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 چارم روش به اصفهان و تهران یهااستان یامنطقه نیب تجارتبرآورد 
 

 * فاطمه بزازانو  * الهام شاداب فر
 

 30/07/1397تاريخ پذيرش:           18/07/1396تاريخ وصول: 
 

 چكیده
تجارت بین مناطق در سطح  از کاملي صويرقادر است ت ،ایبین منطقه ستانده-دادهتحلیل 

در دسترس بودن جدول  ،دسترسي به اين تحلیل یهای اقتصادی را نشان دهد. الزمهبخش

توسط نهادهای رسمي در  ،جداولاين نوع  کهجاييآناز  . است 1ایداده ستانده بین منطقه

های غیرآماری موجود در ادبیات داده ا الزم است که با  استفاده از روش؛شوندايران تهیه نمي

 ،حاضر یهدف اصلي مقاله ،آن اقدام گردد. در همین راستا ینسبت به تهیه ،ایستانده منطقه

 دوجدول داده ستانده   یتهیه منظوربه ،برآورد تجارت بین دو استان بزرگ تهران و اصفهان

انجام  چارمجدول به روش  یتهیه .آيدبدست نمي يملاقتصاد  هاآنکه از جمع  است ایمنطقه

المللي مناطق فوق را نیز بلكه تجارت بین ،یامنطقه نیب تجارتشده که قادر است نه تنها 

 1931ملي آماری سال  یعبارتند از: جدول داده ستانده ،های آماری تحقیقپايه .کندبرآورد 

بخش اقتصادی،  27ای استان تهران و اصفهان در سطح های منطقهمرکز آمار ايران و حساب

 از يحاک اين پژوهش، یهاافتهياند. بخش تقلیل يافته 3به قابل ارائه شدن نتايج  منظوربهکه 

پنج برابر وابستگي استان تهران به اصفهان  ،وابستگي استان اصفهان به تهران که است آن

ساخت ساير است. ارزش کل تجارت  بخشدر  ،بیشترين واردات دو منطقه از يكديگر .است

 واردات نيباالترهزار میلیارد ريال است.  661و  645های تهران و اصفهان ای استانبین منطقه

 ،ييایمیش مواد انواع بخش به مربوط و اصفهان هر دو تهران هایاستان يالمللنیب و صادرات

ضريب واردات نشان  یاست. محاسبه ساير ساختو  ابزار و زاتیتجه آالت،نیماش ،يکان ،یلزف

و باالترين ضريب  193/1باالترين ضريب واردات بخشي استان تهران از اصفهان  که دهدمي

 و هر دو در بخش ساخت ساير صنعت است. 493/7واردات استان اصفهان از تهران 

 JEL: R12 بندیطبقه

 تهران، اصفهان، ،يامنطقه دو ستانده - داده جدول ،يامنطقه نیب تجارتهای کلیدی: واژه
   واردات بيضر واردات، صادرات،

                                                           
 تهران، ايران.دانشجوي دکتري اقتصاد، دانشگاه الزهرا ،  
 ي مسئول()نويسنده، تهران، ايران.  دانشیار اقتصاد، دانشگاه الزهرا 

(Fbazzazan@alzahra.ac.ir) 
1 IRIO: Inter-Regional Input-Output Table  
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 مقدمه  -1

ت اقتصاد بیانگر اهمیّ ،تاکنون 1980 ياي از دهههاي اقتصاد منطقهپژوهش

ي بوده است. دستیاب يامنطقه اقتصاد يزهايتما و هايژگيو اي به ويژه شناختمنطقه

هايي که بدون دسترسي به منابع آماري معتبر از يک طرف و مدل ،به اين امر مهم

اي باشند از طرف ديگر، ممکن نخواهد بود. هاي منطقهبه بیان ويژگي و تفاوتقادر 

براي را بخش اقتصادي  77اي در سطح هاي منطقهحساب ،هر چند مرکز آمار ايران

شر ساالنه منت ،با ارقام متناظرشان در سطح ملي سازگار هستند کامالًاستان که  31

کن ولی ؛سازداي را برآورده ميتصاد منطقهکند و منبع آماري غني براي شناخت اقمي

ه و الزم است ک نیستاي کافي هاي کالن بخشي منطقهها و سیاستريزيدر برنامه

  هاآنآمارهاي فوق در قالب و چارچوب نظري اقتصادي تحول يابند تا بتوان از 

اده استفاي اي و بین منطقههاي منطقهگذاري الگوي اقتصادي در سیاست عنوانبه

 کرد.

يکي از الگوهايي است که بستر  ،ايستانده منطقه -الگوي مبتني بر داده 

و کاربردهاي کرده است پذير اي را امکانهاي منطقهگذاريبخشي و سیاستشناخت

ستانده -اي دارد. از الزامات استفاده از الگوهاي دادهمتعددي در اقتصاد منطقه

 اي است. منطقه در دسترس بودن جداول ،ايمنطقه

، دو 7ايمنطقهبه سه نوع تک  ايمنطقهجداول  ،بندي کليدر يک تقسیم   

 ييک نسخه ،ايمنطقه جدول تکشوند. ميبندي دسته 4ايمنطقه چندو  3ايمنطقه

مینیاتوري از اقتصاد ملي است و يک سیستم اقتصادي و نظام حسابداري بخشي را 

هاي اقتصادي و نهادها در يک منطقه يا فعالیت يکلیه ،دهد که در آننشان مي

اي به دو گروه مانند استان قابل تعريف است. جداول دو منطقه ،قلمرو جغرافیايي

 شوند؛ گروه اول، سیستم اقتصادي و نظام حسابداري بخشي را نشان تقسیم مي

 رمورد مطالعه و ديگري ساي ييکي منطقه ،دهد که اقتصاد ملي به دو منطقهمي

يد؛  آمي دستبهاقتصاد ملي  ،شود و از جمع اين دو منطقهاقتصاد ملي تفکیک مي

که  ملّيگروه دوم، سیستم اقتصادي و نظام حسابداري بخشي دو منطقه از اقتصاد 

 تر است. از اقتصاد ملي کوچک هاآنجمع 

                                                           
2 Single region Input-Output Table  
3 Inter-regional Input-Output Table  
4 Multi-regional Input-Output Table  
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اي، يک سیستم اي و دو منطقهاي، همانند جدول تک منطقهجدول چند منطقه

اقتصادي و نظام حسابداري بخشي است که در آن اقتصاد ملي به بیش از دو منطقه 

اقتصاد ملي حاصل  هاآنبا توزيع جغرافیايي چندمکاني تقسیم شده که از جمع 

 شود. مي

اي در ايران در قالب منطقه يندهجداول يا ضرايب داده ستا يمطالعات تهیه

 اياي و يا دو منطقهنامه، اغلب در سطح تک منطقهمقاله، طرح پژوهشي و يا پايان

 يعني جداول ،)که از جمع دو منطقه اقتصاد ملي بدست مي آيد( است. دو مورد ديگر

د نفضايي کمتر از اقتصاد ملي داشته و يا داده ستانده چ هاآناي که جمع دو منطقه

 ،ستانده-دادهاي تدوين جدول و يا ضرايب هشود. روشاي، مطالعاتي ديده نميمنطقه

: ايهروشاغلب رويکردها غیرآماري و از باال به پايین بوده و شامل داراي تنوع است و 

 ،هاي سهم مکانياست. کانون توجه روش 6، ترازکااليي و چارم8انواع سهم مکاني

جدول موضوع فرعي آن به  يداخلي است و تهیه يستانده-ضرايب داده يمحاسبه

و نوع اصالح شده آن  7در حالي که خاستگاه اصلي روش تراز کااليي ؛آيدحساب مي

جدول داده ستانده  ي( مطرح شد، تهیه7009و  7007) 5چارم، که توسط کروننبرگ

( آن 7018و کروننبرگ ) 9توبین 7018در سال  بعداًاي متعارف است که تک منطقه

 اي بسط و گسترش دادند. اي و چند منطقهرا براي دو منطقه

 ،ملي يداخلجدول داده ستانده  ،هاي سهم مکانيالزم به ذکر است که در روش

در حالي که در روش  ؛اي استمنطقه يضرايب داده ستانده يمبناي محاسبه

ملي جهت محاسبه جدول داده  فمتعارترازکااليي و چارم از جدول داده ستانده 

ستانده داخلي و متعارف، در  -شود. تفاوت جدول دادهاي استفاده ميستانده منطقه

در جدول داخلي و در  ايواسطهالمللي در ماتريس مبادالت واردات بین نکردنلحاظ 

هاي سهم مکاني امکان در روش ،نظر گرفتن آن در جدول متعارف است. عالوه بر اين

  شود.نیز ناديده گرفته مي 10همزمان دو طرفه تجارت

                                                           
5 LQ: Location Quotient 
6 CHARM: Cross-Hauling Adjusted Regionalization Method 
7 CB: Commodity Balance 
8 Kronenberg 
9 Többen 
10 Cross-Hauling   
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 دواي برآورد تجارت بین منطقه حاضر، يمقاله هدف ،در راستاي مطالب فوق

اي به روش از طريق برآورد جدول داده ستانده دو منطقه 11اصفهان و تهران استان

با توجه  که کوچکتر از اقتصاد ملي است. قابل ذکر است هاآنچارم است که جمع 

 حاضر ياي در ايران، مقالهجدول و يا ضرايب داده ستانده منطقه يبه ادبیات تهیه

اي که جمع از دو جهت داراي نوآوري است: اول، برآورد جدول داده ستانده دو منطقه

جدول که از روش چارم  يکوچکتر از اقتصاد ملي است. دوم، روش محاسبه هاآن

 استفاده شده است. 

هاي برآورد تجارت بین تفاده از روش چارم و تفاوت آن با ساير روشعلت اس

 ،يمکان سهم يهاروش درسهم مکاني در اين است که هايروش ويژهبه ،ايمنطقه

 بهشود و يا وارد کننده، کننده مي صادر اي ،)کاال( بخش کي که شوديم فرض

در صورت مثبت در نظر گرفتن يکي، ديگري صفر است و امکان مثبت  کهطوري

يکي از  که يحال در ؛شودناديده گرفته مي )تجارت همزمان( واردات و صادراتبودن 

 را نیز در محاسبات لحاظ  زمانهماين است که تجارت  چارم روشمحاسن 

  کندمي

 با ،يامنطقه اتیادب در همزمان تجارت يحوزه در هم به کينزد مفهوم دو

الزم است به  که دارند وجود طرفه دو همزمان تجارت و 17مجدد صادرات نيعناو

 در يرییتغ بدون که هستند يواردات يکاالها مجددها، صادرات .اشاره شود هاآن

 ادرص ،ياساس شکل رییتغ هرگونه بدون و( رهیغ و میرمقیغ به میمق از) تیمالک

 جايي آن از شوند ومحسوب مي يمل يخارج تجارت ،مجددها صادرات. 13شوندمي

 صادر يرییتغ گونههیچ بدون و وارد فقط بلکه ؛رسندبه مصرف نمي منطقه آن در که

 ربرا بیان کنند و داللتي  صادرکننده يمنطقه يهارجحانتوانند نمي شوند،يم

 طرفه دو همزمان تجارتدر حالت امّا ؛ندارند منطقه آندر  کنندگانمصرف قيسال

 هم و شوديم دیتول هم مبدا منطقه درآن محصول  ،مشخص خدمت اي کاال کي

 رشيپذ مستلزم خدمت اي کاال کي دوطرفه همزمان تجارت عالوهبه ؛شوديم مصرف

 نیب يناهمگن وجود بدون که است معتقد کروننبرگ. کاالهاست يناهمگن فرض

 هم معتقدند( 1995) 14ویل و سيهر. ندارد وجود همزمان تجارت يبرا يلیدل کاالها،

                                                           

 است« استان»ي حاضر معادل در مطالعه« منطقه» 11 
12 Re-Export 

 (7005برحسب تقسیم آماري سازمان ملل ) 13 
14 Harris & Liu 
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 تجارت مستعد اریبس دارند، گوناگون تیکم و تیفیک برند، ، دیتول که يعيصنا

 :است موثرتجارت همزمان دو طرفه  وقوع بر عامل سه نيبنابرا؛ هستند همزمان

ناديده گرفتن  .آن يناهمگن و کاال يامنطقه درون يتقاضا نظر، مورد يکاال يستانده

 ،نظیر سهم مکاني کردن يامنطقهغیرآماري  يهاروشتجارت همزمان دو طرفه در 

 دیتول يندهيفزا بيضرااي کمتر و ب( : الف( تجارت بین منطقهشوديمموجب 

 روش يمعرف با کروننبرگ(. 7009 کروننبرگ،) بزرگتري محاسبه شود يامنطقه

 مشکل ،کاالها همزمان واردات و صادرات کردن يامنطقه ،شده ليتعد روش اي چارم

 طرفه دو همزمان تجارت ،يامنطقه نیب تجارت برآورد امکان باراولین يبرا و حلرا 

 . آورد فراهم را کاالها يناهمگن يدرجه و
 با اصفهان و تهران استان دو يامنطقه نیب تجارت حجم ،حاضر يمطالعه در

 نيا واقع در ؛شودبه روش چارم برآورد مي ناهمگن مشابه يکاالها تجارتتوجه به 

 دو ياقتصاد يوندهایپ و تعامالت و يمصرف اي ،يدیتول توان از يبخش ،حجم تجارت

است. علت انتخاب دو استان تهران و اصفهان  مانده مغفول تاکنون که بوده منطقه

ه ک يمناطق يبرا چارم روش دهندمي نشان مطالعاتگردد که هم به اين نکته بر مي

از  ينانیاطم قابل يهانیتخمکوچک است،  ينسبت به اقتصاد مل هاآن ياندازه

 ييکه سهم باال يمناطق يبراعکس به ؛کندينم جاديا يتجارراز ت و واردات صادرات،

 تهران استان دو (.7014، 18)فلگ و ديگران قابل اتکا است کامالً ،دارند ياز اقتصاد مل

، 1390درصد از تولید ناخالص ملي بدون نفت سال  5درصد و  75با سهم  اصفهان و

 حاضر انتخاب  يور دارند، که در مطالعهکش يهااستان نیب در سهم را نيباالتر

 . اندشده

 زا پس :، سازماندهي مقاله به قرار زير استپژوهشيابي به هدف دستمنظور به

 شرو سپس ؛ردیگيم صورت يخارج و يداخل قیتحق اتیادب بر يمرور ابتدا مقدمه،

  تجارت حيتشر ،يامنطقه دو ستانده -داده جدول شامل ،مقاله يشناس

 بیترت به يبعد يهابخش. شوديم ارائه چارم روش تينها در و دوطرفه زمانهم

 .هستند گیرينتیجه و هايافته لیتحل ،يآمار يهاهيپا به مربوط

 

 
 

                                                           
15 Flegg, Hawng & Tohmo 
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     پژوهش ادبیات بر مروری -7

 يابر مناسبي ابزار عنوانبه ،يامنطقه دو ستانده داده جدول شده، انجام مطالعات در

( 7007) 16استلدر و استرهاون. است شده يمعرف يامنطقه تجارت ييشناسا

 جريان تا سازدمي قادر را گرانتحلیل يامنطقه دو ستانده-داده جداولمعتقدند که 

. نمايند طراحي و شناسايي را مناطق بین تجارت الگوي و منطقه هر تجاري مبادالت

 نشان شفاف طوربه را منطقه سطح در موجود آماري يهاضعف تواندمي اين، بر افزون

اي در دستور کار دو منطقه يجداول داده ستانده يتهیه ،در همین راستا. دهد

 يهاداده فقدان عالوهبه است؛ قرار گرفته پژوهشگراناي از تعداد قابل مالحظه

  از استفادهمنجر به گسترش  ،در مطالعات مختلف يامنطقه تجارت به مربوط

 . است شده يرآماریغ يهاروش

 نیتخم عنوان با خود پژوهش در( 7017) 17نگيهوسرجنتو، راموس و 

  که نشان دادند يرآماریغ يهامدل قيطر از يامنطقه نیب تجارت اناتيجر

 نيا ،يامنطقه نیب تجارت و يامنطقه تجارت به مربوط يهاداده تیّاهمرغم علي

 شيافزا سبب موضوع نيا وشود ينم هیته يآمار صورت به کشورها شتریب در هاداده

 قاتیتحق در يامنطقه نیب تجارت نیتخم يرآماریغ يهاروش رامونیپ مطالعه

به ( 7017) ،15، براين و ريورابرو نیهمچن ؛است شده يامنطقه نیب ستانده-داده

 هب ازین ياقتصاد اثرات يابيارزستانده، -داده جداول کنار دراين نتیجه رسیدند 

که به ندرت با جزيیات کامل  دارد يامنطقه نیب مبادالت تجاري يدرباره ياطالعات

 بیانگر آن ،موجود در ادبیات يهاروشدر دسترس هستند و بايد تخمین زده شوند. 

 بهي بین مناطق تجارمبادالت  و يامنطقهستانده  -داده جداول نیتخم است که

 در نظر گرفته مي شود. جداگانه صورت

 يرآماریغ يهاروش که دهدمي نشان يتجرب مطالعات جينتا ،گريد طرف از

 حد از شیبزدن تجارت و  نیتخم کم: عمده مشکل دوبا  عموماً کردن يامنطقه

روشي به نام  7009در سال  کروننبرگهستند.  روبرو ندهيفزا بيضرا زدن نیتخم

از تجارت  يبخش ؛ همچنین،کردمرتفع  يتا حد را تمشکال نياارائه داد که چارم 

 زمان آن تا که محصول نوع کي از طرفه دو زمانهم تجارت يعني ،يامنطقه نیب

                                                           
16 Oosterhaven & Stelder  
17 Sargento, Ramos & Hewing 
18 Boero, Brian & Rivera 
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  ننشا پژوهش  نيا جينتا .شدتوسط کروننبرگ محاسبه  ،شديگرفته م دهيناد

 کردن يامنطقه يرآماریغ يهاروش رينسبت به سا ،استفاده از روش چارم دهد،يم

 ندهيفزا بيضرا ينیتخم شیب و تجارتحجم  ينیاز کم تخم يتا حد شوديسبب م

 يچارم معرف روشبار  نیاول يبرا نکهيمزبور عالوه بر ا يمطالعه در .شود يریجلوگ

در  19ایوستفال -نير منطقه برايصادرات، واردات، تراز تجاري و ارزش تجاري  شد،

 ادامه داشت فوقدر جهت بررسي بیشتر روش هاتالش نیز محاسبه شد.آلمان  شمال

 به کروننبرگ، چارم روش يو بررس لیتحل هدف( با 7013) توهمو و هانگ فلگ،تا 

 با ياستانده منطقه -ل دادهدر ساخت جدو دوطرفه همزمان تجارتنقش  يبررس

از تر روش به نسبت چارم که داد نشان هاپژوهشآن جينتا .پرداختند يتجرب آزمون

 ورطبه که يدیتول يهابخش يبرا ويژهبه ؛کنديمعمل  بهتر موارد يهمهدر  کااليي

 ؛است اديز آن در دوطرفه همزمان تجارت و کننديم دیتول ناهمگن يکاالها معمول

 بيضرا نیتخم در چارمروش  که است آن از يحاک مطالعه نيا يهاافتهي نیهمچن

 يخوب عملکرد ،است يرآماریغ يهاکیتکن نامطلوب يهايژگيو از که يامنطقه

  .است داشته

 يآمار جدول و چارم روش به يرآماریغ جدول يسهيمقا به  ديگري يمقاله در

 71ياستان هوب يبرا دوطرفه همزمان تجارتو استخراج  70راس روش از استفاده با

 قابل يهانیتخم چارم که دادنشان  پژوهش، نيا جي. نتاپرداخته شد نیکشور چ

. ندکمين جاديا ،يهوب استان يتجارو تراز  ارزش و واردات صادرات،از  ينانیاطم

درصد  4 فقط يهوب رايز ؛استان بیان کردند ياندازهکوچک بودن  رامشکل  علتهاآن

درصد  34از  شیفنالند که ب يمایوسي التيا يبرا امّا ؛کنديم دیرا تول نیچ GDPاز 

GDP مطالعه نيا جينتارو؛  از اينبودند اتکا قابل کامالً جينتا کنديم دیفنالد را تول، 

 يتقاضا و يهمگن ،يتکنولوژ در يامنطقه و يمل ييواگرا شناخت زيادي در تیاهم

 (.7014، توهمو و هانگ فلگ،) دهديم نشان، کوچک مناطق درويژهبه ،را يينها

نیازمند اصالحاتي است  ،چارمروش نشان دادند که ( 7018) کروننبرگ و نیتوب

 يامنطقهدو و چند جداول داده ستانده  يتهیه يبراو به گسترش روش چارم 

                                                           
19 North Rhine –Westphalia 
20 RAS  
21 Hubei 
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  التيا چارم اصالح شده نیز معرفي شد و براييرابطه  عالوهبه ؛پرداختند

 شد.تجربي محاسبه طوربهکشور آلمان  77ووتنبرگ-بادن

ات و اثر يالمللنیب و يامنطقه نیب ،يامنطقهي درون تجارمبادالت  بر تأکید

 يهاروش به مهم نيا و ستینروش چارم  وفوق  مطالعات به محدودمتقابل فضايي 

 توانيم آن يجمله ازکه  است گرفته قرار توجه مورد يخارج مطالعاتدر  مختلف

 78اچوارم و ديگران ،(7016) 74گامبوآ و سانن ،(8701) 73استرهاون و نگيهو به

  ،کنديم زيمتمارا  چارم روشچهآن امّا ؛( اشاره کرد1995) 76(، آلوارد7006)

 .است ناهمگن يهاکاال دوطرفه همزمان تجارت يروش محاسبه يارائه

 نیب تعامالت اي يامنطقه نیب تجارت نیتخم خصوص در ،يداخل مطالعات در

 اضرح يمقاله با مرتبط مطالعات ريسا به رو؛ از اينشودپژوهشي ديده نمي ،يامنطقه

 شودمي اشاره يامنطقهدو ستانده-داده وچارم  روش يهانهیزم در

 (1393فر و همکاران ) يونيهماتوسط  ،رانيا در چارم روش با مطالعه نیاول

 ،است. در اين مطالعهو براي استان خوزستان تهیه شده  يامنطقه تککه  شده انجام

عالوه بر ؛ مورد مقايسه قرار گرفته است 77فلگ يليتعد يمکان سهم وچارم دو روش 

انجام  بوشهر استان يبرا نیز يمشابه يمطالعه (1398فر و همکاران ) يونيهما ،اين

عنوان  با( 1398) گرانيو د يمهاجر يمقاله توانيم ،حوزه نيا مقاالتساير  از دادند.

 با تيیاسس و مقصد مبدأ، بعد از واردات به اقتصادي هايبخش وابستگي سنجش

اي به روش چارم و مطالعه موردي استان ستانده تک منطقه-جدول داده از استفاده

 مازندران را نام برد.

 يالهمق بار با نیاول ،رانيا در ياستانده دو منطقه-دادهضرايب  مطالعات مربوط به

 يط که شدآغاز  فلگ يليتعد يمکان سهم روش به 1355 سال دربزازان و ديگران 

 تهران يبرا ايمنطقه دو ستانده-داده الگوي قالب در سرريزي و بازخوردي اثرات آن

زارعي و ديگران  :عبارتند از ،برخي مقاالت اين حوزه .شد تحلیل يمل اقتصاد ريسا و

تانده س-اي در قالب الگوي دادهجزيه و تحلیل ضرايب فزاينده بین منطقهت (1359)

 ؛آذربايجان شرقي و ساير اقتصاد ملي به روش غیرآماري مختلطاي براي منطقهدو 

                                                           
22 Baden-Württemberg 
23 Hewings & Oosterhaven 
24 Sanén & Gamboa 
25 Schwarm et al. 
26 Alward 
27 AFLQ 
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 ستانده-داده مدل در درآمد و اشتغال د،یتول ندهيفزا بيضرا يبررس( 1390) بزازان

 رشد بر مؤثر عوامل( 1397) يفيو شر زادهنیحس؛ (ريسا و تهران) يامنطقه دو

 (.ريسا و)گلستان  يامنطقه دوستانده -داده لیتحل با گلستان استان اقتصاد
 

 شناسي روش -9

 کاملي و کلي تصوير ،يامنطقه تک جداول همانند ،يامنطقه دو ستانده-داده جداول

 ارائه را ياقتصاد يهابخش کیتفک به منطقه هر داخل اقتصادي هايفعالیت از

 مبادالت از يکامل طالعاتا ،نيبرا عالوه ،ايدومنطقه جدول ساختارامّا ؛دهنديم

 انيجر سازديم قادر را گرانلیتحل بیترت نيبد ؛دهديم نشان زین مناطق نیب

 مناطق نیب تجارت الگوي و نمايند برآورد را مناطق کل و منطقه هر تجاري مبادالت

 .کنند يطراح يبخش سطوح در را

 هیته رانيا آمار مرکز توسط يآمار صورتبه ،يملستانده -داده جدول ،انريا در

 مگر شوندينم هیته يبه صورت آمار 75يامنطقه يستانده-جداول داده امّا ؛شوديم

 يهاطرح اي نامهانيپا قالب در هااستان يبرخ يبرا که يمورد مطالعات صورت به

 روش ،میکه در ابتدا با آن مواجه هست يامسئله رواز اين؛ است شده هیته يپژوهش

 . است يامنطقهستانده -جدول داده يهیته نيتدو

 کردن فقط يامنطقه ،يرآماریغ يهاروش انیم از که است معتقد( 1993) 79لهر

( 7009) هستند و کروننبرگ يمناسب يرآماریغ يهاروشسهم مکاني و تراز کااليي 

 يمقاله در، راستا نیهم در. کنديم اضافه لهر يهاافتهيهم با اصالح روش چارم به 

 دوطرفه همزمان تجارت کردن يامنطقه يشده ليتعد روش اي چارم روش از ،حاضر

 وشر با سهيمقا در ،چارم روش. شودياستفاده م ،است تراز کااليي روش يهيپا بر که

 بيضرا ينیتخم شیب چارم روش در اول،: است تيمز چهار يدارا ،يمکان سهم

 يریجلوگ يامنطقه تجارت ينیتخم کم از يحد تا دوم، ابد؛ييم کاهش ندهيفزا

 ديآيم وجودبه يامنطقه يبخش تجارت نیتخم امکان چارم روش در سوم، شود؛يم

 يمکان سهم يهاروش در که دوطرفه همزمان تجارت يریگاندازه امکان چهارم، و

 مثبت ،يمکان سهم روش برخالف ،بیترت نيبد. گردديم فراهم ،شوديم گرفته دهيناد

 انندتويم دو هر و شودينم يگريد بودن صفر به منجر ،واردات و صادرات از يکي بودن

 .باشند مثبت
                                                           

28 RIOT: Regional Input Output Table 
29 Lahr 
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 متعارف يمل ستانده -داده جدول شد، ذکر زین قبالً طورهمان ،چارم روش در

( واردات) يامنطقه برون مبادالت و يداخل مبادالت شامل که است محاسبات هيپا

 ،𝑎𝑖,𝑗ام ،   jو ستون  ام iسطر  يمل يفن بياضر بیترت نيبد ؛است خدمات و کاالها

  حساب ريزصورتبه يدر سطح مل يمبادالت و ستانده بخش سيماتر از

 :شوديم

(1)                                                                               𝑎𝑖,𝑗 =
𝑍𝑖,𝑗

𝑋𝑗
𝑛     

𝑋𝑗و  يمل يواسطه يتقاضا 𝑍𝑖,𝑗در آن  که
𝑛 ستانده بخش j است. يمل 

 يفن بيضرا از يامنطقه و يمل يتکنولوژ يهمسان فرض با چارم، روش در عالوهبه

𝑍𝑖,𝑗 يامنطقه واسطه يتقاضا سيمحاسبه ماتر يبرا يمل
𝑟 منطقه دو (r)  و(s) 

)که در  هابخش يامنطقه ستاندهکه در صورت در دسترس بودن  شوديم استفاده

مرکز  توسط يامنطقه يهاحساب قالب در يآمار صورت بهحاضر  يمورد مطالعه

 :شوديموجود دارند(، استفاده  رانيآمار ا
(7)                                                                       𝑍𝑖,𝑗

𝑟 = 𝑎𝑖,𝑗. 𝑋𝑗
𝑟 

𝑋𝑗در آن  که
𝑟  ستانده بخشj  منطقهr .است 

تقاضاي نهايي  ساختار يهمسان فرض به توجه با ،𝑑𝑟 همنطق يبخش يينها يتقاضا

 :شوديممحاسبه   ريز يرابطه از، يامنطقه و يمل سطح در

(3                )                                                                𝑑𝑟 =
𝑋𝑟

𝑋𝑛 𝑑𝑛 

 است. يمل يينها يتقاضا 𝑑𝑛آن در که

 اطالعاتمناطق( از  يالملل نی)واردات و صادرات ب يبخش يامنطقه يتجارت خارج

است و با  موجود يمل يستانده داده جدولدر  که يمل يخارجواردات و صادرات 

 مناطق يالمللنیب صادرات و واردات ،يامنطقه و يمل سطح بودن متناسبفرض 

𝑚𝑖 مناطق يبخش يالمللنیب. واردات شونديم برآورد
𝑟  و𝑚𝑖

𝑠  يالمللنیبو صادرات 

𝑒𝑖 مناطق يبخش
𝑟  و𝑒𝑖

𝑠 منطقه دو يبرا r و s شونديم حساب ريز صورت به است: 

(4                            )       𝑚𝑖
𝑟 = 𝑚𝑖

𝑛 𝑧𝑖
𝑟+𝑑𝑖

𝑟

𝑧𝑖
𝑛+𝑑𝑖

𝑛      and         𝑒𝑖
𝑟 = 𝑒𝑖

𝑛 𝑥𝑖
𝑟

𝑥𝑖
𝑛  

(8                      )              𝑚𝑖
𝑠 = 𝑚𝑖

𝑛 𝑧𝑖
𝑠+𝑑𝑖

𝑠

𝑧𝑖
𝑛+𝑑𝑖

𝑛      and        𝑒𝑖
𝑠 = 𝑒𝑖

𝑛 𝑥𝑖
𝑠

𝑥𝑖
𝑛  

 ياصل يدهياکه  شوديمحاسبه م زمانهمتجارت  ،يالمللنیاز برآورد تجارت ب پس

جهان  يهیبا بق يحالت تجارت مل يبرا زمانهمتجارت  يمحاسبه .استچارم  روش
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 نيا(. بر 7018و کروننبرگ،  نی)توب است افتهي میتعم منطقه سطح در سپس وآغاز 

𝑞𝑖 يسطح مل يبرا رياساس فرمول ز
𝑛 شوديم زده نیتخم بخش هر در: 

(6)                                                      𝑞𝑖
𝑛 = (𝑒𝑖 + 𝑚𝑖) − |(𝑒𝑖 − 𝑚𝑖)| 

(7       )                                            𝑣𝑖 = 𝑒𝑖 + 𝑚𝑖        ,    𝑏𝑖 = 𝑒𝑖 − 𝑚𝑖 

 است. يمل يالمللنیواردات ب mو  يمل يالمللنیصادرات ب eدر آن  که

𝑒𝑖 جمله + 𝑚𝑖، که جاآن از و است تجارت ارزش اي واردات و صادرات مجموع 

جمله  ؛ امّاباشد يمنف تواندينم هم يتجار ارزش ،ستندین يمنف صادرات و واردات

𝑒𝑖 − 𝑚𝑖، يمثبت، صفر و منف ريمقاد که است صادرات خالص اي يتجار تراز  

هر دو( برابر  ايواردات ) ايفوق، اگر صادرات  يمعادله مطابقکند.   اریتواند اخت يم

 که چرا  دهدينشان م يبه سادگ نيخواهد بود و ازمان صفر د، تجارت همنصفر باش

خورند، يم شکست هاحساب زمان بهدر وارد کردن تجارت هم يرآماریغ يهاروش

𝑒𝑖بزنند  نیتوانند خالص صادرات را تخميروش ها فقط م نيا − 𝑚𝑖 و فرض ،

 در هر نيبنابرا ؛استخالص  يصادرکننده ايوارد کننده  اينند که هر بخش کيم

در  امّا ؛؛ که هر دو داللت بر تجارت همزمان صفر است m ايصفر است  e ايمورد 

باشند. فرض  رصفریامکان وجود دارد که صادرات و واردات هر دو غ نيا ،روش چارم

در  يوجود ناهمگن طرفه، دو همزمان تجارت نیتخمدر  ،روش چارم ياساس

ون . بدونددیپيم وقوعبه يناهمگن نيبه نسبت ا زمانهمدر واقع تجارت ؛ کاالهاست

 کيمحصول مشخص در  کيصادرات و واردات همزمان  يبرا يلیدل ،يوجود ناهمگن

  محاسبه محصول هر يناهمگن يابتدا درجه نيبنابرا ؛منطقه وجود ندارد

ℎ̃𝑖 يدر سطح مل دیتول يناهمگن يدرجه شودمي
𝑛 محاسبه  ريز يبر اساس رابطه

 :شوديم

(5     )                                                          ℎ̃𝑖
𝑛 =

𝑞𝑖
𝑛

2𝑚𝑖𝑛(𝑥𝑖
𝑛; 𝑧𝑖

𝑛+𝑑𝑖
𝑛)

   

ℎ̃𝑖 دامنه
𝑛 فر باشند ص کساني ايهمگن  کامالً ياالهاک يوقتاست.  تينهايصفر تا ب

  به hشدن  کينزد بااست.  تينهايب ،که کاالها کامال ناهمگن باشند يو زمان

 کاهش همزمان تجارت صفر، شدن کينزد با و شيافزا همزمان تجارت نهايتبي

 ،روش چارم در. داشتنخواهد  وجود زمانهمتجارت  hو در حالت صفر بودن  ابدييم

ℎ𝑖 يامنطقه دیتول يناهمگن يکه درجه شوديمفرض 
𝑟  سطح  يناهمگن درجهبرابر

ℎ̃𝑖 يمل
𝑛 است. 
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�̃�𝑖
𝑟   منطقه  يو برا است منطقه سطح در ييکاالترازr  (اي s در بخش )i  بشکل

 :شوديمحاسبه م ريز

(9                       )                        �̃�𝑖
𝑟 = (𝑥𝑖

𝑟 − 𝑒𝑖
𝑟) − (𝑧𝑖

𝑟 + 𝑑𝑖
𝑟 − 𝑚𝑖

𝑟) 

 چپ سمت از چارمزمان طبق روش هم تجارت يهر منطقه برا لیپتانس حداکثر

 :است محاسبه قابل ليذ روابط

(10                      )              𝑚𝑖𝑛(𝑥𝑖
𝑟 − 𝑒𝑖

𝑟; 𝑧𝑖
𝑟 + 𝑑𝑖

𝑟 − 𝑚𝑖
𝑟) = 𝑚𝑎𝑥 [

𝑞𝑖
𝑟

2
]                     

(11                      )              𝑚𝑖𝑛(𝑥𝑖
𝑠 − 𝑒𝑖

𝑠; 𝑧𝑖
𝑠 + 𝑑𝑖

𝑠 − 𝑚𝑖
𝑠) = 𝑚𝑎𝑥 [

𝑞𝑖
𝑠

2
] 

 يامنطقه و يمل سطح در يناهمگن يبرابر فرض با
ℎ̃𝑛=r=hsh

 

𝑞𝑖 يعني sو  rمنطقه  دوزمان تجارت هم
𝑟 و 𝑞𝑖

𝑠 کرد: محاسبه بخش هر يبرا را 

(17                                       )�̃�𝑖
𝑟 = 2ℎ̃𝑖

𝑛 min(𝑥𝑖
𝑟 − 𝑒𝑖

𝑟; 𝑧𝑖
𝑟 + 𝑑𝑖

𝑟 − 𝑚𝑖
𝑟) 

(13)                                       �̃�𝑖
𝑠 = 2ℎ̃𝑖

𝑛 min(𝑥𝑖
𝑠 − 𝑒𝑖

𝑠; 𝑧𝑖
𝑠 + 𝑑𝑖

𝑠 − 𝑚𝑖
𝑠) 

اقتصاد  ريمنطقه و سا"هر  (t) يامنطقه نیب تجارت خالص اناتيجر بیترت نيبد

 :30شوديحساب م ريز يبر اساس رابطه "يمل

(14                                       )                        𝑡𝑖
𝑟(𝑛−𝑟)

=
�̃�𝑖

𝑟+|�̃�𝑖
𝑟|+�̃�𝑖

𝑟

2
  

(18                                     )                           𝑡𝑖
𝑠(𝑛−𝑠)

=
�̃�𝑖

𝑠+|�̃�𝑖
𝑠|+�̃�𝑖

𝑠

2
  

 يمل اقتصاد ريسا و تهران نیب تجارت اناتيجر 18 و 14 يشماره روابط از استفاده با

 که يحال در ؛شودمي محاسبه يمل اقتصاد ريسا و اصفهان نیب تجارت اناتيجر و

 اصفهان استان و تهران استان نیب)صرفا(  تجارت برآورد حاضر يمطالعه از هدف

 يعني هستند؛ 18 و 14 فرمول از استفاده با شده محاسبه رقم از يجزئ که است

تجارت »: است بخش دو شامل ،شده محاسبه 14 يمعادله از که تهران تجارت زانیم

  «اصفهان جز به کشور مناطق ريسا با تهرانتجارت » و «اصفهان با تهران

(16        )                                                    𝑡𝑖
𝑟(𝑛−𝑟)

= 𝑡𝑖
𝑟𝑠 + 𝑡𝑖

𝑟(𝑛−𝑟−𝑠)
 

𝑡𝑖
𝑟(𝑛−𝑟) :ياقتصاد مل ريبا سا تهران تجارت 

𝑡𝑖
𝑟𝑠 :اصفهان با تهران تجارت 

𝑡𝑖
𝑟(𝑛−𝑟−𝑠) :به جز اصفهان ياقتصاد مل ريبا سا تهران تجارت 

                                                           
30 r  براي تهران وs رود.براي اصفهان به کار مي 



چارم روش به اصفهان و تهران يهااستان يامنطقه نیب تجارتبرآورد  97 

 

𝑡𝑖 يهدف ما محاسبه عبارتيبه
𝑟𝑠 مرحله به صورت مجزا برآورد نشده  نياست که تا ا

 ريسا» منطقه به مربوطحجم تجارت  يستيبا ،هدف نيبه ا يابیدست منظوربهاست. 

 دهینام« ريسا» منطقه پس نيا از کهرا  (n-r-s) «اصفهان و تهران جز به يمل اقتصاد

 امارق از اصفهان و تهران استان دو ارقام نمودن کسر با. کنیممحاسبه  زین  شوديم

 شود؛مي فراهم( n-r-s) ريسا منطقه تجارت يمحاسبه يبرا الزم يهاداده ،يمل

 همزمان تجارت و الزم يها داده، 14 و 17، 9، 4، 3 روابط مشابه ينديفرآ با سپس

𝑡𝑖 يعني ر،يمنطقه سا يبرا يامنطقه نیب تجارت و
(𝑛−𝑟−𝑠)(𝑟+𝑠)گرددي، فراهم م. 

 همس حسب بر را، گريد يمنطقه با منطقه هر تجارت حجم توانيم ،بیترت نيبد

 کرد: محاسبه گريد منطقه دو تجارت

 :iتهران با اصفهان در هر بخش  تجارت

(17                        )                      𝑡𝑖
𝑟𝑠 = 𝑡𝑖

𝑟(𝑛−𝑟) 𝑡𝑖
(𝑛−𝑠)𝑠

𝑡𝑖
(𝑛−𝑠)𝑠

+𝑡
𝑖
(𝑟+𝑠)(𝑛−𝑟−𝑠)  

 : iاصفهان با تهران در هر بخش  تجارت

(15                             )                 𝑡𝑖
𝑠𝑟 = 𝑡𝑖

𝑠(𝑛−𝑠) 𝑡𝑖
(𝑛−𝑟)𝑟

𝑡𝑖
(𝑛−𝑟)𝑟

+𝑡
𝑖
(𝑟+𝑠)(𝑛−𝑟−𝑠) 

 يشما شودمي فراهم يامنطقه دوستانده -داده جدول يمحاسبه امکان بیترت نيبد

 طوربه، 1 يشماره جدول در تهران و اصفهان يامنطقه دو دهستان-داده جدول يکل

  :است آمده خالصه
 

 شده ليتعد چارم روش از مستخرج يامنطقه دو ستانده - داده جدول کي ساختار: 1 جدول

ضا
قا

ت
 ی

ل
ک

 

ود
وج

م
 ي

بار
ان

 

ت
درا

صا
 به 

قه
نط

م
 

ريسا
 

ت
درا

صا
یب 

 ن
ملل

ال
 ي

  r منطقه s منطقه Z يينها يتقاضا

𝑢𝑟 

ود
وج

م
 ي

ه 
طق

من
ار 

انب
r 

 

𝑡𝑟
(𝑛

−
𝑟

−
𝑠)

 

𝑒𝑟 𝐺𝑠
𝑟 𝐺𝑟

𝑟 𝐼𝑠
𝑟 𝐼𝑟

𝑟 𝐶𝑠
𝑟 𝐶𝑟

𝑟 

ل
ک

 
ضا

تقا
 ي

ه 
طق

من
ه 

سط
وا

r
 

𝑍𝑖𝑗
𝑟𝑠 𝑍𝑖𝑗

𝑟𝑟 قه
نط

م
 r 
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𝑢𝑠 

ود
وج

م
 ي

ه 
طق

من
ار 

انب
s 

 

𝑡𝑠
(𝑛

−
𝑟

−
𝑠

)  

𝑒𝑠 𝐺𝑠
𝑠 𝐺𝑟

𝑠 𝐼𝑠
𝑠 𝐼𝑟

𝑠 𝐶𝑠
𝑠 𝐶𝑟

𝑠 

ل
ک

 
ضا

تقا
 ي

ه 
طق

من
ه 

سط
وا

s 

𝑍𝑖𝑗
𝑠𝑠 𝑍𝑖𝑗

𝑠𝑟 قه
نط

م
 s 

           
واسطه  نهيهز

 sمنطقه 

واسطه  نهيهز

 rمنطقه 
sum 

           
افزوده  ارزش

 sمنطقه 

افزوده  ارزش

 rمنطقه 
W 

منطقه  ستانده           
s 

منطقه  ستانده
r 

X 

           

 واردات

 يالمللنیب

 sمنطقه 

 واردات

 يالمللنیب

 rمنطقه 

m 

           
منطقه  واردات

s  از منطقهr 
 rst 

            
منطقه  واردات

r  از منطقهs 
srt 

           

منطقه  واردات

s  از منطقه

 ريسا

منطقه  واردات

r  از منطقه

 ريسا

-r-(nt
s) 

           
کل  عرضه

 sمنطقه 

کل  عرضه

 rمنطقه 
S 

 
rrZ  :منطقه  يامنطقه درون ياواسطهمبادالت  سيماترr   

ssZ  :منطقه  يامنطقه درون ياواسطهمبادالت  سيماترs 
rsZ  :از  يامنطقه نیب ياواسطهمبادالت  سيماترr  بهs 

srZ  :از  يامنطقه نیب ياواسطهمبادالت  سيماترs  بهr 

𝐶𝑟
𝑟  و𝐶𝑠

𝑟  :منطقه يخانوارها مصرف r منطقه داتیتول از r  يخانوارها مصرفو 

 r منطقه داتیتول از sمنطقه 

𝐼𝑟
𝑟  و𝐼𝑠

𝑟  :منطقه  هيسرما لیتشکr منطقه داتیتول از r  منطقه هيسرما لیتشکو s 

 r منطقه داتیتول از

𝐺𝑟
𝑟  و𝐺𝑠

𝑟  مخارج دولت منطقه :r منطقه  داتیاز تولr منطقه  يهيسرما لیو تشک

s منطقه  داتیاز تولr 31 

𝑡𝑟(𝑛−𝑟−𝑠)  و𝑡𝑠(𝑛−𝑟−𝑠)  صادرات منطقه :r و صادرات منطقه  ريبه منطقه ساs 

  ريمنطقه سا به

                                                           
 نیزبه صورت مشابه است sبراي منطقه  31
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𝑢𝑠 و 𝑢𝑟 کل منطقه  ي: تقاضاr کل منطقه  يو تقاضاs 

𝑆𝑠  sو عرضه کل منطقه  r: عرضه کل منطقه  𝑆𝑟 و 

 يذارگ هيدولت و سرما يخانوار، تقاضا يتقاضا ،منطقه حاصل جمع هر يينها يتقاضا

 تقاضاي نهايي تهران و اصفهان .است گريد منطقه داتیتول از و منطقه خود داتیتول از

 :آيدمي دستبه 70و  19بر اساس معادالت 

(19                                            )𝑑𝑟 = 𝐶𝑟
𝑟 + 𝐼𝑟

𝑟 + 𝐺𝑟
𝑟 + 𝐶𝑠

𝑟 + 𝐼𝑠
𝑟 + 𝐺𝑠

𝑟     

(70)                                            𝑑𝑠 = 𝐶𝑠
𝑠 + 𝐼𝑠

𝑠 + 𝐺𝑠
𝑠 + 𝐶𝑟

𝑠 + 𝐼𝑟
𝑠 + 𝐺𝑟

𝑠     

روش چارم، در جدول  يوهیبه ش نیحاضر بر تجارت و همچن يمقاله دیکأت لیدل به

 قرار گرفته است.  dاما خارج از  ،يينها يتقاضا يهی، صادرات در ناح1 يشماره

 و rst تهران از اصفهان واردات شود،يم مشاهده 1 يشماره جدول در که طورهمان

 دو نيا. است نشده داده قرار افزوده ارزش هیناح در ،srt اصفهان از تهران واردات

 سيماتر قسمت در ،«يمل گش محور عرضه يفن بيضرا» سيماتر کمک به ستون،

 .شوديم عيتوز واسطه مبادالت سيماتر يهیناح يرقطریغ

(71                                                                             )𝑍𝑖𝑗
𝑟𝑠 = 𝑏𝑖𝑗𝑡𝑗

𝑟𝑠 
(77                                )                                            𝑍𝑖𝑗

𝑠𝑟 = 𝑏𝑖𝑗𝑡𝑗
𝑠𝑟 

 

 آماری پايه -4

بخشي  71جدول  اول:آماري استفاده شده است.  يدو نوع پايه از ،مطالعه نيا در

هاي مجلس شوراي اسالمي در )گزارش مرکز پژوهش 1390ستانده ملي سال -داده

اي )مقادير مربوط به ستانده و ارزش افزوده( هاي منطقهحساب دوم:( 1393سال 

 جدول)مرکز آمار ايران(.  1390بخش سال  77هاي تهران و اصفهان در سطح استان

: از عبارتند هابخشکه  شده عیتجم بخش 9 به مزبور يبخش 71 ده ستانده مليدا

 گیريماهي داريجنگل ،داريمرغ ،داريدام ،داريباغ و زراعت: شامل) يکشاورز( 1

 و ييغذا محصوالت اخت( س4 معادن؛ ساير( 3 طبیعي؛ گاز و خام نفت( 7 ؛(رهیغ و

 و چرم پوشاک، منسوجات، ها،آشامیدني غذايي، محصوالت ساخت شامل،) پوشاک

 و کاغذ چوبي، محصوالت و چوب ساخت شامل،) ساخت( ساير 8 ؛(تنباکو و توتون

 انواع ساخت( 6 ؛(شده ضبط هايرسانه تکثیر و چاپ انتشار، و کاغذي محصوالت

 گاز عيتوز و برق آب،( 7 ابزار؛ و زاتیتجه آالت،نیماش ،يکان ،يفلز ،ييایمیش مواد

 فروشي،خرده فروشي،عمده) خدمات( 9 و( ريسا و يمسکون) هاساختمان( 5 يعیطب
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 ،ينظام ،يشهر ،يبانیپشت و يمال خدمات نقل، و حمل رستوران، و هتل تعمیر،

 .(ريسا و يبهداشت ،يآموزش

 

 هايافته تحلیل -6

  ، محاسبه شده اصفهان و تهراني امنطقه دو ستانده -داده جدول يهايژگوي

   :است ليذ شرحبه

 ،اصلي قطر روي ماتريس دو است؛ ماتريس چهار شامل اي،واسطه مبادالت ماتريس -

 ،فرعي قطر روي ماتريس دو و هستند اصفهان و تهران ايمنطقه درون مبادالت شامل

 .دهندمي نشان بخش تفکیک به را اصفهان و تهران ايمنطقه بین تجارت

 ندهستا و است آماري ايمنطقه دو جدول در استفاده مورد ستانده اينکه به توجه با -

، «ايمنطقه درون مبادالت» شامل ،نوع از مبادالت 3مشمول  رواز اين است؛ کل

 تجارت بین »و  «اي دو منطقه تهران و اصفهان با يکديگرمنطقه بین تجارت»

)منطقه ديگر  هاياستان کلیه با اصفهان و تهران هاياستان از يک اي هرمنطقه

 رتتجا يمحاسبه بر عالوه ،ايمنطقه دو جدول تکمیل براي بنابراين ؛است «ساير(

 رياس با اصفهان، و تهران يهااستان از کي هر تجارت يستيبا مزبور، استان دو بین

 رسط روشود. از اين محاسبه زین ر،يسا يمنطقه يعني( دوم استان از ریغ) هااستان

𝑡𝑖 ريسا يمنطقه از منطقه دو واردات
(𝑛−𝑟−𝑠)𝑟 و 𝑡𝑖

(𝑛−𝑟−𝑠)𝑠 دو صادرات ستون و 

𝑡𝑖 ريسا يمنطقه به منطقه
𝑟(𝑛−𝑟−𝑠) و 𝑡𝑖

𝑠(𝑛−𝑟−𝑠) در بیترت به و محاسبه زین 

 .است شده وارد ،يينها يتقاضا و افزوده ارزش يهیناح

: است مقابل شرحبه سطر چهار شامل و دارد قرار افزوده ارزش قسمت در واردات -

 تهران واردات و اصفهان از تهران واردات تهران، از اصفهان واردات المللي،بین واردات

 .ساير از اصفهان و

 صادرات: است مقابل شرحبه ستون دو شامل ،نهايي تقاضاي قسمت در صادرات -

 هب تهران و تهران به اصفهان تجارت .اصفهان و تهران به ساير صادرات المللي،بین

در نهايت،  شودميمنعکس  مبادالت ماتريس غیرقطري هايقسمت اصفهان، در

اي در سطح نه بخش اقتصادي و براي سه ناحیه جدول داده ستانده دو منطقه

مشخص ماتريس مبادالت، تقاضاي نهايي، و ارزش افزوده، محاسبه و تدوين شده 

اند: الف( شده هاي مشخص جدول فوق در سه موضوع سازماندهياست. خروجي

اي و پتانسیل که شامل واردات بخشي دو منطقه اي دو منطقهتجارت بین منطقه
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المللي دو منطقه و ج( صادرات و صادرات هر منطقه است ب( صادرات و واردات بین

واردات بخشي دو منطقه با ساير اقتصاد ملي )اقتصاد ملي بدون استان تهران و 

 همطالع مورد يهااستان يامنطقه نیب تجارت به بوطمر پژوهشهاي اصفهان(. يافته

، در سه 15تا 14به کمک معادالت  شده انجام محاسباتحاصل ( تهران و اصفهان)

 هستند:جداول ذيل  شرحبهموضوع مورد اشاره 
 

 گريكدي با منطقه دو یامنطقه نیب تجارت -6-1

محاسبه  15و  17 يبر اساس دو معادله ،اصفهان و تهران يامنطقه نیب تجارت حجم

زمان هر دو استان تجارت هم 13و  17به عبارتي ابتدا بر اساس معادالت  ؛است شده

تجارت هر منطقه با ساير اقتصاد  18و  14سپس با استفاده از معادالت  ؛محاسبه شده

دوم  استان"با توجه به اينکه ساير اقتصاد ملي هم شامل  امّا ؛ملي محاسبه شده است

با استفاده از  18و  14ها است، رقم حاصل از معادالت استان يبقیهو هم شامل 

 ارقامتقسیم شده است. ذکر شده به نسبت سهم واردات دو منطقه  15و  17معادله 

، در ناحیه غیرقطري ماتريس مبادالت واقع شده و از جمع سطري 7 يجدول شماره

 اين بخش از ماتريس قابل مشاهده است.
 

 1390 سال در گريد منطقه از منطقه هر واردات درصد و زانیم :7 جدول
 یامنطقه نیب تجارت

 سهم بخش

 (درصد)

 اصفهان واردات

 از تهران

 (الير اردیلی)م

 سهم

 (درصد)

 تهران واردات

 اصفهان از

 (الير اردیلی)م

 یکشاورز 47 19/0 47 04/0

 نفت خام و گاز طبیعي 0 0 0 0

 ساير معادن 65/0 0 65/0 0

 و پوشاک ييساخت محصوالت غذا 477 7 875 8/0

 ساخت ريسا 17401 86 57304 57

 يکان ،یفلز ،ييایمیساخت انواع مواد ش 8371 74 4595 8

 يعیگاز طب عيبرق و توز آب، 0 0 0 0

 هاساختمان 0 0 0 0

 خدمات 3700 17 13070 17

 جمع 71993 100 108543 100

 قیتحق يهاافتهي: ماخذ
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 اصفهان استان واردات و الير اردیلیم 71993 اصفهان از تهران استان واردات ارزش

 از اصفهان استان واردات دهديم نشان که است الير اردیلیم 108543 تهران از

عبارتي وابستگي استان ه؛ باست اصفهان از تهران استان واردات برابر پنج ،تهران

بسیار بیشتر است. اين نتايج به لحاظ نظري نیز  ،اصفهان به تجارت با استان تهران

از  بسیار کوچکتر ،هاي اقتصاديزيرا استان اصفهان از نظر فعالیت ؛قابل دفاع است

 و به تجارت )واردات( وابستگي بیشتري دارد. است استان تهران 

 بخش به مربوط اصفهان، از تهران استان واردات نيشتریبدهد که نتايج نشان مي

 ريسا واردات. است يدرصد 86 سهم و الير اردیلیم 17401 رقم با ساختساير 

 ،يفلز ،ييایمیش مواد انواع ساخت در بیترت به اصفهان از تهران استان يهابخش

 7 پوشاک و ييغذا محصوالت ساخت ،درصد 17 خدمات ،درصد 74با سهم  يکان

 د.هستن صفر يا و صفرنزديک به  نفت و معادن ريسا درصد و 19/0 يکشاورز ،درصد

 مرق با ساير ساخت بخش به مربوط تهران، از اصفهان استان واردات نيشتریب

 تهران استان يهابخش ريسا واردات. است يدرصد 57 سهم و الير اردیلیم 57304

 ،يفلز ،ييایمیش مواد انواع ساخت ،درصد 17با سهم  خدمات در بیترت به اصفهان از

يا  صفر سايرين درصد و 8/0 پوشاک و ييغذا محصوالت ساخت ،درصد 8 يکان

 هستندنزديک به صفر 

 

 ای کلتجارت بین منطقه -6-7

نسیل پتا عبارتيبهيا  ،اصفهان و تهران هاياستان از يک هر کل ايمنطقه بین تجارت

حاصل جمع . اين رقم است 3 شماره جدول صورتبه تجارت هر يک از دو استان،

اي و ستون صادرات به ماتريس مبادالت واسطه يسطري ماتريس غیرقطري ناحیه

  ساير در ناحیه تقاضاي نهايي است.

(73)                                                 𝑡𝑖
𝑟(𝑛−𝑟)

= ∑ 𝑍𝑖𝑗
𝑟𝑠9

𝑖=1 + 𝑡𝑖
𝑟(𝑛−𝑟−𝑠)

 

 

 اصفهان و استان الير اردیلیم 793858 تهران استان ايصادرات بین منطقه لیپتانس

 اصفهان استان برابر 3 تهران استان دهديم نشان که است الير اردیلیم 97517

  .استدرصد ستانده کل  7/17 منطقه،براي هر عالوه اين رقم ؛ بهداردتوانايي صادرات 

 هاي خدمات و سايراي براي استان تهران در بخشباالترين میزان تجارت بین منطقه
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 انواع ساختدرصد و براي استان اصفهان در بخش  57ساخت است با مجموع سهم 

 درصد است. 73با سهم  ابزار و زاتیتجه آالت،نیماش ،يکان ،يفلز ،ييایمیش مواد
 

 1390 سال در اصفهان و تهران يامنطقه نیب تجارت زانیم :9 جدول

 ي امنطقه نیب تجارت لیپتانس حجم
 بخش

 )میلیارد ريال( تهران درصد )میلیارد ريال( اصفهان درصد

 يکشاورز 1516 1 7،147 7

 نفت خام و گاز طبیعي 0 0 0 0

 ساير معادن 65 07/0 97 10/0

 و پوشاک ييساخت محصوالت غذا 7119 7 7914 3

 ساخت ريسا 178407 43 17960 13

 يکان ،يفلز ،ييایمیساخت انواع مواد ش 31717 11 71174 73

 يعیگاز طب عيبرق و توز آب، 0 0 3885 4

 هاساختمان 0 0 0 0

 خدمات 177987 44 4967 8

 جمع 793858 100 97517 100

 قیتحق يهاافتهي: خذأم

 يالمللنیب واردات و صادرات -6-9

 برآورد مطالعه، مورد بخش 9 در اصفهان و تهران يهااستان يالمللنیب تجارت حجم

است. واردات  4 يشماره جدول شرحبه ،8و  4معادالت  بر اساس چارم روش به شده

ه، المللي دو منطقالمللي دو منطقه، سطري در ناحیه ارزش افزوده و صادرات بینبین

 ستوني در ناحیه تقاضاي نهايي است.
 

 )میلیارد ريال( 1390 سال در اصفهان و تهران يهااستان يالمللنیب تجارت :4 جدول

 تهران اصفهان
 بخش

 صادرات درصد واردات درصد صادرات درصد واردات درصد

 يکشاورز 1919 7 6898 7 7769 3 3769 3

 نفت خام و گاز طبیعي 3716 4 0 0 0 0 0 0

 ساير معادن 384 0 758 0 808 1 756 0

 و پوشاک ييساخت محصوالت غذا 7754 9 37850 10 3157 4 18375 11

 ساخت ريسا 8577 7 189951 43 664 1 19177 14

 يکان ،يفلز ،ييایمیساخت انواع مواد ش 40085 46 170777 33 63633 54 55686 68

 يعیگاز طب عيتوزبرق و  آب، 0 0 0 0 0 0 0 0

 هاساختمان 0 0 0 0 0 0 0 0

 خدمات 77104 31 43077 17 8067 7 9706 7

 جمع 56305 100 365157 100 78319 100 136567 100

 قیتحق يهاافتهي: خذأم    
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 تهران استان الملليبین تجارت

 ،ييایمیش مواد انواع ساخت بخش به مربوط ،تهران استان يالمللنیب واردات نيباالتر

ساير  بخش سپس ودرصد  43سهم  با ابزار، و زاتیتجه آالت،نیماش ،يکان ،يفلز

 . است درصد 33 سهم با ساخت

 دموا انواع ساخت بخش به مربوط ،تهران استان يالمللنیب صادرات نيباالتر

 سپس و درصد 46سهم  با ابزار، و زاتیتجه آالت،نیماش ،يکان ،يفلز ،ييایمیش

 . است درصد 31 سهم با خدمات بخش
 

 :اصفهان استان الملليبین تجارت

 ،ييایمیش مواد انواع ساخت بخش به مربوط اصفهان استان يالمللنیب واردات نيباالتر

ساير  بخش سپس و درصد 68 سهم با ابزار، و زاتیتجه آالت،نیماش ،يکان ،يفلز

 . است درصد 14 سهم با ساخت

 وادم انواع ساخت بخش به مربوط ،اصفهان استان يالمللنیب صادرات نيباالتر

 سپس و درصد 54 سهم با ابزار، و زاتیتجه آالت،نیماش ،يکان ،يفلز ،ييایمیش

 به صادرات به مربوط ارقام ها،بخش ريسا در است.درصد  7 سهم با خدمات بخش

 است. 4 يشماره جدولشرحبه کشورها ريسا از واردات و کشورها ريسا
 

 ملي اقتصاد ساير با منطقه دو بخشي واردات و صادرات -6-4

 :است 8 يشماره جدول شرحبه ريسا منطقه يبرا ايمنطقه نیب تجارت حجم
 

 1390 سال اصفهان و تهران با ريسا منطقه يامنطقه نیب تجارت :6 جدول
 )میلیارد ريال( يمل اقتصاد ريسا ي منطقه يامنطقه نیب تجارت حجم

 بخش
 تهران از واردات اصفهان از واردات تهران به صادرات اصفهان به صادرات

 يکشاورز 1778 7108 41790 49،398

 نفت خام و گاز طبیعي 0 0 0 0

 معادنساير  65 97 4010 8716

 و پوشاک ييساخت محصوالت غذا 6890 7437 78755 10887

 ساخت ريسا 35103 889 0 0

 يکان ،يفلز ،ييایمیساخت انواع مواد ش 76319 68503 116898 768531

 يعیگاز طب عيبرق و توز آب، 0 3885 0 14807

 هاساختمان 0 0 0 0

 خدمات 114556 1761 41958 1675

 جمع 157747 78570 730165 347638

 قیتحق يهاافتهي: خذأم
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 78570 اصفهان از و الير اردیلیم 157747 تهران استان از ريسا منطقه واردات حجم

 خشب به مربوط تهران، استان از ريسا منطقه واردات نيشتریب. است الير اردیلیم

 واردات نيشتریب. است يدرصد 61 سهم و الير اردیلیم 114556 رقم با خدمات

 ،يفلز ،ييایمیش مواد انواع ساخت بخش به مربوط اصفهان، استان از ريسا منطقه

 يدرصد 57 سهم و الير اردیلیم 68503 رقم با ابزار و زاتیتجه آالت،نیماش ،يکان

 .است

 اصفهان به و الير اردیلیم 730165 تهران استان به ريسا يمنطقه صادرات حجم

 ربوطم تهران، استان به ريسا يمنطقه صادرات نيشتریب. است الير اردیلیم 347638

 اب ابزار و زاتیتجه آالت،نیماش ،يکان ،يفلز ،ييایمیش مواد انواع ساخت بخش به

 يمنطقه صادرات نيشتریب. است يدرصد 80 سهم با الير اردیلیم 116898 رقم

 ،يکان ،يفلز ،ييایمیش مواد انواع ساخت بخش به مربوط اصفهان، استان به ريسا

 .است يدرصد 76 سهم و الير اردیلیم 768531 رقم با ابزار و زاتیتجه آالت،نیماش

ارزش تجارت هر منطقه، يعني  توانمي ،استفاده از جداول محاسبه شدهبا 

ايج نت کرد.اي را برآورد اي و واردات بین منطقهمجموع پتانسیل تجارت بین منطقه

هاي تهران و اي استانبین منطقهدهد ارزش کل تجارت نشان مي دست آمدهبه

هزار میلیارد ريال است. بیشترين ارزش تجاري، براي  881و  846 به ترتیب، اصفهان

هزار میلیارد ريال و براي استان  174به میزان  «خدمات»استان تهران در بخش 

 اتزیتجه آالت،نیماش ،يکان ،يلزف ،ييایمیش مواد انواع ساخت» بخشاصفهان در 

 است.هزار میلیارد ريال  347به میزان  «ابزار و
 

 واردات ضريب -6-6

 بيضر 6 يشماره جدول. ستانده به واردات نسبت ازعبارت است  ،واردات بيضر

واردات  و ريسامنطقه  واردات از دوم، يمنطقه ل واردات ازشام گروه 3 در را واردات

 :دهديم نشان يالمللنیب

 دو هر يبرا ،هابخش يهیکل در واردات بيضرا نيباالتر ،ياصل گروه 3 انیم از

 .است ريسا يمنطقه از واردات بيضرا به مربوط اصفهان، و تهران استان

 و ساير ساخت بخش در 039/0 اصفهان از تهران استان واردات بيضر نيباالتر -

 .است ساير ساخت بخش در 439/7 تهران از اصفهان استان واردات بيضر نيباالتر
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 انواع ساخت بخش در 668/0 تهران استان يبرا يالمللنیب واردات بيضر نيباالتر -

 اصفهان استان يبرا و ابزار و زاتیتجه آالت،نیماش ،يکان ،يفلز ،ييایمیش مواد

 .است ساير ساخت بخش در 834/0

 معادن ريسا بخش در 305/7 ر،يسا يمنطقه از تهران استان واردات بيضر نيباالتر -

 ريسا بخش در 305/7 ريسا يمنطقه از اصفهان استان واردات بيضر نيباالتر و

 .است معادن
 

 1390 سال در اصفهان و تهران واردات بيضر :5 جدول

 واردات بيضر

 يالمللنیب

 واردات بيضر

 ريسااز 

 بيضر

 واردات

از  اصفهان

 تهران

 بيضر

 تهران واردات

 از اصفهان

 واردات بي/ضربخش

 تهران اصفهان تهران اصفهان

 يکشاورز 001/0 001/0 165/1 165/1 154/1 059/0

 نفت خام و گاز طبیعي 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0

 ساير معادن 000/0 000/0 305/7 305/7 164/1 116/0

 و پوشاک ييساخت محصوالت غذا 008/0 014/0 753/0 753/0 417/0 411/0

 ساخت ريسا 039/0 439/7 000/0 000/0 808/0 834/0

307/0 668/0 977/0 647/0 017/0 030/0 
 ،يفلز ،ييایمیساخت انواع مواد ش

 يکان

 يعیگاز طب عيبرق و توز آب، 000/0 000/0 000/0 775/0 000/0 000/0

 هاساختمان 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0

 خدمات 003/0 081/0 031/0 006/0 031/0 035/0

 قیتحق يهاافتهي: خذأم

المللي و ضريب واردات بین شودميکه در جدول و نتايج آن مشاهده گونه همان

 ها با يکديگر متفاوت هستند.ترين آنترين و بیشاي و کممنطقهبین
 

  گیرینتیجه -5

بخش  9در  اصفهان و تهران هاياستان از کي هر يامنطقه نیب تجارت ،مقاله نيا در

 برآورداي ستانده دو منطقه-در قالب جدول دادهروش چارم  با استفاده از اقتصادي

 تجارت نیتخم يبرا چارم روش از بار نیاول يبرا پژوهش، نيا در عالوهبه ؛شده است

 تفادهاس دهند،ينم لیتشک را يمل سطح مجموعاً که کشور از استان دو ،يامنطقه نیب

تهران و اصفهان  استان يبخش 9 يامنطقه دو ستانده-داده جدول بیترت نيبد شد؛

 . تهیه شد
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 که دندهيم نشان ،مطالعه مورد استان دو يامنطقه نیب تجارت به مربوطنتايج 

و  است اصفهان از تهران استان واردات برابر پنج تهران از اصفهان استان واردات

 است. ساختساير  بخش به مربوطاز يکديگر  استان دو واردات نيشتریب

باالترين  .است اصفهان استان برابر 3 ،تهران استان ايمنطقه میزان تجارت بین

اي براي استان تهران در دو بخش خدمات و سايرساخت میزان تجارت بین منطقه

 مواد انواع ساختدرصد و براي استان اصفهان در بخش  57است با مجموع سهم 

 درصد است. 73با سهم   ابزار و زاتیتجه آالت،نیماش ،يکان ،يفلز ،ييایمیش

 ،ييایمیش مواد انواع ساخت بخش در ،استانهر دو  يالمللنیبصادرات  نيباالتر

هران در ت يلالملبین. باالترين واردات است ابزار و زاتیتجه آالت،نیماش ،يکان ،يفلز

 ،يکان ،يفلز ،ييایمیش مواد انواع ساخت بخش و اصفهان در ساير ساختبخش 

 است.  ابزار و زاتیتجه آالت،نیماش

ه کدر حالي ؛است دماتخ بخش در تهران، استان از ريسا منطقه واردات نيشتریب

 ،ييایمیش مواد انواع ساخت بخشدر  اصفهان، استان از ساير منطقه واردات بیشترين

 به ريسا منطقه صادرات ارزش .است ابزار و زاتیتجه آالت،نیماش ،يکان ،يفلز

 . است تهران استان به ريسا منطقه صادرات ارزشبرابر  8/1 اصفهان

 و اقتصاد ملي ريساواردات از  ،ديگر منطقهبه تفکیک واردات از  واردات بيضر

 در کل واردات بيضرا نيباالتربراي دو منطقه نشان داد  که  يالمللنیبواردات 

 از واردات بيضرا به مربوط اصفهان، و تهران استان دو هر يبرا هابخش يهیکل

براي  و 039/0 اصفهان از تهران استان واردات ضريب باالترين .است ريسا منطقه

 ضريب باالترين .است ساير ساخت بخش در دو هر و 439/7 تهران از اصفهان استان

 شیمیايي، مواد انواع ساخت بخش در 668/0 تهران استان براي الملليبین واردات

 بخش در 834/0 اصفهان استان براي و ابزار و تجهیزات آالت،ماشین کاني، فلزي،

 اير،س منطقه از اصفهان و تهران هاياستان واردات ضريب باالترين .است ساير ساخت

  .است معادن بخش ساير در دو هر و 305/7 معادل

میزان تجارت بین  يدهد که با بزرگ شدن منطقهکلي نشان مي ينتیجه

 ايهمچنین با کوچک شدن منطقه، واردات بین منطقه ؛يابداي افزايش ميمنطقه

 يابد.آن از ساير مناطق افزايش مي
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