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 در اقتصاد ايران  تحليل نقش حمل و نقل

 

  1∗فاطمه بزازان: نويسنده

 

 چكيده

 بخش حمل و نقـل در اقتصـاد ايـران در            ي اقتصاد هدف اصلي اين مقاله مطالعه ساختار     

بـه  اي و    ايسـتاي مقايسـه    سـتانده    -داده  تحليل  مطالعه  روش   . اخير است  ةطول سه ده  

بـراي  .  اسـت صورت گرفته 1379 و 1370،  1365،  1352 يها سالچهار جدول   كمك  

 - داده ي الگـو  ي در ل ساختار يتحل ي سنت پيوندهاي پسين و پيشين   شاخص  از  اين منظور   

ـ كشش تول شاخص   از   ،نيعالوه بر ا  .  است  استفاده شده  ستانده بـراي     سـتانده   -د داده   ي

 . ايم جسته بهره زين  اين بخشتياهمتعيين 

را قبل و بعد از انقالب بـا          باالترين پيوند  دهد كه بخش حمل و نقل      يج نشان م  يانت

كشـف  . ، دارد اسـت ترين بخش اقتصـادي در ايـران         با اهميت بخش صنعت كه همواره     

 دسـتاورد ايـن     تـرين  مهم بين بخش حمل و نقل و بخش صنعت          ارتباط متقابل و پايدار   

 يقدار كم  به م  ي با تكيه بر نتايج اين مطالعه از طرف        زاران اقتصادي گسياست. مطالعه است 

گـر بـه طـور      ي و از طـرف د      هواقف شـد   گري د يها  بخش حمل و نقل به بخش      يوابستگ

بلكـه   ،داشته باشـد  تواند رشد    ي نم ييبخش حمل و نقل به تنها      كه   شوند  ميشفاف مطلع   

 .  بخش صنعت داردشرفتي با توسعه و پي تنگاتنگةرابطآن توسعه 

                                                 
  عضو هيئت علمي دانشكده علوم اجتماعي و اقتصاد دانشگاه الزهرا*

fbazzazan@alzahra.ac.ir    و     fatemeh.bazzazan@gmail.com  
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  مقدمه

بخشي است و به عنوان حلقه اتصال صنايع مختلف كشور          حمل و نقل از جمله امور زيربنايي و فرا        

ايـن   تـأثير هاي جامعه بـه نـوعي تحـت     عالوه بر اين، همه فعاليت . همواره مورد توجه بوده است    

 وري  بهـره  مصرف در هر اقتصـاد اسـت و امكـان            - مهم چرخه توليد     اجزايبخش هستند زيرا از     

. كند هاي اقتصادي را فراهم مي     سياري از طرح  مناسب از صنايع و استعدادهاي جامعه و پيشرفت ب        

 :اهميت حمل و نقل از دو جهت قابل مطالعه است

و  شـود  تواند موجب توسعه شـبكه ارتبـاطي      بر روي ساختار فضايي كشور است كه مي       تأثير  )  الف

 . هاي ديگر را فراهم كند سازي توليد و توزيع كاالهاي توليدي بخش روان

اري است كـه بـه عنـوان    گذ سرمايهو كالن از جمله اشتغال، توليد،   هاي   بر روي شاخص  تأثير  ) ب

 .  افزايش اشتغال و توليد گردددر نتيجهاري و گذ سرمايهاقتصادي موجب جذب مهم يك بخش 

 ، حمل و نقـل در بخـش خـدمات           SNAهاي ملي بر اساس تقسيم بندي        در سيستم حساب  

و نقل هوايي، حمل و نقل دريايي، و حمل و نقـل            حمل  ): فعاليت(سه زيربخش   و داراي   قرار دارد   

خـدمات  شـامل   بر اساس همين دستورالعمل بخش حمل و نقل فقط          .  است  )جاده و ريلي  (زميني  

هـاي اقتصـادي منظـور     هاي وابسته به حمل و نقل در ديگـر بخـش        و ساير فعاليت   بوده  مستقيم  

  بـه  جـا  در فرآيند توليد براي      ستقيمطور م   بهمنظور از خدمات مستقيم خدماتي است كه        . شوند مي

كـالن حمـل و نقـل در        هـاي     حسـاب در  عـالوه بـر ايـن،       . شـوند   كاال يا مسافر عرضه مي     جايي

 بخش  در كنار شود، انبارداري و ارتباطات       مركز آمار ايران تهيه مي     از سوي آماري كه   هاي    سالنامه

 .  شده استلحاظ ك بخش يبه صورت حمل و نقل 

توان به دو بخـش فنـي و         ميالعات انجام شده در بخش حمل و نقل  آنها را             به مط  يبا مرور 

ها، ايجاد خطوط    سيس فرودگاه أسازي، ت  مطالعات فني شامل راهسازي، جاده    . اقتصادي تقسيم كرد  

  مطالعـات  .گنجـد  ل فني مربوط به  آنهاست كه در حـوزه مهندسـي راه و سـازه مـي                 ئريلي و مسا  

 )طرحـي  (اي  حمل و نقل پروژه    اگر نگاه به    .  شوند  مي تقسيم   و كلي ي    ئجز به دو دسته     ياقتصاد

بخش حمل و نقل    به  اما اگر  نگرش     . مطالعه جزئي است   ،  فايده آن مد نظر باشد      - و هزينه  ،بوده
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هـاي ديگـر    بخشـي و ارتبـاط آن بـا بخـش        ارزش افزوده،  اشتغال، توليد، و درآمد          ايجاد از جهت 

كـه بـه كمـك آن جايگـاه         اغلب مطالعات اقتصـادي      . ه كلي است  مطالع ،باشداقتصادي مد نظر    

اقتصادي  تحوالت هدف اصلي اين مقاله مطالعه    ن مقدمه   يبا ا .  كلي است  ،  شود  ميبخش بررسي   

. اسـت در سـطح كلـي       دهه اخيـر     چندبخش حمل و نقل  به عنوان يك بخش خدماتي در طول             

پيونـدهاي پسـين و    اسـتفاده از     بـا   يا سهي مقا يستايا ستانده   - داده يالگوبررسي فوق به كمك     

 . خواهد بود  و كشش توليدپيشين مستقيم و غير مستقيم

ابتدا مروري بر اهميت حمـل و       :  سازماندهي مقاله بدين قرار است     مذكوربراي تحقق اهداف    

ساختار اقتصادي در الگوي     يروش شناس سپس  . نقل و جايگاه آن در اقتصاد ايران خواهيم داشت        

در ادامه به كمك تكنيك فوق ساختار بخش حمل و نقل بـا             . ستانده را معرفي خواهيم كرد     -داده

در . اي كه در ايران در سطح ملي تهيه شده، تحليل خواهد شد             ستانده - داده هاي  جدولاستفاده از   

 . خواهيم پرداخت دهاپيشنها و  به تحليل نتايجپايان هم

 

 ناهميت بخش حمل و نقل در اقتصاد ايرا .1

هـاي طـوالني     اي به نقطه ديگر نيازمند ايجـاد راه         براي اتصال نقطه   و پهناور است    يايران كشور 

 و    جمعيـت    روزافـزون  بـا افـزايش   .  كند اري زيادي طلب مي   گذ  سرمايههايي   ايجاد چنين راه  . است

 بـا    . اسـت    بوده  يكي از ضروريات     همواره   بخش   اين   به   در اقتصاد كشور توجه      و نقل    حمل  اهميت

 و اشتغال   اريگذ  سرمايه،  توليد. شود بيشتر آشكار مي  بخش  ن  يا موقعيت   ،نگاهي به آمارهاي كالن   

توانـد   ي مهم كالن است كه توجه به آنها در مورد بخش حمل و نقـل مـ                ياز آمارها بخش  در هر   

 يارگـذ   هسرمايد و   ي روند تول  1ن منظور در نمودار     يبه هم . ان سازد يما بخش را ن   يت اقتصاد يوضع

ي بانـك مركـز    ياقتصـاد هـاي     كه از آمار حساب    1369حمل و نقل به قيمت ثابت سال          بخش  

دهد روند توليد      نشان مي   1  نمودار    .داده شده است  نشان   شده،   جمهوري اسالمي ايران استخراج   

ـ  اول پ  يهـا   سـال  ي به اسـتثنا   1379-1338مت ثابت در طول دوره      ي به ق  اريگذ  سرمايهو    يروزي

  هاي قبل از انقالب ابتدا رشد بسـيار آرامـي    در سال. استبوده ي صعود، جنگيها  و سال انقالب

 ،هاي جهاني نفت يكبـاره افـزايش يافـت         هاي مياني دهه پنجاه كه قيمت      داشته و سپس در سال    

گذاري با    سرمايه ميزان همچنين شكاف بين توليد و    . توليد اين بخش هم رشد زيادي داشته است       
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ـ فـزايش   گذشت زمـان ا    ناشـي از   (هـاي بـاالتر رشـد توليـد           نـرخ   بـه خـاطر    الًاحتمـا  كـه    ،هيافت

نرخ رشد متوسط ساالنه توليـد ايـن بخـش در           . است) گذشته هاي قابل مالحظه در    گذاري سرمايه

اري ايـن   گـذ   سـرمايه  بوده در حالي كه در طول ايـن دوره            درصد 7/4،  1379 تا   1338طول دوره   

   1.)1369به قيمت  ثابت ( وسط ساالنه رشد داشته است به طور متدرصد 2/2بخش فقط 

دهـد كـه ايـن بخـش      نشان مـي    از انقالب  پيش  و نقل  حمل بخشوضعيت  اجمالي   مطالعه

  و دوم و سـوم و چهـارم و          اول عمرانـي      برنامه طوري كه در   ه ب ،مورد توجه خاصي قرار گرفته بود     

   عمرانـي كـل     از اعتبـارات   درصـد    7 و   17،    15 ،   37،  24  نجم قبل از انقالب به ترتيب سـاالنه       پ

  . )1381صنعت حمل و نقل  (ه است داشت  اختصاص  و ترابري  راه  فصل كشور به

 

نمودار 1- توليد و سرمايه گذاري ناخالص بخش حمل و نقل به قيمت ثابت سال 69
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اري در  گـذ   سـرمايه  معادالت رشدي كه با استفاده از آمارهاي سري زماني توليد بخش حمل و نقـل  و                   .1

معادله رشد توليد بخـش حمـل و نقـل عبـارت اسـت از               : رار است همان بخش تخمين زده شده به اين ق       

tLY ٠�٧.٠٧�.�  t و   1369  سـال   لگاريتم توليد بخش حمل و نقل بـه قيمـت ثابـت            LY كه در آن     =+

tLIاري  گذ  سرمايهزمان است و معادله رشد       ٠٢٢.٠٢٧.� اري بخـش   گذ  سرمايه لگاريتم   LI  كه در آن      =+

 .  گرفته شده است باز هم زمان در نظرtحمل و نقل به قيمت ثابت و 

 لص بخش حمل و نقل به قيمتگذاري ناخا توليد و سرمايه. 1نمودار         

 1369سال
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 را نبايـد از       آن  هـاي    و زيـربخش     و نقـل    حمل    ثر بر بخش    ؤدر دوره پس از انقالب عوامل م      

هـاي    تي نظير انقـالب اسـالمي، تحـريم         تغييرا  .جدا دانست  ،شتاقتصاد گذ كل   بر     كه  ماجراهايي

ايران، هشت سال جنگ تحميلي با عراق، ايزوله شدن از غرب،           هاي    اقتصادي، بلوكه شدن دارايي   

سياسي پيامـدهاي اقتصـادي زيـادي داشـته         متعدد  ل  ئسازي و مسا   سازي اقتصادي، خصوصي  آزاد

از جنگ بخش حمـل و       خسارت تقريبي ناشي     تنها منتشر شده  به طوري كه طبق آمارهاي       .است

 بـه ارقـام     يبـا نگـاه     1.)1370 ،برنامه و بودجه  سازمان  ( ميليارد ريال برآورد شده است       125 نقل

 اي  ديـده  تخصيص بودجه براي بازسازي مناطق آسيب     پس از جنگ،    شود كه    ي مشاهده م  1جدول  

ـ گار  مهـري قـر    رسيده، منجر شده كه اين بخش تا حدودي مورد بي          تر به نظر مي    كه ضروري   ردي

 درصـد از بودجـه دولـت بـه راه و ترابـري              5/2 است كـه فقـط       1378توجهي در سال     نهايت بي (

ـ  ا يارزش افـزوده و اشـتغال     سهم  گر نظري به    شتر ا ي مطالعه ب  ي برا ). اختصاص داده شده است    ن ي

سهم ارزش افزوده ايـن بخـش در        . شود اهميت آن بيشتر آشكار مي     بيفكنيم،بخش از كل اقتصاد     

 و  9/3  ني ب به قيمت ثابت   و    درصد 3/7 و     3/5 نيبجاري  هاي     به قيمت  1380-1370وره  طول د 

ال غ در بخش حمـل و نقـل اشـت         شاغالن درصد از كل     8 به     نزديك . است  بوده ري متغ  درصد 8/6

 مربوط به خـدمات مسـتقيم حمـل و نقـل يعنـي              اً كه اين سهم منحصر    كرد ذكر   بايدالبته  .  دارند

 ايجاد جاده،  فرودگاه و بندر و اقالمي از اين قبيـل     نظيرمسافر است و موارد ديگر       بار و    جايي  جابه

هـاي   فعاليـت برآوردهاي كارشناسي حـاكي اسـت درصـورتي كـه همـه             . در آن لحاظ نشده است    

 اين بخش يكـي     م،هاي بخش حمل و نقل اضافه كني       مستقيم و غير مستقيم را به حساب فعاليت       

با مقايسـه سـهم اشـتغال و        . دبو خواهد   ر ايجاد اشتغال و ارزش افزوده     از نظ ها   ترين بخش  از مهم 

 درصـد از    8/6 درصـد از جمعيـت شـاغل فقـط           8/7شود كه    ارزش افزوده اين بخش مالحظه مي     

 .  كه دليل بر كاربر بودن آن استكنند ميارزش افزوده ايجاد 

                                                 
 .  1367-1359هاي جنگ با عراق   به قيمت جاري در سال.1
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ر  سهم اشتغال، ارزش افزوده، بودجه عمومي بخش حمل و نقل د.1جدول 

 )درصد( هاي منتخب سال

سهم از بودجه 

 عمومي

 

سهم از  ارزش 

 افزوده

 )جاري(

سهم از  ارزش 

 افزوده

 )ثابت(

 سهم از اشتغال

 
 لسا

2/6 9/6 9/3 - 1370 

3/4 3/5 5/5 7/6 1375 

- 5/6 6/5 - 1377 

5/2 4/6 1/6 3/7 1378 

3/3 7 4/6 6/7 1379 

2/3 3/7 6/6 9/7 1380 

9/6 9/6 8/6 8/7 1381 

-3و   ) 687 ص(  18-7 هـاي   جدول، مركز آمار ايران     1382محاسبه بر مبناي سالنامه آماري سال       : منبع

 .)766ص  (21-1و ) 99ص ( 8

 

آيـا  تغييرات نه چندان زياد سـهم حمـل و نقـل از كـل اقتصـاد                 ال اين است  با توجه به        ؤس

ـ ا نه؟ پاسخ بـه ا      ي كردهساختار آن در طول دوره قبل و بعد از انقالب تغييري             ـ نال  ؤسـ ن  ي از بـه   ي

 ي اقتصـاد  يهـا  تيـ ر فعال يبـا سـا   ت بخـش را     يو موقع  ارتباط    دارد تا بتواند    خاصي تكنيكمعرفي  

 .  است مقاله كه موضوع بخش بعدي كنديبررس

 

  يشناسي تحليل ساختار بخش روش .2

كنيك مـورد   ت. وجود دارد  يتصادقك بخش ا  ي ساختارمتعددي براي بررسي و تحليل      هاي    تكنيك

استفاده تا حدود زيادي بستگي به هدف اصلي از تحقيق، ميزان اطالعات در دسترس، زمان مورد                
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 مـروري   اين مقاله،  ابتـدا    استفاده    مورد ان روش تحليل  يقبل از ب  . مطالعه، و ساختار اقتصادي دارد    

 .شتدايم ، خواهدر اقتصادتحليل بخشي هاي  كيتكنگذرا بر 

ـ ه و خـامي از آمارهـاي مربـوط بـه فعاليـت              مطالعه سـاد  ،  روش اول   بـه كمـك     بخـش  كي

 . اسـت يمللص د ناخا ي تول و سهم آن از   بخش  آن  هاي كليدي اقتصاد مثل توليد و اشتغال         شاخص

ـ . كند  ميمنتشر   و   يآور جمع هر ساله     اين نوع تحليل از بخش را      يي اجرا يها رگاناغلب  ا طـور   هب

هاي مجلس شوراي    دفتر امور زيربنايي مركز پژوهش     از سوي به مطالعه بخشي كه     توان   ي م مثال

 به صورت گزارشي از ارزيابي عملكرد بخـش راه و ترابـري در طـول دوره                 و گرفته   انجاماسالمي  

كه نه تنها عملكرد كمي بخش نظير ارزش افزوده و تشكيل سرمايه و             ) 1379-1376(چهار ساله   

در طول دوره   ها و عملكرد مديريت بخش نيز        ده بلكه به ارزيابي اهداف، سياست     شاشتغال بررسي   

    .)1380 ، مجلسييربنايدفتر امور ز (، اشاره كردپرداخته استفوق 

 فايده اسـت    -روش تحليل هزينه   ،ساختار بخشي وجود دارد   كنيك ديگري كه براي تحليل      ت

ـ  .شـود  يمحاسبه م  با استفاده از آن نرخ بازدهي بخش فوق براي دوره مورد مطالعه              كه ن روش   اي

كوچك طرح  پردازد و هر      مي بخشاري در   گذ  سرمايه يها طرح ياقتصادو به ارزيابي    است  ي  ئجز

 . شود يمنقل از نظر اقتصادي از اين روش ارزيابي  يا بزرگ در امور مربوط به حمل و

 بـر   بخش مورد نظر  در  بلندمدت   يارگذ  سرمايه اثرهايبه ارزيابي   هاي سنجي هم     اغلب مدل 

ـ  اقتصـاد    در ايـن روش   . پردازد مي ي بخش ال و اشتغ  رشد اقتصادي   و بخـش    در سـطح كلـي     يمل

 تعريف كاملي از رفتار هر      .دنشو  به صورت يك دستگاهي از معادالت تعريف مي        تر يئصورت جز  به

 ،گـر ي آن از طـرف د     ي رفتـار  يرهـا ي متغ يزمانسري   ي به آمارها  يازمنديك طرف و ن   ياز  بخش  

  .كند رو مي روبهها را با مشكل  خشب در سطح ي سنجيها كاربرد روش

  اگر چـه   اين روش . است يتحوالت بخش  ستانده براي مطالعه      -، روش تحليل داده   در نهايت 

يكي از  .  دارد  مزاياي زيادي  جايگزيني كه در باال اشاره شد،     هاي    در مقايسه با روش    ،پيچيده است 

 ييهـا  به كمك شـاخص   عني كه   بدين م .  است ي بخش  مطالعه ساختار توليد   آن يعمومكاربردهاي  

تغييرات سـاختاري يـك     ن  يساختار بخش و همچن   شود،   ي  ستانده استخراج م    - داده   يكه از الگو  
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 ستانده  -داده  هاي    ليات تحل يدر ادب  يفاوتت م يها شاخص .است يبررسقابل  در طول زمان    كشور  

 بود كـه    يسطر فني اولين شاخص، تغيير نسبي ضرايب    . شده است  يمعرف يل ساختار ي تحل يبرا

 شاخصي كـه لئونتيـف      1958 چنري و واتاناب در سال       1. معرفي كرد  1953 در سال     آن را  لئونتيف

را به كل مـاتريس       آن 1970 آگوستينويچ در سال     2.ها نيز بسط دادند     براي ستون  ،تعريف كرده بود  

 يديـ كل ص شـاخ  مثابـة  بـه » پيوندها« تحت عنوان    خ به بعد  ين تار يتعميم داد و از ا    ضرايب فني   

 ي كشـورها  يو برا  دفعات بسيار  و به    شد ستانده   - تحليل ساختاري وارد ادبيات داده     ي بررس يبرا

 ري ز  مطالعات ،توان به عنوان نمونه    مي( مورد استفاده قرار گرفته است       ي با تعديالت متفاوت   مختلف

، )1984(، سـال    )1982( نگزيويـ ه:  نام بـرد   ،تر است   كه به روش مورد استفاده اين مقاله نزديك        را

الگـوي  تحليـل سـاختاري     . )1997(ونگ    ،  )1991(متاس و ديگران    ،  )1987(مك كالين و پالمر     

 : شوند ي صورت استفاده مدو به  ستانده -داده 

 در يـك     كشـور   در يـك   ها بخش يك بخش معين و يا كل         مقايسه ساختار اقتصادي  «اول،  

 .)تحليل ايستا ( استخراج است ستانده قابل- فقط از يك جدول داده  »شخصزمان م

 در دو يـا      ، يك فعاليت اقتصادي و يا يك بخـش         مقايسه ساختار اقتصادي يك كشور    «،  ومد

تحليـل ايسـتاي    (نيـاز اسـت    سـتانده  - جدول داده به بيش از يك   ،» زماني مختلفچند دوره

 .)اي مقايسه

مطالعـات  اغلـب   .  اسـت  فتـه صورت گر   مورد فوق  دودر   يا  گسترده قات نسبتاً يتحقدر ايران   

در اينجا به چند مـورد       كه   شده است  استفاده ستانده    - داده ك جدول ياز  صورت تحليل ايستا و      به

انجام پژوهشي   1367 ستانده سال    -با استفاده از جدول داده    ) 1376( ولدخاني   .كنيم زير اشاره مي  

 رامطالعـه ديگـري      . اسـت  بحـث شـده   اقتصادي در سطح ملي     هاي    اهميت بخش   كه در آن   داده

 1370 سـتانده ملـي بـراي سـال          - كه در آن با استفاده از جـدول داده           دادهانجام  ) 1380(ي  ئبانو

 رامطالعـه سـوم     .  بخش كليدي تعيين شـده اسـت       در نهايت ها و    ين و پيشين بخش   سپيوندهاي پ 

 اسـتان   اقتصـادي بـراي   هـاي       ساختار و رتبه بخـش       دربارة  در آن  داده كه انجام  ) 1380(شريفي  

 . است  شدهاي استان مطالعه  گلستان به كمك جدول منطقه

                                                 
١. Leontief, ١٩�٣ 
٢. Chenery & Watenabe, ١٩�٨ 
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ـ بـه كمـك   ك بخـش  يـ صورت گرفته كه در آن ساختار ران يدر از ي ن يگريقات د يتحق ك ي

نقش صنعت بـرق در     ) 1382(نگهبان  مواردي نظير   توان   ي از آن جمله م    ،است   ل شده يتحلجدول  

و محمـودي و    ) 1378( معبـودي    ت بيمـه،    تعيين وضـعيت صـنع    ) 1376 (، جهانگرد رانياقتصاد ا 

  . را نام بردت صنعت حمل و نقل ي اهم)1384(ديگران 

 ستانده متعددي بـراي ايـران تهيـه شـده،           - داده   هاي  جدول پس از انقالب كه      يها در سال 

تـوان بـه     يمـ  در ايـن خصـوص       .نيز فراهم شده است   وم  داز نوع   امكان مطالعه تحليل ساختاري     

 او . اشـاره كـرد    ،  انجـام داده   براي تحليل ساختار كالن اقتصـادي        )1379(رد  جهانگپژوهشي كه   

 -جدول داده  چهاراقتصاد ملي را در سطح سه بخش اصلي كشاورزي، صنعت و خدمات به كمك               

همچنـين مطالعـه    . اسـت   كـرده  يبررسـ به قيمـت ثابـت      و   )1367و  1348،1353،1363(ستانده  

ـ يتـر    يئجز ساختار كل اقتصاد را در سطح         در آن  كه انجام داده  )2004( بزازان   راديگري    20 يعن

 كـرده تحليـل   ) 1379و1370 ،1365 ،1348( ستانده   -دهجدول دا  به كمك چهار  بخش اقتصادي   

در اينجا ما به دنبال     ن تفاوت كه    ي با ا  ، است ومد از نوع     مطالعات گذشته  ةادامحاضر  مطالعه  . است

 هسـتيم و     دو دوره قبل و بعد از انقـالب         آن در طول   تغييراتمقايسه  تحليل ساختار يك بخش و      

  اجـزاي  مطالعهاين در . سابقه نداشته استدر ايران   تا كنون   ،   ساده است   چه اگر اين روش تحليل  

ب يس ضـرا  يكـه از مـاتر      بخـش حمـل و نقـل       پيوندهاي پيشين و پسين مستقيم و غير مستقيم       

همچنـين  . شـود   جزئـي بررسـي مـي     قيـق و     د طور  به ،ديآ يدست م  هف ب يم و معكوس لئونت   يمستق

 نسـبي بخـش     ة محاسـبه و انـداز     ،هاي مورد مطالعـه    اقتصادي براي سال  هاي    بخشكشش توليد   

بـه  ابتـدا   قسـمت بعـد     ن منظـور در     يبـه همـ    .شـود  ين مـ  يـي تع در طول دوره فـوق    حمل و نقل    

 . پردازيم ميد يتول كشش  سپس بهون يشين و پي پسيهاشناسي پيوند روش

 ين سوند پپي  .2-1

كـل  هاي مختلف اقتصادي در      اي بخش   هاي واسطه   مبناي ساختار نهاده    بر اًين نوع پيوندها اساس   ا

تعريـف   سـتانده    -ماتريس ضرايب مسـتقيم و مـاتريس معكـوس داده           قالب  كه در   اقتصاد است   

ـ   در فرآيند توليد خود    عني كه يك بخش   به اين م  . )19851 ،ميلر و بلر  ( شوند  مي ن از  ه چـه ميـزا    ب

                                                 
١. Miller & Blair, ١٩٨� 
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 بـه    و نامند  طرف تقاضاي اقتصاد مي   پيوند   را   ني پس پيوند .نياز دارد ها   كاالها و خدمات ساير بخش    

 . ندشو تقسيم مي (DIBL) 2مستقيم و غيرمستقيمو  DBL)(1مستقيمدو گروه 

ام چـه ميـزان از كاالهـا و خـدمات سـاير             j دهد كه بخـش     مستقيم نشان مي  ين  سپپيوند  

 مـورد   ، بـراي يـك واحـد پـول كـاالي خـود            يند توليد آ واسطه در فر    مصرف ها را به عنوان    بخش

 :دشو ميتعريف صورت زير و به  دهد استفاده قرار مي

)1(
              

∑=
=

n

i
ijj aDBL

١ 

DBL ستانده و - ماتريس ضرايب مستقيم داده  عنصرaij ،)1(در رابطه  j   پيوند پسين مسـتقيم

عناصـر  چه قدر   هر  . آيد دست مي  هب A ماتريس    امjتونسعناصر  است كه از جمع     ام  j بخش

ام بـه كاالهـا و خـدمات سـاير          j ن وابستگي بخـش   تر باشد، ميزا   بزرگA ماتريس   امjستون  

  .بيشتر است در اقتصاد ها بخش

 كاالهـا    به ام چه ميزان  j دهد كه بخش    نشان مي مستقيم و غيرمستقيم    پيوند  در حالي كه    

از   ايـن پيونـد    .نياز دارد د  يند توليد خو  آطور مستقيم و غيرمستقيم در فر      هب ها بخشو خدمات ساير    

 . دآي ميدست  ه ماتريس معكوس لئونتيف ب امjعناصر ستون جمع 

∑=
=

n

i
ijj ZDIBL

١

  ,   )( ١AIZ −= −                                       )2(  

باشد، بيانگر ايـن واقعيـت      يشتر  هر قدر اين پيوند ب    .  ماتريس معكوس لئونتيف است    Zكه در آن    

 .هاي اقتصادي بيشـتر اسـت      است كه وابستگي مستقيم و غيرمستقيم بخش مذكور با ساير بخش          

 مستقيم و غير مستقيم براي تحليل سـاختار اقتصـادي           پسينمستقيم و    ينسپاز دو شاخص پيوند     

 يان تغيير ساختار  در طول زم  مقايسه آنها   طوري كه    هب. شود طرف تقاضاي يك بخش استفاده مي     

 ي سـاختار اقتصـاد   عرضهة جنبشاخص ديگري كه، نيوند پس يپ عالوه بر . آن بخش را نشان دهد    

 . پردازيم ين معروف است كه در قسمت بعدي به آن مييش به پيوند پ،دهد را نشان مي

                                                 
١. Direct Backward Linkage 
٢. Direct and Indirect Backward Linkage  
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 پيشينپيوند  .2-2

هـاي مختلـف     بخـش اي    هـاي واسـطه      بر مبناي ساختار نهاده    اًين كه اساس  سبرخالف پيوندهاي پ  

 يـا   هـاي اقتصـادي     هر بخش به سـاير بخـش       اتچگونگي توزيع توليد   پيشين، پيوند   استاقتصاد  

 مـاتريس ضـرايب مسـتقيم و        امjسـطر عناصـر    جمع    و از  كند  ميطرف عرضه اقتصاد را بررسي      

 ، پيونـد  ين پس يوندهمانند پ  .شوند طرف عرضه محاسبه مي   ماتريس ضرايب مستقيم و غيرمستقيم      

مسـتقيم و    پيشـين  و پيونـد     (DFL)1مسـتقيم  پيشـين د، پيونـد    وش به دو گروه تقسيم مي     پيشين

 :شود ميف يتعربه صورت زير ام i بخشمستقيم  ينپيشيوند پ .(DIFL)2 غيرمستقيم

)3(
              

∑=
=

n

j
iji bDFL

١  

  ه در آن  ك 
X

X
b

i

ij
ij   توليد خود را مستقيماً     از يسهم ام چه    i دهد كه بخش   نشان مي  است و    =

اسـت كـه نشـان      ام  i ين مستقيم بخـش   شي هم شاخص پيوند پ    DFLi. فروشد   مي j به بخش 

هرچه شـاخص  . شود ي فروخته ميديتولهاي  داتش به بخشي از توليچه سهمام iدهد بخش    يم

 ي بـه كاالهـا    يشترياز ب ي ن ياقتصادهاي    بخشتر باشد، بيانگر اين واقعيت است كه         زرگمذكور ب 

 .آيد دست ميه ام از رابطه زير ب iمستقيم و غيرمستقيم بخش پيشين پيوند .ن بخش دارنديا

)4(            ∑
=

=
n

j
iji CDIFL

١

  

)(نكه در آ ١BIC −=  مسـتقيم و غيرمسـتقيم بخـش    پيشينپيوند  DIFLi) 4(رابطه . است −

i   ت هر چه شاخص مذكور بيشتر باشد، بيانگر ايـن واقعيـت اسـ             كه   يبه طور . دهد ام را نشان مي

طور مستقيم و غيرمستقيم به نسـبت بيشـتري بـه           ه  وليد خود را ب   زان ت يبه چه م  كه بخش مذكور    

د كـه   نده نشان مي پسين  و ستوني پيوند    پيشين  بردارهاي سطري پيوند    . فروشد  ها مي  ساير بخش 

                                                 
١. Direct Forward Linkage 
٢. Direct and Indirect Forward Linkage 
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د يا با گذشت زمان در يك كشور چه تغييراتي          نشو ميتوليد و توزيع    كاالها در هر كشوري چگونه      

اقتصـادي را بـه   هـاي    ميزان ارتباط بخـش ،پيوندن دو شاخص ي ا.ساختار آنها ايجاد شده است   در  

از نظـر توليـد و تقاضـاي نهـايي          ت هر بخش    ي اهم ة كه درج  ياما شاخص  ،دهند يكديگر نشان مي  

 (IOE) سـتانده  –داده  1ديـ  سـتانده بـه كشـش تول   -ات دادهيدر اقتصاد را نشان دهد در ادب  توأماً  

 .ه استشناخته شد

  ستانده -داده توليد كشش   .2-3

عنوان شاخصي براي تعيين مشاركت يك بخـش         هب ستانده   -ات داده   يد در ادب  يشاخص كشش تول  

ـ  از مـوارد ممكـن اسـت         ياري در بس  زيرا. شود  استفاده مي  هادر اقتصاد در كنار شاخص پيوند      ك ي

ـ  با فعال  يوند قو ي اما پ  ندارد يي نها يجبران تقاضا  در   يت چندان يبخش كه اهم    ياقتصـاد هـاي     تي

شـاخص كشـش    2.بـرعكس ا ي انتخاب و مهم شناخته شود و يدي به عنوان بخش كل  ،شته باشد دا

ديگـر  هـاي     پيوند بـا بخـش    و هم     در تقاضاي نهايي   نقش آن از جهت   هم  توليد اهميت بخش را     

يت يـك   براي تعيين ميزان اهم   اين شاخص را اولين بار      ) 1991( 3 و شرستها  متاس. دهد نشان مي 

 :كردندف ير تعريرا به صورت ز42 كلديكشش تولآنها  .كردندبخش در اقتصاد معرفي 

)5(                                                                          )( XyZTOE j
i

ijxyj ∑= 

TOE كه در آن   xyj  غيير در تقاضاي نهـايي بخـش    درصد تغيير در توليد كل ناشي از يك درصد ت

j     ام است و Z ij      عنصري از ماتريس معكوس لئونتيف است  .y j       تقاضاي نهـايي بخـش j ام

كشـش  يكـي   : شـود  يمزيه   تج كشش توليد كل به دو سري       كشش. هاست توليد كل بخش  Xو

بـراي محاسـبه     فرمول زير    از    و استj توليد بخش    يبر رو كه اثر تغيير تقاضاي نهايي      مستقيم  

 :شود ياستفاده مآن 

                                                 
١. Input-Output Elasticity 

براي مثال در اقتصاد ايران بخش ساختمان تقاضاي نهايي بسيار پايين دارد، در حالي كه ارقام تقاضاي . 2

 .ايي بخش نفت كه صادرات بااليي دارد، بسيار بزرگ استنه
٣. Mattas and Shrestha 
�. Total Output Elasticity 
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)6(                                                                       )( xyZDOE yx jjjj
jj
= 

DOEكه در آن   yx jj
Xاست و    كشش مستقيم توليد      j    توليد بخش j ام وZ jj     عناصـر قطـر 

TOEن  ي ب كشش غير مستقيم تفاوت    .ماتريس معكوس لئونتيف است    xyj وDOE yx jj
 اسـت و   

كـه  jيير در توليد كل كه ناشي از تغيير يك درصد در تقاضـاي نهـايي  بخـش                 انگر درصد تغ  يب

تغييـر  كاهش يا افزايش كشش توليـد بيـانگر          . كسر شده باشد   از آن jد بخش ي تول يروبر   هااثر

  تـر  ا اهميـت  بـ خـش    ب اگر كشش توليد افزايش يابد    .  است درجه اهميت يك بخش در طول زمان      

 . اگر كاهش يابد اهميت كمتري خواهد داشتبرعكس و خواهد بود

 

 آماريهاي  پايه .3

مركز آمـار    1379 و     1370،  1365،  1352هاي   ال  ستانده س   -در اين مطالعه از چهار جدول داده        

بـه    اطالعـات مربـوط   .شده استاند، استفاده   مركز آمار تهيه شدههاي  جدولايران و يا بر اساس      

 آمـده   2طور مختصر در جدول      ه و ابعاد آنها ب    ، سال تهيه، روش تهيه    ها  جدولكننده   نهادهاي تهيه 

 . است

 

 ستانده -دول دادهجه ي و مراكز ته، سال تهيه، روش تهيه اصليابعاد  .2جدول 

 مورد استفاده

 نوع قيمت روش تهيه ابعاد سال كننده سازمان تهيه

 كننده قيمت توليد آماري 59×59 1352 مركزآمار ايران

 كننده قيمت توليد آماري 78×78 1365 مركزآمار ايران

بر اساس (RAS) غير آماري  78×78 1370 مركزآمار ايران

 1365جدول 

 كننده قيمت توليد

بر اساس  (RAS)غير آماري  45×45 1379 وزارت نيرو

 1370جدول 

 كننده قيمت توليد
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 ،شـود   ستانده استفاده مي   -اي كه از چندين جدول داده      تحليل ساختاري ايستاي مقايسه    در

سـازي مربـوط      به مجموعه عمليـات آمـاده      ها  جدولمنظور از يكنواختي    . شوندبايد يكنواخت   آنها  

يكنواخـت كـردن    : سـازي عبارتنـد از     آمـاده . سازد سه مي  فوق را قابل مقاي    هاي  جدولشود كه    مي

 هـاي   جـدول هـاي     بندي يا ادغام كردن بخـش      يكنواختي شامل دسته  . ها  جدول التبادماتريس م 

گزارش شـده    3 در جدول     سازي چهار جدول   يكنواختنحوه  . طور يكسان  است    ه ستانده ب  -داده  

 : از عبارتند  آنها يها و كدها   بخش. ستا تجميع شده بخش   ده     در چهار جدول    يها و تعداد بخش  

 سـاختمان  .6 آب، بـرق و گـاز      .5 صـنعت  .4 معـدن  .3 نفت خام و گاز طبيعـي      .2  شاورزيك .1

  .ساير خدمات .10 ، وخدمات بانكي .9 خدمات بازرگاني .8 حمل و نقل و ارتباطات .7

 

  بخشكدشماره  ستانده با - داده هاي جدول م نحوه ادغا.3جدول 

  1352جدول   1365جدول   1370جدول   1379ل  جدو 

 بخش يگذار نام

هاي   بخش كد

 ادغام شده

هاي    بخشكد

 ادغام شده

هاي   بخش  كد

 ادغام شده

 هاي   بخشكد

 شده ادغام

 5 -1 10-1 10-1 1 كشاورزي

 7 11 11 2 نفت خام و گاز طبيعي

 9 -8 و 6 16 -12 16 -12 4 -3 معادن

 37 -10 49 -17 49 -17 30-5 صنعت

 39 -38 52 -50 52 -50 33 -31  گاز و برق،آب

 41 -40 55 -53 55 -53 35 -34 ساختمان

 47 -46 63 -60 63 -60 39 -38 حمل و نقل و ارتباطات

 43-42 56 56 36 خدمات بازرگاني

 48 64 64 40 خدمات بانكي

 59 -49  و 45-44 78 -65  و 59 -58 78 -65 و 59 -58 45 -41 و 37 ساير خدمات

 .1379، و 1370، 1365، 1352هاي   ستانده سال- داده هاي جدولمبنا 
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 ج تاينتحليل  .4

 تحليـل سـاختار تقاضـا و      ، منتخـب  هـاي   جدول براي    انجام شده   از محاسبات  به دست آمده  نتايج  

   . استبه قرار زيرعرضه بخش حمل و نقل به طور مشروح 

 

 )ضاساختار تقا(پسين پيوند  .4-1

مسـتقيم و غيـر مسـتقيم       ن  يونـد پسـ   يپ و   مستقيمپسين  پيوند   3 و   2،  1هاي    با استفاده از فرمول   

 پيونـد   ياجـزا . آمـده اسـت   هـا    سالبه تفكيك    )2( و )1 (هاي  ستون 4تايج در جدول    و ن محاسبه  

هاي ديگر    به بخش   را نيازمندي بخش حمل و نقل     آمده،   4 ستون اول جدول     چهاركه در    مستقيم

نتايج زير   ارقام  با مطالعه اين     .دهد  نشان مي  راساختار هزينه توليد    يا   بخش   توليد هزار ريال    براي

 :قابل مالحظه است
 

 بخش حمل و پسين مستقيم و مستقيم و غير مستقيمهاي پيوند ي اجزا.4ل جدو

 )هزار ريال توليد(نقل 

 
  مستقيمپيوند پسين

)1( 
  مستقيم و غير مستقيمپيوند پسين

)2( 
 1379 1370 1365 1348 1379 1370 1365 1348 بخش

 15 63 59 70 1 0 0 8 كشاورزي
 1 4 3 0 0 0 0 0 نفت خام و گاز طبيعي

 3 1 1 3 0 0 0 0 معادن

 110 221 194 329 70 129 113 240 صنعت
 11 8 7 10 4 3 3 5  گاز و برق،آب

 11 6 9 3 8 4 5 2 ساختمان
 1099 1140 1096 1035 81 112 79 23 حمل و نقل و ارتباطات

 138 24 22 24 106 9 11 14 خدمات بازرگاني
 26 20 17 5 15 14 10 3 خدمات بانكي
 29 36 74 39 20 28 62 32 ساير خدمات

 1442 1523 1482 1518 305 300 285 327 مصرف واسطهكل 

 - - - - 695 700 815 673 كل نهاده اوليه

 .هاي تحقيق يافته: منبع  
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ه اگرچـه  بودقبل و بعد از انقالب باالترين پيوند پسين مستقيم بخش حمل ونقل با صنعت       •

 240 قبل از انقالب   به طوري كه     ؛در حال كاهش است   ولي ميزان آن     ،اش حفظ شده   رتبه

، 113 و بـه     ر داشـته  يكـاهش چشـمگ    پس از انقالب     وتوليد  براي هزار ريال افزايش     ال  ير

  .ده استي رس70 و 129

 112 و   79 به   23از    خدمات خودش   نياز بخش حمل و نقل به         حالي كه پس از انقالب     در •

 .است تغيير كرده 81 در نهايتو 

كبـاره بـه    ي و   9،  11قبل از انقالب به     ال  ير 14 از   يخدمات بازرگان ن بخش به    ي ا يوابستگ •

 بنـدي وابسـتگي    چرخشي در رتبـه   طوري كه    ه ب .افته است ي چشمگيريش  يافزاال  ي ر 106

رتبه اول پس   ( به خدمات بازرگاني  )   از انقالب  رتبه اول قبل  (نقل از صنعت     بخش حمل و  

  .  ايجاد شده است) از انقالب

، نفـت   )8،0،0،1(كشـاورزي   هـاي     نياز بسيار ناچيزي به توليدات بخش     بخش حمل و نقل      •

 دور از انتظار    دارد كه قبل و بعد از انقالب      براي هزار ريال توليد     ال  ير) 0(و معادن   ) 0(خام  

 .ستيهم ن

از (داشته است    يكموابستگي بخش حمل و نقل به خدمات بانكي پس از انقالب افزايش              •

  ). رسيده استبراي هزار ريال توليد بخش حمل و نقل  15و 14و10 به 3

 زپـس ا  نسبي  طور   ه ب ،اگرچه ناچيز است  د بخش حمل و نقل      يدر تول هزينه ساختمان   سهم   •

 . )  رسيده است8و 4و  5 به 2از  (ته استافزايش ياف انقالب

 بعـد  305 و   300،  285  قبل از انقالب به      327 زابخش حمل و نقل     ارزش مصرف واسطه     •

هـاي اوليـه     نهـاده مصـرف    در   انـدكي ش  يافزا آن   يمعناكه  افته  يي  مككاهش  از انقالب   

 . استده بو 695، 700،  815 به 673از د ي در تول)نيروي كار و سرمايه(

 به  سالبراي چهار   ) 2( ستون   4در جدول   پيوند پسين مستقيم و غيرمستقيم      يج محاسبات   نتا

بـه  مسـتقيم و غيـر مسـتقيم بخـش حمـل و نقـل را                يوابسـتگ  )2(سـتون   .  آمده اسـت   تفكيك

 بـا   .دهـد  يمـ نشان   بخش حمل و نقل      يي نها يتقاضا ريال   1000ش  يافزا براي   گري د يها بخش

 :مل استأ زير قابل مالحظه و تجينتا) 2 (نارقام ستوتوجه به 

 . مستقيم است پيوندتر از مستقيم و غير مستقيم بسيار بزرگپيوند اندازه مجموع  �

ن رقم را به خود     يشتريبخش حمل و نقل ب     مستقيم و غير مستقيم      هاياندازه مجموع اثر   �

 .، است)اليهزار ر (هيرا شامل اثر اوليصاص داده زتاخ
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 ترين پيوند پسين مستقيم و غيرمستقيم حمل و نقل با صنعت بوده             در قبل از انقالب بيش      �

جـاي آن را    خـدمات بازرگـاني      1379و پس از انقالب هم ابتدا رتبه اول ولي در سـال             

 . گرفته است

حمل و نقل به    بخش  م  ير مستق يم و غ  ي مستق يوابستگدهد كه    ينشان م ن  يج همچن ينتا �

 .  ريال كاهش يافته است15 و  63، 59 قبل از انقالب به  ريال70  ازيكشاورز

وابستگي مستقيم و غير مستقيم حمل و نقل به بخش نفت خـام، معـدن، آب و بـرق و                     �

 .  قابل مالحظه نبوده و نتايج پيوند مستقيم در اينجا تكرار شده استساختمان اصالً

 پيشينيوند پ .4-2

 79، و   70،  65،  52هـاي    سـال  هـاي   جـدول بـراي    مستقيمن  يشي پ يوندهايپ) 3 (رابطهبر اساس   

 1000 فـروش    سـهم   ن جدول   ي ا از يهر ستون . آمده است ) 1(ستون   5محاسبه و نتايج در جدول      

كـل  عرضـه   فوق   جمع ستون . دهد يرا نشان م  ديگر  هاي    بخشبه  حمل و نقل    ريال توليد بخش    

جـه بـه    نكات زير با تو    . است  يا تقاضاي واسطه اين بخش     ديگرهاي     به بخش  حمل و نقل  بخش  

 :ست امالحظهقابل نتايج فوق 

و ) 111( را قبـل از انقـالب     حمل و نقـل     نخست استفاده از خدمات     ه  رتببخش صنعت    �

 .  داشته است)  ريال200  و 166، 155(بعد از انقالب 

استفاده مستقيم بخش حمل و نقل از توليدات خودش در حال افـزايش و مقـدار آن از                    �

 .  ريال رسيده است81و 112، 79  ريال قبل از انقالب به23

ـ  بـا اهم   بخش حمل و نقـل    دات  يتولنياز مستقيم بخش ساختمان به       �  بـا سـرعت     ت و ي

 .) ريال تغيير داشته است69 و 67، 75 ريال به 83از (آرامي در حال كاهش است 

 كـاهش    اًنسـبت بعد از انقالب    ) خانوارها و دولت  (نهادها  خدمات مستقيم اين بخش به       �

 .  استيافته)  ريال525  ، 495 سپس   516 به 712از (زيادي 

نسـبت بـه    ) تقاضاي واسـطه  ( بخش حمل و نقل      خدماتاز  ها   بخشكل  سهم استفاده    �

 479 و   505،  484بـه     ريـال  288از  ((اي داشـته     قبل از انقالب افزايش قابل مالحظـه      

توليـد  دهد كـه خـدمات ايـن بخـش بيشـتر در جريـان               و نشان مي   ) است ال رسيده ير

  . استفاده شده است
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خدمات بـانكي، آب و بـرق و گـاز، معـادن و             هاي    بخشمستقيم  در طول اين دوره نياز       �

 .  است بودهكمبسيار  بخش حمل و نقل داتيتولبه نفت خام 

  خـدمات  از   انـدكي  سـهم    )راهبـردي  (بخش كشاورزي به عنوان يك بخش استراتژيك       �

  . شته استدابخش حمل و نقل 

 در حـال  حمل و نقـل به  و حمل و نقل و ارتباطات        يخدمات بازرگان  مستقيم بخش    نياز �

  .تر شدن است يگاه آن در اقتصاد به سمت واقعيرسد كه جا ي، به نظر ماست شيافزا

محاسبه و نتايج   ) 4 (رابطه به كمك حمل و نقل    ها به    بخشم  ير مستق يغم و   يمستق يازهاين

بخـش    مستقيم و غير مسـتقيم     عرضهستوني اين جدول    رقام  ا. آمده است ) 2( ستون    5در جدول   

    .دهد ينشان مآن بخش  ارزش افزوده  ريال 1000ش يحمل و نقل را در اثر افزا
 

 

 بخش ين مستقيم و مستقيم و غير مستقيميشپهاي پيوند ياجزا  .5ل جدو

 )هزار ريال توليد(حمل و نقل 

 
  مستقيمپيوند پيشين

)1( 
 يم و غير مستقيم مستقپيوند پيشين

)2( 
 1379 1370 1365 1352 1379 1370 1365 1352 بخش

 40 61 106 65 20 29 61 41 كشاورزي
 10 5 9 2 8 4 8 0 نفت خام و گاز طبيعي

 2 5 5 0 1 3 4 1 معادن
 316 310 306 176 200 166 155 111 صنعت

 14 13 8 7 7 8 5 4 گازو  برق ،آب
 97 122 124 115 69 67 75 83 ساختمان

 1099 1140 1096 1035 81 112 79 23 حمل و نقل و ارتباطات 

 54 31 16 7 41 23 12 6 خدمات بازرگاني
 1 8 3 4 0 5 2 4 خدمات بانكي
 77 147 162 24 48 88 86 15 ساير خدمات

 1711 1843 1835 1434 475 505 484 288 تقاضاي واسطه 

 - - - - 525 495 516 712 تقاضاي نهايي

 .تحقيقهاي  يافته: منبع
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تصـادي بـه بخـش      قاهـاي     كل نياز مستقيم و غير مستقيم بخـش        دهد ينشان م ) 2(ستون  ج  ينتا

 1434 از    ( آن در حال كـاهش اسـت       شي افزا حمل و نقل پس از انقالب افزايش يافته ولي مقدار         

ش صـنعت   بـاز هـم بخـ      است كـه     يج حاك ين نتا يهمچن. ) رسيده است  1711 و   1843،  1835به  

پيشـين  وند يكه در پ  است    يهمانبقيه نتايج   .  بخش حمل و نقل است     داراي باالترين وابستگي به   

 . شده استشدت آنها بيشتراوت كه فاين تم ذكر شد با يمستق

 كـه بخـش حمـل و نقـل          شـود   گيـري مـي     چنين نتيجـه   5 و   4جدول   از   يبند ك جمع در ي 

 ين نكته از نظر اقتصاد    يا كه داشته   صنعت با بخش    اره همو پيوند را قبل و بعد از انقالب      باالترين  

و قـش   ن بهآيا علت اين امر      است كه    ني كه مطرح شود ا    سؤالي  .و دور از انتظار نبوده است     مثبت  

كليدي  به عنوان بخش     بخش صنعت اگر    راي؟ ز گردد يبر م صنعت در اقتصاد ايران     ت بخش   ياهم

بـه نقـش و     اين ارتباط ممكـن اسـت        در آن صورت     ،ر باشد يران در طول سه دهه اخ     يدر اقتصاد ا  

 سـتانده بـه     -دادههاي    لي در تحل  اً را اگر چه عموم    سؤالن  يجواب ا  .گرددبرت بخش صنعت    ياهم

مطالعـات   ،شـوند  يدو اسـتخراج مـ     ن هر يپيش ن و ي پس يپيوندها از   و يديبخش كل ف  يتعركمك  

 نجا مـا  ياما در ا  . استيد اين مطلب    ؤم نيز) 1378(ي و ديگران    ئو بانو ) 1376( ولدخاني   ةانجام شد 

 كـه در     ستانده – داده   ديبه كمك شاخص كشش تول    كنيم و    هاي مطالعات آنها را تكرار نمي      روش

توليدي و همچنـين نقـش آن در تقاضـاي نهـايي            هاي    ارتباط با بخش  : آن هر بخش از دو جهت     

ديگـر اقتصـادي    هـاي     شـي حمل و نقل در كنار بخ     نقش  به تحليل تغيير اهميت      ،شود بررسي مي 

 . پردازيم مي

 

  ستانده-دادهد يتولكشش . 4-3

 كشش . آمده است  6، در جدول    )5( دست آمده از محاسبه كشش كل توليد فرمول شماره         هنتايج ب 

 يگر نقشـ  ياز طرف د  و   ها ه بخش يوند با بق  ي از نظر پ    را يت بخش اقتصاد  ي اهم از يك طرف  د  يتول

ر يتوان به موارد ز    ي م 6 به ارقام جدول     يبا نگاه . دهد ينشان م  ،د دار يي نها يتقاضاران  بكه در ج  

 :اشاره كرد



 تحليل نقش حمل و نقل در اقتصاد ايران 72

 )درصد( ستانده منتخب - داده هاي جدولكشش توليد  .6جدول 

 

 كشش كل

)1( 
 مي مستقكشش 
)2( 

 1379 1370 1365 1352 1379 1370 1365 1352 بخش

04/0 كشاورزي  07/0  08/ 0  10/ 0  03/0  05/0  07/0  09/0  
02/0 0  خام و گاز طبيعينفت  05/0  11/0  0 02/0  05/ 0  11/0  

23/0 معادن  0 0 0 22/0  0 0 0 
25/0 صنعت  35/  0  56/ 0  50/0  19/0  24/0  38/0  34/0  

0 /01 گازو  برق ،آب  01/ 0  01/ 0  01/ 0  01/ 0  01/ 0  01/ 0  01/ 0  
18/0 ساختمان  17/ 0  17/ 0  07/0  10/0  09/0  09/0  06/0  

0./4   ارتباطاتحمل و نقل و  05/ 0  06/0  06/0  03/0  03/0  04/0  04/0  
3/0 خدمات بازرگاني  17/0  10/ 0  07/0  03/0  06/0  09/0  05/ 0  

0 /01 0 0 خدمات بانكي  0 0 0 0 0 
15/0 ساير خدمات  39/ 0  30/0  24/0  13/0  26/0  21/0  19/0  

 .تحقيقهاي  يافته: منبع

 

نعت بيشترين اهميت را در بـين ده بخـش داشـته            در دو دوره قبل و بعد از انقالب بخش ص         

 و  56/0 ، 35/0 ،   25/0 به طوري كه در اثر يك درصد افزايش تقاضاي نهايي، توليد كـل                 ،است

طور كه جدول    همان. دهد  افزايش نشان مي   79 و   70،  65،  52هاي    درصد به ترتيب در سال     50/0

زيـرا  مستقيم به مراتب بيشـتر اسـت        ها از كشش      توليد براي همه دوره    كلدهد كشش    نشان مي 

 . شود ميكشش كل شامل كشش غير مستقيم نيز 

توليد نشان  كل   شاخص كشش    برحسباقتصادي را   هاي    بندي بخش  رتبه 7همچنين جدول   

اي در  ترين بخش بـوده و نقـش فزاينـده         بخش صنعت با اهميت    با توجه به شاخص فوق    . دهد مي

 خـود  خـودي خدمات قرار دارد كه بـه        عد از بخش صنعت ساير    ب. دارد مورد مطالعه    ةتوليد كل دور  

مشـاهده   ،اما وقتي به كشش كل توليد بخش حمل و نقل نگاه كنيم           .  داراي اهميت زيادي است   

و ) 06/0 و 06/0، 05/0، 04/0مقــدار آن ( تغييــر چنــداني نداشــته 1352 كــه از ســال كنــيم مــي

خش قرار دارد كه در مقايسه با بخش صـنعت          ششم اهميت در بين ده ب     ا  يپنجم  در رتبه   همچنان  
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هـاي    بدين معني كه بخش حمل و نقل پـس از بخـش           . شود و ساير خدمات كم اهميت تلقي مي      

   .صنعت، ساير خدمات، ساختمان، كشاورزي و خدمات بازرگاني در رتبه ششم قرار دارد

 

انده  ست- داده هاي جدول توليد  كلكشش بر اساسها   بخشيبند رتبه .7جدول 

 منتخب 

 رتبه 1379 رتبه 1370 رتبه 1365 رتبه 1352 بخش

04/0 كشاورزي  6 07/0  5 08/ 0  5 10/ 0  4 

02/0 9 0 نفت خام و گاز طبيعي  7 05/0  7 11/0  3 

23/0 معادن  2 0 9 0 10 0 9 

25/0 صنعت  1 35/  0  1 56/ 0  1 50/0  1 

0 /01  گاز و برق،آب  8 01/ 0  8 01/ 0  8 01/ 0  8 

18/0 ختمانسا  3 17/ 0  3 17/ 0  3 07/0  5 

4/0 و نقل و ارتباطات حمل  5 05/ 0  6 06/0  6 06/0  7 

3/0 خدمات بازرگاني  7 17/0  4 10/ 0  4 07/0  6 

0 /01 10 0 10 0 خدمات بانكي  9 0 10 

15/0 ساير خدمات  4 39/ 0  2 30/0  2 24/0  2 

 .تحقيقهاي  يافته: منبع

 

       گيري نتيجه. 5

اين مقاله مطالعه و شناخت تغييرات ساختاري بخش حمل و نقل در اقتصاد ايران در طـول                 هدف  

به همين منظور ابتدا مروري بر اهميـت بخـش حمـل و نقـل و جايگـاه      . سه دهه اخير بوده است    

تحليل  يو سنت  محاسبه پيوندهاي پسين و پيشين كه روش معمول          ابسپس  . ميداشت  آن اقتصادي

 اسـت، سـاختار     اي  سـتانده ايسـتاي مقايسـه      - به روش تكنيك داده      تصادياقهاي     بخش ساختار

هـاي    سـتانده ملـي سـال      -از چهار جـدول داده       مذكورپيوندهاي  . شد  تحليل  حمل و نقل   بخش

 . ديگردمحاسبه به قيمت جاري  1379 و 1370، 1365، 1352
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 بـاالترين پيونـد را   انقالباز و بعد  كه از طرف تقاضا بخش حمل و نقل قبل    دادنشان  ج  ينتا

حمل و نقل و ارتباطـات و       هاي     و بخش  )رسد ي به نظر م   ي منطق كه كامالً ( با بخش صنعت داشته   

 خـدماتش نيـاز     عرضـة بخش حمل و نقل بـراي       . اند  بوده يبعداهميت  در درجه   خدمات بازرگاني   

ـ . داردخام، خدمات بانكي و معـادن        هاي كشاورزي، نفت   بسيار ناچيزي به توليدات بخش     ن يهمچن

طور نسبي كـاهش و سـهم هزينـه سـاختمان            هآب، برق و گاز براي اين بخش ب       هاي    سهم هزينه 

 . افزايش يافته است

نياز بخش صنعت بـه     در طول اين دوره     كه  دهد   ينشان م يج طرف عرضه    ا نت ،از طرف ديگر  

مات  ر خـد  ي بخـش سـاختمان و سـا       برعكسو  حمل و نقل باال و با شتاب زيادي در حال افزايش            

آب و برق و گاز، معادن و نفت خام         ،  كشاورزيخدمات بانكي،   هاي     بخش ازين. كاهش داشته است  

  .  استبه خدمات بخش حمل و نقل بسيار كم بوده

 كـه   شـود   مـي  گيري  نتيجهچنين  بندي از پيوندهاي پسين و پيشين حمل و نقل           در يك جمع  

ـ  بخش صنعت باالترين پيوند را قبل و بعد از ان          بخـش  ا بخـش حمـل و نقـل بـه عنـوان             قالب ب

علت اين امر به نقـش و       . رسد خدماتي داشته است كه اين نكته از نظر اقتصادي مثبت به نظر مي            

 يسـنت با توجه بـه شـاخص       زيرا بخش صنعت    . گردد اهميت بخش صنعت در اقتصاد ايران بر مي       

در اقتصاد ايران در طول     ن بخش   يتر تيبه عنوان با اهم   ن مطالعه   يدر ا  ستانده   -كشش توليد داده  

ييري غتبخش حمل و نقل      جايگاهن شاخص   يبا توجه به هم   در حالي كه    . سه دهه اخير بوده است    

و  و نيازمنـد توجـه       شـود  ي نمـ  يتلقرتبه با اهميتي     كه ، قرار دارد  ششمدر رتبه   همچنان  و  نداشته  

 طرف تقاضـا    يوندهاي پ ياجزان مطالعه   ي، در ا  مذكورعالوه بر مورد    . بيشتري است  يارگذ  سرمايه

 يونـدها يم پ ي تا مفاه  شده است ل  ي و تحل  ي بررس نشده توجه   به آن گر  يو عرضه كه در مطالعات د     

 . ان شونديتر ب ن شفافيشين و پيپس

 دستاورد ايـن    ترين مهم بين بخش حمل و نقل و بخش صنعت          كشف ارتباط متقابل و پايدار    

 نتـايج ايـن مطالعـه از طرفـي بـه مقـدار كمـي                سياستگزاران اقتصادي با تكيه بـر     . مطالعه است 
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 به طور شفاف مطلـع  ،هاي ديگر واقف شده و از طرف ديگر  وابستگي بخش حمل و نقل به بخش      

 بلكـه توسـعه آن رابطـه        داشـته باشـد   توانـد رشـد      بخش حمل و نقل به تنهايي نمي      شوند كه    مي

 .  بخش صنعت داردتنگاتنگي با توسعه و پيشرفت

سنتي پيوندهاي پسين و پيشين و كشش توليد به         هاي    قط به كمك شاخص   در اين مطالعه ف   

 منظـور بـه     شايان ذكر است كه بدين     .اهميت بخش حمل و نقل در طول دوره سي ساله پرداختيم          

 مـذكور تري اهميـت بخـش       مدرنهاي     با استفاده از شاخص    تامطالعات مفصل ديگري نياز است      

 . مكني شود كه به آينده واگذار ميبررسي 

فـراهم  ثابـت   هاي    متيبه ق ها    جدوله  ي ته يكه مقدمات برا  نده  يدر مطالعات آ  عالوه بر اين،    

در ايـن    به قيمت ثابـت       ستانده - داده   هاي  جدولمحاسبه   .تر خواهد بود   ج شفاف ي نتا شود احتماالً  

    . بودرو به رودر انتخاب بهترين تكنيك   تنگناهاي زياد و با،مطالعه ممكن نبوده
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 فارسي) الف

 اداره حسابهاي اقتصادي، حسابهاي ملي به قيمـت         .)1381(بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران      

 .6 و 3هاي   جدول1379-1338، 1378و 1369ثابت سال هاي  جاري و قيمت

 يونـدها ي پ يشناسـ   روش يبررس" .)1378(ار  يورمزحسن   و   يوسفيمحمد قلي    اصغر،   ي عل ،يئبانو

 برنامه و بودجـه،     مجله. "راني ا ياقتصادهاي     واردات بخش  ين محتوا ييتعن و   يشين و پ  يپس

 .93-63، صص 33شماره 

برنامـه و   مجلـه   ،  "نقش صنعت بيمه در ايجاد امنيت اقتصادي ايران       "،  )1376( اسفنديار   ،جهانگرد

 .66-51، صص23و 22، شماره بودجه

، ياقتصـاد هـاي     پـژوهش  ،   "ايـران تجزيه و تحليل ساختار اقتصـاد       " ،)1379(  اسفنديار ،جهانگرد

 106-81 ص 5 و 4شماره 

 مجلـس   مجله. ")1379-1376(بررسي عملكرد وزارت راه و ترابري       "،  )1380(دفتر امور زيربنايي    

 . 130-87، صص 29 شماره 8 سال و پژوهش،

 جايگاه صنايع غذايي در اقتصاد استان گلستان بـا اسـتفاده از جـداول             " .)1380( نورالدين   ،شريفي

مجموعـه مقـاالت سـومين همـايش توانمنـديهاي توسـعه            ،  "ها تحليل داده   ستانده و  –داده  

 .استان گلستان

-62، صص 215 شماره   ،" حمل و نقل در برنامه سوم توسعه       يمايس" ).1381(صنعت حمل و نقل   

77. 

ت صـنعت   يل اهم يتحل" .)1384( يباري جو  مجيد ه، و ي كشاورز، غالمرضا فق    حداد ،ي عل ،يمحمود

ـ  با استفاده از تكن    راني و نقل در اقتصاد ا     حمل ، يپژوهشـنامه بازرگـان   ،  "  سـتانده     -ك داده   ي

 ، 116-87، صص 34شماره 

 .1382مركز آمار ايران، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، سالنامه آماري كشور، 

 .1365 ستانده سال -ران، جدول دادهيمركز آمار ا
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 .1370نده سال  ستا-ران، جدول دادهيمركز آمار ا

 –تحليلـي داده    (نقـش محـوري حمـل و نقـل در اقتصـاد ايـران               "). 1378( حميدرضـا    ،معبودي

 .، دانشگاه امام صادق)پايان نامه كارشناسي ارشد(، ")اي ستانده

 –بررسي صنعت برق در اقتصاد ايران با اسـتفاده از جـدول داده              " .)1382( محمد حسين    ،نگهبان

 .، دانشگاه مازندران)ارشناسي ارشدپايان نامه ك(، "ستانده

 .1379  ستانده سال -وزارت نيرو، جدول داده

زوده بـا  فـ جاد ارزش ايران از نظر اي اي اقتصادياصلهاي    ت بخش ياهم" .)1376( عباس   ،يخانولد

-28، صـص    21 شماره    برنامه و بودجه،   مجله "1376  ستانده سال     -استفاده از جدول داده     
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