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 چکیده
درصد  5/8بوده که  ISIC2یکی از کدهاي  "ايهاي هستههاي حاصل از تصفیه نفت و سوختفرآوردهساخت کک، "

د. پنج استان اصفهان، تهران، خوزستان، مرکزي و هرمزگان ادتشکیل می 1386ارزش افزوده بخش صنعت را در سال 
 اند. هداشتدر اختیار  1386درصد ارزش افزوده این بخش را در سال  90حدود 

 اي استفاده شده است. روشستانده منطقه -هاي داراي مزیت رقابتی در این بخش از تکنیک داده براي تعیین استان     
باشد. اما می  AFLQ بر بخش تخصصی تأکیدستانده استانی نیز روش غیر آماري سهم مکانی فلگ با  -ساخت جداول داده

 کنند.فاقد این بخش، به اشتباه این بخش را بخش کلیدي معرفی می استان هايبا استفاده از این روش اکثر 
ستانده منطقه ارائه  -م مکانی را براي ساخت جداول دادهاز سه  MFLQر نویسندگان مقاله روش جدیدت      
 باشد.ي میمناسب تردهند که قادر به ارائه نتایج بهتر و می
بخش کلیدي نبوده  ،دارنده این بخش از قبیل اصفهان استان هاي  AFLQنتایج مقاله نشان داد که در روش       

بخش مذکور کلیدي  ،خیلی کم از این بخش داشته (مانند خراسان رضوي)ی که به مقدار استان هایکه  درحالی
نتایج بهتري نشان داده است. در واقع این مقاله با مطالعه موردي بخش  MFLQاند. روش جدید محسوب شده

را نقد کرده و روش   AFLQروش مرسوم  "ايهاي هستههاي حاصل از تصفیه نفت و سوخت فرآوردهساخت کک، "
 دهد.ارائه میبهتري 

 
 ISIC2اي، بخش کلیدي، روش سهم مکانی، کد ستانده منطقه -جدول داده کلیدي:واژگان 
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 مقدمه -1
باشد. کشور ایران با داشتن آن می تأمینیکی از مباحث مهم قرن اخیر اقتصاد، بحث انرژي و زنجیره 

و سرنوشت ساز در عرصه سیاسی و اقتصادي منطقه  ذخایر عظیم نفتی و گازي، کشوري تعیین کننده
، کشوري 1404تواند ایران را در افق باشد. سیاست و خط مشی درست در زمینه انرژي میو جهان می
-گذار با جایگاه اول اقتصادي، علمی و فناوري در منطقه تبدیل کند. همچنین سیاستتأثیرقدرتمند و 

تواند مانع هدر رفتن منابع شده و می سب منابع در استان هاو توزیع مناهاي بهینه دولت در داخل 
 موجبات رشد اقتصاد را فراهم نماید.

ساخت کک، "بنام بخش  1بندي بین المللی تیپ صنایعاین مقاله یک بخش از کدهاي طبقه
کشور مورد مطالعه قرار  استان هايرا در  "ايهاي حاصل از تصفیه نفت و سوختهاي هستهفرآورده

باشند، را معرفی نموده است. اساس و بناي روش ی که در این بخش داراي مزیت میاستان هایده و دا
باشد. تغذیه این بخش از بخشهاي نفت، گاز، زغال اي میستانده منطقه -مورد استفاده، تکنیک داده
با اکثر  تقریباًمحصول بوده و  93کند اي بوده و محصوالتی که تولید میسنگ و سوختهاي هسته

 بخشهاي اقتصاد ایران در ارتباط است.
 ) و ترکیبی3(روش سهم مکانی (پیمایشی)، غیر آماري با روشهاي آماري 2ايستانده منطقه -داده

ترین راه با کمترین نیاز آماري و هزینه و آید. سادهدست میه (ترکیب روش آماري و غیر آماري) ب
  باشد.وقت روش غیر آماري سهم مکانی می

 روشهاي سهم مکانی روز به روز تکامل و گسترش یافته تا آخرین روش آن توسط فلگ و همکاران
)Flegg A. T. and Webber C. D. 2000 4بر بخش تخصصی تأکید) با نام سهم مکانی فلگ با 

ري ت معرفی شده است. هر چند این روش نسبت به سایر روشهاي قبلی سهم مکانی نتایج قابل قبول
واقعیات داشته است، ولی هنوز ایرادات و مشکالت خاص خود را دارد. استفاده از این روش  هنسبت ب

غیر قابل قبولی و تواند نتایج ، میمی شودکه تنها با ورود آمار و اطالعات خام وارد مباحث ریاضی 
آید یم به دستاي باید همواره نتایجی که از این روش حتی نتایج معکوسی ارائه دهد. اقتصاددانان منطقه

با آمار و اطالعات خام تست کنند. در بعضی از مطالعات صورت گرفته در ایران، این امر انجام نگرفته است 
؛ رضایی، 1386؛ جباري، 1386؛ ویسی، 1385اند(صبوري، به نتایج این روش اعتماد کامل کرده انو محقق
 ).1390ن مشاور آمایش البرز، ؛ شرکت مهندسا1386

ه ب "ايهاي حاصل از تصفیه نفت و سوختهاي هستهفرآوردهساخت کک، "این مقاله با مطالعه بخش 

1. International Standard Industrial Classification ( ISIC2) 
2. Regional Input - Output 
3. Location Quotient 
4. Adjusted Flegg Location Quotient (AFLQ) 
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ی که به میزان بسیار ناچیزي این استان هایپرداخته است. این مدل  AFLQموشکافی نقص مدل 
ند. در قسمت آخر مقاله کداراي مزیت در این بخش معرفی می استان هاياند، بخش را داشته

سازند. مدل را اندکی تغییر داده و مدل جدیدي از سهم مکانی می AFLQنویسندگان مقاله مدل 
 باشد.می  AFLQي نسبت به مدلقبول ترقادر به ارائه نتایج بهتر و قابل  ،نام گرفته 1MFLQ جدید که 

همانند بخشهاي تخصصی تعدیل ، بخشهاي ضعیف منطقه را نیز MFLQنویسندگان مقاله در مدل 
 2FLQ(فلگ و همکارانش در تبدیل مدل  بخشندکنند و کار فلگ در آخرین مرحله را تقارن میمی

اند و بخشهاي ضعیف را تعدیل تنها بخشهاي قوي و تخصصی را در نظر گرفته AFLQبه مدل 
هاي فرآوردهساخت کک، "داراي مزیت در بخش  استان هايدر شناسایی  MFLQنمایند). مدل نمی

 عمل نموده است. AFLQبهتر از مدل  "ايحاصل از تصفیه نفت و سوختهاي هسته
 

 ضریب تمرکز مکانی بیان نظري -2
ا اي را در قیاس ب(سهم مکانی)، روشی است که به طور ریاضی، اقتصاد منطقه ضریب تمرکز مکانی

کند. این روش به طور گسترده از دهه قتصاد ملی، ارزشگذاري میاقتصاد مرجع بزرگتر، معموالً ا
اي مورد استفاده قرار گرفت (جدول توسط محققان حوزه جغرافیاي اقتصادي و اقتصاد منطقه 1940

 ).1384ستانده یزد، -داده
 
 3سهم مکانی ساده -1-2

از لحاظ ریاضی یکسان که البته  هاي متنوعی براي محاسبه ضریب تمرکز مکانی ارائه شدهشیوه
 تواند بر اساسهستند و تفاوت آنها از نظر متغیرهاي مورد استفاده است. ضریب تمرکز مکانی می

ب ضری ،و ... محاسبه شود. به طور کلی فعالیت هامتغیرهاي مختلفی مانند ارزش افزوده یا اشتغال 
دوره  بندي ومقایسه از نظر طبقه تواند با استفاده از هر نوع اطالعاتی که قابلیتتمرکز مکانی می

زمانی بین منطقه و اقتصاد مرجع (معموالً ملی) داشته باشد، محاسبه شود (مهندسان آمایش و توسعه 
 گردد.). سهم مکانی ساده با استفاده از فرمول زیر محاسبه می1390البرز، 

)1(                                                                                    LQ =  (Xir/Xr)
(Xin/Xn)

= Xir
Xin

× Xn
Xr

 

، کل ارزش افزوده (کل تولید) r ،Xrام در منطقه  i، ارزش افزوده (تولید) فعالیت Xir در آن، که
تولید) ، کل ارزش افزوده (کل Xn ام در کل کشور و i، ارزش افزوده (تولید) فعالیت r ،Xinمنطقه 

1. Modified on  Flegg Location Quotient 
2. Flegg Location Quotient 
3. Simple Location Quotient 
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دهد که صورت کسر بزرگتر از مخرج کسر بوده و در این نشان می ،باشد LQ>1کشور است. اگر 
داراي  iدر سطح ملی بوه و منطقه در بخش  iدر منطقه بیشتر از سهم بخش  iسهم بخش  ،حالت

دهد که سهم تولید بخش مذکور در منطقه کمتر از نشان می ،باشد LQ<1مزیت رقابتی است. اگر
مزیتی ندارد (شرکت مهندسان آمایش و  iم تولید بخش در سطح ملی بوده و منطقه در بخش سه

 ).1390توسعه البرز،
تفسیر کرد. اگر  iمنطقه در بخش  يتوان به صورت اضافه عرضه و اضافه تقاضاسهم مکانی را می

LQ>1 تواند نیازهاي بخش دهد که منطقه میباشد نشان میi  نماید و منطقه در  تأمینرا در منطقه
را در سطح منطقه و ملی  iاین بخش با اضافه عرضه مواجه است (البته در صورتی که تقاضاي بخش 

توان  iبخش  يدهد که منطقه در برآورد تقاضانشان می ،باشد LQ<1یکسان در نظر بگیریم). اگر 
 ).Miller R. E. and Blair P. D. 2009کمتري دارد و براي رفع نیازهایش نیاز به واردات دارد (
نشان  ijAکه  می شودساخته  ijA×i=LQijRضرایب فنی منطقه از ضرایب فنی ملی به صورت 

داراي در منطقه  iو بخش  LQ>1بیانگر ضرایب فنی منطقه است. اگر  ijRضرایب فنی ملی و  دهنده
جایگزین ضرایب فنی منطقه  iبوده و ضرایب فنی ملی در بخش  LQ=1که  می شودفرض  ،مزیت باشد
توانسته تمام نیازهاي منطقه را پاسخ گفته و  iکه بخش  می شودگردد. در این حالت فرض می iدر بخش 

نیاز به واردات داشته و ضریب  iباشد، بخش   LQ<1اش را به سایر مناطق صادر کند. اگراضافه عرضه
 i. در این حالت میزان واردات بخش iLQ-=(1ijM(×ijR-ij=AijA) برابر است با: ijMواردات بخش (

 میزان صادرات بخش مشخص ،در بخش قبلی که سهم مکانی بزرگتر از یک بود حالی کهمشخص است در 
 ).Flegg A. T. et al 1995 & 1997؛ Miller R. E. and Blair P. D. 2009نیست (

را زیر  ij<AijR)، عبارت  McCann P. and Dewhurst J. H. L. 1998( کان و دوهرستمک     
بردند و دلیل آنها این است که اگر ضرایب فنی ملی متوسط ضرایب فنی مناطق باشند، آنگاه  سؤال

که  يهمان طوردر برخی از بخشها و در بعضی مناطق ضرایب منطقه باید بزرگتر از متوسط باشند، 
 .باشند بعضی ضرایب مناطق کوچکتر از متوسط جامعه می

 
 مکانی متقاطع عرضه و تقاضا سهم -2-2

 می شود:زیر ساخته  به صورتسهم مکانی متقاطع با استفاده از سهم مکانی 
)2            (                                          CILQ = LQi

LQj
=  (Xir/Xin)

(Xjr/Xjn)
× Xn/Xr

Xn/Xr
= (Xir/Xin)

(Xjr/Xjn)
 

یک ماتریس بوده که با ضرب درایه به درایه در ماتریس ضرایب فنی  ،سهم مکانی متقاطع باال
 ).Flegg A. T. et al 1995 & 1997( می شودکشور، ضرایب فنی منطقه ساخته 
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)3              (                                                   �
Rij = Aij                    if CILQij ≥ 1
Rij = CILQij × Aij   if CILQij < 1 

CILQ>1 که تولید بخش دهد نشان میi  منطقه نسبت به تولید بخشi  ملی بزرگتر از تولید
  iهاي بخشاز داده jباشد. بنابراین تمام نیازهاي بخش ملی می  jمنطقه نسبت به تولید بخش jبخش 

در داخل  iهاي بخش از داده jنیازهاي بخش  ،باشد CILQ<1گردد؛ و اگر می تأمیندر درون منطقه 
). تمام اعداد Miller R. E. and Blair P. D. 2009د (افت می ازینگردد و به واردات نمی تأمینمنطقه 

یک شده، در نتیجه تعدیلی از ملی به منطقه  CILQبرابر شدن صورت و مخرج کسر  دلیلروي قطر به 
 ACILQقرار بگیرد، ماتریس   CILQگیرد. اگر اعداد سهم مکانی ساده روي قطر ماتریس صورت نمی

 ).Flegg A. T. et al 1995(می شود ساخته 
 

 AFLQو  FLQسهم مکانی شبه لگاریتیمی  -3-2
ملی آورده شده است. در این  iمنطقه به  iو نسبت بخش   n/XrXاندازه منطقه  ،در سهم مکانی ساده

 تنها بخش فروش آورده شده و توجهی به بخش خریدار نشده است. در سهم مکانی متقاطع  ،روش
CILQ1اندازه منطقه از بین رفته است. راند ،، اما در این روشر دو طرف عرضه و تقاضا آورده شدهه 

نسبت بخش خریدار، نسبت بخش فروشنده و اندازه منطقه باشد  ءاي که شامل هر سه جزیک رابطه
 :)Round J. I. 1978( را ارائه داد که به این صورت است

)4                                                             (                            SLQij = LQir
log2 1+LQj

  
log2، باشد 1jLQ=وقتی  1 + LQj = 112F

گر  ،آورد به دستاي که راند . رابطهi=LQijSLQآنگاه  2
نیاورد. فلگ و همکارانش طی  به دستچه هر سه مزیت را داشت ولی نتایج جالبی با تجربیات و واقعیات 

اند که نتایج بهتري نسبت به سایر روشها ارائه روش دیگري را جایگزین روش راند کرده ،ارائه چند مقاله
 ).Flegg A. T. et al 1995 & 1997( مشهور شد FLQبه روش فلگ  دهد. روش آنهامی

)5               (                                                                          FLQij = λ × CILQij  
λ ،که در این رابطه = log2(1 + Xr

Xn
)δ  وδ  عددي بین صفر و یک است. اینکهδ  چه عددي است

 تبه دسستانده چند منطقه  -زیاد واضح نیست ولی فلگ و همکارانش نشان دادند هنگامی که داده

1.Round 
log2(1. فرم 2 + 𝐿𝐿𝐿𝐿𝑗𝑗)  اختیاري است. این ساده ترین فرمولی است که براي سهم مکانی می تواند مورد استفاده

قرار بگیرد یا براي هر سهمی که متوسط آن عدد یک باشد؛ زیرا اگر سهم عدد متوسط خود یعنی یک را اختیار کند، 
دد، تی که کوچکتر از یک گرفرمول برابر یک شده و اگر از متوسط بیشتر شود، فرمول بزرگتر از متوسط و در صور

 .(Round, 1978)فرمول کمتر از یک می شود 
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ي واقعیت هادر موقعیتهاي مختلف انطباق بیشتري با  δ = 3/0کارکرد بهتري دارد و  δ = 3/0 ،آیدمی
آورد و  به دستستانده مناطق فنالند را  -، دادهFLQ) با روش Tohmo T. 2004جامعه دارد. توهمو (

 مشاهده کرد. CILQ و   LQنتایج بهتر این روش را با روشهاي 
) سهم مکانی فلگ را با توجه به بخشهاي Flegg A. T. and Webber C. D. 2000فلگ و وبر (

آورد. آنها یک ویژگی خاصی را براي بخشهاي تخصصی یا بخشهایی که  به دستتخصصی منطقه 
کان و دوهرست مک سؤالاند. این کارشان جواب به م مکانی آنها باالي یک است، قائل شدهسه

)McCann P. and Dewhurst J. H. L. 1998 بود که چرا ضرایب منطقه بزرگتر از ضرایب ملی (
شهرت یافت و آخرین مرحله تکامل روشهاي سهم مکانی است  AFLQباشند؟ روش آنها که به نمی

 می آید: به دستاز رابطه زیر 

)6                         (�
AFLQij = log2(1 + LQjr) × FLQijr                     if    LQj > 2
AFLQij = FLQijr                                                     if    LQj ≤ 2 

log2(1مقدار  + LQj) اند. اگر سهم مکانی باالتر از دو از راند گرفته  اي است که فلگ و وبرایده
عبارت  5و  1بین  LQمی دارد. براي ز یک بزرگتر است و افزایش لگاریتمقدار این عبارت ا ،باشد

log2(1 + LQjr)  باشدمی 58/2تا  1بین. 
 

 1MFLQو ارائه مدل پیشنهادي  AFLQنقدي به روش  -4-2
روش سهم مکانی را بسط و گسترش دادند که آخرین  2000و  1997، 1995فلگ و همکاران در 

سهم مکانی ( بر بخش تخصصی تأکیدروش سهم مکانی مشهور به سهم مکانی شبه لگاریتمی فلگ با 
سهم مکانی باالي دو را بخشهاي تخصصی و بومی  2004تعدیلی فلگ) می باشد. توهمو نیز در سال 

 نظر گرفته است.و قوي در 
ستانده ملی به  -ها در جهان امروز بخصوص در ایران، براي تبدیل جدول دادهروش سهم مکانی 

گیرد. هرچند این روش از سهم مکانی ساده ستانده منطقه، فراوان مورد استفاه قرار می -جدول داده
SLQ  به سهم مکانی متقاطعCILQ  و متقاطع تعدیلیACILQ  و سپس به سهم مکانی فلگFLQ 

تکامل یافت ولی هنوز این روش داراي ایراد و اشکال  AFLQو نهایتاً به سهم مکانی تعدیلی فلگ 
سهم مکانی بخش خریدار در مخرج کسر واقع شده و در صورتی که اعداد  CILQاست. در ماتریس 

وش . در رشود می، دچار مشکل (زیر نیم) باشند سهم مکانی خیلی بزرگ (باالي دو) یا خیلی کوچک
AFLQ  که بر مبناي ماتریسCILQ  بخش  نشان دهنده، اعداد بزرگ سهم مکانی می شودساخته

(زیر نیم) که  شوند ولی در اعداد کوچکتعدیل می 2log(LQ+1)تخصصی و قوي بوده و با ضریب 

1. Modified on Flegg Location Quotient 
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لگ و کار ف ،ارت دیگرتعدیلی صورت نگرفته است. به عب ،باشدبخشهاي ضعیف منطقه می نشان دهنده
آنها بخشهاي قوي را تعدیل نموده ولی به بخشهاي  ،همکاران در آخرین مرحله تقارن ندارد یا به عبارت دیگر

  کان و دوهرست بود).(کار آنها تنها براي جواب به پرسش مک کننداي نمیضعیف توجه و اشاره
 Tohmoاز مقاله توهمو ( ،باشدمرز بین بخش عادي و بخش تخصصی می نشان دهندهکه  2عدد  

T. 2004(  باشد و براي  که مرز بین بخش ضعیف و بخش عادي می 5/0گرفته شده است اما عدد
دالیل خاصی براي انتخاب آن وجود دارد. دلیل اول طبق  ،اولین بار در این مطالعه استفاده شده است

نصف متوسط سهم مکانی است.  5/0عدد  وبرابر متوسط سهم مکانی  2یعنی  2نظر توهمو که عدد 
 30 براي بررسی را اند که بهترین نتیجهاعداد دیگري نیز تست شده ،دلیل بعدي اینکه در مطالعه

 داده است.  5/0مقدار  ،استان
را در دو جا مورد استفاده قرار داده اند. این فرمول ساده  2log(LQ+1)فلگ و همکارانش فرمول  

ید مف ،ندمی باشاین فرمول را براي ضرایبی که داراي متوسط یک  که ابتدا توسط راند ارائه شد
 به صورتتواند افزایش و کاهش اعداد را (متوسط سهم مکانی یک است). این فرمول می داندمی

 ،را با این فرمول ساخته و در آخر λفلگ ابتدا ضریب  .نمایدافزایش یا کاهش لگاریتمی تبدیل 
براي تعدیل بخشهاي ضعیف این  ،اند. در این مطالعهبخشهاي تخصصی را با این فرمول تعدیل نموده

 به صورت 5/0و زیر  2سهم مکانی باالي  ،به عبارت دیگر در این مطالعه و باشدفرمول مفید فایده می
 لگاریتمی افزایش و کاهش داده شد.

باید گفت که اعداد کوچک در مخرج  ،توانند دردسر ساز باشنداینکه چرا اعداد سهم مکانی می 
دهند. در آخرین واقع شده و در کل ستون بخش خریدار اعداد بزرگی را تشکیل می CILQکسر 

گردند د بزرگتر از یک، یک میاعدا  Rij<Aijرعایت فرمول  به دلیل AFLQمرحله تشکیل ماتریس 
رایب ض آنجایی کهخورد و از و ضرایب منطقه برابر با ضرایب ملی براي بخشهاي ضعیف تخمین می

 کنند.این بخشها ضرایب بزرگتر را کسب می ،ملی بزرگتر هستند
پس به اجبار ستون بخشهاي خریدار ضعیف، اکثر ضرایب ملی را بدون تغییر و تعدیل قرار  

شوند. بخشهاي ضعیف را تعدیل نکرده در صورتی که سایر بخشها تعدیل می ،د. پس این روشدهنمی
قه تا بخشهاي ضعیف منط می شودتعدیل نشدن بخشهاي ضعیف در کنار تعدیل سایر بخشها باعث 

  AFLQمنطقه معرفی گردند. این نقص و ایراد اصلی مدل  يبه عنوان بخشهاي پیشرو طرف تقاضا
تقارن بخشیدن به کار فلگ و همکارانش  به دنبالبوده و  MFLQنهادي  این مطالعه روش پیش است.

 باشد. می
مول دهند. فرتعدیل بخشهاي ضعیف در کنار بخشهاي تخصصی، شالوده این روش را تشکیل می

 دهد.زیر این روش را نشان می
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MFLQij = log2(1 + LQjr) × FLQijr                     if    LQj > LQj و 2 < 0.5
MFLQij = FLQijr                                                                 if    0.5 ≤ LQj ≤ 2

         )7(  

اي از ضرب درایه به درایه  ماتریس ضرایب ملی در ماتریس و در آخر ماتریس ضرایب منطقه     
MFLQ .قابل محاسبه است 

)8                                    (                                                   Rij = MFLQij × Aij 
 و ضریب واردات نیز از رابطه زیر قابل محاسبه است:     
)9                                                          (Mij = �1− MFLQij�× Aij = Aij − Rij 
 

 مروري بر مطالعات پیشین -3
ستانده  -روسی تبار و همکارانش اقدام به تهیه جدول داده دان، اقتصاد1اولین بار واسیلی لئونتیف

کردند. لئونتیف کارهاي متعددي در  1929و  1919هاي براي اقتصاد ایاالت متحده امریکا براي سال
ستانده و کاربردهاي  -به دلیل گسترش متدولوژي داده 1973ستانده انجام داد و در سال  -زمینه داده

 .) 1386(رضایی، افسانه  دریافت جایزه نوبل اقتصاد شد آن موفق به
اي و بررسی ابعاد فضا و تبیین آن در قالب ، موضوع اقتصاد منطقه1950در دهه  2والتر ایزارد

تصاد هاي اقاي با نظریهستانده منطقه -تبیین نمود. پیوند بین الگوي تعادل دادهرا ستانده  -داده
 هاي اولیه ایزارد است.مرهون تالش ،ابعاد فضاییمنطقه و تعیین نقش و اهمیت 

به کار گرفته شده که در طول  1940اي از سال گسترده در اقتصاد منطقه به طورروش سهم مکانی 
 -هاي جداول دادههاي سهم مکانی نوین که جزو تکنیکروش .چند دهه به مرور کاملتر شده است

بر اساس معیار فضایی است و ابتدا توسط راند و سپس توسط فلگ و همکاران  ،باشنداي میستانده منطقه
ي ابسط و گسترش یافت. از منظر ابعاد فضایی و تحلیل منطقه 1997و  1995 ،1994در سال هاي او 

وارد ادبیات  1998 در سال کان و دوهرستاقتصاد، بخش تخصصی و یا بومی منطقه ابتدا توسط مک
آن را به عنوان یک   2004در سال  و توهمو 2000در سال  ؛ و سپس فلگ و وبرشده است اي منطقه

 اند.عامل فضا در کنار دیگر عوامل فضا براي مناطق انگلستان و فنالند در نظر گرفته
در ایران سهم مکانی ابتدا توسط معاونت وزارت مسکن و شهرسازي صورت پذیرفت. این معاونت 

 به طور 1376در سال را ایالم، کرمانشاه، کردستان، لرستان و همدان  استان 5ستانده  -جداول داده
از روش سهم مکانی  ،سپس در قالب یک منطقه زاگرس ادغام کرده که در این کار ومستقل برآورد 

عامل ابعاد فضا در  5عامل و نه  2کننده استفاده شده است. در این روش فقط ساده بخش عرضه

1. Leontief 
2. Isard 
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 .می شوداي بر مبناي ضرایب ملی پوشش داده ستانده منطقه -برآورد ضرایب داده
استان  28نسبی و ضرایب واردات مناطق را براي  بین اندازه ) رابطه1387( بانویی و همکاران

 استان هاآورده و مابقی  به دست 3/0بهینه را  يسیگما 28سیگما از  16اند. آنها کشور آزمون نموده
 .دارند 3/0هم سیگماي نزدیک 

)، خلیلی 1388( توان به بزازان، بانویی و کرمیستانده فراوان بوده و می -مطالعات در زمینه داده
 )، صامتی و نراقی1381)، شریفی (1390)، جهانگرد و سپهوند (1377( )، اسفندیاري1390عراقی (

 ) اشاره کرد.1384) و بزازان(1383)، کشاورز (1382(
در تعدیل نادرست بخشهاي ضعیف، چند  AFLQتمرکز مقاله به ایراد و اشکال روش  به دلیل

ان گیرد. پایاند، مورد نقد و بررسی قرار مینامه کارشناسی ارشد که از این روش استفاده نمودهپایان
) و 1386( )، ویسی1386)، جباري (1386)، رضایی (1385( صبوريهاي مورد نقد عبارتند از: نامه
وارد شده و نه به شخص یا مطالعه  AFLQ). شایان ذکر است نقد به روش 1388( نژاد ترکمانیولی

 فردي خاص. نقد مطالعات تنها در شاخص انتشار صورت گرفته است.
ي اقتصادي فعالیت ها که را در ایران انجام داد AFLQ) اولین کسی بود که روش 1385( صبوري

به اشتباه دو بخش از چهار بخش ضعیف  AFLQبخش تجمیع نمود. روش  20استان تهران را در 
براي بخش ضعیف  16/1شاخص انتشار  ويکند. استان تهران را پیشرو طرف تقاضا معرفی می

 را براي بخش ضعیف 09/1و شاخص انتشار  "دامداري و مرغداري و پرورش کرم ابریشم و ماهیگیري"
 آورد. به دستاستان تهران  "صنایع کانی غیرفلزي"

 بخشهاي که انجام داده است AFLQستانده استان لرستان را به شیوه  -رضایی جدول داده
(با سهم مکانی  صنایع چوب و کاغذ"، ")474/0(با سهم مکانی  صنایع غذایی، آشامیدنی و تنباکو"

(با  آب و برق و گاز تأمین"و  ")349/0مکانی  (با سهم مبلمان و بازیافت ،سایر صنایع"، ")289/0
اختصاص  به خوداند که شاخص انتشار باالي یک را بخشهاي ضعیفی بوده ")281/0سهم مکانی 

 5بخش از این  4توان باشد، نمیبخش ضعیف می 5بخشی استان لرستان که  20اند. در جدول داده
باشد. هر چه می AFLQمورد از ایرادات مدل  که این ،معرفی نمود -از طرف تقاضا -بخش را کلیدي

 آید.اقتصاد منطقه کوچکتر باشد ایرادات مدل بیشتر به چشم می
دباغی و پرداخت "بخشهاي  که آورد به دستستانده استان اردبیل را  -)، جدول داده1386(جباري 

 ،")02/0مکانی (سهم  ساخت کک و مواد شیمیایی"، ")20/0(سهم مکانی  چرم و محصوالت چرمی
ساخت " ،")39/0(سهم مکانی  ) و محصوالت فلزي فابریکی05/0(سهم مکانی  ساخت فلزات اساسی"

 سایر حمل و نقل" ،")10/0(سهم مکانی  برق"، ")20/0(سهم مکانی  انواع محصوالت و تجهیزات خانگی
هاي ضعیف استان بخش ")27/0(سهم مکانی  خدمات پشتیبانی و انبار داري"و  ")13/0(سهم مکانی 
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 7 ،اند. به عبارت دیگربه عنوان بخشهاي پیشرو طرف تقاضا معرفی شده AFLQاردبیل بوده که با روش 
 باشند.می 5/0بخش معرفی به عنوان بخشهاي پیشرو طرف تقاضا داراي سهم مکانی زیر  16بخش از 

در پایان نامه خود  که آورد به دستستانده استان کرمانشاه را  -)، جدول داده1386( ویسی
(سهم  ساخت فلزات اساسی"، ")39/0(سهم مکانی  ساخت کاغذ و محصوالت کاغذي" بخشهاي

حمل  ریسا"، ")08/0(سهم مکانی  ساخت وسایل نقلیه موتوري، تریلر و نیم تریلر"، ")03/0مکانی 
ف تقاضا باشد ولی بخش پیشرو طراز جمله بخشهاي ضعیف منطقه می ")43/0(سهم مکانی  و نقل

 اند.محسوب شده
آورد. بخشهاي  به دستبخش  71ستانده استان تهران را در  -)، داده1388نژاد ترکمانی (ولی

 ماهیگیري"، ")26/0(سهم مکانی  دامداري، مرغداري، پرورش کرم ابریشم و زنبور عسل و شکار"
(سهم مکانی  بیساخت چوب و محصوالت چو"، ")01/0(سهم مکانی  معدن"، ")07/0(سهم مکانی 

(سهم  ساخت سایر تجهیزات حمل و نقل"، ")26/0(سهم مکانی  ساخت فلزات اساسی"، ")49/0
هفت بخشی هستند که با سهم مکانی زیر  ")13/0(سهم مکانی  حمل و نقل آبی"و  ")19/0مکانی 

 بخش 13، 1380(استان تهران در سال  ، به عنوان بخش پیشرو طرف تقاضا محسوب شده اند5/0
 ضعیف یا سهم مکانی زیر نیم داشته است). 

که توسط شرکت مهندسان مشاور آمایش  استان هاگذاري و اشتغال در این مطالعه، طرح سرمایه
، نیز مورد واکاوي قرار گرفته است. روش مورد استفاده در گزارش شده) انجام 1390( و توسعه البرز

تلف مخ استان هايتجزیه و تحلیل تحوالت رشد اقتصادي در سطح "این شرکت  با موضوع  42شماره 
ک، ساخت ک" ستانده است. در این مطالعه بخش -داده، روش "هاي مختلف فعالیتو به تفکیک رشته

 رضوي، خراسان اردبیل، استان هايدر  "ايهاي هستهنفت و سوخت هاي حاصل از تصفیه فرآورده
 ندران،ماز لرستان، گیالن، گلستان، کردستان، قم، قزوین، سمنان، زنجان، خوزستان، شمالی، خراسان

رفی (بخشی که هم از طرف عرضه و هم از طرف تقاضا پیشرو باشد) مع یزد، بخش کلیدي همدان و
باشد و درصد سهم ارزش افزوده این بخش را در کشور دارا می 16 تانشده است. تنها استان خوزس

درصدي  33این بخش را بسیار کم در اختیار دارند. استان اصفهان با داشتن سهم  استان هامابقی 
 باشد.از طرف تقاضا می ،هم از طرف عرضه و هم ،این بخش، بخشی غیر پیشرو
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 آمار و اطالعات مورد استفاده -4
هاي حاصل از تصفیه نفت و  فرآوردهساخت کک، "، بخش ISIC2طبق طبقه بندي کدهاي 

-فرآوردهساخت  2310باشد. کد محصول می 93) داراي سه فعالیت و 23(کد "هاي هسته اي سوخت
شود.  را شامل می "بریکت از زغال سنگ"و  "کک از زغال سنگ"هاي کوره کک بوده و دو محصول 

 "ايعمل آوري سوختهاي هسته"اي بوده و تنها محصولش هسته وختهايعمل آوري س 2330کد 
محصول مختلف  90هاي حاصل از تصفیه نفت بوده که داراي  فرآوردهساخت  2320باشد. کد می

است که می توان در گروه هاي انواع گازهاي حاصل از تصفیه نفت، انواع روغنهاي حاصل از تصفیه 
 .ئیل و قیر طبقه بندي نمود (سایت مرکز آمار ایران)نفت و انواع نفت، بنزین، گازو

 33قریب ، 1386اي در سال هاي حاصل از تصفیه نفت و سوختهاي هستهفرآوردهساخت کک، 
درصد ارزش افزوده بخش صنعت را تشکیل  52/8ریال ارزش افزوده خلق کرده است که هزار میلیارد 

 33دهد که استان اصفهان با تولید نشان می استان هادهد. آمار و ارقام ارزش افزوده این بخش در می
درصد، خوزستان با  20تهران با  استان هايدرصد، باالترین میزان ارزش افزوده را دارا بوده است و 

 88استان  5ین هاي بعدي قرار دارند. ادرصد در رتبه 9درصد، مرکزي با  10درصد، هرمزگان با  16
 (مرکز آمار ایران). درصد ارزش افزوده این بخش را در اختیار دارند

 1ستانده ملی مورد استفاده در این مقاله از سایت مهندسان آمایش و توسعه البرز -جدول داده
 2به هنگام کرده است. 1386را براي سال  1380ستانده مرکز آمار سال  -داده کهاخذ شده 

 
 تجزیه و تحلیلمحاسبه و  -5

، MFLQنشان دادن برتري نتایج روش  نیزو  AFLQبراي نشان دادن ایراد و اشکال روش سنتی 
ساخت کک،  "ستانده استانی به دو روش تهیه شد و تنها نتایج مربوط به بخش  -جدول داده 50

مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. پس از  "ايهاي هستههاي حاصل از تصفیه نفت و سوختفرآورده
هاي فرآوردهساخت کک، "، سهم مکانی بخش 1386اخذ آمار و اطالعات از مرکز آمار براي سال 

 1در جدول شماره  کهمحاسبه گردید  استان هابراي  "ايهاي هستهحاصل از تصفیه نفت و سوخت
 شده است.  ارائه

1.www.atalborz.org 
را نشان داد.  AFLQستانده مورد نیاز این مقاله باید فعالیت در فعالیت باشد تا بتوان ایراد روش  -. جدول داده2

باشد. هر چند بانویی و همکاران این جدول را فعالیت در مرکز آمار، کاال در کاال می 1380ستانده  -جدول داده
باشد. براي همین از جدول به هنگام شده شرکت البرز براي تا کنون زیاد می 1380اند ولی اختالف سال فعایت کرده

 استفاده شد.  1386سال 
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هاي حاصل از تصفیه نفت و سوختهاي  رآوردهفساخت کک، "سهم مکانی بخش  .1جدول 
 1386مختلف سال  استان هايدر  "ايهسته

 استان
 ارزش افزوده بخش

 (میلیون ریال)
 سهم از کل ارزش افزوده

 (درصد)
 سهم مکانی

87/5 1،930،788 آذربایجان شرقی  377/1  
01/0 2،304 آذربایجان غربی  003/0  

00/0 640 اردبیل  002/0  
06/33 10،879،882 اصفهان  198/4  
87/19 6،540،787 تهران  612/0  

04/0 12،042 چهارمحال  049/0  
09/0 30،026 خراسان رضوي  015/0  
00/0 113 خراسان شمالی  000/0  

50/16 5،430،506 خوزستان  548/2  
11/0 35،782 زنجان  107/0  
98/0 323،512 سمنان  023/1  
75/3 1،233،614 فارس  765/0  
11/0 37،217 قزوین  069/0  

20/0 65،231 قم  175/0  
01/0 4،639 کردستان  012/0  
04/0 11،637 کرمان  010/0  

63/0 207،880 کرمانشاه  365/0  
00/0 72 گلستان  000/0  
03/0 8،498 گیالن  010/0  
02/0 5،638 لرستان  013/0  
02/0 6،055 مازندران  005/0  
09/9 2،992،476 مرکزي  648/3  

56/9 3،146،820 هرمزگان  563/4  
01/0 2،789 همدان  005/0  

01/0 4،621 یزد  009/0  

 محاسبات تحقیق ،مرکز آمار ایران و ستون دوم و سوم ،: ستون اول اعدادمأخذ
 

 90پنج استان ایالم، بوشهر، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و کهکیلویه فاقد این بخش می باشند. 
پنج استان، اصفهان، تهران، خوزستان، مرکزي و هرمزگان می باشد. اگر استان درصد تولید این بخش در 

 .1درصد این بخش را تولید می کنند 98آذربایجان شرقی و استان فارس را نیز در این جرگه حساب کنیم 

به معناي عدم تولید ارزش افزوده نیست  000/0تا سه رقم اعشار در جدول آورده شده است و ارقام. سهم مکانی 1
میلیون ریال ارزش افزوده بخش مذکور را داشته و  72بلکه میزان بسیار ناچیزي بوده مانند استان گلستان که تنها 

 را دارا است. 000/0سهم مکانی 
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 MFLQو روش پیشنهادي  AFLQپیوند جزء تقاضا در دو روش  -1-5
روشهاي سهم مکانی با نیم قرن تجربه، تکامل یافته و آخرین روش سهم مکانی معروف به سهم مکانی 

نقص این روش در  باشد. این مقاله سعی در نشان دادنمی AFLQبر بخشهاي قوي  تأکیدفلگ با 
 روش جدیدتري از سهم مکانی ارائه داده و که باشدستانده ملی به منطقه می -تبدیل جدول داده
در نماگرهاي پیوند جزء تقاضا، ضریب واردات،   AFLQبا روش سنتی MFLQنتایج روش جدید 

شاخص انتشار و بخش کلیدي مورد مقایسه قرار گرفت. پیوند جزء تقاضا از جمع ستونی ماتریس 
(پیوند مستقیم تقاضا) در دو روش  تقاضا ءپیوند جز 2آید. در جدول شماره می به دستضرایب فنی 

 گزارش شده است.  MFLQو روش پیشنهادي  AFLQ مرسوم
 

 MFLQو  AFLQپیوند جزء تقاضا در دو روش . 2جدول 

تقاضا  ءپیوند جز سهم مکانی استان گروه
AFLQ 

تقاضا  ءپیوند جز
MFLQ 

 گروه اول،
نفت و  فرآوردهساخت کک و 

 ايسوختهاي هسته
 بخشی قوي است

560/4 هرمزگان  428/0  428/0  
200/4 اصفهان  281/0  281/0  
650/3 مرکزي  191/0  191/0  

550/2 خوزستان  429/0  429/0  
 گروه دوم،

نفتی و  فرآوردهساخت کک و 
 ايسوختهاي هسته

 بخشی معمولی است

380/1 شرقی بایجانآذر  098/0  098/0  
020/1 سمنان  086/0  086/0  
770/0 فارس  114/0  114/0  
610/0 تهران  214/0  214/0  

 گروه سوم،
نفتی و  فرآوردهساخت کک و 

 ايسوختهاي هسته
 بخشی ضعیف است

370/0 کرمانشاه  135/0  063/0  
180/0 قم  197/0  066/0  

110/0 زنجان  205/0  045/0  
070/0 قزوین  216/0  068/0  

050/0 چهار محال  215/0  032/0  
015/0 خراسان رضوي  270/0  121/0  

013/0 لرستان  270/0  072/0  
012/0 کردستان  207/0  033/0  
010/0 کرمان  270/0  066/0  
010/0 گیالن  270/0  072/0  
009/0 یزد  270/0  103/0  

005/0 مازندران  270/0  073/0  
005/0 همدان  270/0  041/0  

003/0 غربی بایجانآذر  270/0  045/0  
002/0 اردبیل  270/0  035/0  

000/0 خراسان شمالی  270/0  065/0  
000/0 گلستان  270/0  042/0  

 : نتایج تحقیقمأخذ
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بندي شده است. بر اساس بزرگی سهم مکانی بخش مورد بررسی، مرتب و گروه 2جدول شماره 
در گروه اول چهار استان با سهم مکانی باالي دو، در گروه دوم چهار استان با سهم مکانی بین نیم و 

هاي  فرآوردهساخت کک، "دو و در گروه سوم هفده استان با سهم مکانی زیر نیم آورده شده است. 
 ،صی، در گروه دومبخش قوي و تخص ،در گروه اول "ايهاي هستهحاصل از تصفیه نفت و سوخت

 .می شودبخش ضعیف محسوب  ،بخش معمولی و در گروه سوم
 باشد زیرا تفاوت روشپیوند جزء تقاضا تنها در بخشهاي ضعیف دو روش با یکدیگر متفاوت می

 AFLQباشد. پیوند جزء تقاضا در روش پیشنهادي و روش مرسوم تنها در تعدیل بخشهاي ضعیف می
ي آماري دارد. یازده استان گروه سوم، پیوند جزء تقاضاي بزرگتر از هاواقعیت نتایج معکوسی با 

، ی مانند آذربایجان غربی، اردبیلاستان هایشوند. متوسط داشته و بخش پیشرو طرف تقاضا معرف می
 يخراسان شمالی، گلستان، مازندران و همدان با سهم مکانی نزدیک به صفر داراي پیوند جزء تقاضا

باشند. پیوند جزء تقاضا در سطح ملی می 239/0 یعنی بزرگتر از متوسط پیوندهابوده که  270/0
تعدیلی از ملی به منطقه  تقریباًاند و پیوند ملی را اخذ نموده %86 استان هاباشد. این می 314/0

هاي حاصل از تصفیه نفت و  فرآوردهساخت کک و "در بخش  استان هاصورت نگرفته است. این 
ي در دقیق تراند و اگر اطالعات آماري ارزش افزوده بسیار کمی ایجاد کرده "ايههاي هستسوخت

گردد این میزان ارزش افزوده هم تنها در چند مغازه تصفیه روغن اتفاق افتاده معلوم می ،اختیار باشد
 .1باشدمی AFLQاست. این از اشتباهات و ایرادات روش 

 يتقاضا ءپیوند جز دهد.نشان میMFLQ شنهادي تقاضا را در روش پی ءستون آخر پیوند جز
ی ایاستان هبه نحوي که  ؛ي استانی داردواقعیت هااین روش در بخشهاي ضعیف تطابق بیشتري با 

  "ايهاي هستههاي حاصل از تصفیه نفت و سوخت فرآوردهساخت کک و "که به میزان کمی بخش 
اند. شش استان آخر جدول بخشهاي پیشرو طرف تقاضا معرفی نشده به صورتاند را در اختیار داشته

شامل آذربایجان غربی، اردبیل، خراسان شمالی، گلستان، مازندران و همدان که سهم مکانی نزدیک 
پیوند ملی را  23/0اند که را داشته 073/0 داراي پیوند جزء تقاضاي بسیار اندك زیر ،به صفر دارند

 .2اندداشته

، دو استان همدان با سهم نزدیک به صفر و آذربایجان شرقی با سهم AFLQ.براي نشان دادن بهتر نقص الگوي  1
) در حالی که LQ<1گردند. استان همدان تقریبًا فاقد بخش مذکور بوده و نیاز به واردات دارد ( ، مقایسه می38/1

د این بخش را صادر کن توانداستان آذربایجان شرقی عالوه بر تأمین نیازهاي منطقه با حالت اضافه عرضه روبرو بوده و می
)LQ>1 در حالی که در روش .(AFLQ  ضریب واردات دارد و  044/0پیوند جزء داشته و  270/0استان همدان

با انتظاراتی که سهم  AFLQضریب واردات دارد. نتایج روش  216/0پیوند تقاضا و  098/0استان آذربایجان شرقی 
 ض کامل است.دهد، براي بخشهاي ضعیف در تعارمکانی نشان می

نتایج بهتري با واقعیت هاي استان و انتظارات سهم مکانی دارد به نحوي که در این روش،  MFLQ. روش جدید 2
 را دارد. 273/0و ضریب واردات  041/0استان همدان پیوند جزء 
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 یب وارداتضر -2-5
آید. می به دست ijR-ij=AijMستانده از فرمول  -ضریب واردات بخشهاي اقتصادي در جدول داده

مختلف در  استان هايدر  "هاي حاصل از تصفیه نفتفرآوردهساخت کک و "ضریب واردات بخش 
 ارائه شده است. 3در جدول شماره  MFLQ  و روش جدید AFLQ دو روش سنتی

 

هاي هاي حاصل از تصفیه نفت و سوختفرآوردهضریب واردات بخش ساخت کک و . 3جدول 
 MFLQو  AFLQاي در دو روش هسته

ضریب واردات  سهم مکانی استان گروه
AFLQ 

ضریب واردات 
MFLQ 

 گروه اول،
نفتی  فرآوردهساخت کک و 

 ايهاي هستهو سوخت
 بخشی قوي است

560/4 هرمزگان  114/0-  114/0-  
200/4 اصفهان  033/0  033/0  
650/3 مرکزي  123/0  123/0  

550/2 خوزستان  115/0-  115/0-  
 گروه دوم،

نفتی  فرآوردهساخت کک و 
 ايهاي هستهو سوخت

 بخشی معمولی است

380/1 شرقی بایجانآذر  216/0  216/0  
020/1 سمنان  228/0  228/0  
770/0 فارس  200/0  200/0  
610/0 تهران  100/0  100/0  

 گروه سوم،
نفتی  فرآوردهساخت کک و 

 ايهاي هستهو سوخت
 بخشی ضعیف است

370/0 کرمانشاه  179/0  251/0  
180/0 قم  117/0  248/0  

110/0 زنجان  109/0  269/0  
070/0 قزوین  098/0  246/0  

050/0 چهار محال  099/0  282/0  
015/0 خراسان رضوي  044/0  193/0  

013/0 لرستان  044/0  242/0  
012/0 کردستان  107/0  281/0  
010/0 کرمان  044/0  248/0  
010/0 گیالن  044/0  242/0  
009/0 یزد  044/0  211/0  

005/0 مازندران  044/0  241/0  
005/0 همدان  044/0  273/0  

003/0 غربی بایجانآذر  044/0  269/0  
002/0 اردبیل  044/0  279/0  

000/0 خراسان شمالی  044/0  249/0  
000/0 گلستان  044/0  272/0  

 : نتایج تحقیقمأخذ
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باشد. می MFLQو برتري روش  AFLQنیز بازگو کننده ایراد و اشکال روش  3جدول شماره 
 باشند. شش استان انتهاییضریب واردات تنها در بخشهاي ضعیف در دو روش با یکدیگر متفاوت می

را در روش  240/0و ضریب واردات باالیی AFLQدر روش  044/0 جدول ضریب واردات بسیار اندك
MFLQ اي و سهم مکانی، بخشهاي ضعیف استان ستانده منطقه -باشند. طبق ادبیات دادهدارا می

 اتفاق MFLQباید واردات بیشتري نسبت به سایر بخشها داشته باشند که این امر تنها در روش 
 افتاده است. 

طبق این  . وij+Rij=MijAدر نتیجه  و می شودحساب  ijR-ij=AijM ضریب واردات با فرمول
 314/0. که 314/0=044/0+270/0ت: توان نوشبراي استان همدان می  AFLQفرمول در روش 

باشد. استان می يپیوند تقاضا 270/0ضریب واردات بخش در استان و  044/0ملی،  يپیوند تقاضا
 پیوند تقاضاي ملی ،؛ یا به عبارت دیگر %100=%15+ %85 :داریم ،اگر این ارقام به درصد تبدیل شوند

ijA  در روش جدید  حالی کهآن پیوند استان می باشد. در  %85آن واردات استان و  %15شکسته و
MFLQ ار در اختی به دلیلاستان  ،یا به عبارت دیگر و شوندجا میهبراي استان همدان این ارقام جاب

نیاز به واردات  "ايهاي هستههاي حاصل از تصفیه نفت و سوختدهفرآورساخت کک و "داشتن اندك 
 به صورتو اگر  314/0=273/0+041/0توان در این روش اینگونه نوشت که می و بخش مذکور دارد

واردات این بخش در استان  %87پیوند تقاضاي ملی  %100. از %100=%13+%87 :درصدي بیان گردد
 باشد.می پیوند تقاضا استان %13و تنها 
 

 شاخص انتشار -3-5
و مشاهده اثرات مستقیم و غیر مستقیم تغییرات در تقاضاي نهایی از شاخص  دقیق تربراي بررسی 

هاي حاصل فرآوردهساخت کک و "شاخص انتشار بخش  4 انتشار استفاده شده است. جدول شماره
گزارش  MFLQو روش جدید  AFLQدر دو روش سنتی  "ايهاي هستهاز تصفیه نفت و سوخت

 شده است.
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 در مقایسه با سهم مکانی MFLQو روش  AFLQشاخص انتشار در روش  .4جدول 

 سهم مکانی استان گروه
شاخص 

 AFLQانتشار
شاخص 

 MFLQانتشار
 گروه اول،
 فرآوردهساخت کک و 

هاي نفتی و سوخت
 ايهسته

 بخشی قوي است

560/4 هرمزگان  360/1  440/1  
200/4 اصفهان  990/0  040/1  
650/3 مرکزي  900/0  920/0  

550/2 خوزستان  960/1  330/1  

 گروه دوم،
 فرآوردهساخت کک و 

هاي نفتی و سوخت
 ايهسته

 بخشی معمولی است

380/1 شرقی بایجانآذر  860/0  880/0  
020/1 سمنان  890/0  910/0  
770/0 فارس  900/0  950/0  

610/0 تهران  910/0  930/0  

 سوم، گروه
 فرآوردهساخت کک و 

هاي نفتی و سوخت
 ايهسته

 بخشی ضعیف است

370/0 کرمانشاه  960/0  930/0  
180/0 قم  010/1  900/0  

110/0 زنجان  020/1  900/0  
070/0 قزوین  000/1  900/0  

050/0 چهار محال  050/1  940/0  
015/0 خراسان رضوي  080/1  950/0  

013/0 لرستان  060/1  970/0  
012/0 کردستان  060/1  940/0  
010/0 کرمان  970/0  860/0  
010/0 گیالن  110/1  940/0  
009/0 یزد  000/1  890/0  

005/0 مازندران  030/1  870/0  
005/0 همدان  060/1  870/0  

003/0 آذربایجان غربی  100/1  920/0  
002/0 اردبیل  100/1  920/0  

000/0 خراسان شمالی  060/1  990/0  
000/0 گلستان  070/1  930/0  

 : نتایج تحقیقمأخذ
 

هاي  فرآوردهی که در بخش ساخت کک و استان های AFLQطبق جدول فوق روش سنتی  
داراي شاخص انتشار باالي یک بوده و  ،انداي ضعیف بودههاي هستهحاصل از تصفیه نفت و سوخت
 ،ندباشکه در بخش مذکور ضعیف میشوند. از هفده استان گروه سوم پیشرو طرف تقاضا معرفی می
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 اند و پانزده استانتنها دو استان کرمان و کرمانشاه در این بخش، شاخص انتشار زیر یک را دارا بوده
 اند.همگی این بخش را به اشتباه بخش پیشرو طرف تقاضا معرفی نموده باقیمانده

هاي فرآوردهت کک و ساخ"گروه سوم در بخش  استان هايهیچکدام از  MFLQدر روش جدید 
شاخص انتشار باالي یک را نداشته و پیشرو طرف  "ايهاي هستهحاصل از تصفیه نفت و سوخت

ارزش افزوده بخش،  %33با سهم مکانی باال و تولید  AFLQتقاضا نیستند. استان اصفهان که در روش 
 پیشرو قلمداد شده است. MFLQدر روش  ،پیشرو قلمداد نشده بود

 
 بخشهاي کلیدي -4-5

که از طرف عرضه و تقاضا پیشرو باشند. شاخص انتشار بخشهاي  می شودته بخش کلیدي به بخشی گف
ستان ادهد. براي تمام پیشرو طرف تقاضا و شاخص حساسیت بخشهاي پیشرو طرف عرضه را نشان می

ساخت " ستانده تهیه گردیده و شاخصهاي انتشار و حساسیت بخش -مورد بررسی جدول داده ها
 محاسبه شده است. "ايهاي هستههاي حاصل از تصفیه نفت و سوختفرآوردهکک و 

اند. کشور در هر گروه تقسیم شده استان هايدهد که جدول زیر بلوك چهارتایی را نشان می
و بخشهاي مختلف را در آن نشان  چهارتایی را براي یک استان تشکیلاي بلوك اقتصاددانان منطقه

اصل هاي حفرآوردهساخت کک، "اما این مقاله جدولی شبیه به آنها ولی ابتکارانه، یک بخش  دادند.می
دهند. این جدول یکبار مختلف نشان می استان هايرا در  "ايهاي هستهاز تصفیه نفت و سوخت

 تهیه شده است. MFLQ و بار دیگر با روش جدید AFLQبراي روش سنتی 
 

هاي فرآوردهدر بخشهاي پیشرو و غیر پیشرو ساخت کک،  استان هانشان دادن  .5جدول 
 AFLQروش با اي هاي هستهحاصل از تصفیه نفت و سوخت

 انتشار ضعیف انتشار قوي 

 حساسیت قوي
  ،کردستان، خوزستان، خراسان رضويآذربایجان غربی، 

 هرمزگان ،رمحال بختیارياچه
 ، تهران ،اصفهان ، شرقی بایجانآذر

 سمنان ،مرکزي، کرمان،فارس

 حساسیت ضعیف
 ، لرستان د،یز ،نیالگ، قم ، مازندران،  همدان، قزوین

 اردبیل ،خراسان شمالی، زنجان ،گلستان
 کرمانشاه

 : نتایج تحقیقمأخذ
  

 استان هايبخش ساخت کک را از لحاظ شاخص انتشار و شاخص حساسیت در  5جدول شماره      
داراي شاخص  فاقد بخش استان هاياکثر  ،جدولداده هاي طبق  .مختلف مورد بررسی قرار داده است

 مقایسه نمود. 6توان با جدول شماره این جدول را می .باشندانتشار باالي یک می
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هاي فرآوردهدر بخشهاي پیشرو و غیر پیشرو ساخت کک،  استان هانشان دادن  .6جدول 
 MFLQ  روش جدیدبا اي هاي هستهحاصل از تصفیه نفت و سوخت

 انتشار ضعیف انتشار قوي 

 حساسیت قوي
 ، خوزستان ،اصفهان

 هرمزگان
  ،فارس ،رمحال بختیارياچه ،تهران ،آذربایجان غربی ،شرقی جانیباآذر

 مرکزي

 ............................ حساسیت ضعیف
، خراسان شمالی، خراسان رضوي، اردبیل، سمنان، کرمانشاه ،کرمان
، مازندران، لرستان، گیالن، گلستان، کردستان، قم ، قزوین، زنجان

 یزد ،همدان
 : نتایج تحقیقمأخذ

 
باشد. روش می AFLQبر روش  MFLQبازگوکننده برتري روش  6و  5مقایسه جدول شماره 

MFLQ  فاقد بخش در جاي مناسب خود قرار گرفته اند و تنها سه استان اصفهان،  استان هاياکثر
 "ايهاي هستههاي حاصل از تصفیه نفت و سوختفرآوردهساخت کک، "خوزستان و هرمزگان بخش 

 اند. را بخش کلیدي در نظر گرفته
این است که روش پیشنهادي تطابق AFLQ به روش مرسوم  MFLQبرتري روش پیشنهادي 

ي استانی دارد. همچنین نتایج روش پیشنهادي با مقادیر سهم مکانی همگونی واقعیت هاري با بیشت
، درست در جایی CILQرا باید در ماتریس  AFLQهاي ایراد و اشکال روش دارد. ریشه مناسب تر

گیرند، دنبال کرد. سهم مکانی زیادي بزرگ یا زیادي که ضرایب سهم مکانی در مخرج کسر قرار می
 جاي خواهد گذاشت. ه اي را در بخش خریدار بکنندهنتایج گمراه ،چککو

  
 بنديگیري و جمعنتیجه -6

افه با اض ،ی که در بخش مذکور داراي سهم باالتر از یک باشنداستان هایطبق ادبیات سهم مکانی، 
باشد. شش با اضافه تقاضا مواجه می ،عرضه بخش و در صورتی که سهم مکانی کمتر از یک باشد

با سهم مکانی باالتر  "ايهاي هستههاي نفتی و سوختفرآوردهساخت کک و "استان کشور در بخش 
نیاز  ینتأمبراي  استان هاباشند. این با اضافه تقاضا مواجه می استان هااز یک، با اضافه عرضه و مابقی 

 به واردات نیازمندند.  ،سایر بخشها از بخش مذکور
ستانده ملی  -روشی براي تبدیل جدول داده AFLQروش سنتی سهم مکانی تعدیل یافته فلگ 

به منطقه است. این روش در تعدیل بخشهاي ضعیف دچار ایراد و اشکال اساسی است. بعد از تهیه 
هاي نفتی و فرآوردهساخت کک و "ستانده استانی و محاسبه میزان واردات بخش  -جدول داده 25

نتایج عکسی با تفسیر اضافه عرضه و اضافه تقاضاي  نشان داده شد که روش "ايهستههاي سوخت
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ی همانند همدان که نیاز به واردات بیشتر دارد را به اشتباه استان هایسهم مکانی دارد. این روش 
 دهد. اینکند و پیوندهاي بخش مذکور را بیش از حد باال نشان میضریب واردات کمتري برآورد می

 تعیین بخشهاي کلیدي نیز اتفاق تواند دراد که در شاخص انتشار به خوبی قابل مشاهده است، میایر
ی مثل خراسان رضوي، چهارمحال بختیاري و کردستان در این روش، استان هایبه نحوي که  ؛افتد

 را کلیدي محسوب کرده است. "ايهاي هستههاي نفتی و سوختفرآوردهساخت کک و "بخش 
را ارائه داده و بار دیگر  MFLQ، روش جدید AFLQبردن روش  سؤالن مقاله با زیر نویسندگا

، درست شبیه کار فلگ و وبر در MFLQ اند. در روش جدیدجدول با روش جدید تهیه کرده 25
 (فرمولی که اولین بار راند تعدیل بخشهاي قوي، نویسندگان بخشهاي ضعیف را نیز با همان فرمول

نتایج مفیدي به همراه داشته  MFLQل نمودند. تعدیل بخشهاي ضعیف در روش ارائه داد) تعدی
را به  "ايهاي هستههاي نفتی و سوختفرآوردهساخت کک و "ی که بخش استان هایچنانچه  ؛است

با  اند. نتایج این روشبه عنوان بخشهاي پیشرو و کلیدي معرفی نشده ،اندمیزان خیلی اندك داشته
 اضا و واردات سهم مکانی مطابق است.تفاسیر اضافه تق

هاي حاصل از تصفیه فرآوردهساخت کک و "درصد ارزش افزوده بخش  33استان اصفهان با تولید 
کلیدي محسوب نشده، ولی با روش   AFLQبا روش  1386در سال  "ايهاي هستهنفت و سوخت

MFLQ  ی مثل خراسان رضوي و چهارمحال استان هایکلیدي محسوب شده است. این بخش در
، کلیدي ولی با  AFLQبا روش  1386ارزش افزوده در سال  04/0و  09/0بختیاري تنها با ایجاد 

 اند.، غیر کلیدي محسوب شده MFLQروش 
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 خذآمو  منابع
) تعیین صنایع کلیدي بر مبناي شاخص پیوندهاي فراز و نشیب در اقتصاد 1377اسفندیاري، علی اصغر (

 .3-40): 2و  1؛ مجله برنامه و بودجه، (1365ستانده سال  -یران، با استفاده از جدول دادها
 ي نسبی و ضرایب واردات مناطق: مطالعه) آزمون رابطه بین اندازه1387بانویی، علی اصغر و همکاران (

 .1-25: 1، شماره 5استان کشور؛ فصلنامه بررسی هاي اقتصادي، دوره 28موردي 
ستانده؛ مجله  -) تحلیل نقش بخش حمل و نقل در اقتصاد ایران با الگوي داده1384فاطمه (بزازان، 

 .53- 77): 94برنامه و بودجه، (
ستانده دو منطقه اي: مطالعه  -مدت مدل داده تحلیل هاي اثربخشی کوتاه) 1388بزازان، فاطمه (

ایش کاربرد تکنیک هاي موردي استان تهران و سایر اقتصاد ملی؛ مجموعه مقاالت سومین هم
 .88ستانده در برنامه ریزي اقتصادي، دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران، اسفند -داده

) سنجش اهمیت اندازه نسبی بخشهاي اقتصاد ایران بر مبناي روش حذف 1387پیرمرادیان، محمد (
 دانشگاه عالمه طباطبایی. ،فرضی؛ پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد

 ) وزارت نیرو.1388از نامه انرژي (تر
بینی و برنامه ستانده در ایران و کاربردهاي آن در سنجش پیش -) تحلیل داده1371توفیق، پیروز (

 ریزي؛ تهران، جامعه و اقتصاد.
) بررسی اهمیت ابعاد اقتصاد فضا در تهیه جداول داده ستانده و کاربردهاي آن 1386جباري، اکرم (

نطقه اي: مطالعه موردي استان اردبیل؛ پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده در برنامه ریزي م
 اقتصاد، دانشگاه عالمه طباطبایی.

؛ برگرفته از سایت مهندسان مشاور آمایش و توسعه البرز (آتا): 1386ستانده ملی سال  -جدول داده
www.atalborz.org 

 اقتصادي تولید افزایش و ستانده-داده ایندهفز ) ضرایب1390جهانگرد، اسفندیار و الهام سپهوند (
 . 3ایران؛ فصلنامه تحقیقات مدلسازي اقتصادي، شماره 

 www.sci.org.ir؛ برگرفته از سایت مرکز آمار ایران: 1386حسابهاي منطقه اي ایران سال 
 ه) تعیین صنایع استراتژیک اقتصاد ایران؛ فصلنام1390خلیلی عراقی، سید منصور و حسن رضایی (

 .11-33پژوهشهاي اقتصادي، شماره دوم: 
تانده س-) بررسی تطبیقی روشهاي سنتی و نوین تجمیع در برآورد ضرایب داده 1386رضایی، افسانه (

 استان لرستان؛ پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه عالمه طباطبایی.
ه دو ستاند -) تجزیه و تحلیل ضرایب فزاینده بین منطقه اي در قالب الگوي داده1389زارعی، حامد (

منطقه اي (مطالعه موردي استان آذربایجان شرقی با سایر مناطق اقتصاد ملی)؛ پایان نامه 
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 کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه عالمه طباطبایی.
 ستانده استان یزد؛ یزد، سازمان برنامه و بودجه یزد. -) جدول داده1384سازمان برنامه و بودجه یزد (

 -ستانده ملی و جدول داده -) جدول داده1389شرکت مهندسان مشاور آمایش و توسعه البرز (آتا)(
؛  طرح توسعه اشتغال و سرمایه گذاري استان یزد: 1386ستانده استان یزد  سال 

www.atalborz.org. 
) تجزیه و روند تحوالت رشد اقتصادي در 1390شرکت مهندسان مشاور آمایش و توسعه البرز (آتا)(

، طرح 42سطح استان هاي مختلف  و به تفکیک رشته هاي مختلف فعالیت؛ گزارش شماره 
 توسعه اشتغال و سرمایه گذاري استان ها.

مطالعه اثرات اقتصادي دریافت مالیات غیرمستقیم جهت هزینه  ) روشی براي1381شریفی، نورالدین (
هاي جاري و عمرانی دولت با استفاده از ماتریس حسابداري اجتماعی؛ مجموعه مقاالت دومین 

ستانده در برنامه ریزي اقتصادي، دانشگاه عالمه طباطبایی،  -همایش کاربرد تکنیک هاي داده
 .81تهران، اسفند

ستانده منطقه اي براي بررسی  -) به کارگیري جدول داده1382نراقی (  صامتی، مجید و مجید
 .3-30):1اشتغال زایی و اهمیت بخش مسکن در استان اصفهان؛ مجله برنامه و بودجه، (

با استفاده از روش سهم  80ستانده استان تهران  -) محاسبه و تحلیل جدول داده1385صبوري، علی (
 ن نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه عالمه طباطبایی.؛ پایاFLQمکانی تعمیم یافته 
 اي ستانده منطقه -) برآورد ضریب اندازه منطقه در محاسبه ضرایب داده1390منتظري، محمدرضا (

 (ده منطقه کشور)؛ پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه عالمه طباطبایی.
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