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 چکیده 

گذاران ریزان و سیاستمورد توجه برنامه اشتغال به عنوان یک متغیر سیستمی با ابعاد اقتصادی و اجتماعی فراوان، همواره

استت  بتدیهی اکنون به عنوان یک رکن اساسی تحقق اقتصاد مقاومتی مورد تاکید قرار گرفتهای بوده و همصادی ملی و منطقهاقت

تتوان و قابلیتت »شود، بدون توجه بته های توسعه مطرح میاست کاهش بیکاری که همواره به عنوان یکی از اهداف کلیدی برنامه

ها به منظور زایی فعالیتهای سنجش توان اشتغالمربخشی الزم را نخواهد داشت  یکی از راهث« های اقتصادیزایی فعالیتاشتغال

ستانده است  اما از آنجا کته نهادهتای آمتاری -گذاری استفاده از جداول دادهها برای تخصیص منابع و سرمایهشناسایی اولویت آن

ستانده در سطح استان بتا مشتکم مواجته استت  از -رد الگوی دادهکنند کاربستانده را صرفاً در سطح ملی تدوین می-جداول داده

نمایند  در این مقاله های غیرآماری اقدام به برآورد جداول استانی میای با توسم به انواع روشرو محققان حوزه اقتصاد منطقهاین

ستانده این استان با استفاده از یکی از -ادهکردستان، ابتدا جدول د استان های اقتصادیفعالیت زائیاشتغال توان با هدف شناسایی

فعالیتت بترآورد شتده و ست    ۴۶در  ۰۹۳۱بترای ستال  CHARMای یعنی روش های برآورد جداول منطقهجدیدترین روش

ستاخت "، "ساخت وسایم نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر"های است  نتایج حاکی از آن است که فعالیتمبنای تحلیم قرار گرفته

ستاخت کاغتذ و محصتوالت "و  "ها و توتتون و تنبتاکوساخت محصوالت غذایی و انواع آشامیدنی"،  "ایر تجهیزات حمم و نقمس

 طوربتههتا گتذاری در ایتن فعالیتتواحد افزایش تقاضای سترمایه ۰یگر دعبارتبهیشترین توان تولیدی را دارا هستند  ب "کاغذی

شود و از این حیث در رتبه اول تا چهتارم قترار دارنتد  همننتین ی در تولید کم مییرمستقیم موجب افزایش بیشترغمستقیم و 

ساخت چوب و "، "دباغی و پرداخت چرم و سایر محصوالت چرمی"، "ساخت پوشاك، عمم آوری و رنگ کردن خز"»های فعالیت

شتترین تتوان اشتتغالزائی ستطح استتان به ترتیب بی "ها و وسایم ارتباطیساخت رادیو و تلویزیون، دستگاه"و  "محصوالت چوبی

 اند  کردستان به خود اختصاص داده

 .هازائی فعالیتتوان اشتغال، CHARM یآمار یرروش غ ی،استانده منطقه-جدول داده واژگان کلیدی:

 JEL:C67,O18,R15بندی طبقه
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Abstract 
 

Employment as a system variable with many economic and social dimension, always be 

attractive for planners and policy makers in national and regional level, and now been 

highlighted as a fundamental pillar for realization “economic strength”. Obviously reducing 

unemployment that is one of the key objectives development plans, without paying attention to 

“potency sectoral employment” can’t be effective. In order to allocation of resources and 

investment, one of the ways for measurement of sectoral employment is utilization input-output 

tables. The application of input-output techniques to regional economic issues is often hindered 

by the fact that most statistical offices provide input-output tables only at national level. 

Therefore, regional science researchers estimate RIOTs by using some types of non-statistical 

methods. In this paper, by using the estimated table of Kurdistan that was calculated in 64 

sectors for 1390, the potency sectoral employment be examined. The research findings for 

Kurdistan province suggest that "Manu. of motor vehicles, trailer and semi-trailers", "Manu. of 

other transport equip", "Manu. of food products and beverages and tobacco products" and 

"Manu. of paper and paper products" have the highest production potential. In the other words, 

increasing a unit of investment, directly and indirectly can enhance Total production more than 

any activities. Also "Manu. of wearing apparel, dressing and dyeing of fur", "tanning and 

dressing of leather, luggage, handbag, saddles, harness and foot wear", "Manu. of wood and 

wood products" and "Manu. of radio, television and communication equip and apparatus" 

respectively allocated the highest potency sectoral employment to themselves in Kurdistan 

province. 
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 مقدمه

ریتزان اقتصتادی گذاران و برنامهترین اهداف سیاستتوجه به مسئله اشتغال و تالش برای حم معضم بیکاری یکی از مهم

نیز نشان از اهمیت اشتغال به عنوان یتک رکتن کلیتدی « اقتصاد مقاومتی: تولید و اشتغال»با عنوان  ۰۹۳۴گذاری سال است  نام

گیری و ریزی در تصتمیمگذاران و نهادهتای برنامتههای مختلف، به سیاستیی فعالیتزااشتغال اقتصاد مقاومتی دارد  تعیین توان

هتای زا به اهدافی نظیر کاهش بیکاری دست یابنتد  یکتی از روشهای اشتغالکند تا با شناسایی فعالیتتخصیص منابع کمک می

-هتای دادهستتانده و تحلیتم-استفاده از جداول داده هاآن زاییهای اقتصادی و توان اشتغالمناسب برای شناخت اهمیت فعالیت

های کشور ضروری استت ایتن تحلیتم عتالوه بتر ستطح ملتی در ستطح ستانده است  با توجه به ساختار اقتصادی متفاوت استان

ستانده استانی است، -هترین ابزار مورد نیاز برای نیم به این هدف جدول دادای و استانی نیز مورد توجه قرار بگیرد  ضروریمنطقه

هتائی استت کته رو استتفاده از روشبر و البته پینیده است  راه پتیشبر، هزینهاما تدوین این جداول به صورت آماری امری زمان

جویی در زمان و هزینه، قابلیت انعکاس ساختار اقتصادی مناطق را نیز داشته باشند  بته طتور کلتی سته روش بترای ضمن صرفه

(  ۰۳9۳های غیرآماری )گرین استریت، آماری و روشهای شبههای آماری، روشاست: روشای معرفی شدهل منطقهمحاسبه جداو

های ستهم های غیرآماری، انواع روشهای غیرآماری است  در یک سر طیف روشترین کار استفاده از روشترین و کم هزینهسریع

کنند و در سر دیگر طیتف، روش تتراز تأکید می 2(sRIOCای )ستانده منطقه-هقرار دارند که بر محاسبه ضرایب داد ۰(LQ)مکانی 

های تترین کاستتیمتمرکز استت  یکتی از مهم ۶(sRIOTای )ستانده منطقه-وجود دارد که بر محاسبه جدول داده ۹(CBکاالیی )

رفتت از ایتن نارستائی، استتای برونبتود  در ر« 5تجتارت همزمتان دوطرفته»های سهم مکانی و تراز کاالیی، در نظر نگرفتن روش

را معرفی کرد که نتوع تکامتم یافتته روش تتراز کتاالیی محستوب  ۴CHARMروش  2۱۱۳کروننبرگ برای نخستین بار در سال 

 (Cross-Hauling) لحاظ کردن صادرات و واردات همزمان دوطرفه یتاست که قابل یتنها روش CHARMشود  بنابراین روش می

ارائه تصتویری از ستاختار اقتصتادی استتان کردستتان بته منظتور محاستبه تتوان  منظوربهاساس در این مقاله  بر همین را دارد 

 CHARMای این استان بتا استتفاده از روش های مختلف اقتصادی این استان اقدام به محاسبه جدول منطقهیی فعالیتزااشتغال

   است شده
-جتدول داده یبتر مبنتا ،CHARMبته روش  کردستاناستان  یبرا یاهستانده منطق-محاسبه جدول داده در این راستا

 هتاییتفعال یزائتتوان اشتغال یس   بررس صورت گرفته و مجل  یهاشده توسط مرکز پژوهش یهته ۰۹۳۱سال  یستانده مل

دفتتری، حستابداری و  آالتهای نفت خام و گاز طبیعی، ساخت ماشینفعالیت است در دستور کار قرار گرفتهاستان  ینا یاقتصاد

در  ۰۹۳۱تتا  ۰۹3۳ای و حمتم و نقتم آبتی طتی دوره آهن، حمم و نقم لولهمحاسباتی، ساخت محصوالت از توتون و تنباکو، راه

استت  استتان ها در این استان وجتود نداشتهاند، بدین معنا که این فعالیتاستان کردستان دارای ستانده و ارزش افزوده صفر بوده

درصد از تولید ناختالص داخلتی کشتور را بته  ۱۰/۰، ۰۹۳۱داخلی در سال  ناخالص تولید ریال میلیون ۴۶،۰23،2۰2 کردستان با

برابتر  ۰۹۳۶ ستال در این استان نیتز بیکاری (  نرخ۰۹۳2ای مرکز آمار ایران، های ملی و منطقهاست )حسابخود اختصاص داده

)نتایج طترح آمتارگیری نیتروی کتار،   استتر گزارش شدهدرصد( پائین 3/۰2درصد بوده که از نرخ بیکاری ملی در آن سال ) ۰2

۰۹۳5) 

ستانده ایتن استتان و ست   بررستی تتوان -باتوجه به ساختار اقتصادی استان کردستان و به منظور محاسبه جدول داده

 ی  بختش نخستت بته مترورددگریم ی، مطالب مقاله حاضر در پنج بخش مشخص سازماندههای اقتصادی آنزائی فعالیتاشتغال

مطالعتات  ینچنتو جهتان و هم یتراندر ا CHARMبا استتفاده از روش  یامحاسبه جداول منطقه یقتحق یشینهدرباره پ یاجمال

 یمتنظ یربخشدر دو ز یافتهاختصاص  یچارچوب نظر به  بخش دوم که پردازدیدر سطح مناطق م یزائتوان اشتغال یحوزه بررس

                                                             
1. Location Quotients  
2. Regional Input-Output Coefficients (RIOCs) 
3. Commodity Balance 
4. Regional Input-Output Tables (RIOTs) 
5. Cross-Hauling 
6. Cross-Hauling Adjusted Regionalization Method 



  

خواهدشتد و در  یحتشتر CHARMکتردن  یامنطقه یافته یمروش تعد یو نحوه کاربست عمل یاول معرف شیربخاست: در زشده

مقاله  زموضوع بخش سوم ا یآمار هاییهداده خواهدشد  پا یحتوض هایتفعال یزائمحاسبه توان اشتغال ینظر یدوم مبان یربخشز

و  یبنتدبته جمع یتزن یتانیو بختش پا دهتدیم یحه آن را توضتمرتبط ب هاییمحاصله و تحل یج  بخش چهارم، نتاباشدیحاضر م

 پرداخت  خواهد گیرییجهنت

 

 ادبیات موضوع

 یتزهتا نآن یهاست که ته ایمنطقه ستانده-جداول داده یازمندستانده در سطح منطقه و استان ن-داده یالگوها استفاده از

تتاکنون  ۰۳5۱از دهته  یابر است  پژوهشگران اقتصتاد منطقتهو زمان برینهدشوار، هز یامر ی،فقدان آمار و اطالعات کاف یمبه دل

محققان   یندبا حداقم اطالعات نما یاستانده منطقه-اقدام به محاسبه جدول داده یرآماری،غ یهااز روش فادهتا با است اندیدهکوش

رار دادن یک جتدول ملتی آمتاری محاستبه های گوناگون، از طریق مبنا قای را با روشکنند جداول منطقهدر این مسیر سعی می

نمایند، به طوری که تا جای ممکن ساختار اقتصادی منطقه را به درستی تبیین نماید  به طتور کلتی دو رویکترد بترای محاستبه 

، 9 ،3هتای رویکرد سهم مکتانی )شتامم انتواع روش -های غیرآماری وجود دارد: یکای در حیطه روشجداول منطقه
رویکتترد تتتراز کتتاالئی و نتتوع تکامتتم یافتتته آن  -دو (۰۶  ،۰۹، ۰2، ۰۰، ۰۱، ۳

CHARM  ود مساله مانده ب یباق ینحمدهه ال ۴حدود  یکه برا ییو تراز کاال یسهم مکان یهاروش هاییکاست ینتراز مهم یکی

 یتااستت  کننتدهفقط صادر  یابخش  یکها روش ینکه در ا یمعن ینبود  بد( Cross-Haulingه )همزمان دوطرف یمبادالت تجار

-Crossاست  حتال آنکته وقتوف بته مستاله  یرممکنبخش به خصوص، غ یکصادرات و واردات در  یفقط وارد کننده و همزمان

Hauling منطقته و  یاز ستاختار اقتصتاد یبهتر یرمنجر به ارائه تصو تواندیعامم م ینظ کردن ابا لحا یاجداول منطقه یجادو ا

رو کرده و منجر روبه تری نسبت به ساختار اقتصادی منطقهینانهبدرك واقع یکرا با  یزانرها شده و برنامهبخش یعملکرد اقتصاد

رفت از این نارسائی، کروننبرگ برای نخستتین بتار در ستال در راستای برون منابع شود  یصو تخص گیرییمتصم یندبه بهبود فرآ

 شود یافته روش تراز کاالیی محسوب میرا معرفی کرد که نوع تکامم CHARMروش  2۱۱۳

بته  توانیم CHARMبا استفاده از روش  یامحاسبه جداول منطقه ینهصورت گرفته در زم یارتباط با مطالعات خارج در

 اشاره کرد:  یرمقاالت ز

 یبترا یاستتانده منطقته-، اقدام به محاستبه جتدول دادهCHARM یدروش جد یضمن معرف 2۱۱۳در سال  کروننبرگ

محت   یرآمتاریروش غ یتک CHARMمعتقد استت روش  ینمود  و یروش ابداع ینا یلهوستفالن آلمان به وس-یننوردرا یالتا

 دارد   یبا روش تراز کاالئ یکیاست و ارتباط نزد

 یوستیما یالتا یرا برا یاجدول منطقه CHARMو  CB یهابا استفاده از روش یادر مقاله 2۱۰۹سال  ردو توهمو  فلگ

و  ترنتدیکنزد یتتبته واقع CHARMحاصتم از روش  یراز آنست که مقاد یمطالعه حاک ینا هاییافته  کنندیدر فنالند برآورد م

CHARM یداسبه نماها محبخش تحجم تجار یبرا یبهتر یتوانسته برآوردها   

 CHARMروش  ییکارا یابیرا به منظور ارز یندر چی هوب یالتا یهافلگ، هانگ و توهمو، داده 2۱۰5در سال  چنینهم

 است  موفق بوده یارها بسعرضه بخش یبضرا یندر تخم CHARM دهدیمطالعه نشان م ینا یجهاند و نتبه کارگرفته

ستتانده -اقدام به محاسبه جدول داده یکه به نحو یست که اغلب مطالعاتاز آن ا یکشورمان حاک یپژوهش یفضا بررسی

 یتکبر فرض نبود صادرات و واردات همزمان  یصورت گرفته که متکی سهم مکان یهااند با استفاده از انواع روشنموده یامنطقه

                                                             
7. Simple Location Quotients (Supply side) 
8. Simple Location Quotients (Demand side)  
9. Cross-Industry Location Quotients 
10. Modified Cross-Industry Location Quotients 
11. Round semi-logarithmic Location Quotients 
12. Modified Round Location Quotients 
13. Flegg Location Quotients 
14. Adjusted Flegg Location Quotients 



  

 یگتران داخلتمحققان و پژوهش یداز دهم اساسا  یتراز کاالئ یکردمنطقه است  رو یک رد( Cross-Haulingهمگن ) یگروه کاال

 است  صورت گرفته یدو مطالعه داخل یرااخ CHARMاست اما در ارتباط با روش مورد غفلت واقع شده

ستتانده استتان -اقدام به محاسبه جدول داده CHARMو  AFLQ یها( با استفاده از روش۰۹۳۹و همکاران ) فرهمایونی

و  ینپست یونتدهایدر محاستبه پ CHARMو  AFLQاز دو روش  یجنتتا یسها در ارتباط با مقار هایییماند و تحلخوزستان نموده

تامتم دارد  مشتابه  یانتد کته جتاارائته نموده ییو نها یاواسطه یتقاضا مسه ی،اسهم ارزش افزوده، سهم مصرف واسطه یشین،پ

 است  انجام گرفته زیاستان بوشهر ن ی( برا۰۹۳5و همکاران ) فریونیتوسط هما گفتهیشمطالعه پ

 اشاره نمود: یربه مطالعات ز توانیهم م هایتفعال یزائتوان اشتغال یبررس ینهزم در

بر اشتغال با استفاده از جدول  یستیز یهاسوخت هاییاستس یراتتاث یبه بررس ی( در پژوهش2۱۱9و همکاران ) نیووال

بر اشتتغال  یبدون عوارض جانب تواندیم یستیز یهااهداف توسعه سوختبه  یابینشان داد که دست یجستانده پرداختند  نتا-داده

 حاصم شود  

در  یتداتکته تول یدندرست یجتهنت یتنبته ا یشکشور اتر 2۱۱2ستانده -( با استفاده از جدول داده2۱۱3و ولفگنگ ) کولر

 دارند   یاشتغال و ارزش افزوده بر بخش جنگم برتر یجاداز لحاظ ا یکشاورز هاییربخشز

از آن استت کته  یحتاک یجاست  نتاپرداخته یکاژاپن و آمر یا،در سه کشور استرال یعصنا یبه بررس یا( در مطالعه2۱۱5) ولدخانی

اشتتغال را در  یشتترینب یکیو محصوالت الستت یو نفت، فلزات اساس یمیائیمحصوالت ش یاکو،و تن یچهار بخش محصوالت غذائ

 اند  کرده یجادسه کشور ا ینا

 اشاره کرد: یربه موارد ز توانیم یزصورت گرفته ن یتباط با مطالعات داخلار در

از  ی،در استتان خراستان رضتو یزائاشتغال یمپتانس یدارا یهابخش ی( به منظور شناسائ۰۹۳2) دارانیرفیعیو  کهنسال

شتان داد کته در عرصته کتم اقتصتاد ن یجاند  نتااستفاده نموده استبهنگام شده RASاستان که به روش  ینستانده ا-جدول داده

انتشتار در مرتبته دوم استت،  یتقدرت انتشار و حساست ینچنو هم زائیکشش اشتغال یهااز نظر شاخص یاستان بخش کشاورز

 در رتبه اول قرار دارد  یمهرچند از در خصوص اشتغال مستق

ستانده استان تهتران نمتوده -رآورد جدول دادهاقدام به ب AFLQ( با استفاده از روش ۰۹۳۱و همکاران ) یترکمان نژادولی

 یجاست  نتاناخالص و خالص مورد سنجش قرار گرفته یندهفزا یبمطالعه در قالب ضرا ینها در ابخش یزائتوان اشتغال یاند  بررس

 شتوندیخته مشنا یتو صنعت حائز اهم یکشاورز یرنظ یکاالئ یهابخش یشترناخالص ب یندهفزا یبضرا یکرددر رو دهدینشان م

بتودن ستاختار  یکه بتا توجته بته ختدمات باشندیم یباالتر یتاهم یدارا یخدمات یهاخالص بخش یندهفزا یبضرا یکردو در رو

 است   یهاشتغال استان تهران قابم توج

 یبترا استتان یتنستانده ا-استان کردستان اقدام به محاسبه جدول داده یبرا یا( در مطالعه۰۹93)زنوز هادیو  جواهری

 یستاختمان و ختدمات واحتدها یهتابخش دهتدیپتژوهش نشتان م ینحاصم از ا یجاند  نتانموده یبیترک یکردبا رو ۰۹3۳سال 

مشخص شد بختش ستاختمان  ینچناند  همرا در استان کردستان داشته ائیزتوان اشتغال ینترو کم یشترینب یببه ترت یمسکون

اقتصاد منطقه  سازییک ارچهدر  یدیها داشته و بخش معدن نقش کلبخش یرواسطه سا یهااستفاده از داده یبرا یشتریب یزهانگ

 داراست 

  

 مبانی نظری

پرداخته و س   چارچوب  CHARMبه روش  یامحاسبه جداول منطقه یچارچوب نظر یحقسمت ابتدا به توض یندر ا

 خواهد شد  یحر تشرکا یروین یو محاسبه تقاضا یدبر تول گذارییهآثار سرما یبررس ینظر

 
 لدر عم CHARMبه روش  یاستانده منطقه-محاسبه جدول داده. 0

یک اقتصاددان آلمانی به نام توبیاس کروننبرگ اقدام به معرفی یتک روش جدیتد بترای محاستبه جتداول  2۱۱۳در سال 

نکتردن مبتادالت تجتاری یعنتی لحتاظ  CBای نمود  روش ابداعی جدید سعی در برطرف نمتودن نارستائی اساستی روش منطقه



  

محاستبه  شتدهاصالح روش»به معنتای  CHARM( داشت  کروننبرگ نام این روش جدید را Cross-Haulingهمزمان دوطرفه )

 شود  مینهاد  در ادامه این روش در چهار گام توضیح داده « دوطرفه تجاری همزمان مبادالت با لحاظ ایمنطقه جداول

گتردد  بایتد ستتانده محاستبه می-ی ملی، ماتری  ضرایب دادهستانده-یک جدول متعارف دادهبرمبنای ابتدا  ،گام اولدر 

های تتراز کتاالیی جتدول گیرد، در روشهای سهم مکانی که جدول داخلی مبنای محاسبه قرار میتوجه داشت که برخالف روش

(   2۱۱۳و کروننبرگ،  2۱۰5)فلگ و همکاران،  دهدیرا تشکیم م ی آماری این نوع روشمتعارف ملی )داخلی بعالوه واردات( پایه

 آید:صورت زیر به دست میای بهای بین فعالیتی منطقهمنطقه، ماتری  مبادالت واسطه ستاندهبا ضرب ماتری  مذکور در 

(۰)  
ای را نشان ای بین فعالیتی منطقهبع تولید لئونتیف و ماتری  مبادالت واسطهبه ترتیب تا و  های ی فوق، ماتری در رابطه

 دهند  می

گام دوم برآورد اجزای تقاضای نهائی )مصرف خانوار، مصرف دولت و تشکیم سترمایه( در ناحیته دوم جتدول استت  ایتن 

ی تقاضتای نهتایی از سته به منظور محاسبه  شودقسمت از جدول با مبنا قرار دادن ساختار تقاضای ملی برای منطقه محاسبه می

 شود: روش استفاده می

 تتوان و با در اختیار داشتن مقادیر ستتانده فعتالیتی متی گفتهیشای به روش پروش اول: پ  از برآورد تقاضای واسطه

اضتای نهتایی بته صورت پسماند محاسبه کرد  باید دقت کرد که در این روش امکان بترآورد تقبردار تقاضای نهایی را به

 آن وجود ندارد   دهندهیمتفکیک اجزای تشک

  روش دوم: استفاده از نسبت ستانده منطقه به ستانده متناظر آن در سطح ملی و ست   ضترب آن در اجتزای تقاضتای

 آن وجود خواهد داشت   دهندهیمنهایی ملی است  با این کار امکان برآورد تقاضای نهایی به تفکیک اجزای تشک

  کم تقاضای نهایی در سطح ملتی و ست   ضترب سوم: محاسبه نسبت تقاضای نهایی هر فعالیت در سطح ملی بهروش

    باشدیآن در کم تقاضای نهایی در سطح منطقه م

 یدهندهیمی بردار تقاضای نهایی و اجتزای تشتکبا توجه به آمارهای موجود در ایران، مناسب است که روش دوم مبنای محاسبه

 مصرف خانوارها، مصرف دولت و تشکیم سرمایه قرارگیرد آن یعنی 

است، اختصاص به برآورد صادرات و واردات هر فعالیت دارد  بترای  CBاز روش  CHARMگام سوم که نقطه تمایز روش 

طقته را تتوان رابطته بتردار عرضته مناین منظور با در اختیار داشتن ستانده منطقه و برآورد تقاضای واستطه در مرحلته قبتم، می

 زیر محاسبه کرد: صورتبه

(2) 

 
 محاسبه است: رابطه تراز کاالیی هم از طریق فرمول زیر قابم

(۹) 

 
، Rام در منطقته iفعالیتت  )عرضته( بردار برآوردی ستانده ستانده متعارف ملی،-ماتری  ضرایب داده که در دو رابطه فوق 

دهند  کروننبتگ را نشان می تراز تجاری منطقه و  Rدر منطقه  iتقاضای نهایی برآوردی فعالیت  ستانده واقعی منطقه،  

 (:2۱۱۳برد )کروننبرگ، به کار  Cross-Haulingرابطه زیر را برای نشان دادن 

(۶)  
(5)   
(۴)  

دهنده صتادرات و بته ترتیتب نشتان و  ام، i( کتاالی Hauling-Crossمبادالت همزمان تجتاری دوطرفته ) در رابطه فوق 

، کروننبترگ ی بترای محاستبه استت امi حجم تجارت منطقه در مورد کتاالیهم  ام وiنگر تراز تجاری کاالی بیا واردات، 



  

کند که سهم مبادالت همزمان تجارت دوطرفه یتک کتاال در ستطح ملتی بتا ستهم متنتاظر آن در ستطح منطقته برابتر فرض می

  ( )است

رابطته  فرض مذکور فقدان آمار و اطالعات الزم در ستطح منطقته استت  در راستتای فترض فتوق، یریارگکعلت اصلی به

 شود:صورت زیر بیان میام در سطح ملی بهiی ناهمگنی کاالی درجه

(3) 
 

(9)  
ام در iدرجته نتاهمگنی کتاالی    بردار واحد استت و  دهندام را نشان میiالی به ترتیب ملی و کا iو  های اندی 

کنتد کته ( مشتخص متی9کننتد  رابطته )ام را در سطح ملی بیان میiمبادالت همزمان تجارت دوطرفه کاالی  سطح ملی و 

ی نتاهمگنی ( دارد و درجته( بستگی به درجته نتاهمگنی آن کاالهتا )ام در سطح ملی )iمبادالت تجاری دوطرفه کاالی 

( کته البتته مصترف نهتایی شتامم مصترف  نهتایی  تقاضتای و ای واستطهتقاضای ( و مصرف )تابعی است از ستانده )

  خانوارها، مصرف دولت و تشکیم سرمایه است

ی زیتر بدستت در سطح منطقته را از رابطته توان ، می(ای)با توجه به فرض برابری درجه ناهمگنی ملی و منطقه

 آورد:

(۳)  
بته ترتیتب ارزش  و  ،دهتد ام در سطح منطقه را نشتان متیiی کاالی مبادالت همزمان تجارت دو طرفه 

کننتد  بتا استتفاده از ای بین فعالیتی و تقاضای نهایی )بدون خالص صادرات( در سطح منطقه را آشکار میتولید، مبادالت واسطه

 :گردندام به صورت زیر حاصم میiام و یا فعالیت i( بردارهای صادرات و واردات کاالی ۴) و (5) طرواب

(۰۱)  
(۰۰)  
(۰2) 

 
 آید:ی جدید بردار صادرات به صورت زیر بدست می(، رابطه۰2)( در رابطه ۴و )( 5) گذاری رابطهبا جای

(۰۹) 
 

 

 گردد:از روابط زیر حاصم مینیز ام iر واردات فعالیت همانند بردار صادرات، بردا

(۰۶)  
(۰5)  
(۰۴) 

 
 ی جدید بردار واردات به صورت زیر خواهد بود:حال رابطه

(۰3) 
 

ها، بردار ارزش افتزوده بته ه برآورد هزینه واسطه و همین طور در اختیار داشتن مقادیر آماری ستانده فعالیتدر گام آخر با توجه ب

 شود صورت پسماند محاسبه می

 

 گذاری بر تولیدستانده به منظور محاسبه آثار سرمایه-شناسی الگوی دادهروش. 2

های اقتصادی مورد استفاده یه و تحلیم روابط میان فعالیتتواند در تجزشناسی، یکی از رویکردهای که میاز منظر روش

شود  ستانده با دو رویکرد تولید )درآمد( و هزینه انجام می-ستانده است  الگوسازی بر اساس تکنیک داده-قرار گیرد، رویکرد داده



  

افزایش تقاضای نهایی  میرمستقیغیم و دهد که آثار و تبعات مستقمی به دستکلی، ضرایب فزاینده تولید را  طوربهرویکرد تولید، 

ای نیز عمدتاً در محاسبه و دهد  رویکرد هزینهگذاری در هر فعالیت را بر افزایش تولید کم اقتصاد را نشان مییا افزایش سرمایه

رویکرد تولید با بررسی ساختار اقتصادی استان کردستان  منظوربهگیرد  در این مقاله ها مورد استفاده قرار میبینی قیمتپیش

 گیرد  قرار می موردتوجهها گذاری در هر یک از فعالیتتأکید بر آثار اقتصادی ناشی از افزایش سرمایه

ستانده میزان ستانده کم در هر فعالیت برابر خواهد بود با حاصم جمع تقاضای -بر اساس رابطه تراز تولیدی در الگوی داده

 شود  رابطه زیر بیان می صورتبهکور، که واسطه و تقاضای نهایی از فعالیت مذ

)81( 
 

 دهد  همننین، ام را نشان میiام از محصوالت تولید شده در فعالیت j، میزان خریداری فعالیت (، ۰9در رابطه )
یا حساب انباشت سرمایه از محصوالت و خدمات تولید شده در  بیانگر میزان تقاضای نهایی دولت، خانوارها، فعالیت خارج و

 ام است  iفعالیت 

گذاری در یک فعالیت، نیازمند محاسبه ماتری  ضرایب فنی فعالیت در فعالیت با فرض سرمایه میرمستقیغبرآورد آثار مستقیم و 

فعالیت به ستانده کم آن فعالیت حاصم  ای آنساختار ثابت فروش محصول است  ماتری  ضرایب فنی از تقسیم مصرف واسطه

 گردد  می
)81( 

 

توان ماتری  ضرایب فزاینده تولید فعالیت در فعالیت با فرض ساختار ثابت فروش ، با استفاده از ماتری  ضرایب فنی میازآنپ 

 محصول را محاسبه نمود 

 است   شدهدادهروابط زیر نمایش  صورتبهلئونتیف  ضامحورتقادر این صورت رابطه تراز تولیدی الگوی 
)2۱(  

)2۰(  

)22(  

 (، ماتری  معکوس لئونتیف یا ماتری  ضرایب فزاینده تولید فعالیت است 22در رابطه )  ماتری 

 

 ستانده-محاسبه تقاضای نیروی کار با استفاده از جدول متقارن داده. ۹

ها و آثار هر یک از اجزای تقاضای نهایی بینی تقاضای نیروی کار به تفکیک فعالیتستانده پیش-از جمله کاربردهای الگوی داده

 گردد صورت زیر محاسبه میاشتغال بهها، ضرایب مستقیم زایی فعالیتمنظور محاسبه توان اشتغالدر ایجاد اشتغال است  به

)2۹( 
 

 دهند  در این صورت ماتری  ضرایب فزاینده اشتغال،ام را نشان می، به ترتیب تولید و اشتغال در فعالیت و (،2۹در رابطه )

 دیگر:عبارتو ماتری  معکوس لئونتیف خواهد بود  به ضرایب مستقیم اشتغالضرب ماتری  قطری ، حاصم

)2۶( 
 

 است  دهنده ماتری  ضرایب مستقیم فعالیت در فعالیت با فرض ساختار ثابت فروش محصولنشان (، 2۶در رابطه )

(  برای ۰۹3۰سازد )توفیق، زایی آن جزء را نمایان میک از اجزای تقاضای نهایی، اثر اشتغالضرب ماتری  اشتغال و هر یحاصم

 شود:زایی افزایش تقاضای نهایی در هر فعالیت از رابطه زیر استفاده میمحاسبه اثر اشتغال

)25( 
 

، ماتری  قطری ضرایب مستقیم اشتتغال، ها، زایش یک واحد تقاضای نهایی فعالیت، افزایش اشتغال ناشی از افدر این رابطه 

، بردار افتزایش تقاضتای ، ماتری  ضرایب فزاینده تولید فعالیت در فعالیت با فرض ساختار ثابت فروش محصول و 

 ها است  نهایی فعالیت



  

 های آماریپایه

 اند از: عبارت یق،تحق ینمورد استفاده در ا یآمارها

 شتدهیهته یملت ۰۹۳۱با فرض ساختار ثابتت فتروش محصتول ستال  یتدر فعال یتستانده متعارف فعال-جدول متقارن داده -یک

 مجل    یهاتوسط مرکز پژوهش

 استان کردستان  ۰۹۳۱سال  یامنطقه یهاحساب -دو

   ۰۹۳۱نفوس و مسکن سال  یاز سرشمار آمار اشتغال استان کردستان برگرفته -سه

 یستتانده، بهنگتام ستاز -کاربران جداول داده یرخود و سا یازهاین ینتأم یبرا یاسالم یمجل  شورا یهاپژوهش مرکز

 یرا ارائه نمود  جدول آمتار۰۹۳۱سال  یجدول بهنگام شده برا ۰۹۳۹را در دستور کار خود قرارداد و در سال  ۰۹9۱جدول سال 

 یبر استاس فترض تکنولتوژ یالتیمحصول با تعد یمحصول در محصول با فرض عمدتاً تکنولوژ جدول یکمرکز آمار  ۰۹9۱سال 

بهنگتام  یمبنتا تواندیاست، نم یتمختلف ازجمله آمار و اطالعات سال هدف که بر اساس فعال یمجدول به دال ینمختلط است، ا

 یتبا فرض تکنولوژی فعال ۰۹9۱ابتدا جدول متقارن سال  ۰۹9۱و مصرف سال بر اساس جداول عرضه  روینازا یرد،قرار بگ یساز

ستال  یشده است و س   با مبنا قترار دادن جتدول متذکور و اطالعتات موجتود بترامحاسبه یتفعال 3۰در  یتفعال 3۰و با ابعاد 

است، شدهمحاسبه  یتفعال ۴۶ستانده استان کردستان در -به روش رأس بهنگام شده است  جدول داده ۰۹۳۱مقصد، جدول سال 

( یوستت)جدول پ یتفعال 3جدول در مقاله حاضر، پ  از انجام محاسبات جدول مذکور در  ینا یکل یگنجاندن شما ورمنظاما به

بتار توستط مرکتز آمتار ایتران سال یک 5های عمومی نفوس و مسکن هر آمار اشتغال نیز بر اساس سرشماریشده است   یعتجم

 رقمتی ۶ کد اساس ایران  بر آمار مرکز رسانیاطالع واحد از دریافتی اطالعات اساس بر ، این آمار و اطالعات۰5رددگآوری میجمع

ISIC و ست    استت شده تجمیع فعالیت ۹3 کردستان در استان فعالیتی ۴۶ستانده -داده جدول با تطبیق از پ  که شده ارائه

 Excelافتزار مقاله با استفاده از نرم ینمحاسبات ا یهاست  کلاستان قرارگرفته ینا هاییتفعال تقاضای نیروی کارمحاسبه  یمبنا

  استگرفتهانجام

 

 هایافته
های یک منطقه از منظر توان تولیدی یا اشتغال، اغلب از مفهوم ضرایب فزاینتده گیری اهمیت اقتصادی فعالیتبرای اندازه

گتذاران و حائز اهمیت است کته بته سیاستت جهت آن ازاقتصادی یک منطقه های شود، تعیین اهمیت نسبی فعالیتاستفاده می

 به تخصیص بهینه منابع موجود ب ردازند   موردنظرکند تا با توجه به اهداف ریزی در منطقه کمک میهای برنامهنهاد

گذاری در هر یک از سرمایهدر بخش سوم، ابتدا آثار اقتصادی افزایش تقاضای  شدهارائهی شناسروشدر این بخش، بر اساس 

یی مستقیم و زااشتغالتوان  ازنظرهای مختلف اقتصادی و س   به بررسی وضعیت فعالیت شدهمحاسبههای اقتصادی فعالیت

 شود یرمستقیم پرداخته میغ
 

 در استان هافعالیت ریسا دیتول بر های اقتصادیفعالیت در یگذارهیسرما ریتأث یبررس. 0

-گذاری در هر یک از فعالیتتوان آثار اقتصادی افزایش تقاضای سرمایهدر بخش قبم، می شدهارائهی ناسشروشبر اساس 

های گذاری در فعالیت(، آثار اقتصادی یک واحد سرمایه۰( محاسبه کرد  در جدول )22های اقتصادی را با استفاده از رابطه )

 ت  اس شدهارائهاقتصادی، بر اساس ضرایب فزاینده تولید 

گذاری در هر سرمایه ازجملهدهند که افزایش یک واحد از هر یک از اجزای تقاضای نهایی ضرایب فزاینده تولید نشان می

بالقوه چه میزان منجر به افزایش تولید در کم اقتصاد استان  طوربهیرمستقیم، غمستقیم و  طوربههای اقتصادی، یک از فعالیت

                                                             

گیرد اما انجام می مرکز آمار ایران سال یک بار با هدف تعیین مشخصّات جمعیتی کشور ایران توسط 5هر  عمومی نفوس و مسکن ایرانسرشماری  -۰5 

 گرفت سال، انجام می ۰۱هر  ۰۹95تا سال 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2_%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2_%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86


  

تعامم بیشتر و  دهندهنشانهای اقتصادی ر بودن ضرایب فزاینده تولید در هر یک از فعالیتخواهد شد  بدیهی است که باالت

 ها است  تر میان آن فعالیت با سایر فعالیتیکنزدارتباط 
 

 ذاریگیهسرمامیلیون ریال( تقاضای های اقتصادی به ازای افزایش هر واحد )یکتوان تولیدی فعالیت :0جدول 

 رتبه توان تولیدی ردیف عنوان فعالیت

 23 ۰55۰ ۰ زراعت و باغداری

 ۰۴ 25۱۳ 2 دامداری، مرغداری، پرورش کرم ابریشم و زنبور عسل و شکار

 2۴ ۰55۴ ۹ جنگلداری

 2۹ ۰539 ۶ ماهیگیری

 ۹3 ۰5۱9 5 معدن

 ۹ 25۶۶ ۴ ها و توتون و تنباکوساخت محصوالت غذایی و انواع آشامیدنی

 9 252۹ 3 اخت منسوجاتس

 ۰3 25۱۳ 9 ساخت پوشاك، عمل آوری و رنگ کردن خز

 ۰۰ 25۰۳ ۳ دباغی و پرداخت چرم و سایر محصوالت چرمی

 ۰۳ 25۱2 ۰۱ ساخت چوب و محصوالت چوبی

 ۶ 25۹2 ۰۰ ساخت کاغذ و محصوالت کاغذی

 2۱ ۰5۳9 ۰2 های ضبط شدهچاپ و تکثیر رسانهانتشار، 

 ۰9 25۱۹ ۰۹ ایهای هستههای حاصل از تصفیه نفت و سوختدهساخت کک، فراور

 3 2525 ۰۶ ساخت مواد شیمیایی و محصوالت شیمیایی

 5 25۹۱ ۰5 ساخت محصوالت از الستیک و پالستیک

 2۰ ۰593 ۰۴ ساخت سایر محصوالت کانی غیر فلزی

 ۴ 2523 ۰3 ساخت فلزات اساسی

 ۰۱ 252۹ ۰9 الت و تجهیزاتساخت محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آ

 ۰2 25۰9 ۰۳ بندی نشده در جای دیگرآالت و تجهیزات طبقهساخت ماشین

 ۳ 252۹ 2۱ های برقی طبقه بندی نشده در جای دیگرساخت ماشین آالت و دستگاه

 2۶ ۰5۴۳ 2۰ ها و وسایل ارتباطیساخت رادیو و تلویزیون، دستگاه

 ۰۶ 25۰۹ 22 ابزار دقیق و انواع ساعتساخت ابزار پزشکی، ابزار اپتیکی، 

 ۰ 2559 2۹ ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر

 2 255۹ 2۶ ساخت سایر تجهیزات حمل و نقل

 ۰۹ 25۰5 25 ساخت مبلمان، مصنوعات طبقه بندی نشده در جای دیگر و بازیافت

 ۹2 ۰5۹۴ 2۴ آب، برق و گاز

 ۰5 25۰۰ 23 ساحتمان

 ۹۰ ۰5۹9 29 خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کاالها عمده فروشی،

 22 ۰59۶ 2۳ هتل و خوابگاه و رستوران

 25 ۰5۴۰ ۹۱ حمل و نقل و انبارداری

 2۳ ۰5۶۳ ۹۰ فعالیت های مالی و بیمه و پست

 ۹5 ۰52۶ ۹2 امالك و مستغالت.کرایه و خدمات کسب و کار

 ۹۱ ۰5۶۴ ۹۹ جباریاداره امور عمومی و دفاع و تامین اجتماعی ا



  

 ۹۴ ۰5۰۳ ۹۶ آموزش

 ۹۶ ۰5۹۱ ۹5 فعالیت های مربوط به سالمت انسان و مددکاری اجتماعی

 29 ۰55۰ ۹۴ هنر، سرگرمی و تفریح

 ۹۹ ۰5۹2 ۹3 سایر خدمات

 : محاسبات تحقیقمنبع

تولیدی یا همان ضریب  کند  شاخص توانهای مختلف اقتصادی را با یکدیگر مقایسه می( توان تولیدی فعالیت۰جدول )

یابد  بر اساس این جدول گذاری، تولید کم چقدر افزایش میدهد که در صورت افزایش یک واحد سرمایهفزاینده نشان می

ساخت وسایم نقلیه موتوری، تریلر و نیم  "فعالیت اقتصاد استان کردستان مربوط به فعالیت  ۹3بیشترین توان تولیدی در میان 

واحد تولید کم اقتصاد استان را  25۹۱تواندبالقوه می طوربهگذاری در آن واحد افزایش تقاضای سرمایه ۰که طوریاست به "تریلر

 دهد یرمستقیم افزایش میغمستقیم و  طوربه

ساخت محصوالت غذایی و انواع "،  "ساخت سایر تجهیزات حمم و نقم"های فعالیت اقتصاد استان، فعالیت ۹3در میان 

 "ساخت وسایم نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر"پ  از  "ساخت کاغذ و محصوالت کاغذی "و  "ها و توتون و تنباکویآشامیدن

گذاری در این دهد که یک واحد افزایش تقاضای سرمایه( نشان می۰ها بر اساس جدول )  بررسیرادارندیشترین توان تولیدی ب

 واحد تولید کم استان را افزایش دهد   25۹2و  25۶۶،  255۹یب تواند به ترتبالقوه می طوربهها فعالیت

دیگر توان کمتر در جذب و تقاضای محصوالت سایر یعبارتبههایی که پیوندهای پسین ضعیفی دارند و یا فعالیت

را نام  "معدن"ن فعالیت توانمونه می عنوانبهها برخوردارند، ها دارند از توان تولیدی کمتری در مقایسه با سایر فعالیتفعالیت

واحد تولید کم اقتصاد استان را  ۰5۱9تواند بالقوه می طوربهگذاری واحد افزایش تقاضای سرمایه ۰برد، این فعالیت به ازای 

 ام قرار دارد  ۹3( در رتبه ۰فعالیت جدول ) ۹3دهد که از این حیث در بین افزایش می

 

 استان اقتصاد در هافعالیت  میستم ریو غ میمستق ییزااشتغال توان یبررس

های اقتصادی بستگی به دو عامم اصلی یی فعالیتزااشتغالطور که در قسمت مبانی نظری نشان داده شد، توان همان

کننده یینتع واقع درها دارد  جزء اول و ارتباطات پسینی فعالیت با سایر فعالیت نظر موردیعنی میزان کاربر بودن تولید فعالیت 

ها را نشان یی غیرمستقیم فعالیت به خاطر تحریک تولید سایر فعالیتزااشتغالیی مستقیم فعالیت است و جزء دوم زااشتغالوان ت

یی مستقیم باالیی دارند  از طرفی زااشتغالیجه نت درهایی نظیر آموزش و معدن در ایران کاربر هستند و دهد  معموالً فعالیتمی

یی زااشتغالهای دیگر( از توان مان به دلیم گستردگی روابط پسین باال )تقاضای سایر محصوالت فعالیتهایی نظیر ساختفعالیت

 غیرمستقیم باالیی برخوردار هستند  

 ستانده  -جدول داده -یی به ازای هر صد میلیون تومان افزایش تقاضای فعالیتزااشتغالتوان : 2جدول 

مستقیم و  ردیف عنوان فعالیت

 غیر مستقیم  

غیر  رتبه مستقیم رتبه

 مستقیم

 رتبه

 25 25۳۹ ۳ ۰۰52۰ ۰۱ ۰۶5۰۶ ۰ زراعت و باغداری

 ۰۱ ۴5۰۰ 22 ۹5۹۱ ۰9 ۳5۶۰ 2 دامداری، مرغداری، پرورش کرم ابریشم و زنبور عسل و شکار

 2۴ 259۳ 23 ۰5۳3 ۹۱ ۶59۴ ۹ جنگلداری

 2۶ ۹5۰2 ۹2 ۱53۳ ۹2 ۹5۳۰ ۶ ماهیگیری

 ۹3 ۱5۹۴ ۹۰ ۰5۰5 ۹3 ۰55۰ 5 معدن

ها و توتون و ساخت محصوالت غذایی و انواع آشامیدنی

 تنباکو

۴ ۳5۶۴ ۰۴ ۰59۹ 29 35۴۹ ۶ 

 ۹ 95۱۰ ۰۱ ۳5۴2 ۴ ۰35۴۶ 3 ساخت منسوجات

 5 35۱3 ۰ ۴۴5۹۹ ۰ 3۹5۶۱ 9 ساخت پوشاك، عمل آوری و رنگ کردن خز



  

 9 ۴59۳ 2 235۴9 2 ۹۶55۴ ۳ دباغی و پرداخت چرم و سایر محصوالت چرمی

 ۴ ۴5۳9 ۹ 2۱5۰۱ ۹ 235۱9 ۰۱ ساخت چوب و محصوالت چوبی

 ۳ ۴53۹ ۰۴ ۶533 ۰۶ ۰۰55۰ ۰۰ ساخت کاغذ و محصوالت کاغذی

 ۰5 55۱۱ ۴ ۰۰59۰ 3 ۰۴59۰ ۰2 های ضبط شدهچاپ و تکثیر رسانهانتشار، 

های های حاصل از تصفیه نفت و سوختساخت کک، فراورده

 ایهسته

۰۹ 35۶2 2۰ 259۱ 2۶ ۶5۴2 ۰۴ 

 ۰2 55۶5 ۰2 35۱۹ ۰2 ۰25۶9 ۰۶ ساخت مواد شیمیایی و محصوالت شیمیایی

 3 ۴5۳3 ۹۱ ۰5۰۳ 2۱ 95۰۴ ۰5 ساخت محصوالت از الستیک و پالستیک

 22 ۹5۴۳ 2۳ ۰5۴5 29 55۹۶ ۰۴ ساخت سایر محصوالت کانی غیر فلزی

 ۰۳ ۶555 2۴ 25۱۱ 22 ۴55۴ ۰3 ساخت فلزات اساسی

 2۱ ۶555 9 ۰۰5۴۴ ۳ ۰۴52۰ ۰9 ساخت محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و تجهیزات

بندی نشده در جای آالت و تجهیزات طبقهساخت ماشین

 دیگر

۰۳ 55۹۴ 23 ۱53۴ ۹۶ ۶5۴۱ ۰3 

های برقی طبقه بندی نشده در ساخت ماشین آالت و دستگاه

 جای دیگر

2۱ 95۴3 ۰۳ ۹5۴۱ 2۱ 55۱9 ۰۶ 

 ۰۹ 55۹5 ۶ ۰۴5۱۰ ۶ 2۰5۹۴ 2۰ ها و وسایل ارتباطیرادیو و تلویزیون، دستگاهساخت 

 2۰ ۶5۰۴ ۹3 ۱52۹ ۹۰ ۶5۹9 22 ساخت ابزار پزشکی، ابزار اپتیکی، ابزار دقیق و انواع ساعت

 ۰ 9593 3 ۰۰5۴۴ 5 2۱55۹ 2۹ ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر

 2 95۹۹ ۰۶ 55۱3 ۰۰ ۰۹5۶۰ 2۶ ساخت سایر تجهیزات حمل و نقل

ساخت مبلمان، مصنوعات طبقه بندی نشده در جای دیگر و 

 بازیافت

25 ۰۱53۴ ۰5 ۶53۰ ۰3 ۴5۱5 ۰۰ 

 ۹۶ ۰5۱۶ ۹۹ ۱539 ۹5 ۰592 2۴ آب، برق و گاز

 ۰9 ۶55۴ ۰5 ۶59۳ ۰3 ۳5۶5 23 ساحتمان

 ۹۰ ۰55۹ 2۰ ۹5۶۹ 2۳ ۶5۳۴ 29 عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کاالها

 2۹ ۹52۴ 2۹ 259۹ 25 ۴5۱۳ 2۳ هتل و خوابگاه و رستوران

 23 25۶3 ۰۰ ۳525 ۰۹ ۰۰53۰ ۹۱ حمل و نقل و انبارداری

 29 ۰592 ۰۳ ۶525 2۴ ۴5۱3 ۹۰ فعالیت های مالی و بیمه و پست

 ۹5 ۰5۱۶ ۹۴ ۱55۴ ۹۴ ۰5۴۱ ۹2 امالك و مستغالت.کرایه و خدمات کسب و کار

 2۳ ۰59۱ ۰9 ۶5۶۳ 2۶ ۴529 ۹۹ می و دفاع و تامین اجتماعی اجباریاداره امور عمو

 ۹۴ ۱5۴2 ۰۹ 55۴۳ 2۹ ۴5۹۰ ۹۶ آموزش

 ۹2 ۰5۰۰ 25 2523 ۹۹ ۹5۹9 ۹5 فعالیت های مربوط به سالمت انسان و مددکاری اجتماعی

 ۹۱ ۰55۴ ۹5 ۱53۱ ۹۶ 252۴ ۹۴ هنر، سرگرمی و تفریح

 ۹۹ ۰5۱9 5 ۰55۴۴ 9 ۰۴53۶ ۹3 سایر خدمات

 : محاسبات تحقیقمنبع 

 ۹3یرمستقیم در استتان کردستتان بتر استاس ستاختار جتدول غ( متوسط ایجاد اشتغال مستقیم و 2با توجه به جدول )

 ۰2شتود  یرمستتقیم ایجتاد متیغ طوربتهشتغم -نفر ۶523مستقیم و  طوربهشغم -نفر 35۴3شغم است که -نفر ۰۰5۳۹فعالیتی، 

ستان به ازای صد میلیون تومان افزایش اجزای تقاضتای نهتایی، بتیش از میتانگینص فرصتت شتغلی فعالیت ا ۹3فعالیت از مجموع 

 کنند یجادشده، شغم ایجاد میا



  

دبتاغی و پرداختت چترم و ستایر محصتوالت "، "ساخت پوشاك، عمم آوری و رنگ کردن ختز "ها عبارتند از این فعالیت

ستاخت وستایم نقلیته  "، "ها و وسایم ارتبتاطیو و تلویزیون، دستگاهساخت رادی "، "ساخت چوب و محصوالت چوبی "، "چرمی

ستاخت  "، "ستایر ختدمات "، "های ضبط شتدهچاپ و تکثیر رسانهانتشار،  "، "ساخت منسوجات "، "موتوری، تریلر و نیم تریلر

ستاخت  "و  "ات حمم و نقمساخت سایر تجهیز "، "زراعت و باغداری "، "محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و تجهیزات

    "مواد شیمیایی و محصوالت شیمیایی

 3۹5۶بتا  "ساخت پوشاك، عمم آوری و رنگ کردن خز  "یرمستقیم مربوط به فعالیت غزایی مستقیم و بیشترین اشتغال 

یی زااشتتغالمتترین گذاری در این فعالیت استت  کشغم به ازای صد میلیون تومان افزایش اجزای تقاضای نهایی و یا سرمایه-نفر

ستاخت  "شغم به ازای صد میلیون تومان شوك مثبت تقاضتا استت  بعتد از فعالیتت -نفر ۰55۰با  "معدن "نیز مربوط به فعالیت 

ستاخت چتوب و  "، "دبتاغی و پرداختت چترم و ستایر محصتوالت چرمتی"هتای ، فعالیت"پوشاك، عمم آوری و رنگ کردن خز

 2۰5۹۴و  23، ۹۶55زایتی به ترتیب با ظرفیت اشتغال"ها و وسایم ارتباطیلویزیون، دستگاهساخت رادیو و ت "و "محصوالت چوبی

 روند  می به شمارهای استان ین فعالیتزاتراشتغالنفر شغم به ازای صد میلیون تومان در رتبه دوم تا چهارم قرار دارند و جزء 

شتود که مشاهده متی طورهماندهد، یرمستقیم ارائه میغایی زتوان اشتغال ازنظرها را ( رتبه فعالیت2ستون آخر جدول )

بیشتترین و کمتترین تتوان  ۹3و  ۰بته ترتیتب بتا رتبته  "معدن"و  "ساخت وسایم نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر"های فعالیت

عنوان نمونه فعالیت معتدن بته  گردد، بهها بازمییرمستقیم را دارا هستند، علت اصلی این امر به ماهیت این فعالیتغیی زااشتغال

یرمستقیم به ازای صد میلیون تومتان غ -نفر ۱5۹۴یرمستقیم اندکی )غزایی علت قرار گرفتن در ابتدای زنجیره تولید، توان اشتغال

 ۰5۰5مستتقیم  طوربتهافزایش اجزای تقاضای نهایی( دارد  این فعالیت به ازای صد میلیون تومان افزایش اجزای تقاضتای نهتایی 

 کند و از این حیث در رتبه سی و یکم قرار دارد  مستقیم در استان ایجاد می طوربهشغم -نفر

 

 های سیاستیگیری و توصیهنتیجه

ریتزان اقتصتادی استت، گتذاران و برنامتهتوجه به مسئله اشتغال و تالش برای حم معضم بیکاری یکی از اهداف سیاستت

گیری و تخصتیص منتابع کمتک ریزی در تصمیمگذاران و نهادهای برنامهختلف، به سیاستهای میی فعالیتزااشتغالتعیین توان 

های اقتصادی و توان های مناسب برای شناخت اهمیت فعالیتکند تا به اهدافی نظیر کاهش بیکاری دست یابند  یکی از روشمی

های ده است  با توجه به ساختار اقتصادی متفاوت استتانستان-های دادهستانده و تحلیم-استفاده از جداول داده هاآنزایی اشتغال

ترین ابزار مورد ای و استانی نیز مورد توجه قرار بگیرد  ضروریکشور ضروری است این تحلیم عالوه بر سطح ملی در سطح منطقه

بر و البتته بر، هزینهری زمانستانده استانی است، اما تدوین این جداول به صورت آماری ام-نیاز برای نیم به این هدف جدول داده

جویی در زمان و هزینته، قابلیتت انعکتاس ستاختار اقتصتادی هائی است که ضمن صرفهرو استفاده از روشپینیده است  راه پیش

های غیرآماری است  بر همتین استاس در ایتن مقالته ترین کار استفاده از روشترین و کم هزینهمناطق را نیز داشته باشند  سریع

های مختلف اقتصادی با استتفاده یی فعالیتزااشتغالارائه تصویری از ساختار اقتصادی استان کردستان به محاسبه توان  منظوربه

   شد پرداختهای این استان از جدول منطقه
و  CHARMاستان کردستان با استفاده از روش  ۰۹۳۱ستانده سال -برای دستیابی به این هدف، ابتدا جدول داده 

ای سال های منطقههای مجل  شورای اسالمی، حسابملی مرکز پژوهش ۰۹۳۱یاز )شامم جدول سال ن موردهای آماری یهپا

 ۹3فعالیت اقتصادی برآورد و متناسب با آمارهای اشتغال دردسترس در  ۴۶های اشتغال در سطح استان( در قالب و داده ۰۹۳۱

های یی فعالیتزااشتغالسنجش توان  منظوربهها و ضرایب فزاینده اشتغال تفعالیت تجمیع گردید و س   توان تولیدی فعالی

 اقتصادی این استان محاسبه گردید  نتایج حاکی از آن است که: 

ساخت سایر  "، "ساخت وسایم نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر"های فعالیت اقتصاد استان کردستان، فعالیت ۹3در میان  -۰

ساخت کاغذ و محصوالت  "و  "ها و توتون و تنباکوساخت محصوالت غذایی و انواع آشامیدنی "،  "متجهیزات حمم و نق

 طوربهها گذاری در این فعالیتواحد افزایش تقاضای سرمایه ۰یگر دعبارتبهیشترین توان تولیدی را دارا هستند  ب "کاغذی

 ود و از این حیث در رتبه اول تا چهارم قرار دارند  شیرمستقیم موجب افزایش بیشتری در تولید کم میغمستقیم و 



  

، "دباغی و پرداخت چرم و سایر محصتوالت چرمتی"، "ساخت پوشاك، عمم آوری و رنگ کردن خز"زایی، توان اشتغال نظر از -2

، بتته ترتیتتب بتتا ظرفیتتت "ها و وستتایم ارتبتتاطیستتاخت رادیتتو و تلویزیتتون، دستتتگاه"و  "ستتاخت چتتوب و محصتتوالت چتتوبی"

مثتال  طوربتهنفر شغم به ازای صد میلیون تومان افزایش هر یک از اجزای تقاضای نهایی ) 2۰5۹۴و  23، ۹۶55  3۹5۶زاییاشتغال

های ی برنامهدهجهتروند  لذا می به شمارهای استان ین فعالیتزاتراشتغالگذاری( در رتبه اول تا چهارم قرار دارند و جزء سرمایه

تواند در افزایش اشتغال ها میتقاضای نهایی هر یک از این فعالیتالذکر و افزایش های فوقن به سمت فعالیتیی در استازااشتغال

 باشد و حم معضم بیکاری استان تأثیر بسزایی داشته

چناننه بخواهیم ده هزار شغم جدید در استان به وجود آوریتم احتیتاج استت تتا تقاضتای نهتایی فعالیتت  مثال عنوانبه

دبتاغی "میلیارد تومان افزایش یابد، به همین ترتیب چناننه فعالیت  ۰۹5۴تقریباً  "خت پوشاك، عمم آوری و رنگ کردن خزسا"

باشد، به ازای ایجتاد ده هتزار شتغم جدیتد نیتاز  مدنظرتحرك اشتغال استان  منظوربه "و پرداخت چرم و سایر محصوالت چرمی

 میلیارد تومان افزایش یابد  295۳معادل  است تا تقاضای نهایی این فعالیت تقریباً

   



  

 
 

 پیوست: 

 ای استان کردستان )فعالیت در فعالیت با فرض ساختار ثابت فروش محصول( شمای کلی جدول منطقه
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۹،۶9۴،9۳۰ ۹۳۰،۱۰9 ۰5،9۶2،2۳2 

 ۰۴۶ ۹۹9،292 ۹،۹95،۴5۴ ۰،923،22۱ ۰،۹۶۱،39۴ ۰۴،33۴ 5۳،۴5۰ ۹۰،۰۶۳ ۳۹۳ ۰۱۳،۰۹5 6 ساختمان
2۰،۴95،۳۱

2 
۰۳۰،۰۹۹ ۰۰،۳۴۱ 25،59۳،۰33 
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2۹،۰۶۰،۱3

3 
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۱ 
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9 

۹۶۹،۰95،۳۳
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 فهرست منابع و مآخذ

 هتای تفکیتک آن بتا تأکیتد بتر ارزیابی شقوق مختلف نحوه منظور کردن واردات و روش  (۰۹۳۰اصغر )بانوئی، علی

  ۹۰-3۶، صص 95اره دو فصلنامه سیاستگذاری اقتصادی، شم  ۰۹9۱جدول متقارن سال 

 انتشارات   یزیرو برنامه بینییشآن در سنجش، پ یو کاربردها یرانستانده در ا-داده یمتحل  (۰۹3۰) یروزف یق،توف

 جامعه و اقتصاد 

 هتای اقتصتادی استتان کردستتان در زائی بخشبررسی کمتی اشتتغال  (۰۹93زنوز، بهروز )جواهری، بختیار، هادی

  ۰9۳-۰۴۹صص  نامه بازار کار(،پژوهشنامه اقتصادی )ویژه  دهستان-چارچوب جدول داده

 های اقتصاد شتهر زائی بخش کشاورزی در عرصهبررسی پتانسیم اشتغال  (۰۹۳2دارانی )کهنسال، محمدرضا، رفیعی

، صتص ۰، شتماره 5جلد  فصلنامه تحقیقات اقتصاد کشاورزی،  و روستا: مطالعه موردی استان خراسان رضوی

2۹-۶5    

 ( راهنمای گردآوری، محاسبه و ارزیابی حساب۰۹۳2مرکز آمار ایران ،)تهران، ایران ۰۹۳۰ای سال های منطقه ، 

 ریاست جمهوری، سازمان برنامه و بودجه کشتور، مرکتز کار یروین یریطرح آمارگ یجنتا، (۰۹۳5) یرانمرکز آمار ا ،

 آمار ایران 

 یهتابخش ییزاتتوان اشتتغال یکمت یبررست  (۰۹۳۱حمدحستین )نژادترکمانی، رضا، زارعی، حامد، غلبتاش، مولی 

  ۴۳-9۱ صص ،۰۹9، شماره کار و جامعه  خالص یندهفزا یباقتصاد استان تهران با استفاده از روش ضر

 ستتانده بترای ستال  -ستازی جتدول دادههای آماری بهنگامپایه  (۰۹۳۹های مجل  شورای اسالمی )مرکز پژوهش

۰۹۳۱  

 مقایسته نتتایج   (۰۹۳5پتور، محمدرضتا، ترحمتی، فرهتاد، )مشهدی، مهدی، لطفعلیعود، خداپرستفر، مسهمایونی

  مطالعته متوردی استتان بوشتهر CHARMو  AFLQهتای ای بتا روشستتانده منطقته-برآورد جدول داده

    ۰۹9-۰۰5، صص 33، شماره 2۶، سال های اقتصادیها و سیاستفصلنامه پژوهش

 مقایسته نتتایج   (۰۹۳۹پتور، محمدرضتا، ترحمتی، فرهتاد، )مشهدی، مهدی، لطفعلیپرستفر، مسعود، خداهمایونی

  مطالعته متوردی استتان خوزستتان CHARMو  AFLQهتای ای با روشستانده منطقه-برآورد جدول داده

  2۴-۰، صص ۹، شماره ۰۰، دوره فصلنامه اقتصاد مقداری
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