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چکیده:
اي، به روش آماري پرهزینه است. در نتیجه، ستانده منطقه-برآورد جداول داده
نمایند. در این مقاله با استفاده از دو هاي غیرآماري استفاده میپژوهشگران از روش

ستانده استان خوزستان برآورد -، جدول دادهAFLQو CHARMروش غیرآماري، 
امکان برآورد صادرات، صادرات مجدد و درجه ناهمگنی CHARMشود. روشمی

تعدیالت اندازه منطقه و بخش AFLQکند. در حالی که روش کاالها را فراهم می
هاي اقتصادي دهد که رتبه بندي بخشگیرد. نتایج نشان میتخصصی را در نظر می

، CHARMکامال متفاوت است. در الگوي ،هاي پیشین و پسینبا توجه به شاخص
معادن از نظر پیوند پسین بخش فلزات اساسی از نظر پیوند پیشین و بخش سایر

هاي الستیک و پالستیک و برق ، بخشAFLQپیشرو هستند. حال آنکه، در روش 
به ترتیب از نظر پیوند پیشین و پسین، پیشرو هستند.

JEL:R72 ،R75 ،C67ي بندطبقه

استان ، صادرات مجدد،AFLQ، روش CHARMستانده، روش -جدول دادههاي کلیدي:واژه
خوزستان

،دانشیاران، استاد و دانشجوي دکتـري علـوم اقتصـادي دانشـکده علـوم اداري و اقتصـاد دانشـگاه        به ترتیب
فردوسی مشهد (این مقاله بخشی از رساله دکتري آقاي فرهاد ترحمی با نام بکارگیري مدل داده سـتانده بـه   

)homayounifar@um.ac.ir(هاي پیشرو در مناطق نفت خیز ایران اسـت).  منظور شناسایی بخش
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مقدمه- 1
اي دارد. این جدول ریزي منطقهستانده کاربردهاي فراوانی در برنامه- دادهجدول

هاي اقتصادي نشان که ارتباط عرضه و تقاضا را بین طیف وسیعی از فعالیت
را در سطح ملی یا منطقه نشان 2و کلیدي1هاي پیشرودهد، قادر است بخشمی

).2009، 3دهد (میلر و بلیر
هاي مختلفی وجود دارد که از تهیه و تنظیم این جدول در منطقه، روشبراي

اشاره نمود. از آنجا 6آماريو نیمه5، غیرآماري4هاي آماريتوان به روشها میآن
هاي بر است، معموالً از روشستانده آماري امري پیچیده و زمان-تهیه جداول داده

نمایند ستانده منطقه استفاده می-ل دادهآماري براي برآورد جدوغیرآماري و یا نیمه
).2014، 7(فلگ، هانگ و توهمو

هاي منطقه با پایه قراردادن هاي غیرآماري، استفاده از حداقل دادهمراد از روش
ستانده ملی است. بدین صورت که یک ماتریس تعدیل با استفاده از -جدول داده

ه و با ضرب نمودن در ماتریس هاي منطقه (نظیر اشتغال و ستانده) ساخته شدداده
شود.ضرائب فنی کشور، ماتریس ضرائب فنی استان ساخته می

توان شود که میهاي گوناگونی تهیه میستانده غیرآماري به روش-جدول داده
-104راس- 93تعادل کاالیی-82سهم مکانی-1گروه تقسیم کرد: 4آن را به 

).11،2009اقتصادسنجی (کروننبرگ
دهد که هاي داخل کشور نشان میهاي مورد استفاده در پژوهشروشمطالعه 

توان در وجود بیشتر، روش سهم مکانی مورد توجه بوده است. دلیل این امر را می
) نیز معتقد 1993(12اي ایران دانست. لهرهاي منطقههاي مناسب در حسابداده

است که تنها دو روش سهم مکانی و تعادل کاالیی کامالً غیرآماري هستند.

1 Leading Sectors
2 Key Sectors
3 Miller and Blair
4 Survey-Based Method
5 Non Survey-Based Method
6 Partial-Survey Method
7 Flegg,Haung and Tohmo
8 Location Quotient
9 Commodity Balance
10 RAS
11 Kronenberg
12 Lahr
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 شود هاي مختلفی تقسیم میالزم به ذکر است که روش سهم مکانی، به گروه
اشاره نمود.16AFLQو 13SLQ ،14CILQ ،15FLQتوان به که از آنها می

ن بخش تخصصی است که در آAFLQآخرین روش ابداعی سهم مکانی، 
شود.شود و بنابراین تأثیر آن در روابط بخشی در نظر گرفته میلحاظ می17منطقه

هایی ها، داراي کاستیرغم کاربرد گسترده در پژوهشالذکر، علیاما روش فوق
نیز هست. در این روش، اجزاي تقاضاي نهایی به صورت پسماند در نظر گرفته 

شود. سیاستگذاري در این ناحیه جدول، سلب میشود و بنابراین امکان تحلیل ومی
اي بین مناطق از سوي دیگر، واردات برآورد شده در این روش، تنها واردات واسطه

نادیده ،دهدکه بین مناطق رخ می18تر آنکه، صادرات مجددشود. مهمرا شامل می
. منظور از صادرات مجدد، صادرات و واردات همزمان یک کاالي شودگرفته می

شود که در یک بخش مفروض فرض میAFLQمشخص در منطقه است. در روش 
پذیرد و این امکان و در خصوص کاالیی معین، یا صادرات و یا واردات صورت می

وجود ندارد که به طور همزمان در خصوص کاالیی مشخص، صادرات و واردات به 
طور همزمان انجام شود.

) راه حلی پیشنهاد کرده که طی آن، 2009براي حل این مشکل کروننبرگ (
شود. الگوي معرفی شده هاي اقتصادي تعیین میمیزان صادرات مجدد بخش

19CHARM نام دارد. در این الگوي تجربی، با در نظر گرفتن تفاضل حجم تجارت
عنوان میزان صادرات مجدد، مقدار منطقه از قدرمطلق تراز تجاري منطقه به 

شود.هاي اقتصادي برآورد میصادرات و واردات بخش
به منظور بررسی و مقایسه نتایج حاصل از برآورد دو الگو، در این پژوهش 

شود. این استان با داشتن نزدیک به ستانده استان خوزستان تدوین می-جدول داده
نفت 20بخش تخصصی4رخورداري از درصد از تولید ناخالص داخلی کشور و ب14

13 Simple Location Quotient
14 Cross Industrial Location Quotient
15 Flegg Location Quotient
16 Adjusted Flegg Location Quotient

شود. همانند نفت در مکانی بیش از دو در منطقه است، تخصصی محسوب میبخشی که داراي سهم17
استان خوزستان.

18 Cross-Hauling
19 Cross-Hauling Adjusted Regionalization Method (CHARM)

ستانده استان -کند، تدوین جدول دادهایفا میAFLQاز آنجا که بخش تخصصی، نقش مهمی در روش 20
نمونه مناسبی براي مقایسه دو روش برآورد باشد.تواندخوزستان می
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تواند نمونه خام و گاز طبیعی، فلزات اساسی، کک و مواد شیمیایی و آب، می
مناسبی جهت مقایسه و تفسیر ساختار اقتصادي استان باشد.

شود. در بخش دوم به تبیین در این راستا، این مقاله در هفت بخش ارائه می
و AFLQبه تفاوت دو روش شود. بخش سوم صادرات مجدد پرداخته می

CHARMاي با توجه به آمار موجود در ستانده منطقه-در برآورد جداول داده
کند. پردازد و نقاط قوت و ضعف هر یک را بیان میهاي اقتصادي ایران میحساب

و AFLQدر ادامه، روش شناسی پژوهش که بیان کننده برآورد جدول به دو روش 
CHARMهاي صورت گرفته د. سپس مروري به پژوهشاست، آورده خواهد ش

شود. تجزیه و تحلیل دو جدول برآورد شده بخش ششم مقاله را تشکیل می
اختصاص داده شده است.هادهد. بخش هفتم نیز به نتایج و پیشنهادمی

تبیین صادرات مجدد-2
جداول اي است. اما تهیهریزي منطقهستانده ابزار مناسبی براي برنامه- جدول داده

بر است. ضمن این که مدت زمان طوالنی براي تهیه آماري، امري پیچیده و هزینه
شود جداول فوق به صورت غیرآماري برآورد شود آن باید صرف شود. لذا سعی می

).2014(فلگ، هانگ و توهمو، 
ستانده -هاي متعددي به منظور برآورد جداول دادهتاکنون پژوهشگران، روش

هاي سهم مکانی صورت ها در قالب روشاند. بخش اعظم این پژوهشبه کار گرفته
شود که با استفاده از حداقل هاي سهم مکانی تالش میپذیرفته است. در روش

ستانده ملی، به - هاي منطقه (نظیر اشتغال و ستانده) و با استفاده از جدول دادهداده
درات مجدد بین مناطق را برآورد جدول منطقه اقدام شود. اما روش سهم مکانی، صا

).2014گیرد (همان،نادیده می
دهد. صادرات مجدد، جریان که در عالم واقع این پدیده رخ میدر حالی

و 21شود (کورتهمزمان صادرات و واردات کاالي مشابه یا یکسان تعریف می
).2015، 22جکسون

21 Court
22 Jackson
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 پیشنهاد را CHARM) روش 2009کروننبرگ (،به منظور غلبه بر این مشکل
نموده است. در این روش با در نظر گرفتن ستانده کاال، ناهمگنی آن و تقاضاي 

شود.اي کاالي مورد نظر، صادرات مجدد برآورد میدرون منطقه
بنابراین سه عامل بر صادرات مجدد مؤثر است: ستانده کاالي مورد نظر، 

راساس ناهمگنی اي کاال و ناهمگنی آن. بنیان این روش بتقاضاي درون منطقه
کاالهاي درون یک بخش گذاشته شده است. کروننبرگ معتقد است که بدون وجود 
ناهمگنی بین کاالها، دلیلی براي صادرات مجدد وجود ندارد. براي مثال اتومبیل 
یک کاالي ناهمگن است. اگر فرض صادرات مجدد بین دو منطقه وجود نداشته 

جایی که فولکس واگن تولید 23ونیباشد، مصرف کنندگان در منطقه الورساک
شود، تنها باید خودروي مذکور را مورد استفاده قرار دهند و مصرف کنندگان در می

شود، تنها باید این نوع اتومبیل را جایی که بی ام دبلیو تولید می24منطقه باواریا
). 2009خریداري کنند (کروننبرگ، 

شوند و به مناطق دیگر نیز صادر میدر حالی که در عالم واقع، این دو نوع خودر
گیرند. مشاهدات تجربی این دیدگاه را که ناهمگنی کاالها و مورد مصرف قرار می

25کنند. به عنوان مثال هریس و لوشود را تأیید میموجب صادرات مجدد می

گوناگون 26اند که صنایعی که تولیدات متفاوت و برند) به این نتیجه رسیده1998(
یار مستعد صادرات مجدد هستند.دارند، بس

همان گونه که ذکر گردید، دو عامل دیگر نیز بر میزان صادرات مجدد مؤثر 
است. عامل اول تولید کاالي مورد نظر و عامل دوم تقاضاي آن کاال در منطقه است. 

). در نظر گرفتن این دو عامل منطقی است. چون اگر یک 2009(کروننبرگ، 
تولید نکند، دلیلی وجود ندارد که مشمول صادرات مجدد منطقه کاالي مشخصی را

شود. زیرا طبق تعریف، صادرات مجدد شامل صادرات و واردات همزمان یک کاالي 
باشد. هنگامی که در یک منطقه کاالیی تولید نشود، صادرات آن نیز مشخص می

. از سوي شودافتد و بنابراین جریان همزمان صادرات و واردات مختل میاتفاق نمی
دیگر، وقتی کاالیی در منطقه تقاضا نشود، دلیلی براي واردات آن وجود ندارد.

23 Lower Saxany
24 Bavaria
25 Harris and Liu
26 Brand
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با توجه به مورد فوق، 27رود.بنابراین جریان همزمان صادرات و واردات از بین می
گردد:نتایج زیر حاصل می

افتد.اگر کاالیی همگن باشد، صادرات مجدد در خصوص آن اتفاق نمی-1
زمان تولید و تقاضاي کل، موجب افزایش صادرات مجدد افزایش هم-2

شود.می
اگر صادرات و واردات یک کاال افزایش یابد، میزان صادرات مجدد آن -3

یابد. افزایش می

ستانده -در برآورد جدول دادهCHARMوAFLQتفاوت دو روش - 3
ايمنطقه

هاي موجود در به دادهدر این بخش به بررسی نقاط قوت هریک از دو روش با توجه
شود. الزم به ذکر است که آمار ارزش افزوده، مصرف اقتصاد ایران پرداخته می

موجود 28واسطه و ستانده و اشتغال مناطق مختلف ایران در سایت مرکز آمار ایران
است. لیکن هیچ یک از آمارهاي مربوط به صادرات، واردات و یا اجزاي تقاضاي 

اي در هاي منطقهموجود نیست. زیرا مبناي محاسبه حسابنهایی در سطح استانی 
ایران روش تولید (و نه روش هزینه) است. 

هاي یاد شده را به توان نقاط قوت هر یک از روشبا توجه به موارد فوق می
بیان نمود:1شرح جدول 

متفاوت است. چون ممکن است یک کشور یا Export-Reبا aulingH-Crossباید توجه شود که27
منطقه، کاالیی را تولید نکند و فقط آن را مجدداً صادر و یا وارد کند. نظیر آن چه که در سنگاپور و یا دبی 

حتماً باید منطقه، کاالي مورد نظر را تولید و یا مصرف کند.Cross-Haulingدهد. ولی در مورد رخ می
28 www.sci.org
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 CHARMو AFLQنقاط قوت روش هاي :1جدول 
نقاط قوتنوع روش

CHARM

کند.صادرات هر بخش را برآورد میمیزان -1
کند.میزان صادرات مجدد هر بخش را برآورد می-2

دهد.واردات کل هر بخش را بدست می-3

AFLQ

شود. بنابراین ناحیه از آمار ستانده، ارزش افزوده و مصرف واسطه مرکز آمار ایران استفاده می-1
کامالً مطابقت دارد.اي مرکز آمار، هاي منطقهسوم جدول با حساب

شود. ضمن این که سهم هر ناحیه اول جدول با در نظر گرفتن بخش تخصصی برآورد می-2
گیرد.بخش هم از بعد تقاضا و هم از بعد عرضه مورد توجه قرار می

: مطالعات پژوهشمأخذ

شود، هر روش داراي نقاط قوت خاص خود ) مالحظه می1همانگونه که در جدول (
توان نقطه ضعف یک روش را نقطه قوت روش دیگر قلمداد نمود. به عنوان است. می

، ناحیه اول از نسبت سهم ستانده منطقه به کشور هر CHARMمثال در روش 
شود. شود. بنابراین سهم بخش تخصصی کامالً نادیده گرفته میبخش حاصل می

شده و با ضمن این که ارقام مربوط به ارزش افزوده و مصرف واسطه، برآورد 
اي مرکز آمار همخوانی ندارد.هاي منطقهحساب

، ناحیه اول را با در نظر گرفتن بخش تخصصی و AFLQاز سوي دیگر، روش 
گیرد ولی در برآورد صادرات سهم عرضه کننده و تقاضاکننده یک بخش در نظر می
یک بخش و در نظر گرفتن صادرات مجدد، ناتوان است.

اي ستانده منطقه- در برخی از کشورها که جداول دادهنکته مهم این جاست که 
توان نتایج هر روش را با نتایج جدول آماري ، می29شودبه صورت آماري تهیه می

مقایسه نمود و از تفاوت ایجاد شده، روش مطلوب را انتخاب کرد. لیکن به دلیل 
متمرکز شد. اي در ایران، باید بر نحوه استفاده از جدولفقدان جدول آماري منطقه

تر است. درحالی که، روش اي، قويدر بحث تجارت بین منطقهCHARMروش 
AFLQ.بر نقش بخش تخصصی منطقه تأکید بیشتري دارد

پیشینه پژوهش-4
شود. الزم هاي صورت گرفته اشاره میدر این بخش به اختصار به برخی از پژوهش

در اقتصاد ایران پژوهشی CHARMبه ذکر است که تاکنون با استفاده از الگوي 
هایی صورت گرفته پژوهشAFLQصورت نگرفته است، لیکن با استفاده از روش 

اند:) ذکر گردیده2که در جدول (
ین جداول در کشورهاي ژاپن و چین تهیه شده است.تاکنون ا29
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ايستانده منطقه-هاي صورت گرفته در مورد برآورد جدول دادهپژوهش: 2جدول
روش و جدول مورد نام پژوهشگر/پژوهشگران

نتایجمنطقهکشور و استفاده

CHARM)2015کورت و جکسون (
ایالت هاي -آمریکا

آمریکا

فرض برابري ناهمگنی یک کاال درکل کشور و 
هاي مختلف آمریکا صدق مناطق آن، در ایالت

یک روش CHARMکند. گرچه روش نمی
مفید براي تهیه جداول منطقه اي است.

ایالت هابی- چینCHARM)2014هانگ وتوهمو  (-فلگ
قایسه ضرائب فنی جدول برآورد شده ایالت م

دهد مزبور با جدول آماري منطقه نشان می
الذکر، برآورد مناسبی از ساختار که روش فوق

دهد.اقتصادي منطقه بدست می

ایالت اوسیما-فنالندCHARM)2013فلگ و توهمو (
ستانده -این روش، هنگامی که جدول داده

باشد، برآورد شامل واردات از خارج کشور 
دهد.مناسبی بدست می

CHARM)2009کروننبرگ (
ایالت لوردهاین  -آلمان

وست فالن

با استفاده از آمار اشتغال CHARMروش 
هاي منطقه برآورده شده است. بخش

هاي الکتریکی، محصوالت صنعتی و انرژي
گاز، آب پیشرو شناخته شده اند.

رمانشاهک-ایرانAFLQ)1393بانویی و ویسی (
بخش صنایع وابسته به کشاورزي در استان 
جایگاه مطلوبی دارد و رتبه اول را در میان 

هاي اقتصادي استان داراست.بخش
کرباسی و رفیعی دارانی 

)1393(AFLQاثر افزایش صادرات و مصرف خصوصی بر خراسان رضوي-ایران
مصرف آب استان، قابل توجه است.

عصاري و آزادي نژاد، جهانگرد، 
آذربایجان غربی-ایرانAFLQ)1393ناصري (

هاي ضعیف در تعدیل بخشAFLQروش 
کند. لذا باید منطقه، به درستی عمل نمی

هاي همان تعدیلی که در خصوص بخش
گیرد، در مورد تخصصی منطقه صورت می

هاي ضعیف منطقه انجام شود.بخش

بانویی، ولی نژاد ترکمانی و 
تهران-ایرانAFLQ)1392جلوداري ممقانی (

برخالف اقتصادهاي پیشرفته، بخش خدمات 
در استان تهران بیشتر ماهیت مصرفی دارد 

تا ماهیت تولیدي.

آزادي نژاد، جهانگرد، عصاري و 
تهران-ایرانAFLQ)1391ناصري (

هاي ضعیف در تعدیل بخشAFLQروش 
کند. لذا باید منطقه، به درستی عمل نمی

هاي که در خصوص بخشهمان تعدیلی
گیرد، در مورد تخصصی منطقه صورت می

بخش هاي ضعیف منطقه انجام شود.
شاهنوشی، دانشور حیات غیبی 

)1391(AFLQهاي ارتباط بخش کشاورزي با سایر بخشخراسان رضوي-ایران
اقتصاد استان قوي و تأثیر گذار است.

کشورمنطقه10-ایرانAFLQ)1390منتظري و بانویی (

منطقه تقسیم 10در این پژوهش، ایران به 
شده است و طبق تقسیم بندي، ضرایب 
فزاینده براي هر منطقه محاسبه گردیده 

است.

بانویی، بزازان، پروین، کرمی و 
استان کشور28-ایرانAFLQ)1387آزاد (

در این پژوهش، معیار مناسب براي اندازه 
نسبی منطقه و ضریب واردات در خصوص 

استان کشور محاسبه شده است.28
: مطالعات پژوهشمأخذ
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 هاي آماري پژوهششناسی و پایهروش- 5
CHARMستانده به روش-برآورد جدول داده-5-1

، خالص صادرات است که به صورت زیر بیان CHARMنخستین مفهوم در روش 
شود:می

)1(imieib 

نمایانگر خالص ibواردات منطقه است وimصادرات وieکه در رابطه فوق، 
از کسر ib). براي هر منطقه، مقدار2014صادرات است (فلگ، هانگ و توهمو،

(کروننبرگ،آید دست میهتقاضاي نهایی داخلی و تقاضاي واسطه از ستانده ب
شود:) محاسبه می2). مقدار صادرات مجدد از طریق رابطه (2009

)2(
imie)imi(eiq 

imie)،2که در رابطه ( حجم کل تجارت منطقه وimie  خالص صادرات را
کند: ، کروننبرگ رابطه زیر را پیشنهاد میiqدهد. به منظور محاسبه نشان می

)3()
i

fizi(x
i

hiq 

تقاضاي izستانده بخش،ixناهمگنی کاالي مورد نظر،بیانگرih)،3که در رابطه (
باشد. مقدارتقاضاي نهایی داخلی میifاي وواسطه ihبرگ است. کرون

کند و به ساختار بین مناطق مختلف یک کشور فرق نمیihکند که مقدارفرض می
آید و به دست میههاي کشور باز دادهihتولید آن کاال بستگی دارد. لذا مقدار

).2014شود (فلگ، هانگ و توهمو، مناطق، تعمیم داده می
ستانده -در منطقه نیاز به برآورد ناحیه اول جدول دادهizبه منظور محاسبه

، ناحیه اول باشد. با استفاده از نسبت سهم ستانده منطقه به کشور هر بخشمی
دهد.را نتیجه میizشود. جمع سطري عناصر ماتریس مذکور،محاسبه می

نهایی داخلی منطقه از نسبت سهم کل ستانده منطقه به ضمن اینکه تقاضاي
). 2009آید (کروننبرگ،ها بدست میکشور در خصوص تمامی بخش

یا ستانده ixشوند () برآورد می3با توجه به موارد فوق، تمامی اجزاي معادله (
شود).اي مرکز آمار ایران اخذ میهاي منطقهها از حسابخشب

imieivمقدار، iqدست آوردنهبا ب  (حجم تجارت منطقه) محاسبه شده و
شوند:از روابط زیر حاصل می)ie(صادراتو )im(واردات
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AFLQستانده به روش-برآورد جدول داده-5-2

، محاسبه سهم مکانی ساده است که با استفاده از AFLQنقطه شروع برآورد روش 
شود.هاي منطقه نظیر ستانده و ارزش افزوده ساخته میداده

آید:) بدست می6(از رابطهiسهم مکانی ساده فعالیت
)6(

nx
inx
rx
irx

iSLQ 

ام در iتولید فعالیتr،irxام در منطقهiبیانگر تولید فعالیتirx)،6که در رابطه (
).2014کل تولید کشور است (فلگ، هانگ و توهمو،nxکل کشور و 

از آن جا که سهم مکانی ساده تنها جایگاه بخش را از نظر عرضه و یا تقاضا در 
شود:) محاسبه می7شکل گرفت که به صورت رابطه (CILQگیرد، روش میبر
)7(

jn
x

jr
x

in
x
ir

x

xr
n

x

jn
x

jr
x

r
x
n

x

in
x
ir

x

j
SLQ

i
SLQ

ij
CILQ 







، نسبت اندازه منطقه به ملی CILQشود، در روش گونه که مالحظه میهمان
آید، حذف شده و در نتیجه این نسبت که هم در صورت و هم در مخرج کسر می

مورد استفاده قرار گرفت به نحوي که FLQشود. لذا روش مهم در نظر گرفته نمی
بتواند اندازه منطقه را در نظر بگیرد.

)8( ijCILQijFLQ
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 که در آن:
)9(11    )(log2

n

r

x

x

. 30شوداندازه منطقه لحاظ میFLQشود، در روش همانگونه که مالحظه می
ها وزن یکسانی داده شده است. در حالی که ولی در این روش، به تمامی بخش

-ممکن است به دلیل وجود بخش تخصصی یا بومی منطقه، برخی ضرائب داده
. بنابراین باید 31شان در سطح ملی شوندستانده منطقه بزرگتر از ضرائب متناظر 

FLQ تعدیل شود. در این راستا، فلگ و همکاران براي لحاظ نمودن بخش قوي در
).2009) استفاده نمودند (میلر و بلیر،10فرآیند تعدیل ضرائب، از رابطۀ (

)10(











2SLQifijFLQijAFLQ

2iSLQif)iSLQ(12logijFLQijAFLQ

شود، بخش تخصصی منطقه در ضریبی تعدیل همانگونه که مالحظه می
2iSLQمثال اگرشود که بتواند مقادیر باالتري را داشته باشد. به عنوان می

SLQ(1log(باشد، مقدار i2  8و اگر585/1برابرiSLQ باشد، عبارت ذکر
شود.می170/3شده معادل 

آماري پژوهشهاي پایه- 5-3
-اي نیازمند دو نوع پایه آماري شامل جدول دادهستانده منطقه- تهیه جدول داده

ستانده ملی مورد - باشد. جدول دادهاي میهاي منطقهستانده متقارن ملی و حساب
هاي بوده و توسط مرکز پژوهش1390استفاده در این پژوهش مربوط به سال

شده است. از آن جایی که مقرر گردیده تهیه و تنظیم1394مجلس در خردادماه 
هاي آماري مورد نیاز برنامه ششم توسعه الذکر بخش مهمی از پایهاست جدول فوق

هاي اقتصادي را تأمین کند و تصویري روشن از وضعیت اقتصاد کالن و زیر بخش

را براي δ) مقدار 1387فرض کرد. در ایران نیز بانویی و بزازان (=3/0δفلگ در کشور انگلستان، مقدار30
اند.هاي کشور محاسبه کردهاستان

همانند بخش نفت در استان خوزستان.31
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، به عنوان پایه آماري در این پژوهش انتخاب گردیده است. جدول 32آن را ارائه دهد
. 33الذکر به صورت فعالیت در فعالیت با تکنولوژي فعالیت تهیه شده استقفو

اخذ شده است. 34اي استان خوزستان از سایت مرکز آمار ایرانهاي منطقهحساب
اقتصادي تجمیع شده 35بخش26الزم به ذکر است که ساختار اقتصادي استان در 

، آمده است.1که اسامی آنها در پیوست 

هاتحلیل یافته- 6
CHARMبرآورد حجم صادرات با استفاده از الگوي- 1- 6

شود: ابتدا با کسر تقاضاي کل از براي محاسبه حجم صادرات بدین صورت عمل می
آید (تقاضاي کل از جمع تقاضاي ستانده، میزان واردات هر بخش به دست می

صادرات )، میزان 3شود). سپس، با استفاده از رابطه (نهایی و واسطه حاصل می
)، مقدار صادرات برآورد 2شود. در نهایت با به کارگیري معادله (مجدد محاسبه می

گیرد.شده و مورد بررسی قرار می
دهد که بخش هاي نفت خام و گاز طبیعی، نتایج حاصل از برآورد نشان می

هاي اول تا کک و مواد شیمیایی و فلزات اساسی و محصوالت فلزي فابریکی، رتبه
هاي اقتصادي استان از نظر حجم صادرات دارند. حجم در میان بخشسوم را

میلیون ریال 582/053/512صادرات برآورده شده نفت خام و گاز طبیعی استان 
درصد از حجم صادرات منطقه را به خود 70) بوده که 1390(به قیمت سال 

درصد از حجم 25دهد. بخش کک و مواد شیمیایی نیز نزدیک اختصاص می
95بنابراین این دو بخش روي هم منطقه را به خود اختصاص داده است؛ صادرات 

درصد از صادرات منطقه را دارا هستند.
اختالف بین سهم رتبه دوم (کک و مواد شیمیایی) و سوم (فلزات اساسی و 

هاي استان از نظر میزان صادرات، قابل توجه است. محصوالت فلزي فابریکی) بخش

.1هاي مجلس. صفحه مرکز پژوهش13989گزارش شماره 32
.3هاي مجلس. صفحه مرکز پژوهش13989گزارش شماره 33

34 www.sci.org
بخش جدول 71هاي اصلی استان، به منظور جلوگیري از پیچیدگی محاسبات و در نظر گرفتن بخش35

هاي توتون و تنباکو و اند. به عنوان مثال، استان خوزستان در فعالیتبخش تجمیع شده26ستانده به -داده
هایی آالت دفتري، حسابداري و محاسباتی فاقد ستانده است. از سوي دیگر استان، در فعالیتنساخت ماشی

گردد، نظیر دباغی و ساخت سایر تجهیزات حمل و نقل داراي مقدار ستانده پایینی است. بنابراین،سعی می
وند.گیرند، ادغام شدر یک کد فعالیت قرار میISICهاي فوق با بخش هایی که طبق کد بخش
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 درصد از حجم صادرات منطقه را 25ش کک و مواد شیمیایی در حالی که بخ
درصد از حجم صادرات 7/1داراست، فلزات اساسی و محصوالت فلزي فابریکی تنها 

منطقه را به خود اختصاص داده است.
هاي فوق، کشاورزي، حمل و نقل، پست و مخابرات و محصوالت پس از بخش

هستند. هاي بعد را داراغذایی و آشامیدنی، رتبه
بخش نفت خام و گاز 3توان گفت، صادرات منطقه بر بنابراین به طور کل می

طبیعی، کک و مواد شیمیایی و فلزات اساسی و محصوالت فلزي فابریکی تمرکز 
).1(طبق پیوست 36دارد

CHARMهاي اقتصادي استان با استفاده از روشبررسی تراز تجاري بخش- 2- 6

بخش نفت خام 4دهد که در صادرات و واردات استان نشان میبررسی تفاوت حجم 
و گاز طبیعی، کک و مواد شیمیایی، فلزات اساسی و محصوالت فابریکی و توزیع 
آب، تراز تجاري مثبت وجود دارد. یعنی میزان صادرات بیش از واردات است. در 

ماشین ضمن، بیشترین تراز تجاري منفی استان مربوط به دو بخش ساخت انواع
باشد.آالت و خدمات عمده فروشی و خرده فروشی می

هاي نفت خام، گاز از سوي دیگر، بیشترین تراز تجاري مثبت مربوط به بخش
827/007/171طبیعی و کک و مواد شیمیایی است. تراز تجاري کل استان برابر با 

گاز میلیون ریال است. در واقع اثر تراز تجاري مثبت چهار بخش نفت خام و 
طبیعی، کک و مواد شیمیایی، فلزات اساسی و محصوالت فلزي فابریکی و توزیع 

بخش دیگر اقتصاد استان را پوشش 22آب توانسته است، اثر تراز تجاري منفی 
).1طبق پیوست دهد (

هاي نفت خام و گاز طبیعی دهد که بخشبخش اقتصادي استان نشان می26بررسی سهم مکانی 36
) 07/1) و آب (13/1)، فلزات اساسی و محصوالت فلزي فابریکی (08/2)، کک و مواد شیمیایی (36/4(

مکانی بیش از تخصصی هستند (ارقام درون پرانتز، نشان دهنده سهم مکانی است). به بیان دیگر داراي سهم
رود هر چه سهم مکانی یک بخش در منطقه بیشتر باشد، هاي اقتصاد فضا، انتظار میهستند. طبق تئوري1

گردد، نتایج حاصل از میزان صادرات میل به صادرات در آن بخش بیشتر باشد. همانگونه که مالحظه می
ه است.هاي اقتصادي کامال منطبق بر اندازه سهم مکانی به دست آمدبخش
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ي موجود در بخش هاي اقتصاد استانبررسی ناهمگنی کاالها-3- 6
بر پایه ناهمگنی است و یکی از CHARMهمانگونه ذکر گردید، اساس روش 

عوامل موثر بر صادرات مجدد، ناهمگنی کاالي مورد نظر است. در این بخش به 
بین 37شود. میزان ناهمگنیهاي استان پرداخته میبرآورد میزان ناهمگنی بخش

نهایت است. اگر مقدار بدست آمده برابر صفر باشد، بدین مفهوم است که صفر تا بی
شود.در بخش مورد نظر، کاالیی همگن تولید می

دهد که بیشترین میزان ناهمگنی میان کاالهاي نتایج پژوهش نشان می
هاي اقتصادي استان به کک و مواد شیمیایی، منسوجات و الستیک و بخش

هاي نفت خام و گاز طبیعی، برق، توزیع اختصاص دارد. در ضمن بخشپالستیک 
هایی هستند که فروشی بخشگاز، آب، ساختمان و خدمات عمده فروشی و خرده

).1طبق پیوست شوند (شامل کاالهاي همگن می

برآورد میزان صادرات مجدد- 4- 6
و مواد هاي کک دهد که بخشبرآورد میزان صادرات مجدد استان نشان می

شیمیایی، فلزات اساسی و محصوالت فلزي فابریکی، حمل و نقل، پست و مخابرات 
هاي اقتصادي استان دارا هاي اول تا چهارم را در میان بخشو کشاورزي، رتبه

درصد از حجم صادرات مجدد 63هستند. بخش کک و مواد شیمیایی به تنهایی 
هاي دوم تا چهارم را دارا که رتبههایی استان را به خود اختصاص داده است. بخش

بخش فوق 4درصد از صادرات مجدد استان را دارند. بنابراین 6هستند، هر کدام 
).1طبق پیوست درصد صادرات مجدد استان را دارا هستند (82روي هم رفته، 

درصد از کل حجم تجاري 66/8الزم به ذکر است که صادرات مجدد استان 
. نسبت کم بدست آمده به این دلیل است که بخش نفت شوداستان را شامل می

).1طبق پیوست ناچیزي دارد (38خام و گاز طبیعی، صادرات مجدد

آید و به مناطق تعمیم ستانده کشور به دست می-) و از جدول داده3میزان ناهمگنی با استفاده از رابطه (37
زیرا طبق نظر کروننبرگ، ناهمگنی کاالهاي موجود در یک بخش به ساختار تولید آن کشور شود.داده می

بستگی دارد و بین مناطق مختلف کشور تفاوتی ندارد.
درات مجدد این بخش بسیار ناچیز است. چون میزان ناهمگنی آن طبق برآورد، معادل مقدار صا38

شود. الزم به ذکر است که بخش نفت خام و گاز باشد. بنابراین همگن در نظر گرفته میمی000013/0
درصد از حجم تجاري منطقه را به خود اختصاص داده است.40طبیعی به تنهایی 
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 )CHARMپیوند پیشین کل (ضرائب فزاینده به روش- 5- 6
هاي ساخت انواع ماشین آالت، دهد که بخشنتایج حاصل از این شاخص نشان می

فابریکی و الستیک و پالستیک در استان پیشرو فلزات اساسی و محصوالت فلزي 
آالت بدین صورت در خصوص بخش ساخت انواع ماشین576/2هستند. مقدار 

شود که اگر تقاضاي نهایی این بخش یک واحد افزایش یابد، تولید در کل تفسیر می
واحد افزایش می یابد.576/2استان 

هاي آخر گاز طبیعی رتبههاي کانی غیرفلزي، گاز، نفت خام ودر ضمن، بخش
).1طبق پیوست استان را از نظر این شاخص دارا هستند (

CHARMپیوند پسین کل به روش -6- 6

هاي سایر معادن، الستیک و پالستیک و دهد که بخشنتایج این شاخص نشان می
هاي اقتصادي استان، باالترین میزان پیوند آالت در بین بخشساخت انواع ماشین

در خصوص بخش سایر معادن بدین گونه 06/6دارند. به عنوان مثال رقم پسین را
شود که اگر ارزش افزوده بخش سایر معادن یک واحد افزایش یابد، تولید تفسیر می

یابد.واحد افزایش می06/6در کل استان 
هاي آموزش، نفت خام و گاز طبیعی و خدمات امور عمومی در ضمن، بخش

).1طبق پیوست (هاي اقتصادي دارا هستندمیان بخشهاي آخر را دررتبه

)AFLQپیوند پیشین کل (ضرائب فزاینده به روش -7- 6
دهد که محصوالت الستیکی و پالستیکی، نتایج حاصل از این روش نشان می

هاي اول تا سوم محصوالت غذایی و آشامیدنی و حمل و نقل، پست و مخابرات رتبه
هاي پوشاك و ادي استان دارا هستند. در ضمن، بخشهاي اقتصرا در میان بخش

هاي آخر را به خود اختصاص دباغی، توزیع گاز و نفت خام و گاز طبیعی رتبه
در خصوص بخش الستیک و پالستیک بدین صورت تفسیر 75/1اند. مقدار داده
شود که اگر تقاضاي نهایی بخش مذکور یک واحد افزایش یابد، تولید در کل می

).1طبق پیوست (یابدواحد افزایش می75/1استان

AFLQپیوند پسین کل به روش - 8- 6

هاي برق، الستیک و پالستیک و دهد که بخشنتایج حاصل از این روش نشان می
هاي اقتصادي استان دارا کک و مواد شیمیایی رتبه اول تا سوم را در میان بخش
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امور عمومی سه ردیف آخر هاي بهداشت، آموزش و خدماتهستند. در ضمن بخش
شود که اگر در خصوص بخش برق بدین گونه تفسیر می45/1را دارا هستند. مقدار 

45/1ارزش افزوده بخش مورد نظر یک واحد افزایش یابد، تولید در کل استان 
).1طبق پیوست (یابدواحد افزایش می

AFLQو CHARMمقایسه پیوند پیشین حاصله از دو روش - 9- 6

بخش 25دهد که در یسه مقادیر برآورد شده در خصوص پیوند پیشین نشان میمقا
است. AFLQبیش از روش CHARMبخش اقتصادي استان، مقادیر روش 26از 

آالت، پوشاك و دباغی و فلزات هاي ساخت ماشینبیشترین اختالف مربوط به بخش
روش نیز اساسی و محصوالت فلزي فابریکی است. ضریب همبستگی میان دو 

).2و 1هاي طبق پیوست(+ و معنی دار است 475/0
شود، همبستگی بین دو شاخص نسبتاً ضعیف است. همانگونه که مالحظه می

اي به طور کل این تفاوت ناشی از این امر است که ناحیه اول در هر روش به گونه
متفاوت است روش الوه، مقدار تقاضاي نهایی در دو شود. به عمتفاوت ساخته می

شود.هاي بعد توضیح داده میکه در بخش

AFLQو CHARMمقایسه پیوند پسین حاصله از دو روش -10- 6

دهد که در تمامی مقایسه مقادیر برآورد شده در خصوص پیوند پسین نشان می
است. بیشترین AFLQبیش از روش CHARMهاي ذکر شده، مقادیر روش بخش

سایر معادن، الستیک و پالستیک و ساخت انواع هاي اختالف مربوط به بخش
ماشین آالت است.

دار است. همانگونه که + و معنی357/0ضریب همبستگی میان دو روش نیز 
شود، همانند پیوند پیشین کل، همبستگی بین دو شاخص نسبتاً مالحظه می

ضعیف است. دلیل این امر تفاوت، نحوه برآورد ناحیه اول جدول و مقدار ارزش
).2و 1هاي طبق پیوست(باشد افزوده در دو روش می

ام و گاز طبیعی در استان خوزستانتحلیل وضعیت بخش نفت خ-11- 6
درصد از صادرات استان مربوط به بخش نفت 70دهد کهنتایج پژوهش نشان می

درصد ستانده مربوط به این بخش و 50خام و گاز طبیعی است. از سوي دیگر 
درصد مربوط به بخش کک و مواد شیمیایی (به عنوان صنایع پایین دستی 7/24
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 الذکر ود که بخش فوقربنابراین انتظار میباشد؛ بخش نفت خام و گاز طبیعی) می
CHARMدر رشد منطقه نقش مهمی ایفا کند. لیکن بررسی پیوندها (چه در روش 

ترین عملکرد در دهد که این بخش داراي ضعیف) نشان میAFLQو چه در روش
منطقه است.

توان بخش مورد نظر را به عنوان بخش پیشرو منطقه معرفی کرد. بنابراین نمی
ساختار اقتصاد ایران و به تبع آن استان خوزستان، منطبق بر توان گفت که می

اي ساختار دولت نفتی است. بنابراین بخش نفت خام و گاز طبیعی ماندگاري واسطه
توان و نباید نقش این بخش را در پایینی در چرخه تولید دارد. با این وجود نمی

منطقه نباید یامنطقه نادیده گرفت. صرف پیشرو بودن یک بخش در یک کشور و
توجیه مناسبی براي تمرکز بیش از حد روي آن باشد. بلکه باید ماهیت سایر 

ها نیز مورد توجه قرار گیرد. ممکن است بخشی داراي پیوندهاي ضعیفی بخش
هاي بالقوه اي، داراي ظرفیتباشد ولی با توجه به روند تکنولوژي و شرایط منطقه

دي باشد که بتوان با مدیریت صحیح و بسترسازي هاي منحصر به فرفراوان و ویژگی
مناسب، نقش محوري در فرآیند رشد ایفا نماید. در این راستا، بخش نفت خام و 

توان مثال بارزي دانست که اگر گاز طبیعی (چه در ایران و چه در خوزستان)، را می
. تواند نقش بخش پیشرو را داشته باشداي شود، میبه ماهیت آن توجه ویژه

و مصرف واسطه در دو روشمقایسه مقادیر ارزش افزوده -12- 6
، آمارهاي ارزش افزوده و AFLQذکر گردید، در روش 1همانگونه که در جدول 
اي مرکز آمار ایران مطابقت دارند، حال آن که هاي منطقهمصرف واسطه با حساب

شوند.این مقادیر برآورد میCHARMدر روش
دهد:دست آمده از دو روش را نشان می، مقادیر به 3جدول

CHARMو AFLQمقادیر ارزش افزوده و مصرف واسطه دو روش : 3جدول

ارزش افزوده (میلیون روش
ریال)

مصرف واسطه 
ستانده (میلیون ریال)(میلیون ریال)

AFLQ267/616/831193/655/333460/271/165/1
CHARM559/868/839902/402/325460/271/165/1

: محاسبات پژوهشمأخذ

حدود CHARMشود، جمع کل ارزش افزوده در روش همانگونه که مالحظه می
AFLQکه مقادیر مصرف واسطه در روشاست. در حالیAFLQبیش از روش 1%
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بنابراین به طور کل اختالف فاحشی است؛ CHARMبیش از روش %5/2حدود 
روش وجود ندارد.بین این دو متغیر در دو 

اي در دو روشیی و تقاضاي واسطهمقایسه مقادیر تقاضاي نها- 13- 6
و AFLQاي در دو روش مقادیر تقاضاي نهایی و تقاضاي واسطه4جدول 

CHARM.را نشان می دهد

CHARMوAFLQمقادیر تقاضاي نهایی و تقاضاي واسطه اي در دو روش : 4جدول

تقاضاي نهایی (میلیون روش
تقاضاي کل (میلیون تقاضاي واسطه اي (میلیون ریال)ریال)

ریال)
AFL

Q
747/757/997713/513/167460/271/165/1

CH
ARM

998/540/389/1902/402/325900/943/714/1

: محاسبات پژوهشمأخذ

شود، اختالف مقادیر در دو روش قابل توجه است. دلیل همانگونه که مشاهده می
اي دانست. در روشتوان در نحوه درج واردات در جدول منطقهمیاین اختالف را

CHARMشود و با توجه به ساختار استان ها منظور می، واردات کل بخش
شود که از نظر پیوند پسین قوي هستند. هایی انجام میخوزستان، واردات در بخش

ع به عنوان مثال سه بخش سایر معادن، الستیک و پالستیک و ساخت انوا
و از نظر پیوند پسین پیشرو CHARM(این سه بخش در روش آالت،ماشین

اند. بنابراین از کل واردات استان را به خود اختصاص داده%19هستند) جمعا 
ستانده واردات کل منظور شده باشد و - هنگامی که در ناحیه اول جدول داده

قوي نیز داشته باشند، هایی که داراي واردات کل باالیی هستند، پیوند پسینبخش
یابد.اي افزایش میمقدار تقاضاي واسطه

در خصوص اختالف تقاضاي نهایی، باید به ساختار دو جدول توجه نمود. 
، تقاضاي نهایی از AFLQشود، در روش مشاهده می3گونه که در پیوست همان

روش . حال آنکه در 39آیددست میهاي بها از تقاضاي واسطهکسر ستانده بخش
CHARMشود. ، تقاضاي نهایی از جمع تقاضاي نهایی داخلی و صادرات حاصل می

اي در این روش، معادل تقاضاي کل از سوي دیگر جمع تقاضاي نهایی و واسطه

شود که در بخش تقاضاي نهایی، واردات از هاي موجود در ایران، فرض میبه دادهدر این روش، با توجه 39
خارج از کشور به صورت یک بردار ستونی با ارقام منفی قرار دارد.
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 شود که برابر با جمع ستانده و واردات کل است. بنابراین تفاوت منشاء محاسبه می
قادیر محاسبه شده فرق داشته تقاضاي نهایی در دو الگو موجب شده است که م

باشند.

هاگیري و ارائه پیشنهادنتیجه-7
توان خالصه نتایج حاصل از پژوهش را به صورت زیر بیان با توجه به موارد فوق می

نمود:

درصد از حجم تجاري استان به صادرات مجدد اختصاص دارد. این در 66/8*
درصد از حجم صادرات 63تنهاییحالی است که بخش کک و مواد شیمیایی، به 

هاي فلزات اساسی و محصوالت مجدد استان را به خود اختصاص داده است. بخش
فلزي فابریکی، حمل و نقل، پست و مخابرات و کشاورزي نیز به ترتیب بیشترین 

بخش فوق 4سهم را از صادرات مجدد استان دارا هستند. الزم به ذکر است که 
).1درات مجدد استان را دارا هستند (طبق پیوست درصد از صا82روي هم 

AFLQو CHARMهاي پیشین و پسین در دو روش رتبه بندي شاخص*

متفاوت از یکدیگر است. دلیل این امر را ناشی از دو نکته دانست: اول آنکه، ناحیه 
بر مبناي سهم ستانده منطقه به کشور هر بخش CHARMاول جدول در روش 

تعدیالت اندازه منطقه و بخش تخصصی AFLQشود در حالی که روش محاسبه می
AFLQو CHARMکند. ضمن این که نحوه درج واردات در دو الگوي را لحاظ می

اي بین مناطق کشور درج واردات واسطهAFLQالگوي . در40کامالً متفاوت است
الی که صادرات مجدد در نظر گرفته نشده است. حال آنکه در الگوي شود در حمی

CHARMشود. به عالوه، صادرات مجدد نیز لحاظ واردات کل در جدول منظور می
).3شود (طبق پیوست می

با توجه به موارد فوق، ضریب همبستگی پیوند پیشین کل بین دو روش 
دار هستند. این امر دو معنی+ و هر 357/0+ و در خصوص پیوند پسین کل، 475/0

دهد که همبستگی پیوندهاي پیشین و پسین در دو روش نسبتاً ضعیف نشان می
).3است (طبق پیوست 

آورده شده است.3در پیوست AFLQو CHARMساختار دو الگوي 40
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هاي اقتصادي استان بیانگر آن است که ناهمگنی کاالهاي بخشمطالعه*
هاي کک و مواد شیمیایی، منسوجات و الستیک و پالستیک داراي بیشترین بخش

هاي برق، توزیع گاز، آب، ساختمان، نفت ناهمگنی هستند. در ضمن بخشمیزان 
خام و گاز طبیعی و خدمات عمده فروشی و خرده فروشی داراي کاالهاي همگن 

).1هستند (طبق پیوست 
شود:در این راستا پیشنهاد می

هاي کشور نیز براي دیگر استانCHARMستانده به روش -جدول داده*
ز این طریق بتوان به نقش صادرات مجدد در مناطق مختلف ایران تدوین شود تا ا

پی برد. زیرا اگرچه حجم صادرات مجدد در اقتصاد ایران همانند دوبی و سنگاپور 
نیست، لیکن بین مناطق کشور این پدیده وجود دارد و حائز اهمیت است. همانگونه 

منطقه به صادرات درصد از تجارت 66/8که مالحظه گردید در استان خوزستان، 
مجدد اختصاص دارد.

درصد از ستانده استان به بخش نفت خام و گاز طبیعی 50با توجه به آنکه *
دستی آن، در هاي باالدستی و پایینشود که بخشاختصاص دارد، پیشنهاد می

استان تقویت شوند.
را براي توان زمینه ها در آینده، میبینی کاهش و یا لغو تحریمبا توجه به پیش

هاي باالدستی نفت) هایی نظیر حمل و نقل و حفاري (به عنوان بخشتوسعه بخش
دستی نفت) و کک و مواد شیمیایی و الستیک و پالستیک (به عنوان بخش پایین

در استان فراهم نمود.
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 :فهرست منابع
برآورد و ). 1393عباس عصاري و علیرضا ناصري. (آزادي نژاد، علی، اسفندیار جهانگرد،

و روش AFLQاي از طریق روشهاي اقتصادي منطقهمقایسه شاخص انتشار فعالیت
.65- 82):69(1هاي اقتصادي، تعدیل شده آن. فصلنامه پژوهش ها و سیاست

). 1391اسفندیار جهانگرد و علیرضا ناصري. (آزادي نژاد، علی، عباس عصاري آرانی،
(مطالعه موردي استان تهران). AFLQتعدیلی بر روش سهم مکانی تعدیلی فلگ

.1- 23):17(1فصلنامه مدلسازي اقتصادي،
). بررسی جایگاه بخش صنایع وابسته به 1393بانویی، علی اصغر و علیرضا ویسی. (

ستانده. اقتصاد کشاورزي و -کشاورزي در اقتصاد استان کرمانشاه با استفاده از رویکرد داده
.1-35): 85(1توسعه، 
). آزمون 1387مهدي کرمی و ایمان آزاد. (علی اصغر، فاطمه بزازان، سهیال پروین،بانویی،

استان کشور. فصلنامه 28رابطه بین اندازه نسبی و ضرایب واردات مناطق: مطالعه موردي 
.1-25): 20(1هاي اقتصادي، بررسی

متقابل ). بررسی ارتباط 1391فاطمه حیات غیبی و محمود دانشور. (شاهنوشی، ناصر،
4اي، هاي اقتصاد استان خراسان. اقتصاد و توسعه منطقهبخش کشاورزي با سایر بخش

)2 :(24-1.
). بررسی تأثیرات اجزاي تقاضاي نهایی بر 1393کرباسی، علی و هادي رفیعی دارانی. (

ستانده در استان خراسان رضوي. اقتصاد - مصرف آب در بخش کشاورزي: تحلیل داده
.37-63): 85(1ه، کشاورزي و توسع
.http://www.sci.org، 1390اي سالهاي منطقه). حساب1394مرکز آمار ایران. (

ستانده براي -هاي آماري بهنگام سازي جدول داده). پایه1394هاي مجلس. (مرکز پژوهش
هاي اقتصادي، ، معاونت پژوهش13989(ویرایش دوم). گزارش شماره مسلسل 1390سال

تصادي.دفتر مطالعات اق
-). برآورد ضرائب اندازه نسبی منطقه در محاسبه ضرایب داده1390منتظري، محمدرضا. (

اي (ده منطقه کشور). رساله دکترا به راهنمایی دکتر علی اصغربانویی. ستانده منطقه
دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی.
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 پیوست: 

اسامی بخش هاي اقتصادي استان به همراه شاخص هاي محاسبه شده: 1پیوست

صادرات مجددناهمگنی
(میلیون ریال)

واردات(میلیون 
ریال)

صادرات(میلیون 
نام بخشریال)

کشاورزي053/0659/719/6757/387/32829/359/3
نفت خام و گاز طبیعی000/0624/6312/3582/053/512
سایر  معادن045/0576/296533/263/5288/148

محصوالت غذایی و 054/0509/983/4736/128/35755/491/2
آشامیدنی

منسوجات192/0800/446/1420/638/7400/723
پوشاك و دباغی121/0308/827394/751/6654/413
چوب و کاغذ013/0039/107779/871/5520/53
کک و مواد شیمیایی220/0348/987/69674/993/34556/350/179
الستیک و پالستیک128/0076/112/1343/588/6033/556
کانی غیرفلزي088/0479/478/1175/201/4240/739

فلزات اساسی و محصوالت 073/0826/510/7413/755/3033/297/12
فلزي فابریکی

ساخت انواع ماشی آالت022/0184/119/2584/933/91592/059/1
مبلمان و بازیافت117/0862/203/1852/132/7931/601
برق000/00880/1010
توزیع گاز000/00111/793/70
آب000/000750/727
ساختمان000/00779/019/430

عمده فروشی و خرده 000/00602/652/710
فروشی

هتل و رستوران050/0496/877281/697/10748/438

حمل و نقل، پست و 062/0371/737/6718/169/26686/368/3
مخابرات

بانک و بیمه008/0398/279070/709/22699/139

-خدمات مسکونی و داللی026/0821/088/3331/366/66410/544/1
کرایه و کسب و کار

خدمات امور عمومی007/0620/446999/925/16310/233
آموزش008/0851/341740/756/16925/170
بهداشت003/0859/117958/213/15929/58
سایر خدمات015/0792/334998/615/10396/167
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هاي محاسبه شدههاي اقتصادي استان به همراه شاخصاسامی بخش: 1ادامه پیوست
پیوند پسین کل 

AFLQروش
پیوند پیشین کل 

AFLQروش 
پیوند پسین کل 

CHARMروش
پیوند پیشین کل 

CHARMروش
نام بخش

کشاورزي277/1326/193/1440/1
نفت خام و گاز طبیعی064/1017/106/1060/1
سایر  معادن402/1277/106/6433/1

محصوالت غذایی و 120/1492/146/1174/2
آشامیدنی

منسوجات087/1318/133/4209/2
پوشاك و دباغی123/1072/195/3121/2
چوب و کاغذ363/1233/171/5171/2
کک و مواد شیمیایی418/1341/162/1040/2
الستیک و پالستیک418/1757/190/5273/2
کانی غیرفلزي311/1374/154/2084/1

فلزات اساسی و 385/1322/193/1296/2
محصوالت فلزي فابریکی

ساخت انواع ماشی آالت067/1262/174/5576/2
مبلمان و بازیافت093/1359/131/2147/2
برق453/1227/137/2423/1
توزیع گاز362/1044/132/2073/1
آب334/1431/172/2742/1
ساختمان044/1448/120/1937/1

عمده فروشی و خرده 164/1269/149/2365/1
فروشی

هتل و رستوران106/1243/101/2759/1

حمل و نقل، پست و 221/1465/102/2589/1
مخابرات

بانک و بیمه379/1195/195/4393/1

065/1092/157/1263/1
خدمات مسکونی و 

کرایه و کسب و -داللی
کار

خدمات امور عمومی010/1296/105/1387/1
آموزش010/1148/106/1233/1
بهداشت016/1224/110/1330/1
سایر خدمات108/1234/172/1394/1
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 در خصوص ضریب همبستگی پیوندهاي پیشین و پسین در دو SPSSنتایج خروجی: 2پیوست
CHARMوAFLQروش

Correlations For Backward Linkage

VAR00001 VAR00002

VAR00001

Pearson Correlation 1 *.475

Sig. (2-tailed) .014

N 26 26

VAR00002

Pearson Correlation *.475 1

Sig. (2-tailed) .014

N 26 26

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlations For Forward linkage

VAR00001 VAR00002

VAR00001

Pearson Correlation 1 *.357

Sig. (2-tailed) .033

N 26 26

VAR00002

Pearson Correlation .357 1

Sig. (2-tailed) .033

N 26 26

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
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CHARMوAFLQستانده منطقه اي در دو روش -ساختار جدول داده:3پیوست

AFLQاي در روش ستانده منطقه-ساختار جدول داده

ناحیه اولناحیه دوم

ستانده
واردات 

از خارج

تقاضاي 

نهایی(شامل 

واردات 

خارج از 

کشور)

تقاضاي 

واسطه اي
ناحیه اولبین بخشیمبادالت واسطه اي 

مصرف واسطه اي

ناحیه سوم ارزش افزوده

واردات واسطه اي بین مناطق

ستانده

CHARMستانده منطقه اي در روش -ساختار جدول داده

ناحیه اولناحیه دوم

صادراتتقاضاي کل
تقاضاي نهایی 

داخلی

تقاضاي 

واسطه اي

مبادالت واسطه اي بین 

بخشی
ناحیه اول

مصرف واسطه اي

ناحیه سوم ارزش افزوده

ستانده

واردات کل

عرضه کل


