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 چکیده

های اقتصادی در دهد که از یک سو برخی از بخشای مرکز آمار ایران نشان میهای منطقهنگاهی به آمارهای سری زمانی حساب

ها صفر بوده و از سوی دیگر در آینده نزدیک نیز این اند که قبل از آن ستانده آندههای کشور ایجاد شهای خاص در استانسال

های خاص شوند. مثال بارز آن بخش راه ای در استانهای منطقههای اقتصادی وارد حساباحتمال وجود دارد که برخی از بخش

ای است، بخش های منطقهافزوده و ستانده در حساب آهن در استان گیالن است که در حال حاضر فاقد آمار هزینه واسطه، ارزش

مذکور قرار است در آینده نزدیک همانند سایر بخش های اقتصادی استان به عنوان یک بخش جدیدی بشمار آید. این پدیده که 

دهد ما قرار میافتد و بیشتر در سطح مناطق )استانی( مصداق دارد، سؤالی را پیش روی به ندرت در سطح اقتصاد ملی اتفاق می

اجتماعی ظهور بخش جدید راه آهن در ساختار استان گیالن چگونه خواهد بود؟ در  -و آن این است که اثرات بالقوه اقتصادی

پاسخ به سؤال مطرح شده از سه رویکرد تقاضای نهایی، گنجاندن کامل ضرایب بخش جدید در ماتریس ضرایب فنی و گنجاندن 

ها زایی بخشستانده منطقه استفاده شده است. سپس به مقایسه توان اشتغال-در جدول داده کامل سطر و ستون بخش جدید

قبل و بعد از ورود بخش جدید به عنوان بعد اجتماعی پرداخته شده است. نتایج در رویکرد اول حاکی از آن است که بخش 

طوری که براساس رویکرد دوم ستانده این بخش میلیارد ریال را داشته است، به 23صنعت بیشترین تغییرات تولیدی معادل 

دهد که اثرات مستقیم و غیرمستقیم بخش راه آهن میلیارد ریال خواهد شد. مشاهدات در رویکرد سوم نشان می 59545معادل 

آهن اهدهد. در نهایت اینکه، با ورود بخش ردرصد را نشان می 5321های اقتصادی رشدی معادل بر تولید خود بخش و سایر بخش

 نفر شغل در ازای افزایش یک میلیارد ریال ستانده افزایش خواهد یافت. 728اشتغال کل استان معادل 

 ستانده منطقه ای، ورود بخش جدید، بخش راه آهن، استان گیالن-: جدول دادهواژگان کلیدی

 JEL :R15, O18, C67طبقه بندی 

 

 

 

 



  

 مقدمه

ستانده برای اولین بار توسط -تصاد فضا و تبیین آن در چهارجوب الگوهای دادهمرتبط با ابعاد اق ، موضوعات5451در دهه 

های اقتصاد منطقه و تبیین ای با نظریهستانده منطقه-والتر ایزارد مطرح شد. به بیان دیگر پیوند میان الگوی تعادل عمومی داده

(. در راستای Polenske,1995,Richardson,1985های والتر ایزارد است )نقش و اهمیت ابعاد فضایی آن مدیون تالش

ستانده -منظور تهیه جدول دادههای زیادی بهتاکنون نیز تالش 5451ای از اوایل دهه های اقتصاد منطقهگسترش نظریه

 ای و کاربست آن در تحلیل ها، سیاستگذاری ها و برنامه ریزی منطقه ای انجام گرفته است.منطقه

مورد توجه قرار گرفت، استفاده از  5452بردها که اولین بار توسط والتر ایزارد و کیونه در سال ترین این کاریکی از مهم

منظور بررسی تأثیر ایجاد یک بخش جدید اقتصادی بر اقتصاد منطقه است. ایزارد برای اولین بار تأثیر ورود ستانده به-جدول داده

 ستانده-داده تکنیکیاالت متحده آمریکا را مورد بررسی قرار داد و با استفاده از ای فوالد بر اقتصاد ایالت فیالدلفیا در اصنعت پایه

 Isard andهای موجود فراهم ساخت )را در جهت مطالعه اثرات ایجاد بخشی جدید بر سایر بخش قوی تحلیلی چارچوب

Kuenne,1953)هم طرف تقاضا و هم طرف عرضه تواند . از آنجا که ایجاد یک بخش و یا یک فعالیت اقتصادی در منطقه می

از اهمیت زیادی  ایریزان منطقهگذاران و  برنامهاقتصاد را تحت تأثیر قرار دهد، بنابراین سنجش کمی این تغییرات برای سیاست

 باشد.برخوردار می

یامد اول، در تالش های ایزارد و کیونه در اواخر قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم حداقل سه پیامد داشته است. پ

میالدی توسط سازمان ملل متحد منتشر  5441ستانده و کاربردهای آن که در سال -گزارش کتاب راهنمای تدوین جدول داده

ستانده -گردید، که در آن تالش شده، روش شناسی بخش توریسم را که فاقد کد طبقه بندی بین المللی است وارد جدول داده

( در کتاب خود سه رویکرد مشخص را با توجه به اهمیت ابعاد فضایی در خصوص ایجاد 3114) نماید. پیامد دوم، میلر و بلیر

بخشی جدید معرفی می کنند. پیامد سوم، مسئله نقش و اهمیت انرژی های نو و پیوند آن با مسئله زیست محیطی و توسعه 

 است. ISICطبقه بندی کد بین المللی مانند  پایدار در قرن بیست و یکم است. همانند بخش توریسم بخش انرژی های نو فاقد

با بررسی حساب های منطقه ای مرکز آمار ایران ورود و خروج بخش های اقتصادی که به ندرت در سطح ملی اتفاق می 

ای حاوی سه های منطقههای اقتصادی در مناطق مختلف کشور براساس حسابگردد. بررسی وجود بخشافتد محسوس تر می

ها به دالیل مختلف مانند عدم تعادل منابع طبیعی، همواره فاقد برخی از است: نخست اینکه، برخی از استان مشاهده مهم

هایی مانند آذربایجان غربی، شرقی و اردبیل، ستانده بخش نفت خام و گاز عنوان نمونه در استانهای اقتصادی هستند. بهبخش

های اقتصادی در سال مشخصی ر بوده است. دوم اینکه، برخی از بخشطبیعی و همچنین بخش حمل و نقل ریلی همواره صف

 5278عنوان نمونه از سال اند و از آن سال به بعد ستانده بخش مورد نظر در آن استان مثبت بوده است. بهوارد یک استان شده

بعد، ستانده بخش مذکور برای استان به بعد بخش ساخت محصوالت توتون و تنباکو در استان کرمان ایجاد شده و از این سال به 

تر اینکه در برخی از مقاطع زمانی، یک بخش جدید اقتصادی به یک استان کرمان همواره مثبت بوده است. نکته سوم و جالب

اضافه و ستانده آن بخش مثبت شده است، اما پس از گذشت چند سال مجدداً ستانده آن بخش در استان مورد نظر صفر شده 

ای در استان سیستان های هستههای حاصل از تصفیه نفت و سوختتوان به بخش ساخت کک، فراوردهعنوان نمونه میاست. به

 5273-5279های صفر بوده، اما طی سال 5273های قبل از بلوچستان اشاره کرد. با وجود آنکه ستانده این بخش در سال

 ًا ستانده بخش مذکور در استان فوق صفر شده است. ها مجددستانده بخش مذکور مثبت شده و پس از این سال

توانند در آینده نزدیک به های اقتصادی میتوان این نکته را نیز اضافه کرد که برخی از بخشبر پایه مشاهده دوم می 

رت دیگر آهن بین شهری )به عباشوند . مثال بارز این موضوع،  ساخت خطوط راه های کشور اضافهبخش های تولیدی استان

برمبنای اظهارات ارتباط ریلی تا بندر انزلی و آستارا ایجاد خواهد کرد .  بخش حمل و نقل ریلی( در استان گیالن است که یک

های از آنجا که حمل و نقل ریلی از جمله بخشبرداری برسد. به بهره 5245مسئولین این خطوط ریلی قرار بوده تا انتهای سال 



  

مسلمًا ورود این بخش به استان گیالن فرصتی است برای تسریع فرایند توسعه اقتصادی این استان ؛ ضمن  زیربنایی اقتصاد است،

گذار زمانی میآنکه موجبات توسعه گردشگری و ایجاد اشتغال را نیز در منطقه فراهم می نماید. اما باید توجه داشت که سیاست

های اقتصادی آهن بر سایر بخشنماید که قادر باشد اثرات ایجاد بخش راهوجود آمده به نحو احسن استفاده تواند از فرصت به

بخشی جدید در اقتصاد منطقه ایجاد فایده آن را به صورت کمی مورد ارزیابی قرار دهد. از آنجا که  -طور کلی هزینه استان یا به

آثار و تبعات اقتصادی سازی یر قرار دهد، مدلهای اقتصادی را نیز تحت تأثتواند به طور مستقیم و غیر مستقیم سایر بخشمی

های مختلف در اقتصاد های اقتصادی، نیازمند آن است تا پیوند و تعامالت ساختاری میان بخشورود این بخش بر سایر بخش

 مدنظر قرار گیرد.  

اجتماعی بخش  -یاین مسئله یک سؤال اساسی را پیش روی ما قرار می دهد و آن این است که اثرات بالقوه اقتصاد

مطالب مقاله حاضر در چهار  جدید راه آهن به ساختار اقتصاد استان گیالن چگونه خواهد بود؟ در پاسخ به سؤال مطرح شده

های انجام شده در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعات و پژوهشدهی شده است. در بخش نخست، بخش سازمان

دهی آنها در بخش سوم ارایه های آماری و نحوه سازماندر بخش دوم آورده شده است. سپس، پایه ادبیات نظری سه رویکرد فوق

گیری از موضوعات مورد های آن در بحش چهارم و در نهایت، خالصه مطالب و نتیجهشده است. نتایج حاصله به همراه تحلیل

 بحث بخش نهایی مقاله حاضر را تشکیل خواهند داد.

 

 قتحقی و تجربی نظری  پیشینه 

-ای در چارچوب الگوهای دادههای جدید به اقتصاد ملی و یا منطقهبررسی اجمالی ادبیات موجود در خصوص ورود بخش

گران و پژوهشگران مورد توجه تحلیل 5451های نظری این موضوع از اوایل دهه دهد که واکاوی جنبهستانده در جهان نشان می

ای انجام شده های متعددی در این خصوص در سطح ملی و منطقهرار گرفته و مطالعات و پژوهشستانده ق-اقتصادی حوزه داده

های انجام گرفته در این حوزه مربوط به مطالعاتی است که تأثیر ایجاد یک بخش و یا فعالیت اقتصادی جدید است. اولین پژوهش

ای مانند فوالد و آلومینیم به منطقه شمال غربی اقیانوس ود صنایع پایهاند. ورای مورد ارزیابی قرار دادهرا بر اقتصاد ملی یا منطقه

آرام )منطقه غربی ایاالت متحده آمریکا و کانادا( پس از جنگ جهانی دوم که تا پیش از آن وابسته به صنایع کشاورزی بوده، 

 د فراهم آورد. های اقتصابستر مناسبی را برای مطالعه و بررسی تأثیر ایجاد این صنایع بر فعالیت

که از اوایل قرن  گردد. ایزاردای بر اقتصاد، به کارهای والتر ایزارد باز میمطالعات اولیه در ارتباط با تأثیر ورود صنایه پایه

صنایع پایه مانند آهن و فوالد آغاز کرده بود، در  های خود را به منظور بررسی عوامل اقتصاد فضا در موقعیت مکانینوزدهم تالش

ای، و مرکز مطالعات منطقه 3و تحت نظارت مرکز تحقیقات علوم اجتماعی، دانشگاه پورتوریکو 5کوئن به همراه 5452سال 

را منتشر کردند. در « فیالدلفیا -تأثیر صنعت فوالد بر ناحیه صنعتی نیویورک»ای با عنوان مقاله 2مؤسسه تکنولوژی ماساچوست

اقتصادی ایالت  فعالیت 95عنوان نهاده اولیه، بر ستانده غیرمستقیم، ورود بخش فوالد به این مقاله تأثیرات اقتصادی مستقیم و

ای اصالح ستانده منطقه-داده فیالدلفیا و همچنین میزان اشتغال در مناطق صنعتی منتخب این ایاالت، با استفاده از تکنیک

تأثیر »ای با عنوان د با بکارگیری تکنیک مذکور، در مقالهنیز مشابه ایزار 5میلر 5458مورد بررسی قرار گرفت. در سال  9شده

، به ارزیابی تأثیر ورود صنعت آلومینیم بر «ستانده-ای دادهصنعت آلومینیم بر ناحیه شمال غربی اقیانوس آرام: با تحلیل منطقه

 پرداخت.  5498-5424های ناحیه شمال غربی اقیانوس آرام طی سال

                                                             
1- Robert E. Kuenne 

2- Puerto Rico   

3- Massachusetts Institute of Technology 

4- Modified Input-Output Analysis 

5-Ronald E. Miller 



  

یه که توسط ایزارد و کیونه در اواخر قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم حداقل سه پیامد اول هایطور کلی، تالشبه

المللی بندی استاندارد بینداشته است. اولین پیامد آن مربوط به مطالعاتی است که ایجاد بخش و یا فعالیت اقتصادی که در طبقه

(ISIC)1 کتابی با عنوان 5444در سال  8مثال سازمان ملل متحددهند. به عنوان مشخص نشده را مورد بررسی قرار می ،

را منتشر کرده و در فصل دهم این کتاب تحلیلی بر ورود بخش « ستانده-راهنمای حسابداری ملی؛ راهنمای جدول داده»

ر این حالت، وجود نداشته، انجام داده است. د ISICبندی ستانده که تا آن زمان در طبقه-المللی به جداول دادهگردشگری بین

هایی از ستانده، طرح کلی از ایجاد یک رشته فعالیت جدید با ادغام کردن بخش-قبل از ایجاد بخش گردشگری در جداول داده

هایی برای تفکیک و ستانده مطرح شده است. این طرح کلی مستلزم به کارگیری روش-ها در جدول فعلی دادهسایر رشته فعالیت

 (.UN,1999ت )ها اسادغام رشته فعالیت

پیامد دوم مطالعات اولیه صورت گرفته در خصوص ورود بخشی جدید به اقتصاد به مطالعات انجام شده توسط میلر و بیلر 

، دو روش جدید ستانده منطقه-گردد. آنها به منظور بررسی تأثیر کمی ایجاد بخش جدید در جداول داده( باز می3114در سال )

معرفی کردند. در قالب این دو روش، هم تأثیر افزایش یک واحد ستانده بخش جدید بر افزایش  7یبیهای ترکرا در چارچوب مدل

های موجود را مورد های موجود و هم تأثیر افزایش یک واحد تقاضای نهایی بخش جدید بر میزان ستانده بخشستانده بخش

 سنجش قرار دادند.

ع ایجاد بخش و یا فعالیت جدید اقتصادی حکایت از این واقعیت دارد بررسی ادبیات موجود در جهان در ارتباط با موضو

که ارزیابی کمی این پدیده هم در سطح اقتصاد منطقه و هم در سطح اقتصاد ملی بسیار مورد بررسی قرار گرفته است. در طی 

یر فسیلی موجود، ایجاد بخش های فسیلی و کاهش ذخاسه دهه اخیر با توجه به نوسانات متعدد تغییر در عرضه یا قیمت سوخت

های فسیلی در اقتصاد برخی از کشورهای جهان روندی رو به رشد داشته است. به منظور کاهش اتکاء به سوخت 4زیستی سوخت

های نو و پیوند آن با مسئله زیست محیطی و توسعه پایدار در قرن بیست این موضوع بستری را برای بررسی نقش و اهمیت انرژی

های ایزارد و کیونه در ارتباط عنوان سومین پیامد تالشتوان بهاهم آورد که مطالعات صورت گرفته در این خصوص را میو یکم فر

 شمار آورد. با ورود بخش جدید به اقتصاد به

به تولید  5481های زیستی، برزیل بوده که از سال قدم در تولید سوختدانیم یکی از کشورهای پیشطور که میهمان

ها و مطالعات متعددی در کشور برزیل به . پژوهش51(EIA,2016عنوان یک سوخت گیاهی پرداخته است )تانول از نیشکر بها

(، با 3111) 53و اسکاراموچی 55منظور ارزیابی تأثیر صنعت سوخت زیستی بر اقتصاد ملی این کشور انجام شده است. کونیا

شمال شرقی کشور  ستانده، تأثیر ورود صنعت اتانول را بر توسعه منطقه-دههای ترکیبی در چارچوب تکنیک دااستفاده از مدل

درصدی تولید اتانول، تولید ناخالص داخلی منطقه  711اند. برمبنای نتایج مطالعه آنها، افزایش برزیل مورد بررسی قرار داده

میلیون فرصت شغلی جدید در این  5ود تا دهد و همچنین قادر خواهد بدرصد افزایش می 9/55شمال شرقی برزیل را به میزان 

 منطقه ایجاد نماید.

ای، به ای در قرن بیستم در ارتباط با ایجادبخش و یا فعالیت جدید در اقتصاد ملی و یا منطقههای قابل مالحظهپیشرفت

رات متقابل ایجاد فعالیت های ابتدایی قرن بیست و یکم، تنها بر تأثیوقوع پیوست. در حالی که، مطالعات صورت گرفته در سال

                                                             
8-International Standard Classification of All Economic Activities 

  

9-The United Nations 

 

10 - Biofuels 

در خودروها و یا  به عنوان جایگزین بنزین، گازوئیل توانندد که میشوهایی با منشا گیاهی یا جانوری گفته میهای زیستی )گیاهی( به فراوردهسوخت -11

.شودفاده میاستهای مشابه دستگاه  

12-energy information administration(EIA) 

13-Cunha. M.P. 

14-Scaramucci. J.A.-  



  

(، در مطالعات خود موضوع برهم خوردن تراز 3155) 52های اقتصادی موجود تمرکز داشتند، اما آکویا و همکارانجدید برفعالیت

ستانده را -(، جدول دادهRASستانده را با ورود بخش جدید مطرح کردند و با استفاده از روش تعدیل دو نسبتی )-جداول داده

کردند. آنها نشان دادند که در صورتی که بخش جدید سهم قابل توجهی در اقتصاد نداشته باشد، برهم خوردن تراز  تراز مجدد

ستانده ناچیز بوده و قابل چشم پوشی است، اما در صورتی که بخش جدید سهم باالیی در اقتصاد داشته باشد، تراز -جداول داده

 روری است. ستانده پس از ورود آن بخش ض-مجدد جدول داده

در خصوص تأمین انرژی، اخیراً تحقیقات و مطالعاتی در خصوص  های فزایندهدر کشور استرالیا نیز با توجه به نگرانی

و  55بر اقتصاد ملی استرالیا انجام شده است. براین اساس، مالیک59بینی اثرات کمی ورود بخش پاالیش سوخت زیستی پیش

ستانده کشور برزیل، ستانده -طوالنی ورود بخش سوخت زیستی )اتانول( در جدول ملی داده (، با توجه به سابقه3159همکاران )

ستانده استرالیا تحمیل کردند و با استفاده از روش تعدیل دونسبتی -بخش سوخت زیستی این کشور را بر جدول ملی داده

(RASجدول داده )-تأثیر کمی ورود ستانده، -تراز مجدد جدول داده . آنها پس از51اندستانده ملی استرالیا را تراز مجدد کرده

اند. نتایج مطالعه آنها نشان داد که ورود بخش سوخت این بخش را بر تولید ناخالص ملی و اشتغال استرالیا مورد بررسی قرار داده

کرد. قابل ذکر خواهد  های اقتصادی کشور ایجادزیستی به اقتصاد استرالیا، تأثیرات مثبتی را به لحاظ ایجاد اشتغال در بخش

بینی تأثیر کمی ورود بخش است که عالوه بر برزیل و استرالیا، در کشورهای دیگری مانند تایلند و یا اتحادیه اروپا نیز پیش

 های شغلی جدید در اقتصاد مورد مطالعه قرار گرفته است. سوخت زیستی بر ایجاد فرصت

سابقه طوالنی ارزیابی کمی ورود صنعت و یا فعالیت جدید به اقتصاد در  با وجود اینکه ادبیات موجود در جهان حاکی از

کننده آن است که اگرچه ورود یک بخش جدید اقتصادی در ای دارد، اما نگاهی بر فضای پژوهشی کشور بیانسطح ملی یا منطقه

توجه قرار نگرفته است. بنابراین بررسی  در ایران نیز موضوعیت داشته، اما بررسی این موضوع تاکنون در ایران مورد سطح منطقه

 .های پژوهشی است که مقاله حاضر به دنبال رفع آن استی در سطح منطقه از خالءچنین پدیده

 

 مبانی نظری و روش پژوهش 

پژوهش، الزم است به دو نکته مهم اشاره شود. نخست، از آنجا که ارزیابی کمی  قبل از ورود به بحث مبانی نظری و روش

ای این ستانده منطقه-آهن به استان گیالن هدف اصلی این مطالعه است، در گام اول نیازمند محاسبه جدول دادهورود بخش راه

. دوم اینکه، به دلیل فقدان آمار و اطاعات الزم 58ایماستفاده کرده CHARMایم که برای این منظور نیز از روش استان بوده

آهن گیالن وجود نداشته، بنابراین از ه و همچنین ضرایب فنی مستقیم و غیرمستقیم بخش راهامکان برآورد و یا تخمین ستاند

عنوان استانی مشابه با گیالن( برای انجام محاسبات آهن استان مازندران )بهستانده و ضرایب فنی مستقیم و غیر مستقیم راه

ایم. علت انتخاب استان مازنداران نیز مازندران را محاسبه کرده ای استانایم. از این رو، در گام دوم جدول منطقهاستفاده کرده

   نزدیکی جغرافیایی،تشابه تولیدی )کشاورزی محور بودن دو استان( و فرهنگی آنها است. 

                                                             
15-Acquaye, A.A and Wiedmann et al. 

16-Biorefining 

17-Arunima Malik et.al 
  ,et al (2014)  Malik توانید بهمی  (RASبتی )ستانده با استفاده از روش تعدیل دو نس-برای کسب اطالع بیشتر از نحوه تراز مجدد جداول داده -57

 مراجعه نمایید.

 

 
 

به محاسبه  CHARMستانده منطقه ای است این درحالی است که روش -خاستگاه روش های سهم مکانی محاسبه ضرایب مستقیم جدول داده -54

و طرفه نیز از مزیت این روش نسبت به سایر روش های منطقه ای ستانده منطقه می پردازد عالوه بر آن محاسبه مبادالت همزمان تجاری د-جدول داده

 کردن است.



  

به بیان چگونگی محاسبه  CHARMستانده منطقه ای به روش -در این بخش ضمن تبیین نحوه محاسبه جدول داده

ستانده منطقه ای پرداخته ایم، در نهایت نیز نگاهی گذرا به مبانی نظری -در قالب مدل های داده اثرات ایجاد بخش جدید

  ایم.های اقتصادی داشتهزایی بخشاشتغال

 

 CHARMستانده استان گیالن به روش  -محاسبه جدول داده. 2

های سهم نده شامل روشستا-ای کردن جدول دادههای منطقهنسبت به سایر روش  CHARMیکی از مزایای روش 

 CHARMاست. در روش  57مکانی و تراز کاالیی، محاسبه صادرات و واردات منطقه با استفاده از مفهوم تجارت همزمان دوطرفه

ای و تقاضای نهایی )به جز صادرات و واردات( در سطح قبل از محاسبه الگوی تجاری منطقه ابتدا باید تولیدات، مبادالت واسطه

(. برای این منظور با استفاده از معادالت Kronenberg,2009برآورد شود ) 54یه جداول متعارف )نوع اول یا دوم(منطقه بر پا

 ( داریم:3( و )5شماره )

(5)  
 

(3)  

 
نیز بردار  نده منطقه و بردار ستاماتریس ضرایب مستقیم ملی،   ای منطقه، ماتریس مبادالت واسطه که در آن 

 ( تراز تجاری منطقه برای هر کاال برابر است با2تقاضای نهایی در سطح منطقه است. براساس معادله )

(2)   
در  منطقه یا به عبارت دیگر خالص صادرات بخش  31تراز تجاری ای در سطح منطقه، تقاضای واسطه که در آن 

است. برای محاسبه صادرات و واردات، محاسبه تراز تجاری کافی نیست و نیازمند اطالعاتی در خصوص حجم  rسطح منطقه 

شوند هستیم به این مفهوم مبادالت تجاری همزمان دوطرفه گفته کاالهایی که به طور همزمان در سطح منطقه صادر یا وارد می

محاسبه سهم مبادالت تجاری همزمان دوطرفه در سطح ملی با سایر جهان و تعمیم آن  CHARM شود. ایده اصلی در روشمی

نقطه شروع محاسبه تجارت همزمان دوطرفه، برآورد درجه  (.Többen and Kronenberg, 2015به سطح منطقه است )

شود که درجه غیرهمگنی فرض می( است سپس به دلیل کمبود آمار و اطالعات در سطح منطقه 9غیرهمگنی از طریق رابطه )

 در سطح  ملی با منطقه برابر است یعنی 

(9) 
 

 
 توان تجارت همزمان دوطرفه در سطح منطقه را بدست آورد.در مرحله بعد با استفاده از فرض باال می

(5-5)   
(5-3)   
( 5-5( و )2در گام آخر با استفاده از معادالت شماره ) منطقه است. 35حجم تجاری مبادالت تجاری همزمان دو طرفه و   

 توان صادرات و واردات را در سطح منطقه بدست آورد.می

(1)  
 

                                                             
20-Cross-hauling 

ع یدک نحوه منظور کردن واردات در هر دو جدول نوع یک و دو به طور غیرمستقیم است یعنی خارج از مبادالت قرار دارند. تراز تولیدی در جددول ندو -35

 Fleggو  Kronenberg (2012)(، 5245ضه کل و تقاضای کل است. برای اطالعات بیشدتر بده بدانویی )برحسب ستانده و در جدول نوع دو برحسب عر

et.al (2015) .رجوع کنید 

22-Trabe balance 

23-Trade volume 



  

(8)  
 

 

 محاسبه اثرات ایجاد بخش جدید در اقتصاد منطقه. 2

 jتقاضای نهایی بخش  دهد که اگرن مینشا 33، الگوی تقاضامحورستانده-داد مدل چارچوب در دانیمهمان طور که می

های اقتصادی به شکل ها ایجاد خواهد شد. این نوع رابطه میان بخشافزایش یابد، چه تغییری در ستانده این بخش و سایر بخش

 شود:زیر نشان داده می

 

(7)  

(4)  

زا درنظرگرفته شده است و اثر تغییر اجزاء دهنده بردار تقاضای نهایی است که به عنوان متغیر بروننشان f، 4در رابطه 

کند.  میلر و بیلر معتقدند که می گیریاندازه  jتقاضای نهایی )مانند تغییر در مصرف خانوار، مصرف دولت و ...( بر ستانده بخش 

زا در انده آنها برونها تقاضای نهایی و برای برخی دیگر ستدر برخی از شرایط در دنیای واقعی، از آنجا که برای برخی از بخش

تر از رویکرد تقاضامحور است ستانده مناسب-در چارچوب مدل داده شوند، بنابراین استفاده از رویکرد ترکیبینظرگرفته می

(Miller and blair,2009به  .)گذار بخواهد تاثیر افزایش ستانده یک بخش خاص را بر سایر عنوان نمونه، ممکن است سیاست

ها تقاضای نهایی زای مدل خواهد بود و برای سایر بخشی کند. تحت این شرایط، ستانده آن بخش جزء برونها ارزیاببخش

منظور ارزیابی کمی ایجاد شود. براین اساس، میلر و بیلر بر مبنای رویکرد ترکیبی، دو روش را بهزا لحاظ میعنوان جزء برونبه

کنند. با توجه به اینکه تمرکز این مقاله بر روی ایجاد بخش راه ای، معرفی میقهیک بخش یا فعالیت جدید در اقتصاد ملی یا منط

 ای مورد استفاده قرار گرفته است. این دو روش عبارتند از:های مذکور در سطح منطقهآهن در استان گیالن است، بنابراین روش

 تنها بوسیله یک بردار تقاضای نهایی جدید -یک 

 (Miller and blair,2009ستانده )-عناصر جدید به ضرایب جدول داده بوسیله اضافه کردن -دو

شود و آن اضافه کردن برونزای سطر و ستون رو، روش سومی نیز در نظر گرفته میشود که در مقاله پیشخاطر نشان می

ایب مستقیم و ستانده استان مورد نظر یعنی گیالن است. هدف روش فوق بررسی تغییرات ضر-بخش جدید به جدول داده 

 .غیرمستقیم قبل و بعد از ایجاد بخش راه آهن در استان گیالن است

 

 روش اول: تنها به وسیله یک بردار تقاضای نهایی جدید. 2-1

های اقتصادی ای خود از سایر بخشهای واسطهفرض اصلی این روش آن است که تنها بخش جدید برای تأمین نهاده

کنند. برای سادگی ی موجود در منطقه از تولید بخش جدید به عنوان نهاده واسطه استفاده نمیهاکند و بخشمنطقه تقاضا می

( ماتریسی Aفرض کنید اقتصاد استان گیالن تنها دارای سه بخش اصلی است، بنابراین ماتریس ضرایب مستقیم استان گیالن )

را به ازای هر واحد  2و  3، 5های های مورد نیاز بخشخواهد بود. سپس فرض کنید این امکان وجود دارد تا میزان نهاده 2×2

 32معلوم باشند. و  ،  ( تخمین زد یا به عبارتی دیگر مقادیر 9ستانده از بخش جدید )بخش 

                                                             
24-Demand-Side 

ستانده -استفاده از ضرایب داده -5د: توان آن ها را به سه روش دیگر نیز بدست آوردر صورتی که ارقام مربوطه در سطح منطقه موجود نباشد می -35

ستانده منطقه مشابه ) -داده های برآوردی )نظرسنجی( . در اینجا از روش اول یعنی استفاده از ضرایب داده -2استفاده از جدول ملی و  -3منطقه دیگر 

 استان مازندران( استفاده شده است.



  

 .( موجود است) شود مقدار ستانده بخش جدیدهای استان فرض میبرای اندازه گیری اثر بخش جدید بر سایر بخش

شود. در زا در نظر گرفته میبه عنوان متغیرهای برون و  ،  بنابراین بردار ستانده بخش جدید و بردار ضرایب 

 . و  ، برابر است با  9در اثر تولیدات بخش  2و  3، 5صورت میزان افزایش تقاضای بخش این

 بنابراین:

(51) 
 

 

 در نتیجه:

(55) 
 

 

(Miller and Blair,2009) 

است اما در نهایت ستانده  9از تولیدات بخش  3میزان تقاضای بخش  ماتریس معکوس لئونتیف است و  Lکه در آن 

 زایش خواهد یافت.اف یا  بمیزان  3بخش 

 

 روش دوم: گنجاندن کامل بخش جدید در ماتریس ضرایب فنی. 2-2

شود این در حالی است که یک های سایر بخش ها بررسی میدر روش اول تنها اثر ورود بخش جدید بر افزایش نهاده

ها نیز د را به عنوان نهاده به سایر بخشکند بلکه، تولیدات خوها برای تولیدات خود استفاده میبخش نه تنها از نهاده سایر بخش

تری از اثرات ورود بخش جدید توان ادعا کرد که روش دوم با در نظر گرفتن این واقعیت تصویر کاملصورت میمی فروشد. در این

زینی گر جایگبه اقتصاد منطقه نشان خواهد داد و سبب تغییر عناصر ماتریس ضرایب فنی نیز خواهد شد. این تغییر نشان

 ها است.های جدید به جای مقادیر قبلی آننهاده

نیز 39 و  ، ، نیازمند اطالعاتی در خصوص  و  ، بنابراین در این روش عالوه بر مقادیر 

 ضریب جدید برای محاسبه ماتریس ضرایب فنی نیازمندیم.  2n+1ین روش به توان گفت در مجموع در اباشیم. میمی

کنیم که تقاضای نهایی آن برونزا و ، فرض می)در این روش به جای برونزا در نظر گرفتن مقدار ستانده ناخالص بخش جدید )

معادالت مربوطه به شکل معادالت استاندارد  به جایمقدار صورت با برونزا فرض کردن باشد. در اینثابت می در سطح 

 ستانده تبدیل خواهند شد. یعنی:-داده

(53)   

 یا به عبارتی دیگر:

(52) 

 

 

 

 

                                                             
 مانند روش قبل می توان از ضرایب فنی منطقه مشابه استفاده کرد.در این روش نیز در صورت عدم وجود اطالعات مربوطه ه -31



  

 ایستانده منطقه-روش سوم: گنجاندن کامل سطر و ستون بخش جدید در جدول داده. 2-3

ای پرداخته شد. در ستانده منطقه-و نحوه محاسبه جدول داده CHARMه بیان روش به طور تفصیلی ب 2-5در قسمت 

شود. تعدیل تولید ناخالص ای مرکز آمار ایران تعدیل میهای منطقهاین روش ارقام بردار ارزش افزوده و هزینه واسطه در حساب

تواند غیرواقعی باشد، روش ترکیبی هد میدای آمار فوق را در اختیار قرار میهای منطقهکه حسابملی منطقه زمانی
35RAS-CHARM  این نارسایی را برطرف می نماید. در راستای اهداف مقاله و روش فوق، ابتدا ارقام سطری و ستونی بخش

 CHARM-RASستانده منطقه ای گیالن اضافه میشود و سپس جدول فوق به روش -راه آهن بصورت برونزا در جدول داده

منطقه به اندازه ارزش افزوده بخش راه آهن افزایش یافته و ضرایب مستقیم و  GDPصورت ده است. در اینتعدیل و تراز ش

ضرایب مستقیم و غیرمستقیم تغییر خواهند کرد. الزم به ذکر است که هدف اصلی از بکارگیری این روش بررسی تغییرات 

 ضرایب با ورود بخش جدید به اقتصاد منطقه است.

بر مبنای نسبت بردار  CHARMبردار تقاضای واسطه ای بدست آمده از روش  CHARM-RASدر اولین گام روش 

بدست آمده است ضربدر کل هزینه  CHARMتقاضای واسطه ای هر بخش به کل تقاضای واسطه ای که بر مبنای روش 

 واسطه حساب های منطقه ای تعدیل می شود:

(59) 

 

 های منطقه ای است.ای حسابمصرف واسطه و  CHARMای روش ماتریس مبادالت واسطه که در آن 

خواهد بود اما  CHARMمحاسبه بردارهای تقاضای نهایی خانوارها تقاضای نهایی دولت و تشکیل سرمایه ناخالص همانند روش 

 :31های صادرات و واردات به شکل زیر تعدیل خواهند شدای خالص تراز تجاری و برداربه دلیل تعدیل بردار تقاضای واسطه

(55) 

 

 

(51)  

 

(58)  

تجارت همزمان دو طرفه را نشان می دهد. در مرحله آخر ماتریس مبادالت واسطه ای با توجه به بردارهای  که در آن 

 هزینه واسطه و تقاضای واسطه ای تعدیل شده به روش   تراز می شود.

 

 محاسبه ضرایب فزاینده اشتغال منطقه. 3

توان از ضرایب اشتغال مستقیم و ضرایب اشتغال مستقیم و غیرمستقیم برای بررسی میزان اشتغالزایی بخش های اقتصادی می

ام از تقسیم صورت ضریب اشتغال بخشاست در این کل ستانده بخش ام و تعداد شاغالن بخش استفاده کرد. اگر فرض شود 

 که:طوری اشتغال هر بخش به ستانده کل آن بخش بدست می آید، به

                                                             
 ( مراجعه کنید.5241برای کسب اطالعات بیشتر از این روش می توانید به بانویی و همکاران ) -38

نیز بیانگر آن  تعدیل شده است و عالمت حد CHARMبه معنای آن است که متغیر مذکور نسبت به روش  adjدر این قسمت عالمت باالنویس  -37

 است که ارقام متغیر مذکور از حساب های متطقه ای بدست آمده است.



  

(57)  

 

ام چه میزان نیروی کار مورد نیاز است. با ضرب ماتریس ضرایب  این ضریب بیانگر آن است که به ازای یک واحد تولید بخش 

 آید، بنابراین:، ماتریس ضرایب مستقیم و غیرمستقیم اشتغال بدست می38م اشتغال در ماتریس معکوس لئونتیفمستقی

(54)   

د جمع ستونی ماتریس اشتغال بیانگر ضرایب فزاینده اشتغال است و بیانگر تغییر در میزان بکارگیری نیروی کار از طریق تغییر ناشی از تولی

 است.

 

 پایه های آماری

ستانده ملی -ای دارد. جدول دادههای منطقهستانده ملی و حساب-ای نیاز به جدول دادهستانده منطقه-یه جداول دادهته

است که توسط  5241استفاده شده در این پژوهش جدول متقارن فعالیت در فعالیت با فرض ساختار ثابت فروش محصول سال 

بهنگام شده است. همچنین به  5271با فرض ساختار ثابت فروش محصول سال  مرکز آمار ایران بر پایه جدول فعالیت در فعالیت

ای منتشر شده توسط مرکز های منطقهای دو استان گیالن و مازندران از آمار و اطالعات حسابمنظور محاسبه جداول منطقه

های مورد بررسی بوده ر بخش از استانآمار ایران استفاده شده است. این اطالعات شامل ستانده، ارزش افزوده و هزینه واسطه ه

بخش به  55های آماری در ای با ملی و آمار اشتغال، کلیه پایهاست. به منظور سهولت فرآیند محاسبه و انطباق آمارهای منطقه

، «مانساخت»، «تأمین آب، برق و گاز»، «صنایع»، «معدن»، «کشاورزی، شکار، جنگلداری و ماهیگیری»اند: شرح زیر تجمیع شده

« راه آهن»، «حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات»، «هتل و رستوران»، «عمده فروشی، خرده فروشی و تعمیر وسایل نقلیه»

بهداشت »، «آموزش»، «اداره امور عمومی و خدمات شهری»، «مستغالت کرایه و خدمات کسب و کار»، «گری های مالیواسطه»

 «.سایر خدمات»و « و مددکاری اجتماعی

های مذکور نیز از نتایج سرشماری عمومی نفوس و الزم به ذکر است که آمار مربوط به اشتغال بخشی در سطح استان

 مرکز آمار ایران اخذ شده است. 5241مسکن سال 

 

 و تفسیر نتایج با توجه به اثرات بالقوه اقتصادی، اجتماعی  تحلیل

آهن در  (، نتایج کمی تأثیر ایجاد بخش راه5جدول) ه است.دهی شدسازمان 3و  5نتایج محاسبات پژوهش در جداول 

ایجاد کامل ضرایب بخش »، «رهیافت تقاضای نهایی» های اقتصادی استان را با استفاده از سه رویکرد،استان گیالن بر سایر بخش

دهد. در نشان می« ستانده منطقه-ایجاد کامل سطر و ستون بخش جدید در جدول داده»و « جدید در ماتریس ضرایب فنی

های ( نیز نتایج کمی اثرات مستقیم و غیر مستقیم ارزش یک میلیارد ریال تقاضای نهایی برایجاد  اشتغال بالقوه بخش3جدول )

 آهن استان گیالن نشان داده شده است.مختلف اقتصادی قبل و بعد از ورود بخش راه

 ان گیالنآهن به استنتایج اثرات اقتصادی ورود بخش راه -1جدول 

 

 

 نوع فعالیت اقتصادی

 روش سوم روش دوم روش اول

تغییرات ستانده سایر 

هابخش  

)میلیارد ریال(   

مقدار ستانده سایر 

 هابخش

 )میلیارد ریال(

ماتریس ضرایب فزاینده 

 آهنتولید ستون راه

)قبل از تراز مجدد 

 جدول( 

ماتریس ضرایب فزاینده 

 آهنتولید ستون راه

مجدد  )بعد از تراز

 جدول(

                                                             
 استفاده شده است. 2-3-2در این روش از ماتریس معکوس لئوتیف مستخرج از روش  -34



  

کشاورزی شکار،جنگلداری و 

 ماهیگیری

59/2 37111 121/1 195/1 

 158/1 153/1 397 24/5 معدن

 218/1 387/1 59545 85/23 صنعت

 154/1 199/1 51595 29/5 تامین آب برق گاز

 114/1 117/1 37357 55/1 ساختمان

فروشی و تعمیر فروشی،خردهعمده

 وسایل نقلیه وکاالها

59/5 23155 117/1 151/1 

 113/1 115/1 9881 32/1 هتل و رستوران

 144/1 181/1 55355 81/7 حمل و نقل، انبارداری، اطالعات

 578/5 553/5 535 - راه آهن

 121/1 132/1 2285 45/58 های مالیگریواسطه

مستغالت کرایه و خدمات کسب و 

 کار

91/9 58295 141/1 554/1 

مات اداره امور عمومی و خد

 شهری

51/4 4123 1/111 1/111 

 115/1 115/1 8191 59/1 آموزش

 115/1 115/1 8722 53/1 بهداشت و مددکاری اجتماعی

 113/1 113/1 2424 85/1 سایر خدمات

 499/5 831/5 - - جمع

 .52و  55، 4مأخذ: محاسبات تحقیق براساس معادالت شماره                  

کند. مطابق با مبانی این روش، فرض شده ، نتایج روش رهیافت تقاضای نهایی را آشکار می5 ستون اول در جدول شماره

های اقتصادی وجود دارد. به این معنا که تنها بخش جدید از تولید است که یک رابطه یک سویه میان بخش جدید و سایر بخش

یج این روش در واقع بر مبنای رویکرد تولید به تولید است و کند. نتاای استفاده میعنوان نهاده واسطههای دیگر اقتصاد بهبخش

های موجود استان به چه آهن در استان گیالن، تولید بخشدهد که با افزایش ارزش یک میلیارد ریال تولید بخش راهنشان می

 میزان تغییر خواهند کرد. 

آهن استان گیالن ستان مازندارن، به جای ستانده راهآهن اطور که پیشتر نیز اشاره شد در مطالعه حاضر، ستانده راههمان

بوده است. بر مبنای نتایج رهیافت تقاضای نهایی، با فرض  5241میلیارد ریال برای سال  535استفاده شده که مقدار آن برابر با 

های ررسی شده ستانده بخشبخش ب 55ای به میزان یک میلیارد ریال ایجاد نماید، از میان آهن استان گیالن ستاندهاینکه راه

گری مالی و امور عمومی و خدمات شهری در استان گیالن، به ترتیب بیشترین میزان افزایش را خواهند داشت. صنعت، واسطه

میلیارد ریال و ستانده بخش امور  4/58گری مالی میلیارد ریال، ستانده بخش واسطه 23طوری که، ستانده بخش صنعت به

هایی مانند (، بخش5میلیارد ریال افزایش خواهد یافت. در مقابل، بر مبنای نتایج جدول شماره ) 5/1ری عمومی و خدمات شه

آهن به استان گیالن خواهند داشت. ازای ورود بخش راهکمترین تغییر در میزان ستانده را به« ساختمان»و« هتل و رستوران»

در تولیدات خود بیشترین اتکاء را به بخش صنعت به عنوان آهن دهند که بخش راهمحاسبات مقاله همچنین نشان می

آهن به برداری( بخش راهای آن دارد. این موضوع حاکی از آن است که قبل از ورود کامل )بهرهتقاضاکننده از کاالهای واسطه

ستانده خود هستند  هایی که نیازمند بیشترین تغییرات درتری به بخشبایست توجه جدیگذاران میاستان گیالن، سیاست

 داشته باشند.



  

آهن به منطقه های اقتصادی استان گیالن را پس از ورود بخش راه(، مقادیر مطلق ستانده بخش5ستون دوم جدول )

آهن، هم تولید های اقتصادی مد نظر قرار گرفته است. یعنی بخش راهدهد. در این روش، رابطه دو سویه میان فعالیتنشان می

های دیگر عرضه ای به بخشکند و هم تولید خود را به عنوان نهاده واسطهای تقاضا میرا به عنوان نهاده واسطه هاسایر بخش

های دیگر، باالترین میزان تولید را آهن به استان گیالن، بخش صنعت در مقایسه با بخشکند. بر این اساس، با ورود بخش راهمی

میلیارد ریال خواهد رسید. در واقع، بخش صنعت هم به لحاظ میزان  59545بخش به طوری که، ستانده این خواهد داشت. به

بخش مورد نظر کسب کرده است. پس از بخش صنعت،  55تغییرات و هم به لحاظ میزان مطلق ستانده باالترین رتبه را در میان 

باالترین میزان تولید را « سایل نقلیه وکاالهافروشی و تعمیر وخرده،فروشیعمده »آهن به استان گیالن، بخش با ورود بخش راه

 به خود اختصاص داده است. 

( حاکی از آن است که بخش صنعت هم از سمت تقاضا و هم از سمت 5طور کلی نتایج ستون های اول و دوم جدول )به

های اول و دوم آن است که، آهن در استان گیالن دارد. نکته دیگر در خصوص نتایج ستونعرضه بیشترین پیوند را با بخش راه

در روش دوم پس از بخش صنعت، مقدار باالیی را به « فروشی و تعمیر وسایل نقلیه وکاالهاخرده،فروشیعمده »ستانده بخش 

آهن چندان قابل خود اختصاص داده، این در حالی است که در روش اول تغییرات ستانده این بخش در ازای ورود بخش راه

آهن در تولیدات خود نیاز چندانی به کاالی تواند بیان کننده آن باشد که اگرچه بخش راهت. این موضوع میمالحظه نبوده اس

آهن ای بخش راهفروشی و تعمیر وسایل نقلیه وکاالها نداشته، اما این بخش از کاالهای واسطهخرده،فروشیای بخش عمده واسطه

 کند.می برای تولید خود به میزان قابل توجهی استفاده

آهن استان گیالن (، ماتریس ضرایب فزایند تولید )ماتریس معکوس لئونتیف( بخش راه5های سوم و چهارم جدول )ستون

. با توجه به آنکه ورود بخش 37دهدستانده استان نشان می-را پس از گنجاندن کامل سطر و ستون این بخش در جدول داده

ستانده -، ابتدا جدول داده CHARM-RASی را برهم زده، از این رو با استفاده از روشاستانده منطقه-آهن تراز جدول دادهراه

 ایم. استان گیالن را تراز کردیم و سپس ماتریس ضرایب فزاینده تولید استان گیالن را قبل و بعد تراز کردن محاسبه کرده

 بخش یک نهایی تقاضای )یک میلیارد ریال(افزایش یک واحد  غیرمستقیم و مستقیمضرایب فزایند تولید در واقع اثرات 

دهند که به ترتیب قبل و بعد از تراز کردن می دهد. نتایج نشاننشان میای اقتصادی هبخش سایر و بخش آن خودتولید  بر را

تولید  زا میزان این بخش چه آهن،بخش راه نهایی تقاضای ستانده استان گیالن، در ازای افزایش یک میلیارد ریال-جدول داده

 ماتریس ستونی که از جمع 499/5و  831/5دهد. اعداد سایر بخش های استان گیالن به طور مستقیم و غیر مستقیم افزایش می

ستانده استان گیالن -آهن را قبل و بعد از تراز کردن جدول دادهشده، ضرایب فزایند تولید بخش راه حاصل لئونتیف معکوس

ستانده، به ازای افزایش یک میلیارد ریال در تقاضای -بل از ورود بخش راه آهن به جدول دادهدهند. بر این اساس، قنشان می

 553/5میلیارد ریال افزایش می یابد. گفتنی است که از این میزان افزایش تولید،  831/5آهن، تولید کل استان نهایی بخش راه

میلیارد ریال به  582/1آهن بوده و مابقی آن یعنیراه بخش نهایی تقاضای افزایش مستقیم اثرات به برای پاسخگویی ریال میلیارد

 51نکته قابل توجه آن است که حدود  .شودمی مربوط دیگر هایبخش آهن دراثرات غیرمستقیم افزایش تقاضای نهایی بخش راه

باشد. ن بخش با بخش صنعت میآهن، مربوط به تعامالت بیرونی ایراه درصد از اثرات غیرمستقیم افزایش تقاضای نهایی بخش

آهن، تولید شود، به ازای افزایش یک میلیارد ریال تقاضای نهایی بخش راه( مشاهده می5طور که در ستون سوم جدول )همان

 میلیارد ریال به طور مستقیم و غیرمستقیم افزایش خواهد یافت.  387/1بخش صنعت به میزان 

طور که در ستون تان گیالن، ضرایب فزاینده تولید استان تغییر یافته است. همانستانده اس-پس از تراز کردن جدول داده

آهن افزایش چهارم نشان داده شده است، اثرات مستقیم و غیر مستقیم ناشی از افزایش یک میلیارد ریال تقاضای نهایی بخش راه

میلیارد ریال افزایش یافته  35/1ز تراز کردن حدود میلیارد ریال رسیده است که در مقایسه با قبل ا 499/5تولید کل استان به 

                                                             
 



  

ستانده استان گیالن، -رو شده است. نکته قابل توجه آنکه، با تراز کردن مجدد جدول دادهدرصد روبه 12/53که با رشد برابر با 

 75/1ای اقتصاد به میزان هآهن بر تولید سایر بخشاثرات غیر مستقیم ناشی از افزایش یک میلیارد ریال تقاضای نهایی بخش راه

درصد(،  15/1آهن در تولید ناخالص داخلی استان گیالن )میلیارد ریال افزایش یافته است. اگرچه با توجه به سهم اندک بخش راه

 مستقیم آن کمتر بوده، اما در از اثر اقتصاد هایهر یک از بخش بر تولید آهنغیرمستقیم افزایش تقاضای نهایی بخش راه آثار

  .است قابل توجه آثار این مجموعه ظرگرفتنن

 

 هانتایج اثرات اجتماعی مستقیم و غیرمستقیم تغییرات ارزش تقاضای نهایی بر ایجاد اشتغال بالقوه بخش -2جدول 

 ازای افزایش ارزش یک میلیارد ریال تقاضای نهایی()به

ضرایب مستقیم و غیر مستقیم  نوع  فعالیت اقتصادی

 اشتغال 

ورود( )قبل از  

غال ضرایب مستقیم و غیرمستقیم اشت  

 )بعد از ورود(

کشاورزی شکار،جنگلداری و 

 ماهیگیری

5/51 4/51 

 3/4 2/7 معادن

 1/1 9/5 صنعت

 5/5 9/5 تامین آب برق گاز

 3/1 8/5 ساختمان

فروشی و تعمیر فروشی،خردهعمده

 وسایل نقلیه وکاالها

3/9 9/9 

 1/5 1/5 هتل و رستوران

 9/1 5/1 و نقل، انبارداری، اطالعات حمل

 8/5 1/1 راه آهن

 3/9 1/9 های مالیگریواسطه

 8/1 4/1 مستغالت کرایه و خدمات کسب و کار

 2/1 9/1 اداره امور عمومی و خدمات شهری

 5/8 1/8 آموزش

 1/2 1/2 بهداشت و مددکاری اجتماعی

 7/59 4/59 سایر خدمات

 42 9/79 جمع

 54ات تحقیق براساس معادله مأخذ: محاسب

های مختلف استان گیالن به ازای افزایش یک میلیارد ریال تقاضای نهایی، زایی بخش(، توان اشتغال3در جدول شماره )

ای ستانده منطقه-نشان داده شده است. برای این منظور ضرایب فزاینده اشتغال مستقیم و غیر مستقیم با استفاده از جدول داده

آهن محاسبه شده است. این ضرایب پیوند بین تغییرات تقاضای نهایی و اثرات الن قبل و بعد از ورود بخش راهاستان گی

های مختلف اقتصاد را نشان زایی بالقوه بخشای آن بر تغییرات تولید و در نهایت اثرات این تغییرات بر توان اشتغالزنجیره

 (.5277دهد )داروغه و همکاران،می

آهن به استان گیالن، در ازای افزایش یک میلیارد ریال تقاضای نهایی، به ایج به دست آمده، با ورود بخش راهبر اساس نت

نفر شغل خواهد رسید. نکته قابل توجه آنکه از این  42نفر شغل جدید در اقتصاد استان اضافه خواهد شد و به  8/7طور بالقوه 

به ترتیب با « معدن»و «  کشاورزی شکار،جنگلداری و ماهیگیری »، «خدماتسایر »های میزان فرصت شغلی ایجاد شده، بخش



  

زایی را در نفر شغل به ازای افزایش یک میلیارد ریال تقاضای نهایی بیشترین اشتغال 3/4و  4/51، 7/59زایی ظرفیت  اشتغال

به « تأمین آب برق گاز»و « ب و کارمستغالت کرایه و خدمات کس»های و در مقابل بخش های استان گیالن داشتهمیان بخش

 اند. زایی را داشتهکمترین توان اشتغال 5/5و  8/1زایی ترتیب با ظرفیت اشتغال

آهن به خودی دهد که در ازای افزایش یک میلیارد ریال تقاضای نهایی، بخش راهنتایج محاسبات مقاله حاضر نشان می

ان گیالن ایجاد خواهد کرد. همچنین تأثیر ورود این بخش، بر ایجاد اشتغال در نفر شغل جدید در است 8/5خود، به طور بالقوه 

آهن به استان گیالن توان طوری که، با ورود بخش راههای اقتصادی بیشتر بوده است. بهبخش صنعت، در مقایسه با سایر بخش

 شغل افزایش یافته است. نفر 3/5زایی بخش صنعت به ازای افزایش یک میلیارد ریال تقاضای نهایی اشتغال

 

 بندی گیری و جمعنتیجه

ای مناطق است. والتر های توسعهریزیی استفاده از آن در برنامهاستانده منطقه-از جمله مهمترین کاربردهای جدول داده

تصاد ایالت فیالدلفیا در با استفاده از این جداول به بررسی تأثیر ورود صنعت پایه ای فوالد بر اق 5452ایزارد اولین بار در سال 

اند. نگاهی به آمارهای سری زمانی حساب های آمریکا پرداخت. پس از وی پژوهشگران بسیاری در این زمینه فعالیت کرده

هایی خاص است. برای مثال بخش ساخت هایی در سطح مناطق در سالای مرکز آمار ایران نیز گواه بر ورود بخشمنطقه

ای استان کرمان شده است این در حالی است که قبل از آن سال های منطقهوارد حساب 5278و از سال محصوالت توتون و تنباک

ای صفر بوده است. از سویی دیگر ممکن است بخشی های منطقهچنین بخشی وجود نداشت و لذا ستانده بخش مذکور در حساب

واهد حاکی از آن است که تولیدات بخش راه آهن )حمل و ای شود برای مثال شهای منطقهخاص در آینده نزدیک وارد حساب

بینی اثرات ایجاد چنین بخشی بر تولید و اشتغال این ای استان گیالن خواهد شد. پیشهای منطقهنقل ریلی( بزودی وارد حساب

ین اساس مقاله فوق بر پایه گذار در جهت توسعه بیشتر منطقه قرار دهد. بر همتواند افق بازتری را در اختیار سیاستاستان می

آهن در ساختار اقتصادی استان گیالن از اجتماعی ظهور بخش جدید راه -این شواهد به دنبال پیش بینی اثرات بالقوه اقتصادی

 های آن خواهد داشت. جمله بر تولید و اشتغال سایر بخش

ویکرد اول تأثیر ورود بخش جدید به اقتصاد برای پاسخ به پرسش فوق در مقاله حاضر از سه رویکرد استفاده شد. در ر

ایم. در رویکرد دوم از طریق تحمیل برونزای ضرایب فنی بخش یک منطقه را از طریق ایجاد بردار تقاضای نهایی بررسی کرده

زای سطر ها و در رویکرد آخر با تحمیل برونجدید به ماتریس ضرایب فنی منطقه به بررسی اثرات مطلق تغییر ستانده سایر بخش

ستانده منطقه و سپس تراز کردن مجدد جدول به بررسی تغییر ضرایب فنی پس از ورود -و ستون بخش جدید به جدول داده

ایم. در مرحله آخر نیز به بررسی توان بالقوه اشتغالزایی بخش ها قبل وپس از ورود بخش راه آهن پرداخته بخش جدید پرداخته

 از آن است که:ایم. نتایج محاسبات مقاله حاکی 

  ستانده بخش های صنعت، واسطه گری های مالی و امور عمومی و خدمات شهری بیشترین تغییرات را خواهند داشت

میلیارد ریال و بخش عمومی و خدمات  5824میلیارد ریال، بخش واسطه گری مالی  23بطوریکه ستانده بخش صنعت 

 میلیارد ریال افزایش خواهند یافت. 125شهری 

 میلیارد ریال خواهد رسید که  59545ستانده استان گیالن ستانده بخش صنعت به -ود بخش راه آهن به جدول دادهبا ور

ها داشته است. به عبارت دیگر بخش صنعت هم از سمت تقاضا و هم بیشترین تغییرات ستانده را در مقایسه با سایر بخش

 ست.از سمت عرضه بیشترین پیوند را با بخش راه آهن داشته ا

  اثرات مستقیم و غیرمستقیم ناشی از افزایش یک میلیارد ریال تقاضای نهایی بخش راه آهن بر تولید خود و سایر بخش

میلیارد ریال پس از ورود افزایش یافته است که رشدی  52499میلیارد ریال قبل از ورود به  52831های اقتصادی از 

 دهد.درصد را نشان می 53212معادل 



  

 نفر شغل و اشتغال بخش راه آهن معادل  728ش حمل و نقل به اقتصاد استان گیالن، اشتغال کل به میزان با ورود بخ

نفر شغل افزایش یافته است. بخش های سایر خدمات، کشاورزی شکار و جنگلداری و معدن به ترتیب بیشترین  528

 اند.ها داشتهزایی را در میان سایر بخشظرفیت اشتغال
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