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منطقه ای

چکیده
پیوسته  صورت  به  را  منطقه ای  اقتصادهای  از  مجموعه ای  که  چندمنطقه ای  اقتصاد  مدل های 
هر  صادرات  محاسبه  نیازمند  می دهند،  نشان  را  مناطق  بین  متقابل  اثرات  و  داده  ارائه  هم  به 
روابط  بررسی  فرآیند  در  هستند.  مناطق  سایر  از  منطقه  هر  واردات  و  مناطق  سایر  به  منطقه 
بین منطقه ای و اثرات متقابل و ایجاد جدول داده-ستانده چندمنطقه ای، حلقه مفقوده برآورد 
تجارت بین منطقه ای است. در این مطالعه با هدف برآورد تجارت بین منطقه ای که برای اولین 
پایه  بر   ،Charm روش  از  استفاده  با  و  تفکیک  منطقه  نه  به  کشور  می گیرد،  صورت  بار 
و  کشور  کل  بین منطقه ای  تجارت  حجم   ،)1390( منتشره  ملی  داده-ستانده  جدول  آخرین 
کل  حجم  اساس،  این  بر  گردید.  محاسبه  مناطق  سایر  با  منطقه  بخش  هر  تجارت  و  مناطق 
تجارت بین منطقه ای کشور، 858,139 میلیارد ریال می باشد و مناطقی که به لحاظ جغرافیایی 
غیرمرکزی کشور  مناطق  به  نسبت  باالتری  بین منطقه ای  تجارت  دارند  قرار  مرکز کشور  در 
حجم  با  البرزجنوبی  منطقه  به  مربوط  بین منطقه ای  تجارت  حجم  باالترین  بگونه ایکه  دارند 
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با  آذربایجان  منطقه  به  مربوط  بین منطقه ای  تجارت  و کمترین حجم  ریال  میلیارد   173,637
حجم 68,392 میلیارد ریال است. بیشترین حجم تجارت بین منطقه ای در منطقه ساحل شمال 
در بخش کشاورزی، منطقه آذربایجان در بخش صنعت، منطقه زاگرس در بخش کشاورزی، 
منطقه خوزستان در بخش معدن، منطقه فارس در بخش صنعت، منطقه البرزجنوبی در بخش 
خدمات، منطقه مرکزی در بخش صنعت، منطقه جنوب شرقی در بخش صنعت و در منطقه 
تفکیک بخش  به  مناطق  المللی  بین  به عالوه تجارت  بوده است.  خراسان در بخش خدمات 
برآورد و با ترکیب نتایج حاصل از برآورد تجارت منطقه ای و بین المللی، توصیه های سیاستی 

برای هریک از مناطق ارائه گردید.

R12  :JEL طبقه بندی
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مقدمه 

احتیاجات  و  قابلیت ها  پتانسیل ها،  ظرفیت ها،  شناسایی  نیازمند  منطقه  هر  اقتصادی  توسعه 
بر  تمرکز  اما  است.  مناطق دیگر  با  اقتصادی  تعامالت  و  پیوندها  و  منطقه  موجود در سطح 
سطح ملی و ارتباطات بین المللی کشورها و غفلت از ارتباطات بین منطقه ای، سبب شد توجه 
ضمنی  طور  به  واقع  در  گیرد.  صورت  اقتصادی  توسعه  و  رشد  درون-ملی  ابعاد  به  کمی 
فرض می شد که هر پروژه یا فعالیت تا زمانیکه در سطح ملی باشد فارغ از منطقه ای که در 
آن انجام می شود، اثرکل و اثر فضایی یکسانی ایجاد می کند. تنوع و گسترش فعالیت های 
اقتصادی و تجاری مناطق نشان داد که درون کشورها یکدست نیست و فضا ناهمسان است و 
از این رو، اهمیت اقتصاد فضا از دهه 1950 میالدی در سطح جهانی مورد توجه تحلیل گران 
منطقه ای قرار گرفت. همچنین مطالعات انجام شده نشان داد در نظر نگرفتن اثرات منطقه ای 
سبب پنهان ماندن ظرفیت های اقتصادی واقعی و عدم توازن های منطقه ای می گردد و عدم 
آثار  بلندمدت  در  مناطق،  اقتصادی  پتانسیل های  ماندن  استفاده  بال  منطقه ای در کنار  توازن 
دیگر  از  سازد.  مختل  را  توسعه  روند  می تواند  که  می گذارد  جای  به  فرهنگی  و  اجتماعی 
آثار عدم توجه به اقتصاد منطقه ای، انحراف در تصمیم گیری ها و هدررفت منابع ملی و دور 
ماندن اقتصاد از رسیدن به اشتغال کامل است. لذا رویکردهای اقتصاد منطقه ای مورد توجه 

اقتصاددانان منطقه ای قرار گرفت.
اثرات توزیعی فضایی پروژه ها به گونه و نوع آن و مکان پروژه بستگی دارد، به عالوه 
اثرات سرریز ضرورتا متقارن نیستند. تعادل فضایی ممکن است بوسیله مکان سنجی مجدد 
پروژه ها، در واکنش به تغییرات در فرصت ها و منافع، از طریق عوامل تولید مانند سرمایه و 

نیروی کار به هم بخورد1.
روابط  بررسی  عمومی،  تعادل  مدل های  و  منطقه ای  داده-ستانده  الگوهای  معرفی  با 
بین منطقه ای مورد تاکید بیشتری قرار گرفت و بر این اساس، امکان استخراج بخش مغفول 
منطقه  یک  تجاری  و  خدماتی  تولیدی،  فعالیت های  ارتباط  شامل  منطقه ای  تعامالت  مانده 
یا استان های درون یک  ایاالت  با فعالیت های سایر مناطق، در قالب های مختلفی از جمله، 
کشور یا چند کشور فراهم گردید. در دهه 1930 در حالیکه اقتصاد منطقه ای و نظریه های 

1. هوینگ  و استرهاون ، )2015(.
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آن در حال شکل گیری بود، لئونتیف1 برای اولین بار اقتصاد داده-ستانده در سطح ملی را 
با هدف ایجاد رابطه منطقی و عملی بین نظریه های موجود در سطح ملی و نظام مند کردن 
بستر  وسیله  این  به  و  نمود  مطرح  جبری،  ماتریس  یک  قالب  در  پراکنده  و  خام  آمارهای 
اقتصاد کاربردی را در دهه 1930 فراهم آورد. جدول داده-ستانده نشانگر جریان کاالها و 
خدمات بین فعالیت های مختلف در یک اقتصاد است به گونه ای که نوعی از تعادل عمومی 

اقتصاد را در بطن خود به همراه داشته باشد.
این مدل در دهه 1950 جهان شمول شد و با تالش های ایزارد2 در دهه 1950 برای اضافه 
پیاده سازی نظریه های  تبیین آن در قالب داده-ستانده منطقه ای و  اقتصاد فضا،  ابعاد  کردن 
اقتصاد منطقه، توسعه یافت. ایزارد علت بررسی اقتصاد منطقه ای در ارتباط با فضا و مکان را 
غفلت نظریه های کالسیکی و نئوکالسیکی در این حوزه می داند و از کتاب وی این جمله 
را در سرزمین خیالی که در  بنگاه  نئوکالسیک گویا  و  »اقتصاد کالسیک  نقل شده است 
آن مسئله ای به نام مکان وجود ندارد مستقر کرده و بدین ترتیب مسایل مربوط به هزینه های 

حمل و نقل و دسترسی به بازارهای فروش اساساً نادیده گرفته شده است". 
منطقه می تواند شامل کشور، استان، اتحادیه یا گروهی از دو یا چند تا از آن ها باشد که در 
ادبیات داده ستانده تحت عناوین تک منطقه ای، دومنطقه ای و چندمنطقه ای نام برده می شود. 
اثرات  ارزیابی  و  بین منطقه ای  اقتصادی  تعامالت  استخراج  منطقه ای،  چند  یا  دو  حالت  در 
اقتصادی مستلزم وجود اطالعاتی درباره جریانات تجارت بین منطقه ای است و مشکل اصلی 
تجارت  داده های  عمومی  فقدان  بین منطقه ای،  و  منطقه ای  داده-ستانده  جداول  ساخت  در 
بین منطقه ای، درون ملی است و لذا اثر متقابل مناطق اقتصاد ملی بر یکدیگر، نیازمند تخمین 
می باشد. این تخمین ها بر پایه فروض مربوط به گرایشات تجاری )یعنی مقدار صادرات و 
به  برای اختصاص واردات و صادرات  انجام می شوند و یک مکانیزم تخصیص،  واردات( 

محتمل ترین شرکای تجاری تعبیه می شود. 
مطالعه حاضر قصد دارد با محاسبه تجارت بین منطقه ای نه منطقه اصلی کشور، تحلیلی بر 
 Charm3 اثرات اقتصادی متقابل درون ملی ایران داشته باشد. بدین منظور، با استفاده از روش

1. Wassily Leontief
2. Walter Isard
3. Cross-Hauling Adjusted Regionalization Method
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به برآورد تجارت بین منطقه ای پرداخته  و به کمک ماتریس مبادالت جدول داده-ستانده، 
است. سواالت اصلی این تحقیق عبارتند از اینکه؛ بیشترین حجم تجارت بین منطقه ای ایران 
مربوط به کدام منطقه است؟ مهم ترین شریک تجاری هر منطقه کدام است؟ باالترین حجم 

تجارت بین منطقه ای در هر بخش مربوط به کدام منطقه است؟. 
مقاله حاضر در شش بخش سازماندهی می شود. پس از مقدمه، ابتدا مروری بر ادبیات 
موضوع تحقیق در داخل و خارج صورت می گیرد. سپس روش شناسی مقاله بیان می گردد. 
بخش بعدی مربوط به تحلیل یافته ها و نتیجه گیری است. در نهایت توصیه های سیاستی ارائه 

می گردد.

1. مروری بر ادبیات موضوع 

اهمیت اقتصاد فضا از دهه 1950 میالدی در سطح جهانی مورد توجه تحلیلگران منطقه ای 
بوده است1. در بررسی های اقتصاد منطقه ای و روابط اقتصادی بخشی، مهمترین و کاملترین 
بنیانگذاران اصلی جدول  ایزارد،  و  لئونتیف  داده-ستانده است.  استفاده، جدول  ابزار مورد 
و دومی چند  دو   منطقه ای  اولی  به شمار می روند که  دهه 1950  در  منطقه ای  داده-ستانده 
منطقه ای است. در 67 سال گذشته جدول داده ستانده منطقه ای به شکل های تک منطقه ای2، 
و سه روش کلی  یافته  توسعه  بین المللی5  و چند منطقه ای  ملی4  منطقه ای3، چندمنطقه ای  دو 
محاسبه ضرایب و جداول منطقه ای شامل آماری، غیرآماری و مختلط وجود دارد. جدول 
مبادالت،  ماتریس  یا  واسطه  تقاضای  ماتریس  شامل،  کلی  بخش  سه  دارای  داده-ستانده 
بخش  دو  شامل  مبادالت  ماتریس  است.  افزوده  ارزش  ماتریس  و  نهایی  تقاضای  ماتریس 
است یکی ماتریس های قطری، که روابط اقتصادی بخشی درون منطقه ای را نشان می دهد 
تجارت  که  مناطق  سایر  با  منطقه  اقتصادی  روابط  که  غیرقطری،  ماتریس های  دیگری  و 

منطقه ای نامیده می شود را منعکس می کند.
قرار می دهند  منطقه ای  تدوین جدول  مبنای  را  اندکی روش آماری  امروزه کشورهای 

1. بزازان، 1390.
2. Single Region
3. Two Regions    
4. National Multi Regions
5. International Multi Regions
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فقدان  پیچیدگی محاسبه صادرات و  بودن،  به دالیلی همچون زمان بر و هزینه بر  و سایرین 
آمارهای مورد نیاز در سطح منطقه، روش غیرآماری را ترجیح می دهند که منجر به احیای 
روش های غیرآماری سهم مکانی )LQ(1 و تراز کاالیی )CB(2 و اعتبارسنجی ضرایب برآورد 
قرار گرفته است. منطقه ای  اقتصاد  پژوهشگران  بیشتر  توجه  اخیر مورد  شده و در سال های 

ایزارد در سال 1951 مدل بین منطقه ای3 را طراحی و در سال 1953 روش تراز کاالیی 
و یا رویکرد عرضه و تقاضا )SDP(4 در محاسبه جدول منطقه ای )تک منطقه ای( و یا درون 
منطقه ای5 را ارائه نمود. رویکرد تراز کاالیی می تواند تراز تجاری را برای هر منطقه برآورد 
نمی باشد.  به صورت جداگانه  واردات بخش ها  و  ارقام صادرات  به محاسبه  قادر  اما  نماید 
و  وارد  یا  و  می شود  صادر  یا  کاال  یک  که  می شود  فرض  روش  این  در  دیگر  سوی  از 
قابلیت سنجش صادرات و واردات همزمان مثبت برای یک کاالی مشخص وجود ندارد؛ به 
عبارت دیگر، مبادالت تجاری دو طرفه همزمان یا صادرات و واردات همزمان یک کاالی 
قرار  مکانی  سهم  روش های  همچنین  و  کاالیی  تراز  رویکردهای  حیطه  از  خارج  همگن، 
این یک  فزاینده می شود.  تخمینی ضرایب  بیش  و  تجارت  تخمینی  می گیرد که سبب کم 
مسئله کلیدی و غیرقابل حل بین تحلیل گران اقتصاد داده-ستانده منطقه ای در دوره 2009-

موفق  »کروننبرگ«  نام  به  آلمانی  اقتصاددان  در سال 2009 یک  به شمار می رفت.   1951
شد این خأل پژوهشی که حدود شش دهه تحلیل گران اقتصاد منطقه ای با آن مواجه بودند را 
با معرفی رویکرد Charm یا روش منطقه ای تعدیل شده تجارت دو طرفه همزمان برطرف 
نماید و نحوه ساخت جدول تک منطقه ای به این روش را نیز ارائه نمود. نتایج این مطالعه 
نشان می دهد، استفاده از روش Charm باعث کاهش کم تخمینی تجارت و بیش تخمینی 
ضرایب فزاینده می شود. این اقتصاددان به همراه توبین در سال 2015 مقاله ای ارائه نمودند 
و طی آن روش چارم را برای محاسبه تجارت بین منطقه ای و دو منطقه ای تعمیم دادند و به 

ساخت جدول و محاسبه چندمنطقه ای به این روش نیز اشاره نمودند.
مقاالتی به روش Charm در ایران نوشته شد که از جمله آن می توان به دو مقاله مسعود 

1. Location Quotient
2. Commodity Balance
3. Interregional
4. Supply-Demand Pool
5. Single or Intraregion
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 Charm روش  دو  از  منطقه ای  داده-ستانده  برآورد جدول  به  که  همکاران  و  فر  همایونی 
این  نمود.  اشاره  پرداختند،   )1395( بوشهر  و   )1393( استان خوزستان  دو  برای   AFLQ و 

مقاالت برای حالت چارم تک منطقه ای بوده است.
مهاجری و دیگران )1395( به سنجش وابستگی بخش های اقتصادی به واردات از بعد 
مبدا، مقصد و سیاستی با استفاده از روش Charm  پرداختند. این مطالعه برای جدول داده-

ستانده تک منطقه ای و مطالعه موردی مازندران انجام شد و بخش هایی که بیشترین وابستگی 
به واردات از هر یک از ابعاد مبدا، مقصد و سیاستی را دارند را شناسایی نمودند.

عبدالحمیدی و دیگران )1396( به سنجش اعتبار آماری روش های CB و Charm در 
محاسبه جداول داده ستانده پرداختند. این مطالعه نیز تک منطقه ای و برای استان هرمزگان 
 Charm بوده است. این مقاله برای استان هرمزگان حکایت از آن دارد که اوال خطای روش
در برآورد ضرایب فزاینده عرضه به مراتب کمتر از روش CB است. ثانیا در خصوص روش 
ایجاد  بیشترین سهم را در  به دو خطای مقیاس و تکنولوژی  ناهمگنی، نسبت  چارم خطای 
خطای کل در محاسبه جدول داده-ستانده غیرآماری استان هرمزگان به خود اختصاص داده 

است.
بانویی و دیگران )1387( در مقاله ای با عنوان »آزمون رابطه بین اندازه نسبی و ضرایب 
اندازه  بین  رابطه  بررسی کمی آزمون  به  استان کشور«  مطالعه موردی 28  مناطق:  واردات 
نسبی مناطق و میل به واردات آنها در چارچوب نظریه اقتصاد منطقه ای و همچنین سنجش 
حداقل  مبنای  بر  کشور  استان   28 واردات  ضرایب  و  داده-ستانده  ضرایب  آماری  اعتبار 
نظام  هماهنگی  و  سازگاری  با  متناسب  ابتدا  منظور،  این  برای  پرداختند.  آماری  خطاهای 
اندازه نسبی منطقه و عوامل  حسابداری ملی-منطقه ای کشور، تعریف منطقه، معیار مناسب 
اقتصاد فضا، مناسب ترین روش سهم مکانی مشخص شده است، سپس بر مبنای مناسب ترین 
گزینه توابع سهم مکانی، ضرایب داده-ستانده و به تبع آن ضرایب واردات 7 بخش برای 28 
استان کشور محاسبه شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد، رابطه معنی داری بین اندازه 
رابطه ای  نمی توان  اینکه  دیگر  نتیجه  است.  داشته  وجود  منطقه ای  واردات  به  میل  و  نسبی 
منطقی بین متوسط ضرایب واردات با اندازه نسبی در چارچوب نظریه متداول اقتصاد منطقه 

به صورت تک به تک استان ها برقرار نمود.
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نپرداخته اند  آن  محاسبه  و  بین منطقه ای کشور  تجارت  به  ایران  در  انجام شده  مطالعات 
به  بین منطقه ای  تجارت  برآورد  منظور  به  مختلفی  مطالعات  جهان،  کشورهای  سایر  در  اما 

روش های غیرآماری صورت گرفته است که در ذیل به چند نمونه از آنها اشاره می گردد:
جریانات  و  منطقه ای  ستانده  داده  جداول  عنوان  با  مقاله ای  در   )2017( دیگران  و  برو 
تجارت به ارائه روشی پرداختند که تخمین جداول داده-ستانده منطقه ای و جریانات تجارت 
بین منطقه ای را ادغام می کند. این رویکرد یکپارچه درجه خوبی از دقت در هر دو جداول 
داده ستانده منطقه ای و جریانات تجارت را فراهم می آورد. نتایج مطالعات تجربی و تحلیل 
دقیق ترین  که  می دهد  نشان  آمریکا  واشنگتن  ایالت  در  تحقیق  این  شده  انجام  مقایسه ای 
به دست می آید که حداقل کردن  تجاری  با مدل جریان  ایالتی  بین  تجارت  تخمین جریان 
هزینه حمل و نقل را در نظر می گیرد و امکان برآورد تجارت همزمان از یک نوع کاال را 
فراهم می آورد. ضرایب تخمین زده شده برای واشنگتن با روش Hybrid نشان می دهد که 
اما در مجموع دو  از دیگر بخش ها برعرضه محلی تکیه دارند.  بخش های تخصصی کمتر 
نکته درباره رویکرد تجمیعی حائز اهمیت است: اوال، حتی اگر بر یک ایالت تمرکز داشته 
باشیم این رویکرد نیاز به محاسبه داده-ستانده کل شهرستان های کشور و تخمین جریانات 
تجاری به تعداد بخش ها و مجذور تعداد شهرستان ها دارد، ثانیا در این رویکرد امکان تحلیل 
چند منطقه ای را فراهم نمی کند زیرا تفاوتی بین جریانات تجاری، مصرف نهایی و واسطه 

ایجاد نمی کند.
برای   Charm روش  گسترش  به  آلمان  کشور  مطالعه  با   )2015( کروننبرگ  و  توبین 
فرمول  می دهد،  نشان  مطالعه  این  نتایج  پرداختند.  منطقه ای  چند  و  دو  داده-ستانده  جدول 
اصلی  Charm محدودیت هایی دارد که نیاز به اصالح را نشان می دهد. به همین دلیل فرمول 
اصالح شده  Charm را ارائه نمودند و به برآورد تجارت بین منطقه ای به کمک آن به عنوان 

الزمه ساخت جدول داده-ستانده چند منطقه ای اشاره نمودند.
چین1،  هوبی  استان  و  فنالند  یوسیمای  ایالت  مطالعه  با   )2013( توهمو  و  هانگ  فلگ 
از  استفاده  با  داده-ستانده  منطقه ای  جدول  ساخت  در   Charm روش  عملکرد  بررسی  به 
می دهد،  نشان  یوسیما  ایالت  مورد  در  مطالعه  این  نتایج  پرداختند.  موجود  آماری  داده های 

1. Uusimaa; the central Chinese province of Hubei
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Charm عملکرد نسبتا خوبی بر حسب توانایی اش برای ایجاد تخمین های مناسب صادرات، 
واردات و ارزش و تراز تجاری و ضرایب عرضه دارد؛ اما ، درباره استان هوبی تخمین های 
قابل اتکایی در صادرات و واردات بخشی و ارزش و تراز تجاری و ضرایب عرضه ندارد. 
علت مشکل اخیر در این مطالعه کوچک بودن اندازه هوبی عنوان شده است بگونه ای  که 
 GDP چین را تولید می کند اما یوسیما بیش از 34 درصد GDP هوبی تنها چهار درصد از
فنالد را تولید می کند لذا نتایج این مطالعه اهمیت باالی شناخت واگرایی ملی و منطقه ای در 

تکنولوژی، همگنی و تقاضای نهایی، به ویژه در مناطق کوچک را نشان می دهد.
بین منطقه ای  به تخمین تجارت  اروپا  اتحادیه  با مطالعه 14کشور عضو  سرجنتو )2012( 
انجام  و  بین منطقه ای  تجارت  تخمین  متدلوژی های  مطالعه  غیرآماری،  مدل های  طریق  از 
مقایسه تجربی بین آنها  پرداختند. نتایج این مطالعه نشان می دهد، بر پایه مقایسه های تجربی 
قرار  متفاوت  مقادیر تجارت  تاثیر  داده-ستانده خیلی تحت  نتیجه گرفته شده که مدل های 
از  استفاده  از  نتایجمان  نباشند،  دسترس  در  آماری  داده های  وقت  هر  بنابراین  می گیرند، 
مقادیر  ایجاد  هدف  وقتی  می کنند.  حمایت  بین منطقه ای  تجارت  برای  مستقیم  تخمین های 
تورش  حداقل سازی   ،Entropy شامل  مختلف  روش های  در  باشد،  تجارت  نشده  شناخته 
توانایی مدل جاذبه  از  مشترکا  ولی  دارد  بیس مشکالتی وجود  رفتار  و مدل های  اطالعات 

دفاع کرده اند.
ارائه  به  منطقه ای  ستانده  داده  عنوان مدل ها و جدول های  با  )2009( در کتابی  سرجنتو 
روش های استخراج تجارت بین مناطق می پردازد. او در سرفصل مدل Gravity، بیان می کند 
مربعات  با  معکوس  رابطه  و  منطقه  دو  جمعیت  با  مستقیم  رابطه  منطقه  دو  بین  تجارت  که 
فاصله )فیزیکی( شهرهای مرکزی دو منطقه )q,s( دارد. گاهی اندازه منطقه به جای جمعیت 
با GDP یا متغیرهای مرتبط اندازه گیری می شود؛ یا، فاصله مناطق، فاصله اجتماعی در نظر 
گرفته می شود1 مفهومی که به ارزیابی اثر چندین عامل مانند الگوی فرهنگی، سیاسی، مذهبی 
تا مهاجرت و ازدواج می پردازد و به این ترتیب درجه تقریبی فاصله ای را اندازه می گیرد که 
منجر به رفتارهای متفاوت می شود. در این حالت فاصله ممکن است ترتیبی و نه عددی باشد 
)سن و اسمیث2(. بنابراین شکل های مختلفی از مدل جاذبه می توانیم داشته باشیم که در این 

1. Isard & Bramhall )1960(
2. Sen & Smith )1995(
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سرجنتو معتقد است: »علیرغم اهمیت مباحث تئوریک، انتخاب یک مدل Gravity مناسب، 
بیشتر تجربی است تا نظری". وی نظر سن و اسمیث مبنی بر اینکه »سادگی ریاضی و قابل 
درک و منطقی بودن نتایج تولید شده، پایه های موفقیت مدل جاذبه در میان محققین هستند« 
را نیز بیان می کند. بر اساس این کتاب دو حالت کلی در استفاده از مدل های اثرات متقابل 
تجارت  ماتریس  یا  فضایی  متقابل  اثرات  که  حالتی  یکی  دارد؛  وجود   )Gravity( فضایی 
 ]RAS برای دوره های زمانی قبلی به عنوان پایه ای برای مطالعات اخیر ]و استفاده از روش
ابتدا ناشناخته است. وقتی محقق  اثر متقابل فضایی از  در اختیار است و دیگری حالتی که 
دسترسی به ماتریس قبلی تجارت دارد هدفش کالیبره کردن مدل برای تخمین پارامترهای 
اعمال  اثر  بررسی  مثل  است  مفید  اهداف  پیش بینی  برای  کالیبره کردن  این  است که  مدل 
توافقات تجاری ترجیحی. اما مشکل یا شکاف دیگری که در عمده مطالعات مربوطه وجود 
دارد این است که تجارت را به صورت یک کلیت یا رفتار کلی می بینند و نه به تفکیک 

کاالها و یا بخش ها.
و  داده-ستانده  جدول  گردآوری  عنوان  با  خود  کتاب  در  دیگران)2014(  و  دنگ 
با توسعه  Gravity پرداختند و عنوان نمودند که  از مدل  به توضیح نوعی   CGE مدلسازی 
استفاده  بخشی  تولیدات  از  منطقه ای  تجارت  محاسبه  برای   Gravity مدل  داده-ستانده، 
می شود. در این شکل عامل کلیدی برای استفاده از مدل جاذبه، تخمین ضریب حساسیت 
است. متد محاسبه ضریب توزیع متناسب جریانات محصول بین منطقه ای فرض می کند که 
تخصیص  نسبت  مهم ترین  و  مناطق  دیگر  به  منطقه  از یک  نسبی جریانات محصول  توزیع 

محصول تشابهاتی دارند.1

2. روش شناسی

با توجه به هدف این مطالعه در بررسی و استخراج تجارت بین 9 منطقه کشور که مجموعا 
و  تک منطقه ای  رویکرد  بر  می شود  مختصری  اشاره  ابتدا  می دهند  تشکیل  را  ملی  اقتصاد 
تخمین  برای  می گردد.  ارائه  بین منطقه ای  تجارت  استخراج  در  مطالعه  این  روش  سپس 
تجارت بین منطقه ای، دانستن صادرات و واردات هر دو مورد نیاز است. رویکرد CB فقط 

1. Ihara, )1979(.
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ام می تواند سه   i تراز تجاری کاالی  بزند1 که در آن  را تخمین  می تواند خالص صادرات 
حالت زیر را داشته باشد:

y .اگر تراز تجاری صفر باشد، در این صورت صادرات با واردات برابر هستند
y .اگر تراز تجاری مثبت باشد، صادرات با تراز تجاری برابر و واردات صفر است
y .اگر تراز تجاری منفی باشد، واردات برابر با تراز تجاری و صادرات برابر با صفراست

زدن  تخمین  کمتر  به  دارند  گرایش  غیرآماری  روش های  که  می کند  انتقاد  ریچاردسون2 
تجارت منطقه ای و بدین وسیله منجر می شوند به بیش از حد تخمین زدن ضرایب منطقه ای 
ابتدا خیلی  LQ به کار می رود، زیرا اگرچه این دو در  CB و  انتقادش برای هر دو مدل  و 
مشابهی  نتایج  ایجاد  به  گرایش  و  دارند  نزدیکی  رابطه  رسما  اما  می رسند،  نظر  به  متفاوت 
که  می داند  دلیل  این  به  را  غیرآماری  عملکرد ضعیف روش های  این  ریچاردسون  دارند3، 
آنها تجارت همزمان از نوع همسانی از تولید را در نظر نمی گیرند و به همین دلیل موجب 
می شود که تجارت منطقه ای را کمتر تخمین بزنند. این مهم پس از 6 دهه در سال 2009 با 

انتشار مقاله کروننبرگ برای حالت یک منطقه ای، مرتفع گردید.
 )CB( تراز کاالیی با رویکرد  نزدیکی  Charm رابطه  متد منطقه ای کردن تعدیل شده 
نیاز دارد و پایه تئوریک  با رویکرد سنتی فروض محدودکننده کمتری  دارد؛ اما در رابطه 
بهتری دارد و از آنجا که Cross hoaling یا تجارت همزمان دوطرفه از یک نوع کاال را 
بر پایه تخمین ناهمگنی تولید در بر می گیرد، انتظار می رود به طور قابل مالحظه ای عملکرد 

تجربی را تحت تاثیر قرار دهد.
روش  در  اول،  است:  مزیت  چهار  دارای  مکانی  سهم  روش  با  مقایسه  در  چارم  روش 
از کم تخمینی تجارت  تا حدی  فزاینده کاهش می یابد؛ دوم،  چارم بیش تخمینی ضرایب 
منطقه ای  بخشی  تجارت  تخمین  امکان  منطقه ای جلوگیری می شود؛ سوم، در روش چارم 
بوجود می آید و چهارم، امکان اندازه گیری تجارت همزمان دوطرفه که در روش های سهم 
مکانی نادیده گرفته می شود فراهم می گردد. بدین ترتیب برخالف روش سهم مکانی مثبت 
بودن دیگری نمی شود و هر دو می توانند  به صفر  از صادرات و واردات منجر  بودن یکی 

مثبت باشند.

1. کروننبرگ، )2009(.
2. Richardson, )1985(.
3. Round, )1983(.
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به صورت ریاضی تجارت همزمان دوطرفه از یک نوع کاال بر اساس فرمول )1( تخمین 
زده می شود:

 )1(
تجارت همزمان برابر مجموع ارزش تجارت و قدرمطلق تراز تجاری یا خالص صادرات 

است.
هر  )یا  واردات  یا  اگر صادرات  بود  تجارت همزمان، صفر خواهد  فوق،  معادله  مطابق 
دو( برابر صفر باشند و این به سادگی نشان می دهد که چرا روش های غیرآماری در وارد 
کردن تجارت همزمان به حساب ها شکست می خورند، این روش ها فقط می توانند خالص 
صادرات را تخمین بزنند )e-m( ، و فرض می کنند که هر بخش یا وارد کننده یا صادرکننده 
اینکه  بر  m؛ که هر دو داللت دارد  یا  e صفر است  یا  بنابراین در هر مورد  خالص است و 

تجارت همزمان صفر است.
 )2(

ایده اصلی پشت دیدگاه Charm محاسبه تجارت همزمان در تجارت ملی با بقیه جهان 
بر   hN منطقه ای است1. سهم تجارت همزمان ملی  برای داده های  این سهم  و سپس کاربرد 

اساس رابطه )3( محاسبه می شود :

 )3(

می یابد.  ظهور   h تعریف  از  دامنه ای  در   Charm برای  مجدد  صادرات  مفهوم  که 
کروننبرگh 2 را در دامنه ای از صفر تا بی نهایت تعریف می کند که صفر مربوط به کاالهای 

کامال همگن یا یکسان و بینهایت مربوط به کاالهای ناهمگن است.
فرض می شود که سهم های تجارت همزمان ملی و منطقه ای )hR( برابر هستند. در حالتی 

که هریک از R منطقه مثل q ، s و ... از کشور را در نظر بگیریم، خواهیم داشت:
hs=hq=….=hN

داده های  سایر  از  استفاده  با  منطقه ای  همزمان  تجارت  تخمین  امکان  فرض،  این  که 

1. Tobben & Kronenberg 2015
2. Kronenberg 2009
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منطقه ای را فراهم می کند:
 )4(

کروننبرگ تایید می کند که مصرف بر پایه ناهمگنی تولید عامل اصلی تجارت همزمان 
است. حال صادرات و واردات منطقه ای به صورت ذیل محاسبه می شوند:

 )5(

 )6(

برای   ،)2009( کروننبرگ  بوسیله  شده  ارائه  صورت  به  اصلی   Charm فرمول  واقع،  در 
بودن،  منطقه ای  ماهیت تک  می شود.  استفاده  منطقه ای(  )تک  واردات  و  تخمین صادرات 
بدنه کل  از  منطقه  منطقه ای،  تحلیل های تک  دارد. در  به دنبال  را  نارسایی های خاص خود 
اما  می دهد،  نشان  را  منطقه  داخل  در  اقتصادی  فعالیت های  تعامل  و  شده  جدا  ملی  اقتصاد 
صادرات و واردات منطقه مذکور که در این جدول ، شامل »صادرات به« و یا »واردات 
تولیدی  نظام  از  خارج  و  برونزا  است،  المللی  بین  و  ملی  اقتصادهای  در  مناطق  سایر  از« 
منطقه قرار می گیرند. به این ترتیب تحلیل های فضایی منطقه مذکور با سایر مناطق در قالب 
اثرات بین منطقه ای )یا سرریزی( که در تجارت بین مناطق دارای اهمیت بسزایی است، مورد 
بررسی قرار نمی گیرند. برای اینکه تحلیل داده-ستانده بتواند اثرات بازخوردی و سرریزی 
بین منطقه ای را نشان دهد، ساختارش باید به گونه ای باشد تا در عین حال که تصویر کلی و 
کاملی از فعالیت های اقتصادی داخل هر منطقه را نشان می دهد، روابط متقابل میان مناطق 
موجود در اقتصاد ملی را که از نظر اقتصادی به هم وابسته هستند نیز با جزئیات کامل تبیین 
نماید. اطالعات فوق تحلیل گران را قادر می سازد تا جریان مبادالت تجاری هر منطقه، کل 
می تواند  این،  بر  افزون  نمایند.  طراحی  و  شناسایی  را  مناطق  بین  تجارت  الگوی  و  مناطق 

ضعف های آماری موجود در سطح منطقه را به طور شفاف نشان دهد1.
جداول داده-ستانده چند منطقه ای، ابزاری مفید و جامع برای نشان دادن روابط اقتصادی 

1. استرهاون و استلدر، )2007(.
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روش  با  زمانیکه  جدول  این  است.  بین منطقه ای  و  منطقه ای  درون  بخشی  بین  تجاری  و 
Charm ایجاد می گردد ضمن اینکه تصویر کلی و کاملی از فعالیت های اقتصادی داخل هر 
منطقه ارائه می دهد، به دلیل اطالعات کامل بخشی از مبادالت درون منطقه و بین منطقه ای، 
و  برآورد  را  مناطق  و کل  منطقه  هر  تجاری  مبادالت  جریان  می سازد  قادر  را  تحلیل گران 
نوع  دو  منطقه  هر  تجارت  کنند.  بخشی طراحی  در سطوح  را  بین منطقه ای  تجارت  الگوی 
است؛ تجارت بین المللی منطقه و تجارت بین منطقه ای در درون اقتصاد ملی. برآورد تجارت 

منطقه ای در این مطالعه شامل سه گام کلی است:
با  منطقه تخمین زده شود.  )بین المللی( هر  واردات  و  اول الزم است صادرات  در گام 
با  تولید  با تقاضای کل داخلی و صادرات متناسب  فرض اینکه واردات از خارج متناسب 

داخلی است؛ تجارت خارجی هرمنطقه می تواند به صورت زیر تخمین زده شود :

 )7(         و        

در گام دوم  اقتصاد ملی به دو قسمت تقسیم می شود شامل منطقه ی R و سایر اقتصاد ملی 
دو   Charm روش  به  ملی  اقتصاد  سایر  و   R بین  منطقه ای  تجارت  مرحله  این  در   .)N-R(

منطقه ای تخمین زده می شود. به این منظور ابتدا سهم مشاهده شده تجارت همزمان ملی در 
پتانسیل تجارت همزمان ملی به صورت ذیل محاسبه می شود:

 )8(

رابطه  مشابه  قبلی در سطح ملی قابل تفسیر است. عالوه بر اثری که ترجیحات 
بیشتر بودن سهم مشاهده شده تجارت  و سالیق مصرف کنندگان بر تجارت همزمان دارد، 
همزمان ملی در پتانسیل تجارت همزمان ملی، داللت بر باالتر بودن ناهمگنی تولید در آن 

بخش در دو منطقه دارد. 
بر این اساس تجارت همزمان منطقه ای  در حالت دو منطقه ای محاسبه می شود:

 )9(
ناهمگنی عمدتا ویژگی تولید است که ستانده شرکای تجاری را خاص می کند.
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 و در نهایت جریانات تجارت بین منطقه و سایر اقتصاد ملی محاسبه می گردند:

 )10(

 )11(

به بخش  به صورت بخش  اقتصاد ملی  به سایر  منطقه  ترتیب صادرات و واردات هر  به این 
محاسبه می گردد. 

9 
 

منطقهبینومنطقهدرونمبادالتبخشی ازکاملاطالعاتدلیلبه ،دارائه می دهمنطقه هرداخلفعالیتهاي اقتصادي
ايطقهمنبینتجارتالگويوبرآوردرامناطقکلومنطقههرتجاريیان مبادالتجرسازدمیقادرراگرانتحلیلاي،

اي در تجارت هر منطقه دو نوع است؛ تجارت بین المللی منطقه و تجارت بین منطقه کنند.طراحیبخشیدر سطوحرا
 گام کلی است: سهاي در این مطالعه شامل برآورد تجارت منطقهدرون اقتصاد ملی. 

با فرض اینکه واردات از خارج متناسب  تخمین زده شود.هر منطقه المللی) صادرات و واردات (بیناست  الزم اول مگادر 
تواند به صورت زیر تخمین می هرمنطقه؛ تجارت خارجی استبا تقاضاي کل داخلی و صادرات متناسب با  تولید داخلی 

 زده شود :

        and

در این مرحله . (N-R) سایر اقتصاد ملی و Rي منطقهاقتصاد ملی به دو قسمت تقسیم می شود شامل  دوم  گامدر 
بدین منظور ابتدا سهم  شود.اي تخمین زده میدو منطقه CHARMبه روش  و سایر اقتصاد ملی R بین ياتجارت منطقه

 زمان ملی به صورت ذیل محاسبه می شود:مشاهده شده تجارت همزمان ملی در پتانسیل تجارت هم

ترجیحات و سالیق مصرف کنندگان بر  ي کهاثر عالوه برقبلی در سطح ملی قابل تفسیر است.  مشابه  رابطه 
بر ، داللت سهم مشاهده شده تجارت همزمان ملی در پتانسیل تجارت همزمان ملیهمزمان دارد، بیشتر بودن  تجارت

  باالتر بودن ناهمگنی تولید در آن بخش در دو منطقه دارد. 
 شود:می محاسبه ايدر حالت دو منطقه اي بر این اساس تجارت همزمان منطقه

 کند.ناهمگنی عمدتا ویژگی تولید است که ستانده شرکاي تجاري را خاص می
 محاسبه می گردند: تصاد ملیمنطقه و سایر اق بین و در نهایت جریانات تجارت 

 گردد. بخش به بخش محاسبه می بدین ترتیب صادرات و واردات هر منطقه به سایر اقتصاد ملی به صورت
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نمودار 1. تجارت هرمنطقه با سایر اقتصاد ملی

را  بین منطقه ای  تجارت  Charm مجموع  اقتصادی، روش  بخش  هر  برای  ترتیب  به این 
ارائه می دهد. گام سوم در تخمین، تفکیک تجارت هر منطقه به سایر مناطق است به عبارتی 
این مرحله، مجموع تجارت منطقه ای در هر  تا  به دست آمده برای هر منطقه  رقم تجارت 
مورد  تخمین  شود.  تفکیک  دیگر  منطقه  هشت  از  هریک  به  است  الزم  که  است  بخش 
با روش های  بین منطقه ای است و می تواند  از جریانات تجارت  این مرحله جزئی تر  نیاز در 
مختلفی از جمله مدل های اثر متقابل فضایی انجام شود. بر اساس نظر کروننبرگ به عنوان 
دیدگاه  منطقه ای یک  چند  در حالت  سال 2015،  در  توبین  و   Charm دهنده روش  ارائه 
ساده برای این مسئله این است که »واردات از باقیمانده کشور را بر حسب سهم بازارشان 
در صادرات بین منطقه ای کل )به جز صادرات منطقه وارد کننده(، به مناطق مبدا اختصاص 
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دهند. چراکه صادرات بین منطقه ای می تواند به مثابه مجموعه ای از محصوالت در دسترس 
این  به  بین منطقه ای در نظر گرفته شود و سپس سهم هایی که دیگر مناطق  برای خریدهای 
به مناطق  بین منطقه ای کل از یک منطقه ویژه  مجموعه می افزایند، برای تخصیص واردات 

مبداشان استفاده شود".
آذربایجان،  شمال،  منطقه  شامل  منطقه   9 از  یک  هر  تجارت  دیدگاه  این  به  توجه  با 
منطقه  با هشت  البرزجنوبی، مرکزی، جنوب شرقی و خراسان  فارس،  زاگرس، خوزستان، 

دیگر بر اساس روابطی محاسبه می شود که برای منطقه یک به شرح به شرح ذیل است:
واردات  مجموع  برابر   ،  ،1 منطقه  توسط   i محصول  بین منطقه ای  صادرات 

بین منطقه ای سایر مناطق از محصول i است:
  )12(

 : واردات منطقه دو از محصول i صادر شده توسط منطقه یک 
 : واردات منطقه سه از محصول i صادر شده توسط منطقه یک و  ...

صادرات  برابر  یک،  منطقه  در  موجود   i محصول  از  مناطق  سایر  از  یک  هر  واردات 
مجموع  به  ملی  اقتصاد  سایر  از  منطقه  آن  واردات  نسبت  ضربدر  یک  منطقه  بین منطقه ای 
واردات هر یک از مناطق از سایر اقتصاد ملی )به جز واردات منطقه صادر کننده( است. به 
عنوان نمونه واردات منطقه دو و منطقه سه، از محصول i موجود در منطقه یک عبارت است از 

 )13(

 )14(

 : واردات منطقه دو از محصول i موجود در سایر مناطق 
 : واردات منطقه سه از محصول i موجود در سایر مناطق  و ...

i موجود در  با استفاده از روابط 13 و 14، واردات منطقه دو و منطقه سه، از محصول 
قابل محاسبه است.  به همین شکل  نیز  تا 9  مناطق 4  منطقه 1 محاسبه می گردد و واردات  
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به این ترتیب صادرات بین منطقه ای منطقه یک به تفکیک واردات هشت منطقه دیگر محاسبه 
و توزیع می گردد. روابط فوق برای هر یک از هشت منطقه دیگر نیز تکرار خواهد شد.

11 
 

 
  

  

   

واردات   گردد ومحاسبه می 1موجود در منطقه  i، از محصول 3و منطقه  2، واردات منطقه 14و  13با استفاده از روابط 
 8به تفکیک واردات  1اي منطقه نیز به همین شکل قابل محاسبه است. بدین ترتیب صادرات بین منطقه 9تا  4مناطق 

 .منطقه دیگر نیز تکرار خواهد شد 8یک از  براي هر روابط فوق .گرددمیمنطقه دیگر محاسبه و توزیع 
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 گردد.کل مناطق ایران براي هر بخش محاسبه می ايمنطقهبین  (واردات) و بدین ترتیب تجارت

 

 آماري پایه-3
 و یداخل مبادالت شامل( متعارف ستانده ملی-جدول داده :اولدو نوع پایه آماري استفاده شده است.  از مطالعه نیا در

از که  است 1390ستانده ایران مربوط به سال -جدیدترین جدول داده خدمات و کاالها(واردات)  يامنطقه برون مبادالت
، بخشی 71جدول این ن در این مطالعه استفاده شده است. آ هاي مجلس شوراي اسالمیگزارش مرکز پژوهشنسخه 

گانه  9مناطق اي (مقادیر مربوط به ستانده) هاي منطقهحساب :دوم است. محصول فروش ثابت ساختار فرض بامتقارن و 
 بودخواهد  1390لذا یافته هاي حاصله نیز مربوط به سال (مرکز آمار ایران).  1390بخش سال  72در سطح  کالن کشور

 و زراعت: شامل( يکشاورز)1: از عبارتندها که بخش گردیده عیتجم بخش 5 به مزبور یبخش 71 ستانده ملی-داده جدول
 معادن؛ سایر و طبیعی گاز و خام نفت(شامل:  معدن)2 ؛)رهیغ و ماهیگیري جنگلداري مرغداري، دامداري، باغداري،

 و توتون و چرم پوشاك، منسوجات، ها،آشامیدنی غذایی، التمحصو ساخت(شامل کلیه انواع صنایع مانند:  صنعت)3
 ،ییایمیش مواد انواع ساخت ،تکثیر و چاپ انتشار، و کاغذي محصوالت و کاغذ چوبی، محصوالت و چوب ساخت تنباکو،

 برق و آب، تامین ریسا و یمسکوني هاساختمان(شامل  انرژي و ساختمان) 4 )ابزار و زاتیتجه آالت،نیماش ،یکان ،يفلز
 و یمال خدمات نقل، و حمل رستوران، و هتل تعمیر، فروشی،خرده فروشی،عمده( خدمات) 5 و )یعیطب گاز عیتوز و

 .)ریسا و یبهداشت ،یآموزش ،ینظام ،يشهر ،یبانیپشت
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نمودار 2. تجارت منطقه یک با هر یک از هشت منطقه دیگر

و به این ترتیب تجارت )واردات( بین منطقه ای کل مناطق ایران برای هر بخش محاسبه می گردد.

3. پایه آماری

در این مطالعه از دو نوع پایه آماری استفاده شده است. اول: جدول داده-ستانده ملی متعارف 
)واردات( کاالها و خدمات جدیدترین  منطقه ای  برون  مبادالت  و  مبادالت داخلی  )شامل 
جدول داده-ستانده ایران مربوط به سال 1390 است که از نسخه گزارش مرکز پژوهش های 
مجلس شورای اسالمی آن در این مطالعه استفاده شده است. این جدول 71 بخشی، متقارن 
و با فرض ساختار ثابت فروش محصول است. دوم: حساب های منطقه ای )مقادیر مربوط به 
لذا  ایران(.  مناطق 9 گانه کالن کشور در سطح 72 بخش سال 1390 )مرکز آمار  ستانده( 

یافته های حاصله نیز مربوط به سال 1390 خواهد بود
بخش ها  که  گردیده  تجمیع  بخش  پنج  به  مزبور  بخشی   71 ملی  داده-ستانده  جدول 
جنگل داری،  مرغداری،  دامداری،  باغداری،  و  زراعت  )شامل:  1(کشاورزی  از:  عبارتند 
ماهیگیری و غیره(؛ 2(معدن )شامل: نفت خام و گاز طبیعی و سایر معادن؛ 3(صنعت )شامل 
کلیه انواع صنایع مانند: ساخت محصوالت غذایی، آشامیدنی ها، منسوجات، پوشاک، چرم 
و توتون و تنباکو، ساخت چوب و محصوالت چوبی، کاغذ و محصوالت کاغذی و انتشار، 
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ابزار(  و  تجهیزات  ماشین آالت،  کانی،  فلزی،  شیمیایی،  مواد  انواع  ساخت  تکثیر،  و   چاپ 
4( ساختمان و انرژی )شامل ساختمان های مسکونی و سایر، تامین آب و برق و توزیع گاز 
نقل،  و  رستوران، حمل  و  هتل  تعمیر،  )عمده فروشی، خرده فروشی،  5( خدمات  و  طبیعی( 

خدمات مالی و پشتیبانی، شهری، نظامی، آموزشی، بهداشتی و سایر(.
چند  شامل  هریک  که  است  کشور1  کالن  منطقه  نه  حاضر  مطالعه  در  منطقه  از  منظور 
استان می باشند که دارای مشترکات جغرافیایی و اقتصادی زیادی هستند لذا برآورد تجارت 
مشترک آنها با سایر مناطق می تواند توان بالقوه و بالفعل منطقه را مشخص نموده و راه را 
برای برنامه ریزی منطقه ای و کمک به تعیین بخش های پیشرو استان ها هموارتر می نماید. این 
مناطق شامل منطقه ساحل شمال )استان های گیالن، مازندران و گلستان(، منطقه آذربایجان 
)آذربایجان شرقی، غربی و اردبیل(، منطقه زاگرس )همدان، کرمانشاه، کردستان، لرستان و 
ایالم(، منطقه خوزستان )خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد(، منطقه فارس )فارس و بوشهر(، 
مرکزی  منطقه  البرز(،  و  قزوین  قم،  سمنان،  زنجان،  مرکزی،  )تهران،  جنوبی  البرز  منطقه 
)اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری(، منطقه جنوب شرقی )کرمان، سیستان و بلوچستان 
تجارت  که  می باشند  شمالی(،  و  رضوی  جنوبی،  )خراسان  خراسان  منطقه  و  هرمزگان(  و 

بین منطقه ای برای این مناطق تخمین زده می شود.

4. تحلیل و یافته ها 

مزیت های مطالعه حاضر و تفاوت ها با سایر مطالعات موجود در ایران عبارتند از اینکه:  
y  در این مطالعه تجارت بین منطقه ای در ایران در قالب چندمنطقه ای مورد محاسبه قرار

گرفته به گونه ای که صادرات هر منطقه )صادرات و واردات کل( به سایر مناطق داخلی 
به صورت مجزا برآورد گردیده که تاکنون در مطالعات داخلی مورد توجه قرار نگرفته 
است. این نوع تجارت منطقه ای در داخل هر کشور در واقع نمایانگر میزان تولیداتی 
است که با توجه به ظرفیت ها و پتانسیل های اقتصادی و نیروی انسانی مناطق تولید شده 
و مازاد بر مصرف هر منطقه در اختیار سایر مناطق کشور برای مصرف قرار گرفته است.

y  در این مطالعه، با توجه به استفاده از روش کالن-بخشی داده-ستانده، تجارت هر منطقه

1. به استناد ماده )77( قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی -مصوب 1383- و آیین نامه اجرایی 
ماده)77( قانون برنامه چهارم توسعه، کشور به 9 منطقه کالن که هر یک مشتمل بر چند استان است تقسیم شده است.
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مقصد  و  مبدا  بیانگر  که  گردیده  برآورد  بخش  تفکیک  به  دیگر  مناطق  از  هریک  با 
مبادله و تجارت محصوالت بین مناطق است.

y  در تجارت  برآورد  برای   Charm از روش  ایران  در  مرتبه  اولین  برای  مطالعه  این  در 
برای  ایران صرفا  در   Charm روش  تاکنون  است.  شده  استفاده  منطقه ای  چند  حالت 
ایجاد جدول داده-ستانده تک منطقه ای استفاده شده است. با توجه به اینکه در روش 
Charm تجارت محصوالتی برآورد می گردد که در منطقه مورد نظر تولید و مصرف 
تاکنون  که  منطقه  هر  واقعی  اقتصادی  توان  از  بخشی  مطالعه  این  انجام  با  باشند،  شده 
نادیده گرفته شده محاسبه می گردد. ایران کشور چهارفصلی است که تولیدات متنوعی 
با حجم باال در سراسر آن تولید و بین استان های کشور توزیع می گردد، محاسبه میزان 
و نحوه توزیع این بخش از تولیدات مناطق، شناخت کامل تری از اقتصاد منطقه ای در 
ایران فراهم می کند که می تواند در ایجاد توازن منطقه ای و برنامه ریزی جهت توسعه 

ظرفیت های تولید و اشتغال موثر باشد.
y  یا تجارت همزمان دوطرفه از یک Cross Hoaling از نتایج ضمنی این مطالعه برآورد

نوع کاال برای هر منطقه است که تاکنون در مطالعات برآورد نگردیده است.

در مجموع درواقع با عنایت به مزیت روش Charm در برآورد تجارت همزمان کاالهای 
همگنی که در منطقه تولید و مصرف می شوند، بخش جدیدی از ظرفیت اقتصادی و تجاری 

مناطق کشور شناسایی گردید.
ابتدا به بررسی ارزش افزوده مناطق نه گانه می پردازیم. این رقم برای استان های کشور، 
ایران منتشر می شود. در جدول زیر  در قالب 15 بخش و 72 زیر بخش توسط مرکز آمار 
استان های  تجمیع  به وسیله  گانه  نه  مناطق  داخلی  ناخالص  تولید  نتیجه  در  و  افزوده  ارزش 

موجود در منطقه در قالب 15 بخش ارائه شده است :
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ی در سال 1390 )میلیارد ریال(
ی جار

ت ها
ک استان به قیم

شور به تفكی
ی ك

صاد
ی اقت

ت ها
ش افزوده رشته فعالی

دول 1- ارز
ج

ت ها
شرح فعالی

شمال
آذربایجان

س
زاگر

خوزستان
س

فار
البرز جنوبی

مرکزی
ب شرقی

جنو
خراسان

كشاورزی ، شكار و جنگلداری
774776

58263
57718

36825
51885

71037
38161

54419
47274

ماهیگیری
3490

593
1160

2127
1692

800
754

5943
158

معدن
1025

3018
42414

897464
50841

6662
14075

21701
2751

ت
صنع

36582
59330

32751
110662

79254
297910

162351
67667

41509
تأمین آب، برق و گاز طبیعی 

24529
32212

21362
42496

102208
104689

56182
24392

31766
ساختمان 

29097
28929

29833
18426

20844
126076

30209
22858

33145
عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و كاالها

74225
65892

65097
35910

42598
348151

97452
49777

68459
هتل و رستوران

6343
4413

2513
2073

2696
20727

4166
2839

8018
حمل و نقل ، انبارداری و ارتباطات

33103
25710

19830
28032

23519
226736

34900
33464

26767
واسطه گری های مالی

7824
6925

5372
4453

6072
120676

10033
5606

6560
ب و كار

مستغالت ، كرایه و خدمات كس
44625

37330
39349

23454
43520

381223
45268

27257
58234

اداره امورعمومی و خدمات شهری
21718

28854
34029

22922
19714

105180
24129

22585
25224

ش
آموز

19140
19840

20785
14423

15804
64217

21624
18346

23020
ت و مددكاری اجتماعی 

بهداش
19138

18552
19612

15125
15821

73017
16482

14889
17334

سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی
8546

7947
6411

4320
4767

48193
7580

4649
8978

جمع
404160

397807
398238

1258713
481236

1995293
563368

376393
399197

ص مالیات بر واردات
خال

5099
5071

3487
6357

5672
22412

8209
4925

3972
ت بازار(

ص داخلی  )به قیم
محصول ناخال

409259
402878

401725
1265070

486908
2017705

571577
381318

403169
ت بازار(

ت  )به قیم
ص داخلی بدون نف

محصول ناخال
408879

386880
357400

323713
431330

1897150
570941

344274
402667

ب های منطقه ای - مرکز آمار ایران 
ماخذ: حسا
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به منطقه  با نفت، مربوط  ناخالص داخلی هم در حالت بدون نفت و هم  باالترین محصول 
البرز جنوبی و پایین ترین سطح محصول داخلی مربوط به منطقه جنوب شرقی است.

بیشترین حجم ارزش افزوده در منطقه شمال در بخش کشاورزی، در منطقه آذربایجان 
در بخش عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کاالها، در منطقه زاگرس در 
در  منطقه خوزستان  در  کاالها،  و  نقلیه  وسایل  تعمیر  فروشی،  فروشی، خرده  عمده  بخش 
بخش معدن )مشتمل بر نفت، گاز و سایر معادن(، در منطقه فارس در بخش تامین آب، برق 
، کرایه و خدمات کسب و کار،  البرزجنوبی در بخش مستغالت  و گاز طبیعی، در منطقه 
منطقه  در  و  بخش صنعت  در  منطقه جنوب شرقی  در  بخش صنعت،  در  مرکزی  منطقه  در 

خراسان در بخش عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کاالها است.
یافته های  اساس  بر  ایران  مناطق  بین المللی  و  بین منطقه ای  بررسی حجم تجارت  به  حال 

پژوهش می پردازیم. 

حجم تجارت منطقه ای هر یک از مناطق نه گانه به تفکیک به شرح جدول )2( می باشد:

جدول 2- حجم تجارت منطقه ای در سال 1390 )میلیارد ریال(

سهم از تجارت بین منطقه ای تجارت بین منطقه ای منطقه

7 59618 شمال

6 52171 آذربایجان

6 52010 زاگرس

19 166048 خوزستان

8 65865 فارس

31 264547 البرز جنوبی

11 93967 مركزی

5 45674 جنوب شرقی

7 58240 خراسان

100 858140 جمع

ماخذ: یافته های تحقیق

حجم تجارت منطقه ای کل کشور 858140 میلیارد ریال است. در بین مناطق نه گانه، بیشترین 
ریال و سهم  میلیارد  رقم 264547  با  البرز جنوبی  منطقه  به  مربوط  منطقه ای  تجارت  حجم 
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31 درصدی و کمترین حجم تجارت منطقه ای مربوط به منطقه جنوب شرقی با رقم 45674 
میلیارد ریال و سهم پنج درصدی است.

 )3( جدول  به شرح  تفکیک  به  نه گانه  مناطق  از  یک  هر  در  بخش  هر  تجارت  حجم 
می باشد:

جدول 3- میزان واردات هر منطقه از منطقه دیگر در سال 1390 )میلیارد ریال(

خدمات ساختمان و انرژی صنعت معدن کشاورزی منطقه / بخش

11873 7998 16166 4 23577 شمال

11289 9016 18920 10 12937 آذربایجان

10610 12635 10364 113 18288 زاگرس

7910 3298 57911 94822 2107 خوزستان

8993 24165 25898 135 6675 فارس

126725 14743 118160 26 4893 البرز جنوبی

13672 4612 72901 49 2733 مرکزی

9632 3457 19716 72 12796 جنوب شرقی

18263 13568 14027 10 12372 خراسان

218967 93492 354063 95241 96378 جمع

ماخذ: یافته های تحقیق

منطقه -  در  کشاورزی،  بخش  در  شمال  منطقه  در  بین منطقه ای  تجارت  حجم  بیشترین 
آذربایجان در بخش صنعت، در منطقه زاگرس در بخش کشاورزی، در منطقه خوزستان 
در بخش معدن )مشتمل بر نفت، گاز و سایر معادن(، در منطقه فارس در بخش صنعت، 
در منطقه البرزجنوبی در بخش خدمات، در منطقه مرکزی در بخش صنعت، در منطقه 

جنوب شرقی در بخش صنعت و در منطقه خراسان در بخش خدمات است.
در بین بخش های پنج گانه، بیشترین حجم تجارت بین منطقه ای در بخش صنعت با سهم - 

41 درصد و کمترین حجم تجارت بین منطقه ای در بخش ساختمان و انرژی است.
میزان -  به  منطقه شمال  به  مربوط  منطقه ای  باالترین حجم تجارت  در بخش کشاورزی 

به  مربوط  منطقه ای  تجارت  حجم  کمترین  و  درصد   24 سهم  با  ریال  میلیارد   23577
منطقه خوزستان به میزان 2107 میلیارد ریال است.
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میزان -  به  منطقه خوزستان  به  مربوط  منطقه ای  تجارت  باالترین حجم  معدن   در بخش 
94822 میلیارد ریال با سهم بیش از 99 درصد و کمترین حجم تجارت منطقه ای مربوط 

به منطقه شمال چهار میلیارد ریال است.
در بخش صنعت باالترین حجم تجارت منطقه ای مربوط به منطقه البرز جنوبی به میزان - 

به  منطقه ای مربوط  با سهم 33 درصد و کمترین حجم تجارت  میلیارد ریال   118160
منطقه زاگرس 10364 میلیارد ریال است.

در بخش ساختمان و انرژی باالترین حجم تجارت منطقه ای مربوط به منطقه فارس به - 
میزان 24165 میلیارد ریال با سهم 26 درصد و کمترین حجم تجارت منطقه ای مربوط 

به منطقه خوزستان 3298 میلیارد ریال است.
در بخش خدمات باالترین حجم تجارت منطقه ای مربوط به منطقه البرز جنوبی به میزان - 

به  منطقه ای مربوط  با سهم 58 درصد و کمترین حجم تجارت  میلیارد ریال   126725
منطقه خوزستان 7910 میلیارد ریال است.

بخش،  تفکیک  به  دیگر  منطقه  هشت  از  یک  هر  با  منطقه  هر  برای  منطقه ای  تجارت 
به شرح ستون های مقابل نام هر منطقه در جدول ذیل می باشد:

جدول 4-حجم تجارت منطقه ای به تفكیک بخش و طرف های تجاری در سال 1390 
)میلیارد ریال(

خراسانجنوب شرقیمرکزیالبرز جنوبیفارسخوزستانزاگرسآذربایجانشمالبخشمنطقه

419059236822162158588541444007-كشاورزی 

00400000-معدن 
9054962771123956533488943671-صنعتشمال

ساختمان و  
8431182308226113794313231269-انرژی

64760845351672667845521047-خدمات 
2835327103575942419841918-3655كشاورزی 
01000000-0معدن 

58532691462667041151113792-913صنعتآذربایجان 

ساختمان و  
1349352257915734923691448-854انرژی

5774304896889743524993-645خدمات 
4931563114664029972897-55213030كشاورزی 
 

زاگرس
11200000-00معدن
174678135632198595423-487571صنعت
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خراسانجنوب شرقیمرکزیالبرز جنوبیفارسخوزستانزاگرسآذربایجانشمالبخشمنطقه

ساختمان و  
515377623047215402120-12501409انرژی

4034586453696491930-605575خدمات 
14910961286277-527289409كشاورزی 
30527591210994163822341-852232525491معدن 

5064231061425638552743-316137002027صنعتخوزستان 

ساختمان و  
883539169126496-292330462انرژی

3374749512361684-445423398خدمات 
364203952921-17549631361157كشاورزی 
0000-000135معدن 

9325575315561107-127614938184570صنعتفارس

ساختمان و  
5139160812054729-2788314344041149انرژی

5427586413782-509484454339خدمات 
146684662-1261692978113357كشاورزی 
000-000260معدن 

البرز
3651598757026-8097947751912900712972صنعتجنوبی

ساختمان و 
8636472540-1497168823656174524انرژی

187831323325090-1631215509145771086712355خدمات
373361-68837853461195143كشاورزی 
00-0004800معدن 

51123637-41924906268715016671530637صنعتمركزی
ساختمان و 

179704-4154686561711254765انرژی

6411216-7917527075275998439خدمات 
1894-3610198128003231022749418كشاورزی 

0-00072000معدن جنوب
827-95311166113415152769684299صنعتشرقی

ساختمان و 
521-307346485127928566177انرژی

840-5465194883644145831629خدمات 
-3472190526933109837214031885كشاورزی 
-000100000معدن 

-6677804282386106348743007813صنعتخراسان

ساختمان و  
-13581531214556041022503783587انرژی

-10801027965720818115311244876خدمات 

ماخذ: یافته های تحقیق

با توجه به محاسبات انجام شده در این مطالعه:
دیگر -  به عبارت  یا  منطقه  هر  تجاری  شریک  مهمترین  شده  انجام  محاسبات  اساس  بر 
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منطقه  ترتیب  بدین  گردید؛  شناسایی  مناطق  بین  در  منطقه ای  تجارت  حجم  بیشترین 
خوزستان بیشترین حجم تجارت را با منطقه فارس دارد؛ مناطق ساحل شمال، آذربایجان، 
منطقه  با  را  تجارت  بیشترین حجم  خراسان  و  مرکزی، جنوب شرقی  فارس،  زاگرس، 
البرزجنوبی دارند و منطقه البرزجنوبی بیشترین حجم تجارت را با منطقه مرکزی دارد. 
برآورد   Charm روش  به  که  کشور  صادرات  کل  از  سهم  و  مناطق  بین المللی  صادرات 

گردیده، به شرح جدول زیر می باشد:

جدول 5- صادرات بین المللی مناطق در سال 1390 )میلیارد ریال(

خوزستان زاگرس آذربایجان  شمال
بخش / منطقه

درصد صادرات درصد صادرات درصد صادرات درصد صادرات

0/1 2192 0/2 3811 0/2 3802 0/3 5147 کشاورزی

53 859574 2/5 40363 0/2 3692 0/1 1349 معدن

2/5 40007 0/7 11770 1/3 21485 1/1 18358 صنعت

0/3 4602 0/3 4698 0/3 5126 0/3 4826 ساختمان و انرژی

0/6 9370 0/8 12569 0/8 13373 0/9 14065 خدمات

56/4 915745 4/5 73211 2/9 47469 2/7 43745 جمع

خراسان جنوب شرقی مرکزی البرز جنوبی  فارس
بخش / منطقه

درصد صادرات درصد صادرات درصد صادرات درصد صادرات درصد صادرات

0/2 3291 0/2 3838 0/2 2843 0/3 5089 0/2 3494 کشاورزی

0/2 3706 1/6 25939 1/1 17408 0/6 9361 3 48337 معدن

1 15929 1/4 22390 3/1 50335 7/5 122189 1/8 29410 صنعت

0/3 5596 0/3 4172 0/4 6437 1/3 20577 0/5 7837 ساختمان و 
انرژی

0/1 16195 7 11410 1 16195 4/9 80202 0/7 10653 خدمات

2/8 44718 4/2 67749 5/7 93218 14/6 237418 6/1 99730 جمع

ماخذ: یافته های تحقیق

صادرات -  از  درصدی   56/4 سهم  با  خوزستان  منطقه  صادرکننده،  منطقه  بزرگ ترین 
بین المللی کشور است که عمده صادرات آن در بخش معدن می باشد. بخش معدن 94 

درصد صادرات منطقه خوزستان را تشکیل می دهد.
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کم ترین صادرات بین المللی کشور مربوط به منطقه شمال می باشد.- 
بیشترین حجم صادرات بین المللی در بین بخش ها، در منطقه شمال، مرکزی، آذربایجان - 

و البرزجنوبی در بخش صنعت، در منطقه زاگرس، خوزستان، جنوب شرقی و فارس در 
بخش معدن و در منطقه خراسان در بخش خدمات است.

بزرگ ترین صادر کننده بخش کشاورزی منطقه شمال با سهم 15/4 درصدی )و سپس - 
البرز جنوبی(، در بخش معدن منطقه خوزستان با سهم 85 درصدی،  با تفاوت اندکی 
در بخش صنعت منطقه البرز جنوبی با سهم 37 درصدی، در بخش ساختمان و انرژی 
البرزجنوبی با سهم  البرزجنوبی با سهم 32 درصدی و در بخش خدمات منطقه  منطقه 

44 درصدی است.
واردات بین المللی مناطق و سهم از کل واردات کشور که به روش Charm برآورد گردیده، 

به شرح جدول زیر می باشد:

جدول 6- واردات بین المللی مناطق در سال 1390   )میلیارد ریال(

خوزستان زاگرس آذربایجان  شمال
بخش / منطقه

درصد واردات درصد واردات درصد واردات درصد واردات

0/4 3903 0/4 4775 0/5 5096 0/6 6520 کشاورزی

0 896 0 137 0 308 0 280 معدن

8/2 87411 3/4 36370 5/2 55005 4/8 50560 صنعت

0/4 3861 0/3 3130 0/3 3902 0/3 3410 ساختمان و انرژی

0/9 9575 1 11119 1/1 11855 1/2 12497 خدمات

9/8 103881 5/2 55531 7/1 75865 6/9 73268 جمع

خراسان جنوب شرقی مرکزی البرز جنوبی  فارس
بخش

درصد واردات درصد واردات درصد واردات درصد واردات درصد واردات

0/4 4338 0/5 5160 0/5 4992 1 10204 0/5 5008 کشاورزی

0 250 0 271 0/1 615 0/2 1611 0 349 معدن

4/3 46018 5/2 54845 10/4 109960 27/2 288612 6/7 71194 صنعت

0/4 3786 0/3 3083 0/5 5058 1/5 16038 0/5 5099 ساختمان و انرژی

1/3 14049 0/1 10226 1/4 14425 6/4 67968 0/9 10051 خدمات

6/4 68441 6/9 73586 12/7 135051 36/2 384433 8/6 91700 جمع

ماخذ: یافته های تحقیق
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بزرگ ترین منطقه واردکننده، منطقه البرز جنوبی با سهم 36/2 درصدی از واردات کل - 
کشور است. عمده واردات این منطقه در بخش صنعت است که سهم 75 درصدی از 

واردات منطقه دارد.
کوچک ترین منطقه واردکننده، منطقه زاگرس می باشد.- 
بزرگ ترین منطقه واردکننده در کلیه بخش های پنج گانه منطقه البرزجنوبی می باشد.- 
بیشترین واردات بین المللی همه مناطق در بخش صنعت می باشد.- 

جمع بندی و مالحظات

درواقع با عنایت به مزیت روش Charm در برآورد تجارت همزمان کاالهای همگنی که در 
منطقه تولید و مصرف می شوند، بخش جدیدی از ظرفیت اقتصادی و تجاری مناطق کشور 
شناسایی گردیده و محاسبات الزم انجام شد. بر اساس یافته های تحقیق و تحلیل های ارائه 

شده:
تجارت -  حجم  بیشترین  و  ریال  میلیارد   858140 کشور  کل  منطقه ای  تجارت  حجم 

منطقه ای مربوط به منطقه البرز جنوبی با رقم 264547 میلیارد ریال و سهم 31 درصدی 
است. مهمترین شریک تجاری مناطق برای منطقه خوزستان، منطقه فارس است؛ مناطق 
مهمترین  خراسان  و  جنوب شرقی  مرکزی،  فارس،  زاگرس،  آذربایجان،  ساحل شمال، 
شریک  مهمترین  البرزجنوبی  منطقه  و  می باشد  البرزجنوبی  منطقه  تجاری شان  شریک 

تجاری اش منطقه مرکزی است. 
باالترین حجم تجارت منطقه ای بخش ها، در بخش کشاورزی مربوط به منطقه شمال با - 

سهم 24 درصدی، در بخش معدن مربوط به منطقه خوزستان با سهم از 99 درصدی، 
در بخش صنعت مربوط به منطقه البرز جنوبی با سهم 33 درصدی، در بخش ساختمان 
و انرژی مربوط به منطقه فارس با سهم 26 درصدی و در بخش خدمات مربوط به منطقه 

البرز جنوبی با سهم 58 درصدی است.
بخش -  در  زاگرس  و  شمال  مناطق  در  مناطق،  بین منطقه ای  تجارت  حجم  بیشترین 

کشاورزی، در مناطق آذربایجان، فارس، مرکزی و جنوب شرقی در بخش صنعت، در 
منطقه خوزستان در بخش معدن، در مناطق البرزجنوبی و خراسان در بخش خدمات است. 
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به عالوه در بین بخش های پنج گانه، بیشترین حجم تجارت بین منطقه ای در بخش صنعت 
با سهم 41 درصد و کمترین حجم تجارت بین منطقه ای در بخش ساختمان و انرژی است.

و -  گانه  نه  مناطق  بین  در  را  بین منطقه ای  تجارت  حجم  بیشترین  جنوبی  البرز  منطقه 
موقعیت  دلیل  به  منطقه  این  است.  دارا  را  داخلی  ناخالص  محصول  باالترین  همچنین 
در  دارد.  دیگر  منطقه  هشت  با  را  فاصله  کمترین  جغرافیایی،  لحاظ  به  خود  مرکزی 
به  که  کشور  از  مناطقی  می دهد،  نشان  بین منطقه ای  تجارت  حجم  رتبه بندی  مجموع 
مرکزی(،  منطقه  و  جنوبی  البرز  )منطقه  دارند  قرار  کشور  مرکز  در  جغرافیایی  لحاظ 
مناطق غیرمرکزی و مرزی کشور دارند.  به  نسبت  باالتری  بین منطقه ای  حجم تجارت 
همچنین منطقه البرز جنوبی بزرگ ترین واردات بین المللی را در کلیه بخش ها در بین 

مناطق دارد و ازنظر صادرات غیرنفتی نیز بزرگترین صادرکننده کشور است
منطقه خوزستان با سهم 56/4 درصدی از صادرات بین المللی کشور بزرگ ترین منطقه - 

 94 معدن  بخش  می باشد.  معدن  بخش  در  آن  صادرات  عمده  که  است  صادرکننده 
واردکننده  منطقه  بزرگ ترین  می دهد.  تشکیل  را  خوزستان  منطقه  صادرات  درصد 
از واردات کل کشور است. عمده  با سهم 36/2 درصدی  البرز جنوبی  منطقه  کشور، 
واردات این منطقه در بخش صنعت است که سهم 75 درصدی از واردات منطقه دارد.

توصیه سیاستی

که،  است  آن  دهنده  نشان  بخش ها  سایر  میان  در  بخش  یک  تجارت  سهم  بودن  باالتر 
مورد  منطقه  تولیدات  سایر  از  بیش  و  برخوردارند  مناسبی  بازار  از  بخش  آن  محصوالت 
استقبال مشتریان اعم از داخلی و خارجی می باشند لذا حفظ و گسترش بازار چنین محصوالتی 
می تواند با اطمینان بیشتری رشد اقتصادی باالتر برای منطقه را به همراه داشته باشد کما اینکه 
در مناطق مورد مطالعه سهم باال از تجارت با سهم باال ازارزش افزوده همسو است. به عالوه 
با توجه به اینکه در روش مورد استفاده در این مطالعه )Charm( فقط کاالهایی از هر منطقه 
تقویت کننده  لذا سیاستهای  باشند،  تولید و مصرف شده  منطقه  صادر می شوند که در آن 
تجارت مناطق، محرک رشد اقتصادی و افزایش تولید منطقه خواهند بود لذا، افزایش تولید 

در بخش های دارای سهم تجارت باال مورد تاکید است. 
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و -  بین الملل  تجارت  حیث  از  کشور  مناطق  ظرفیت های  تحقیق  این  از  حاصل  نتایج 
تجارت منطقه ای را نشان می دهد؛ توصیه ها و پیشنهادات به منظور تقویت همزمان تولید 

و تجارت مناطق نه گانه به شرح ذیل ارائه می گردد:
بیشترین -  و  کشاورزی  بخش  در  بین منطقه ای  تجارت  حجم  بیشترین  شمال  منطقه  در 

حجم تجارت بین المللی در بخش صنعت است. این در حالی  است که بررسی ارزش 
زیربخش   23 دارای  خود  که  صنعت  بخش  در  می دهد  نشان  شمال  منطقه  افزوده 
می باشد، بیشترین ارزش افزوده مربوط به زیربخش »ساخت محصوالت غذایی و انواع 
پیشنهاد  لذا  است  صنعت  بخش  افزوده  ارزش  از  درصدی   45 سهم  با  آشامیدنی ها« 
و  غذایی  صنایع  گسترش  راستای  در  اقتصادی  سیاست  شمال  منطقه  برای  می گردد 

فرآوری محصوالت کشاورزی صادرات محور باشد.
صنعت -  بخش  در  بین المللی  و  منطقه ای  تجارت  حجم  بیشترین  آذربایجان  منطقه  در 

درصدی   52 سهم  همچنین  و  دو  این  بودن  همسو  به  توجه  با  است.  گردیده  برآورد 
کک،  »ساخت  و  آشامیدنی ها«  انواع  و  غذایی  محصوالت  »ساخت  بخش  زیر  دو 
بخش  افزوده  ارزش  در  هسته ای«  سوخت های  و  نفت  تصفیه  از  حاصل  فراورده های 
صنعت این منطقه، تقویت بخش صنعت با تاکید بر دو زیر بخش مزبور توصیه می گردد.

در منطقه زاگرس، بیشترین حجم تجارت بین منطقه ای در بخش کشاورزی و بیشترین - 
 41 سهم  به  توجه  با  است.  گردیده  برآورد  معدن  بخش  در  بین المللی  تجارت  حجم 
درصدی زیر بخش »ساخت محصوالت غذایی و انواع آشامیدنی ها« گسترش صنایع 
غذایی و فرآوری محصوالت کشاورزی در این منطقه به صورت کلی توصیه می گردد. 
افزوده  ارزش  از  تنهایی 93 درصد  به  ایالم  استان  اینکه  به  توجه  با  به طور خاص،  اما 
بین المللی  تجارت  بیشترین حجم  دارای  بخش  عنوان  )به  زاگرس  منطقه  معدن  بخش 
منطقه( را ایجاد می کند برای این استان گسترش صنایع پایین دستی پتروشیمی پیشنهاد 
می گردد. همچنین با توجه به سهم 18 درصدی ارزش افزوده زیر بخش »ساخت سایر 
محصوالت کانی غیر فلزی« از بخش صنعت این منطقه و وجود سهم باالیی از معادن 
گسترش  مزبور  استان  دو  برای  کردستان،  و  لرستان  استان  دو  در  گاز(،  و  نفت  )غیر 
صنایع مرتبط با معادن موجود در دو استان و کاهش خام فروشی محصوالت معدنی، 

بمنظور افزایش ارزش افزوده صنایع مرتبط با مواد معدنی موجود، توصیه می گردد.
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در منطقه خوزستان بیشترین حجم تجارت منطقه ای و بین المللی در بخش معدن است - 
و 75 درصد تولید ناخالص داخلی این منطقه را نفت خام و گاز طبیعی تشکیل می دهد. 
همچنین 70 درصد ارزش افزوده بخش صنعت منطقه مربوط به دو زیر بخش »ساخت 
مواد  »ساخت  و  ای«  هسته  سوخت های  و  نفت  تصفیه  از  حاصل  فراورده های  کک، 
توصیه  گاز  و  نفت  با  مرتبط  توسعه صنایع  لذا  است  شیمیایی«  و محصوالت  شیمیایی 

می گردد.
در منطقه فارس بیشترین حجم تجارت بین منطقه ای در بخش صنعت و بیشترین حجم - 

تجارت بین المللی در بخش معدن برآورد گردیده است. سهم باالی تجارت بین المللی 
بوشهر می باشد. 63 درصد  استان  »نفت خام و گاز طبیعی«  به زیربخش  مربوط  منطقه 
و  شیمیایی  مواد  »ساخت  بخش  زیر  به  مربوط  منطقه،  صنعت  بخش  افزوده  ارزش 
با ساخت محصوالت شیمیایی  لذا گسترش صنایع مرتبط  محصوالت شیمیایی« است. 

توصیه می گردد.
در منطقه البرزجنوبی بیشترین حجم تجارت بین منطقه ای در بخش خدمات و بیشترین - 

حجم تجارت بین المللی در بخش صنعت است. در این منطقه با توجه به پایتخت بودن، 
مرکزیت جغرافیایی و برخورداری از بیشترین تجارت بین منطقه ای کشور )با اختالف 
فاحشی از سایر مناطق(، گسترش بخش خدمات اجتناب ناپذیر است. در حوزه صنعت 
نیز، چون 27 درصد زیر بخش »ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر« و 30 
درصد دیگر دو زیر بخش »ساخت محصوالت غذایی و انواع آشامیدنی ها« و »ساخت 
بخش  و  هستند  هسته ای«  سوخت های  و  نفت  تصفیه  از  حاصل  فراورده های  کک، 
صنعت مجموعا 31 درصد تولید ناخالص داخلی این منطقه را تشکیل می دهد گسترش 

صنایع موتوری و غذایی توصیه می گردد.
در منطقه مرکزی بیشترین حجم تجارت منطقه ای و بین المللی در بخش صنعت است. - 

با توجه به همسو بودن این دو و همچنین سهم 60 درصد ارزش افزوده دو زیربخش 
»ساخت کک، فراورده های حاصل از تصفیه نفت و سوخت های هسته ای« و »ساخت 
فلزات اساسی« از ارزش افزوده بخش صنعت، گسترش صنایع مرتبط با این دو زیربخش 

توصیه می گردد.
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در منطقه جنوب شرقی بیشترین حجم تجارت بین منطقه ای در بخش صنعت و بیشترین - 
باالی صادرات  است. سهم  برآورد گردیده  معدن  بخش  در  بین المللی  تجارت  حجم 
بخش معدن در منطقه جنوب شرقی، بدلیل وجود معادن گسترده )غیر از نفت و گاز( 
در استان کرمان است. همچنین سهم زیربخش »ساخت کک، فراورده های حاصل از 
53 درصد  منطقه  بخش صنعت  افزوده  ارزش  از  هسته ای«  و سوخت های  نفت  تصفیه 
می باشد که همراه با زیر بخش »ساخت فلزات اساسی« مجموعا 76 درصد ارزش افزوده 
بخش صنعت منطقه را تشکیل می دهند لذا گسترش این دو زیربخش توصیه می گردد.

خدمات -  بخش  در  بین المللی  و  منطقه ای  تجارت  حجم  بیشترین  خراسان  منطقه  در 
برآورد گردیده است. با توجه به همسو بودن این دو و وجود ساالنه بیش از 40 میلیون 
با  به عالوه  است.  ناپذیر  اجتناب  خدمات  بخش  گسترش  مقدس،  مشهد  در  گردشگر 
توجه به اینکه مجموع تولید ناخالص داخلی دو استان خراسان شمالی و جنوبی کمتر 
ارائه راهبردهای  استان خراسان رضوی است، در  ناخالص داخلی  تولید  پنجم  از یک 

منطقه ای برای این دو استان، الزم است بررسی جداگانه ای صورت گیرد.
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