد  نموده تبیین مفهومیلور   به را محروم مناط  اقتصادی
 میاان وبرگشات   رفات  با و جهادیحرکت ر د هدف منطقه اقتصاد دادن قرار محور
مناد   نرام تح ی ی به ،ای منطقه اقتصاد اقتصادی ف سفه مبانی و جهادی کتحر پدیده

نتاایج ایان    .اسات شاده    پرداختاه  اقتصادیزایی  درون حوزه در ن  نتایج و  قار از
 اولویات  و مط اوب  راهبارد ، راهبارد کفایات محاور   دهاد کاه    نشان مای  پژوهش

 .است حرومم مناط  اقتصادهای  ظرفیت بارورسازی در جهادیهای  درحرکت
 قااار اقتصاااد »ای بااا عنااوان  مقالااه در (،1395) «زادهیااع  و یشااهر یشااقاق»
هاای ک ای اقتصااد     در راساتای سیاسات  ) رانیا ازایای اقتصااد    بنیان بار درون  دانش

 .اناد  پرداختاه  رانیا ا اقتصادزایی  درون بر انیبن دانش اقتصاد  قار نییتب به «مقاومتی(
 درزایای   درون و بنیاان  داناش  اقتصااد  موضوع ود مفهوم نییتب به نخست مقاله نیا

 اقتصااد  یک ا  یها استیس بر حاکم ینرر یمبان به توجه با سپس و پرداخته اقتصاد
 انیا بن دانش اقتصاد توسعه نماد عنوان به را باال یفناور با یکاالها لادرا  ،یومتمقا

 و فات( ن بادون  اقتصاد )رشد ساده شاخو دو از تینها در و گرفته نرر در کشور
 یاتیمال یدر مدها سهم بودجه، یکسر نسبت شاخو سه  ی)ترک یبیترک شاخو

 است. کرده  فادهاست زا درون اقتصاد نییتب یبرا بودجه( در نفت و
اقرا  فساد مالی »(، در پژوهش خود با عنوان 1395« )شقاقی شهری و کریم»

اقارا   « مقااومتی های ک ای اقتصااد    ایران در راستای سیاست اقتصادزایی  بر درون
کند  می هیتول مقاله جینتازایی اقتصاد ایران تبیین کرده است.  فساد مالی را بر درون

 کنای  ریشاه  و مقاب اه  جهات  یجد برنامهباید  رانیا اقتصادزایی  درون تیتقو یبرا
 تحقا   امکاان  ،باشد ییباال سطح در یاقتصاد فساد که زمانی تا و دنمو ادهیپ فساد
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 وجاود  رانیا ا اقتصاد یایز درون و انداز چشم مدنرر شتابان و مرمست یاقتصاد رشد
 !ندارد

زایی اقتصاد مقااومتی   درون»ای با عنوان  ( در مقاله1397جالل پور و حسینی )
با پرداختن به گفتمان مقاام  « راهکار حفظ استقالل اقتصادی ایران در عرله جهانی

نین تح یل وضعیت اقتصادی العالی( در عرله اقتصاد و همچ مدظ ه) یرهبرمعرم 
دهاد   های داخ ی با رو  همبست ی نشان می های داخ ی و پتانسیل ایران در عرله
توانناد در   اند و چ ونه مای  های اقتصاد مقاومتی کدام زا در سیاست که عوامل درون

 استقالل سیاسی و اقتصادی ایران ت قیرگذار باشند.
 در زمیناه  یمتعادد ه مطالعاا   توان دریافت ک های فوق می با بررسی پژوهش

اقتصااد باا    کیا  یدیا هاای ک   ها و شناخت بخاش  بخش نیشیو پ نیارتباطا  پس
؛ اماا  مخت ف لور  گرفتاه اسات   یستانده در کشورها-از جدول داده گیری بهره

های ک یدی اقتصااد ایاران از    نو وری پژوهش حاضر در این رابطه، شناسایی بخش
 منتشرشاده  ساتانده -داده جادول  نی خار از  طری  رو  حذف فرضی، با اساتفاده 

اسات.   1390ساال   یبخشا  99 ساتانده -جادول داده یعنای   رانیا  مار مرکز توس 
 تاوان هاای ک یادی از منرار     نو وری دی ر این پژوهش بررسی وضعیت این بخش

های گذشاته ماورد توجاه و     است که در پژوهش ایران اقتصاد در ییزا درون تحق 
 .بررسی قرار ن رفته است

 فرضی حذف روشروش تحقیق؛ . 2

 ریشه که ای واسطه تکنولوهی که کند می برجسته را مسئ ه این فرضی حذف رو 
 سانجش  ماالك  تنهاایی  باه  تواناد  نمای   ،دارد بخشای  ای و باین  واسطه مبادال  در

 افازوده  ارز  و نهاایی  تقاضای اندازه است ضروری و گیرد قرار ک یدی های بخش
 نتاایج رود  مای  انتراار  بناابراین  باشاد؛  مادنرر  پیونادها  بررسای  کناار  در ها بخش

 .دهد دست به ها بخش اقتصادی عم کرد از متفاوتی تصویر  مده دست به
 حاذف  تا قیر  بررسای بارای   را رو  این 1«استراسر » 1968 در بار یننخست

 حاذف  در واقع حذف از منرور .دکر معرفی اقتصاد کل ستانده کاهش بر بخش یک
                                                                                                                                 

1  . Strassert 
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 .اسات  م ای  ساطح  در زماان  یک در هم ن های بخش از ای موعهمج یا بخش یک
 یک حذف یا و منطقه یک حذفتواند  می حذف ،ای منطقه های تح یل در همچنین

 .شود گرفته نرر در منطقه یک در بخش

 بخاش  به مربوط ستون و سطر حذف اب ستانده -داده ال وی در روشیچنین 
«j »فنی ضرای  ماتریس از اُم A، حاذف  از پس ال و این در است.سازی  مدل قابل 

  ابعاد با A ماتریس تشکیل و فنی ضرای  ماتریس ازنرر  مورد ستون و سطر
(n-1)×(n-1) 

 دبا ابعا yنهایی  تقاضای ماتریس و
(n-1)×(n-1) 

 ةرابطستانده کاسته شده از 
X= (I-A)

-1
y 

 ازم اُ j بخاش  حاذف  فر  با شده کاستهستاندة  اگر بود. خواهدمحاسبه  قابل
   (ها بخش تمام وجود فر  بااقتصاد ) کلستاندة 

X= (I-A)
-1

y 

 باه  اقتصااد  کال  باا ام  j بخش پیوندگیری  اندازه برای ک ی معیاری شود، کسر
 (.1386عطوان، ) دهد می دست

 ،باشاد  داشاته  کال  ساتانده  بار  باارزی  اقر بخش یک حذف اگر اساب این بر
 بادین  ،باشاد  انادك  ت قیر این اگر و دارد اقتصاد در خالی اهمیت موردنرر بخش

 مطالعاا   تااکنون  .دارد اقتصااد  در نااچیزی  اهمیات  ماذکور  بخاش  کاه  معناست
 جم اه   ن از کاه اسات   شده انجام  حذف مخت ف های رو  در خصوص متعددی

و  زنبااخر دای»(، 1981) 2«مارفاان  و م ار »(، 1984) 1«ساال » های پژوهش به توان می
 .نمود اشاره( 2013) «دایزنباخر» و( 2001) 4«لهر و  رمی» ،(1997) 3« واندرلیندن

 اسات  مطار   اساسی فر  چند فرضی حذف رو  کارگیری به با ارتباط در
  از اند عبار  فرو  این .گیرند قرار مدنرر مرتب  های تح یل در باید حتما  که

                                                                                                                                 

1  . Cella 
2  . Meller and Marfan 
3  . Dietzenbacher and Van Der Linden 

4  . Miller and Lahr 
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 قارار  واردا  جاای زینی  مقابال  در درسات  که  زاد تجار  گرفتن در نرر -
 .گیرد می

 در نهاایی  تقاضاای  و تکنولاوهی  مانناد  متغیرهاایی  رو  ایان  چارچوب در
 (.1386 محققی، و ممقانی بانویی،) شوند می گرفته در نرر قابت اقتصاد

 ای واساطه  نیازهاای  تماام  کاه  اسات  پاذیر  امکان لورتی در رو  این تحق 
 باا  بناابراین  ؛گاردد  تا مین  خارج دنیای از واردا  لور  شده به حذف های بخش
 ساایر  خریاد  و کناد  نمای  تغییرها  بخش دی ر خرید ال وی موردنرر، بخش حذف
 .شود می جبران واردا  توس  شده حذف بخش از ها بخش

 معیارهاای  وشناسای   رو  مشاترك  خصولایا   حاذف، دامناة   باه  توجه با
 در را حاذف هاای   تاوان رو   می کل، پیوند و پیشین پسین، پیوندهایگیری  اندازه

 (2)کرد بندی  طبقه زیر ک ی گروه سه
 بخشی بین و بخشی درون مبادال  شامل ستون و سطر کامل حذف -
 بخشی درون مبادال  حفظ و بخشی بین مبادال  حذف -

 و( 1پیشاین  پیوناد )کننده  عرضه بخش منرر از بخش یک سطر کامل حذف -
 و باانویی ) (2پساین  پیوند)تقاضاکننده  بخش منرر از بخش یک ستون کامل حذف

 (1386 همکاران،

 حاذف  مخت ف های رو  بندی طبقه به اقدام پژوهشی( در 2001) لهر و می ر
 و بررسای  گاروه  هفات  در را حاذف  ممکان  هاای  حالات  ک یه و اند نموده فرضی
الزم باه ککار اسات     .اند نموده بیان را حاال  از هریک اقتصادی تفسیر و ها ویژگی

 منراور  هماین  باه  .گاردد  می متفاوتی نتایج به منجرها  رو  از هریک کاربستکه 
 الاطالحا  انواع  ،مدنرر این پژوهش رو کارگیری  به از پیش که است ضروری

 .گیرند قرار موردتوجه حذفگانه  هفت های رو  و
 
 

                                                                                                                                 

1  . Forward linkage 
2  . Backward linkage 
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  یکل یحذف فرض یها روش یبند طبقه. 1 جدول

 
 1396 ،یو توس  یمهاجر

1. Paelink et al, (1965) 

2. Schultz (1977), Meller & Marfan (1981), Milana (1985), Heimler  (1991)  

 پیونادهای اینکاه   ؛ نخسات دارد ایراد دو 1شماره  جدول درشده  مطر  اول رو 
 یسات ن شاین تفکیک باه پیونادهای پساین و پی     قابل طری  این از مده  دست به کل
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(Cella, 1984 )رسد حذف کامل یاک بخاش از اقتصااد تاا      اینکه به نرر می دوم و
 باه  توجاه  باا ( Dietzenbacher and Van Der Linden, 1997 میز اسات )  دی افراطح

 پساین  پیونادهای  به تجزیة  ن و کل پیوند گیری اندازه در دوم گروه پذیری انعطاف
 پاذیری  انعطاف همچنین و لئونتیف تقاضای طرف ال وهای مبنای بر فق  پیشین و

 در پیشاین  پیوناد  و لئونتیاف  ضاای تقا طرف ال وی در پسین پیوند گیری اندازه در
 بارای  حاضار مطالعاة   در ،(1386 همکااران،  و باانویی ) گاش  عرضه طرف ال وی

 .است شده استفاده  دوم گروه حذف رو  از پیوندهامحاسبة 
 :دی رهای  بخش با بخش یک بخشی میان مبادال زمان  هم حذف رو 

 باا  اقتصاادی  برای سماتری قال  در (x = Ax + y) لئونتیف ال وی ترازمعادلة 
 است ( 1لور  رابطه ) به بخش دو تنها
(1)[

𝑥1

𝑥2
] = [

𝐴11 𝐴12

𝐴21 𝐴22
] [

𝑋1

𝑋2
] + [

𝑦1

𝑦2
]                                                                           

 یاا  خریاد  1 بخش) باشد نداشته دوجو بخش دو میان ای هکه رابط  لورتی در
 :شود می تبدیل (2)معادلة  هب (1)معادلة  باشد( نداشته 2 بخش هب فروشی

(2)      [
�̅�1

�̅�2
] = [

𝐴11 o
o 𝐴22

] [
�̅�1

�̅�2
] + [

𝑦1

𝑦2
] 

�̅�1  و�̅�2 نشاان  فحاذ  از پاس  را 2 و 1 بخاش ساتاندة   بردارهاای  ترتی  به 
     ید به دست می (3)رابطة  ازها  ستانده این مقدار .دهد می
(3)        [

�̅�1

�̅�2
] = [

(𝐼 − 𝐴11)−1 o

o (𝐼 − 𝐴22)−1] [
𝑦1

𝑦2
] 

 اقتصااد،  کال ستاندة  مقدار از حذف از پس مده  دست ستاندة به مقدار کسر با
 .شود می حالل کل پیوند

(4)                𝑇𝐿 = 𝑒(𝑥 − �̅�)́ 

TL و کل پیونددهندة  نشان e ک یاه  ازای )باه  اسات  ستونییابی  مجموع بردار 
i،𝑒𝑖 مقادیر =  است.( 1

معادلاة   ابتدا است الزم پیشین و پسین پیوندهای به کل پیوند تفکیکمنرور  به
 :شود محاسبه (5)رابطة  از مستقیمطور  به (1) تراز
(5)      [

𝑥1

𝑥2
] = [

𝐻 𝐻𝐴12𝐿22

𝐿22𝐴21𝐻 𝐿22 (𝐼 + 𝐴21 𝐻𝐴12 𝐿22 )
] [

𝑦1

𝑦2
] 

𝐻 ن  در که = (𝐼 − 𝐴11 − 𝐴12𝐿22𝐴21)−1 و 𝐿22 = (𝐼 − 𝐴22)−1  .است 
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   ید به دست می (6ه )از رابط �̅�و 𝑥 اختالف (،5) معادله از (3) معادله رکس با
(6)   [

𝑥1 − �̅�1

𝑥2 − �̅�2
] = [

𝐻 − 𝐿11 𝐻𝐴12𝐿22

𝐿22𝐴21𝐻 𝐿22 𝐴21 𝐻𝐴12 𝐿22 )
] [

𝑦1

𝑦2
] 

( 7)لاور  رابطاة    تاوان باه   مای  را کال  پیوند (،6) و (4)معادلة  از استفاده با
 :کرد تجزیه

(7) 𝑇𝐿 = �́�(𝑥 − �̅�) = [𝑒1́(𝐻 − 𝐿11) + 𝑒2́𝐿22 𝐴21 𝐻]𝑦1 + [𝑒1́𝐻𝐴12 𝐿22 + 𝑒1́𝐿22𝐴21𝐻𝐴12 𝐿22] 𝑦2 

 و 1 بخاش  بارای  ساتونی یاابی   مجماوع  بردارهای ترتی  هب و (7) معادله در
عناوان   باه  را( 7) دلهمعا راست سمت عبار  اول جزء( 1984) سال است. 2 بخش
 ؛کناد  مای  عرفای م (FL) پیشاین  پیوناد عناوان   باه  را دوم جازء  و (BL) نپسی پیوند

 :بنابراین

𝐵𝐿 = [𝑒1́(𝐻 − 𝐿11) + 𝑒2́𝐿22 𝐴21 𝐻]𝑦1 (8    )                           

𝐹𝐿 = [𝑒1́𝐻𝐴12 𝐿22 + 𝑒1́𝐿22𝐴21𝐻𝐴12 𝐿22] 𝑦2   (9                   )  

 پیوند و پسین پیوند بهتجزیة  ن  و کل پیوند لئونتیف، تقاضامحور رویکرد در
 از بناابراین  ، یاد  مای  دسات  باه  نهاایی  تقاضاای  واقعی ارز  مبنای بر تنها پیشین

 مبناای  بار  شاخو این است.شده   استفاده نارسایی این رفع برای دی ری شاخو
هاا در   افازودة بخاش    ارز  واقعای  مقدار ن  در و است گش محور عرضه یال و
 ال او  ایان  از اساتفاده  باگیری  اندازه( 1386 همکارانشود )بانویی و  ته میگرفنرر 

 :است زیرلور   به
[𝑥1́ 𝑥2́] = [𝑥1́ 𝑥2́] [

𝐵11 𝐵12

𝐵21 𝐵22
] + [𝑣1́ 𝑣2́]                        (10)  

[�̅�1́ �̅�2́] = [�̅�1́ �̅�2́] [
𝐵11 o

o 𝐵22
] + [𝑣1́ 𝑣2́] (11                      )  

�̅�1́  و�̅�2́ د. ده می نشان حذف از پس را 2 و 1 بخش ناخالو تولید ترتی  به
رابطاة   لاور   باه  (11)رابطاة   ،ها افزودة بخش  ارز  عیواق مقدار بودن مع وم با
 شود. حل می (12)

[�̅�1́ �̅�2́] = [𝑣1́ 𝑣2́] [
(𝐼 − 𝐵11)−1 o

o (𝐼 − 𝐵22)−1] (12                 )  

لور   به( 1)رابطة  بس  همانند( 10)رابطة  ابتدا ،FL یا TLمحاسبة  منرور به
 :شود می نوشته( 13)رابطة 

[𝑥1́ 𝑥2́] = [𝑣1́ 𝑣2́] [
𝐻 𝐻𝐵12𝐺22

𝐺22𝐵21�̅� 𝐺22(𝐼 + 𝐵21𝐻𝐵12𝐺22)
] (13            )  



 145     ... و یفرض حذف روش اساس بر ایران اقتصاد یدیکل یها بخش ییشناسا

 

𝐺22 ن در که = (𝐼 − 𝐵11)−1  و 𝐻 = (𝐼 − 𝐵11 − 𝐵12𝐺22𝐵21)−1 .است TL یا 
FL دسات  باه  (12) و (13) روابا   تفاضال  از لئونتیف تقاضامحور ال وی همانند 
 : ید می

[𝑥1́ − �̅�1́ 𝑥2́ − �̅�2́] = [𝑣1́ 𝑣2́] [
𝐻 − 𝐺11 𝐻𝐵12𝐺22

𝐺22𝐵21𝐻 𝐺22𝐵21𝐻𝐵12𝐺22

] (14             

 :شود می محاسبه( 15)رابطة  اساب بر پسین دپیون بنابراین
𝐹𝐿 = 𝑣1́[(�̅� − 𝐺11)𝑒1 + (�̅�𝐵12𝐺22)𝑒2] + 𝑣2́[(𝐺22𝐵21�̅�)𝑒1 + (𝐺22𝐵21�̅�𝐵12𝐺22)𝑒2] (15    )   

 رو  بااه پیوناادها ایاان فرضاای، حااذف رو  بااه پیوناادهامحاساابة  از پااس
 .شود می نرمال (16)رابطة  از استفاده با و راسموسن

پیوند نرمال شده   (16) =

1

n
(پیوند بخش موردنرر) 

1

n2 ( ها بخش (مجموعه پیوند ک یه 
 

 عم کارد  باه  نسابت  بخاش  یک متوس  عم کرد بیان ر شده، نرمال پیوندهای
 نشاان  i بخاش شادة   نرماال  پیوناد  بناابراین، ؛ اسات  اقتصادهای  بخش کل متوس 

درنتیجاه   کشاور  اقتصادیهای  ستاندة به سایر بخش در کاهش میان ین کهدهد  می
هاای   میاان ین  متوسا   باه  نسابت  دی ار هاای   بخاش  بابخش  این مبادال  حذف

 و غیبای حیاا   ) اسات  میازان  چاه  ،هاا  تک بخش تک حذفشده درنتیجه  محاسبه
 (.1389 همکاران،

هاا    ن درشاده   محاسابه  نرماال پسین و پیشاین   پیوند کههایی  درنهایت بخش
)ناور احمادی و    شود می شناخته اقتصاد ک یدی بخشعنوان  به باشد، 1 ازتر  بزرگ

 (1383 ،لادقی

 های آماری مطالعه پایه. 3

مرکز  مار ایران اساتفاده   1390بخشی سال  99ستانده  -در این مقاله از جدول داده
 نده  مااری رسامی ماورد   ستا -روزترین جدول داده  شده است؛ زیرا این جدول به 

بندی ماورد   ، طبقه1390ستانده سال  ت یید و در دسترب است. در تهیه جدول داده
بنادی ماورد    و طبقاه  ISICها، بر اساب ویرایش چهاارم   استفاده برای رشته فعالیت

است. ک یه محاسبا  با استفاده  CPCاستفاده برای محصوال  بر اساب نسخه دوم 
 شده است. انجام  PyIOو  Excelافزارهای  از نرم
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 های كلیدی اقتصاد ایران نتایج تجربی؛ بخش. 4

بخشی داده ستانده اقتصاد ایران مرباوط باه ساال     99در این پژوهش ابتدا ماتریس 
بخشی تجمیع گشات   19در یک جدول  ISICبندی  با استفاده از رو  طبقه 1390

ن و پیشاین روی  و سپس رو  حذف فرضی ک ی برای پیدا کردن پیوندهای پسای 
( نرماال شاده اسات.    16 ن انجام شد. در انتها پیوندهای حالل بر اساب رابطاه ) 

 دهد. نتایج حالل را نشان می 2جدول 

  فرضی حذف روشبر اساس  شده نرمال و معمولی پیشین و پسین پیوندهای. 2 جدول

 
 های پژوهش منبع  یافته

ن بخشی که پیوناد پساین و   شناسی پژوهش،   حال با توجه به مطال  بخش رو 
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عنوان بخش پیشران و ک یدی اقتصااد   تر از یک باشد، به شده  ن بزرگ پیشین نرمال
هاای ک یادی اقتصااد     ، بخاش 2شود؛ بنابراین با عنایت به جدول  در نرر گرفته می

  ورده شده است. 1ایران تعیین و در نمودار 

  کیتر از  نرمال بزرگ نیو پس نیشیپ یوندهایر اساس پب رانیاقتصاد ا شرانیپکلیدی و  یها بخش .1ر نمودا

 
 های پژوهش منبع  یافته

  از اسات  عباار   ایاران  ک یادی اقتصااد   بخاش پنج  درمجموع ،1نمودار اساب بر
 و «ساااختمان» ،«انبااارداری و ونقاال حماال» ،«معاادن اسااتخراج» ،«لاانعتی تولیااد»
 ای واساطه ة تقاضاکنند گاهدید از ها بخش این «.ماهی یری و جن  داری کشاورزی،»
 باه  تولیاد ة کنند عرضه همچنین و خود نهایی تقاضای ت مین برای ها بخش دی ر از

 هرگونه بنابراین کند؛ می ایفا اساسی نقشی خودة افزود ارز  ازای به ها بخش دی ر
 کال  باه  دی ر، های بخش در تغییر به نسبت بیشتری سرعت با ها بخش این در تغییر

 در اعماال  های سیاست منفی و مسبت  قار همچنین شد. خواهد منتقل کشور اقتصاد
 شود. می منعکس کشور اقتصاد کل در فزاینده طور به و سرعت به ها بخش این

دهد، سه زیرگروه بخش لانایع و معاادن یعنای     طور که نتایج نشان می همان
ی تولید لنعتی، استخراج معدن و ساختمان و یک زیرگروه بخش کشااورزی یعنا  

ونقل  کشاورزی، جن  داری و ماهی یری و یک زیرگروه بخش خدما  یعنی حمل
 های پیشران اقتصاد کشور ایران قرار دارد. گروه بخش و انبارداری نیز در
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 زایی اقتصاد ایران درون. 5

  یا طر از که است یاهیگ اندوهن است. شناسی گیاه یالطالح اساسا زا  درون واهه»
 شیافزا موجود های بافت درون در دیجد ی وند و معمول های بافت قاعده بی رشد

 اساتعاره  نیا ا و است درون از دیتولرشد یا  ،زایی درون  یترت نیبد وکند  می دایپ
 ص ،1381 باباایی،  و الفتای ) «اسات  یکیتکنولاوه  و یاقتصااد  رشد یبرا یمناسب
 ورود شاد.  وارد اقتصااد ازجم اه   و یاجتماع ع وم در مرورزمان به واهه نیا (.172

 گاردد  بازمی (1990 )دههزا  درون رشد هینرر به اقتصاد دانش درزایی  درون مبحث
در » ماده اسات.    دیا پد کیمدل مرسوم رشاد نئوکالسا   های ضعفبه  پاسخ در که

  ار یو د  ویر نگ،یرومر، لوکاب، ک ک،ینئوکالس یمتعدد ال و های کاستیپاسخ به 
طاور   باه  تواند می کنواختیها رشد  در  ن اند که کرده یرا طراح ییمحققان، ال وها

 ای دساته در  یاباد... تحق   زا برون یفن شرفتیبدون دخالت هرگونه پ یعنیزا  درون
 یانساان  هیانباشات سارما    ریو درگروِ د هیانباشت سرما یرونیال وها،  قار ب نیاز ا
بار   زیا ن ا یا نرر نیا شوند. درگروِ سوم از ا می یزا معرف رشد درون  هیعنوان وس به

خود خ    نوبه بهشود که  می دیت ک دیجد یدیتول های طر رشد مستمر موجود در 
 ص ص ،1378 منراور، و  یشام ی)ابر «نمایاد  می لیتسه ار یدیتول دیجد های طر 

38 -44). 
 1389باه ساال    یاقتصااد مقااومت   کارد یرو لیا ک اماا زایای   طر  مسئ ه درون

اراهاه   را کارد یرو نیا ا ی )مدظ ه(هبربار مقام معرم ر نی نخستیکه برا گردد بازمی
کاه حضار  اماام     ی باود مفهاوم  یمیدر تداوم پارادا ایشانزایی مطر   د. درونکر

 نیا . اباود  اراهاه کارده   «و استقالل خودکفایی»عنوان  با 1360ز دهه نی( ره) خمینی
 چراکاه  ؛زایی ندارد در درون جیبا ن ر  را یمفهوم تفاو  چندان تین ر  در ک 

 جااد یا بارای جامعاه   یدرون یروهایو ن ها قدر استفاده از  کرد،یر دو رومراد از ه
 ای جامعهو  داند میرا مردود  زایی بروناست. هر دو ن ر ،  یاقتصاد های موفقیت

 نیخود را به بهتار  یهای درون که بتواند ظرفیت داند میموف   یرا به لحاظ اقتصاد
 (.11، ص 1394مقصودی و کجوری، نحو بارور سازد )

زایای کیال پاارادایم     تار واهه درون  رهبر معرم انقالب در رابطه با تبیین دقیا  
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 چاه؟  یعنیزا  درون زاست. درون ]مقاومتی[ اقتصاداین »فرمایند   اقتصاد مقاومتی می
 و نهاال  نیا رشد جوشد؛ یم ما مردم خود و ما کشور خود های ظرفیت دل از یعنی
 معناسات.  نیا ا باه زا  درون خودماان؛  رکشاو  امکاناا   به است یمتّک درخت، نیا

 خودمان اقتصاد ما که ستین معنا نیا به یمقاومت اقتصاد نیا یعنی ست؛ین گرا درون
 (3).«کشور خود در میکن یم محدود و محصور را

 بارداری  هاره دو موضاوع ب » بار  مقااومتی  اقتصااد  درزا  درون رویکرددر واقع 
ت کیاد   ایاران  اقتصااد  درونی های مزیت و ها ظرفیت از باال وری بهره با و حداکسری

داشته یا در داخال   داخ ی منش  ای را که عوامل ال ی قبا  و رشد اقتصادی و دارد
(. 42، ص 1395)شقاقی شهری و ع یازاده،  « دهد قرار می توجه مورد کنترل شوند،

باا   توان زایی را می ها و مفاهیم مورد استفاده و مدنرر این تعریف از درون ک یدواهه
 یگاناه ک ا   24 هاای  سیاسات و دوم از  ستیششم و ب دقت در بندهای اول، سوم،

هاا و   تارین ظرفیات   الا ی  تارین و  ی به سهولت پیادا کارد. از مهام   اقتصاد مقاومت
های درونی اقتصاد یک کشور، نیروی انسانی فعاال، ماواد اولیاه و کاالهاای      مزیت
د دارناد و در فرایناد تولیاد    ای با منش  داخ ی هستند که در  ن کشور وجاو  واسطه

 شوند.   ها استفاده می کاالها و محصوال  یا اراهه خدما  از  ن
 ران،یا ا اقتصااد زایای   درون معارف  و نی زیجا شاخو انتخاب خصوصدر 

 تب اور  از یحااک  اول وجاه  شاد،  اشااره  اقتصااد زایی  درون مفهوم در کهطور  همان
 کاه اسات   یور بهاره  حاداکسر  با اداقتص یدرونهای  مزیت از یحداکسربرداری  بهره
ای  استفاده از نیروی انسانی فعال و مواد اولیه و کاالهای واسطه در را خود دتوان می

 باا  یاقتصااد  رشاد  قباا   بار  ناظر زینتعریف  دوم وجه دهد. نشانبا منش  داخ ی 
تواناد خاود را در کااهش     که می است کشور داخل در  ن جادکنندهیا عوامل کنترل

های استراتژیک اقتصادی به واردا  امکانا  تولیدی خاود نمایاان    بخش وابست ی
تارین   مناسا   و نیبهتار  از ،گفتاه  پایش  وجاه  دومالحراه   باا  بر این اساب سازد.

وضاعیت   باشاد،  رانیا اقتصادزایی  درون یبرا ینی زیجا دتوان میکه  هایی شاخو
 حاداکسر  یایا گو کاه  هستند« واردا »و « اشتغال»های اقتصادی از نرر میزان  بخش
 یداریا پا و قباا   اینکاه  ضامن  ؛اسات  اقتصااد  یدرونا هاای   مزیت ازبرداری  بهره
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ای  اتکاا باه ماواد اولیاه و کاالهاای واساطه       بادون  یاقتصااد  رشد در زین یاقتصاد
وابسات ی باه    باا  یاقتصاد رشد و های ک یدی اقتصاد وجود دارد وارداتی در بخش

اشاتغال بیشاتر نیاروی    درمجماوع   .سات ین تیریماد  قابل کشور داخل ازواردا ، 
ای وارداتای در   انسانی داخ ی و وابست ی کمتر باه ماواد اولیاه و کاالهاای واساطه     

 است. رانیا اقتصاد یساز زا دروندهنده  های ک یدی اقتصاد، نشان بخش
زایی اقتصااد و همچناین    اکنون با عنایت به این مطال  و تعریف باال از درون

های ک یدی اقتصاد ایران، این پرسش مطر   مون شناسایی بخشمباحث گذشته پیرا
« زایی در اقتصاد ایران چه وضعیتی دارند؟ های پیشران از نرر درون بخش»است که 

هاا از لحااظ    در ادامه و در راستای پاسخ به این پرسش مهم، وضعیت ایان بخاش  
ای وارداتای   واسطهها به مواد اولیه و کاالهای  میزان اشتغال و همچنین وابست ی  ن

 در فر یند تولید کاالها یا اراهه خدما  بررسی خواهد شد.

 اشتغال. 5-1

های فعاال در اقتصااد ایاران را کاه در جادول داده ساتانده        وضعیت اشتغال بخش
های موجود در مرکز  مار اقتصاد ایران باه   توان با مراجعه به داده اند، می نمایش داده

 یتوضاع  برحسا   شاتر یب و سااله  10 شاغالنر کل ،  ما3 ورد. در جدول  دست
 ساال  کاه مرباوط باه    یاقتصااد  تیفعال عمده یها گروه و جنس کیتفک به یشغ 

است؛ به ترتی  از بزرگ به کوچک استخراج و ماورد تح یال قارار گرفتاه      1395
 است.
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 اشتغال  زانیدر م یاقتصاد یها رتبه بخش .3جدول 

 

 
 رانیمنبع  مرکز  مار ا

 واردات. 5-2

هاای   ایِ بخش  وردن  مار میزان واردا  مواد اولیه و کاالهای واسطه به دستبرای 
توان به جدول داده ستانده مراجعه و اطالعا  مرتب  باا ایان    مخت ف اقتصادی می

قضاایه را از  ن اسااتخراج کاارد. در ایاان راسااتا در جاادول داده سااتانده در انتهااای 
ا عنوان واردا  وجود دارد کاه از جماع  ن   های مرتب  با هر بخش، عددی ب ستون
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با ستانده کل  ن بخاش باه قیمات تولیدکنناده، عرضاه کال  ن بخاش باه قیمات          
ای که در ایان رابطاه وجاود دارد لارف      اما نکته تولیدکننده به دست خواهد  مد؛

تواناد ماالك خاوبی بارای نماایش       شده توس  یک بخش نمی میزان واردا  انجام
بایسات بارای باه دسات  وردن      به واردا  باشد ب که می سطح وابست ی  ن بخش

هاا، نسابت میازان     سطح وابست ی یک بخش به واردا  در مقایسه با ساایر بخاش  
ید و سانج واردا   ن بخش را با شااخو اقتصاادی دی ار مارتب  باا  ن بخاش       

مشخو کرد که چه مقدار از کل خروجی  ن بخاش باه واردا  وابسات ی دارد و    
ها مقایسه نمود. این  مار معموال  باه   بندی با سایر بخش را جهت رتبهدر انتها نتایج 

لور  که میزان واردا  یک بخش به نسبت ساه    ید؛ بدین سه رو  به دست می
 اند از  شود که عبار  شاخو دی ر اقتصادی مرتب  با  ن بخش سنجیده می

 افزوده؛ ارز . 1

 عرضه کل؛. 2

 مصارف نهایی.. 3

ها محل بحث این  ها مزایا و معایبی دارند که البته بیان  ن  هرکدام از این رو
هاا و کناار    پژوهش نیست؛ ولی وجود این مسئ ه استفاده قاطعانه از یکای از رو  

سازد. بر این اساب جهت رفع مشکل و اساتفاده از   گذاشتن سایرین را ناممکن می
 ماار وابسات ی   های هر سه رو  فوق و همچنین افزایش دقت نتایج نهایی،  مزیت
های اقتصادی مخت ف به واردا ، بر اساب هار ساه رو  فاوق باه دسات       بخش

، 1«لناد  کُا  «  گیری از رو  معتبر و مرساوم ادغاام   شود و در انتها با بهره  ورده می
 بندی خواهند شد. ، ترکی  و رتبه مده دست بهنتایج سه رو  

حاال باا    .شاود  می جادیاها  نهیگز نیب یزوجمقایسه  سیماترلند  در رو  کُ 
 تعاداد  کاه  یلاورت های مخت اف، در   ها با رو  بندی بخش مراجعه به جدول رتبه

 ناه یگز بار  ناه یگز  ن شدن مغ وب تعداد از شیب  رید نهیگز بر ای گزینه تیارجح
 لاورتی  در و شود می گذاشته «یک» عدد یزوج سهیمقا سیماتر در باشد، ی رید

 ساه یمقا سیمااتر  در باشاند،  یمسااو  هام  باا  را یا  هنداشت وجود تیاکسر رأی که

                                                                                                                                 

1  . Copeland 
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 ساتون  بر سطر که است  ن منزله به «یک» عدد .شود می گذاشته «لفر» عدد یزوج
 یبررسا  از پس .است سطر بر ستون تیارجح منزله به «لفر» عدد و دارد تیارجح
 ساطر  هار  عنالار  مجموع و گرفت خواهد شکل یزوج سهیمقا سیماتر ،ها گزینه
 راو مجموع عنالر هر ستون تعداد مغ اوب شادن  ن    نهیگز هر نشد مس   تعداد
 شدن مس   تعداد ریمقاد تفاضلاساب  بر های نهایی دهد. درنهایت گزینه می نشان

 (4)شوند. بندی می اولویت شدن مغ وب تعداد و
نتایج نهایی وضعیت هر بخش را از نرار وابسات ی باه واردا  باه      4جدول 

   رین اراهه داده است.ترتی  از بیشترین به کمت

 به واردات  یدر وابستگ یاقتصاد یها رتبه بخش .4جدول 

 
 1390منبع  جدول داده ستانده سال 



 1396بهار  ♦ بیستمشماره  ♦م ششسال  ♦ راهبرد اقتصادی     154

 

های ک یدی اقتصاد از نرر اشاتغال و وابسات ی باه واردا  در     وضعیت رتبة بخش
 نمایش داده شده است. 5جدول 

 اتوارد به وابستگی و اشتغال در کلیدیهای  بخش رتبه .5 جدول

 
، بخاش تولیاد لانعتی از نرار اشاتغال      5بر اساب اطالعاا  منادرج در جادول    

شد  به واردا  متکی است و وابست ی بخاش   وضعیت بسیار مناسبی دارد؛ اما به
استخراج معدن که وضعیت خوبی در اشتغال ندارد، به واردا  اندك است. حاوزه  

 چندان نهوله اشتغال و جای اه ونقل و انبارداری، دارای رتبه نسبتا  خوبی در مق حمل
 مناسبی از نرر وابست ی به واردا  است.

بخش ساختمان نیز از نرر رتبه اشتغال وضعیت بسیار خوبی دارد و در حوزه 
وابست ی به واردا  دارای رتبه بسیار پایین بوده، به معنی وابست ی بسیار کم ایان  

 باا و مااهی یری نیاز    بخش به واردا  است. بخش پیشران کشاورزی، جن  اداری 
هاای اقتصاادی جای ااه نخسات را      در امر اشتغال در بین سایر بخاش  نکهیا وجود

دارد، از نرر وابست ی به واردا  جای اه مناسبی نداشته، به میزان زیادی به واردا  
 وابست ی دارد.

زایای   در راستای ارتباط مطال  فوق با مفهوم مدنرر ایان بخاش یعنای درون   
 دیا تول»ک یادی   بخاش  چهاار طور بیان کارد کاه قارار گارفتن      ان اینتو اقتصاد می

 و یجن  اادار ،یکشااورز » و «سااختمان » و «و انباارداری  ونقال  حمال » ،«یلانعت 
کاه باه معنای     اشتغال زانیم نخست از نرر اقتصادی بخش در میان پنج« یری یماه

 یادی  ها است و وجود دو بخاش ک  باالترین سطح اشتغال در مقایسه با سایر بخش
استخراج معدن و ساختمان در انتهای جدول واردا  که به معنای کمتارین میازان    

توانناد   های ک یدی با وضعیت فع ی نمای  ها به واردا  است، بخش وابست ی بخش
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 بارای  بیشاتری  تال  زایی را در اقتصاد ایران محق  کنند و باید طور کامل درون به
های  بر ظرفیت تکیه باها  بخش این درایی ز اشتغال زانیم و تولیدیهای  رویه الال 
 .پذیرد لور  داخ ی

زایای اقتصااد    توان بارای تقویات درون   گفته می حال، با عنایت به نکا  پیش
هاای   های اشتغال و واردا  بخش هایی در رابطه با وضعیت شاخو کشور پیشنهاد

اهی یری های تولید لنعتی، کشاورزی، جن  داری و م ک یدی فوق اراهه کرد. بخش
و اندیشامندان   متخصصانگیری از دانش فنی  ونقل و انبارداری باید با بهره و حمل

روز وابست ی خاود را باه ماواد اولیاه و      اقتصادی و مدیریت اقتصادی قوی، روزبه
کااهش دهناد    خدماتشانای وارداتی در فر یند تولید کاالها یا اراهه  کاالهای واسطه

هاا حرکات کنناد.     ای درونی اقتصاد در ایان حاوزه  ه و به سمت استفاده از ظرفیت
هاای شاغ ی مناسا  باه جامعاه کاارگری و نیاز         توان با اراهه فرلات  همچنین می

 میزان اشتغال در بخش استخراج معدن را ارتقا داد. های تشویقی مناس ، طر 
 ساختمان بخش ،باال رانشیپهای  بخش یتمام نیبگفتنی است در حال حاضر 

تاوان  ن را   زایی در اقتصاد دارد؛ بنابراین می ا از نرر تحق  درونر تیوضع نیبهتر
حرکات باه   ماد    به رسامیت شاناخت و در کوتااه    موتور محرکه اقتصاد عنوان به

سمت توسعه کمّی و کیفی هرچه بهتار و بیشاتر بخاش سااختمان، از نرار ساطح       
نوان یاک راهبارد   ع ای داخ ی را به اشتغال و استفاده از مواد اولیه و کاالهای واسطه

 اقتصادی مناس  پیشنهاد کرد.

 بندی جمع

گذاری در لانایع یاا    ویژه سرمایه، الزم است سرمایه به محدودیت منابع به با توجه
شود. بار ایان    هایی لور  گیرد که به تسریع در رشد اقتصاد ایران منجر می بخش

که هم خرید های پیشران ظاهر شد  عنوان بخش هایی به اساب در این تحقی  بخش
هاای اقتصاادی  قاار     ها به دی ر فعالیات  و هم فرو   ن های دی ر ها از فعالیت  ن

گذار بر گستر  عرضه و  بیشتری بر ستاندة کل اقتصاد ایران دارد و تمرکز سیاست
ها  قار تولیدی بیشتری بار اقتصااد ایاران باه هماراه       تقاضای محصوال  این بخش

گاذاری در   وان از مناافع حالال از سارمایه   تا  خواهد داشات. عاالوه بار ایان مای     
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های کشاورزی، نفت و گاز، لانایع و   همانند بخش شده مشخوهای ک یدی  بخش
 های دی ر فراهم کرد. معادن و خدماتی منابع موردنیاز را برای بخش

اساتخراج  »، «تولیاد لانعتی  »هاای   دهد که بخش نتایج مطالعه حاضر نشان می
کشاااورزی، جن  ااداری و »و « ساااختمان»، «ریونقاال و انباااردا حماال»، «معاادن

های ک یدی و پیشران اقتصاد ایران هستند و راهبرد سیاساتی   جزء بخش« ماهی یری
هاای   ریزان کشور، ضرور  هدایت سارمایه  گذاران و برنامه این نتایج برای سیاست
درگیار   یمتمااد هاا اسات. از  نجاایی کاه کشاور ساالیان        سرگردان به این بخاش 

جانبه اقتصادی از طرف کشورهای متخالم بوده و ایان   گسترده و همه های تحریم
به بعد به تعبیر رهبر معرم انقالب )مدظ ه( به یک جناگ   1391ها از سال  درگیری

هاای ابالغای    اقتصادی گسترده تبدیل شده است، توجه به بندهای مخت ف سیاست
اقتصااد و همچناین   زای ایان   راهبرد کالن اقتصاد مقاومتی از جم اه ماهیات درون  

حمایات از  »، «رونا  تولیاد  »شعار امسال و چند سال گذشته که به ترتی  عنااوین  
را دارند؛ اهمیات توجاه   « یرانیا هیسرما و کار و دیتول از تیحما»و « کاالی ایرانی

های پیشران اقتصااد ایاران و لازوم حرکات باه سامت تحقا  و تقویات          به بخش
ازپایش مشاخو    کل ارکان اقتصادی کشور را بیشزایی  زایی  نان و نیز درون درون

 کند.   می
 -هاای ک یادی اقتصااد ایاران      دهد کاه بخاش   نتایج پژوهش حاضر نشان می

کشاااورزی، »و « ونقاال و انبااارداری حماال»، «اسااتخراج معاادن»، «تولیااد لاانعتی»
وضاعیت مناسابی بارای    « سااختمان »بخاش   از ریا غ  به -« جن  داری و ماهی یری

سازی برای تحقا  ایان مهام     در اقتصاد ندارند و در راستای زمینه زایی تحق  درون
وری در  هاا و افازایش بهاره    های داخ ای کشاور و بهباود زیرسااخت     باید ظرفیت

عنوان یک سیاست راهباردی ماورد    ها به تولیدا  و محصوال  خروجی این بخش
ن بارای  قرار گیرد. همچنی گذاران و مدیران اقتصادی کشور توجه مسئوالن، سیاست

های  توسعه،  گاهی از نقش و اهمیت هر یک از بخش انداز چشمرسیدن به اهداف 
هاای موجاود در    ک یدی اقتصاد عامل مؤقری در شناساایی نقااط قاو  و فرلات    

 های پایدار خواهد بود. اقتصاد کشور برای دستیابی به تعادل
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 منابع
ای ال وهاای رشاد نئوکالسایک و     (. تح یل مقایسه1378اوود )ابریشمی، حمید. منرور، د

 64-27(  55. )مج ه تحقیقا  اقتصادیزا.  درون

 فاراز  پیوندهای شاخو مبنای بر ک یدی لنایع یوتشخ (.1377) الغر ی، ع یاسفندیار
. فصا نامه  1365ساتانده ساال    -از جدول داده استفاده با ایران اقتصاد در نشی  و

 40-3(  26 و 25) .وبودجه رنامهب ع می پژوهشی
ران باا اساتفاده از   ای اقتصاد در پتروشیمی جای اه شناسایی. (1391) الغر ع ی اسفندیاری،

 .39-3(  21) 6 .سازی اقتصادی فص نامه مدل .بردارهای ویژه

 رو  یریکاارگ  باه . (1388) ایمان سید  زاد، .محمد ممقانی، ج وداری .الغر ی، ع ییبانو
فصا نامه   .هاای اقتصاادی   های پسین و پیشین بخاش پیوند سنجش در ویژه بردار

 .37-19(  11) 13 .های اقتصادی ایران پژوهش
های  بخش شناسایی. (1386)، مجتبی محققی. محمد ممقانی، ج وداری .الغر ع ی بانویی،
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 .اقتصااد  ةعرضا  و تقاضاا ای ها  طارف  نوین و سنتی رویکردهای مبنای بر ک یدی
 26-1(  1)7 .ی اقتصادیها فص نامه پژوهش

 یرو  شناسا  یبرسا (، 1377، )حسن ار،یورمز و یمحمد ق  ،یوسفی ،الغر یع  ،ییبانو
، رانیاااقتصااد ا  یواردا  بخشاها  یمحتاوا  نیای و تع نیشا یو پ نیپسا  یونادها یپ

 .94-63(  33فص نامه ع می پژوهشی برنامه و بودجه، )

در  یزیو سرر یاقرا  بازخورد لیح تبزازان، فاطمه، بانویی، ع ی الغر و کرمی، مهدی، 
 ریاساتان تهاران و ساا    ی)مطالعاه ماورد   یستانده دو منطقه ا -داده  یقال  ال و
-29(  39، فص نامه ع می پژوهشی پژوهش های اقتصاادی ایاران، )  (یاقتصاد م 

52. 

 در واردا  نقاش  سیاساتی  هاای تح یال (. 1392)الاغر   ع ای  بانویی، .پ اه زانوب، پاشا
-67(  81) .فص نامه پژوهشنامه بازرگانی .ایران اقتصادهای  بخش تاهمی سنجش

100. 
راه کار حفظ  یاقتصاد مقاومت یی، درون زا(1397) ،یدمجتبیس، ینیحس و وایجالل پور. ش

و اقتصاد باا   تیریمد یم  شیهما نیاول ،یدر عرله جهان رانیا یاستقالل اقتصاد
 .17-1. ینور خراسان رضو امیمشهد، دانش اه پ ،یاقتصاد مقاومت کردیرو

فص نامه پاژوهش   .ایران لنعتی ک یدیهای  فعالیت شناسایی .(1381اسفندیار ) جهان رد،
 .70-45(  21) .های اقتصادی و سیاست

ایاران در یاک برناماه     اقتصااد  ک یادی های  فعالیت شناسایی. (1377جهان رد، اسفندیار )
 .123- 99(  32 و 31) .وبودجه مج ه برنامهدی. توسعه اقتصا

بااا  یدیااک  یهااا بخااش ییشناسااا(، 1389) ،سیپاارد، یو عاشااور اریجهااان رد، اساافند
 یپوششا  لیا ( و تح EC) ی(، اقتصادسانج IOساتانده )  -داده لیتح  یکردهایرو

-107(  3) ،یاقتصااد  یگاذار  استیمج ه س ،رانیا ی(  مطالعه موردDEAها ) داده
135. 

اقتصاد  یدیک  یها بخش ییشناسا(، 1392) ،لسادا  وفراین ،ینیو حس اریجهان رد، اسفند
 یسااز  مادل  قاا  ی(، مج ه تحقSIOستانده ) -داده یتصادف لیتح  یبر مبنا رانیا

   .48-23(  11) ،یاقتصاد

 .حکمت نور انتشارا   تهران .«مجموعه عقاید»توسعه اقتصادی  .(1375عبداهلل ) روند،یج
 ازاساتفاده   باا  ایاران  اقتصااد  در ک یدی خشب تعیین. (1378) پژمان سامانی، سورشجانی

 .65-36 ( 89) .وبودجه مج ه برنامه .ستانده -داده جدول

 ن،  یهاا  یژگا یو ؛2یاقتصاد مقاومت(، 1391سید شکری، سید خشایار و کاویانی، زهرا، )
، مرکز پژوهش های مج س شورای اسالمی، دفتر مطالعاا   دهایفرلت ها و تهد

 .38-1اقتصادی، 

 اقتصااد  زایای  درون بر یانبن دانش اقتصاد  قار. (1395) شیوا ع یزاده،. وحید هری،ش شقاقی
 .64-33(  26) 13. ی اقتصاد ایرانجستارهاع می پژوهشی  دو فص نامه. ایران

 اقتصااد زایی  (. اقرا  فساد مالی بر درون1395. کریم، محمدحسین )وحید شهری، شقاقی
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های راهبردی  فص نامه سیاستاد مقاومتی. های ک ی اقتص ایران در راستای سیاست
 . 90-63(  4. )و کالن

 یاران های اقتصاادی در ا  یشین فعالیتپ و پسین پیوندهای محاسبه. (1386) مهدی عطوان،
- 43 ( 2)2 .های اقتصادی ایران فص نامه حساب .)بر اساب رو  حذف فرضی(

26. 
پژوهشانامه  . ایاران  اقتصااد  درزا  درون رشد مدل بررسی. (1381) النا بابایی، .سمن الفتی،

 .184-169(  165. )دانش اه عالمه طباطبایی(اقتصادی )
 بارای  مط اوب  مفهاومی  ال اوی (. 1394) محمادجواد  کجاوری، مقصودی، حمیدرضاا.  

انقاالب   مطالعاا   .محاروم  منااط   اقتصاادی  زایای  درون در جهادی های حرکت
 .37-2(  7) 1 .اسالمی و دفاع مقدب

بررسای تا قیر لاادرا  در رشاد     . (1381الار ) نیاا، ن  مهدویان، محمادهادی و قادیمی  
  المجموعاه مقاا   .ساتانده  -های اقتصاد ایران در چارچوب جادول داده  فعالیت

ریزی اقتصادی ستانده و کاربردهای  ن در برنامه -های دادهدومین همایش تکنیک
 .110-84 .مه طباطباهیمرکز تحقیقا  اقتصاد ایران، دانش اه عال .و اجتماعی

ابی ارزیا  .(1390) محماد  ممقاانی،  ج اوداری  .الغر ع ی بانویی، .ترکمانی، رضا لی نژادو
فصا نامه   .(ویژه )مطالعه موردی استان تهاران  ردارببخشی با استفاده از رو   بین

 .59-37 ( 2)13 .)رشد و توسعه پایدار( یهای اقتصاد پژوهش
ده از اساتفا  باا  یاران ا اقتصااد  در بخشای  بین پیوندهای تعیین .(1390) محمدق ی یوسفی،

 12. پایادار( )رشد و توساعه   یهای اقتصاد فص نامه پژوهش .رو  حذف فرضی
(4 ) 155-170. 

 ،یسانت  یهاا  رو  یقا یتطب یبررسا (، 1395لادقی، نرگس و موسوی نیک، سیدهادی، )
، فص نامه پاژوهش هاای   یدیک  یها در سنجش بخش یو حذف فرض ژهیبردار و

 .208-173(  69اقتصادی ایران، )

بخش  انیدر م یکشاورز یها ربخشیز  اهیجا یبررس(، 1389حیا  غیبی و همکاران، )
، مج ه اقتصاد کشااورزی،  ستانده(-کرد داده یاستان الفهان )با رو یاقتصاد یها
(4  )113-129. 

 رانیا بخش سااختمان در اقتصااد ا    اهیجا(، 1383نوراحمدی، مهدی و لادقی، مهدی، )
، پایاان ناماه   (یفرضا  یساتانده  رو  خاارج سااز    -داده یبار مادلها   دیا )با تاک

 کارشناسی ارشد، دانش اه امام لادق )ع(.
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