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Abstract
The Multi-Regional Input-Output Table (MRIO) provides comprehensive information
on the economic statistics of regions, with help of which economic structure of regions
and economic relations among them are determined. Since regional tables and statistics
data of inter-regional trade, which are necessary for the construction of multi-regional
output tables, are not created by official institutions in Iran, using non-survey methods
in regional Input-output literature is the only solution. The main aim of this paper is to
provide a nine-zone Input-output table based on the CHARM method in Iran, and to
estimate interregional trade. Regional accounts and the national statistical Input-output
table in 2011 of Iran’s Statistical Center, have been used as statistical bases. The results
of this study indicate that the total value of Interregional trade in Iran is 1000679 billion
rials. The highest volume of interregional trade belongs to Khuzestan region is 337658,
and the region of southern Alborz with a volume of 242225 and the lowest volume is
related to the Azarbaijan region with a volume of 38,283 billion Rials. The largest
volume of interregional trade of Iran is in the crude oil and natural gas sector, and then
services. The highest volume of interregional trade in the Shomal, Azerbaijani, SouthEastern and Zagros regions are in the agricultural sector, Khuzestan region in the crude
oil and natural gas sector, Fars region in the construction of petroleum products and
chemicals, the south Alborze and Khorasan regions are in the service sector And the
Central region in the manufacturing of metals and electronic and metal products.
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دکتری اقتصاد ،دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی ،دانشگاه الزهراء تهران ،ایران
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چکیده

کلیدواژهها :جدول داده -ستانده ،چندمنطقهای ،تجارت بینمنطقهای ،روش .CHARM

طبقهبندي .R34, R15, R12, C67 :JEL
 نويسنده مسئولecoform121@yahoo.com :

eISSN: 6453-247 ISSN:1735-210x

ســند آمايش ســرزمین اســت ،روش تهیه غیرآماری و  CHARMاســت که هدف اصــلي اين روش برآورد تجارت
بینمنطقهای است .به همین منظور از حسابهای منطقهای و جدول داده -ستانده ملي آماری سال  1390مرکز آمار ايران
به عنوان پايههای آماری ا ستفاده شده ا ست .يافتهها حاکي از آن ا ست که حجم کل تجارت بینمنطقهای ک شور ،يک
هزار میلیارد ريال است .باالترين حجم تجارت بینمنطقهای برای مناطق مربوط به منطقه خوزستان به میزان  338و سپس
منطقه البرز جنوبي به میزان  242و کمترين حجم تجارت مربوط به منطقه آذربايجان به میزان  38هزار میلیارد ريال است.
بیشــترين حجم تجارت بینمنطقهای برای بخشها ،مربوط به بخشهای نفت خام و گاز طبیعي و ســپس خدمات اســت.
باالترين حجم تجارت بینمنطقهای در مناطق شــمال ،آذربايجان ،جنوبشــرقي و زاگرس در بخش کشــاورزی ،منطقه
خوزســتان در بخش نفت خام و گاز طبیعي ،منطقه فارس در بخش ســاخت فرآوردههای نفتي و مواد شــیمیايي ،منطقه
البرزجنوبي و خراســان در بخش خدمات و منطقه مرکزی در بخش ســاخت فلزات و محصــوالت فلزی و الكترونیكي
اســـت .همچنین مناطق با باالترين واردات بینالمللي بخشـــي مربوط اســـت به ســـاخت فلزات و محصـــوالت فلزی و
الكترونیكي و باالترين صادرات بینالمللي بخشي به بخش نفت خام و گاز طبیعي اختصاص دارد..

تاریخ پذیرش1399/06/26 :

جدول داده -سـتانده چندمنطقهای ( ، )MRIOاطالعات جامعي از آمار اقتصـادی مناطق ارائه ميدهد که به کمک آن
ســاختار اقتصــاد مناطق و روابط اقتص ـادی بین آنها مشــخص ميشــود .از آنجايي که جداول منطقهای توســط نهادهای
رســمي در ايران تهیه نميشــوند و همچنین آمار تجارت بینمنطقهای که الزمه تهیه جداول داده -ســتانده چندمنطقهای
است به صورت آماری تهیه نميشود ،استفاده از روشهای غیرآماری موجود در ادبیات داده -ستانده منطقهای به عنوان
تنها راهحل است .در اين راستا ،هدف اصلي مقاله حاضر تهیه جدول داده -ستانده چندمنطقهای برای  9منطقه متناسب با

تاریخ دریافت1397/11/08 :
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مقدمه
ادبیات تو سعه و برنامهريزی در سطح بین المللي ن شان مي دهد که در مراحل اولیه تو سعه،
تحلیل های اقتصادی اغلب در سطح کشورها انجام شده و به مناطق زيرمجموعه کشورها
وارد ن شده ا ست.به عبارت ديگر ،به صورت م ستقیم ي ا غیرم ستقیم ،توانمندی اقت صادی و
اثرات اجرای سیا ست های مختلف در سطح اياالت يا ا ستانهای يک ک شور ،هم سان در
نظر گرفته شده و برا ساس همین ديدگاه ،روابط اقت صادی بین مناطق ک شور ناديده گرفته
شده است .در واقع به طور ضمني فرض شده که هر پروژه يا فعالیت تا زماني که در سطح
ملي با شد ،فاره از منطقه ای که در آن پروژه انجام مي شود ،اثرکل و اثر ف ضايي يك ساني
ايجاد مي کند .اما به مرور زمان تفكری گ سترش يافت مبني بر اينكه مناطق ت شكیلدهنده
يک کشــور ،ظرفیت های اقتصــادی متفاوتي دارند و به همین دلیل اثرگذاری و اثرپذيری
آنها يكسان نی ست؛ از اين رو ،اهمیت اقتصاد فضا در سطح جهاني مورد توجه تحلیلگران
منطقه ای قرار گرفت .به منظور مطالعه اثرات اقتصـــادی فضـــايي از مدل ها و روش های
مختلفي اســـتفاده مي شـــود که همگي نیازمند پايه های آماری منســـجم در ســـطح ملي و
منطقهای است.
جدول داده -ســتانده توانايي ار ائه تابلويي جامع از وضــعیت بخشهای اقتصــاد ملي را
دارند و با طراحي مدل های ريا ضي و تلفیق نتايج آنها ميتوانند شبیه سازیهای منا سبي
برای تحلیل ســـیاســـتگذاری های اقتصـــادی ارائه دهند (مشـــیری و ديگران .)1397 ،از
آنجايي که مدل داده -ستانده ،مدلي اي ستا بوده و پايه آم اری موردنیاز آن يك ساله (اما با
جزيیات) اســت ،کمبود منابع آماری در ســطح مناطق را ســريعتر جبران ميکند .به همین
دلیل در مراحل اولیه برنامهريزی منطقهای به کارگیری الگوی حســابداری کالن -بخشــي
داده -ســـ تا نده منط قهای به عنوان مهم ترين ابزار تحل یل ،مورد تو جه پژوهشـــگران و
سیاست گذاران منطقهای قرار ميگیرد.
جدول داده -ســتانده ابزاری مناســب برای شــناســايي و تبیین روابط اقتصــادی بخشــي
درونمنطقهای و بینمنطقه ای ا ست .عالوه بر اين ،روابط درون منطقه در سطح بخشهای
اقت صادی و پیوندهای بینمنطقه ای ،پیوندهای داخلي و خارجي منطقهای را دربر ميگیرد.
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جدول داده -ســـتانده چندمنطقهای ) ، 1(MRIOجدولي اســـت از ترکیب مناطق مختلف
کشور که در مجموع اقتصاد ملي را تشكیل ميدهد.
در جدول داده -ســـتانده تک منطقه ای ،منطقه از بدنه کل اقتصـــاد ملي جدا شـــده و
تعامل فعالیت های اقتصادی در داخل منطقه را نشان مي دهد ،اما صادرات و واردات منطقه
مطرح شـــده که در اين جدول ،شـــامل «صـــادرات به» و يا «واردات از» ســـاير مناطق در
اقتصـادهای ملي و بین المللي اسـت ،برون زا و خارج از نظام تولیدی منطقه قرار ميگیرند.
بدين ترتیب تحلیل های فضــايي منطقه مدنظر با ســاير مناطق در قالب اثرات بین منطقهای
(يا ســـرريزی) که در تجارت بین مناطق دارای اهمیت بســـزايي اســـت ،مورد بررســـي
قرار نميگیرند.
برای اينكه تحلیل داده -ســتانده بتواند تصــوير کلي و کاملي از فعالیتهای اقتصــادی
داخل هر منطقه نشــان مي دهد ،بايد روابط متقابل میان مناطق موجود در اقتصــاد ملي -که
از نظر اقتصـــادی به هم وابســـته هســـتند -را با جزئیات کامل تبیین کند .اين اطالعات
تحل یلگران را قادر مي ک ند تا جر يان م بادالت ت جاری هر منط قه ،کل م ناطق و الگوی
تجارت بین مناطق را شناسايي و طراحي کنند.
هنگامي که تحلیل اقت صادی منطقهای از حالت تکمنطقهای فراتر ميرود و در سطح
چندمنطقهای انجام مي شود ،اهمیت برر سي مبادالت تجاری بینمنطقهای افزايش مييابد؛
زيرا پتانسیلها و توانمندی های اقتصادی متفاوت مناطق و اندازه مختلف بازار آنها ،منجر
به ايجاد جريانات بین منطقه ای کاال ،پول و عوامل تولید مي شـــود .جدول چندمنطقهای،
همانند جدول تک و دو منطقه ای ،يک سی ستم اقت صادی و نظام ح سابداری بخ شي ا ست
که در آن اقتصاد ملي به بیش از دو منطقه با توزيع جغرافیايي چندمكاني تقسیم شده و از
جمع آن ها اقتصاد ملي حاصل ميشود.
جداول داده -ستانده منطقه ای اغلب به صورت آماری در دسترس نیستند و تهیه آنها
به صـــورت آماری امری پیچیده ،هزينهبر و زمان بر اســـت .بنابراين ،تحلیلگران اقتصـــاد
منطقــهای ،روشهــای غیرآمــاری يــا نیمــهآمــاری 2مختلفي را برای برآورد جــداول
داده -ســـ تا نده منط قهای توســـ عه داده ا ند که ز مانبری و هزي نه بری کمتری دار ند .در
1- Multi-Regional Input-Output Table
2- Hybrid
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روشهای غیرآماری ،منطقه نسخه کوچكي از جدول ملي در نظر گرفته ميشود در حالي
که در روشهای نیمه آماری همزمان با استفاده از روشهای غیرآماری از دادههای آماری
ر سمي موجود در سطح منطقه (از جمله جداول داده -ستانده آماری منطقهای (دورههای
قبل) ،حســـاب های منطقهای ،داده های مربوط به بازار کار منطقه ای ،آمارهای مربوط به
حمل ونقل ،هزينه انتقاالت بین منطقه ای و )...برای تهیه جدول داده -ســـتانده منطقهای
اســـتفاده مي شـــود .اين در حالي اســـت که در جداول چندمنطقهای ،تخمین تجارت
بینمنطقهای اهمیت ويژهای داشـــته و نیازمند دســـترســـي به اطالعات کاملي از مبادالت
تجاری بینمنطقه ای اســت .در اغلب موارد مشــكل اصــلي در تهیه جداول داده -ســتانده
چندمنطقه ای ،فقدان آمار تجارت بین مناطق به عنوان اجزای اقتصــاد ملي اســت .در واقع،
جداول داده -ســتانده منطقه ای و مبادالت تجاری مناطق ،دو مشــاهده از پديده يكســاني
ه ستند که سازماندهي فعالیت های اقت صادی و مدل سازی حرکت کاال و خدمات مناطق را
ارائه ميدهند.
1

2

در حالت کلي از دو روش تراز کااليي ( )CBو ســـهم مكاني ( )LQجهت تهیه
جدول (يا ضــرايب) داده -ســتانده منطقهای به روش غیرآماری اســتفاده ميشــود .از بعد
مبادالت تجارت منطقهای ،روش  CBخالص صـــادرات ( تراز تجاری) هر بخش را ارائه
ميدهد و قادر به محاسبه ارقام صادرات و واردات بخش ها به صورت جداگانه نیست که
اين مانعي بزرگ برای تهیه جدول داده -ســـتا نده چندمنطقه ای اســــت .عالوه بر اين،
روش های تراز کااليي و سهم مكاني ،قابلیت ارائه همزمان صادرات و واردات مثبت برای
يک کاالی مشخص را ندارند.
به تازگي با معرفي روش  CHARMيا روش تعديل شـــده تجارت همزمان دو طرفه
منطقهای 3که بر پايه روش  CBساخته شده ،اين مشكل برطرف و امكان برآورد صادرات
و واردات منطقه ای به تفكیک و به صـــورت مثبت فراهم شـــده اســـت .در دنیای واقعي
بخ شي ا ز واردات هر منطقه مربوط به محصوالتي ا ست که در خود منطقه تولید مي شوند
که تا قبل از معرفي روش  CHARMناديده گرفته مي شـــد و امكان برآورد آن وجود

1- Commodity Balance
2- Location Quatient
3- CHARM: Cross-Hauling Adjusted Regionalization Method
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نداشـــت .با معرفي روش  CHARMامكان برآورد تجارت همزمان 1دو طرفه کاالهايي
که در مناطق تولید و به دلیل ناهمگني همزمان از مناطق ديگر نیز تقاضـا ميشـوند ،وجود
دارد ،بنابراين ،حجم تجارت تخمین زده شده به حالت واقعي نزديکتر است.
در همین راســتا ،هدف مقاله حاضــر ،تهیه جدول داده -ســتانده  9منطقهای کشــور به
روش نیمه آماری  CHARMا ست .برای تهیه جدول داده -ستانده چندمنطقهای ک شور
از داده های آماری و غیرآماری اســتفاده مي شــود؛ بخش غیرآماری حاصــل برآورد روش
 CHARMاســـت و بخش آماری از داده های مرکز آمار ايران اســـتخراج شـــده اســـت.
ماتريس مبادالت هر يک از  9منطقه به صــورت جداگانه با اســتفاده از روش CHARM

براســاس آخرين جدول داده -ســتانده ملي آماری متعارف ســال  1390و ســتانده آماری
همان سال محا سبه مي شود .بنابراين ،جدول چندمنطقه ای نهايي نیز مربوط به سال 1390
خواهد بود.
نوآوری پژوهش حا ضر ،تهیه جدول داده -ستانده چندمنطقهای به روش CHARM

ا ست .با برر سي مطالعات گذ شته ،م شخص شد که از روش  CHARMفقط برای تهیه
جدول داده -ستانده تکمنطقه ای در ايران استفاده شده است و مطالعه حاضر اولین تالش
برای تهیه جدول -ستانده چندمنطقه ای ا ست .از نتايج ضمني روش  ،CHARMبرآورد
يا تجارت همزمان دوطرفه از يک نوع کاال برای هر منطقه است.
مقاله حاضر در ادامه در شش بخش سازماندهي ميشود؛ پس از مقدمه در بخش دوم،
ابتدا مروری بر ادبیات موضوع تحقیق در داخل و خارج صورت ميگیرد .سپس در بخش
سوم روش شنا سي مقاله بیان مي شود .بخش چهارم و پنجم به نحوه جمع آوری و تحلیل
يافتهها مي پرازد و در بخش ششم جمع بندی و نتیجهگیری ارائه ميشود.

 -2مروري بر ادبیات موضوع
اهمیت اقتصـــاد فضـــا 2از دهه  1950میالدی در ســـطح جهاني مورد توجه تحلیلگران
منطقه ای گرفت و تو سط والتر ايزارد 1949( 3و  ) 1956وارد اقت صاد منطقهای شد .منظور
از اقتصـــاد فضـــا ،شـــناســـايي هويت توزيع جغرافیايي نهادهها و ســـتاندههای فعالیتهای
1- Cross Hoaling
2- Space-Economy or Economics of Space
3- Isard
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اقت صادی در پهنه سرزمین ج غرافیايي يک ک شور ا ست .عوامل اقت صاد ف ضا با معیارهايي
چون مســـاحت جغرافیايي ،جمعیت ،میزان  ،GDPارزش افزوده ،مصـــرف خانوار ،تعداد
شاغلین در سطح منطقه نسبت به کشور اندازهگیری ميشوند.
در میان تحلیل گران اقتصادی ،دو نوع رويكرد نسبت به فضا وجود دارد که عبارتند از
فضاخنثي و فضا محور .در ادبیات موجود در ايران برای نخستین بار واژههای «فضاپذير» و
«فضــاگريز» توســط بانوئي و جهانفر ( ) 1395برای توصــیف اين دو حالت بكار برده شــد
شــد« .فضــا خنثي» نماد نظريه های اجماع واشــنگتن اســت که درآن فضــا به عنوان عامل
تاثیرگذار در تحلیلها در نظر گرفته نميشود و در مقابل نظريههای «فضامحور» بر اهمیت
فضا و تفاوت های آن تاکید دارند .در اقتصاد منطقه ای که دارای رويكرد فضاپذير است،
مســاله اصــلي ،تبیین و شــناســايي داليل تفاوت رفتار قلمرو فعالیتهای فضــايي (مكاني)
مختلف در درون پهنه سرزمین جغرافیايي يک کشور و يا گروهي از کشورهای مجاور با
يكديگر نســـبت به قلمرو فعالیت های جغرافیايي (مكاني) در پهنه ســـرزمین جغرافیايي يا
ساير کشورهای جهان است.
برای مطالعه اقتصاد منطقه ای و تجارت بین مناطق ،يكي از کاربردیترين مدلها ،مدل
داده -ستانده ا ست که از پايههای نظری ف ضاپذير نیز برخوردار ا ست .لئونتیف و ايزارد،1
بنیانگذاران اصــلي تهیه جدول داده -ســتانده منطقهای در دهه  1950بهشــمار ميروند .در
سال  ،1951ايزارد اولین مدل داده -ستانده بینمنطقهای 2را به صورت نظری طراحي و در
ســال  ،1953جدول داده -ســتانده منطقهای (تکمنطقهای) 3را به روش تراز کااليي ارائه
کرد .از آن پس ،در هفت دهه گذشــته ،جدول داده -ســتانده منطقهای به شــكلهای تک
منط قه ای ،4دو منط قه ای ،5چ ندمنط قه ای ملي ،6چ ند منط قه ای بین المللي 7و حتي جدول
داده -ســـتانده بین المللي توســـعه يافته اســـت .در اين مدت از ســـه روش کلي آماری،
غیرآماری و مختلط 8جهت محاســبه ضــرايب داده ســتانده منطقه ای و جدول داده ســتانده
1- Leontief, W. & Isard, W.
2- Interregional
3- Single or Intraregional
4- Single Region
5- Two Regions
6- National Multi Regions
7- International Multi Regions
8- Survey, Non-Survey & Hybrid
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منطقه ای استفاده شده است .امروزه کشورهای اندکي (ژاپن ،آمريكا ،چین ،فنالند ،ايتالیا
و آرژانتین) روش آماری را مبنای تدوين جدول منطقه ای قرار مي دهند و ســـايرين به
داليلي همچون زمانبر بودن ،هزينه باال ،پیچیدگي محاســبه صــادرات و واردات منطقه و
فقدان آمارهای مورد نیاز در ســطح منطقه ،روش غیرآماری را ترجیح ميدهند .همین امر
منجر به احیای روش های غیرآماری ســـهم مكاني ) (LQو تراز کااليي ) (CBو توجه
بیشــتر پژوهشــگران اقتصــاد منطقهای در ســالهای اخیر به اين دو روش شــده اســت .در
تعدادی از مطالعات نشــان داده شــده که روش های غیرآماری برآورد مناســبي از ســاختار
اقتصادی منطقهای به دست مي دهند (فلگ و همكاران.)2014 ،1
خواستگاه اصلي انواع روش های سهم مكاني ،محاسبه ضرايب داده -ستانده منطقهای
و براســاس آن محاســبه ماتريس داخلي منطقه ای اســت و تهیه جدول منطقهای ،قضــیهای
فرعي اســـت .در اين نوع روش ها ،تراز کردن جدول داده -ســـتانده منطقهای منوط به
پذيرش دو پ سماند بردار صادرات و بردار ارزشافزوده بخش های منطقه ا ست ،اما کانون
توجه روش های تراز کااليي ،تهیه جدول داده -ســتانده منطقهای اسـت که در آن ،منظور
کردن پسماند ارزش افزوده نقش کلیدی دارد.
در روش  ، CBماتريس مبادالت واســـطه درونمنطقه ای به کمک ماتريس ضـــرايب
تكنولوژی ملي تهیه ميشـــود .روش  ،CBتراز تجاری (خالص صـــادرات) بخش ها را
برآورد ميکند و قادر به محاســبه ارقام صــادرات و واردات بخشها به صــورت جداگانه
نی ست و اين مانعي بزرگ برای تهیه جدول داده -ستانده چندمنطقهای مح سوب مي شود؛
زيرا اين جدول نیازمند صادرات و واردات بخ شي مناطق به تفكیک ا ست .عالوه بر اين،
روش  ، CBقابلیت سنجش صادرات و واردات همزمان مثبت برای يک کاالی م شخص
را ندارد به طوری که اگر صــادرات بزرگ تر از صــفر باشــد ،واردات صــفر اســت و اگر
واردات بزرگ تر از صفر با شد ،صادرات صفر در نظر گرفته مي شود .به عبارت ديگر،
مبادالت تجاری همزمان دو طرفه (صادرات و واردات همزمان يک کاالی همگن) خارج
از حیطه رويكردهای تراز کااليي و روش های سهم مكاني قرار دارد .اين مسالهای کلیدی
و غیرقابل حل بین تحلیل گران اقتصـــاد داده -ســـتانده منطقه ای در دوره 1951-2009

1- Flegg, A., et al.
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بهشـــمار ميرفت .در ســـال  ،2009کروننبرگ ، 1اقتصـــاددان آلماني موفق شـــد اين خال
پژوه شي که حدود شش دهه تحلیل گران اقت صاد منطقه ای با آن مواجه بودند را با معرفي
رويكرد  CHARMيا روش تعديل شــده تجارت دو طرفه منطقه ای برطرف کند و نحوه
تهیه جدول تکمنطقه ای به اين روش را ارائه کرد .او نشـــان داد که اســـتفاده از روش
 CHARMباعث کاهش در کم تخمیني تجارت و در نتیجه کاهش بیشتخمیني ضرايب
فزاينده مي شـــود .وی جدول داده -ســـتانده تک منطقهای برای منطقه  2NRWآلمان با
روش  CHARMرا تهیه و ارائه کرد.
تجارت همزمان که دستاورد اصلي روش  CHARMاست ،پیشنیاز محاسبه تجارت
بین منطقهای ا ست .در روش  CHARMاولیه فرض مي شد که تجارت همزمان دو طرفه
بین زيرمنطقهها (به عنوان مثال ،اســـتانهای يک کشـــور) رخ نميدهد؛ از اين رو ،روش
 CHARMاصـــلي دچار کم تخمیني تجارت بود؛ به منظور تخمین نتايج واقعيتر ،روش
 CHARMتعديل شده ،ارائه شد و نشان داد که تجارت همزمان دو طرفه نه فقط در بین
کشــورها ،بلكه در درون کشــورها نیز رخ ميدهد (توبین 3و کروننبرگ )2015 ،و به اين
ترتیب  CHARMتعد يل شده روشي برای برآورد تجارت همزمان در حالت دو منطقهای
و چند منطقه ای ارائه و امكان تهیه جدول داده -ستانده چندمنطقهای را فراهم کرد.
در مورد روش  CHARMمي توان ايراداتي مطرح کرد؛ از جمله يكي اينكه از آنجا
که اين روش نوعي روش تراز کااليي مح سوب مي شود فرض ه م ساني تكنولوژی ملي و
منطقه ای در مورد آن صـــادق اســـت که هرچند خللي در مباني نظری و علمي آن ايجاد
نمي کند ،اما با توجه به اينكه مقاله در ســطح منطقه ای اســت به ناچار برای تمامي مناطق،
ضـــرايب فني ملي و منطقهای يكســـان فرض ميشـــود؛ در حالي که در روشهای ســـهم
مكاني ،ضـــرا يب فني ملي ،منطقه ای و بین مناطق ،متفاوت هســـتند که ميتواند انع كاس
بهتری از ت فاوت م ناطق باشــــد .دوم اين كه روش چارم به تن هايي قادر به ته یه جدول
چندمنطقه ای نیست و بايد روش ديگری به عنوان مكمل در کنار آن استفاده شود که اين
بیانگر نیاز به توسعه اين روش است.

1- Kronenberg, T.
2- North Rhine–Westphalia
3- Többen, J.
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تاکی د بر اثرات متقابل ف ضايي و مبادالت وا سطهای درون منطقهای و مبادالت تجاری
بینمنطقهای و بین المللي محدود به مطالعات فوق و روش  CHARMنیست و اين مهم به
روش های مختلف در مطالعات خارجي مورد توجه قرار گرفته اســـت که از جمله آن
ميتوان به مطالعات برو 1و همكاران ( ،) 2017هیوينگ و اســـترهاون ،)2016( 2ســـانن و
گامبوآ ) 2016( 3و اچوارم و همكاران ،)2006( 4آلوارد ) 1998( 5اشـــاره کرد .اما آنچه
روش  CHARMرا متمايز مي کند ارائه روش محا سبه تجارت همزمان دوطرفه کاالهای
ناهمگن است.
در حوزه تجارت بین منطقه ای نیز مطالعات زيادی انجام شده و به مدلها و روشهای
مختلفي اشــاره شــده اســت .ســرجنتو 6در ســال  2009به روشهای اســتخراج تجارت بین
مناطق به روش جاذبه 7ميپردازد و در سال  2012با مطالعه  14کشور عضو اتحاديه اروپا،
ت جارت بین منط قه ای را از طريق مدل های غیرآ ماری (انتروپي ،8حدا قل ســــازی تورش
اطالعات 9و مدل رفتار پايه ) 10برآورد و به مقايســـه نتايج تجربي بین آن ها ميپردازد.
کروننبرگ و توبین هم در مقاله ســـال  2015خود به بیان چند نكته در رابطه با ارزيابي
تجارت بینمنطقه ای پرداختند ،اما رابطه رياضي مربوطه را ارائه نكردند.
با توجه به اينكه در هر دو طیف ،روش های غیرآماری ســـهم مكاني ) (LQو تراز
کااليي ) (CBو همچنین روش  CHARMکه بر پايه روش  CBاســـت ،ارزشافزوده
بخش های منطقه به صورت پسماند در نظر گرفته مي شود و در عین حال در ايران ،ارزش
افزوده بخش ها به صورت آماری تو سط مرکز آمار تهیه مي شود ،بنابراين ،ارزش افزوده
حا صله از هر دو روش با رقم آماری متفاوت خواهد بود .برای رفع اين نقی صه ،روشهای
ترکیبي شـــامل  CHARM-RAS ،CB-RASو  FLQ-RASارائه شـــدند (بانويي و

1- Boero, A.
2- Hewings, G. & Oosterhaven, J.
3- Sanéna , N.& Gamboa, J.
4- Schwarm, W., et al.
5- Alward, G.
6- Sargento, A.
7- Gravity
8- Entropy
9- Minimaize Information Bias
10- Behavior Model
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همكاران ) 1396 ،که البته اســـتفاده از اين روش ها ،منوط به وجود حداقل يک جدول
داده -ستانده آماری از منطقه مورد مطال عه يا جمع سطری و ستوني آماری است.
تهیه جدول داده -ستانده چندمنطقه ای ،تحلیل روابط اقت صادی بخ شي بینمنطقهای و
بررسي اثرات فضايي بخشي در مطالعات خارجي نسبت به مطالعات داخلي از تنوع روش
بیشـــتری برخوردار اســــت .در ايران ،م طال عه ای در زمی نه ته یه جدول داده -ســـ تا نده
چندمنطقه ای م شاهده ن شده و مطالعات داده -ستانده منطقه ای داخلي در سه سطح ملي،
تک منطقه ای و دومنطقهای ارائه شـــدهاند .همچنین از روش  CHARMفقط برای تهیه
جدول تکمنطقه ای استفاده شده است ،از اين رو ،مطالعات داخلي مرتبط ،بسیار محدود
اســـت .مطالعات مربوط به ضـــرايب داده -ســـتانده دومنطقه ای در ايران اولین بار با مقاله
بزازان و ديگران ( ) 1388به روش ســـهم مكاني تعديلي فلگ 1آغاز شـــد و با مطالعات
ديگری مثل زارعي و ديگران ( ،)1389بزازان ( ،)1390ح سینزاده و شريفي ( )1392و...
ادامه يافت.
اولین مطالعه با روش  CHARMدر ايران توسط همايونيفر و همكاران ( )1393برای
ا ستان خوز ستان به صورت تکمنطقه ای تهیه شده ا ست .همايونيفر و همكاران ()1395
نیز مطالعه مشابهي برای استان بوشهر انجام دادند .از ساير مقاالت اين حوزه ميتوان مقاله
مهاجری و ديگران ( )1395با عنوان سنجش واب ستگي بخشهای اقت صادی به واردات از
بعد مبدا ،مقصــد و ســیاســتي با اســتفاده از جدول داده -ســتانده تکمنطقهای به روش
 CHARMو مطالعه موردی استان مازندران را نام برد.
عبدالحمیدی و همكارانش در ســال  1396به ســنجش اعتبار آماری روشهای  CBو
 CHARMدر تهیه جداول داده ســتانده اســتان هرمزگان (تکمنطقه ای) پرداختند .نتايج
اين مقاله نشان ميدهد که  -1خطای روش  CHARMدر برآورد ضرايب فزاينده عرضه
به مراتب کمتر از روش  CBاســت -2 .در روش  ، CHARMخطای ناهمگني نســبت به
دو خطای مقیاس و تكنولوژی ،بیشترين سهم را در ايجاد خطای کل در تهیه جدول داده-
ستانده غیرآما ری استان هرمزگان به خود اختصاص داده است.
در ايران از روشهــای ترکیبي  CHARM-RAS ،CB-RASو  FLQ-RASنیز
استفاده شده است (بانويي و همكاران.)1396 ،
1- Flegg’s Adjusted Location Quotient
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 -3روششناسي
فرآيند تهیه جدول داده -ســـتانده چندمنطقه ای دارای مراحل مختلفي اســـت که نیازمند
ا ستفاده از روشهای متنوعي ا ست .جدول داده -ستانده چندمنطقهای بايد بتواند ت صوير
کاملي از ف عالیت های اقتصـــادی داخل هر منطقه و همچنین روابط متقا بل میان مناطق
موجود در اقت صاد ملي  -که از نظر اقت صادی به هم واب سته ه ستند -با جزئیات کامل ارائه
کند .از اين رو بايد مراحل شش گانه زير طي شود.

مرحله اول :برآورد ماتریس مبادالت درونمنطقهاي
آن1

برای تهیه ماتريس مبادالت درون منطقه ای از ماتريس مبادالت ملي از نوع متعارف
ا ستفاده مي شود .به اين ترتیب هر عن صر ماتريس ضرايب فني ملي سطر iام و ستون jام،

 aijاز ماتريس مبادالت و ستانده بخشي در سطح ملي به صورت رابطه ( )1محاسبه ميشود
که درآن ،Zijn ،ماتريس مبادالت وا سطه ملي بین بخش  iو بخش  jو  ،X jnستانده بخش j
ملي است.
( )1

Zijn
Xjn

=

anij

با فرض همســـاني تكنولوژی ملي و منطقه ای ،ضـــرايب فني ملي و منطقهای يكسـ ـان
فرض ميشــوند .ماتريس مبادالت درون منطقه ای هر منطقه با توجه به در دســترس بودن
ستانده بخ شي منطقه ای (که در مورد مطالعه حا ضر در قالب ح سابهای منطقهای تو سط
r
،Zi,j
مرکز آمار ايران وجود دارند) به صـــورت رابطه ( )2محاســـبه ميشـــود که در آن
ماتريس مبادالت درون منطقهای برای منطقه  rو  ،Xjrستانده بخش jام منطقه  rاست.

( )2

مرحله دوم :برآورد تقاضاي نهایي منطقه

 -1شامل مبادالت داخلي و بینالمللي (واردات) کاالها و خدمات است.

r
Zi,j
= anij . Xjr
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تقا ضای نهايي منطقه با فرض هم ساني ساختار تقا ضای نهايي در سطح ملي و منطقهای،

مطابق روابط پیشنهادی در روش  CHARMاز رابطه ( )3محاسبه مي شود که در آن ،dr

تقاضای نهايي منطقهای و  ، dnتقاضای نهايي ملي است.

Xr n
d
Xn

( )3

= dr

تقا ضای نهايي هر منطقه حا صلجمع ،صادرات بین المللي و تقا ضای خانوار ،تقا ضای
دولت و ت شكیل سرمايه از تولیدات خود منطقه و ديگر مناطق ا ست .به دلیل تاکید مقاله
حاضـــر بر تجارت و همچنین به روش  CHARMدر جدول ( ،) 1صـــادرات در ناحیه
تقاضـــای نهايي ،اما خارج از  dقرار مي گیرد .بنابراين ،تقاضـــای نهايي هرمنطقه ،يعني d

براساس رابطه ( )4دست ميآيد.
( )4

dr = Crr + Irr + Grr + Cor + Ior + Gor

در رابطه ( ،Grr , Irr , Crr ،)4م صــرف خانوار ،تشــكیل ســرمايه بخش خصــوصــي و
مصــارف دولت در منطقه  rاز تولیدات منطقه  rو  Gor , Ior , Corمصــرف خانوار ،تشــكیل
سرمايه بخش خصوصي و مصارف دولت در منطقه  rاز تولیدات ساير مناطق ) (Oاست.
اين بدان معني اســـت که با توجه به اينكه در روش  CHARMامكان واردات همزمان با
صادرات نوع خا صي از مح صول وجود دارد .همچنین در ماتريس مبادالت وا سطهای در
بخش های تولیدی ،تجارت همزمان اتفاق مي افتد ،پس تقاضـــای نهايي کاال و خدمات
مصــرفي نیز مي تواند هم از محصــوالت خود منطقه باشــد و هم محصــوالت ســاير مناطق.
عالوه بر اين ،در حالت بررســي های چند منطقه از جمله جدول داده -ســتانده چندمنطقه
ای ،يكي از تفاوتهای جدول چندمنطقهای با تکمنطقه ای در تقاضـــای نهايي هر منطقه
از ساير مناطق است.

مرحله سوم :برآورد واردات و صادرات بینالمللي
با فرض اينكه واردات از خارج کشور متناسب با تقاضای کل داخلي و صادرات به خارج
از کشــور متناســب با تولید داخلي اســت (توبین و کروننبرگ ،)2015 ،تجارت خارجي
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(واردات و صـــادرات بینالمللي) منطقه ای بخشـــي با اســـتفاده از اطالعات جدول داده-
ستانده از روابط ( )5حساب ميشود.
( )5

xr

zr +dr

mri = mni zni +din and eri = eni xni
i

i

i

در راب طه ( ،mri ،)5واردات بین المللي بخش  iمنط قه  rو  ، eriصــــادرات بینالمللي
بخش  iمنطقه  rاست.
تا اين مرحله ،نحوه محاسبه اجزای تقاضای کل ،شامل تقاضای نهايي و تقاضای واسطه
مشـخص شـده اسـت .به عبارت ديگر ،قسـمتهايي از جدول داده -سـتانده منطقهای که به
طور مستقیم از دادههای جدول داده -ستانده ملي قابل استخراج است ،برآورد ميشود.
ستون تقاضای واسطه به صورت جمع سطری ماتريس مبادالت محاسبه مي شود ،اما با
توجه به اينكه ماتريس مبادالت محاســـبه شـــده مناطق در قســـمت ماتريس های قطری
ماتريس مبادالت جدول چندمنطقهای قرار ميگیرند و ماتريس های غیرقطری جدول که
مبادالت بین مناطق را ن شان مي دهند ،خالي ا ست ،جهت تكمیل ستون مزبور ،الزم ا ست
تجارت بین مناطق محاسبه شود .برای اين منظور ،تجارت بینمنطقهای هر يک از مناطق با
هشـــت منطقه ديگر به تفكیک محاســـبه و در قســـمت ماتريس های غیرقطری ماتريس
مبادالت قرار ميگیرد.
دادههای مربوط به مبادالت بینمنطقه ای به صورت آماری موجود نیست؛ بنابراين ،در
محاسبه جدول چندمنطقهای ،برآورد تجارت بینمنطقه ای ،مرحله مهمي است.

مرحله چهارم :درجه ناهمگني
پس از برآورد تجارت بین المللي ،تجارت همزمان که دســتاورد اصــلي روش CHARM

اســت ،محاســبه مي شــود .تجارت همزمان ،پیش نیاز محاســبه تجارت بینمنطقهای اســت و

امكان تهیه جدول داده -ســـتانده چندمنطقهای را فراهم ميکند .تجارت همزمان  qniدر
سطح ملي به صورت روابط ( )6و ( )7است.
( )6

|) qni = (eni + mni ) − |(eni − mni

( )7

vin = eni + mni , bni = eni − mni
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در رابطه ( qni ،)6تجارت همزمان بخش iام ملي و در رابطه ( vi ،)7و  biبه ترتیب
بیانگر ارزش تجارت بخش  iام ملي و تراز تجاری بخش  iام ملي هســـتند .همچنین جم له
 ، ei + miمجموع صادرات و واردات يا همان ارزش تجارت است و از آنجا که واردات
و صادرات در دنیای واقعي ارقام منفي نیستند ،ارزش تجاری هم نميتواند منفي باشد ،اما

جمله  ، ei − miتراز تجاری يا خالص صادرات ا ست که مي تواند مقادير مثبت ،صفر و
منفي اختیار کند.

براســاس رابطه ( ،) 7اگر صــادرات يا واردات (يا هر دو) برابر صــفر باشــند ،تجارت
همزمان صـــفر خواهد بود و اين به ســـادگي نشـــان مي دهد که چرا روشهای غیرآماری
نمي توانند تجارت همزمان را محاســبه کنند .اين روشها فقط ميتوانند خالص صــادرات

 ei − miرا تخمین بزنند .فرض آن ها اين اســـت که هر بخش يا واردکننده خالص يا
صادرکننده خالص است و بنابراين در هر مورد يا  e،صفر است يا  mکه هر دو داللت بر
صفر بودن تجارت همزمان دارد .در روش  CHARMاين امكان وجود دارد که صادرات
و واردات هر دو غیرصــفر باشــند .فرض اســاســي روش  CHARMدر تخمین تجارت
همزمان دو طرفه ،وجود ناهمگني در کاالها ا ست .در واقع ،تجارت همزمان به ن سبت اين
ناهمگني به وقوع مي پیو ندد .بدون وجود ناهمگني ،دلیلي برای صــــادرات و واردات

همزمان يک فعالیت مشـــخص در يک منطقه وجود ندارد؛ بنابراين ،ابتدا درجه ناهمگني
هر فعالیت براساس رابطه ( )8محاسبه ميشود.
( )8

qni
) 2min(xin ; zin + dni

= h̃ni

در رابطه ( ،h̃ni ،)8درجه ناهمگني فعالیت  iدر ســـطح ملي با دامنه صـــفر تا بينهايت
ا ست .وقتي کاالها کامال همگن يا يك سان با شند ،صفر و زماني که کاالها کامال ناهمگن
باشـــند ،بي نهايت اســـت .با نزديک شـــدن  hبه بي نهايت ،تجارت همزمان افزايش و با
نزديک شدن به صفر ،تجارت همزمان کاهش مي يابد و در حالت صفر بودن  ،hتجارت
همزمان وجود نخواهد داشـــت .در روش  CHARMفرض مي شـــود که درجه ناهمگني
تولید منطقهای  hriبرابر درجه ناهمگني ســطح ملي  h̃niاســت .اکنون زمینه برای محاســبه
تجارت همزمان منطقه ای و ســـپس تجارت بین منطقهای فراهم مي شـــود .برای محاســـبه
تجارت بینمنطقه ای ،دو مرحله پنجم و ششم بايد طي مي شود .در مرحله پنجم با استفاده
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از روش  CHARMتجارت هر منطقه با ســـاير اقتصـــاد ملي 1برای هر بخش محاســـبه
مي شود و در م رحله ش شم ،رقم حا صله از مرحله اول که مجموع تجارت با ساير مناطق
است به تفكیک برای هر يک از ساير مناطق ديگر شكسته ميشود.

مرحله پنجم :تجارت همزمان و تجارت بین منطقهاي کل

ابتدا ستانده )  ،(x n−rتقاضای نهايي )  (dn−rو تقاضای واسطه )  (z n−rبرای منطقه « ساير

) »(n-rاز کسر ارقام هر منطقه ) (rاز ارقام معادل ملي محاسبه مي شود .سپس صادرات و
واردات بین المللي منطقه سـاير با اسـتفاده از رابطه ( )5برآورد مي شـوند .در ادامه با فرض
برابری در جه ناهمگني ملي و منط قه ای ،ت جارت همز مان هر منط قه با ک مک راب طه ()9
محاسبه ميشود که در آن  q̃riبیانگر تجارت همزمان فعالیت  iمنطقه  rاست.
( )9

n‐r
n‐r
n‐r
q̃ri =2h̃i min(xir ‐eri ;zir +dri ‐mri ;xin‐r ‐en‐r
) i ;zi +di ‐mi

تراز کااليي منطقه ای برای هر فعالیت در هر منطقه به صـــورت رابطه ( )10بوده و در
اين رابطه  ،b̃riتراز کااليي منطقه  rبرای فعالیت  iاست.
()10

) b̃ri = (xir − eri ) = (zir + dri − mri

حال تجارت بینمنطقهای منطقه  rبا ساير مناطق برا ساس رابطه ( )11محا سبه مي شود
(توبین و کروننبرگ:)2015 ،
()11

q̃ri + |b̃ri | + b̃ri
2

=

)r(n−r

ti

مرحله ششم :برآورد تجارت بین منطقهاي هر منطقه
برای تهیه جدول داده -ستانده چندمنطقه ای ،الزم است صادرات هر منطقه به مناطق ديگر
به صــورت مجزا به تفكیک بخش برآورد شــود .تهیه جدول داده -ســتانده بینمنطقهای
 -1ساير اقتصاد ملي که حاصل تفاضل هر منطقه از سطح ملي است )« ،(n-rمنطقه ساير» ) (oنامیده مي شود.

شادابفر و همکاران | 241

اغ لب فرآي ند باال به پايیني دارد .وقتي داده های آ ماری در زمی نه ت جارت بین منط قهای
وجود نداشـــته باشـــد ،متدولوژی های تخمین تجارت بینمنطقهای از يک ويژگي تعادل
تجاری برای تخمین آن ها اســـتفاده مي کنند که عبارت اســـت از اينكه در حالت تعادل
تجاری « ،صــادرات يک منطقه به ســاير مناطق معادل مجموع واردات ســاير مناطق اســت،
زيرا صـــادرات بینمنطقهای ميتواند به مثابه مجموعهای از فعالیتهای در دســـترس برای
خريدهای بینمنطقه ای در نظر گرفته شود .ديدگاه م شابه ديگری نیز برای تخمین تجارت
بینمنطقه ای وجود دارد مبني بر اينكه واردات يک منطقه از باقیمانده ک شور بايد متنا سب
با ســهم آن منطقه از صــادرات بینمنطقه ای کل (بجز صــادرات منطقه واردکننده) باشــد»
(توبین و کروننبرگ.)2015 ،
براســـاس اين ديدگاهها ،ميتوان تجارت بینمنطقهای هر منطقه ) (rبا مناطق ديگر را
فرمول سازی و محاسبه کرد .ابتدا فرض ميکنیم  pفعالیت ) (i,j=1,2,3,…,pو  mمنطقه
) (r=1,2,3,…,mوجود دارد که  . m,p>2تجارت صـــورت گرفته از هر منطقه ) (rکه
در رابطه ( ) 11برآورد شد ،واردات ديگر مناطق محسوب ميشود (رابطه (.))12
(r+1)r

+ Mi

()12

(r−1)r

= Mi1r + Mi2r + Mi3r + ⋯ + Mi
(r+2)r
+ Mi
+ ⋯ + Mimr

)r(n−r

ti

) ،t r(n−rتجارت بینمنطقهای فعالیت  iمنطقه  rبا ســاير مناطق،Mi1r ،
در رابطه (،)12
i

واردات منطقه  1از فعالیت  iمنطقه  ،Mi2r ، rواردات منطقه  2از فعالیت  iمنطقه  rو  ...و
 ،Mimrواردات منطقه  mاز فعالیت  iمنطقه  rاست.
تعداد  pرابطه مشـــابه رابطه (( )12به تعداد فعالیت ها) برای هر منطقه و ارقام ســـمت

راســـت رابطه ( ) 12مجهول بوده و بايد محاســـبه شـــوند .در حالت کلي Mimr ،يا همان

)، r (t r(n−r
«واردات منطقه  mاز فعالیت  iمنطقه  »rبرابر با تجارت بینمنطقهای منطقه )
i

ضربدر ن سبت «تجارت منطقه  mبا ساير مناطق اقت صا د ملي به مجموع تجارت هر يک از
مناطق با ساير اقتصاد ملي (بجز منطقه  »)rاست.
()13

)r(n‐r
t
m(n‐m) i

+…+t i

)m(n‐m

ti

)(r+2)(n‐r‐2

+t i

)(r+1)(n‐r‐1

+t i

)(r‐1)(n‐r+1

+…+t i

)3(n‐3

+t i

)2(n‐2

+t i

)1(n‐1

ti

= Mimr

 | 242پژوهشنامه اقتصادي | سال  | 20شماره  | 79زمستان 1399

به همین ترتیب تعداد  m-1منطقه از منطقه  rواردات انجام ميدهند که واردات هر يک
براساس رابطه ( )13برآورد مي شود .به عنوان نمونه ،واردات مناطق  r-1 ، 3 ،2 ،1و  r+1از
بخش  iمنطقه  rبه ترتیب از رابطه ( )17( ،)16( ،)15( ،)14و ( )18برآورد ميشود.
()14

)r(n‐r
t
m(n‐m) i

()15

)r(n‐r
t
m(n‐m) i

()16

)r(n‐r
t
m(n‐m) i

()17
()18

)1(n‐1

+ti

)(r+1)(n‐r‐1

+…+ti

)(r+2)(n‐r‐2

+ti

)(r+1)(n‐r‐1

+…+ti

)(r+2)(n‐r‐2

+ti

)(r+1)(n‐r‐1

+…+ti

)(r+2)(n‐r‐2

ti

+t i

)(r‐1)(n‐r+1

+…+t i

)3(n‐3

+t i

)2(n‐2

+t i

)1(n‐1

ti

= Mi1r

)2(n‐2

ti

+t i

)(r‐1)(n‐r+1

+…+t i

)3(n‐3

+t i

)2(n‐2

+t i

)1(n‐1

ti

= Mi2r

)3(n‐3

+t i

ti

)(r‐1)(n‐r+1

+…+t i

)3(n‐3

+t i

)2(n‐2

+t i

)1(n‐1

ti

)(r‐1)(n‐r+1
ti
)r(n‐r
t
)(r‐1)(n‐r+1
)(r+1)(n‐r‐1
)(r+2)(n‐r‐2
)1(n‐1
)2(n‐2
)3(n‐3
m(n‐m) i
ti
+t i
+t i
+…+t i
+ti
+ti
+…+t i
)(r+1)(n‐r‐1
ti
)r(n‐r
t
)(r‐1)(n‐r+1
)(r+1)(n‐r‐1
)(r+2)(n‐r‐2
)1(n‐1
)2(n‐2
)3(n‐3
m(n‐m) i
ti
+t i
+t i
+…+t i
+t i
+t i
+…+t i

=

=

= Mi3r

(r‐1)r

Mi

(r+1)r

Mi

در واقع برای برآورد تجارت بینمنطقهای هر منطقه  ،rتعداد  pرابطه مشابه رابطه ()12
به تعداد بخش ها وجود دارد که برای حل آن بايد تعداد  (m-1)×pجزء ،برا ساس روابط
مشـــابه با روابط ( )13تا ( ) 18برآورد شـــود .تعداد کل روابط برآوردی برای کل مناطق،
 m×(m-1)×pرابطه خواهد بود و بدين ترتیب ،تجارت بخشـــي بین تک تک مناطق با
يكديگر تخمین زده مي شود .بدين ترتیب با ا ستفاده از دادههای آماری و محا سبه شده،
جدول داده -ستانده چندمنطقه ای ايران به شكل جدول ( )1تهیه ميشود.
عر ضه کل مناطق حا صلجمع ستانده منطقهای و واردات بین المللي به صورت رابطه
( )19است .
()19

Sir = Xir + mri

از تفاوت ستانده با هزينه واسطه ،ارزش افزوده ) (wبه صورت رابطه ( )20دست ميآيد:

شادابفر و همکاران | 243
99

()20

− ∑ Zijr

Xir

=

Wir

j=1

و بدين ترتیب جدول چندمنطقهای تكمیل مي شــود .جهت تراز کردن جدول از ســتون
تغییر در موجودی انبار برای پوشش اختالف عرضه کل و تقاضای کل استفاده ميشود.
به عبارت ديگر ،اين ســـتون برای کل مناطق به تفكیک محصـــول از تفاوت عرضـــه و
تقا ضا ايجاد مي شود .برا ساس اين روش ،جدول داده -ستانده  9منطقه ای ايران را تهیه
مي کنیم .در ايران ،ارزش افزوده بخشــي اســتانها به صــورت آماری موجود اســت ،اما
اســتفاده از آن موجب تغییر ســتانده مناطق مي شــود که همانطورکه گفته شــد ،ســتانده،
آماری اســـت و در محاســـبات غیرآماری هم نقش مهمي دارد؛ بنابراين ،ارزش افزوده
آماری ناخواســـته تعديل و ارزش افزوده هر بخش به صـــورت تفاوت جمع ســـتوني
ماتريس مبادالت و ستانده ،محا سبه و درج مي شود .به بیان ديگر ،ارزش افزوده مناطق
پسماند سطری جدول خواهد بود.
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جدول  .1ساختار جدول داده -ستانده چند منطقهاي مستخرج بر پایه روش  CHARMتعدیل شده

تقاضای کل

موجودی انبار و تشكیل سرمايه

صادرات بین المللي

تقاضای نهايي

تقاضای واسطه

منطقه m

.....

منطقه 2

منطقه 1

مناطق

𝟏𝐮

st1

e1

d1

Z1

Z1m

.....

Z12

Z11

𝟐𝐮

st 2

e2

d2

Z2

Z 2m

.....

Z 22

Z 21

منطقه منطقه
2
1

𝐫𝐮

st r

er

dr

.....

.....

Z rr

.....

.....

.....

𝐦𝐮

st m

em

dm

Zm

Z mm

.....

Z m2

Z m1

منطقه
m

هزينه
واسطه
منطقهm
ارزش
افزوده
منطقه m
ستانده
منطقه m
واردات
بینالمللي
منطقه m
عرضه
کل منطقه
m
 : Zrrماتريس مبادالت درون منطقهای منطقه r
 : Z11ماتريس مبادالت درون منطقهای منطقه 1
 : Z12ماتريس مبادالت بین منطقهای از منطقه  1به 2
 : Z21ماتريس مبادالت بین منطقهای از منطقه  2به 1
 ارقام محاسبه شده تجارت منطقهای از مرحله ششم بهصورت ماتريسهای قطری در قسمت ماتريسهای
غیرقطری ناحیه ماتريس مبادالت مانند 𝟐𝟏𝐣𝐢𝐙 و 𝐦𝟐𝐣𝐢𝐙 قرار
ميگیرند.
منبع :یافتههای پژوهش

هزينه
واسطه
منطقه r
ارزش
افزوده
منطقه r
ستانده
منطقه r
واردات
بینالمللي
منطقه r

ارزش
افزوده منطقه
2
ستانده منطقه
2
واردات
بینالمللي
منطقه 2

هزينه
واسطه
منطقه 1
ارزش
افزوده
منطقه 1
ستانده
منطقه 1
واردات
بینالمللي
منطقه 1

عرضه کل
منطقه r

عرضه کل
منطقه2

عرضه کل
منطقه1

هزينه واسطه
منطقه 2

sum

W

X

m

S

 : Zrتقاضای واسطه منطقه r
 : strموجودی انبار و تشكیل سرمايه منطقه r

 u1 ، urو  : u2تقاضای کل منطقه  rو تقاضای کل منطقه
 1و تقاضای کل منطقه 2
بردار تقاضای کل ،تقاضای کل بخشي هر منطقه حاصل از
جمع تقاضای واسطه و تقاضای نهايي هستند.

 S rو  S1و  : S 2عرضه کل منطقه  rو عرضه کل منطقه  1و
عرضه کل منطقه 2
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 -4پایه آماري
برای تهیه جدول داده -ســـتانده  9منطقهای ايران از دو نوع پايه آماری که هر دو توســـط
مرکز آمار ايران منتشر شده ،استفاده شد:
 -1جدول آماری متقارن  99فعالیت در  99فعالیت متعارف اقتصــاد ايران در ســال 1390
(منتشر شده در سال )1396
 -2جدول چندمنطقه ای نهايي نیز مربوط به سال  1390خواهد بود.
در ســتانده آماری اســتانها و جدول داده -ســتانده ملي  99فعالیت به  11بخش تجمیع
شد که عبارتند از -1 :کشاورزی -2 ،نفت خام و گاز طبیعي -3 ،ساير معادن -4 ،ساخت
محصوالت غذايي ،آشامیدني و دخاني -5 ،ساخت منسوجات ،کاغذ و چرم و چاپ-6 ،
کک ،مواد شیمیايي ،دارويي و الستیكي -7 ،ساخت ساير محصوالت کاني غیرفلزی-8 ،
فلزات ،محصــوالت فلزی و الكترونیكي ،ماشــینآالت و تجهیزات -9 ،برق و آب و گاز
(توزيع و خدمات) و حفاظت محیطزيست -10 ،ساختمان و  -11خدمات.
جدول داده -ســـتانده  9منطقهای 1شـــامل منطقه ســـاحل شـــمال (اســـتانهای گیالن،
مازندران و گلســـتان) ،منطقه آذربايجان (آذربايجان شـــرقي ،غربي و اردبیل) ،منطقه
زاگرس (همدان ،کرمانشــاه ،کردســتان ،لرســتان و ايالم) ،منطقه خوزســتان (خوزســتان،
کهگیلويه وبويراحمد و فرامنطقه) ،منطقه فارس (فارس و بوشـــهر) ،منطقه البرز جنوبي
(تهران ،مرکزی ،زنجان ،ســـمنان ،قم ،قزوين و البرز) ،منطقه مرکزی (اصـــفهان ،يزد و
چهارمحال و بختیاری) ،منطقه جنوب شرقي (کرمان ،سی ستان وبلوچ ستان و هرمزگان) و
منطقه خراسان (خراسان جنوبي ،رضوی و شمالي).
با توجه به اينكه بیش از  99درصـــد از ارزش افزوده فرامنطقه مربوط به بخش نفت
ا ست ،اين منطقه جزو منطقه خوز ستان قرار داده شد (در جداول ،به جای ذکر عنوان 11
بخش به ترتیب از شمارههای فوق استفاده ميشود).

 -1به ا ستناد ماده ( )77قانون برنامه چهارم تو سعه اقت صادی ،اجتماعي و فرهنگي -م صوب  -1383و آيین نامه اجرايي
ماده ( )77قانون برنامه چهارم توسعه ،کشور به  9منطقه کالن که هر يک مشتمل بر چند استان است ،تقسیم شده است.
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 -5تحلیل یافتهها
ويژگيهای جدول داده -ســـتانده  9منطقه ای ايران حاصـــل از پژوهش حاضـــر به شـــرح
زير است:

 ماتريس م بادالت واســـ طهای اين جدول 81 ،ماتريس مربعي ( )11×11اســــت کهماتريس های روی قطر اصــلي مبادالت بخشــي درون منطقهای مناطق 9گانه اســت و بقیه
ماتريس های غیرقطری تجارت بین مناطق را به تفكیک نشان ميدهند.
 با توجه به اينكه ستانده مورد ا ستفاده در جدول چندمنطقه ای تهیه شده ،آماری ا ست وســـ تا نده کل اســــت؛ ب نابراين هم مشـــمول «م بادالت درون منط قهای» و هم «ت جارت
بینمنطقهای» است به عبارت ديگر ،تجارت منطقه ای قسمتي از مبادالت انجام شده در هر
منطقه ا ست که تاکنون برآورد ن شده و اين مانع ا صلي در تهیه جدول داده -ستانده چند
منطقه ای در ايران بوده اســـت .با برآورد تجارت بین منطقهای ت مام بخش ها برای هر 9
منطقه به صورت مجزا در اين مطالعه  -ضمن برآ ورد حجم مبادالت بین منطقهای کشور-
با تكمیل ماتريس های غیرقطری از ماتريس مبادالت ،امكان تهیه جدول داده -ســـتا نده
چندمنطقهای فراهم شد .نتايج حاصل از محاسبات انجام شده در ادامه ارائه شده است.

 -1-5تجارت بین منطقهاي

) t r(n−rبه
براســـاس مرحله پنجم ،حجم کل تجارت بین منطقهای مناطق  9گانه؛ يعني،
i

تفكیک بخشهای 11گانه در جدول ( ) 2سازماندهي شده است.
حجم کل تجارت بین منطقهای ک شور 1000679 ،میلیارد ريال ا ست که  16در صد
ارزش افزوده کشـــور اســـت .همچنین تجارت بین منطقه ای کل کشـــور 0/01 ،درصـــد
ستانده ک شور ا ست .بی شترين تجارت بین منطقهای ک شور در بخشهای نفت خام و گاز
طبیعي و سپس خدمات ا ست که در مجموع  52در صد تجارت بین منطقهای ک شور را
تشكیل ميدهند.
بیشـــترين تجارت بین منطقه ای مربوط به منطقه خوزســـتان با حجم  338هزار میلیارد
ريال است که  79درصد آن را بخش نفت خام و گاز طبیعي تشكیل ميدهد.
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جدول  .2حجم تجارت بینمنطقهاي سال ( 1390میلیارد ریال)
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بیشـــترين حجم تجارت بینمنطقهای در منطقه شـــمال ،آذربايجان ،جنوب شـــرقي و
زاگرس در بخش کشاورزی ،در خوزستان بخش نفت خام و گاز طبیعي ،فارس در بخش
ســـاخت فرآوردههای نفتي و مواد شـــیمیايي ،البرزجنوبي در بخش خدمات ،مرکزی در
بخش ســـاخت فلزات ،محصـــوالت فلزی و الكترونیكي ،ماشـــین آالت و تجهیزات ،و
خراسان در بخش خدمات است.
نتايج حاصل از مرحله ششم به اين صورت است :بیشترين حجم تجارت مناطق شمال
آذربايجان و زاگرس با منطقه البرز جنوبي در بخش خدمات ،خوزســتان با منطقه زاگرس
در بخش نفت خام و گاز طبیعي ،فارس با منطقه خوزستان در بخش ساخت فرآوردههای
نفتي و مواد شـیمیايي ،البرزجنوبي با منطقه مرکزی در بخش سـاخت فلزات ،محصـوالت
فلزی و الكترونیكي ،ماشـــین آالت و تجهیزات ،مرکزی با منط قه البرز جنوبي در بخش
ســاخت فلزات ،ماشــین آالت و تجهیزات ،جنوب شــرقي با منطقه مرکزی در بخش ســاير
معادن و خراسان با منطقه خوزستان در بخش کشاورزی است.
1

حال براســـاس محاســـبات انجام شـــده« ،تراز تجاری داخلي »« ،درجه باز بودن داخلي
اقتصاد »2و «درجه باز بودن بینالمللي اقتصاد »3مناطق به شرح جدول ( )3است.
براســـاس اطالعات جدول ( ،) 3تراز تجاری داخلي مناطق خوزســـتان ،فارس و البرز
جنوبي مثبت و برای ســـاير مناطق منفي اســـت .تراز تجاری بینالمللي مناطق خوزســـتان،
فارس و زاگرس مثبت و برای ســـاير مناطق منفي اســـت .باالترين درجه باز بودن داخلي
اقتصـــاد مربوط به منطقه زاگرس اســـت که به دلیل حجم باالی واردات بینمنطقهای اين
منطقه است .باالترين درجه باز بودن بین المللي اقتصاد مربوط به منطقه خوزستان است که
به دلیل حجم باالی صادرات نفت منطقه به خارج از کشور است.

 -1صادرات بینمنطقهای منهای واردات بینمنطقهای
 -2نسبت مجموع صادرات و واردات بینمنطقهای هر منطقه به تولید ناخالص داخلي منطقه
 -3نسبت مجموع صادرات و واردات بینالمللي هر منطقه به تولید ناخالص داخلي منطقه
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جدول  .3شاخصهاي تجاري مناطق سال 1390
درجه باز

درجه باز بودن

تراز تجاری
داخلی

بینالمللی

بودن داخلی

بینالمللی

(میلیارد ریال)

(میلیارد ریال)

اقتصاد

اقتصاد

شمال

-16.137

-41.024

0/25

0/39

6/ 5

آذربایجان

-17.250

-49.320

0/23

0/40

6/ 4

زاگرس

-278.076

19.859

0/96

0/40

6/ 3

خوزستان

259.211

791.953

0/33

0/79

20/0

فارس

1.880

8.010

0/33

0/54

7/ 7

البرز جنوبی

111.291

-265.804

0/18

0/42

31/8

مرکزی

-31.635

-97.890

0/36

0/53

9/ 0

جنوبشرقی

-1.386

-38.590

0/38

0/56

6/ 0

خراسان

-27.896

-28.160

0/30

0/39

6/ 4

مناطق

تراز تجاری

سایز
منطقه
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 -2-5عرضه کل
برا ساس رابطه ( ،)19عر ضه کل ک شور  11،497،764میلیارد ريال ا ست .از داليل تفاوت
اين رقم با عرضه کل براساس جدول منتشره توسط مرکز آمار ايران ،محاسبه و درج رقم
تغییر در موجودی انبار جهت ترازسازی جدول و تفاوت آن با رقم واقعي است.
بیشــترين عرضــه کل کشــور از بین مناطق 9گان ه مربوط به منطقه البرز جنوبي با حجم
 3،886،707میلیارد ريال و ســـهم  34درصـــد و کمترين مربوط به منطقه زاگرس با حجم
 682،264میلیارد ريال و سهم  6درصد است.

 -3-5تجارت بینالمللي
جدول ( )4و ( ) 5به ترتیب نتايج واردات و صادرات بین المللي مناطق 9گانه است.
براسـاس جدول ( ،) 4بیشـترين واردات بین المللي مربوط به منطقه البرز جنوبي با سـهم 30
درصـــدی در بخش ســـاخت فلزات ،محصـــوالت فلزی و الكترونیكي ،ماشـــینآالت و
تجهیزات است .همچنین براساس جدول ( ،) 5بیشترين حجم صادرات بین المللي مربوط به
منطقه خوزستان با سهم  89درصدی ،مربوط به بخش نفت خام و گاز طبیعي است.
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جدول  .4واردات بین المللي مناطق (میلیارد ریال)
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جدول  .5صادرات بینالمللي مناطق (میلیارد ریال)
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با اســـتفاده از محاســـبات انجام شـــده و تهیه جداول فوق برای تمام مناطق  9گانه و
همچنین اضـــافه کردن ســـتون موجودی انبار ،جدول داده -ســـتانده نه منطقهای ايران
استخراج ميشود.

 -6جمعبندي و نتیجهگیري
هدف از انجام اين مطالعه ،تهیه جدول داده -ســـتانده  9منطقه ای ايران بوده و با توجه به
اينكه جدول داده -ستانده مناطق در ايران به صورت آماری تهیه نمي شود ،روش تلفیقي
 CHARMدر اولويت قرار گرفت .نتايج حاصله در سه بخش بهشرح ذيل حاصل شد:
 در بخش اول برای تهیه جدول داده -ســـتانده چندمنطقه ای مورد نظر ،محاســـباتمربوط به ماتريس مبادالت واســـطهای  ،تقاضـــای نهايي و ارزش افزوده بخش های هر
منطقه به روش  CHARMتک منطقهای انجام شـــد .ماتريس مبادالت درون منطقهای
تمام مناطق در قسـمت قطری ماتريس مبادالت  9منطقه ای قرار داده ميشـود .بردارهای
تقاضـــای نهايي و ارزش افزوده بخشـــي مناطق به ترتیب در ناحیه  2و  3جدول داده-
ستانده چند منطقهای قرار مي گیرند .ستانده مناطق از جمع ستانده ا ستانهای موجود در
هر منطقه  -که به صورت آماری توسط مرکز آمار ايران تهیه مي شود -به دست آمده و
سطر ستانده تكمیل مي شود.
 در بخش دوم ،الزم اســـت ماتريس های غیرقطری در قســـمت ماتريس مبادالت تكمیلشــود .اين قســمت مشــتمل بر صــادرات هر منطقه در هر بخش به ســاير مناطق به تفكیک
اســت .با توجه به اينكه ارقام صــادرات و واردات برآورد شــده به روش  CHARMتک
منطقه ای ،مشــتمل بر هر دو تجارت با خارج از کشــور و تجارت بین منطقهای به صــورت
تفكیک نشـده هسـتند و در عین حال برای تهیه جدول داده -سـتانده چند منطقهای نیاز به
محاســـبه جداگانه اين ارقام به تفكیک وجود دارد؛ در اين مرحله از روش CHARM
دومنطقه ای ا ستفاده شد و تجارت با خارج از ک شور (بین المللي) و تجارت با ساير مناطق
داخلي (بینمنطقه ای) به تفكیک محا سبه شد .همچنین برای اولین مرتبه ،تجارت همزمان
دو طرفه از يک نوع کاال برای تمام بخشها در هر  9منطقه برآورد شــد و برای هر منطقه
ن شان داده شد که هر مح صول در صورتي که در منطقه تولید و م صرف شود ،ميتواند
همزمان با صادرات وارد شود.
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برآورد حاصــله تجارت بین المللي ،شــامل صــادرات بینالمللي و واردات بینالمللیبه
ترتیب در ســتون صــادرات در ناحیه  2و ســطر واردات در ناحیه  3جدول قرار گرفت .با
توجه به اينكه ارقام حا صله تجارت « منطقه و ساير اقت صاد ملي»  ،تجارت هر منطقه با کل
مناطق ديگر (يا به عبارتي مجموع تجارت با  8منطقه ديگر) اســـت ،اين برآوردها قابل
انعكاس در جدول داده -ســتانده منطقه ای نیســتند؛ زيرا در جدول چندمنطقهای ،تجارت
هر منطقه با تک تک مناطق به تفكیک قرار داده ميشـــود و نه مجموع آن ها ،بنابراين،
تجزيه رقم کلي در بخش بعد صورت گرفت.
 در بخش سوم ،با روش ديگری ،رقم تجارت بخ شي هر منطقه با ساير که از مرحله قبلاسـتخراج شـده بود به  8منطقه طرف مبادله ،تفكیک شـد .برآوردهای انجام شـده در اين
بخش در ماتريس های غیرقطری ماتريس م بادالت واســـ طهای جدول  9منط قهای قرار
مي گیرد و بدين ترتیب جدول تكمیل ميشود.
جدول حاصـــله متقارن نیســـت؛ جهت تراز کردن جدول ،موجودی انبار به صـــورت
تفاوت عرضه و تقاضای کل به عنوان پسماند در نظر گرفته ميشود.
در نها يت برای اولین مرتبه ،جدول داده -ستانده چندمنطقه ای ايران تهیه شد .همچنین
تجارت بینمنطقهای در میان مناطق  9گانه اصلي کشور محاسبه شد و کمتخمیني تجارت
کاهش يافت  .به بیان ديگر ،بخشــي از توان اقتصــادی مناطق که تاکنون مغفول مانده بود،
برآورد و در جدول داده -ســـتان ده مناطق منعكس شـــد .همچنین مبادالت بینمنطقهای به
تفكیک بخش ها محاسـبه و الگوی ارتباطات اقتصـادی مناطق مشـخص شـد .بدين ترتیب
اين جدول داده -ســتانده تصــوير کلي و کاملي از فعالیت های اقتصــادی داخل هر منطقه،
روابط متقابل میان مناطق موجود در اقتصاد ملي که از نظر اقتص ادی به هم وابسته هستند و
جريان مبادالت تجاری هر منطقه ،کل مناطق و الگوی تجارت بین مناطق را نشان ميدهد.
به عنوان يک نمو نه واقعي ،جزيره خار در اســـ تان بوشـــهر ،هم تول یدکن نده و هم
مصــرف کننده نفت خام اســت .نفت خام همزمان که به صــورت مســتقیم يا تولید ديگر
محصوالت از آن از اين جزيره صادر مي شود از ساير مناطق نیز وارد ميشود.
براســاس جدول داده -ســتانده محاســبه شــده در ســال  ،1390عرضــه کل کشــور
 11،976،456میلیارد ريال است .در بین مناطق ،بیشترين حجم عرضه کل کشور مربوط به
منطقه البرز جنوبي و کمترين حجم عرضـــه کل مربوط به منطقه زاگرس اســـت .در بعد
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تجارت بین الملل ،بیشــترين حجم واردات بین المللي مربوط به منطقه البرز جنوبي اســت و
 75درصــد واردات منطقه البرز جنوبي مربوط به بخش صــنعت اســت .همچنین بیشــترين
حجم صادرات بین المللي مربوط به منطقه خوزستان است و  94درصد آن مربوط به بخش
معدن مشتمل بر نفت است .بیشترين حجم صادرات بین المللي در مجموع مناطق در بخش
معدن و بیشترين واردات بین المللي در مجموع مناطق در بخش صنعت است.
در ب عد ت جارت بینمنط قهای ،حجم کل ت جارت بینمنط قهای کشـــور1.000.679 ،
میلیارد ريال اســـت .باالترين حجم تجارت بین منطقهای مربوط به منطقه البرزجنوبي و
کمترين حجم تجارت بین منطقه ای مربوط به منطقه آذربايجان اســـت .بیشـــترين حجم
تجارت بینمنطقهای در ساحل شمال در بخش کشاورزی  ،در منطقه آذربايجان در بخش
صـــنعت ،در منطقه زاگرس در بخش کشـــاورزی ،در منطقه خوزســـتان در بخش معدن
(مشـــتمل بر نفت ،گاز و ســـاير معادن) ،در منطقه فارس در بخش صـــنعت ،در منطقه
البرزجنوبي در بخش خدمات ،در منطقه مرکزی در بخش صنعت ،در منطقه جنوبشرقي
در بخش صنعت و در منطقه خراسان در بخش خدمات بوده است.
از نتايج ضــمني مطالعه حاضــر اين اســت که مناطقي که به لحاظ جغرافیايي در مرکز
کشور قرار دارن د (مناطق البرز جنوبي و مرکزی) نسبت به ساير مناطق ،حجم تجارت بین
منطقهای باالتری دارند.
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