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 چكیده
ای از بعاد مباد ، مقصاد و های اقتصاادی اساتان کردساتان باه وارداس واسا ههدف اصلی این مقاله، سنجش وابستگی بخش

ارهاای مرباوب باه کارگیری آمو باه CHARMساتانده کردساتان کاه باا اساتااده از رو  -سیاستی است. بدین منظور، جدول داده

های مجلس بارآورد شاده اسات هنگام شده توسط مرکز پژوهشستانده ملی به-و جدول داده 0931ای سال های ملی و من قهحساب

هاای اقتصاادی کردساتان قارار گراتاه اسات. مبنای محاسبه میزان وابستگی به وارداس )از سایر مناطق کشور و خارج از کشور( بخش

هاای ساخت کك، اراوردههای مربوب به بخشای از بعد مبد  بیشترین وابستگی به وارداس واس هی از آن است که های مقاله حاکیااته

ای، ساخت الزاس اساسی، ساخت مواد شیمیایی و محصوالس شیمیایی، سااخت محصاوالس های هستهحاصل از تصایه نات و سوخت

ای محصاوالس باه ندی نشده است بدین معنا که بیشترین عرضه وارداس واسا هبآالس طبقهها و ساخت ماشینغذایی و انواع آشامیدنی

ای )به طور م لاق( از بعاد گیرد. بیشترین وابستگی به وارداس واس ههای اقتصادی کردستان توسط پنج بخش مذکور صورس میبخش

ها، زراعات و باغاداری، حمال و نقال ماناروشی و تعمیر وساایل نقلیاه و کاالهاا، ساایر سااختخرده-اروشیهای عمدهمقصد به بخش

ای وارداتای را در ارآیناد تولیاد ها بیشترین نیاز به خرید محصاوالس واسا های و امور دااعی تعلق دارد، بدین معنا که این بخشجاده

همچناین دو بخشای  محصوالس خود دارند. از منظر وابستگی به وارداس از بعد سیاستی، دو بخشی که بیشترین وابستگی از بعد مبد  و

ها به عنوان بخش سیاستی سبب خواهاد ایم. انتخاب هر یك از این بخشاند انتخاب نمودهکه بیشترین وابستگی را از بعد مقصد داشته

هاای ناتای، ماواد شایمیایی، الازاس اساسای و خادماس هاای سااخت کاك و ارآوردهشد که نیاز به وارداس محصوالس تولیدی بخش

 یبانی اازایش یابند.انبارداری و پشت

ای، وابستگی وارداس از بعد مبد ، وابستگی وارداس از بعد مقصد، وابستگی ستانده تك من قه-جدول داده : واژگان کلیدی

 وارداس از بعد سیاستی
 

 JEL :C67 ،F39 ،F52 ،R58بندی طبقه
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Abstract 

The main objective of this paper is to assess the sectoral intermediate import dependency of 

Kurdistan Province by emphasizing on origin, destination and policy. On the basis of an updated 1390 

national table and also data from nation and regional accounts of the same year, we use the CHARM 

method to estimate the 1390 Input-Output Table of Kurdistan. In order to estimate the intermediate 

import dependency of Kurdistan from the other provinces and outside the country, we separate imports 

from the estimated table. The results reveal as the followings: one, sectors like Manufacture of Coke-

Refined Petroleum Products and Nuclear Fuel, Manufacture of Basic Metals, Manufacture of 

Chemicals and Chemical Products, Manufacturing of Food Products and Beverages and Tobacco 

Products and Manufacture of Other Vehicles appear to have the highest dependency from the 

dependency on imports origin. This means that these sectors have highest suppliers of intermediate 

imports, originated from the other provinces and outside the country. Two, the sectors like Wholesale, 

Retailsale, Repairs of Motor Vehicles, Other Buildings, Farming and Gardening, Road Transportation, 

Defense affairs fall under imports destinations. This means that these sectors have highest buyers of 

intermediate imports which are imported from the other provinces and outside the country. Third, from 

the view point of policy implication, we choose two sectors which had the most origin and destination 

import dependency. Selecting each of them as a policy sector may cause increasing the imports of 

Coke-Refined Petroleum Products, Chemical Products, Basic Metals and Storage services. 
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 مقدمه

که توسط مرکز آمار منتشر شده است استان کردستان جازو شاش اساتانی  0939ای سال های من قهبر اساس حساب

، سمنان 53/1، چهارمحال و بختیاری 35/1، خراسان شمالی با سهم 39/1درصدی، ایالم با سهم  75/1)خراسان جنوبی با سهم 

ه سهمی کمتر از یك درصد در ستانده کل کشور دارند. ساهم ساتانده درصدی( است ک 33/1و کردستان با سهم  39/1با سهم 

های اقتصادی از ساتانده ملای ای ندارد و بیشترین سهم بخشهای این استان از ستانده ملی نیز طیف چندان گستردهزیربخش

هاایی نظیار ر در بخشباشد و سهم این استان از ستانده کال کشاودرصد ملی می 7/2در بخش امور دااعی و انتظامی است که 

آهان، حمال و نقال آالس داتاری و محاساباتی، راهخام و گازطبیعی، ساخت محصوالس از توتون و تنباکو، سااخت ماشایننات

 و نقل آبی صار است.ای و حمللوله

نیاز مالحظاه  0931و  0937های هاای سرشاماری عماومی نااوس و مساکن ساالعالوه بر این با استااده از خروجی

شغل جدید در کشور به وجود آمده است و باه طاور  000550333شغل از بین راته و  000150993سال،  7یم که طی این کنمی

ها با خالص اشتغال مناای در ایان شغل جدید به مشاغل اازوده شده است. در این بین، تعداد بسیاری از استان 510791خالص 

های نااری، پاس از اساتان 250255ستثنی بوده و با خالص اشاتغال جدیاد اند لکن کردستان از این موضوع مدوره مواجه شده

هاای اقتصاادی اساتان کردساتان نیاز، البرز، بوشهر، مازندران و هرمزگان در جایگاه پنجم قارار گراتاه اسات. در میاان بخش

سال اخیار را در  7ده طی های نامشخص، بخش کشاورزی و اداره امور عمومی و دااع، بیشترین سهم از اشتغال ایجاد شاعالیت

اروشی نیز با بیشاترین عمده-اروشیاند. الزم به ذکر است که بخش صنعت، حمل و نقل و انبارداری و بخش خردهاختیار داشته

 اند.شغل از دست راته در این دوره زمانی دست و پنجه نرم کرده

های اقتصادی در اساتان ماذکور در زان اشتغال بخشای و میاازوده، هزینه واس هبه رغم آمارهایی که از ستانده، ارز 

های اقتصادی استان کردساتان وجاود نادارد. در ای بخشدسترس است، هیچ اطالعاتی در خصوص وابستگی به وارداس واس ه

مورد ای های اقتصادی از سه بعد مبد ، مقصد و سیاستی در س ح من قهاین مقاله برای نخستین بار، وابستگی به وارداس بخش

بررسی قرار خواهد گرات که تاکنون مورد توجه پژوهشگران داخلی قرار نگراته و هدف اصلی مقاله حاضر، پر کاردن ایان خا  

کننده هسااتند و هااای عرضااهکننااده بخشسااتانده، منعکس-دانیم ساا رهای جاادول دادهپژوهشاای اساات. همااان ور کااه ماای

کنندگان داخلی یاا باومی من قاه کاه در هماان من قاه نخست عرضه شوند:کنندگان محصوالس به سه دسته تقسیم میعرضه

اند اماا بخشای از کنندگان ایرانی که در خاارج از اساتان کردساتان باه اعالیات مشاغولمشغول به اعالیت هستند. دوم، عرضه

غول اعالیت هستند کنندگان خارجی که در خارج از ایران مشکنند. سوم، عرضهمحصوالس خود را به استان کردستان عرضه می

شاود. وابساتگی وارداس از بعاد مباد  نشاان کنندگان در استان کردستان مصرف میو بخشی از وارداس محصوالس از این عرضه

کنندگان خارج از من قاه )هام عرضاه کننادگان ای از عرضههای اقتصادی من قه به وارداس واس هدهد که وابستگی بخشمی

هاای تقاضااکننده )یاا کنناده بخشساتانده منعکس-های جادول دادهن است. همچناین، ساتونایرانی و هم خارجی( چه میزا

هاا در ارآیناد تولیاد کنند. بدیهی اسات کاه ایان بخشها بومی هستند و درون من قه اعالیت میخریدار( است که این بخش

سایر منااطق و یاا از دنیاای خاارج( تا مین  محصوالس خود به کاالها و خدماتی نیاز دارند که بخشی از آن از طریق وارداس )از

کند. وابستگی باه ای، وابستگی از بعد مقصد را منعکس میها به وارداس کاالهای واس هشود و وابستگی هر یك از این بخشمی

هاا باه عناوان بخاش سیاساتی، باه طاور کننده آن است که در پی انتخاب هر یك از بخشوارداس از بعد سیاستی نیز منعکس

یابد و این وارداس از چه مباد هایی عرضاه شاده و توساط چاه ستقیم و غیرمستقیم، کل وارداس من قه چه مقدار اازایش میم

 شود.مقصدهایی خریداری می

شاود. پاس از مقدماه، ادبیااس به منظور واکاوی ابعاد مختلف موضوعاس اوق، مقاله حاضر در پنج بخش سازماندهی می

گیارد کاه مشاتمل بار چاارچوب نظاری و شاواهد تجربای اسات. در بخاش ساوم، رسی قرار میموضوع در بخش دوم مورد بر

ای از هر ساه بعاد مباد ، مقصاد و شود و نحوه محاسبه وابستگی به وارداس واس ههای آماری ارائه میشناسی مقاله و پایهرو 

بنادی از ااتاه اسات و در پایاان، جم های پاژوهش اختصااص یگردد. بخش چهارم مقاله به تبیاین یااتاهسیاستی تشریح می

 گردد. های مقاله ارائه میترین یااتهمهم



  

 ادبیات موضوع

ساتانده باه دو دساته م العااس داخلای و خاارجی جاداول داده  م العاس صورس گراته در حوزه وارداس با اساتااده از

 و تاکیاك وارداس هاایرو  از مساتقل ،)ارداسو و )داخلای موجود آمارهای شود. در برخی از این م العاس، بهمیبندی طبقه

 مبنای بر م العاس اند و در برخیپرداخته داخلی پیوندهای و محتوای وارداس محاسبه به اند وکرده استناد به آن، مربوب اروض

رغم هاست. مشاهداس کلی بیانگر این است که در ایران نیاز با گراته صورس وارداس تاکیك برای تال  مشخص، اروض و رو 

اند، چند نکته مورد غالت قرار گراته است: اوالً ساه بعاد های اخیر به اهمیت تاکیك وارداس توجه نمودهم العاتی که طی سال

ماورد بررسای قارار  1ازجمله بعد مبد ، مقصد و سیاستی اقط در یك پایان ناماه کارشناسای ارشاد مختلف وابستگی به وارداس

ای تااکنون باه موضاوع وابساتگی باه وارداس از بعاد مباد ، مقصاد و سیاساتی نی، هیچ م العهگراته است. ثانیاً در س ح استا

نپرداخته است. در م العاس خارجی نیز توجه کمتری به وارداس از سه بعد مبد  مقصد و سیاستی شده است و بیشاترین ت کیاد 

خلی بودن پیوندهای پیشین و پساین باوده اسات. ی پیشین و پسین و در نظر گراتن یا نگراتن ماهیت وارداتی یا داهابخشبر 

ای کاه باه ساه بعاد از وارداس تنها مقاله در بسیاری از مقاالس، این پیوندها بدون در نظر گراتن جایگاه وارداس صورس گراته و

رداس را بُعد مختلف از وابستگی باه وا 9توجه کرده است مقاله گولی سنیسن و امیت سنیسن است که یك متدولوژی جدید که 

کند، لکن این م العه نیز برای اقتصاد ترکیه و در س ح ملی انجام شاده اسات. بعد مبد ، مقصد و سیاستی( بیان می) بردارددر 

 پردازیم.های اصلی م العاس پیشین میای از یااتهدر ادامه به خالصه

 
 (. مروری بر مطالعات پیشین داخلی و خارجی1جدول )

نام 

 محققین
 پژوهشهای یافته

 اریدزاد و

مهاجری 

(0937) 

 بر صنعت هایبخش در زیر عرضه محدودیت ناشی از اجتماعی و اقتصادی تبعاس و آثار ای با عنوان بررسیدر مقاله

 ماتریس کارگیریبه محور با عرضه اجتماعی حسابداری شده ماتریساصالح الگوی از استااده با اقتصادی هایبخش سایر

 حسابداری ماتریس شدهاصالح الگوی قالب در و مجلس هایمرکز پژوهش 0931 سال شده هنگام به اجتماعی حسابداری

، به بررسی آثار و تبعاس ناشی از محدودیت عرضه )وارداس( در هر یك از زیر )تولید( مقداری رویکرد با محور عرضه اجتماعی

 لئونتیف انجام شده، نتایج حاکی از آن است که در لگویبر مبنای ا محاسباس اند. در این مقاله کههای صنعت پرداختهبخش

 محصوالس و ناتی هایکك، ارآورده ساخت بخش در واس ه وارداس عرضه محدودیت بیشترین صنعتی، هایبخش زیر میان

 رانتظا موارد م ابق سایر در است و نموده اقتصاد ایجاد کل در را تولید کاهش میزان بیشترین که است بوده شیمیایی

 تمامی در اند. همچنینکرده تجربه هاشرکت و روستایی خانوارهای به نسبت را درآمد کاهش بیشترین شهری خانوارهای

 کاهش در را سهم بیشترین عملیاتی مازاد آشامیدنی، و غذایی بخش صنای  در واس ه وارداس محدودیت جزبه سناریوها،

 شامل را تولید عوامل درآمد کاهش کل از درصد 71 از بیش تقریباً که  است داده اختصاص خود به تولید عوامل درآمد

 اختصاص خود به را تولید عوامل درآمد کاهش از سهم ناخالص بیشترین عملیاتی مازاد از پس نیز مختلط درآمد .گرددمی

 است. داده

 (2102) یاتح

بخش با اولویت ویژه به نات خام، گاز های کلیدی و تجزیه و تحلیل ارتباب ای با عنوان شناسایی بخشدر مقاله

-داده الگوی از استااده با ایران اقتصاد ساختاری تغییراسستانده،  طبیعی و صنای  مرتبط با آن، م العه در چارچوب داده

 مقابل در و یااته کاهش ایران در کشاورزی بخش نسبی که اهمیت است شدهداده نشان و قرارگراته یموردبررس ستانده

 کشورهای سایر اندازه به ایران در صنعت بخش که است گزار  آن این اصلی ادعای .است یااته اازایش هابخش سایر تاهمی

 دیگر و موتوری هایینماش ساخت و غذایی صنای  جزبه زیرا است، نیااته توسعه جنوبی،کره و برزیل قبیل از توسعه در حال

 اساسی الزاس ساخت و غیرالزی و معدنی سایر محصوالس ساخت ود( دارن قوی پسین پیوندهای ه)ک ونقلحمل تجهیزاس

 محسوب ایران اقتصاد کلیدی یهابخش جزء صنعت یهابخش یرز سایرد( دارن قوی پیشین پیوندهای که( اوالد و آهن مانند

 وارداس جایگاه به و اتهگر صورس )با وارداس( جداول متعارف اساس بر گزار  این محاسباس که است ذکر به الزم .شوندینم

                                                           
، دانشکده «0931-0931های اقتصادی در ایران از منظر مبد ، مقصد و سیاستی در دوره شسنجش وابستگی وارداس بخ»(، 0937. اراست، زهره )0

 اصغر بانوئی.اقتصاد عالمه طباطبائی، به راهنمایی دکتر علی



  

 .است نگراته اشاره صورس داخلی پیشین و پسین پیوندهای محاسبه برای آن تاکیك ضرورس و

مهاجری و 

اریدزاد 

(0939) 

ماتریس  از کاربردی وارداس؛ از محدودیت اقتصادی هایبخش پذیریآسیب در مقاله خود با عنوان سنجش

 0931 سال شده هنگام به اجتماعی حسابداری از ماتریس استااده اقتصادی با ژهوی و متعارف شرایط در اجتماعی حسابداری

 ازاینده ضرایب و وارداس به اقتصادی هایبخش القایی و مستقیم، غیرمستقیم میزان وابستگی مجلس، هایپژوهش مرکز

 ضریب وارداس، محدودیت دنبال به به دست آمده اند. طبق نتایجویژه اقتصادی را محاسبه کرده و متعارف شرایط در تولید

 هایبخش سایر با مقایسه صنعت در هایبخش یابد و زیرمی کاهش بخش اقتصادی تمامیبه حسابداری مربوب ازاینده

 شوند. همچنین محدودیت وارداس عالوه بر کاهشمی متحمل را بیشتری اقتصادی، به علت وابستگی بیشتر به وارداس، آسیب

 دهد.تغییر می نیز را اقتصادی هایبخش اقتصادی، رتبه هایبخش از برخی ازاینده ضرایب

 و همکاران پاشا

(0932) 

 برحسب را وارداسهای اقتصاد ایران های سیاستی نقش وارداس در سنجش اهمیت بخشای با عنوان تحلیلدر مقاله

 همچنین و( دولت  وارداس و نهایی خانوارها وارداس ( وارداس سایر و اقتصادی مختلف هاییتاعال س ح در ایهواس  وارداس

 دو در را هاآن شده نرمال و و پیشین پسین پیوندهای داخلی، جداول استخراج از پس .اندنموده یبندطبقه اییهسرما وارداس

 با اعالیت در اعالیت( ایران مرکز آمار 0931 سال ستانده-داده جدول برای)وارداس بدون( داخلی و )وارداس با( متعارف حالت

 در که است آن از آنان حاکی هاییااته .اندنموده محاسبه )است آمدهدستبه محققین توسط که اعالیت تکنولوژی ارض

 از درصد 23 حدود همچنین .شودیم مشاهده داخلی و متعارف حالت دو در)پنج درصد(  اندک تغییر کلیدی، یهابخش

 میزان اهمیت کاهش با نهایی تقاضای اجزای و یاواس ه مبادالس ماتریس از وارداس حذف از پس صنعت، گروه هاییتاعال

 .اندشده روبرو اقتصادی هاییتاعال سایر میان در

 و مهاجری

 یكموسوی ن

(0930) 

 از استااده با های مختلف اقتصادی از محدودیت وارداسپذیری بخشیبآسدر گزارشی با عنوان سنجش میزان 

 و مصرای ،یاارض واس ه با وارداس اسالمی، شورای مجلس هایپژوهش مرکز 0937 سال یتماعاج یحسابدار یسماتر

 با) متعارف دو حالت در تولید ازاینده ضرایب وت( اس نشده ارائه وارداس تاکیك یشناسرو  شده )امایكتاک بودن اییهسرما

 ازاینده وارداس، ضرایب محدودیت صورس در که است آن از حاکی نتایج .است شده محاسبه( وارداس بدون) ویژه وس( واردا

 .یابدمی کاهش اقتصادی هاییتاعال تمامی در گذارییهسرما اازایش واحد یك از ناشی تولید

 (0930) ییبانو

های تاکیك آن با ت کید بر جدول ای با عنوان ارزیابی شقوق مختلف نحوه منظور کردن وارداس و رو مقاله در

 سال ستانده-داده جدول بر ت کید با آن تاکیك هاییوهش و وارداس کردن منظور مختلف یهارو  ،0931متقارن سال 

 رو  ماهیت، ایران، در شدهمحاسبه جدول 3 در که است آن بیانگر محقق هاییااته گراته است. قرار مورد ارزیابی 0931

 ارض با اعالیت در اعالیت جدول م العه، این رد همچنین. است نشده مشخص وارداس بندیطبقه و اروض حاکم تاکیك،

 که است آن از حاکی هایااته .است شدهیكتاک آن در وارداس مختلف، رو  سه اساس بر و شده اعالیت محاسبه تکنولوژی

 یبندطبقه اییهسرما و مصرای ،یاواس ه به وارداس که روشی یعنی ( سوم رو  از مستخرج یاواس ه وارداس سهم

 .باشندیم متااوس گمرک ارقام با اما هستند تریكنزد آمار مرکز ارقام به )دشونیم

جهانگرد و 

سپهوند 

(0931) 

 الگوی از استااده با پژوهش، این درستانده و اازایش تولید اقتصادی ایران -ای با عنوان ضریب ازاینده دادهدر مقاله

 ایران اقتصاد برای تولید ضرایب ازاینده ایران، آمار مرکز 0931 سال هستاند-داده جدول و نوین ازاینده ضرایب و ستانده-داده

 ایواس ه کاالهای گروه به دو واس ه خدماس و کاال مبادالس ازاینده، ضریب محاسبه برای رویکرد این در .است شده محاسبه

 جداول از یکی عنوانبه که آمار مرکز وارداس جدول از منظور این برای و اندشده تقسیم وارداتی ایواس ه کاالهای و داخلی

 نحوه و شناسیرو  مقاله، نویسندگان زعمبه اینکه به توجه با است. گردیده استااده شده، ارائه 0931 سال برای مکمل

 برای عرضه داخلی نسبت رو  از آمار مرکز که اندنموده ارض آنان است، نشده مشخص وارداس جدول محاسبه ارآیند

 .است کرده استااده داخلی تولید از اسوارد جداسازی

اساندیاری و 

 (0933) یسین

 بهشبه داده ستانده،  از مدلی  درآمد بر متغیرهای کالن اقتصاد ایران با استااده باز توزای با عنوان اثر در مقاله

 ستانده-داده جدول از و دهش پرداخته اقتصادی متغیرهای کالن بر پایین درآمدی یهاگروه نا  به درآمد مجدد توزی  بررسی

 جدی اشکال این از نظرصرف .است شده مختلط استااده تکنولوژی ارض با بخش 01 قالب در ایران آمار مرکز 0931 سال

 و وارداس جایگاه به توجهی م العه در این بخش، نه کاالست برحسب ایران آمار مرکز 0931 سال ستانده-داده جدول که

 و نگراته صورس اییهسرما و یاوارداس واس ه خانوارها، توسط مصرای وارداس ماتریس جداسازی برای آن تاکیك یهارو 

 .گردیده است استااده شده، ارائه وارداس برای ایران آمار مرکز توسط که تکمیلی جدول از صرااً

 (0939آباد )بید
کشور از جدول داده ستانده سال  اشتغال اازایش گذاریهدف و بخشی بین ارتباطاس در مقاله خود تحت عنوان

شده، استااده کرده است. این ای بین بخشی تاکیكای از مبادالس واس همرکز آمار ایران که در آن وارداس واس ه 0951



  

آمده پس از حذف دستپردازد. طبق نتایج بهگذاری اازایش اشتغال کشور میمقاله به برآورد ارتباطاس بین بخشی و هدف

ونقل، بازرگانی، انبارداری و حمل) های کشاورزی و خدماسبخش یابد،ها اازایش میکه تولید سایر بخشاس، هنگامیت ثیر وارد

کننده بخش کشاورزی که ت مین 0951ستانده سال  های مبتنی بر جدول دادهشوند. بر اساس بررسیتر میارتباطاس( حساس

های تقریباً و در ردیف بخش ها داردای سایر بخشمتری به تولیداس واس هها است، وابستگی کای سایر بخشهای واس هکاال

 شود.بندی میخودکاا طبقه

جهانگرد 

(0930) 

ستانده، شامل  های دادهمرکز آمار ایران به برآورد کشش 0951ستانده سال  ای با استااده از جدول دادهدر مقاله

هایی که ستانده، بخش ای از جدول دادهل پس از کسر ماتریس وارداس واس هپردازد. در این جدوتولید، درآمد و اشتغال می

های مسکونی، صورس زیر در مقاله بیان شده است: ساختمانها هستند بهدارای کشش تولیدی بیشتری نسبت به سایر بخش

های شیر و لی و قالیچه، ارآوردههای زیر بنایی، قاآالس صنعتی، ساختمانغیر از کاش(، ماشین) وسایل نقلیه موتوری، پوشاک

لبنیاس، رادیو و تلویزیون و سایر وسایل ارتباطی، منسوجاس، کاش، چرم، پوست و سایر محصوالس چرمی. همچنین ترتیب 

غیر از ) های مسکونی، وسایل نقلیه موتوری، پوشاکصورس زیر است: ساختمانها برای کشش اشتغال و کشش درآمد بهبخش

های شیر و لبنیاس، رادیو و تلویزیون و سایر های زیر بنایی، قالی و قالیچه، ارآوردهس صنعتی، ساختمانآالکاش(، ماشین

 وسایل ارتباطی، منسوجاس، کاش، چرم، پوست و سایر محصوالس چرمی.

بانویی و 

همکاران 

(0955) 

ین طرف تقاضا و عرضه های محاسبه پیوندهای پسین و پیششناسی و رو های مختلف رو ضمن ارزیابی جنبه

منظور تبیین محتوای وارداس مستقیم و غیرمستقیم برای اقتصاد، از دو رو  پیوندهای پسین و پیشین ناخالص و خالص به

شود که در محاسبه آن اند. در این مقاله پیوند خالص به پیوندی اطالق میاستااده نموده 0951بخش اقتصادی در سال  53

ای شود که در برآورد آن مبادالس واس هاند و پیوند ناخالص به پیوندی اطالق میداخلی به کار راته منش  تنها مبادالس با

پیشین سه  اند. در این مقاله برای بررسی ارتباب پسین وها )داخلی و وارداتی( مورداستااده قرار گراتهنظر از منش  آنصرف

خالص پویا و پیوندهای خالص. با توجه به اینکه تمام مبادالس کاالها و شود: پیوندهای ناخالص، پیوندهای ناشیوه معرای می

های ناخالص های کلیدی از طریق رو ای هستند، تعیین و شناسایی بخشای دربرگیرنده وارداس واس هخدماس واس ه

پیشین که معیاری برای دهد زیرا ارتباب پسین و های مختلف اقتصاد را نمیتصویر واقعی از پیوندهای پسین و پیشین بخش

بنابراین در رو  پیوندهای خالص  باشد ممکن است ناشی از ارتباب بخش داخلی با دنیای خارج باشد.گذاری میسرمایه

 گردد.صورس جداگانه مشخص میای بهای بین بخشی داخلی و وارداس واس هپسین و پیشین، مبادالس واس ه

 جهانگرد

(0955) 

ستانده  جدول داده کمك اقتصادی به برنامه یك در ایران اقتصاد کلیدی هایاعالیت شناسایی ای با عنواندر مقاله

بخش صنای  کانی غیرالزی،  پیشین و شاخص پراکندگی چهار های پسین وآمار ایران و محاسبه شاخص مرکز 0951سال 

کند. باید عنوان صنای  کلیدی معرای میبه محصوالس چوبی و برق و آب و گاز را صنای  کاغذ، چاپ و انتشار، صنای  چوب و

وبودجه، نخستین جدولی است که وارداس سازمان برنامه 0939ستانده اوق پس از جدول سال -توجه داشت که جدول داده

 های آن مشخص شده است.مقصد در بخش

گولی سنیسن و 

امیت سنیسن 

(2110) 

یدکنندگان، تول با راب ه در بخشی تقاضا تجزیه: ترکیه در وارداس گیبه وابست دوباره آنان در مقاله خود با عنوان توجه

بعد مبد ، مقصد و سیاستی( به این ) برداردبُعد مختلف از وابستگی به وارداس را در  9با استااده از یك متدولوژی جدید که 

ی داخلی چقدر است. نتایج این ای در پی اازایش تقاضای نهایهای واس هموضوع پرداختند که وابستگی به وارداس نهاده

ستونی(، بخش  صورس)بهاین است که از منظر بخش مقصد یا خریدار  همآنم العه حاکی از یك یااته بسیار جالب است و 

کننده که اساساً ماهیت خارجی دارد، که از منظر مبد  یا عرضهیدرحالبیشترین وابستگی را داشته است  نات خامپاالیش 

 پترولیوم بسیار باال بوده است. نات وکننده ضهوابستگی به عر

 و تزیموس

 همکاران

(2115) 

 شناسایی که هدف اصلی آن ی با رو  تجزیه تحلیل دادهدرون صنعتگیری پیوند ای با عنوان اندازهآنان در مقاله

-داده جدول از  العه،این م در .است یونان اقتصاد بخشی بین هاییوابستگ نمودن برجسته و تولیدی یهابخش ساختار

 نهاده ویشین( )پیوندهای پ باال ستانده که ییهابخش و است شده استااده اقتصادی کلیدی یهابخش تعیین برای ستانده

. اندشدهکلیدی انتخاب بخش عنوانبه لذا داشت، خواهد دیگر یهابخش بر بیشتری اثراس دارد، )پسین پیوندهای( توجهقابل

 صورس پیشین اساساً و پسین پیوندهای به مربوب محاسباس بر آن اثر و وارداس نقش درباره توضیحی هیچ مقاله، این در اما

 است نگراته



  

جیانسو و 

همکاران 

(2113)2 

، با استااده از تحلیل تجزیه 2117-0335در مقاله کشف مجدد الگو رشد صادراس محور: تجزیه وارداس چین برای 

اند. جزیه نموده و آثار تغییراس ضرایب و تغییراس عوامل اقتصاد کالن را مورد بررسی قرار داده، وارداس را ت9(SDAساختاری )

ترین اجزا است، عوامل اقتصاد کالن مهم قرارگراتهمقادیر اسمی مورد تجزیه و تحلیل  برحسبکه رشد وارداس ییازآنجا

، سهم 2117تا  0335اازایش وارداس طی دوره زمانی  درصد از 31اند. نتایج این م العه حاکی از آن است که حدود بوده

کننده آن است که الگوی رشد وارداس منتج از توسعه صادراس این بوده است که منعکس 2(VSی عمودی )ساز یتخصص

 کشور بوده است.

ریس و روآ 

(2113) 

ه و تحلیل داده ستانده روابط ، با تجزی7پیوند در مقابل نشت ستانده،-ای تحت عنوان تجزیه و تحلیل دادهدر مقاله

های وارداتی برای محاسبه های داخلی و نهادههای تولیدی بررسی شده است. با توجه به تااوس میان نهادهبین بخش

ای بین بخشی به مبادالس با منش  داخلی و خارجی تاکیك شده است که پیوندهای پسین و پیشین، ماتریس مبادالس واس ه

، 0333، 0331دهد. در این مقاله از جداول المللی در ارآیند تولید داخلی را به ما میت ثیر تجارس بینامکان بررسی اهمیت 

ی داخلی از ضرایب اساس تاکیك ماتریس ضرایب مستقیم ستانده و نهاده کشور پرتغال بر 2111و  0333، 0337، 0332

 های انارادی، خدماس پیوندهای پسین و پیشینه بخشای استااده شده است. با توجه بواس ه مستقیم ستانده و وارداس

که وارداس کمتری نسبت به صنعت دارد. برای بخش صنعت یك راب ه منای بین پیوند پسین و نشت وجود دارد، درحالی

برای حالت پیشین ارتباب روشنی وجود ندارد در مقابل در بخش خدماس ارتباب مثبتی بین پیوند پسین و پیشین و نشت 

 د دارد.وجو

 و تونسی

همکاران 

(2100) 

 وزن رویکردستانده و -استااده از تجزیه و تحلیل داده های کلیدی در اقتصاد مراکش باای با عنوان بخشدر مقاله

 در بخش 2به  0333 سال در کلیدی بخش 2 از کشور این کلیدی یهابخش که شده است داده نشان راسموسن نشده دهی

 گراته صورس پیشین و پسین پیوندهای بودن داخلی یا وارداتی ماهیت از مستقل این محاسباس اما .است یااتهکاهش 2115

 .است
 

 باشد:با مروری بر م العاس انجام شده، چند مشاهده کلی قابل طرح می

  نخست آنکه تمامی م العاس صورس گراته در حوزه وابستگی باه وارداس، در سا ح ملای هساتند. ماراد از وارداس در

س ح ملی، وارداس کشور از سایر کشورهای جهان است. این در حالی است کاه در سا ح من قاه، وارداس از دو جازء 

 اازاید.های تحلیل میشود؛ وارداس از سایر مناطق کشور و وارداس از دنیای خارج که به پیچیدگیتشکیل می

 رداس از هر سه بعد مبد ، مقصاد و سیاساتی ماورد ها وابستگی به وادوم آنکه به استثنای دو م العه، در سایر پژوهش

ای )و سنجش و بررسی قرار نگراته است. حال آنکه در این مقاله، وابستگی به وارداس از هر سه بعد در سا ح من قاه

 نه در س ح ملی( مورد بررسی قرار خواهد گرات.

 بتی آن اسات. منظاور از غیررقاابتی باودن های مرتبط با وارداس، ماهیت رقابتی و غیررقاسوم آنکه، یکی از پیچیدگی

ای نزدیاك، آن محصاول را تولیاد کناد. بارای نموناه، وارداس آن است که آن کشور )یا من قه( قادر نیست در آینده

شود اما برای کشوری مثل ایران، کاه یکای از وارداس نات خام برای کشور ترکیه، یك وارداس غیررقابتی محسوب می

ها اشااره هایی که در بااال بادانخام ماهیتاً رقابتی خواهد بود. در پژوهشدنیاست، وارداس نات تولیدکنندگان نات در

شد به طور ضمنی ارض شده است که وارداس رقابتی است. رقابتی در نظر گراتن وارداس، شاید در سا ح ملای یاك 

از کشاور اسات، برخای از وارداس های ما روی یاك من قاه که واحد تحلیلارض قابل قبول به نظر برسد اما هنگامی

محصوالس، غیررقابتی خواهد شد. مثالً وارداس گازطبیعی از ترکمنستان به ایران )که در اینجا واحد تحلیل ما، کشاور 

                                                           
2. Jiansuo et al (2008) 

9. Structural Decomposition Analysis (SDA) 
2. Vertical Specialization (VS) 

 از تولید تحقق یااته است مانند مالیاس، پس انداز و وارداس که در اینجا منظور وارداس است.منظور از نشت خروجی  7



  

است( رقابتی است اما وارداس گازطبیعی به استان کردستان غیررقابتی خواهد بود زیارا ایان اساتان قاادر نیسات در 

 6یعی تولید کند.ای نزدیك، گازطبآینده

 مبانی نظری -1-1

باه ماهیات رقاابتی و غیررقاابتی و  باا توجاهساتانده -در مقایسه با صادراس، نحوه منظور کردن وارداس در جادول داده

های مختلف اقتصادی دارای پیچیادگی بیشاتری اسات. ای در س ح بخشو سرمایه ای، مصرایواس ه برحسببندی آن طبقه

بر مبنای ستانده دارد. -در جدول داده هابر آنهای تاکیك وارداس و اروض حاکم زیادی به رو واکاوی این موضوعاس بستگی 

از حساب تولید، حسااب عوامال تولیاد، حسااب  اندعبارسحساب مشخص است که  7نظام حسابداری بخشی، هر جامعه دارای 

تواند ور کردن وارداس به چهار شکل مختلف میها و نحوه منظی حسابدهسازماننهادها، حساب انباشت و حساب دنیای خارج. 

 صورس گیرد که عبارتند از:

  تحت این وضعیت تاسیرهای متااوتی یك بردار ستونی و با عالمت منای در ناحیه تقاضای نهایی صورسبهحالت اول؛ :

دن وارداس با عالمت از الف( ایجاد سازگاری و هماهنگی و ب( منظور کر اندعبارساست که  شدهم رحتوسط پژوهشگران 

ای بین بخشی( و ناحیه ضمنی به ماهوم کسر میزان وارداتی است که در ناحیه یك )ماتریس مبادالس واس ه طوربهمنای 

پذیر است که ارض شود تمامی وارداس، ستانده وجود دارد و این کسر وارداس زمانی امکان-دو )تقاضای نهایی( جدول داده

ن ترتیب کاماًل جایگزین با تولید داخلی است. تحت این شرایط، تشخیص و تاکیك نقش وارداس وارداس رقابتی است و بدی

معنی است، زیرا که بر مبنای این نوع های اقتصادی بیهای مختلف تحلیلای داخلی در زمینهای و مبادالس واس هواس ه

ستقل از اینکه ماهیت داخلی و یا وارداتی دارند، توان ضرایب انی یا ضرایب ازاینده تولید را مهای آماری اقط میپایه

ای و ای، سرمایهبندی وارداس واس هشود اما از طبقهدر این نوع جدول ماهیت وارداس مشخص می هرچنداستخراج نمود. 

 مصرای ناتوان است.
 

 (. ساختار کلی جدول نوع اول2جدول )

 ایای بین بخشی داخلی و وارداس واس هادالس واس همب تقاضای نهایی صادراس منهای وارداس تولید)ستانده(

 
 ارز  اازوره

 تولید)ستانده(

 

  دو تااوس اصلی در مقایسه با حالت اول وجود دارد؛ اول آنکه،  بردار س ری و با عالمت مثبت: صورسبهحالت دوم؛ وارداس

 برحسباست حال آنکه در حالت دوم، تراز  تقاضای داخلی )ستانده( و عرضه داخلی )ستانده( برحسبدر حالت اول تراز 

وارداس( است. دوم؛ محاسبه ضرایب مستقیم و ضرایب  عالوهبهتقاضای کل )ستانده کل( و عرضه کل )عرضه داخلی 

آن ضرایب ازاینده تولید در حالت اول بر  تب بهکه ضرایب مستقیم و یطوربهازاینده تولید در دو جدول متااوس است 

محاسبه ضرایب  آنکهحالگردند، و یا عرضه داخلی، مستقل از نقش وارداس در عوامل تولید محاسبه می مبنای ستانده

شود. تحت این شرایط، وارداس آن ضرایب ازاینده تولید در حالت دوم بر مبنای عرضه کل محاسبه می تب بهمستقیم و 

 شود.ی و غیررقابتی( در تاب  تولید در نظر گراته میای و مصرای( و ماهیت )رقابتای، سرمایهمستقل از ترکیب )واس ه

 

 

 

                                                           
تری از س ح من قه نیاز دارد که مت ساانه . تاکیك وارداس بر حسب ماهیت رقابتی و غیررقابتی در س ح من قه بسیار دشوار بوده و به آمارهای جزئی3

، از کردستانشود. از این رو در این مقاله، ارض شده است که تمامی وارداس به استان ملی نیز( گزار  نمی این آمارها در س ح من قه )حتی در س ح

 نوع وارداس رقابتی است.



  

 (. ساختار کلی جدول نوع دوم3جدول )

 ایای بین بخشی داخلی و وارداس واس همبادالس واس ه تقاضای نهایی صادراس تقاضای کل

 

 ارز  اازوده

 تولید )ستانده(

 وارداس

 عرضه کل
 

 اازوده( ج آن به صورس یك بردار س ری با عالمت مثبت در ناحیه سوم )ارز ای و درحالت سوم؛ تاکیك وارداس واس ه

تدوین  -از؛ یك اندعبارسای دارد که : این جدول در مقایسه با جداول حالت اول و دوم، خصوصیاس متمایزکنندهجدول

ای تولیدی در ارآیند هارض اساسی دارد و آن این است که اقط اعالیتاین نوع جدول و کاربست آن نیاز به یك پیش

تولید خود نیاز به وارداس دارند و تمامی اجزای تقاضای نهایی منش  داخلی دارند، بنابراین این نوع جدول اقط وارداس 

در عمل ناحیه یك جدول مذکور  -دهد و ماهیت این نوع وارداس هم وارداس رقابتی است. دوای را به دست میواس ه

ای ای بین بخشی داخلی و ماتریس وارداس واس هاز ماتریس مبادالس واس ه اندعبارسکه حاوی دو ماتریس مستقل است 

یك بردار ستونی با عالمت  صورسبهکند و بین بخشی. جم  س ری این ماتریس میزان وارداس مبد  به مقصد را آشکار می

م بردار وارداس با عالمت منای در س وح ها و کل اقتصاد با ارقامثبت است. ارقام حاصله از بردار مذکور در س ح بخش

کند. بنابراین آنچه در دنیای برابر بوده و بدین ترتیب همدیگر را خنثی می باهمجدول  2ها و کل اقتصاد در ناحیه بخش

ماند اقط بردار صادراس کاالها و خدماس است، نه بردار خالص صادراس کاالها و خدماس. جم  ستونی خارج باقی می

دهد های مختلف اقتصادی نشان میای انواع کاالها )مبادی وارداس( را توسط بخشمذکور میزان وارداس واس هماتریس 

وارداس مذکور همانند عوامل اولیه تولیدی  -گردد. سهاازوده ظاهر مییك بردار س ری در ناحیه ارز  صورسبهکه 

 شود.نظر گراته می)نیروی کار و سرمایه( جزء عوامل تولیدی در تاب  تولید در 

 
 (. ساختار کلی جدول نوع سوم4جدول )

 ای بین بخشی داخلیمبادالس واس ه تقاضای نهایی بدون وارداس تولید )ستانده(

 
 ایارز  اازوده و وارداس واس ه

 تولید)ستانده(

 

 از منظر ناحیه سوم جدولای و درج آن به صورس برداری در ای، مصرای و سرمایهحالت چهارم؛ تاکیك وارداس واس ه :

کارگیری با توجه به نقش و اهمیت وارداس نسبت به جداول پیشین های آماری و همچنین از منظر بهی پایهدهسازمان

شود که عالوه بر ارض می هاآنپذیری بیشتری است. در تدوین این نوع از جداول و همچنین کاربست دارای انع اف

ه اول جدول، تقاضای نهایی هم شامل وارداس است. وارداس در تقاضای نهایی به دو شکل در های اقتصادی در ناحیاعالیت

ای ها مستقل از اینکه نوع وارداس مصرای و یا سرمایهتاکیك وارداس از کل تقاضای نهایی بخش -شود. یكنظر گراته می

خانوارها و دولت، وارداس کاالهای  اجزای تقاضای نهایی )وارداس مصرای تكتكباشد و دیگری تاکیك وارداس از 

ای و صادراس مجدد وارداس(. در این نوع از جداول، ناحیه اول و دوم، ماهیت داخلی دارند. جم  س ری ماتریس سرمایه

وارداس بین بخشی و جم  س ری وارداس اجزای تقاضای نهایی، سرجم  بردار ستونی وارداس هر بخش را به دست 

در قالب  هاآنشوند. جم  ستونی ونی وارداس با عالمت منای برابر بوده و بدین ترتیب خنثی میدهد که با بردار ستمی

ای ها، وارداس مصرای خانوارها و دولت و وارداس سرمایهای بخشوارداس واس ه برحسبیك بردار س ری، نوع وارداس را 

 داول، رقابتی است.دهد. الزم به ذکر است که ماهیت وارداس در این نوع از جبه دست می

 



  

 (. ساختار کلی جدول نوع چهارم5جدول )

 ای بین بخشی داخلیمبادالس واس ه تقاضای نهایی داخلی بدون وارداس صادراس ستانده -تولید

 ایارز  اازوده وارداس واس ه ایوارداس مصرای و سرمایه وارداس برای صادراس جم  وارداس

 تولید )ستانده( 

 

ای از نوع چهارم نیاز داریام کاه ایان ستانده-مختلف منظور شدن وارداس، در این مقاله ما به جدول داده از میان اشکال

ترین رو  تاکیاك بایساتی مناسابشود. لذا میای )استانی( محاسبه نمیستانده در س ح ملی و در س ح من قه-جدول داده

ای استان کردستان به کار گراته شود. باا بررسای طیاف ن قهستانده تك م-وارداس برای تاکیك نمودن وارداس در جدول داده

توان به سه رو  کلی تقسیم نماود. های موجود تاکیك وارداس را میها، رو ارضوسیعی از ادبیاس موجود و با توجه به پیش

داس مصارای و ای و ساایر وارداس )شاامل وارواسا ه برحسابای، رو  دوم؛ تاکیك وارداس رو  اول؛ تاکیك وارداس واس ه

شود که کلیاه ای است. در هر سه رو  ارض میای، مصرای و سرمایهواس ه برحسبای( و رو  سوم؛ تاکیك وارداس سرمایه

ای کاه ای، مصارای و سارمایهواسا ه برحسابدر این مقاله از رو  سوم یعنای تاکیاك وارداس  5وارداس ماهیت رقابتی دارند

 نهادهاای اقتصاادی، هاایاعالیت بار عاالوه رو  ایان در شود. زیارار دارد، استااده میانع اف بیشتری نسبت به دو رو  دیگ

 8کنند.می ت مین وارداس از مستقیم طور به را خود نیازهای از بخشی نیز، جامعه داخلی

 شواهد تجربی

رکیه انجام شده همان ور که در بخش گذشته تشریح شد، تنها دو م العه تجربی در س ح ملی برای اقتصاد ایران و ت

از  یراندر ا یاقتصاد یهاوارداس بخش یسنجش وابستگنامه کارشناسی ارشد تحت عنوان است. م العه نخست، یك پایان

است که در آن، با استااده از جداول داده ستانده اعالیت در اعالیت با  09313-0931در دوره  یاستیمنظر مبد ، مقصد و س

تغییراس مربوطه به وابستگی به وارداس در هر سه بعد مبد ، مقصد و  0931و  0937، 0931ی هاتکنولوژی اعالیت برای سال

از بعد مبد  در  یابه وارداس واس ه یوابستگ یشترینب سیاستی مورد بررسی قرار گراته است. نتایج حاکی از آن است که اوالً 

 ینات یو ساخت اراورده ها یساخت الزاس اساس و یکیاابر یالز یزاسآالس، تجهینماش یهامتعلق به بخش 0931دهه 

اس یزآالس، تجهینماش یهااست. دوم بخش یمیاییو محصوالس ش یهسته ا یهاسوخت یشده،ذغال کك،عمل آور یهتصا

و  یهسته ا یهاسوخت یذغال کك،عمل آور شده، یهتصا ینات یهاو ساخت اراورده یو ساخت الزاس اساس یکیاابر یالز

 یاز بعد مقصد را دارند و سوم با بررس یابه وارداس واس ه یوابستگ یشترینو مصالح و خدماس ساختمان ب ایییمیمحصوالس ش

را از  یاواس ه یکاال یشترینب یاقتصاد یهادهه، مشخص شد که بخش ینا یط یابه وارداس واس ه یوابستگ یاستیبعد س

 یرا دارا م یاستیاز بعد س یابه وارداس واس ه یوابستگ نیشتریو بخش صنعت ب کند یبخش خود وارد م یبخش صنعت برا

 داشته است. یشیروند اازا یاستی،از بعد س یابه وارداس واس ه یها وابستگسال ینا یدر ط ینهمچن باشد.

: یهوارداس در ترک ی( با عنوان توجه دوباره به وابستگ2110) یسنسن یتو ام یسنسن یگولم العه دوم، پژوهشی است که 

 یااست که از منظر بخش مقصد  از آن یحاک اند. نتایج این م العه،یدکنندگان انجام دادهدر راب ه با تول یتقاضا بخش یهتجز

                                                           
 بررسی تاصیلی این موضوع در مقاالس زیر آورده شده است: 5

Cuihong and Jiansuo (2007), Yaxiong and Kum (2007) 
منتشر شده پیشین، به طور مبسوب به نحوه تاکیك وارداس بر اساس هر سه رو  اشاره شده است لذا به منظور احتراز از  . با عنایت به اینکه در مقاالس3

توانند برای اطالعاتی بیشتر به ایم. خوانندگان میپوشی نمودهطوالنی شدن حجم مقاله از ارائه مبانی نظری شقوق مختلف تاکیك وارداس در اینجا چشم

 اجعه نمایند:مقاله زیر مر
، دو اصلنامه سیاستگذاری 0931های تاکیك آن با ت کید بر جدول متقارن سال (، ارزیابی شقوق مختلق نحوه منظور کردن وارداس و رو 0930اصغر )بانوئی، علی

 .90-52، صص 37اقتصادی، شماره 

، دانشکده «0931-0931در دوره  یاستینظر مبد ، مقصد و ساز م یراندر ا یاقتصاد یهاوارداس بخش یسنجش وابستگ»(، 0937اراست، زهره ) 3

 .یبانوئ اصغریدکتر عل ییبه راهنما ی،اقتصاد عالمه طباطبائ



  

 یااز منظر مبد   کهیبه وارداس را داشته است درحال یوابستگ یشتریننات خام ب یش(، بخش پاالیصورس ستون)به یدارخر

 ینباال بوده است. همچن یاربس یخارج یومکننده نات و پترولبه عرضه یدارد، وابستگ یخارج یتکننده که اساساً ماهعرضه

نات خام به عنوان بخش برجسته از بعد مقصد  یشاست که بخش پاال ینا یاستیس یهاتمام بخش یمشترک برا یژگیو

 .نموده است یااا یهرد رشد ترکدر عملک یاتیح یارنقش بس یبه عنوان بخش مبد  خارج یومو پترول مو بخش نات خا باشدیم

 روش شناسی تحقیق

 01ای از منظر مبدأ، مقصد و سیاستیهای اقتصادی به واردات واسطهروش محاسبه وابستگی بخش

سیاستی در ابتدا باید  و مقصد مبد ، منظر از ایواس ه وارداس به اقتصادی هایبخش منظور محاسبه وابستگیبه

شوند. ستانده با توجه به دو جنبه مبد  و مقصد تعیین می -ای در مدل داده رداس واس هتاکیك وارداس صورس پذیرد. وا

ای مقصد مشتمل بر گیرد و وارداس واس هیبرم( را در i=1,…,nهای کنندگان خارجی )بخشای مبد ، عرضهوارداس واس ه

ین بدین معناست که اازایش تقاضای نهایی باشد. در حالت کاربردی بسط یااته ا( میj=1,…,nهای های داخلی )بخشبخش

ای وارداس واس ه برحسبشود که ای میهای واس ه( موجب اازایش نیازهای نهادهk=1,…,nهای سیاستی )از طرف بخش

وارداس  برحسبای ای واس هگردد. در خصوص حالت دوم، تقاضای نهایی منجر به اازایش نیازهای نهاده( محاسبه میiمبد  )

معرای شده  2110گولی سنیسن و امیت سنیسن شود. در این پژوهش با استااده از روشی که در مقاله ( میjمقصد )توسط 

 مبد ، مقصد و سیاست( استااده خواهد شد.)ای است برای تلایق هر سه بعد وارداس واس ه

 

 ای مبدأنحوه محاسبه واردات واسطه

ای )از سایر های ضرایب مستقیم وارداس واس هبه ترتیب ماتریس n* nبه ابعاد  و  شود کهارض می

ماتریس ضرایب انی یا ضرایب مستقیم  دهند و را نشان می Rمناطق کشور و خارج از کشور( و داخلی در س ح من قه 

ای را توسط ی مستقیم وارداس واس هآید. نیازهابه دست می است که از جم  دو ماتریس اوق یعنی 

 توان به دست آورد:( می0مبد  با استااده از راب ه )

(0                                                               )                                                 

دهد و با توجه به راب ه زیر تعریف بخشی را در س ح من قه نشان می ت که ستاندهاس n*1یك بردار  که در این راب ه 

 شود.می
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دهد کننده( را نشان میبخش خارجی یا عرضه) امiای مبد  رداس واس هبردار ستونی است که کل وا ( 0در راب ه )

ای کل کند. برای یااتن نیازهای وارداس واس های اقتصاد را منعکس میکل وارداس واس ه و 

صورس اازایش ارز  یك  است( که به n*1که یك بردار  )مستقیم+غیرمستقیم( ناشی از تغییراس تقاضای نهایی داخلی )

 آید.( به دست می2شود و از راب ه تراز تولیدی )واحد تقاضای نهایی در ن ر گراته می

 (9                            )    

 iیاز نهاده وارداتی از بخش خارجی دهد که ننشان می کننده ماتریس وابستگی به وارداس است. منعکس یا  که 

 چیست؟ kدر پاسخ به یك واحد اازایش در تقاضای نهایی داخلی بخش سیاستی 

                                                           
 ( اقتباس شده است.2110. توضیحاس این قسمت از مقاله گولی سنیسن و امیت سنیسن )01



  

 ای مقصدواردات واسطه

در واکنش به اازایش در تقاضای نهایی »در بررسی این جنبه از وارداس، هدف پاسخ به این سو ل کلیدی است که 

پاسخ « مورد نیاز است؟ jای توسط بخش تقاضا کننده داخلی چقدر وارداس واس ه،  iاز بخش خارجی  kداخلی بخش سیاستی 

 پذیر است:به این سو ل با استااده از راب ه زیر امکان

(2                                 )                                                                                 

یك ماتریس ق ری است که هر  ای وارد شده توسط مقصد است و های واس همربوب به نهاده n*1یك بردار  که 

ای اقتصاد است مجددًا برابر کل وارداس واس ه ( است. کل )جم  کل ستونی ماتریس  عنصر آن 

ای توسط مقصد به تقاضای نهایی از طریق راب ه زیر . مرتبط کردن وارداس واس هیعنی 

 گیرد:صورس می

(7  )                                               

واکنش به یك واحد تغییر در  ام در jای بخش داخلی دهد که نیاز وارداس واس هنشان می یا  که عناصر ماتریس 

ای مبد  از سایر بخش به چه میزان وارداس واس ه i چقدر است یعنی برای ت مین تقاضای نهایی داخلی بخش kتقاضای نهایی 

 نیاز دارد.

 هاتبیین واردات از بعد سیاستی آن

 زم است با توجه به روابط زیر ادغام گردند. طور مستقل قابلیت تعیین بعد سوم یعنی سیاستی را ندارند لذا البه 7و  9روابط 

(3)                                                                                                        

 شده است، یعنی یلتشک Rام از ماتریس  kیله ستون وسبهاست که  n*nیك ماتریس ق ری که 

یك مسیر خاص از ترکیب اطالعاس مربوب به تقاضای وارداس  عنوانبهتواند نیز می ، ق ری شده است. kبرای بخش 

که موجب اازایش وارداس  k( و با اطالعاس مربوب به تقاضای نهایی بخش j( و مقصد )iای مستقیم توسط مبد  )واس ه

ای دهنده نیازهای نهادهنشان مثل  شود در نظر گراته شود. هر یك از عناصر یم میای مستقیم و غیرمستقواس ه

یله یك واحد اازایش در وسبهام است که  iاز بخش )خارجی(  jای وارداس )مستقیم+غیرمستقیم( توسط بخش )داخلی( واس ه

 شود.ام ایجاد می kتقاضای نهایی بخش 

 دهد، یعنیاست و پیوندهای پسین وارداس در عمل را نشان می کننده منعکس جم  س ری

(5)                                                                                                             

 است یعنی کننده منعکس و جم  ستونی

(3 )                                                                                                            

 سازد تا با استااده از ما را قادر می عنصر نظیر  . بنابراین هر عالوه بر این 

ای از منظر مبد  اطالعاتی درباره که وارداس واس هردازیم. از آنجاییبپ Rبه ارزیابی وابستگی به وارداس در س ح من قه  و 

کننده های عرضهای از منظر مقصد، بخشدهد و همچنین در وابستگی وارداس واس ههای تقاضا کننده داخلی نمیبخش

اخلی از آن نهاده وارد ی دهابخشرو با بررسی بعد سیاستی وابستگی به وارداس بخش مبد یی که خارجی پنهان است از این

یعنی هر بخش سیاستی نهاده را از ؛ شوداست، مشخص می گراتهتعلق، به آن واردشدهاند و بخش مقصدی که این نهاده کرده

 دهد. گیرد و به مقصد داخلی این نهاده را میمبد  خارجی می

 های آماریپایه

-از بعد مبد ، مقصد و سیاستی مستلزم محاسابه جادول دادههای اقتصادی استان کردستان به وارداس سنجش وابستگی بخش

ستانده آماری، این نوع جداول در ایاران -بر بودن و پرهزینه بودن محاسبه جداول دادهای است لکن به دلیل زمانستانده من قه

های غیرآماری محاسابه و ستانده استان کردستان با استااده از یکی از ر-شود. از این رو الزم است که جدول دادهتدوین نمی

های اقتصادی به وارداس از بعاد مباد ، مقصاد و سیاساتی اسات، شود. از آنجایی که هدف مقاله حاضر، سنجش وابستگی بخش



  

تشریح گردیاد(  0-2ستانده استان کردستان، جدولی متعارف از نوع جدول نوع اول )که در بخش -ضرورس دارد که جدول داده

برای محاسبه  CHARMای )با استااده از رو  سوم( اراهم باشد. بنابراین رو  غیرآماری ارداس واس هباشد تا امکان تاکیك و

ستانده استان کردستان، مبنای کار قرار گراته است و برای جلوگیری از اطاله کالم، نحوه محاسابه آن در پیوسات -جدول داده

 )الف( تشریح شده است.

هاای )کاه توساط مرکاز پژوهش 0931ستانده ملای ساال -یز با استااده از جدول دادهستانده کردستان ن-محاسبه جدول داده

هاای ای استان کردستان برای سال مذکور صورس گراته اسات کاه دادههای ملی و من قههنگام شده است( و حسابمجلس به

 های مجلس و مرکز آمار ایران استخراج شده است.اوق از سایت مرکز پژوهش

 هایافته

شوند. وارداس ستانده با توجه به دو بعد مبد  و مقصد تعیین می-ای در مدل دادهوارداس واس ه طور که بیان کردیم،همان

گیرد بدین معنا که برای ت مین تقاضای یبرم( را در i=1,…,nهای کنندگان خارجی )بخشیله مبد ، عرضهوسبهای واس ه

های مبد  چه میزان خواهد بود. در ابتدا به بررسی ای از بخشم وارداس واس هیجادشده، نیازهای مستقیم و غیرمستقیانهایی 

)ماتریس ضرایب مستقیم  R,mAپردازیم که جهت محاسبه آن ابتدا نتایج حاصل از محاسبه وابستگی به وارداس از بعد مبد  می

س حاصله، ماتریس وابستگی به وارداس که ماتری ای( در ماتریس ضرایب ازاینده تولید داخلی ضرب شده استوارداس واس ه

(S )باشد در ادامه ماتریس یمS  در بردار تقاضای نهایی ضرب شده است که حاصل آن وابستگی به وارداس از بعد مبد  را

 ( نشان داده شده است.3دهد که در ستون سوم جدول )می

باشد بدین معنا که در پاسخ ( میj=1,…,nهای های داخلی )بخشوابستگی به وارداس از بعد مقصد مشتمل بر بخش

باشد. بدین معنا که هر بخش داخلی به چه میزان می jای وارداتی بخش داخلی یجادشده، نیازهای نهادهاتقاضای نهایی  به

 های خارجی مبد  است. بخشای از بخشمقصد برای پاسخگویی به تقاضای نهایی ایجاد شده نیازمند چه میزان وارداس واس ه

j  باشد، یك برداروارداس می تقاضاکنندهیا مقصد کهn*1  است که از ضرب ماتریس ق ریT  در ماتریس ضرایب ازاینده تولید

( نشان داده 3آید. وابستگی از بعد مقصد در ستون ششم جدول )دست میو بردار تقاضای نهایی داخلی به dA-(I(-1داخلی 

 شده است.

 ای از بعد مبدأ و مقصدادی استان کردستان به واردات واسطههای اقتص(. وابستگی بخش6جدول )

 واحد: میلیون ریال/درصد

 نام بخشها

وابستگی به 

واردات از بعد 

 مبدأ

واردات 

ای به واسطه

 ستانده بخش

واردات 

ای به واسطه

GDP بخش 

وابستگی به 

واردات از بعد 

 مقصد

واردات 

ای به واسطه

 ستانده بخش

واردات 

ای به واسطه

GDP بخش 

 %3039 %02010 55333000 %0031 %2032 051730 زراعت و باغداری

 %2039 %02092 92299103 %1003 %1029 00353 دامداری، مرغداری، پرور  کرم ابریشم و زنبور عسل و شکار

 %3093 %02007 02122035 %9093 %3093 3991 جنگلداری

 %03090 %25079 23337033 %1017 %1013 093 ماهیگیری

 3339 نات خام و گاز طبیعی
  

1 
  

 %3022 %01022 32005039 %0097 %0033 09233 سایر معادن

 %0030 %5032 33393002 %7037 %27092 903297 هاساخت محصوالس غذایی و انواع آشامیدنی

 905 ساخت محصوالس از توتون و تنباکو
  

1 
  

 %00033 %90000 23300023 %23030 %57003 50753 ساخت منسوجاس

 %02033 %23022 01502093 %07052 %92070 09259 ساخت پوشاک، عمل آوری و رنگ کردن خز

 %3055 %27005 50902733 %003052 %911032 3729 دباغی و پرداخت چرم و سایر محصوالس چرمی

 %01057 %22022 57320332 %33001 %022013 23529 ساخت چوب و محصوالس چوبی

 %00033 %95022 07200235 %219039 %0232033 70332 صوالس کاغذیساخت کاغذ و مح

 %09059 %91007 22210027 %020035 %900003 29003 های ضبط شدهچاپ و تکثیر رسانهانتشار، 

 %07033 %20051 23300227 %03302012 %29359071 9190273های های حاصل از تصایه نات و سوختساخت کك، اراورده



  

 نام بخشها

وابستگی به 

واردات از بعد 

 مبدأ

واردات 

ای به واسطه

 ستانده بخش

واردات 

ای به واسطه

GDP بخش 

وابستگی به 

واردات از بعد 

 مقصد

واردات 

ای به واسطه

 ستانده بخش

واردات 

ای به واسطه

GDP بخش 

 ایهسته

 %02059 %97052 32030233 %0007057 %9092039 593133 خت مواد شیمیایی و محصوالس شیمیاییسا

 %01027 %22003 93333052 %23099 %031039 052523 ساخت محصوالس از الستیك و پالستیك

 %3050 %02035 09931309 %2011 %3052 53523 ساخت سایر محصوالس کانی غیر الزی

 %3052 %95037 20235033 %233073 %0327033 321321 ساخت الزاس اساسی

 %07072 %93012 33732039 %29010 %75053 019157 ساخت محصوالس الزی اابریکی بجز ماشین آالس و تجهیزاس

 %5022 %95032 29237079 %20037 %203023 271252 بندی نشده در جای دیگرآالس و تجهیزاس طبقهساخت ماشین

 2229 ری، حسابداری و محاسباتیساخت ماشین آالس دات
  

1 
  

های برقی طبقه بندی نشده در ساخت ماشین آالس و دستگاه

 جای دیگر
37225 901099% 39057% 02323032 20009% 00001% 

 %02032 %23053 21301903 %797033 %0203012 05235 ها و وسایل ارتباطیساخت رادیو و تلویزیون، دستگاه

 %5033 %92033 59700335 %23075 %090017 25773 ابزار اپتیکی، ابزار دقیق و انواع ساعتساخت ابزار پزشکی، 

 %21092 %23013 50330097 %253033 %330055 33359 ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر

 %03033 %27032 01320235 %233013 %351037 03132 ساخت سایر تجهیزاس حمل و نقل

، مصنوعاس طبقه بندی نشده در جای دیگر و ساخت مبلمان

 بازیاات
29793 02033% 7033% 29533052 25090% 01033% 

 %0027 %0075 0752202 %1011 %1011 1 برق

 %1092 %1095 31330313 %1011 %1011 1 توزی  گاز طبیعی

 %02023 %03022 27722309 %1011 %1011 1 آب

 %3030 %22071 233933 %1077 %0023 23125 های مسکونیساختمان

 %3032 %22033 37230207 %1010 %1019 0290 هاسایر ساختمان

 %3002 %3037 0977770 %1011 %1011 1 عمده اروشی، خرده اروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کاالها

 %2010 %2032 957303 %7093 %5075 01103 هتل و خوابگاه

 %3072 %02003 33102010 %1013 %1003 332 رستوران

 22225 راه آهن
  

1 
  

 %02035 %21099 70225102 %1077 %1053 03272 حمل و نقل جاده ای

 2223 حمل و نقل لوله ای
  

1 
  

 20332 حمل و نقل آبی
  

1 
  

 %03012 %72053 5522093 %77092 %032013 29555 حمل و نقل هوایی

 %3020 %3025 75200229 %033022 %253091 033332 خدماس پشتیبانی و انبارداری

 %7035 %01033 99950072 %7012 %3070 23333 پست و مخابراس

 %3032 %3073 7331003 %3033 %09035 32353 بانك

 %9053 %2023 0223023 %090021 %073000 22509 های جنبی آنهاهای مالی و اعالیتسایر واس ه گری

 %2025 %3009 00221079 %02030 %21025 93052 بیمه

 %1031 %0029 72307032 %1011 %1011 1 خدماس واحدهای مسکونی شخصی

 %0012 %0022 05799013 %1011 %1011 0 خدماس واحدهای مسکونی اجاری

 %9092 %2023 02923030 %2017 %2032 3373 خدماس واحدهای غیر مسکونی

 %0030 %2091 93350227 %1011 %1011 1 خدماس دالالن مستغالس

 %3003 %3031 29293025 %20035 %92097 072272 و خدماس کسب و کارکرایه 

 %01033 %02003 02123309 %1019 %1019 923 امور عمومی

 %9033 %2073 2902700 %1011 %1011 1 خدماس شهری

 %02013 %05009 232293 %1011 %1011 1 امور دااعی

 %7093 %3023 30170015 %1011 %1011 1 امور انتظامی

 %3021 %01093 0291203 %1011 %1011 1 مین اجتماعی اجباریت 

 %0072 %0073 22532029 %1011 %1011 1 آموز  ابتدائی دولتی

 %2055 %2093 25102393 %1011 %1011 1 آموز  ابتدائی خصوصی



  

 نام بخشها

وابستگی به 

واردات از بعد 

 مبدأ

واردات 

ای به واسطه

 ستانده بخش

واردات 

ای به واسطه

GDP بخش 

وابستگی به 

واردات از بعد 

 مقصد

واردات 

ای به واسطه

 ستانده بخش

واردات 

ای به واسطه

GDP بخش 

 %0032 %0032 93593007 %1011 %1011 1 آموز  متوس ه عمومی و متوس ه انی و حراه ای دولتی

 %2035 %2029 32903017 %1010 %1012 2 متوس ه عمومی و متوس ه انی و حراه ای خصوصی آموز 

 %3093 %01035 93737019 %1011 %1011 1 آموز  عالی دولتی

 %7033 %5039 05322053 %1035 %1031 2102 آموز  عالی خصوصی

 %3095 %00000 07507000 %1011 %1011 1 آموز  بزرگساالن دولتی

 %5015 %01003 23330312 %1011 %1011 1 رگساالن خصوصیآموز  بز

 %5010 %5059 07329303 %1011 %1011 1 بهداشت و درمان دولتی

 %5023 %3023 31973013 %1010 %1010 013 بهداشت و درمان خصوصی

 %00012 %07037 53310039 %1011 %1011 1 دامپزشکی

 %3053 %3002 25223013 %1011 %1011 1 مددکاری اجتماعی

 %2037 %3022 30922023 %1032 %1030 5335 تاریحی، ارهنگی ، و ورزشی

 %3033 %02059 23592010 %1011 %1011 1 مذهبی و سیاسی

 %3073 %3013 91793052 %1011 %1011 1 سایر خدماس

 های تحقیقمأخذ: یافته

 

 ( حاکی از آن است که:3نتایج مندرج در جدول )
 ای، ساخت الازاس های هستههای حاصل از تصایه نات و سوختساخت کك، اراوردههای م لق، بخش نخست به صورس ارقام

آالس و ها، سااخت ماشایناساسی، ساخت مواد شیمیایی و محصوالس شیمیایی، ساخت محصاوالس غاذایی و اناواع آشاامیدنی

هایی هستند که بیشترین وابستگی ریال، بخش میلیارد 271و  903، 593، 320، 90190بندی نشده به ترتیب با تجهیزاس طبقه

های اقتصادی اساتان اند. این بدین معناست که بخشای از بعد مبد  استان کردستان را به خود اختصاص دادهبه وارداس واس ه

ن از بخاش ماذکور هساتند کاه بخشای از آ 7کردستان در ارآیند تولید کاالها و خدماس خود، مجبور به استااده از محصوالس 

 نگاه کنید(. 3شود )به ستون دوم جدول طریق وارداس از سایر مناطق یا از خارج ت مین می

 ها، زراعات و اروشی و تعمیر وسایل نقلیاه و کاالهاا، ساایر سااختمانخرده-اروشیهای عمدهدوم به صورس ارقام م لق، بخش

میلیارد ریال بیشترین وابساتگی باه  232و  702، 555، 377، 00977ای، و امور دااعی به ترتیب با باغداری، حمل و نقل جاده

های اقتصادی، بخش مذکور در میان تمامی بخش 7اند. به عبارس دیگر، ای از بعد مقصد را به خود اختصاص دادهوارداس واس ه

ارند )به ستون پنجم جادول ای از سایر مناطق و یا از خارج ددر ارآیند تولید خود بیشترین وابستگی را به خرید وارداس واس ه

 نگاه کنید(. 3

 های حاصال از تصاایه ناات و های ساخت کك، ارآوردهسوم اینکه به صورس ارقام نسبی وابستگی به وارداس از بعد مبد ، بخش

ای، ساخت مواد شیمیایی و محصوالس شیمیایی، ساخت الزاس اساسی، ساخت کاغذ و محصاوالس کاغاذی و های هستهسوخت

هاا باه ترتیاب یو و تلویزیون و دستگاه و وسایل ارتباطی بیشترین وابستگی را دارند که میازان وارداس در ایان بخشساخت راد

ای از های مذکور بوده است. تصویر مشابهی از منظر نسبت وارداس واس هبرابر ستانده بخش 2/02و  3/02، 9/03، 9/90، 5/293

ای از بعاد ها بیشترین وابستگی نسابی باه وارداس واسا هود و دقیقاً همان بخششاازوده بخشی مشاهده میبعد مبد  به ارز 

 نگاه کنید(. 3اند )به ستون سوم و چهارم جدول مبد  را تجربه نموده

 های حمل و نقل هوایی، ساخت وسایل نقلیه موتوری، چهارم اینکه به صورس ارقام نسبی وابستگی به وارداس از بعد مقصد، بخش

هاای یم تریلر، ساخت سایر تجهیزاس حمل و نقل، ساخت محصوالس از الستیك و پالساتیك، سااخت کاك و ارآوردهتریلر و ن

های مذکور است. به استثنای بخش ساخت مواد شایمیایی و ستانده بخش 20و  22/1، 23/1، 23/1، 79/1ناتی به ترتیب برابر 

شاود و اازوده بخشای مشااهده میای از بعد  مقصد به ارز س همحصوالس شیمیایی، تصویر مشابهی از منظر نسبت وارداس وا



  

بخش ماهیگیری نیز عالوه بر چهار بخش مذکور، وابستگی نسبی باالیی را از بعد مقصد تجربه نموده است )باه ساتون ششام و 

 نگاه کنید(. 3هاتم جدول 

 کاه های خدماتی اندک است باه طوری( در بخشپنجم اینکه، وابستگی به وارداس از بعد مبد  )چه به صورس نسبی و چه م لق

نگااه  3زیربخش خدماس در استان کردستان، صار باوده اسات )باه ساتون دوم جادول  22وابستگی به وارداس از بعد مبد  در 

کنید(. همچنین از آنجایی که شش بخش اقتصادی در استان کردستان اساساً وجود ندارد لذا وابستگی از بعد مقصد بارای ایان 

 نگاه کنید(. 3ها نیز برابر با صار بوده است )به ستون پنجم جدول خشب

وابستگی به وارداس از بعد مقصد، اطالعاتی را از بعد مبد  درون خود نهاته دارد و وابستگی از بعاد مباد  نیاز اطالعااتی از بعاد 

از طریق واکاوی وابساتگی باه وارداس از بعاد  تواناست. این حلقه ماقوده و اطالعاس پنهان را میمقصد را در خود پنهان نموده

شود که اوالً در پی ااازایش تقاضاای نهاایی در یاك بخاش سیاستی مورد بررسی قرار داد. در این بعد از وابستگی، مشخص می

ز یاباد. ثانیااً وارداس ااازایش یااتاه، توساط کادامیك اسیاستی، چه مقدار وارداس به طور مساتقیم و غیرمساتقیم ااازایش می

گیارد )لاذا های داخلای اقتصااد ماورد مصارف قارار میشود و چگونه در بخشهای عرضه کننده )از بعد مبد ( ت مین میبخش

گردد(. ثالثاً مقادار ااازایش یااتاه وارداس، اطالعاس وابستگی به وارداس از بعد مقصدی که درون بعد مبد  پنهان است آشکار می

هاای هاای خریادار، از کادامیك از بخششاود و بخشه )از بعد  مقصد( خریاداری میکنندهای مصرفتوسط کدامیك از بخش

کنند )لذا اطالعاس وابستگی به وارداس از بعد مبد یی که درون بعد مقصد نهاته است شاااف عرضه کننده خارجی خریداری می

 شود(. می

، تعداد nای داریم که منظور از  nدر  nجداول  با توجه به اینکه در توضیح وابستگی به وارداس از بعد سیاستی نیاز به

نظر نموده و در عوض، روی وابستگی به وارداس از بعد صرف 50در  50جدول با ابعاد  50های اقتصادی است لذا از تبیین بخش

  به خود ای را از بعد مبدایم. از این شش بخش، سه بخش باالترین وابستگی به وارداس واس هبخش متمرکز شده 3سیاستی 

اند. نتایج محاسباس در ای را از بعد مقصد تجربه نمودهاند و سه بخش نیز باالترین وابستگی به وارداس واس هاختصاص داده

    ( منعکس شده است.5جدول )



  

 (. وابستگی به واردات از بعد سیاستی7جدول )

 نام بخشها

 ای از بعد مقصدبخشهای سیاستی منتخب بر اساس باالترین وابستگی به وارداس واس ه ای از بعد مبد س واس هبخشهای سیاستی منتخب بر اساس باالترین وابستگی به واردا

 (. زراعت و باغداری9) ها(. سایر ساختمان2) اروشیهاروشی و خرد(. عمده0) (. ساخت موادشیمیایی9) ( الزاس اساسی2) ها(. ساخت کك و ارآورده0)

 مقصد مبد  مقصد مبد  مقصد مبد  مقصد مبد  صدمق مبد  مقصد مبد 

 1009190 1010033 1011109 1011107 1011103 1011103 1011137 1011011 1011197 1011120 1011125 1011190 زراعت و باغداری

دامداری، مرغداری، پرور  کرم ابریشم و زنبور عسل و 

 شکار
1011112 1011129 1011119 1011192 1011113 1011175 1011112 1011105 1011110 1011101 1011127 1011293 

 1011199 1011132 1011107 1011123 1011110 1011110 1011119 1011113 1011112 1011119 1011110 1011112 جنگلداری

 1011110 1011111 1011110 1011111 1011110 1011111 1011112 1011111 1011119 1011111 1011119 1011111 ماهیگیری

 1011111 1011125 1011111 1011112 1011111 1011117 1011111 1011103 1011111 1011112 1011111 1002712 نات خام و گاز طبیعی

 1011112 1011112 1011137 1011023 1011112 1011119 1011109 1011120 1011333 1010122 1011115 1011101 سایر معادن

 1011191 1011230 1011101 1011132 1011103 1011053 1011135 1011323 1011120 1011932 1011123 1011273 هاواع آشامیدنیساخت محصوالس غذایی و ان

 1011111 1011111 1011111 1011111 1011111 1011111 1011111 1011111 1011111 1011111 1011111 1011111 ساخت محصوالس از توتون و تنباکو

 1011199 1011220 1011107 1011015 1011115 1011172 1011121 1011020 1011103 1011095 1011100 1011131 ساخت منسوجاس

 1011111 1011113 1011110 1011109 1011110 1011122 1011110 1011123 1011112 1011133 1011112 1011120 ساخت پوشاک، عمل آوری و رنگ کردن خز

 1011111 1011122 1011111 1011109 1011111 1011113 1011111 1011127 1011111 1011129 1011111 1011129 والس چرمیدباغی و پرداخت چرم و سایر محص

 1011101 1011137 1011173 1011773 1011112 1011193 1011100 1011011 1011101 1011137 1011119 1011122 ساخت چوب و محصوالس چوبی

 1011112 1011137 1011112 1011132 1011112 1011135 1011109 1011733 1011119 1011020 1011119 1011025 ساخت کاغذ و محصوالس کاغذی

 1011112 1011125 1011119 1011122 1011112 1011122 1011120 1011272 1011115 1011132 1011117 1011135 های ضبط شدهچاپ و تکثیر رسانهانتشار، 

از تصایه نات و  های حاصلساخت کك، اراورده

 ایهای هستهسوخت
1012233 1020512 1019192 1011111 1012222 1011111 1015903 1011111 1013075 1011111 1013370 1011111 

 1011111 1019350 1011111 1010723 1011111 1011710 1097595 1023273 1011111 1012229 1011111 1003723 ساخت مواد شیمیایی و محصوالس شیمیایی

 1011133 1011795 1011132 1011713 1011193 1011237 1011253 1012203 1011159 1011753 1011123 1011933 ساخت محصوالس از الستیك و پالستیك

 1011105 1011109 1010905 1010192 1011127 1011121 1011132 1011152 1011059 1011093 1011132 1011133 ساخت سایر محصوالس کانی غیر الزی

 1011111 1011030 1011111 1002223 1011111 1011202 1011111 1011335 1095371 1023733 1011111 1010922 ساخت الزاس اساسی

آالس و ساخت محصوالس الزی اابریکی بجز ماشین

 تجهیزاس
1011322 1011252 1011329 1011252 1011232 1011007 1011133 1011191 1010122 1011277 1011072 1011135 

بندی نشده در جای آالس و تجهیزاس طبقهساخت ماشین

 دیگر
1011099 1011101 1011033 1011102 1011130 1011117 1011193 1011119 1011351 1011170 1011121 1011119 



  

 نام بخشها

 ای از بعد مقصدبخشهای سیاستی منتخب بر اساس باالترین وابستگی به وارداس واس ه ای از بعد مبد س واس هبخشهای سیاستی منتخب بر اساس باالترین وابستگی به واردا

 (. زراعت و باغداری9) ها(. سایر ساختمان2) اروشیهاروشی و خرد(. عمده0) (. ساخت موادشیمیایی9) ( الزاس اساسی2) ها(. ساخت کك و ارآورده0)

 مقصد مبد  مقصد مبد  مقصد مبد  مقصد مبد  صدمق مبد  مقصد مبد 

 1011111 1011110 1011111 1011113 1011111 1011112 1011111 1011119 1011111 1011113 1011111 1011112 ساخت ماشین آالس داتری، حسابداری و محاسباتی

بندی های برقی طبقهساخت ماشین آالس و دستگاه

 نشده در جای دیگر
1011051 1011102 1011913 1011127 1011139 1011115 1011155 1011113 1010053 1011133 1011137 1011117 

 1011111 1011112 1011112 1011053 1011111 1011123 1011110 1011001 1011111 1011193 1011111 1011109 ها و وسایل ارتباطیساخت رادیو و تلویزیون، دستگاه

ساخت ابزار پزشکی، ابزار اپتیکی، ابزار دقیق و انواع 

 ساعت
1011103 1011112 1011103 1011112 1011137 1011113 1011112 1011111 1011197 1011119 1011112 1011111 

 1011100 1011053 1011123 1011233 1011103 1011912 1011101 1011059 1011199 1011772 1011102 1011212 وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر ساخت 

 1011110 1011107 1011113 1011029 1011110 1011120 1011110 1011103 1011112 1011129 1011110 1011103 ساخت سایر تجهیزاس حمل و نقل 

بندی نشده در جای ساخت مبلمان، مصنوعاس طبقه

 دیگر و بازیاات
1011193 1011121 1011033 1011019 1011130 1011123 1011123 1011102 1011021 1011139 1011197 1011103 

 1011102 1011111 1011109 1011111 1011193 1011111 1011103 1011111 1011173 1011111 1011113 1011111 برق 

 1011110 1011111 1011119 1011111 1011109 1011111 1011132 1011111 1011113 1011111 1011119 1011111 توزی  گاز طبیعی

 1011237 1011111 1011120 1011111 1011123 1011111 1011153 1011111 1011192 1011111 1011113 1011111 آب

 1011112 1011110 1011119 1011110 1011100 1011119 1011112 1011110 1011117 1011110 1011112 1011110 های مسکونیساختمان

 1011120 1011111 1023733 1011121 1011013 1011110 1011135 1011110 1011133 1011110 1011012 1011110 هاسایر ساختمان

 1011223 1011111 1011320 1011111 1013352 1011111 1011512 1011111 1010079 1011111 1011522 1011111 اروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کاالهااروشی، خردهعمده

 1011111 1011113 1011111 1011102 1011111 1011115 1011110 1011135 1011111 1011197 1011112 1011029 هتل و خوابگاه 

 1011117 1011110 1011113 1011110 1011119 1011110 1011120 1011117 1011105 1011112 1011133 1011102 رستوران

 1011111 1011177 1011111 1011130 1011111 1011171 1011111 1011123 1011111 1010300 1011111 1011019 راه آهن

 1011220 1011199 1010303 1011023 1011257 1011193 1011297 1011192 1010120 1011132 1011733 1011127 ایحمل و نقل جاده

 1011111 1011119 1011111 1011112 1011111 1011119 1011111 1011117 1011111 1011112 1011111 1011033 ایحمل و نقل لوله

 1011111 1011173 1011111 1011153 1011111 1011127 1011111 1011075 1011111 1011933 1011111 1010277 حمل و نقل آبی

 1011110 1011115 1011103 1011099 1011101 1011133 1011113 1011133 1011112 1011103 1011102 1011011 حمل و نقل هوایی

 1011112 1011172 1011102 1011932 1011190 1011330 1011115 1011225 1011101 1011900 1011103 1011710 خدماس پشتیبانی و انبارداری

 1011113 1011105 1011102 1011127 1011103 1011192 1011103 1011193 1011103 1011193 1011193 1011157 پست و مخابراس

 1011022 1011279 1011255 1011739 1011199 1011133 1011153 1011030 1011017 1011202 1011217 1011322 بانك



  

 نام بخشها

 ای از بعد مقصدبخشهای سیاستی منتخب بر اساس باالترین وابستگی به وارداس واس ه ای از بعد مبد س واس هبخشهای سیاستی منتخب بر اساس باالترین وابستگی به واردا

 (. زراعت و باغداری9) ها(. سایر ساختمان2) اروشیهاروشی و خرد(. عمده0) (. ساخت موادشیمیایی9) ( الزاس اساسی2) ها(. ساخت کك و ارآورده0)

 مقصد مبد  مقصد مبد  مقصد مبد  مقصد مبد  صدمق مبد  مقصد مبد 

 1011112 1011031 1011113 1011991 1011110 1011127 1011112 1011130 1011119 1011022 1011102 1011711 های جنبی آنهاهای مالی و اعالیتگریسایر واس ه

 1011117 1011103 1011175 1011293 1011192 1011093 1011199 1011095 1011102 1011123 1011102 1011173 بیمه

 1011111 1011111 1011111 1011111 1011111 1011111 1011111 1011111 1011111 1011111 1011111 1011111 خدماس واحدهای مسکونی شخصی

 1011111 1011111 1011111 1011111 1011111 1011111 1011111 1011111 1011111 1011111 1011111 1011111 خدماس واحدهای مسکونی اجاری

 1011101 1011113 1011101 1011115 1011123 1011192 1011101 1011113 1011103 1011101 1011101 1011113 خدماس واحدهای غیر مسکونی 

 1011111 1011111 1011111 1011111 1011110 1011111 1011111 1011111 1011111 1011111 1011111 1011111 خدماس دالالن مستغالس

 1011121 1011093 1011179 1011933 1011191 1011213 1011135 1011232 1011173 1011933 1011133 1011730 کرایه و خدماس کسب و کار

 1011111 1011111 1011110 1011110 1011111 1011111 1011110 1011110 1011111 1011111 1011112 1011112 امور عمومی

 1011110 1011111 1011107 1011111 1011112 1011111 1011112 1011111 1011112 1011111 1011112 1011111 خدماس شهری

 1011110 1011111 1011110 1011111 1011110 1011111 1011112 1011111 1011119 1011111 1011100 1011111 امور دااعی 

 1011111 1011111 1011111 1011111 1011111 1011111 1011111 1011111 1011111 1011111 1011110 1011111 امور انتظامی

 1011111 1011111 1011111 1011111 1011111 1011111 1011111 1011111 1011111 1011111 1011111 1011111 ت مین اجتماعی اجباری

 1011111 1011111 1011111 1011111 1011111 1011111 1011111 1011111 1011111 1011111 1011111 1011111 آموز  ابتدائی دولتی

 1011111 1011111 1011111 1011111 1011111 1011111 1011111 1011111 1011111 1011111 1011111 1011111 آموز  ابتدائی خصوصی

ای آموز  متوس ه عمومی و متوس ه انی و حراه

 دولتی
1011111 1011111 1011111 1011111 1011111 1011111 1011111 1011111 1011111 1011111 1011111 1011111 

ای آموز  متوس ه عمومی و متوس ه انی و حراه

 خصوصی
1011111 1011111 1011111 1011111 1011111 1011111 1011111 1011111 1011111 1011111 1011111 1011111 

 1011111 1011111 1011110 1011111 1011110 1011111 1011112 1011111 1011110 1011111 1011112 1011111 آموز  عالی دولتی

 1011110 1011119 1011110 1011112 1011110 1011117 1011112 1011101 1011112 1011115 1011119 1011102 آموز  عالی خصوصی

 1011111 1011111 1011111 1011111 1011110 1011111 1011112 1011111 1011110 1011111 1011119 1011111 آموز  بزرگساالن دولتی

 1011111 1011111 1011110 1011111 1011112 1011111 1011119 1011111 1011112 1011111 1011119 1011111 آموز  بزرگساالن خصوصی

 1011111 1011111 1011119 1011111 1011111 1011111 1011110 1011111 1011110 1011111 1011112 1011111 بهداشت و درمان دولتی

 1011111 1011111 1011110 1011111 1011111 1011111 1011112 1011111 1011119 1011111 1011199 1011112 بهداشت و درمان خصوصی

 1011110 1011111 1011111 1011111 1011111 1011111 1011111 1011111 1011111 1011111 1011111 1011111 دامپزشکی

 1011111 1011111 1011111 1011111 1011111 1011111 1011111 1011111 1011110 1011111 1011110 1011111 مددکاری اجتماعی 



  

 نام بخشها

 ای از بعد مقصدبخشهای سیاستی منتخب بر اساس باالترین وابستگی به وارداس واس ه ای از بعد مبد س واس هبخشهای سیاستی منتخب بر اساس باالترین وابستگی به واردا

 (. زراعت و باغداری9) ها(. سایر ساختمان2) اروشیهاروشی و خرد(. عمده0) (. ساخت موادشیمیایی9) ( الزاس اساسی2) ها(. ساخت کك و ارآورده0)

 مقصد مبد  مقصد مبد  مقصد مبد  مقصد مبد  صدمق مبد  مقصد مبد 

 1011113 1011112 1011109 1011113 1011129 1011107 1011113 1011117 1011102 1011113 1011107 1011101 تاریحی، ارهنگی و ورزشی

 1011112 1011111 1011112 1011111 1011112 1011111 1011119 1011111 1011105 1011111 1011102 1011111 مذهبی و سیاسی

 1011112 1011111 1011115 1011111 1011102 1011111 1011115 1011111 1011112 1011111 1011112 1011111 سایر خدماس

 های تحقیقم خذ: یااته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

هاای ناتای را باه عناوان بخاش (، ارض نمایید که کردستان، بخش ساخت کاك و ارآورده5به منظور تشریح جدول )

پای ایان اقادام، وارداس اساتان گذاری در این بخش، به میزان یك میلیارد ریال اازایش یابد. در سیاستی اعالم نموده و سرمایه

میلیون ریال اازایش خواهد یاات. از بعد وابستگی به مباد ، در پای ایان  221کردستان به طور مستقیم و غیرمستقیم به مقدار 

میلیون ریال باه وارداس موادشایمیایی و محصاوالس  037خام و گازطبیعی اازایش یااته و میلیون ریال وارداس نات 027اقدام 

( منعکس شده است اازایش خواهد 5ها به شرحی که در ستون دوم جدول )ی اازوده خواهد شد. وارداس از تمامی بخششیمیای

میلیون ریاال ااازایش در وارداس  221شود. حال سو ل این است که این یاات؛ به این وابستگی، وابستگی از بعد مبد  اطالق می

پاسخ بدین سو ل نشانگر وابستگی از بعد مقصد خواهد بود. همان ور کاه در شود؟ هایی خریداری میای توسط چه بخشواس ه

شاود و های ناتی مصارف میمیلیون ریال آن توسط خود بخش کك و ارآورده 205( منعکس شده است 5ستون سوم جدول )

 گردد.ها خریداری میمیلیون ریال باقیمانده، وارداتی است که توسط سایر بخش 29

 های سیاستیوصیهگیری و تنتیجه

هاای اقتصاادی کشاور های اخیار باه بررسای اهمیات و جایگااه وارداس در تولیاد بخشبه رغم م العاتی کاه در ساال

اند، در هیچ یك از این م العاس )به استثنای یك پایان نامه کارشناسی ارشد( باه طاور همزماان، وابساتگی باه وارداس پرداخته

سیاستی مورد واکاوی قرار نگراته است. نوآوری این مقاله در این موضاوع نهاتاه اسات کاه ای از سه بعد مبد ، مقصد و واس ه

های اقتصادی در س ح من قه )استان کردستان( از سه بعد مبد ، مقصاد ای بخشبرای نخستین بار، وابستگی به وارداس واس ه

تواند در پی داشته باشد کاه رای استان مذکور میهای سیاستی متعددی را بو سیاستی مورد م العه قرار گراته است که داللت

 پردازیم.ترین آنها میبه تشریح مهم

 ساخت های های اقتصادی در استان کردستان به شدس وابسته به وارداس محصوالس از بخشنخست آنکه، تولید بخش

واد شایمیایی و ای، سااخت الازاس اساسای، سااخت ماهای هساتههای حاصل از تصایه نات و سوختکك، اراورده

بنادی نشاده آالس و تجهیزاس طبقهها، ساخت ماشینمحصوالس شیمیایی، ساخت محصوالس غذایی و انواع آشامیدنی

هاای اقتصاادی درون تواند تاوان تولیادی بخشاست. بدیهی است که هر گونه اخاللی در وارداس این محصوالس، می

های خودکاایی و کاهش وابساتگی باه وارداس گر قرار باشد سیاستمن قه را تحت ت ثیر قرار داده و کاهش دهد. لذا ا

هاای ماذکور در ای روی ایجااد و توساعه ظرایات بخشتر است که تمرکز ویاژهدر کردستان پی گراته شود، مناسب

 س ح من قه صورس گیرد.

 ها، هاا، ساایر سااختماناروشی و تعمیر وسایل نقلیه و کاالخرده-اروشیهای زراعت و باغداری، عمدهدوم آنکه، بخش

ای هساتند و های اقتصادی به وارداس واس هترین بخشای، و امور دااعی، وابستهزراعت و باغداری، حمل و نقل جاده

های ماذکور باشاد، نیازهاای مساتقیم و گذاری و توسعه ظرایت تولیدی بخشهای من قه، سرمایهچنانچه استراتژی

 شدس اازایش خواهد یاات. ای بهغیرمستقیم به وارداس واس ه

 های این مقاله برای وابستگی به وارداس از بعد سیاستی حکایت از آن دارد که چنانچه بخش ساخت سوم آنکه، بررسی

های سیاستی انتخاب شوند بیشاترین های ناتی، الزاس اساسی و ساخت مواد شیمیایی به عنوان بخشکك و ارآورده

هاای در این استان رخ خواهد داد. همچنین اگر استراتژی توسعه در این استان، بخشوابستگی به وارداس از بعد مبد  

ها و زراعت و باغداری باشد، بیشترین وابستگی به وارداس از بعد مقصد به اروشی، سایر ساختماناروشی و خردهعمده

 وقوع خواهد پیوست.

 



  

 ضمایم

 11CHARMاستان کردستان با استفاده از روش  ایستانده تک منطقه-ضمیمه الف( روش محاسبه جدول داده

های اقتصادی استان کردستان به وارداس از بعد همان ور که قبالً م رح شد هدف این مقاله، سنجش وابستگی بخش

ای برای استان کردستان در دسترس ستانده من قه-مبد ، مقصد و سیاستی است و این کار میسر نیست مگر آنکه جدول داده

ستانده توسط -آماری برای محاسبه جدول دادهای، دو رویکرد غیرآماری و شبهستانده آماری من قه-غیاب جداول دادهباشد. در 

ها نیز به نوبه خود به دو اند. این رو های غیرآماری با استقبال بیشتری روبرو بودهپژوهشگران پیشنهاد شده است که رو 

های سهم مکانی روی محاسبه ماتریس ضرایب شوند. از آنجایی که تمرکز رو یرو  کلی سهم مکانی و تراز کاالیی تقسیم م

ای است لذا به کارگیری آن با توجه به هدف این مقاله، ستانده داخلی من قه-انی داخلی من قه و به تب  آن جدول داده

است که بایستی با استااده از رو   ستانده متعارف-مناسب نیست چرا که پایه آماری مورد نیاز در این مقاله، یك جدول داده

سوم تاکیك وارداس، داخلی شده و ماتریس وابستگی به وارداس از این طریق محاسبه گردد. از این رو در این مقاله، رو  

CHARM ( پیشنهاد شده است، برای محاسبه جدول داده2113که توسط کروننبرگ )-ای استان کردستان من قهستانده تك

 به قرار زیر است. CHARMد شد. ارآیند گام به گام محاسبه جدول با استااده از رو  استااده خواه

 ایای بین بخشی منطقهگام اول: محاسبه ماتریس مبادالت واسطه

ستانده -ستانده متعارف ملی )نوع اول یا نوع دوم(، ماتریس مبادالس داده-در مرحله نخست، باید با استااده از یك جدول داده

( 3ستانده متعارف ملی در ستانده من قه از طریق راب ه )-ی را محاسبه نمود که این کار با ضرب ماتریس ضرایب دادهامن قه

 آید.به دست می
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دهد. را نشان می CHARMرو  ای محاسبه شده با استااده از ای بین بخشی من قهس ح من قه و ماتریس مبادالس واس ه

Nالزم به ذکر است که 
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ij xZa  کننده میزان نیاز بخش منعکسj  برای یك واحد ارز  تولید خود به کاالها و خدماس

 ام در س ح ملی است. iای تولید شده در بخش واس ه

 های اقتصادی در منطقهافزوده بخشگام دوم: محاسبه بردار ارزش

ستانده من قه از راب ه -به عنوان پسماند در جهت حاظ تراز ستونی جدول داده CHARMها در رو  اازوده بخشرز بردار ا

 آید.( به دست می01)

(01                        )                                                                        , ,R CHARM R R CHARM
j j ij

i

V x Z  

,R CHARM
jV  اازوده من قه ارزR .است 

 گام سوم: محاسبه بردار تقاضای نهایی، اجزای آن و تراز تجاری

 گیرد برای محاسبه بردار تقاضای نهایی و اجزاء آن، نسبت تولید من قه به ملی مبنای محاسبه قرار می
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00. Cross-Hauling Adjusted Regionalization Method (CHARM) 
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iI انوارها، مصرف دولت و تشکیل سرمایه ناخالص )اعم از ثابت و تغییراس در به ترتیب مصرف خ

Rام در س ح ملی و  iموجودی انبار( بخش 
iC ،R

iG  وR
iI دهند. متغیرهای متناظر را در س ح من قه نشان می,R CHARM

ib 

کند که به صورس پسماند ام در من قه را به سایر مناطق و به خارج از کشور مشخص می iتراز تجاری یا خالص صادراس بخش 

 آید.ای و نهایی( در جهت تراز س ری جدول به دست میدوم از تااضل بین ارز  ستانده من قه و مصرف آن )واس ه

 استفاده از برآورد درجه غیرهمگنیگام چهارم: محاسبه تجارت همزمان دو طرفه با 

( است. الزم به ذکر است که به دلیل 03نق ه شروع محاسبه تجارس همزمان دوطراه، برآورد درجه غیرهمگنی از طریق راب ه )

شود که درجه غیرهمگنی در س ح ملی با ارض می CHARMاقدان آمار و اطالعاس مورد نیاز در س ح من قه، در رو  

 ن است.س ح من قه یکسا
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iTV  و

N
ib نماید.به ترتیب حجم تجارس و تراز تجاری را در س ح ملی منعکس می 

با استااده از راب ه توان تجارس همزمان دوطراه را ، میiپس از آن با استااده از درجه غیرهمگنی به دست آمده برای بخش 

 ( محاسبه کرد.03)
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 وارداتگام پنجم: محاسبه بردار صادرات و 

با  CHARMتوان بردار صادراس و وارداس را از رو  های سوم و چهارم، میبا استااده از محاسباس انجام شده در گام
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