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   :چکیده
اي براي استان تهران و سایر اقتصاد ملی با برآورد ضرایب داده ستانده دو منطقه

 کاربرد آنها در تحلیل کوتاه مدت فراهم شده ي، زمینه)1388(زازان و سایرین توسط ب
 تولید، اشتغال و درآمد يدر این مطالعه با استفاده از ضرایب فوق، ضرایب فزاینده . است

 استان تهران و سایر ي دو منطقهاي و ملیاي، بین منطقهبخشی، درون منطقه: در سطوح
دهند که ساختار  نتایج تحقیق نشان می .رار گرفته استاقتصاد ملی مورد سنجش ق

) به استثناي بخش معدن( مورد مطالعه يتولید، اشتغال زایی، و درآمد زایی دو منطقه
اي سایر اقتصاد طوري که اثر تولیدي درون منطقهه  ب .اهمیت و رتبه بندي متفاوتی دارند

اي استان تهران بزرگتر از  منطقهملی بیش از استان تهران، همچنین اثر تولیدي بین
هاي دهند که کارایی نیروي کار بخش نتایج همچنین نشان می .است اهسایر استان

 اثرات بین مچنین ه .ست اهاهاي متناظرشان در سایر استاناستان تهران باالتر از بخش
ها و بیشترین اثر در تهران بیشتر از سایر استانهاي استان اي اشتغال بخشمنطقه
اي نتایج مربوط به اثر بخشی درون منطقه .  تهران مربوط به بخش صنعت استاستان

دهند که بخش ساختمان در استان تهران و بخش عمده درآمد نیروي کار نشان می
کنند فروشی و خرده فروشی در سایر اقتصاد ملی باالترین درآمد نیروي کار را ایجاد می

  .اهمیت اقتصادي را داردو بخش معدن در دو منطقه کماکان کمترین 
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  مقدمه -1
 میالدي در سطح جهانی مورد توجه تحلیل 1950 ياهمیت اقتصاد فضا که از دهه

اي که امروزه لحاظ لیل کاربردهاي ویژهاي بوده، در ایران نیز به دگران منطقه
که آید چندي است هاي اقتصادي به شمار مینمودن آنها جزو ضروریات تحلیل

توان در  این توجهات را می .توسط پژوهشگران مورد توجه قرار گرفته است
 آمده، مالحظه  درهایی که در این خصوص به نگارشاي از مقاالت و کتابمجموعه

جداول داده و ساختار  شناسایی اهمیت در جهتهایی  تالشت شامل مقاال. نمود
 که به نظر تحول است ملی ي ستانده–اي و تفاوت آنها با داده ستانده منطقه

 بانویی و ،به عنوان نمونه . آیداي در ایران به حساب میجدیدي در مطالعات منطقه
اي در چارچوب طقه من-بزازان ضمن واکاوي ساختارهاي متفاوت اقتصاد ملی 

اند که  ستانده محاسبه شده نه استان کشور به این نتیجه رسیده-جداول داده 
 تا آن تاریخ نادیده اي اساساً جداول منطقهياهمیت ابعاد اقتصاد فضا در تهیه

گرفته شده است که پیشنهاداتی متناسب با این مشاهده به منظور اجتناب از تکرار 
 آنهامتناسب با پیشنهاد  ). 1385 ،بانویی و بزازان(اند  نمودهخطاها در آینده ارائه

هاي  دیگري با طرح سئواالت اساسی مرتبط با پایهيبانویی و سایرین در مقاله
اي در ایران و فقدان جداول آماري به بررسی آماري موجود در سطوح ملی و منطقه

هاي سنتی با توجه هاي سهم مکانی نوین در مقابل روشروش شناسی انواع روش
به ابعاد اقتصاد فضا و میزان انعطاف پذیري آنها در تعدیل ضرایب ملی و امکان 

طور که هماناما  ). 1386 ،دیگرانبانویی و  (را فراهم نمودندتجربی آنها در ایران 
میزان اعتبار برآورد سنجش نیز داراي نارسایی آنها این پژوهش  اظهار نمودند بعداً

 . آنها از طرف دیگر بودهاي نظري آزمون تجربی پایه از یک طرف و لآماري جداو
 توابع سهم مکانی و يتعیین مناسبترین گزینهبا هاي فوق آنها نارساییبراي رفع 

 میزان اعتبار آماري ضرایب داده ، محور گشيهمچنین با استفاده از الگوي عرضه
تهران را مورد سنجش قرار اي استان  جدول تک منطقهي برآورد شدهيستانده

پژوهش مذکور خود توانست بستر دو سئوال  . )1386 ،دیگرانزازان و ب( ندداد
توان میزان اعتبار آماري  آیا میاول آنکه: اساسی را براي پژوهشگران فراهم نماید

 دوم آنکهضرایب برآورد شده را براي سایر اقتصاد ملی مورد سنجش قرار داد؟ 
اي سازگاري دارد؟  تا چه حد با نظریات متداول اقتصاد منطقهضرایب برآورد شده
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پاسخ به دو سئوال مطروحه در یک پژوهش مستقل دیگري توسط بانویی و دیگران 
  . مورد توجه قرار گرفته است) 1387 ،دیگرانبانویی و (

 ستانده تک -فصل جدیدي از تدوین جدول و الگوي داده  فوق هايپژوهش
 اولین  .باشندهایی نیز میند اگر چه که داراي نارساییدیران رقم زاي را در امنطقه

اي بودند نارسایی مربوط به ماهیت آنها بود که همگی داراي ماهیت تک منطقه
ی که واردات آنها از سایر مناطق و صادرات آن به سایر مناطق برونزا در نبدین مع

 تجارت بین مناطق ي مطالعهشود که امکانشد و همین امر باعث مینظر گرفته می
براي آن  .  وجود نداشته باشداي اثرات بین منطقههاي سیاستیو به تبع آن تحلیل

 -  نیازمند دسترسی به جدول داده  باشدهاتحلیلاین اي قادر به که الگوي منطقه
دهد قبل از ادبیات موجود در ایران نشان می . اي استستانده دو یا چند منطقه

 در خصوص رفع نارسایی الگوي 1388سال  در )1388 (دیگران بزازان و تالشی که
 به اي فقطاي و کاربرد آن در ایران بنمایند، ابعاد الگوي چند منطقهتک منطقه

 و کوششی در جهت عملیاتی نمودن )1385 ،توفیق (بودبررسی شده  صورت نظري
 ستانده دو -رایب داده منجر به برآورد ضتالش تجربی آنها  .  صورت نگرفته بودآن

 اي خصوصاًهاي دو منطقهبستر براي تحلیلاین ضرایب   با برآورد .اي گردیدمنطقه
مکان اي، و ملی به طور همزمان ااي، بین منطقهاثرات بخشی، درون منطقهتحلیل 

 که  زیادي تشکیل شدههاي از مناطق یا استاندر اقتصاد ملی که  .پذیر شده است
 پژوهشگران و آگاهیي ساختار اقتصادي و اجتماعی متفاوتی هستند هر کدام دارا

تواند کمک شایانی در برنامه ریزي ها میسیاستگذاران نسبت به این تفاوت
 بر روي مناطق ی رااقتصادي مناطق و پیش بینی اثر گذاري اعمال هر سیاست

ها ثر گذاريا . هاست و سنجش این نوع اثر گذاري هدف این مقاله بررسی .بنماید
   .در غالب اثر بخشی تولید، اشتغال و درآمد است

ی زیر سازماندههاي بخشبه منظور دستیابی به اهداف فوق مطالب مقاله در 
اي و توانایی آن  به ساختار جدول دومنطقهپس از مقدمه، بخش دوم: شده است

  1.پردازد می تولید، اشتغال، و درآمدي مناطق در زمینهياثرات توسعهجهت بیان 
 محاسبه و تحلیل يهاي آماري، نحوههاي سوم و چهارم به ترتیب به پایهدر بخش
  .   قسمت پایانی مقاله به نتیجه گیري اختصاص دارد .پردازندنتایج می

                                                        
          آمـاده بـودن   ) سـایر اقتـصاد ملـی   (ها  علت در نظر گرفتن دو منطقه به صورت استان تهران و سایر استان

  .تهیه شده است) 1388 (دیگراني بزازان و  استان فوق است که در مطالعهاي براي دوجدول دو منطقه
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  اي ستانده دو منطقه-ساختار جدول داده  -2
شروع اشاره  ي به عنوان نقطه2ايدر این قسمت ابتدا به ساختار جدول تک منطقه

ها اگر در تحلیل  .اي خواهیم پرداختکنیم و سپس به ساختار جدول دو منطقهمی
 وضعیت اقتصادي یک منطقه به صورت استان یا ایالت که يما عالقه مند به مطالعه

توانیم از  جغرافیایی معینی واقع شده، باشیم در آن صورت میيدر یک محدوده
 ي ستانده-جدول داده . اي استفاده کنیمک منطقه تي ستانده–هاي داده تحلیل

هاي اقتصادي موجود در یک منطقه را در غالب مبادالت بین بخشاي تک منطقه
یک ماتریس مربع به نام ماتریس مبادالت درون منطقه از یک طرف و یک ماتریس 

  مورد بررسی قراري منطقهيستونی تقاضاي نهایی و ماتریس سطري ارزش افزوده
آمده که  )1(اي در نمودار  تک منطقهي ستانده- ساختار جدول داده .دهدمی

 ي و اغلب آن را یک نسخه ملی داردي ستانده-شباهت زیادي به جدول داده
  .3)2004 ،پولنسکی و هیووینگز(دانند مینیاتوري از جدول ملی می

ي براي اقادر است که به عنوان پایهاي منطقه تک ي ستانده-جدول داده
مورد استفاده قرار گیرد و روابط اي منطقه تک ي ستانده-تحلیل الگوي داده 

هاي در تحلیل .  خوبی بیان کنددر داخل منطقه را بهاقتصادي هاي متقابل فعالیت
هاي  کل اقتصاد ملی جدا شده و تعامل فعالیتي منطقه از بدنهايمنطقهتک 

که  مذکور ي اما صادرات و واردات منطقه،هداقتصادي در داخل منطقه را نشان د
در این جدول شامل صادرات به و یا واردات از سایر مناطق در اقتصادي ملی و بین 

بدین ترتیب   .گیرندخارج از نظام تولیدي منطقه قرار می و برونزاالمللی است 
 ايمنطقه بین  مذکور با سایر مناطق در قالب اثرات يهاي فضایی منطقهتحلیل

 مورد بررسی که در تجارت بین مناطق داراي اهمیت بسزایی است،) سرریزيیا (
اي جهت عنوان پایهه این جدول ب  4.)2007 ،استرهاون و استلدر( گیرندنمی قرار

طور ه  است که در ادامه بايمنطقه ستانده دو -هاي داده ورود به جدول و تحلیل
  . پردازیممشروح به آن می

  
  

                                                        
2 Single- Regional Input-Output Table 
3 Polenske and Hewings  
4 Oosterhaven and Stelder  
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  اي تک منطقهي ستانده-تار جدول داده  ساخ:1 جدول
تقاضاي 

کل 
  منطقه

 صادرات
  بین المللی

 به صادرات
سایر 
  مناطق

  تقاضاي نهایی
  منطقه

 ماتریس
   درونیايمبادالت واسطه
  منطقه

  منطقه يزودهفش ازرا
   از سایر مناطقواردات
   از سایر کشورهاواردات

  

   کل منطقهيعرضه

  
که در اینجا براي سادگی کار اي منطقه چند يانده ست-ساختار جدول داده

در  متفاوت از ساختار جدول) 2(فقط دو منطقه در نظر گرفته شده، در نمودار 
 5ايمنطقه دوو اي منطقهسه تفاوت عمده بین دو جدول تک  .  است)1(نمودار 

  . وجود دارد
    بینيدلهمبا اي شاملاي ماتریس مبادالت واسطه در جدول تک منطقه:اول
گیرد و هر  مورد نظر صورت میيهایی است که در درون منطقه فعالیتيکلیه

  در .شود جدول در نظر گرفته نمیي خارج منطقه در این ناحیه باگونه مبادله
 بهمبادله بین مناطق ) ايمنطقهدو (اي منطقهجدول چند حالی که در ساختار 

 به طوري که . حضور دارنداتریس مبادالت در ماي منطقهصورت صادرات و واردات 
به اي منطقهصادرات به مناطق دیگر و واردات از مناطق دیگر که در جدول تک 

 تقاضاي نهایی و ارزش افزوده لحاظ شده بود، در يصورت یک بردار در ناحیه
   وارداي و به صورت ماتریس در ماتریس مبادالت واسطهاي منطقهجدول چند 

 و خدمات بین ها و مقصد مبادله و تجارت کاالتواند بیانگر مبدأمیشوند که می
نشان داده شده، در بخش مبادالت ) 2(طور که در نمودار  همان .مناطق باشد

وي قطر  ماتریس ر ماتریس مبادالت وجود دارد که دوچهاراي منطقهبین اي واسطه
دو ماتریس و اي منطقه )داخلییا (درونی اي اصلی بیانگر ماتریس مبادالت واسطه

هاي صادرات ماتریسهمان  که دهدرا نشان میاي منطقه مبادالت بین غیر قطري
  . اندطقاو واردات من

  
  
 

                                                        
5 Two- Region Interregional Input-Output Table 
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  اي دو منطقهي ستانده- ساختار جدول داده :2 جدول
  ايمبادالت واسطه بین منطقه  تقاضاي نهایی  تقاضاي کل

تقاضاي کل 
  1منطقه 

صادرات بین 
المللی 

  1ه منطق

مصرف 
خانوارها، 

دولت، سرمایه 
گذاري منطقه 

1  

 به 1صادرات بخشی منطقه 
  2منطقه 

 اي درونیمبادالت واسطه
  1منطقه 

تقاضاي کل 
  2منطقه 

صادرات بین 
  المللی
  2منطقه 

مصرف 
خانوارها، 

دولت، سرمایه 
گذاري منطقه 

2  

اي درونی مبادالت واسطه
  2منطقه 

  از1واردات بخشی منطقه 
  2منطقه 

  1ارزش افزوده منطقه   2 منطقه يارزش افزوده

واردات بین المللی منطقه   2واردات بین المللی منطقه 
1    

  1عرضه کل منطقه   2 کل منطقه يعرضه

 
تقاضاي اي منطقه در جدول تک  . تفاوت، در ساختار تقاضاي نهایی استدومین

ي و همچنین صادرات نهایی شامل مصرف خانوارها، مصرف دولت، و سرمایه گذار
شامل صادرات بین المللی و اي منطقه صادرات در جدول تک  .منطقه است

اي منطقه  دوکه در جدولصادرات به مناطق دیگر در اقتصاد ملی است در حالی
 به همین دلیل  .ي بین المللی استصادرات به خارج از مرزهاصادرات فقط شامل 
کوچکتر از جدول اي منطقه دوایی در جدول تقاضاي نهارقام انتظار این است که 

  . باشندمتناظرشان اي منطقهتک 
ارزش افزوده در جدول  .  ناحیه ارزش افزوده است ارقام مربوط به، تفاوتسومین

منطقه هاي اولیه در منطقه و واردات از خارج شامل پرداختی به نهادهاي منطقهتک 
که در بین المللی است در حالی ات است که شامل واردات از مناطق دیگر و وارد

هم در این ناحیه  . استواردات، فقط واردات بین المللی اي منطقهجدول دو 
اي منطقهجدول دو ارزش افزوده در ارقام کوچکتري براي ، متناظر با تقاضاي نهایی

  .  مورد انتظار استاي منطقهنسبت به تک 
  دو (اي منطقهچند جدول آنچه گفته شد بیانگر این نکته است که 

ن مناطق موجود در اقتصاد بیحاوي اطالعاتی است که روابط متقابل ) ايمنطقه
 این جدول بسیار  .گیردبه طور وابسته و با جزئیات بیشتري در نظر میرا ملی 
 کامل بخشی اطالعاتو به دلیل اي است تر از جدول تک منطقهتر و پیچیدهکامل
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سازد جریان  تحلیل گران را قادر می،ايبین منطقهاز مبادالت درون منطقه و 
در و الگوي تجارت بین مناطق را برآورد مبادالت تجاري هر منطقه و کل مناطق را 

و کاربردهاي اي منطقهستانده دو  - طراحی الگوي داده . طراحی کنندسطوح بخشی 
  . آن موضوع قسمت بعدي است

  ايستانده دو منطقه - الگوي داده -3
 با )3(اي ابتدا ساختار آن را در نمودار  دو منطقهيستانده - الگوي دادهاي تبیین بر

 به ترتیب بیانگر استان تهران و سایر R و Tهايها و اندیسنمادهاي ماتریس
 . کنیمی معرفی م)اقتصادملی که از آن استان تهران حذف شده باشد (اقتصاد ملی

  :شوندبه صورت زیر تعریف مینمادها  )3( نمودار در
TTZاستان ) بین بخشی(اي منطقهدرون اي  ماتریس مربع مبادالت واسطه

  تهران
TRZ آنها تهران و مقصدشان سایر أکه مبداي منطقه ماتریس مبادالت بین 

  ها استان
RTZ ها و مقصدشان  آنها سایر استانأکه مبداي منطقه ماتریس مبادالت بین

  تهران 
RRZسایر ) بین بخشی(اي منطقهدرون اي  ماتریس مربع مبادالت واسطه

  ها استان
TTY بردار ستونی تقاضا کنندگان نهایی استان تهران   
TRY تهران به تقاضا کنندگان نهایی در سایر استان بردار ستونی جریان کاال از 

  هااستان
TE ایرانهاي از مرز تهران به خارجاستان بردار ستونی جریان کاال از   

RTYنهایی در ها به تقاضاکنندگان بردار ستونی جریان کاال از سایر استان 
  تهران

RRYها به تقاضاکنندگان نهایی سایر  بردار ستونی جریان کاال از سایر استان
  ها استان

REمرزهاي ایرانبه خارج از  ها بردار ستونی جریان کاال از سایر استان  
TM  ن تهران از دنیاي خارج از ایرانواردات بخشی استابردار سطري  
RM هاي ایران از دنیاي خارج از ایرانبردار سطري واردات بخشی سایر استان  
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TVبخشی استان تهران ي بردار سطري ارزش افزوده   
RVها بخشی سایر استاني بردار سطري ارزش افزوده  
TXبخشی استان تهراني بردار ستونی ستانده   
  

   اي دو منطقه ستانده- داده جدولنمادهاي  :3 جدول

  تقاضاي واسطه  تقاضاي نهایی

  ستانده کل
  صادرات به
  دنیاي خارج

سایر 
اقتصاد 
  ملی

  سایر اقتصاد ملی  تهران
  بخش ها

  تهران
  بخش ها

  خریدار
 
 
 
 

  فروشنده

TX  TE  TRY  TTY  TRZ  TTZ  ها 
ش
بخ

  

ران
ته

  

RX  RE  RRY  RTY  RRZ  RTZ  ها 
ش
بخ

  

یر 
سا

اد 
تص

اق
لی

م
  

RM  TM  واردات از دنیاي خارج  

RV  TV  ارزش افزوده    

RX ′′  TX   داده کل  ′′
RXها  بخشی سایر استاني بردار ستونی ستانده  
  

 ستانده را به -در خصوص تحقیقات کاربردي معمول است که جدول داده 
هاي موجود در جدول را باید به دو به همین منظور حساب . کنندمدل تبدیل می

 ،غ از فضاي مورد مطالعهفاردر این مدل  . زا تقسیم نمودزا و دروندسته برون
زا  و تقاضاي نهایی و ارزش افزوده برون،زااي درونمعمول است که مبادالت واسطه

 متعارف ي ستانده-براي استخراج مدل ایستاي داده  . شونددر نظر گرفته می
ه، آمد) 2(اي که در نمودار اي معادالت را بر اساس ساختار جدول دو منطقهمنطقه

  : نویسیممی
)1 (                                           TTRTTTRTTT EYYZZX ++++=  
)2(                                           RRRRTRRRTR EYYZZX ++++=  

با استفاده از فروض خطی بودن تابع تولید، ضرایب فنی و ضرایب تجاري 
  : زیر نوشتتوان به فرم ماتریسی را میروابط فوق 

)3 (                                                                     1−= )( TTTTT XZA  
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)4 (                                                                     1−= )( RTRTR XZA  
)5(                                                                      1−= )( TRTRT XZA  
)6    (                                                                  1−= )( RRRRR XZA  

  اي مستقیم درون  به ترتیب ضرایب واسطهRRAوTTAهايماتریس
  صاد ملی هستند در حالی که ران و سایر اقت استان ته6ايمنطقه
 اگر روابط.  هستند 7اي ماتریس ضرایب تجاري بین منطقهRTAوTRAهايماتریس

  : مرتب کنیم، داریم قرار داده و )2(و ) 1 ( را در معادالت)6( الی )3(

)7(                                           
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 ایستاي لئونتیف يترین شکل و فرم داده ستانده را به ساده)8 (يمعادله
 : توان به صورت زیر نوشتمی

                                                                                       BYX =  

که در آن 







= R

T

X
X

X و 







= R

T

Y
Y

Y و 
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−−
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= RRRT

TRTT

AIA
AAI

B ماتریس معکوس 

اي است که  بین منطقهي داده ستاندهي این مدل ساده .اي لئونتیف استمنطقهدو 
 این مدل که از جدول داده  . مجزا تفکیک شده استينطقهدر آن اقتصاد به دو م

 در وصاًصاي خهاي منطقهتواند براي تحلیلاي حاصل شده می دو منطقهيستانده
 و درآمد،  تولید و اشتغاليهاي اثربخشی کوتاه مدت نظیر ضریب فزایندهتحلیل

 استفاده قرار تعیین الگوي تجارت بین دو منطقه و بسیاري کاربردهاي دیگر مورد
اي در تحقیقات در مدل سازي دو منطقه  8.)2005 ،اوکاموتو و تاکئو( گیرد

ها در شود که ضرایب نهادهکاربردي پر واضح است که در این مدل نه تنها فرض می
 ثابت است بلکه ضرایب تجارت بین مناطق نیز ثابت است که برآورد يطول دوره

                                                        
6 Intraregional direct input coefficients  
7 Inter-regional direct input coefficients 
8Okamoto and Takeo  
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 جدول با ياش تهیه و راه حل9،)2009 ، و بلرمیلر(اي نیست باور آن کار ساده
که به هاي اثر بخشی کوتاه مدت  حاضر تحلیليدر مقاله.   زمانی کم استيفاصله

 تولید، اشتغال و درآمد در قالب ينظیر ضرایب فزایندهضرایب فزاینده معروفند 
 اثر ياي استخراج کرده و تفاوت مناطق مورد مطالعه در زمینهالگوي دو منطقه

  .  کنیم بیان میجزئیات کامل اها را بهاي فوق در سطح فعالیتبخشی

  هاي اثر بخشی کوتاه مدت تولید، اشتغال و درآمدتحلیل -4
اثر بخشی تولید، :  ستانده-در این قسمت به سه نوع کاربرد عمومی تحلیل داده 

ها اغلب در ع تحلیل این نو .پردازیماي میاشتغال و درآمد در قالب الگوي دو منطقه
  اي مورد استفاده قرار هاي کوتاه مدت منطقهها و برنامه ریزيسیاست گذاري

  . گیرندمی

  اياثر بخشی تولید دو منطقه -4-1
BYX ياي که به صورت معادلهدر الگوي اصلی دو منطقه  بیان شد ماتریس =

Bستانده دو - تولید یا اثر بخشی تولید الگوي داده ي فزاینده به ماتریس ضریب 
  :   توان نوشتاي معروف است که به صورت زیر میمنطقه

)9  (                                                                    







= RRRT

TRTT

BB
BB

B  

 ستانده - مدل داده  تولید در يبا استفاده از تعریف عمومی ضریب فزاینده
اي شامل که اثر تغییر در تقاضاي نهایی بر روي تولید است در رویکرد دومنطقه

 و 12،اي اثرات بین منطقه11،اي اثرات درون منطقه10،اثرات بخشی: چهار اثر تولیدي
 يهاي دو منطقه اثرات قادر است تفاوت ).2009 ،میلر و بلر( است 13اثرات ملی

 1986 14،دیگراننگو و (صوص ایجاد رشد تولید نیز نشان دهد مورد مطالعه را در خ
)( با توجه به ابعاد ).2002 16،، یورواستات1985 15،و ریچاردسون nn 22 ×  

                                                        
9 Miller and Blair  
10 Sectoral Effects 
11 Intraregional Effects 
12 Interregional Effects 
13 National Effects 
14 Ngo  
15 Richardson  
16 Eurostat 
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)( و Bماتریس nn توان به صورت تفکیکی زیر  زیر ماتریس چهار اثر فوق را می×
 مورد بررسی در این مقاله يها و تحلیل آنها براي دو منطقهاثر بخشی  .نشان داد

  . شودکه شامل استان تهران و سایر اقتصاد ملی است، بیان می
اثر تغییر تقاضاي نهایی هر استان بر روي تولید : اثرات بخشی عبارتند از
 RRBیا   وTTB ماتریس ي هر یک از عناصروسیلهه بخشی همان استان است که ب

  . شوندبه ترتیب براي استان تهران و سایر اقتصاد ملی محاسبه می
اثر تغییر تقاضاي نهایی هر استان بر روي : اي عبارتند ازاثرات درون منطقه

 قابل RRB وTTBهايتولید کل همان استان است که از جمع ستونی ماتریس
  . اندمحاسبه

 : نیز معروف هستند عبارتند از17اي که به اثرات سرریزياثرات بین منطقه
اثر تغییر تقاضاي نهایی بخشی یک استان بر روي تولیدات بخشی و تولید کل 

جمع  ). 2001 19، و سکرتریو، وانگمان و کریستال2001 18،روند( استان دیگر است
 به ترتیب اثر سرریزي افزایش تقاضا در استان TRB و RTBاي هستونی ماتریس

ها بر روي تولید ها و دیگري اثر سرریزي سایر استانتهران بر روي تولید سایر استان
  . دهنداستان تهران را نشان می

تغییر در تقاضاي اثر : آخرین اثر به اثرات ملی معروف است که عبارتند از
روي تولید همان استان و : جمع اثر( در یک استان بر روي تولید ملی  بخشینهایی

با تعریف  .  قابل محاسبه استBاست که از جمع ستونی ماتریس) هاسایر استان
  آنها سیاست گذاران و برنامه ریزان قادر به انتخابي محاسبهياثرات فوق و نحوه

هایی در مناطق خواهند بود که از جهت ایجاد رشد تولید در اقتصاد بخش یا بخش
  .                                                                   کلیدي و باالترین اثر ملی را داشته باشند

  اياثر بخشی درآمد نیروي کار در مدل دو منطقه -4-2
به صورت افزایش تقاضاي نهایی نه تنها تولید را  منطقه ياعمال سیاست توسعه

دهد بلکه برروي درآمد نیروي کار شاغل در دو منطقه نیز اثر خواهد افزایش می
 ستانده دو -براي اینکه پیوند بین درآمد افزایش نیروي کار و الگوي داده  . داشت

                                                        
17 Spillover Effects 
18 Round  
19 Secretario, Kwangmun and Cristela  
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 با تعریف زیر ŵاي برقرار شود از ماتریس قطري ضریب مستقیم درآمد منطقه
  :کنیماستفاده می

) 10(                         MYWBYwWXwW =⇒=⇒= ˆ.ˆ⇒=
X
Wŵ   

نیروي کار بخشی  ضریب مستقیم درآمد ماتریس قطري ŵ  فوقيدر رابطه
BYX کلی ي که با جایگزینی رابطهدر دو استان است دست ه ب) 10 (ي رابطه=

نهایی و پیوند بین متغیرهاي سیاست گذاري تقاضاي ) 10 (يرابطه . آمده است
 ي در رابطه .کندشود بر قرار میدو منطقه ایجاد میدرآمد نیروي کاري که در 

)10(، Mي دو منطقه درآمد است که بسط آن برايي ماتریس ضریب فزاینده 
تواند اثرات درآمدي را مانند اثرات تولید در بند قبل بهتر نشان مورد مطالعه می

  . دهد

) 11          (                     







=








= RRRT

TRTT

RRRRTR

TRTTTT

MM
MM

BwBw
BwBw

M
ˆˆ
ˆˆ  

اي،  بخشی، درون منطقه: چهار اثر درآمديMماتریس، )11 (يدر رابطه
 RRM و TTMهر یک از عناصر ماتریس . دهدرا نشان میی اي و ملبین منطقه

دهد و جمع اثرات درآمدي بخشی استان تهران و سایر اقتصاد ملی را نشان می
 اثرات در  .اي استهاي فوق بیانگر اثرات درآمدي درون منطقهستونی ماتریس

 RTMشوند که محاسبه میTRM  وRTMهاي اي از ماتریسآمدي بین منطقه
اي سایر  اثر درآمدي بین منطقهTRMاي استان تهران واثر درآمدي بین منطقه

سرریزي درآمد نیروي کار دو ماتریس این دو ماتریس به  . اقتصاد ملی است
ه  بMاثر درآمدي ملی هم از جمع ستونی ماتریس .  انداي نیز معروفقهمنط

  . آیدست مید

  ايضریب فزاینده اشتغال یا اثر بخشی اشتغال در مدل دو منطقه -4-3
ها در هر منطقه فقط به افزایش در تولید و هاي گسترش بخشآثار اعمال سیاست

ثیر أن هر منطقه نیز تشود، بلکه بر روي تعداد شاغالیدرآمد نیروي کار ختم نم
توان مشخص  تولید و درآمد، میيبدین معنی که مانند ضریب فزاینده . گذاردمی

اي چه میزان نمود که در اثر اعمال هر سیاستی بر روي یک بخش در منطقه
   دیگر و در سطح ملی ایجاد ياشتغال در همان بخش، همان منطقه، منطقه
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اي مانند دو قسمت  براي محاسباتی نمودن اثر بخشی اشتغال دو منطقه .شودیم
  : کنیمبه صورت زیر تعریف می را l̂پیشین، ابتدا ماتریس ضرایب مستقیم اشتغال 

)12      (                           EYLBYlLXlL
X
Ll =⇒=⇒=⇒= ˆˆˆ  

 با جایگزینی  . ماتریس قطري ضریب مستقیم اشتغال استl̂در این رابطه
BYX کلی ي فوق در رابطهيمعادله آید که در آن دست میه  زیر بي معادله=

پیوند بین متغیرهاي سیاست گذاري و اشتغال زایی در دو منطقه قابل محاسبه 
  است یعنی، 
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  از ماتریس .اي است ماتریس ضرایب فزاینده اشتغال دو منطقهEماتریس 
اي، و ملی را اي، بین منطقهتوان اثرات اشتغال بخشی، درون منطقهمیفوق 

 اثرات اشتغال زایی بخشی RRE و TTE  هر یک از عناصر ماتریس .محاسبه نمود
هاي فوق دهد و جمع ستونی ماتریساستان تهران و سایر اقتصاد ملی را نشان می

یا (اي اثرات اشتغال زایی بین منطقه . اي استبیانگر اشتغال زایی درون منطقه
 اثر RTEشوند که محاسبه میTRE و RTEهاي از ماتریس) اثرات سرریزي اشتغال

 .   اثر سرریزي اشتغال سایر اقتصاد ملی استTREسرریزي اشتغال استان تهران و
  . اندمعروف ايمنطقههاي سرریزي اشتغال دو این دو به ماتریس

  هاي آماريپایه -5
هاي مـورد نیـاز      تولید، درآمد و اشتغال پایه     يجهت عملیاتی نمودن ضرایب فزاینده    

 گـروه  واي منطقهدو  ي ستانده-دادهضرایب :  گروه اول .شوندوه تقسیم میبه دو گر  
  .  آمارهاي برآورد درآمد و اشتغال بخشی در سطح دو منطقه است:دوم
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  ايدو منطقهنده  ستا-داده ضرایب ي آماري محاسبهيپایه -5-1
   ضــریب ي و بــه تبــع آن محاســبهايمنطقــه ضــرایب دو يمنبــع آمــاري محاســبه

در آن منبـع     . اخـذ شـده اسـت     ) 1388( تولید از مقاله بزازان و سـایرین         يفزاینده
بر اساس جدول متقارن بخش در بخـش بـا           ايمنطقه ضرایب دو    ي محاسبه ينحوه

 مرکـز آمـار ایـران    1380 ملـی سـال    يانده ست - تکنولوژي بخشی که از جدول داده     
 همـان   1381 و   1380 هـاي اي سـال  هاي منطقه  و حساب  )1385 ،مرکز آمار ایران  (

ـ       99 در سطح ) 1382 و   1381 ،مرکز آمار ایران  (مرکز   ه  بخش اسـتخراج گردیـده، ب
جدول فوق به علت فقدان دسترسی بـه آمـار اشـتغال     . طور مشروح بیان شده است   

 بخش تجمیع شـده اسـت کـه     10تان تهران و سایر اقتصاد ملی به        بخشی در دو اس   
   . فوق آمده استيها و کدهاي مربوطه در مقالهجزئیات بخش

  ی اشتغال بخشيهاي آماري و فرآیند محاسبهپایه -5-2
 ارقام  به تنهایی حاوياي ملی و دو منطقهياز آنجایی که جدول داده ستانده

، نیز 1380 ت و براي سال مورد نظر این مطالعه یعنیمربوط به اشتغال بخشی نیس
طور اختصار توضیح ه  برآورد آنها بي لذا در اینجا نحوه. از قبل تهیه نشده است

اول برآورد اشتغال کل کشور، استان :  برآوردها شامل دو مرحله است .شودداده می
اي که در  ده گانههايتفکیک آمار فوق براي بخش: تهران و سایر اقتصاد ملی و دوم

 ي ابتدا به برآورد کل اشتغال و سپس نحوه .گیرداین مطالعه مورد استفاده قرار می
  . کنیمتفکیک آنها را بیان می

ارقام کلیدي مرتبط با اشتغال نظیر نرخ اشتغال، بیکاري، میزان جمعیت 
 ده هاي نفوس و مسکن مرکز آمار ایران که هرشاغل و نرخ مشارکت از سرشماري

 تعداد شاغالن بخشی يبراي محاسبه . گیرد، اخذ شده استسال یکبار صورت می
 که سازگار با جدول مورد استفاده باشد، از میانگین آمار جمعیت کل، 1380 سال

رشماري  س1385 و 1375 هايجمعیت فعال، نرخ مشارکت و نرخ اشتغال سال
معیت کل از سرشماري ج: نفوس و مسکن مر کز آمار ایران استفاده شده است

ها از کسر براي استان تهران، و سایر استان 1385 و 1375دو سال نفوس و مسکن 
ساله  10جمعیت ه دست آمده و جمعیت کل کشور منهاي جمعیت استان تهران ب

و بیشتر دو استان و جمعیت فعال از سرشماري دو سال فوق استخراج و نرخ 
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طور که جدول   همان .آمده است) 1(ول  محاسبه شده و نتایج در جد20مشارکت
، براي کل کشور، استان تهران و 1375دهد نرخ مشارکت در سال نشان می) 1(

 در حالی که همین ،بوده است%  5/35و %  4/34، % 3/35: ها به ترتیبسایر استان
است که بیانگر بهبودي و % 2/39و % 5/40، %4/39 به ترتیب 1385نرخ براي سال 

  .  اخیر استي ناشی از کاهش نرخ رشد جمعیت در دو دههاحتماال
 

  هزارنفر-ها نهاي جمعیتی و اشتغال ملی، استان تهران و سایر استا شاخص:4 جدول
 کل کشور هرانت سایر استانها

1380 1385 1375  1380 1385 1375  1380 1385 1375  
 سال

 کل جمعیت 60055 70496  65276 11176 13422 12299 48879 57073  52976

  ساله و بیشتر10  45401 59523  52462 8896  11582  10239  36505 47940  42223

 جمعیت فعال 16027  23469  19748 3058  4691 3875  12969 18777  15873

 نرخ مشارکت  353/0  394/0  374/0 344/0  405/0  374/0  355/0 392/0  376/0

 تعداد شاغلین  14572  20476  17524 2874 4297 3585  11698 16179  13939

به صورت  1380 و براي سال 1385 و 1375هاي هاي نفوس و مسکن مرکز آمار ایران سالسرشماري: مأخذ
  .   برآورد شده است1385 و 1375میانگین دو سال 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
  آیددست میه  ساله و بیشتر ب 10نرخ مشارکت از نسبت جمعیت فعال به جمعیت.  
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 1381سال  و استان تهران  کل کشور درشاغلین جمعیت شاغل و درصد :5 جدول
 کل کشور تهران اد ملیسایر اقتص

 نسبت
 )درصد(

 جمعیت
 )نفر(

 نسبت
 )درصد(

شاغلین 
 )نفر(

 نسبت
 )درصد(

 شاغلین
 )نفر(

کد 
 بخش

 بخش

 کشاورزي  1  3855271  22 60952 7/1 3794319 27
 ماهیگیري  2  52572  3/0 0 0 52572 0
 استخراج معدن  3  122668  7/0 28683 8/0 93985 1
 صنعت 4  2821357  1/16 778030 7/21 2043328 15
 برق و آب و گاز 5  192764 1/1 50195 4/1 142568 1
 ساختمان 6  2137923 2/12 430247 12 1707676 12

12 1735470 21 752932 2/14 2488402  7 
 فروشی و خردهعمده

 فروشی
 هتل و رستوران 8  122668 7/0 28683 8/0 93985 1
 مل و نقل و انبار داريح 9  1419441 1/8 376466 5/10 102985 7
 واسطه گري مالی 10  210287 2/1 71708 2 138580 1
 مستغالت 11  245335 4/1 86049 4/2 159286 1
 اداره امور عمومی 12  1892587 8/10 455345 7/12 1437243 10
 آموزش 13  1174105 7/6 254563 1/7 919542 7
 د کاريبهداشت و مد 14  385527 2/2  111147 1/3 274380 2
 هاي خدماتسایر فعالیت 15  403051 3/2 100391 8/2 302660 2

 جمع  -  17523958 100 3585390 100 13938568 100

ن محاسبات  مرکز آمار ایران و شاغال1381وار ها از طرح آمارگیري ویژگی اشتغال و بیکاري خاننسبت: مأخذ
 )1(محقق بر اساس جدول 

 
دست آمده ه که از میانگین دو سال فوق ب 1380برآورد نرخ مشارکت سال 

بر اساس نرخ برآوردي مشارکت سال  . است% 6/37و % 4/37، %4/37: به ترتیب
ها به ترتیب ، جمعیت فعال براي کل کشور، استان تهران و سایر استان1380

، 17523958فر و جمعیت شاغل  ن15873175 و 3874783، 19747958
 . مان سال برآورد شده است براي ه13938567و  3585391

براي این منظور از برآورد  .  بعد برآورد اشتغال بخشی مناطق استيمرحله
هاي اشتغال و ، و طرح آمارگیري ویژگی)1(تعداد کل شاغلین دو منطقه در جدول 

کل کشور، استان تهران و سایر اقتصاد ملی که حاوي  1381بیکاري خانوار سال 
هاي نسبت  .ش اقتصادي است، استفاده و برآورد گردیددرصد اشتغال پانزده بخ

ستون نسبت ) 2(اشتغال بخشی پانزده بخش طرح فوق به طور خالصه در جدول 
 ي براي محاسبه .سایر اقتصادي ملی آمده است کل کشور، استان تهران و براي

ضرب شده و تعداد ) 1( جدول  درنهاي فوق در تعداد شاغالن نسبتتعداد شاغال
  . کاهش داده شدنیز به ده هاخشب
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  ) درآمد بخشی( جبران خدمات کارکنان يهاي آماري محاسبهپایه -5-3
از آنجایی که منابع آماري موجود در سطح مناطق فقط حاوي کل ارزش افزوده 
بخشی بوده و اجزا ارزش افزوده یعنی جبران خدمات و مازاد عملیاتی در دسترس 

نها ضرایب درآمد خانوارها را محاسبه نمود، در این نیست که بتوان بر مبناي آ
 دست آورده خصوص تعدیالتی الزم است تا بتوان ضریب افزایش درآمد بخشی را ب

  .  به قرار زیر  استکه
 ارزش جبران خدمات کارکنان استان تهران و سایر يبه منظور محاسبه

ق و دستمزد در هاي اقتصادي باید سطح متوسط حقواقتصاد ملی به تفکیک بخش
ها ضرب نموده تا در اشتغال آن فعالیترا هاي مختلف کشور به تفکیک بخش

 متوسط حقوق و دستمزد در سطح  .دستمزد پرداختی هر بخش مشخص گردد
 و 1380 جدول ملی سال توان با استفاده از جبران خدمات کارکنان ازملی را می

 نتایج . آمده محاسبه نمود) 1(ن بخشی که اطالعات آن در جدول تعداد شاغال
 .آمده است) 3(ن بخشی در سطح دو منطقه در جدول محاسبه درآمد شاغال

 
 هاجبران خدمات بخشی استان تهران و سایر استان ي محاسبه:6دول ج

ن درآمد شاغال
  هاسایر استان

 )میلیون ریال(
)5( 

درآمد شاعلین 
  تهران

 )میلیون ریال(
)4( 

 متوسط 
  درآمد

 میلیون(
 )ریال

)1)/(2)=(3( 

درآمد شاغلین  
میلیون  (ملی

 )2( )ریال

تعداد 
 شاغلین ملی

 )1( )نفر(

کد 
 بخش

 بخش

 کشاورزي 1 3907843 61640424 16 961422 60679003

 معدن 2 122668 3286998 27 768591 2518406

 صنعت 3 2821357 34558783 12 9530079 25028704

 برق و آب و گاز 4 192764 4285952 22 1116058 3169894

 ساختمان 5 2137923 13973545 7 2812109 11161435

 عمده و خرده فروشی 6 2488402 84314663 34 25511633 58803030

 حمل و نقل 7 1419441 28773819 20 7631431 21142388

 واسطه گري مالی 8 210287 24350512 116 8303497 16047015

 اداره امور عمومی 9 1892587 27627794 15 6647072 20980722

 خدماتسایر  10 233,686 43791819 19 10913412 32878407

 که به 1380 ستانده -از مرکز آمار ایران جدول داده ) 2(و ارقام ستون ) 2(از جدول ) 1(ارقام ستون : مأخذ
  محاسبات محقق ) 5(و ) 4(و) 3(هاي ده بخش تقلیل یافته و ستون
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  تایجتحلیل ن -6
طور ه د، اشتغال و درآمد ب تولیيضریب فزاینده: نتایج محاسبات در سه بخش

   .اندجداگانه سازماندهی شده

   تولیديضریب فزاینده -6-1
شامل آثار مستقیم بخشی، اي منطقه يتوسعهگذاري  اتخاذ سیاستاثرات تولیدي 
براي دو استان ) 9( يگردد که از رابطهو ملی میاي منطقهاي، بین درون منطقه

 . اند سازماندهی شده)4 (نتایج در جدولتهران و سایر اقتصاد ملی محاسبه شده و 
ارقام مربوط به ستون اول و چهارم اثر افزایش تقاضاي نهایی هر منطقه بر روي 

هاي دوم و پنجم ستوناست در حالی که ) اياثر درون منطقه(همان منطقه تولید 
) 3(هاي  ستون واست) ايمنطقهاثرات سرریزي یا بین ( دیگر منطقهتولید روي  اثر
نشان ) 4(جدول طور که نتایج همان  .است) اثر ملی(اثر بر روي تولید ملی ) 6(و 

سایر اقتصاد ملی، با یک استثنا مربوط به اي منطقهاثرات تولیدي درون د ندهمی
دازه دو منطقه مرتبط است بخش معدن، بیشتر از استان تهران است که این امر با ان

اي منطقه  همچنین اثر تولیدي بین 21.که منطقه بزرگتر اثر تولیدي بیشتر دارد
تواند نیازمندي بیشتر استان تهران از سایر اقتصاد ملی بیشتر است که علت آن می

  . استان تهران به واردات از سایر اقتصاد ملی باشد
 مربوط يتولیداالترین اثر بشود که با نگاهی به اثرات ملی تولید مشاهده می

بدین معنی است که اتخاذ سیاست افزایش  . به بخش ساختمان در دو منطقه است
 به یک اندازه یک واحد سرمایه گذاري در بخش ساختمان در هر دو منطقه تقریباً

سایر اقتصاد در  واحد و 982/1استان تهران در  (در سطح ملی موجب رشد تولید
  . گرددمی) احدو 983/1ملی 

  
  
  
  
  

                                                        
   .رجوع کنید) 1388 (دیگران براي مطالعه بیشتر به بزازان و 
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سایر اقتصاد ملی استان تهران و اي و ملی اي، بین منطقهاثر بخشی تولید، اثر درون منطقه :7 لجدو
 1380در سال 

 استان تهران سایر اقتصاد ملی

 ملی
بین 
 ايمنطقه

  درون
 ايمنطقه

 ملی
بین 
 ايمنطقه

 ايدرون منطقه
 بخش

 کشاورزي 319/1 272/0 159/1 391/1 195/0 586/1

 معدن 045/1 010/0 055/1 032/1 024/0 054/1

 صنعت 353/1 443/0 796/1 609/1 163/0 773/1

 آب، برق و گاز 446/1 314/0 740/1 555/1 205/0 753/1

 مانتساخ 162/1 361/0 982/1 721/1 262/0 983/1

  رستورانعمده فروشی، خرده فروشی، هتل و 161/1 165/0 326/1 269/1 063/0 332/1

 حمل و نقل و ارتباطات 316/1 168/0 484/1 360/1 130/0 490/1

246/1 038/0 208/1 234/1 140/0 049/1 
واسطه گري مالی، خدمات بازرگانی و 

 مستغالت

 امور عمومی، دفاع و خدمات شهري 183/1 152/0 335/1 270/1 075/0 345/1

 ماتسایر خد 190/1 112/0 302/1 225/1 082/0 307/1

 ) 9 (يرابطهمحاسبات محقق بر اساس : مأخذ

ه ب . براي بخش معدن صادق استساختمان عکس روند دهد نتایج نشان می
اثر بخشی بر تولید در درون دو طوري که بخش معدن در دو منطقه داراي کمترین 

 استان دیگر، بخش صنعت در دو یاز طرف . منطقه و همچنین در اقتصاد ملی است
 353/1 (آن در استان تهراناي اثر درون منطقه دوم اهمیت است و يتبهداراي ر

به دلیل نیاز تواند که میاست  ) واحد609/1 (سایر اقتصاد ملی کمتر از )واحد
همچنین بخش صنعت در استان تهران   .باشد به واردات از سایر اقتصاد ملی بیشتر

 که سرمایه گذاري در آن موجب بدین معنی .  را داردايبین منطقهبیشترین اثرات 
گذاري در  استیاز منظر س . رددگمیاقتصاد ملی سایر افزایش تولید بیشتري در 

سرمایه گذاري در بخش ساختمان  صورتی که هدف سیاست گذار رشد تولید باشد،
به این جهت  دارد و بخش کلیدي از  رادر دو منطقه ن توان رشد تولیدبیشتری

  .آیدحساب می

   اشتغاليریب فزآیندهض -6-2
در این قسمت به تحلیل نتایج محاسبات اثر بخشی اشتغال مشابه اثر بخشی تولید 

اي و ملی که بر اساس روابط اي، بین منطقهبه صورت اثرات درون منطقه) 1/6(بند 
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) 2(و ارقام اشتغال بخشی استان تهران و سایر اقتصاد ملی جدول ) 13(و ) 12(
سازماندهی شده ) 5( نتایج محاسبات در جدول  .کنیماره میمحاسبه گردیده، اش

 اگر دو ستون ضرایب مستقیم اشتغال در دو استان را با یکدیگر مقایسه  .است
هاي استان تهران داراي ضرایب مستقیم و  بخشيشود که کلیهکنیم مشخص می

 ي هستندتراي اشتغال کوچکتر و در نتیجه کارایی و بهره وري باالاثر درون منطقه
طور از طرف دیگر همان . و باالترین ضریب مستقیم مربوط به بخش خدمات است

دهد بخش ساختمان داراي اي اشتغال استان تهران نشان میکه اثر درون منطقه
 به طوري که اگر یک شوك یک  .باالترین و معدن کمترین توان اشتغال زایی دارند

 نفر شغل 1/30ی به بخش ساختمان وارد شود میلیارد ریالی از جانب تقاضاي نهای
 . کند نفر شغل ایجاد می6/1شود اما اگر به بخش معدن تزریق گردد فقط ایجاد می

این اثر بیانگر سرمایه بري باالي بخش معدن و نیاز به واردات باالي آن در مقایسه 
بخش  که بخش ساختمان کاربرترین است در حالی)  بخش دیگر9(ها با سایر بخش

 . آیددر این استان به حساب می
 زیادي با استان تهران يدر سایر اقتصاد ملی ضرایب مستقیم اشتغال فاصله

 نفر در استان تهران 7/7(کشاورزي تفاوت بسیار زیاد است  در بخش دارد خصوصاً
 افزایش تقاضاي زاي یک میلیارد ریالبه ا  نفر در سایر اقتصاد ملی31در مقابل 

تواند ناشی از تفاوت تکنولوژي تولید در دو منطقه و این تفاوت فاحش می ). نهایی
اي  اثر درون منطقه 22.هاي متفاوت کشاورزي باشدیا ناشی از ادغام زیر بخش

 امور عمومی باالترین يدهد که در سایر اقتصاد ملی بخش ادارهاشتغال نشان می
ترین سطح اشتغال زایی را ینپای) مانند استان تهران(اشتغال زایی و بخش معدن 

 به طوري که اگر یک شوك یک میلیارد ریالی از جانب تقاضاي نهایی به  .دارند
 نفر افزایش 9/43تواند اشتغال را به میزان  امور عمومی وارد شود میيبخش اداره

 نفر اشتغال را 4/1دهد در حالی که همین میزان شوك به بخش معدن فقط 
  . دهدافزایش می

  
  

                                                        
 اشتغال زایی در دو منطقـه بـا جـدولی اسـت کـه بخـش       ي نظر قطعی در این خصوص نیازمند محاسبه 

  . باشدهاي آن تفکیک شده کشاورزي به زیر بخش
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سایر اقتصاد استان تهران و اي و ملی اي، بین منطقهدرون منطقه:  اثر بخشی اشتغال:8 جدول
 )نفر به ازاي یک میلیارد ریال تولید( 1380در سال ملی 

  نتهرااستان   قتصاد ملیسایر ا

  رتبه
اثر 

 ملی 
  بین اثر 

 ايمنطقه
اثر درون 

 ايمنطقه
ضریب 
 رتبه مستقیم 

اثر 
 ملی

بین اثر 
 ايهمنطق

اثر درون 
 ايمنطقه

ضریب 
 مستقیم 

کد 
 بخش

2 2/42 8/1 5/40 31 7 5/18 9/3 6/14 7/7 1 

10 7/1 2/0 4/1 8/0 10 7/1 1/0  6/1  0/1 2 

7 5/22 4/1 1/20 7/9 5 7/23 ١/۶  6/17  ١/٨  3 

8 6/15 5/1 1/14 4/7 8 1/15 1/3  12  9/5 4 

3 5/41 6/2 9/38 3/26 1 1/35 9/4  1/30  19  5 

6 5/23 6/0 9/22 6/18 6 6/19 1/2  4/17  ٧/١٣  6 

5 5/25 5/1 1/24 3/17 4 25 4/2  6/22  5/16  7 

9 4/6 4/0 6 3/2 9 2/6 2  2/4  2/1  8 

1 6/44 7/0 9/43 5/39 3 6/29 9/1  7/17  1/24  9 

4 1/35 8/0 3/34 3/30 2 5/31 5/1  30  6/26  10 

 محاسبات محقق : خذأم

دهد که ی اشتغال در استان تهران نشان میارقام مربوط به ستون اثر مل
هاي خدماتی مانند آموزش و بخششامل که (پس از ساختمان سایر خدمات 

و ) دهنداغلب سطح باالیی از اشتغال را به خود اختصاص میبوده و ... بهداشت و 
در  . هاي دوم و سوم را در ایجاد اشتغال دارند امور عمومی به ترتیب رتبهياداره
 .  دوم و سوم قرار دارنديها کشاورزي و ساختمان در رتبهی که در سایر استانحال

این نتایج تفاوت ساختار اشتغال در داخل دو استان تهران و سایر اقتصاد ملی را 
  . دهدنشان می

  نشان ) 5(اي در جدول ارقام مربوط به اثرات بین منطقهعالوه بر این، 
به (هاي استان تهران  بخشيهمهاشتغال  ايدهند که اثرات بین منطقهمی

ها بر روي استان ها بیشتر از سایر استانبر روي سایر استان) استثناي بخش معدن
 استان تهران بر روي يهاي توسعه بدین معنی است که اعمال سیاست .تهران است

 سایر اقتصاد ملی بر روي يسایر اقتصاد ملی تحرك بیشتري نسبت به توسعه
 اگر تقاضاي نهایی بخش کشاورزي در استان مثالً . کندن تهران ایجاد میاستا

تهران یک میلیارد ریال افزایش داشته باشد در آن صورت موجب افزایش اشتغال به 
در حالی که اگر در سایر اقتصاد ملی  . ها خواهد شد نفر در سایر استان9/3میزان 
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   بیشترین اثر بین  .کندیجاد می نفر در استان تهران اشتغال ا8/1باشد فقط 
 نفر و کمترین مربوط به 1/6اشتغال استان تهران مربوط به بخش صنعت  ايمنطقه

ها مربوط به در حالی که همین رقم در سایر استان .  نفر است1/0بخش معدن 
  .  نفر است6/2بخش ساختمان و 

 توجه به در حالت کلی اگر در اقتصاد مشکل بیکاري وجود داشته باشد با
 امور عمومی و سپس کشاورزي، ي ادارهي، ترجیح اولیه در توسعه)5(ارقام جدول 

توانند ها بهتر می زیرا این بخش. ساختمان و سایر خدمات سایر اقتصاد ملی است
  . )فارغ از اثرات تولیدي که دارند(مشکل فوق را حل و اشتغال بیشتري ایجاد کنند 

  د درآميضریب فزآینده -6-3
اي و اثر ملی درآمد که از اي و اثرات بین منطقهضرایب مستقیم، اثر درون منطقه

) 5(و ) 4(هاي در قسمت سوم و آمارهاي برآورد شده در ستون) 12(و ) 11(روابط 
الزم به ذکر است از  . نشان داده شده است) 6(، محاسبه و در جدول )2(جدول 

 جبران خدمات پرداختی به نیروي کار آنجایی که به علت فقدان آمار مربوط به
 را برآورد نمودیم و براي آنها ،بخشی در سطح استان تهران و سایر اقتصاد ملی

 افراد شاغل فارغ از تفاوت جغرافیایی يفرض شد که پرداختی به همهآنها برآورد 
 به همین دلیل نتایج جدول  .باشدآنها بر اساس میانگین دستمزدها در سطح ملی 

این امر موکول به  .  در دو استان نیستجبران خدماتقادر به بیان تفاوت ) 6(
ها توسط مراکز آماري آینده و زمانی که جبران خدمات بخشی براي هریک از استان

  .کنیمله دو منطقه را مقایسه میأبا آگاهی به این مس . گرددتهیه شود، می
و ملی درآمد استان  ايطقهمن، بین  ايمنطقه ضرایب مستقیم، درون يمقایسه

هاي اقتصادي سایر اقتصاد تهران با سایر اقتصاد ملی بیانگر درآمدزایی بیشتر بخش
 درآمد بخشی ي محاسبهيملی نسبت به استان تهران است که باید مرتبط با نحوه
همچنین ستون اثر درون  . و باال بودن اشتغال که در بخش قبل نیز گفته شد، باشد

دهد در این استان بخش سایر نشان می) 6(درآمد استان تهران در جدول  ايمنطقه
خدمات باالترین و معدن کمترین توان درآمدزایی را دارند به طوري که اگر یک 

ارد شود شوك یک میلیارد ریالی از جانب تقاضاي نهایی به بخش سایر خدمات و
دهد اما اگر به ایش می خانوارهاي استان تهران را افز میلیار ریال درآمد570/0

این امر باز هم  . دهدافزایش می میلیارد ریال 039/0یق گردد فقط بخش معدن تزر
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به دلیل اشتغال پایین در بخش معدن و اتکاي بیش از حد آن به واردات از خارج 
  . است

  استان تهران نشان  ايمنطقهعالوه بر این ارقام مربوط به ستون اثر بین 
 باالترین اثر ملی درآمد استان تهران هم به  . باالترین اثر را دارددهد که صنعتمی

و خرده فروشی و همچنین حمل سایر خدمات تعلق دارد و پس از آن عمده فروشی 
 دو نوع در سایر اقتصاد ملی  .دارندهاي دوم و سوم به دنبال آن قرار  با رتبهو نقل

تري از استان تهران قرار دارند اما و ملی در سطح باال ايمنطقهاثرات درآمدي درون 
فروشی سایر اقتصاد  بخش عمده فروشی و خرده  .آن کمتر است ايمنطقهاثر بین 
درآمد و بخش معدن با  ايمنطقه میلیارد ریال باالترین اثر درون 715/0 ملی با

 ي عالوه بر آن بخش کشاورزي رتبه .ترین اثر را دارد میلیارد ریال پایین035/0
دهد که با ساختار درآمدي  سوم را به خود اختصاص میيم و اداره عمومی رتبهدو

  . استان تهران متفاوت است
  

مد اي، و ملی درآاي، بین منطقهاثرات درون منطقهضرایب مستقیم، :  اثر بخشی درآمد:9 جدول
 هااستان تهران و سایر استان

 نتهرا  سایر استانها

 اثر ملی رتبه
بین اثر 

 ايمنطقه
اثر درون 

 ايمنطقه

ضریب 
مستقیم 
 درآمد

 اثر ملی رتبه
اثر بین 

 ايمنطقه
اثر درون 

 ايمنطقه

ضریب 
مستقیم 
 درآمد

 بخش

2 694/0 034/0 660/0 490/0 8 341/0 078/0 263/0 121/0 1 

10 040/0 005/0 035/0 021/0 10 042/0 003/0 039/0 027/0 2 

7 353/0 028/0 325/0 119/0 6 407/0 120/0 287/0 100/0 3 

8 349/0 033/0 316/0 104/0 7 351/0 073/0 278/0 131/0 4 

6 444/0 048/0 396/0 172/0 5 432/0 095/0 337/0 124/0 5 

1 728/0 013/0 715/0 630/0 2 589/0 045/0 544/0 466/0 6 

5 532/0 033/0 499/0 350/0 3 527/0 053/0 474/0 335/0 7 

9 325/0 007/0 318/0 262/0 9 229/0 034/0 195/0 144/0 8 

3 677/0 014/0 663/0 577/0 4 470/0 041/0 429/0 352/0 9 

4 663/0 016/0 647/0 569/0 1 600/0 030/0 570/0 501/0 10 

  محاسبات محقق: مأخذ
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  نتیجه گیري -7
ابعاد  1388تا سال دهد موجود در ایران نشان میاي  ستانده منطقه-داده ادبیات 

بود و کوششی قرار گرفته بررسی مورد   به صورت نظرياي فقطالگوي چند منطقه
 دو ي ستانده- برآورد ضرایب داده با  .بودمغفول مانده  آندر جهت عملیاتی نمودن 

اي هاي دو منطقه بستر براي تحلیل)1388 (دیگرانبزازان و  يدر مطالعهاي منطقه
هاي در زمینههاي چند بعدي بازخوردها و تداخلثیرات متقابل، أخصوصا تحلیل ت

 یکی از آن ياین مقاله به مطالعه  .بین مناطق امکان پذیر شده استمختلف 
 بخشی، :که شامل اثرات کوتاه مدت ايمنطقههاي بررسی اثر گذاري:  یعنیهازمینه

عمال درون منطقه اي، بین منطقه اي و ملی بر تولید، اشتغال و درآمد ناشی از ا
 استان تهران و سایر اقتصاد ي در قالب دو منطقهايمنطقه يهاي توسعهسیاست

 دو ي ستانده–هاي آماري مورد استفاده ضرایب داده  پایه .ملی، پرداخته است
  و آمارهاي سرشماري جمعیت و اشتغال ) 1388 (دیگراناز بزازان و  ايمنطقه

ران بوده که ارقام اشتغال و درآمد ده  مرکز آمار ای1381 و 1385، 1375هاي سال
 در دسترس بودن  . بر اساس آنها برآورد شده است1380بخش اقتصادي در سال 

 ساختار تولید، يامکان مقایسه) 13(الی ) 1(آمارهاي فوق و همچنین معادالت از 
هاي اشتغال و درآمد دو منطقه را از یک طرف و ضرورت در نظر گرفتن تفاوت

 آشکارتر  را از طرف دیگر بخشیيهاي توسعها در تدوین استراتژياي رمنطقه
 . ساخت

اقتصاد ملی % 25) بر اساس میزان تولید( استان تهران ياز آنجایی که اندازه
  است انتظار این است که اثر بخشی تولید آن نسبت به سایر اقتصاد ملی که 

مستخرج این مطالعه نتایج اقتصاد ملی است کوچکتر باشد که % 75اش اندازه
اي سایر اقتصاد کند به طور که اثر تولیدي درون منطقهیید میأدیدگاه فوق را ت

 ی از طرف .، بیشتر از استان تهران است)با یک استثنا مربوط به بخش معدن(ملی 
هاست که ناشی استان تهران بزرگتر از سایر استان ايمنطقه اثر تولیدي بین ،دیگر

اثر بزرگترین داد که نشان همچنین نتایج   .ضریب واردات آن استاز باالتر بودن 
 و اختالف در دو منطقه مربوط به بخش ساختمان است ايمنطقهي درون تولید

عکس روند بخش ساختمان براي بخش معدن  .  آنها مشاهده نشديزیادي در اندازه
  . صادق استدر دو منطقه 
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اي دو منطقه شتغال درون منطقهاز طرف دیگر نتایج محاسبات اثر بخشی ا
د در استان تهران بخش ساختمان باالترین و معدن کمترین توان ندهنشان می

 امور عمومی باالترین و يها بخش اداره در سایر استان .اشتغال زایی را دارا هستند
 عالوه بر این در استان  .ترین توان اشتغال زایی را داردبازهم بخش معدن پایین

هاي خدماتی مانند آموزش و که بخش( پس از ساختمان سایر خدمات تهران
و ) دهندکه اغلب سطح باالیی از اشتغال را به خود اختصاص می... بهداشت و 

هاي دوم و سوم را در ایجاد اشتغال دارند و در  امور عمومی به ترتیب رتبهياداره
اگر از بعد  . سوم قرار دارند دوم و يسایر اقتصاد ملی کشاورزي و ساختمان در رتبه

د که نده نتایج فوق نشان می،به ضرایب اشتغال در دو منطقه بپردازیموري بهره
هاي متناظرشان در ها در استان تهران باالتر از بخش بخشيکارایی تولید همه

اي د که اثرات بین منطقهنده نتایج فوق نشان می،عالوه بر این.  هاستسایر استان
بر روي سایر ) به استثناي بخش معدن(هاي استان تهران  بخشي همهاشتغال
 سرریزيبیشترین اثر  . ها بر روي استان تهران استها بیشتر از سایر استاناستان

اشتغال استان تهران مربوط به بخش صنعت و کمترین مربوط به بخش معدن 
روي استان تهران در ها بر  سایر استانسرریزي در حالی که بیشترین اثرات  .است

  . بخش ساختمان است
اي درآمد استان تهران نشان داد که نتایج مربوط به اثر بخشی درون منطقه

بخش ساختمان باالترین و معدن کمترین توان درآمدزایی را براي صاحبان نیروي 
در سایر اقتصاد ملی بخش عمده فروشی و خرده فروشی و  . کندکار ایجاد می

عالوه بر این  . ترین اثر درآمدزایی را دارندترتیب باالترین و پایینبخش معدن به 
دهد که پس از سایر خدمات، عمده اي استان تهران نشان میاثر درون منطقه

هاي دوم و سوم را در به ترتیب رتبه خرده فروشی و همچنین حمل و نقل فروشی و
 امور عمومی و کشاورزي يارهها اددر حالی که در سایر استان . ایجاد درآمد دارند

  .   دوم و سوم قرار دارنديدر رتبه
 ي دو منطقه از نظر نتایج مربوط به ضرایب فزایندهيدر خصوص مقایسه
آمار مربوط به جبران خدمات پرداختی به آنجایی که درآمد، در این مطالعه از 

براي  . آنها شدیمها موجود نبود و ناچار به برآورد نیروي کار بخشی در سطح استان
 افراد بر اساس میانگین دستمزدها در سطح يبرآورد فرض شد که پرداختی به همه

   که تفاوت دستمزدها و درآمد نیروي کار که یکی از نتوانستیمملی است لذا 
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هاي بارز میان مناطق توسعه یافته و عقب مانده است را بین دو استان تحلیل تفاوت
گردد که جبران خدمات بخشی براي  به آینده و زمانی می این امر موکول .نماییم

  . ها توسط مراکز آماري به طور جداگانه تهیه شودیک از استان هر
 استان تهران و سایر اقتصاد ملی مورد مقایسه يدر این مطالعه دو منطقه

فوق  ايمنطقه ستانده دو -قرار گرفت که علت آن در دسترس بودن ضرایب داده 
است ) کل اقتصاد ملی منهاي استان تهران( استان 29ایر اقتصاد ملی شامل  س .بود

هاي بزرگ و کوچک توسعه یافته و کمتر توسعه یافته تشکیل شده که از استان
 آنها با یکدیگر ي استان به تفکیک و مقایسه29براي بررسی اثر بخشی در  . است

است نیازمند تالش جداگانه  است که ايمنطقه چند ينیازمند ضرایب داده ستانده
 ايمنطقه ستانده چند - و موکول به زمانی خواهد شد که جدول و ضرایب داده 
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