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  چكيده

براي اين منظور ابتـدا جـداول   . اي ارائه شده است ستانده منطقه -جداول دادهاي از كاربرد الگوسازي چندسطحي براي تحليل  در مطالعه حاضر نمونه
سپس متمايز بودن ضرايب فني لئونتيـف و پيونـدهاي   . اند شده فلگ استخراج شده هاي كشور براساس روش سهم مكاني اصالح ستانده كليه استان -داده

نتايج حاصل از . سطحي و دو سطحي، آزمون شده است ختلف، با استفاده از الگوهاي سههاي م هاي اقتصادي استان ها و بخش پسين و پيشين بين فعاليت
بنـابراين تجميـع   . هاي مذكور ناهمگن هستند هاي مختلف از لحاظ شاخص ها و استان ها، بخش دهد فعاليت تجزيه واريانس بين سطوح مختلف نشان مي

  .گردد ها مي اي با يكديگر منجر به كاهش دقت و خطا در تحليل ستانده منطقه -جداول دادهستانده و همچنين تلفيق فضايي  -هاي جداول داده فعاليت
  

  ستانده، پيوند پسين و پيشين -الگوي چندسطحي، داده :هاي كليدي واژه
  JEL:C10  ،C67بندي  طبقه

  
  2   1 مقدمه

عنـوان ابـزار    ستانده بـا چـارچوب نظـري قـوي، بـه      -جداول داده
هـاي اقتصـادي از جملـه بررسـي      ها و تحليل ريزي كاربردي در برنامه

هاي مختلـف،   ارتباط بين اجزاي تقاضاي نهايي و ستانده رشته فعاليت
محيطـي،   هاي ساختاري، زيست ها، تحليل ساختار تقاضا، تحليل قيمت

ايـن جـداول   . اي دارنـد  ال آن جايگـاه ويـژه  گردشگري، انـرژي و امثـ  
ترين اطالعات اقتصاد كالن يك كشـور   اي كامل از زيربنائي مجموعه

هاي جـداول   رغم مزيت اما علي). 7(دهند  صورت تفصيلي ارائه مي را به
سـتانده، تقريبـاً در اكثـر مطالعـات نتـايج حاصـل از        -و الگوهاي داده

اي ارائـه شـده و    وردهـاي نقطـه  صـورت برآ  الگوهاي مذكور به  تحليل
بـر   هاي سياسـتيِ مبتنـي   گيري قابليت اطمينان اين برآوردها در تصميم

  . اين نتايج درنظر گرفته نشده است
ستانده، تلفيـق   -مسئله ديگر در خصوص استفاده از الگوهاي داده

هاي يك جـدول و يـا چنـدين جـدول بـا يكـديگر        فعاليت 3يا تجميع
ي مربـوط بـه سـاختار تبـادل داده و      ات جداگانـه ارائه اطالع. باشد مي
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3- Aggregation 

 -هاي اصـلي الگوهـاي داده   هاي مختلف، از ويژگي ستانده بين فعاليت
هاي سـاختاري و   ستانده است؛ اما تجميع منجر به خنثي نمودن تفاوت

گونـه   گيري بر اساس نتايج ايـن  ها شده و تصميم ارتباطات بين فعاليت
  . سازد مطالعات را غيرقابل اعتماد مي

كه تجميـع، ناهمسـاني و نـاهمگني را بـين      بر اين همچنين عالوه
بـرد، اسـتفاده از    ها يا واحدهاي تحليل در سطح خرد از بين مي فعاليت
دنبال دارد كه  شده مشكل واريانس ناهمساني را نيز به هاي تجميع داده

ممكن است محقق را درآزمون فرضيه بـا اشـتباه در اسـتنباط آمـاري     
  ).8(نمايد مواجه 

 - هاي ناهمسانِ جـداول داده  در بسياري از مطالعات، تجميع فعاليت
اي با يكديگر مـورد بررسـي و انتقـاد قـرار      ستانده و تلفيق جداول منطقه

امكان اسـتفاده از جـداولي بـا بيشـترين تفكيـك ممكـن        گرفته و تا حد 
بـا   كننـد  بيـان مـي  ) 18(براي مثال الهر و اسـتيونز  . پيشنهاد شده است

وجود افزايش قابليت ابزارهاي محاسباتي كـه قـادر بـه محاسـبه سـريع      
ها ادامه  هاي بزرگ نيز هستند، همچنان تجميع فعاليت معكوس ماتريس

توانـد   دهد سـطوح بـاالي تلفيـق مـي     ها نشان مي نتايج بررسي آن. دارد
اي گـردد كـه    شـده  اي تلفيـق  منجر به افزايش خطا در الگوهاي منطقـه 

  .ستانده ملي استخراج شده است - ها از جداول داده ي آنضرايب فن
محيطـي   هـاي زيسـت   مسئله تلفيق را در تحليـل ) 20 و 19(لنزن 

نتـايج  . ستانده مـورد مطالعـه قـرار داده اسـت    -مبتني بر الگوهاي داده
نيز بيانگر تـأثير زيـاد خطـاي حاصـل از     ) 32(بررسي ژوو و همكاران 
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 -بر الگوهـاي داده  اكولوژيكي مبتني ها بر محاسبه اثرات تجميع بخش
 -با استفاده از يك الگوي داده) 25(پارك . است 1اي ستانده چندمنطقه
سـتانده را ارزيـابي    -اي جديد، خطـاي تلفيـق داده   ستانده چند منطقه

سـتانده   -دهد اسـتفاده از الگـوي داده   نتايج وي نشان مي. كرده است
ايِ حاصل  ستانده تك منطقه -كارگيري الگوي داده اي از به چندمنطقه

 .از تلفيق مناطق متمايز اقتصادي، كاراتر است
هـاي   طور همزمان مشكل تلفيق و تحليـل  به) 11(بينون و ماندي 

هـاي تصـادفي را    ستانده را مطـرح و اسـتفاده از تحليـل    -قطعي داده
كارلو در ايـن مطالعـه نشـان     سازي مونت نتايج شبيه. اند پيشنهاد نموده

تجميع، داراي اثر منفي بر تعيين بخـش كليـدي در چـارچوب     دهد مي
كــه تجميــع  امــا زمــاني. باشــد اي مــي ســتانده منطقــه -جــدول داده

وجـود آمـده در    ناپذير است، در نظـر گـرفتن عـدم قطعيـت بـه      اجتناب
  .كند ي اين تجميع، به كاهش مشكل كمك مي نتيجه

هـا و   شاز جمله مطالعات ديگري كه همزمان ناهمساني بين بخـ 
ســتانده مختلــف را در نظــر گرفتــه و امكــان تخمــين   -جــداول داده

سـتانده   -هـاي داده  اي را در تحليل جاي برآوردهاي نقطه اي به فاصله
در ايـن مطالعـه بـا    . باشـد  مـي ) 9(مطرح نموده است، مطالعه نـادري  

هـاي   ستانده ملي سال -، جداول داده2استفاده از الگوهاي چندسطحي
مورد تحليل قرار گرفته و منـابع رشـد اقتصـاد     1375 و 1370، 1365

ايران به تفكيك تقاضاي نهايي و تغييرات سـاختاري شناسـايي شـده    
  .است

دهـد تجميـع    بندي كلي مطالعـات بررسـي شـده نشـان مـي      جمع
منـاطق مختلـف منجـر بـه       ستانده -ها و جداول داده ها، بخش فعاليت

ن، عدم توجـه بـه سـاختار    بنابراي. شود كاهش دقت و افزايش خطا مي
ستانده، نتايج نادقيقي را  -هاي داده ها در تحليل ي داده بندي شده گروه

ها را با همان ساختار  تواند داده يكي از الگوهايي كه مي. كند حاصل مي
. بندي شده در برآوردها وارد نمايد، الگوسازي چندسـطحي اسـت   گروه

در سـطوح مختلـف را نيـز     ها هاي ناشي از وجود گروه اين الگو تفاوت
الگوهاي چندسـطحي از طريـق متغيـر درنظـر گـرفتن      . دهد نشان مي

ضرايب متغيرهاي توضيحي و عرض از مبدأ، ساختار سلسله مراتبي يا 
كننـد؛ بنـابراين    ها لحـاظ مـي   ها را در الگوسازي داده 3بندي شده گروه

و اجتماعي هاي طبيعي  بندي استفاده از اين الگوها در مواردي كه گروه
هـاي   ها، توليدكنندگان، بخـش  مانند مناطق جغرافيايي، خانوارها، بنگاه

  .تواند كارامد باشد اقتصادي و غيره وجود دارد، مي
، 17، 14، 12(محيطـي   كاربرد الگوهاي مذكور در مسـائل زيسـت  

بســيار متــداول ) 31 و 30، 29، 23، 10(و علــوم اجتمــاعي ) 26 و 22
 -بـراي تحليـل الگـوي داده   ) 15(گر نيز فيفـي  هاي دي در زمينه. است

                                                 
1- Multi-Regional Input-output Model 

2-Multilevel Modeling  

3- Hierarchical or Clustered Structure 

هـاي   بـراي بررسـي نـابرابري   ) 21(ستانده در صنعت فوالد، لي و وي 
براي شناسايي عوامـل  ) 5(جعفري و شفيعي  اي در چين و دانش منطقه

هاي ايـران، از الگوهـاي چندسـطحي بهـره      موثر بر كارايي فني بانك
  .اند گرفته

از كـاربرد الگوسـازي چندسـطحي     اي در مطالعه حاضر نيز نمونـه 
اي ارائه شده اسـت؛ بـه ايـن     ستانده منطقه -براي تحليل جداول داده

صورت كه متمايز بودن ضرايب فنـي لئونتيـف و پيونـدهاي پسـين و     
هـاي   هـاي متفـاوت اقتصـادي اسـتان     ها و بخش پيشين براي فعاليت

بخشي و مختلف مورد آزمون قرار گرفته و متعاقب با آن امكان تجميع 
ــداول داده  ــايي ج ــه  -فض ــتانده منطق ــت  س ــده اس ــي ش از . اي بررس

 -هـاي داده  كه ضرايب فني لئونتيف از اجـزاي اصـلي تحليـل    جايي آن
باشند و همچنين پيوندهاي پسين و پيشين نيـز در بررسـي    ستانده مي

هاي پيشرو و كليدي اقتصاد نقش  ارتباطات بين بخشي و تعيين بخش
اي  اين موارد براي اقتصاد هـر كشـور يـا منطقـه     اساسي دارند، مطالعه

  .ضرورت دارد
در ادامه ابتدا مباني نظري مربوط به الگوهاي چندسطحي، جداول 

اي، نحــوه محاســبه ضــرايب فنــي لئونتيــف و   ســتانده منطقــه -داده
سـپس منـابع آمـاري    . شـود  پيوندهاي پسين و پيشين توضيح داده مي

  . گردد تايج حاصل ارائه ميمورد استفاده تشريح و در نهايت ن
  

  ها مواد و روش 
  الگوهاي چندسطحي

ــاختار      ــظ س ــه حف ــطحي ب ــازي چندس ــتفاده از روش الگوس اس
ايـن  . كنـد  ها در تحليل كمك مي بندي شده داده مراتبي و گروه سلسله

هـا مـورد آزمـون قـرار      كه داده اول اين: روش دو ويژگي برجسته دارد
هـاي   ها بـين زيرمجموعـه   گيرند تا مشخص شود كه آيا ساختار آن مي

وت از يكديگر است يـا خيـر؟ ويژگـي    تحت مطالعه از نظر آماري متفا
هاي واحدهاي تحـت   دوم به قابليت تجزيه واريانس الگو بين مشخصه

توان درصـد تغييـرات    بر اساس اين قابليت مي. شود بررسي مربوط مي
هـاي   واريانس متغير مـورد مطالعـه را كـه قابـل انتسـاب بـه ويژگـي       

  ). 10(واحدهاي هر سطح است، برآورد نمود 
هاي مورد بررسي در مطالعه حاضر، سه نوع واحد  دهدر خصوص دا

. وجــود دارد) يــا زيــربخش(تحليــل شــامل اســتان، بخــش و فعاليــت 
تصريح جبري يك الگوي . سطحي است صورت سه بنابراين، تحليل به

) 1(سه سطحي با عرض مبدأ و يك شيب تصادفي به صـورت رابطـه   
  :است

∑  )1(  

  
 

و ) (عـرض از مبـدأ   . متغير توضيحي اسـت  متغير وابسته و  
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بـه صـورت تصـادفي و ضـرايب بقيـه متغيرهـاي       ) ( ضريب 
، و  . انـد  توضيحي به صـورت ثابـت در نظـر گرفتـه شـده     

پارامترهاي اثر ثابت هستند كه براي نشان دادن عرض از مبدأ ثابت و 
عبارت خطا در  . شوند شيب ثابت براي كليه مشاهدات استفاده مي

عبـارت   و  و  2عبارت خطا در سطح  و  ، 1سطح 
ادفي ، اثرات تص3و  2عبارات خطا در سطح . باشند مي 3خطا در سطح 

و  2هستند كه تغييرات عرض از مبدأ و شيب را بين واحـدهاي سـطح   
  .دهند نشان مي 3

كه هدف مطالعه حاضـر بررسـي اخـتالف ضـرايب      با توجه به اين
هـاي   ها و بخش فني لئونتيف و پيوندهاي پسين و پيشين براي فعاليت

سـطحي   هاي مختلف است، از يك الگوي سه متفاوت اقتصادي استان
. شود داراي عرض از مبدا تصادفي يا متغير است، استفاده مي كه صرفاً

  ):16(باشد  مي 2صورت رابطه  شكل كلي اين الگو به
   )2(  

، . هسـتند  3و  2، 1ترتيب نمايـانگر سـطح    به kو  i ،jكه در آن 
راي كليـه مشـاهدات   پارامتر اثر ثابت است كه عرض از مبدأ ثابت را ب

، 1ترتيب عبارت خطـا در سـطح    به و  ،  . دهد نشان مي
عـرض از   . اثرات تصادفي هسـتند  و  . باشند مي 3و  2

در مطالعه (كند  تغيير مي 3مبدأ تصادفي است كه بين واحدهاي سطح 
). دهد هاي مختلف را نشان مي حاضر تغييرات عرض از مبدأ بين استان

تغييـر   2عرض از مبدأ تصادفي است كه بين واحـدهاي سـطح    
هـاي   به عبارت ديگر بيانگر تغييرات عرض از مبدأ بين بخش(كند  مي

  ). استمختلف 
در ساختار سلسله مراتبـي الگوهـاي چندسـطحي، كوواريـانس دو     
مشاهده در يك واحد سطح باالتر، غيرصفر و واريانس جمالت اخـالل  

بنـابراين، قبـل از هرگونـه    . تمام مشاهدات، ناهمسان و غيرثابت است
هاي مربوطه مورد آزمون قرار گيرند تا مشـخص   برآورد الزم است داده

ساختار سلسله مراتبي مواجهند يا خير؟ براي اين منظـور  شود كه آيا با 
  ). 10(شود  استفاده مي 1واحدي از آماره همبستگي درون

واحدي غيرصفر ناشي از وجود بيش از يك جمله  همبستگي درون
هـاي تخمـين كالسـيك     اخالل در الگو و بدين معني است كـه روش 

بـه  . نيسـتند  هاي مورد بررسـي مناسـب   براي تحليل داده OLSمانند 
ها با ساختار سلسله مراتبي مواجه بـوده   عبارت ديگر در اين حالت داده

هر چه شاخص . و بنابراين كاربرد الگوسازي چندسطحي ارجحيت دارد
واحـدي بزرگتـر باشــد، لـزوم اسـتفاده از الگوســازي      همبسـتگي درون 

  ).10(شود  چندسطحي نيز بيشتر مي
براي يـك الگـوي    3و  2هاي درون واحدي در سطوح  همبستگي

كـه   روش اول بـراي زمـاني  . شـوند  سطحي به دو روش تعريف مي سه
تجزيه واريانس در ميان سطوح موجـود مـدنظر اسـت، كـاربرد دارد و     

                                                 
1- Intra-Unit Correlation 

هـا مربـوط    هـاي بـين گـروه    قسمتي از واريانس الگو را كه به تفـاوت 
به عبارت ديگر بيانگر اين است كه چند درصد . گيرد شود اندازه مي مي
ز تغييرات متغيـر وابسـته از مقـدار ميـانگين، ناشـي از اخـتالف بـين        ا

 4و  3در ايـن روش كـه توسـط روابـط     . باشـد  واحدهاي هر سطح مي
  ).13(شود  نشان داده شده است سهم واريانس در سطوح تعيين مي

      )3(  
      )4(  

ــه و  ،  ــطوح     ب ــانس در س ــانگر واري ــب بي  3و  2، 1ترتي
دهنـد كـه    ترتيب نشان مـي  به  و   بنابراين . باشند مي

ي اختالف بين واحـدهاي   چند درصد از واريانس متغير وابسته درنتيجه
و چند درصـد در اثـر   ) ها در مطالعه حاضر اختالف بين بخش( 2سطح 

  .شود ايجاد مي) ها اختالف بين استان( 3اختالف بين واحدهاي سطح 
اده توضـيح د ) 28(در روش دوم كه توسـط سـيديكو و همكـاران    

، برآوردي از همبستگي مورد انتظـار بـين دو   )6و  5معادله (شده است 
بنـابراين،  . گـردد  عنصر منتخب تصادفي در يك گروه مشابه ارائه مـي 

نمايانگر همبستگي انتظاري بين دو عنصر سطح  5در معادله   
در هـر   6و  4معادله . باشد مي 2در داخل يك عنصر مشابه از سطح  1
واحـدي بـراي    دهنـده همبسـتگي درون   و روش يكسان بوده و نشاند

و يا درصد واريانس مربوط بـه اخـتالف بـين واحـدهاي ايـن       3سطح 
  ). 16(سطح است 

      )5(  

      )6(  
تـوان   سطحي مورد بحث در مطالعه حاضر را مي ساختار الگوي سه

تفاوت بين اين دو سـاختار در  . درنظر گرفت 2و يا  1به صورت شكل 
) ها استان(، ابتدا تقسيمات فضايي )1شكل (اين است كه در حالت اول 

كه  شده مدنظر قرار گرفته است، در حالي بندي هاي گروه و سپس بخش
هـا و سـپس تقسـيمات     بندي بخش ، ابتدا گروه)2 شكل(در حالت دوم 

  . فضايي مطرح گرديده است
هــر دو ســاختار در قالــب الگوســازي چندســطحي قابــل تحليــل  

هاي مورد نيـاز   دست آوردن داده كه براي به باشد؛ اما با توجه به اين مي
تهيـه و سـپس   ) اسـتاني (اي  ستانده منطقـه  -مطالعه، ابتدا جداول داده

هـا از ايـن جـداول اسـتخراج      هـا و فعاليـت   وط به بخشاطالعات مرب
 1شده در شكل  اند، الگوسازي چندسطحي براساس ساختار ترسيم شده

  .صورت گرفته است
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  3تا  1ترتيب در سطوح  ها به استان ها و ها، بخش ستانده با درنظر گرفتن فعاليت -ساختار الگوي چندسطحي براي تحليل جداول داده - 1شكل 

  

 
  3تا  1ترتيب در سطوح  ها به ها و بخش ها، فعاليت ستانده با درنظر گرفتن استان -ساختار الگوي چندسطحي براي تحليل جداول داده - 2شكل 

  
متغير وابسته در مطالعه حاضر، مجموع ضرايب فني، پيوندپسين و 

 3طور مجـزا در قالـب    باشد كه به ها مي پيوند پيشين هريك از فعاليت
مورد بررسي قرار ) 2براساس الگوي (سطحي  اي سه الگوي تك معادله

هـاي   همچنين جهت بررسي موارد فوق در هر يك از بخش. اند گرفته
هـاي   طور مجزا، از الگوسـازي دوسـطحي شـامل فعاليـت     اقتصادي به

، بهره گرفتـه شـده   2ها در سطح  و استان 1 بخش مورد نظر در سطح
  .است

  
ــداول داده  ــه  -ج ــتانده منطق ــي   س ــرايب فن اي و ض

  لئونتيف 
هـا در   جهت محاسبه ضرايب فني و پيوندهاي مربوط بـه فعاليـت  

هـاي   اي اسـتان  سـتانده منطقـه   -سطوح استاني، نياز بـه جـداول داده  
آمـاري تهيـه   اي  سـتانده منطقـه   -در ايران جداول داده. مختلف است

 -طـور مـوردي، جـدول داده    شود و تنها در برخي از مطالعـات بـه   نمي
ها ارائـه شـده اسـت؛ بنـابراين الزم      ستانده غيرآماري تعدادي از استان

هاي كشـور   اي براي كليه استان ستانده منطقه -است ابتدا جداول داده
  .استخراج شود

اي  منطقـه ستانده  -هاي متعددي براي محاسبه جداول داده روش
پيشنهاد شـده اسـت؛ امـا در اتخـاذ روش مناسـب الزم اسـت آمـار و        

در ايران بـه  . اطالعات موجود در سطح ملي و منطقه مدنظر قرار گيرد

در تهيـه   GRITو  RASهـاي   علت ضـعف آمـاري اسـتفاده از روش   
هـاي   تحت اين شرايط تنهـا روش . پذير نيست اي امكان جداول منطقه

هـاي مناسـب در    تواننـد بـه عنـوان روش    فته مييا سهم مكاني تعميم
بنـابراين، در  ). 1(اي مورد استفاده قـرار گيرنـد    محاسبه جداول منطقه

سـتانده اسـتاني براسـاس روش     -مطالعه حاضر استخراج جـداول داده 
مبـاني  (صورت گرفته اسـت  ) AFLQ( 1شده فلگ سهم مكاني اصالح

) 1(مطالعات بانويي و بزازان توان در  نظري مربوط به اين روش را مي
  ).، مالحظه نمود)3(و بزازان و همكاران 

سـتانده   -الزم به ذكـر اسـت كـه مبنـاي اسـتخراج جـداول داده      
بنابراين با توجـه بـه   . باشد ستانده ملي آماري مي -استاني، جدول داده

ستانده ملي رسمي ايران مربـوط بـه سـال     -كه آخرين جدول داده اين
ستانده ملـي بـا    -كاال در كاال است، ابتدا جدول داده و در قالب 1380
در قالب بخش در بخش با تكنولوژي بخش، بر مبنـاي  ) 99×99(ابعاد 

) 147×99(و ماتريس جذب با ابعاد ) 99×147(ماتريس ساخت با ابعاد 
اين جدول مبنـاي محاسـبات مربـوط بـه اسـتخراج       محاسبه و سپس 

  . اده شده استستانده استاني قرار د -جداول داده
شـباهت  ) يـا اسـتاني  (اي  سـتانده منطقـه   -چارچوب جـداول داده 

تـوان از    در اين جداول نيز مي. ستانده ملي دارد -زيادي به جدول داده
  : دست آورد برابري عرضه و تقاضاي كل، رابطه ذيل را به
                                                 

1- Adjusted Flegg Location Quotient 
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∑     )7(  
، واردات و تقاضـاي  )توليـد (ترتيـب سـتانده    به Fو  X ،Mكه در آن 

دهنده مقدار نهاده يـا   نشان . باشند مي iنهايي براي توليدات بخش 
ازاي يـك   بـه  jتوسط بخـش   iكاال و خدمت خريداري شده از بخش 

  :شود صورت زير محاسبه مي است و به jواحد توليد بخش 
      )8(  

x ده بخش مقدار ستانi    است كه توسـط بخـشj     بـه عنـوان نهـاده
مجموع ضرايب فني بخش  ∑. گيرد توليدي مورد استفاده قرار مي

j هاي واسطه مورد استفاده توسط بخـش   يا مقدار نهادهj    بـراي توليـد
دهد كه در مطالعـه حاضـر    يك واحد ستانده در اين بخش را نشان مي

رابطـه  .  ها از آن استفاده شده اسـت  براي مقايسه ضرايب فني فعاليت
  :توان به شكل ماتريسي زير تبديل كرد را مي) 7(

     )9(  
A هـاي   ماتريسي با مولفهa        اسـت كـه بـه مـاتريس ضـرايب فنـي
ترتيـب بـردار توليـد، واردات و تقاضـاي      بـه  Fو  X ،M. روف استمع

زا در نظر گرفته شـود،   صورت متغير درون اگر واردات به. نهايي هستند
ترين حالت يعني با اين فرض كـه واردات متناسـب بـا توليـد      در ساده

  :است
    )10(            

 :شود مي، رابطه زير حاصل 10و  9از تركيب روابط 
   )11(            

 -در عرف تحليل داده. ها استm، ماتريس قطري بردار Mكه در آن 
ــاتريس  ــتانده م ــا  س ــوس  ي ــه معك ب

ماتريس لئونتيف معروف اسـت و جمـع سـتوني عناصـر آن، ضـرايب      
اين ضرايب در محاسبه پيونـدها  ). 4(دهند  فزاينده لئونتيف را نشان مي

  .كاربرد دارند
  

  پيوندهاي پسين و پيشين 
اي مستقيم و غيرمستقيم تقاضـا   هاي واسطه طور كلي وابستگي به

هـاي اقتصـادي،    يك بخش با سـاير بخـش  ) فروش(و عرضه ) خريد(
ارزيابي كمـي ايـن نـوع پيونـدها     . شوند پيوندهاي آن بخش ناميده مي

تواند زمينه شناخت بهتري از سـاختار پيچيـده توليـد در اقتصـاد و      مي
بـراي تحليـل   ). 2(ها را فراهم نمايد  شگذاري در بخ همچنين سياست
ترين روش مبتني بـر الگـوي تقاضـامحور لئونتيـف و      پيوندها، متداول
  . محور است الگوي عرضه

توان برمبنـاي الگـوي    شاخص پيوند پسين براي يك بخش را مي
اين شـاخص توسـط   . محاسبه نمود 12تقاضامحور لئونتيف و از رابطه 

  .ارائه شده است) 27(راسموسن 
∑      )12(            

g  مولفهij شاخص پيونـد پسـين    ام ماتريس معكوس لئونتيف و
شاخص مذكور اثر يك واحد افـزايش تقاضـاي نهـايي    . است jبخش 

گيـرد   را بر ستانده كـل اقتصـاد انـدازه مـي     jبراي محصوالت فعاليت 
دهـد   هرچه اين شاخص براي فعاليتي بزرگتـر باشـد نشـان مـي    ). 24(

هـا بـراي    فعاليت مذكور از قدرت بيشـتري در تحريـك سـاير فعاليـت    
  .افزايش توليد برخوردار است

اقتصـاد و  ) يـا سـتانده  (پيوندهاي پيشين برمبنـاي طـرف عرضـه    
در الگوي طرف عرضه . شوند حاسبه ميبراساس الگوي قيمتي گش م
هـا   ها، ضرايب سـتانده  جاي ضرايب داده فرض اساسي اين است كه به

هـاي آن   ثابت است و چنانچه ستانده بخشي دو برابر شود تمام فروش
  ).6(شود  ها نيز دو برابر مي بخش به ساير بخش

  :توان به صورت زير تصريح كرد محور را مي الگوي عرضه
    )13(            

x ،B  وv ها، ماتريس ضـرايب   دهنده بردار توليد بخش ترتيب نشان به
هـاي   بردار ارزش افـزوده فعاليـت  (ستانده و بردار سطري عوامل اوليه 

دست  به 14ها از رابطه  بنابراين، بردار توليد بخش. باشند مي) اقتصادي
  :آيد مي

           )14(         يا      
Zكــه در آن  I B هــاي  پيونــدهاي پيشــين بخــش. اســت

محاسـبه   15مختلف بـر مبنـاي مـاتريس ضـرايب سـتانده از رابطـه       
  : شوند مي

∑     )15(            
FL  پيوند پيشين بخشi  وz، ij امين مولفه ماتريسZ  ايـن  . اسـت

يـا ارزش  (دهنده اثر يك واحـد تغييـر در عوامـل اوليـه      شاخص نشان
  ). 24(باشد  ها مي بر توليد كل بخش iبخش ) افزوده
  

  منابع آماري
هـاي جـذب و سـاخت اقتصـاد      پايه آماري مطالعه حاضر، ماتريس

اي  هــاي منطقــه هــاي ملــي و حســاب ، حســاب1380ايــران در ســال 
هـاي جـذب و سـاخت بـراي      از مـاتريس . باشد هاي مختلف مي استان

هـاي   ستانده ملي بخـش در بخـش و از حسـاب    -محاسبه جدول داده
سـتانده   -اي بـراي اسـتخراج جـداول داده    هاي منطقـه  ملي و حساب

 . گرفته شده است بهرهاستاني 
جهـت  ( IO&SAMافزارهـاي   منظـور انجـام محاسـبات، نـرم     به

 بـراي ( Excel، )خـش ستانده ملـي بخـش در ب   -محاسبه جدول داده
) ستانده استاني، محاسبه ضرايب فني و پيوندها -استخراج جداول داده

مــورد اسـتفاده قــرار  ) بـرآورد الگــوي چندسـطحي   بـراي ( Stata12و 
  .اند گرفته
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  ستانده محاسبه شده براي هر استان -هاي جدول داده تعداد بخش -1جدول 

تعدادبخشاستانتعدادبخشاستانتعدادبخشاستانتعدادبخش استانتعدادبخشاستانتعدادبخش  استان
  69هرمزگان  66گلستان  66 قزوين 69خراسان 69اصفهان  68 شرقي آذربايجان
  67همدان  68گيالن 67 قم 67خوزستان 63 اردبيل  68 غربي آذربايجان
  67 يزد 68لرستان  66كردستان 67 زنجان 60 ايالم  65وبختياري چهارمحال
  68مازندران 68كرمان 65سمنان 66بوشهر  62وبلوچستان سيستان
 66مركزي 66كرمانشاه 67 فارس 69تهران  64وبويراحمد كهگيلويه

  هاي پژوهش يافته: ماخذ     
  

  
  نتايج و بحث
منظـور   مبـاني نظـري ذكـر شـد، بـه     چه در قسمت  با توجه به آن

هــاي  محاســبه ضــرايب فنــي و پيونــدهاي پســين و پيشــين فعاليــت
اي  سـتانده منطقـه   -بتدا جداول داده، اهاي مختلف اقتصادي در استان

  . هاي كشور استخراج شده است كليه استان
ستانده اسـتاني،   -كه اولين گام در استخراج جداول داده جايي از آن

اي اسـتان مـورد    هاي منطقـه  منظور تطبيق حساب ا بهه تجميع فعاليت
باشـد، سـعي شـده اسـت جهـت       ستانده ملي مـي  -نظر با جدول داده

جلوگيري از كاهش دقت، كمترين تجميـع بـراي هـر اسـتان صـورت      
هـاي   ستانده حاصل بـراي اسـتان   -هاي جدول داده تعداد بخش. گيرد

  .باشد مي 1مختلف به شرح جدول 
كه به علت عـدم تفكيـك اسـتان خراسـان در     الزم به ذكر است 

سـتانده بـراي ايـن     -كه كليه جداول داده و با توجه به اين 1380سال 
اند، كل سه استان خراسان در قالب يـك اسـتان مـورد     سال تهيه شده

  . تحليل قرار گرفته است
ــدهاي پســين و پيشــين    ــي و پيون پــس از محاســبه ضــرايب فن

ها بر مبنـاي جـدول    ر يك از استانهاي اقتصادي مختلف در ه فعاليت
ستانده استان مربوطه، از سـاختار الگوسـازي چندسـطحي ارائـه      -داده

اين . جهت بررسي موارد مذكور بهره گرفته شده است 1شده در شكل 
  هاي ، استان)3سطح (در باالترين سطح . باشد الگو داراي سه سطح مي

كشـاورزي،  (تصـاد  هاي اصـلي اق  ، بخش2سطح . اند كشور قرار گرفته
نيـز متشـكل از    1سـطح  . شود را شامل مي) صنعت و معدن و خدمات

منظور ايجاد هماهنگي، تعداد  به. باشد هاي مختلف اقتصادي مي فعاليت
مـورد مشـابه    57ها بـه   ي استان  ستانده كليه-هاي جداول داده فعاليت

فعاليـت،   4تجميع شده است؛ بدين صورت كه در زيرگروه كشاورزي، 
 37فعاليـت و درزيـر گـروه خـدمات،      16در زيرگروه صنعت و معدن، 

مورد اسـت كـه    1596بنابراين، تعداد كل مشاهدات . فعاليت قرار دارد
بنـدي   اسـتان گـروه   28بخـش و   3فعاليـت،   57طور كلي در قالب  به

  .اند شده
براي . دهد نتايج مربوط به بررسي ضرايب فني را نشان مي 2جدول 

. جموع ضرايب فني آن فعاليت درنظـر گرفتـه شـده اسـت    هر فعاليت، م
سـتانده، ضـرايب فنـي     - بدين صورت كه ابتدا با استفاده از جـداول داده 

. انـد  هاي مختلـف محاسـبه شـده    هاي اقتصادي براي استان كليه فعاليت
سپس مجموع ضرايب فني براي هر فعاليت يا به عبـارت ديگـر ميـزان    

 3ن فعاليت به عنـوان داده در الگـوي   هاي واسطه داخلي آ مصرف نهاده
وارد و بررسي شده است كه چند درصد از تغييرات مجموع ضرايب فنـي  

هـا   هـا و يـا فعاليـت    هـا، بخـش   ها، مربوط به تفاوت بـين اسـتان   فعاليت
ــودن آمــاره  معنــي. باشــد مــي ــادير شــاخص همبســتگي  دار ب و مق
بـر  . سـازد  نمايان مي واحدي، لزوم استفاده از الگوي چندسطحي را درون

به عبارت . است 1144/0اساس نتايج حاصل، ميانگين كلي ضرايب فني 
هـاي مختلـف سـهم عوامـل واسـطه       طور متوسط براي فعاليت ديگر، به

درصد ديگر مربـوط بـه    88. درصد است 44/11داخلي در توليد ستانده، 
  .باشد مي) ها يا استان(ارزش افزوده و واردات از ساير مناطق 

 0829/0درصد براي مجموع ضرايب فني بـين  95فاصله اطمينان 
تغييـرات ضـرايب فنـي از مقـدار متوسـط را      . واحـد اسـت   1396/0تا 
ها و  ها، تفاوت بين بخش توان ناشي از سه عاملِ تفاوت بين استان مي

واحـدي،   بر اساس شاخص همبستگي درون. ها دانست اختالف فعاليت
مجموع ضرايب فني مربوط به اختالف درصد واريانس  6/19در حدود 
درصد  44ها و  درصد مربوط به اختالف بين بخش 4/36ها،  بين استان

همچنين همبستگي بـين دو فعاليـت   . ها است ناشي از اختالف فعاليت
مقــادير همبســتگي . اســت 56/0كــه بــه يــك بخــش تعلــق دارنــد، 

ش استاني، درون بخشي و بين دو فعاليـت متعلـق بـه يـك بخـ      درون
ارائه شده در قسمت مباني نظـري،   5و  4، 3ترتيب بر اساس روابط  به

  . اند محاسبه شده
يا سهم عوامل واسطه در توليد،  اختالف بين مجموع ضرايب فني

هـاي   هـا در اسـتان   هاي مختلف و فعاليت بيانگر تفاوت ساختار فعاليت
هـاي موجـود در يـك     دهد تلفيـق فعاليـت   مي مختلف است كه نشان

هـاي مختلـف بـا يكـديگر      ستانده يا تلفيق جداول استان -ل دادهجدو
  . گردد هاي اقتصاد مي موجب كاهش دقت در بررسي ساختار فعاليت
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  هاي اقتصادي نتايج آزمون متفاوت بودن ضرايب فني فعاليت -2جدول 

 %95فاصله اطمينان  انحراف معيار ضريب 
       ثابتقسمت

 0892/0  1396/0 0128/0 1144/0*** عرض از مبدا
         قسمت تصادفي

      0027/0 :سطح سوم
      0050/0 :سطح دوم
      0061/0 :سطح اول
    000/0 9/971 آماره

 1957/0    استانيهمبستگي درون
 3644/0    بخشيهمبستگي درون

 5601/0   بين دو فعاليت متعلق به يك بخشهمبستگي
  درصد1دار در سطح  معني***:   هاي پژوهش يافته: ماخذ     

  
هـاي   نتايج حاصل از بررسي ضرايب فنـي در هـر يـك از بخـش    

براي ايـن منظـور   . ارائه شده است 3طور مجزا، در جدول  اقتصادي به
هاي   گوي دوسطحي كه در سطح اول فعاليتبراي هر بخش از يك ال

انـد،   ها قرار گرفتـه  مربوط به بخش مورد بررسي و در سطح دوم استان
  .استفاده شده است

با توجه به نتايج، بيشترين و كمتـرين ميـانگين مجمـوع ضـرايب     
 "خـدمات "و بخـش   "صنعت و معدن"ترتيب مربوط به بخش  فني به
ازاي  د استفاده از عوامل واسـطه بـه  طور متوسط درص بنابراين، به. است

هاي بخش صنعت و معـدن نسـبت بـه دو     يك واحد ستانده در فعاليت
در . هـاي بخـش خـدمات كمتـر اسـت      بخش ديگر بيشتر و در فعاليت

توان گفت بخـش خـدمات بيشـتر     دست آمده مي ي به خصوص نتيجه

ــا ايجــاد ارزش افــزوده را دارد و نســبت بــه   ــه خــدمات ي وظيفــه ارائ
امـا در  . كنـد  هاي واسطه كمتري استفاده مـي  هاي ديگر از نهاده بخش

مورد بخش صنعت و معدن و بخش كشاورزي، اختالف موجود ممكن 
هاي  وري، قيمت نهاده است به دليل ساختار فرايند توليد، اختالف بهره

  . باشد... واسطه و 
درصد واريانس مربوط به انحـراف   24در بخش كشاورزي، تقريباً 

 76هـا و   ب فني از مقدار ميانگين، ناشي از اخـتالف بـين اسـتان   ضراي
مقـادير  . هاي اين بخـش اسـت   درصد آن ناشي از اختالف بين فعاليت
درصـد و بـراي    61و  39ترتيـب   مذكور براي بخش صنعت و معدن به

  .باشند درصد مي 6/56و  4/43بخش خدمات 

  
  هاي مختلف  هاي مربوط به بخش نتايج آزمون متفاوت بودن ضرايب فني فعاليت -3جدول 

  خدمات  صنعت و معدن كشاورزي 
          قسمت ثابت
  0590/0***  1795/0*** 1054/0*** عرض از مبدا
  )0089/0(  )0185/0( )0135/0( انحراف معيار

  )0417/0  0764/0(  )1432/0 2158/0( )0789/0 1319/0( %95فاصله اطمينان
             قسمت تصادفي

  0021/0  0088/0 0029/0 :سطح دوم
  0028/0  0135/0 0090/0 :سطح اول

  58/482 9/151 76/7 آماره
003/0 000/0 003/0 

  4343/0  3935/0 2412/0 استانيهمبستگي درون
  درصد1دار در سطح  معني***:   هاي پژوهش يافته: ماخذ            
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شـود در بخـش كشـاورزي اخـتالف      طور كه مشـاهده مـي   همان

هـا و واريـانس مربـوط بـه      بيشتري بين واريـانس مربـوط بـه اسـتان    
طور كلي در هر سه بخش، نـاهمگني بـين    ها وجود دارد؛ اما به فعاليت
. هاي مختلـف اسـت   هاي مختلف بيشتر از ناهمگني بين استان فعاليت

هـاي مختلـف    اي يكسـان در اسـتان  ه تشابه بيشتر بين ساختار فعاليت
هاي مختلف، ممكـن اسـت عامـل     نسبت به تشابه بين ساختار فعاليت

  . دست آمده باشد ي به ايجاد نتيجه
هـاي   نتايج مربوط بـه بررسـي پيونـد پسـين فعاليـت      4در جدول 

واحدي و  هاي همبستگي درون مقادير شاخص. مختلف ارائه شده است
ين لزوم استفاده از الگوسازي چندسـطحي  ، مبدار شدن آماره  معني
 1360/1هـا،   با توجه به نتايج، ميانگين پيوند پسين كليه فعاليت. است
واحد تقاضـاي نهـايي    1طور متوسط افزايش  به عبارت ديگر، به. است

. دهـد  واحد افزايش مي 136/1براي يك فعاليت، ستانده كل اقتصاد را 

نتايج حاصل . تلف يكسان نيستهاي مخ اما اين ضريب در بين فعاليت
 16/41و  17/33، 67/25ترتيـب   دهد، بـه  از تجزيه واريانس نشان مي

درصد از واريانسِ مربوط به اختالف پيوندهاي پسين از مقدار ميانگين 
هـا و اخـتالف    ها، اختالف بـين بخـش   كل، ناشي از تفاوت بين استان

  . باشد ها مي فعاليت
ليل مجزاي پيوندهاي پسين در هر نتايج حاصل از تح 5در جدول 
بـر اسـاس نتـايج،    . هاي اقتصادي، گـزارش شـده اسـت    يك از بخش

طور متوسـط داراي پيونـد پسـين     هاي بخش صنعت و معدن به فعاليت
عبارت  هاي ديگر هستند؛ به هاي خود بخش و بخش بيشتري با فعاليت

طور متوسط اثـر افـزايش يـك واحـد تقاضـاي نهـايي بـراي         ديگر به
وليدات بخش صنعت و معدن نسبت به دو بخش ديگر، بر ستانده كل ت

  .اقتصاد بيشتر است

  
  هاي اقتصادي نتايج آزمون متفاوت بودن پيوند پسين فعاليت -4جدول 

 %95فاصله اطمينان  انحراف معيار ضريب 
       قسمت ثابت
 1705/1  1016/1 0176/0 1360/1*** عرض از مبدا

         قسمت تصادفي
      0058/0 :سطح سوم
      0075/0 :سطح دوم
      0093/0 :سطح اول
    000/0 14/1048 آماره

 2567/0    استانيهمبستگي درون
 3317/0    بخشيهمبستگي درون

 5884/0   همبستگي بين دو فعاليت متعلق به يك بخش
  درصد1دار در سطح  معني***:   هاي پژوهش يافته: ماخذ      

  
  هاي مختلف  هاي مربوط به بخش نتايج آزمون متفاوت بودن پيوند پسين فعاليت -5جدول 

  خدمات  صنعت و معدن كشاورزي 
          قسمت ثابت
  0702/1***  2149/1*** 1237/1*** عرض از مبدا
  )0117/0(  )0254/0( )0179/0( انحراف معيار

  )0472/1  0932/1(  )1652/1 2646/1( )0885/1 1588/1( %95فاصله اطمينان
             قسمت تصادفي

  0037/0  0167/0 0059/0 :سطح دوم
  0043/0  0208/0 0124/0 :سطح اول

  56/534  19/186 46/13 آماره
000/0 000/0 000/0 

 4642/0 4459/0 3224/0 استانيهمبستگي درون

  درصد1دار در سطح  معني***:   هاي پژوهش يافته: ماخذ           
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درصـد از   68اسـتاني، تقريبـاً    بر اساس شاخص همبسـتگي درون 

هـا   هاي كشاورزي از مقدار متوسط آن انحراف پيوندهاي پسين فعاليت
درصـد ناشـي از    32هـا و   در اين بخش، ناشي از اختالف بين فعاليـت 

هـاي خـدمات و صـنعت و     در بخـش . باشـد  ها مـي  اختالف بين استان
ــل ايجا  ــين عوام ــتالف ب ــدن، اخ ــر اســت مع ــانس كمت ــده واري . دكنن

هـا و   كه سهم واريانس ايجاد شده در نتيجه تفاوت بين استان طوري به
درصـد   55و  45ترتيب  ها در بخش صنعت و معدن، به اختالف فعاليت

بنـابراين در بخـش   . باشـد  درصـد مـي   54و  46و در بخش خـدمات،  
ين بـا  ها از لحاظ برقراري ارتبـاط پسـ   كشاورزي ناهمگني بين فعاليت

هـاي مختلـف    هاي ديگر بسيار بيشتر از ناهمگني بـين اسـتان   فعاليت
كه در بخش صنعت و معدن و همچنين بخش خدمات،  است؛ در حالي

ها بر ايجـاد   ها و ناهمگني بين استان درصد تأثير ناهمگني بين فعاليت

هاي مختلف تقريباً نزديـك بـه    اختالف بين مقدار پيوند پسين فعاليت
  .تيكديگر اس

هاي اقتصاد در جـدول   نتايج حاصل از تحليل پيوند پيشين فعاليت
واحـد   086/1هـا،   ميانگين پيوند پيشين كليه فعاليت. ارائه شده است 6

كه ارزش افزوده فعاليتي يك واحـد   عبارت ديگر در صورتي باشد؛ به مي
واحـد   086/1افزايش داشته باشـد، كـل سـتانده اقتصـاد متعاقـب آن      

هاي مختلف دقيقـاً   اما مقدار پيوند مذكور براي فعاليت. يابد ميافزايش 
تجزيه واريانس بين عوامـل ايجادكننـده   . برابر با مقدار ميانگين نيست

درصـد از واريـانس ايجادشـده     32دهـد، تقريبـاً    اين انحراف نشان مي
هـا و   درصد ناشي از تفـاوت بخـش   10ها،  ناشي از اختالف بين استان

  .ها است مانده ناشي از اختالف فعاليتدرصد باقي 58

  
  هاي اقتصادي نتايج آزمون متفاوت بودن پيوند پيشين فعاليت -6جدول 

 %95فاصله اطمينان  انحراف معيار ضريب 
       قسمت ثابت
 1136/1  0591/1 0139/0 0863/1*** عرض از مبدا

        قسمت تصادفي
      0047/0 :سومسطح

      0015/0 :سطح دوم
      0085/0 :سطح اول

    000/0 73/524 آماره
 3178/0    استانيهمبستگي درون
 1008/0    بخشيهمبستگي درون

 4186/0   همبستگي بين دو فعاليت متعلق به يك بخش
  درصد1دار در سطح  معني***:   هاي پژوهش يافته: ماخذ     

  
  هاي مختلف  هاي مربوط به بخش نتايج آزمون متفاوت بودن پيوند پيشين فعاليت -7جدول 

  خدمات  صنعت و معدن كشاورزي 
          قسمت ثابت
  0535/1***  1043/1*** 1234/1*** عرض از مبدا
  )0091/0(  )0169/0( )0192/0( انحراف معيار

  )0356/1  0714/1(  )0713/1 1374/1( )0859/1 1610/1( %95فاصله اطمينان
             قسمت تصادفي

  0021/0  0074/0 0072/0 :سطح دوم
  0078/0  0095/0 0123/0 :سطح اول

  62/176  32/179 54/17 آماره
000/0 000/0 000/0 

 2140/0 4359/0 3700/0 استانيهمبستگي درون

  درصد1دار در سطح  معني***:   هاي پژوهش يافته: ماخذ                                           
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هـاي   تحليل مجزاي پيوندهاي پيشين بـراي هـر يـك از بخـش    

اقتصادي با اسـتفاده از الگوسـازي دوسـطحي صـورت گرفتـه اسـت؛       
هاي بخش مورد نظر و سطح دوم  فعاليتكه سطح اول شامل  طوري به

. دهـد  نتـايج حاصـل را نشـان مـي     7جـدول  . باشد ها مي شامل استان
هاي بخـش كشـاورزي و    براساس نتايج، ميانگين پيوند پيشين فعاليت

دست  هاي بخش صنعت و معدن، بيشتر از ميانگين به همچنين فعاليت
همچنـين  . اسـت ) 6با مقايسه نتايج جدول (ها  آمده براي كليه فعاليت

هـاي   هاي بخش كشاورزي نسـبت بـه فعاليـت    طور متوسط، فعاليت به
هـاي   هاي ديگر، ارتباط پيشين بيشتري را با خود و ديگر فعاليت بخش

هـاي   طور نسبي توليدات فعاليت به عبارتي، به. اند اقتصادي برقرار كرده
اي هـ  عنـوان نهـاده واسـطه در فعاليـت     اين بخش به مقدار بيشتري به

  .گيرند ديگر مورد استفاده قرار مي
 37دهـد،   بررسي عوامل ايجادكننده انحراف از ميانگين نشان مـي 

هــاي بخــش  درصــد از واريــانس پيونــدهاي پيشــين در بــين فعاليــت
درصد ديگر مربـوط بـه    63ها و  كشاورزي ناشي از اختالف بين استان

ي بخـش  مقـادير مـذكور بـرا   . هاي اين بخش است تفاوت بين فعاليت
درصد و براي بخـش خـدمات    4/56و  6/43ترتيب  صنعت و معدن به

شـود در   طـور كـه مالحظـه مـي     همان. باشند درصد مي 6/78و  4/21
هـا بيشـتر از    هرسه بخش از لحاظ پيوند پيشين، ناهمگني بين فعاليت

ها است؛ اما اين اختالف در بخش خدمات بيشـتر   ناهمگني بين استان
  .دن كمتر استو در بخش صنعت و مع

  
  
  
  

  گيري و پيشنهادها نتيجه
 -در مطالعه حاضر از الگوهاي چندسطحي در تحليل جـداول داده 

دهـد   هاي مطالعه نشان مـي  يافته. اي استفاده شده است ستانده منطقه
هاي مختلف از لحاظ ضـرايب فنـي و    ها و استان ها، بخش بين فعاليت

عـدم توجـه بـه ايـن     . پيوندهاي پسين و پيشين ناهمگني وجـود دارد 
هاي بخشي و اسـتاني   بندي ها و همچنين لحاظ نكردن گروه ناهمگني

  .شود ستانده مي -منجر به كاهش دقت و خطا در تحليل الگوهاي داده
نتايج تجزيه واريانس بين سطوح مختلـف حـاكي از آن اسـت كـه در     

هاي مورد بررسي بيشترين درصد واريـانس بـه اخـتالف     كليه شاخص
ها بيش از  ها نسبت داده شده است؛ بنابراين تجميع فعاليت اليتبين فع

، )يا به عبـارت ديگـر تلفيـق فضـايي    (تلفيق جداول استاني با يكديگر 
  .دهد خطاي تحليل را افزايش مي

كــه ضــرايب فنــي لئونتيــف از اجــزاي اصــلي بســياري از  جــايي از آن
يشين نيـز در  باشند و پيوندهاي پسين و پ ستانده مي -هاي داده تحليل

هاي پيشرو و كليدي اقتصاد  بررسي ارتباطات بين بخشي، تعيين بخش
ها نقش اساسي دارند، الزم است  گذاري بر مبناي اين بخش و سياست
ها با يكـديگر   امكان از تجميع فعاليت ستانده حتي -هاي داده در تحليل

  . اجتناب نمود
سـتانده،   -هـاي داده  استفاده از الگوهـاي چندسـطحي در تحليـل   
هاي مختلف را فراهم  امكان تحليل همزمان در چند سطح و بين گروه

همچنـين بـا فـراهم    . كند آورد كه به رفع مشكل تجميع كمك مي مي
اي  ستانده، برآوردهاي بـازه  -آوردن امكان تحليل تصادفيِ جداول داده

هـا و   اي در تحليـل  را كه مزيت بيشتري نسبت بـه برآوردهـاي نقطـه   
  .دهد ستانده دارند، ارائه مي -بر الگوهاي داده هاي مبتني اريگذ سياست
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