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  چكيده 
رشـد اقتصـادي    بـر  ستانده استان خوزستان، به بررسي اهميـت بخـش حمـل و نقـل دريـايي      -در اين تحقيق، با استفاده از جدول داده

و مورد تجزيـه   محاسبهبخش اقتصادي استان  68پيوندهاي ،براي اين منظور با استفاده از روش حذف فرضي شود.منطقه پرداخته مي

 برخـي از  بـا  باطولي داراي ارت دهد كه بخش حمل و نقل دريايي در استان پيشرو نيستنتايج پژوهش نشان مي .گيردو تحليل قرار مي

ضـمن ايـن    اي دارد.را پس از حمل و نقل جـاده  قوي ترين پيوندهاي حمل و نقل، بخشدر زير  به عالوه. است هاي پيشرو استانبخش

كه حجم بااليي از واردات واسطه اي حمل و نقل دريايي از ساير استان هاي كشور تامين مي شود كه ناشي از امور مـالي و بيمـه اي آن   

هاي كشتيراني و دريـايي بـه درون   اي و مالي شركتامور بيمه لذا ضروري است به منظور تقويت پيوندهاي اين بخش،انتقال مي باشد.

  هـاي تحقيـق نشـان    يافتـه  افزايش يافتـه اسـت.   1390-94به طور كل، سهم اين بخش از ستانده استان طي دوره  استان صورت پذيرد.

ادي رشـد اقتصـ   بنابراين، .اساسي هاي نفتي و ساخت فلزاتپتروشيمي، فرآورده پيشرو استان عبارتند از:صنعتي هاي بخش دهد كهمي

  و وابسته به منابع است كه داراي فناوري متوسط هستند. استان وابسته به صنايع سنگين

  

  استان خوزستان ،ستانده -رشد اقتصادي، پيوندهاي بين بخشي، جدول داده مل ونقل دريايي،ح :كليدي هاي واژه

  

  مقدمه-1

صادي جوامع است رشد اقتصادي، يكي از مهم ترين اهداف اقت

و در چهارچوب آن، افزايش مداوم ميزان توليد كاالها و 

شود. در واقع، در اثر رشد اقتصادي خدمات جامعه، محقق مي

شود و كنندگان بهتر برآورده مياست كه نيازهاي مصرف

، 1كند. به تعبير كوزنتساستانداردهاي زندگي، بهبود پيدا مي

فيت توليد، به منظور افزايش بلندمدت ظر رشد اقتصادي

 لذا، تر به مردم است.افزايش عرضه كاالهاي متنوع

سياستگذاران اقتصادي با در نظر گرفتن اين هدف و اولويت 

توانند از يك سو به نيازهاي افراد جامعه در دادن به آن، مي

جهت ارتقاي سطح زندگي آنان پاسخ دهند و از سوي ديگر، 

المللي افزايش در عرصه بين توانايي رقابت اقتصاد كشور را

اند در قالب بر اين اساس، اقتصاددانان تالش كرده. دهند

هاي گوناگون، بيان كنند كه رشد ها و مدلمباحث، نظريه

است. عوامل تعيين كننده رشد  عواملي مرتبطاقتصادي با چه 

متغير  60حداقل  2ساالي مارتين اقتصادي بسيار متنوع هستند.

ه است كه بر رشد اقتصادي تاثير معنادار آماري را شناسايي كرد

يكي از عوامل موثر بر رشد اقتصادي  ).1394(يوسفي، دارند

هاي پيشرو آن گذاري در بخشسرمايه (منطقه)، يك كشور
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 هايي كه داراي بيشترين پيوند در اقتصاد باشند،بخش است.

ز هاي پيشرو، ابه منظور شناسايي بخش شوند.پيشرو ناميده مي

اين جدول قادر است از  شود.استفاده مي 3ستانده- جدول داده

طريق بررسي ارتباطات بين بخشي و اجزاي تقاضاي نهايي و 

تشخيص  هاي كليدي را تعيين نمايد.ارزش افزوده، بخش

بيان  كه هاي كليدي مبتني بر نظريه رشد نامتوازن استبخش

صي از اقتصاد، هاي خاها را از بخشگذاريد بايد سرمايهكنمي

ها بايد بتوانند با آغاز كرد.اين بخش 4هاي پيشروبه عنوان بخش

 ها، آنها را به مرحله سودآوري برسانند.كردن ساير بخشفعال

در اقتصاد  كه كندتحليل نظريه فوق از آن جا اهميت پيدا مي

گذاري از توليد ي سرمايهايران، علي رغم وجود سهم باال

اي مناسب صورت يند توزيع به گونهفرآ داخلي،ناخالص 

در اين پژوهش، با استفاده از  ).1395(شاكري، نگرفته است

بخش  68ستانده استان خوزستان كه  - جديدترين جدول داده

هاي ، به بررسي ارتباطات بين بخششودشامل مياقتصادي را 

پيوندها  اندازهاستان خوزستان پرداخته مي شود تا بدين وسيله، 

 300سنجش قرار گيرد. وجود  ها موردآنپيشرو بودن  امكانو 

   امام خميني، خرمشهر و آبادانبندر  سه ،كيلومتر نوارساحلي

درصد  50( صنايع نفت همچنين و بندر كشور) 11بندر از  3(

 ،)ميادين مشترك با كشورهاي خارجي و از ارزش توليد كشور

موقعيت  ها و فوالد در استان خوزستانپااليشگاه پتروشيمي،

خاص اقتصادي را به وجود آورده است كه لزوم بررسي 

هاي اقتصادي استان را دو ارتباطات و اثرگذاري متقابل فعاليت

جديدترين جدول  تهيهپژوهش،  نوآوري اين كند.چندان مي

به روش تركيبي  1390ال ستانده استان خوزستان براي س -داده

انده كشوري كه ست - اساس جدول داده(بر 5راس -سهم مكاني

منتشر شده است) به عنوان پايه آماري و  1396در اسفندماه 

تحليل پيوندهاي بخش خدمات حمل و نقل دريايي در استان 

  باشد.خوزستان با استفاده از روش حذف فرضي مي

  

 حمل و نقل دريايي در اقتصادبخش اهميت  -2

  استان خوزستان
ده توسط مركز آمار آمارهاي منتشر شجديدترين با توجه به    

بخش خدمات حمل و نقل دريايي در استان  )،1390- 94( ايران

درصد از ارزش توليد كشور را  30,8خوزستان به طور متوسط 

به خود اختصاص داده است كه نشان از سهم باالي استان در 

(خوزستان پس از هرمزگان رتبه دوم را در كشور  كشور دارد

بخش از ستانده كل استان در  داراست). به عالوه، سهم اين

 1,13به  1394درصد بوده است كه در سال  0,36، 1390سال 

افزايش  در درصد رسيده است. بنابراين سهم ارزش توليد آن

هاي تجاري روند و چرخه ،مقادير حقيقي ،1نمودار يافته است.

طي  را استان خوزستاندريايي بخش حمل و نقل ارزش توليد 

  دهد.) نشان مي1395(به قيمت ثابت 1394تا  1379دوره 

  6هاي تجاري ارزش توليد بخش حمل و نقل درياييمقادير حقيقي، روند، چرخه. 1نمودار

  
 Eviews منبع: محاسبات پژوهش با استفاده از نرم افزار

 

، خط آبي رنگ نشان دهنده مقادير حقيقي ارزش 1در نمودار

 خوزستان است.ن در استا حمل و نقل درياييتوليد بخش 

 صعودي بوده است. 1383تا  1379ستانده اين بخش طي دوره 

 با نوسانات شديد مواجه شده است. 1390تا  1384در بازهولي 

به بعد نيز روند صعودي داشته است و در سال  1390از سال 

 ميليون ريال رسيده است. 30000000، ارزش توليد آن به 1394

 1384و1383ايهمقادير سالبهتبا اين وجود هنوز نتوانسته اس

حمل و نقل خط قرمز رنگ، روند ستانده واقعي  بازگردد.

دليل  دهد كه حالت كماني دارد.در استان را نشان مي دريايي

  1390تا  1384اين حالت كماني، نوسانات شديد طي دوره

هاي تجاري بخش را به خط سبزرنگ نيز چرخه باشد.مي

علي روند ارزش توليد اين بخش،  بنابراين، كشد.تصوير مي

هاي ، به دليل تكانه1394تا  1390هاي رغم افزايش طي سال

  حالت صعودي نداشته است.، 1390تا  1387هاي منفي سال
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  پيشينه تحقيق -3

حمل و نقل دريايي از جمله امور زيربنايي و فرابخشي است    

است. و به عنوان حلقه اتصال صنايع مختلف استان مورد توجه 

  اهميت اين بخش از دو جهت قابل بررسي است:

تواند از طريق . تاثير بر روي ساختار استان كه اين امر مي1

  هاي ديگر انجام شود.گسترش توليد و توزيع كاالهاي بخش

هاي كالن اقتصادي از جمله اشتغال، . تاثير بر روي شاخص2

ادي، توليد و سرمايه گذاري است كه به عنوان يك بخش اقتص

  .شودموجب جذب سرمايه گذاري و افزايش اشتغال مي

  با مروري بر مطالعات انجام شده در بخش حمل و نقل،   

 ها را به دو بخش فني و اقتصادي تقسيم نمود.توان آنمي

در مقابل،  گيرد.مطالعات فني در حوزه مهندسي قرار مي

 شود.مطالعات اقتصادي نيز به دو گروه جزئي و كلي تقسيم مي

(طرحي)  اينقل دريايي به صورت پروژهواگر نگرش به حمل

اما  فايده مد نظر قرار گيرد، مطالعه جزئي است. -باشد و هزينه

اگر نگرش به بخش حمل و نقل، از جهت ايجاد ارزش افزوده، 

هاي اقتصادي توليد و اشتغال باشد و ارتباط آن با ساير بخش

با توجه به موارد اشاره  است.مد نظر قرار گيرد، مطالعه كلي 

، به بررسي نقش حمل و نقل دريايي در قالب پژوهششده، اين 

كند كه به بيان ديگر مشخص مي پردازد.اقتصاد كالن مي

اثرگذاري حمل و نقل دريايي بر رشد اقتصادي استان به چه 

به طور كل، مسيرهاي ارتباط حمل و نقل دريايي  ميزان است.

طبق گزارش  تسهيل تجارت:.1بارتند از: با رشد اقتصادي ع

درصد تجارت جهاني از  90 سازمان بين المللي دريانوردي،

. به دليل هزينه كم و گيردطريق حمل و نقل دريايي صورت مي

 در گسترش تجارت دارد.امنيت زياد، اين بخش نقش مهمي 

دهد و توسعه تجارت ، تخصص در توليد كاالها را افزايش مي

 هاي عمومي ي و رشد مهارتيش سطح كارايباعث افزا

اي و  از طريق واردات كاالهاي سرمايه ،از سوي ديگر شود. مي

اي كه فناوري خارجي را به همراه داشته باشند، موجب واسطه

بندر  3با توجه به اين كه در  شود.افزايش رشد و بهره وري مي

مواد  تجارت آبادان، خرمشهر و امام خميني)( استان خوزستان

لذا، انتظار  پذيرد،نفتي به صورت همزمان انجام مينفتي و غير

در رشد منطقه ايفا  رود تجارت ايجاد شده نقش مهميمي

حمل و نقل دريايي يك زنجيره بسيار . زنجيره توليد: 2 نمايد.

يك كاال را از مكاني به مكان  بزرگ است كه توزيع برون مرزي

هاي متعدد اقتصادي بخش تا،در اين راس ديگر مد نظر دارد.

  توان از مرتبط با اين فرآيند هستند. به عنوان نمونه مي

نام برد.  و انرژي حمل و نقل جاده اي ،هاي خدمات ماليبخش

: حمل و نقل دريايي صنايع مرتبط . صنايع درون بخشي3

سازي و دهد. صنايع كشتيمختلفي را در درون خود پوشش مي

  در اين بخش رشد و گسترش  رفتهبرخي از تجهيزات پيش

حمل و نقل دريايي با توجه به موارد فوق، اثر گذاري  مي يابند.

اين امر  رشد اقتصادي منطقه به صورت غير مستقيم است. بر

  زيرا طبق نظريه رشد نامتوازن، اين بخش از  نيز طبيعي است.

ويژگي اصلي  رود.هاي اجتماعي باالسري به شمار ميطرح

، ايجاد صرفه جويي خارجي است. به بيان ديگر فوقهاي طرح

كاهش قيمت مواد اوليه و ساير عوامل توليد موجب  از طريق

د و نمي شو تكاهش هزينه توليد و قيمت تمام شده محصوال

  هاي مولد در نهايت سبب سودآوري بسياري از فعاليت

هاي گذاري در طرحبنابراين، افزايش سرمايه .گردندمي

عامل محركه قوي براي افزايش سرمايه  باالسري،اجتماعي 

تاثيرات حمل و  مسيرهايز اي ا، خالصه1جدول  گذاري است.

 دهد.نقل دريايي بر رشد اقتصادي را نشان مي

 

 

سيرهاي اثرگذاري حمل و نقل دريايي بر رشد اقتصاديم. 1جدول

  شرح  مسير شماره

  مي پذيرد. گسترش تجارت از طريق حمل و نقل دريايي صورت  اول

  دوم
بخش از طريق پيوندهاي پيشين اين  گيرد.پيوندهاي بين بخشي حمل و نقل دريايي مورد توجه قرار مي زنجيره توليد.در اين حالت،

  هاي پيشرو در اقتصاد مي شود.و پسين، موجب رشد بخش

  سوم      
زير بخش هاي است. به بيان ديگر بر اساس پيوندهاي  ارتباطات درون بخشي تحليل اين بخش بر مبناي صنايع درون بخشي مرتبط.

  حمل و نقل دريايي بنيان نهاده شده است.

  )منبع: مطالعات پژوهش(
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م مسيرهاي اول و دورود كه انتظار مي ،1جدولبا توجه به   

به دليل گستره بيشتر فعاليت، از اهميت بيشتري  ،تاثيرگذاري

ي اقتصاد هابا الگو تاًتحليل مسير اول عمد برخوردار باشد.

با بررسي مسيرهاي دوم و سوم  پذيرد.سنجي صورت مي

آن چه در اين  شود.ستانده انجام مي- استفاده از جدول داده

اثر گذاري حمل و نقل  تحقيق مورد تاكيد قرار مي گيرد،

 است. دريايي بر رشد اقتصادي از طريق تحليل زنجيره توليد

ساير به  هاي اين بخشنهاده خريد و فروشبا بدين معني كه 

، زمينه را براي )صنايع سنگين و الكترونيك خصوصاً( هابخش

رشد اقتصادي استان فراهم آورد. ضمن اين كه اين امكان 

محسوب  حمل و نقل دريايي در استان پيشرو وجود دارد كه 

به بيان ديگر، داراي پيوندهاي بين بخشي قوي در اقتصاد شود.

انجام شده در خصوص نقش  ررسي مطالعاتب منطقه باشد.

حمل و نقل دريايي بر رشد اقتصادي در داخل كشور محدود 

و دريا دسترسي  به منابع آباست.ليكن،در كشورهايي كه 

 مورد توجه ويژه قرار گرفته است كه در ادامه به برخي از دارند،

با استفاده  )2019(7وانگ و وانگ شود.ها اشاره ميآن جديدترين

 2007، 2002هاي ستانده كشور چين براي سال -جدول داده از

به بررسي نقش اين بخش در رشد اقتصادي پرداخته  2012و 

ستانده اين كشور، زير  - با توجه به اين كه جداول داده است.

نفت و گاز، صنايع  هاي حمل و نقل دريايي نظير شيالت،بخش

حليل گسترده در گيرد، امكان تكشتيراني و توريسم را در بر مي

دهد كه نتايج نشان مي خصوص اهميت آن وجود داشته است.

در مجموع طي دوره مورد بررسي، نقش اين بخش در اقتصاد 

تر كشور چين اهميت بيشتر يافته و پيوندهاي بين بخشي قوي

در اين تحقيق، پيوندهاي بين بخشي با استفاده از شده است.

اجزاي تقاضاي ر گرفته و ستانده مورد توجه قرا - جدول داده

وانگ و  نهايي و ارزش افزوده مد نظر قرار نگرفته است.

بررسي نقش صنايع مستقر در بندرهاي كشور  ) به2019(وانگ

چين در راستاي نيل به رشد اقتصادي با استفاده از جداول 

) 2012تا  1987(طي دوره  هاي مختلفستانده سال -داده

  اند. پرداخته

دهد كه صنايع مرتبط با كشتيراني ها نشان ميق آننتايج تحقي   

چيو و  اي پيدا كرده اند.رشد قابل مالحظه در مناطق ياد شده،

ستانده كشور تايوان  -با به كارگيري جداول داده )2012( 8لين

 پسيناند كه پيوندهاي نشان داده 2006تا  1991هاي طي سال

  آن  پيشينتر از پيوندهاي بخش حمل و نقل دريايي قوي

اند كه بخش حمل و نقل نشان داده )2012(چيو و لين باشد.مي

ولي  شود.دريايي در كشور تايوان پيشرو محسوب نمي

موريسه و  هاي پيشرو دارد.ارتباطات قوي با بخش

) به بررسي اهميت بخش حمل و نقل دريايي 2009(9اُدونوگ

  ل در اين تحقيق از جدو اند.در كشور ايرلند پرداخته

نتايج  ايرلند استفاده شده است. 2007ستانده سال  -داده

پژوهش نشان مي دهد كه حمل و نقل دريايي داراي ارتباطات 

   باشد.قوي بخشي با صنايع مرزي مي

  با به كارگيري جدول  )2008(10ديگرانيون چو و    

اند كه حمل ستانده كشور كره جنوبي به اين نتيجه رسيده -داده

كند و يي نقش مهمي در اقتصاد كشور كره ايفا ميو نقل دريا

 )1398( اندايش و جاودانيان ارتباط قوي با بخش صنعت دارد.

كشور  1390با استفاده از ماتريس حسابداري اجتماعي سال 

نتايج  اند.ايران به بررسي پيوندهاي حمل و نقل دريايي پرداخته

در اقتصاد دهد كه پيوندهاي اين بخش تحقيق آن ها نشان مي

ايران چندان قوي نيست.كاستي اين پژوهش، در نظر نگرفتن 

اندازه تقاضاي نهايي و ارزش افزوده در محاسبه پيوندها بوده 

است. به بيان ديگر، محاسبات بر اين اساس انجام شده است كه 

ها از نظر اجزاي تقاضاي نهايي و ارزش افزوده تمامي بخش

به طوركل، بررسي مطالعات سهم يكساني در اقتصاد دارند. 

نقش بخش حمل و نقل  - صورت گرفته نشان مي دهد كه: الف

دريايي در اقتصاد كشورهاي مورد بررسي طي زمان افزايش 

تر از پيوند اين بخش قويپسين پيوندهاي  -يافته است. ب

هاي حمل و نقل ارتباط تنگاتنگي بين بخش - است. ج پيشين

  دريايي با صنعت وجود دارد.

  

  شناسي پژوهشروش -4

  ستانده استان خوزستان -تهيه جدول داده -4- 1

از  هاي پيشرودر اين پژوهش، به منظور شناسايي بخش  

جا كه اين جدول در آن از شود.ستانده استفاده مي - جدول داده

ساخته شود، بايد سطح مناطق ايران به صورت آماري تهيه نمي

هاي مختلف به روش ايمنطقه ستانده - جدول دادهتهيه  .شود

  توليد  گيرد. از آن جا كه در اين پژوهش،صورت مي

از روش سهم  ،هاي اقتصادي يك منطقه مد نظر استبخش

در اين روش  ).Kronenberg,2009( گرددياستفاده م مكاني

تشكيل  FLQو  SLQ ،CILQهاي مختلفي از جملهكه از گروه

هاي منطقه نظير ادهگردد با استفاده از د تالش مي شده است،
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اشتغال، ستانده و يا ارزش افزوده، يك ماتريس تعديل ساخته 

ستانده - شود. با ضرب ماتريس تعديل در ناحيه اول جدول داده

آيد. دست ميستانده منطقه به- كشور، ناحيه اول جدول داده

براي اينكه ماتريس تعديل بتواند ساختار اقتصادي منطقه را بهتر 

طي زمان، در اين روش، تغييرات محتوايي توصيف نمايد، 

تنها بر سهم مكاني يك  SLQحاصل شده است. در الگوي 

شود. حال بخش (از منظر تقاضاكننده يا عرضه كننده) تأكيد مي

ستانده به طور همزمان عرضه - آنكه هر بخش در جدول داده

روش در اين راستا، كننده و تقاضاكننده كاالها و خدمات است. 

CILQ به نحوي كه بتواند نقش هر بخش را به طور طرح شد م

همزمان از منظر عرضه كننده و تقاضا كننده در نظر بگيرد. 

هاي سهم مكاني اندازه منطقه از جمله مواردي بود كه در روش

بداع گرديد تا ا FLQمورد غفلت واقع شده بود. لذا، روش 

يه اول دين ترتيب، ناحببتواند اين كاستي را مرتفع نمايد. 

آيد. از آنجا كه اي به دست ميستانده منطقه-جدول داده

اي مركز آمار ايران بر حسب روش توليد  هاي منطقهحساب

تهيه شده است، آمار صادرات، مخارج دولتي و مصرف خانوار 

هاي اقتصادي وجود ندارد. بنابراين در اين به تفكيك بخش

  ر گرفته روش، ناحيه دوم جدول به صورت پسماند در نظ

شود. در ناحيه سوم جدول و به منظور محاسبه واردات، مي

اي، از  ستانده منطقه- مصرف واسطه برآورد شده از جدول داده

شود. مصرف واسطه منتشر شده توسط مركز آمار ايران، كسر مي

دهد. زيرا  ارقام حاصله، واردات از ساير مناطق را به دست مي

اردات از ساير يران شامل وارقام مصرف واسطه مركز آمار ا

در خصوص واردات خارج از كشور منطقه، شود.مناطق نيز مي

هاي متناظر در سطح هاي آنها، با نسبتشود كه نسبتفرض مي

بيان رياضي اين  ).1387(بانويي و ديگران،  ملي يكسان است

  روش به شرح زير است:

  آيد: ) به دست مي1از رابطة(iسهم مكاني ساده فعاليت 

)1 (                                                      SLQ� =
���
����	
�	

  

ام در iيانگر ستانده (ارزش افزوده) فعاليت بxir)،1(كه در رابطه 

ام در كـل كشـور و   iتوليد (ارزش افزوده) فعاليـت  r،xinمنطقه 

xr وxn       به ترتيـب كـل توليـد منطقـه و كشـور اسـت )Flegg, 

Mastronardi & Romero,2016.(  

از آن جا كه روش سهم مكاني ساده، تنها جايگـاه بخـش را از   

شكل گرفـت  CILQنظر عرضه و يا تقاضا دربرمي گيرد، روش 

  .شود ) محاسبه مي2( كه به صورت رابطة

)2       (                      CILQ�� = ���
��� =

���
��	×

�	
�����

��	×
�	
��
=

���
��	���
��	

  

، نسبت CILQشود، در روش همان گونه كه مالحظه مي  

اندازه منطقه به اندازه كشور كه هم در صورت و هم در مخرج 

آيد، حذف شده و در نتيجه اين نسبت مهم، در برآورد كسر مي

توسط  FLQروش  ،لذا شود. رفته نمياي در نظر گجدول منطقه

فلگ ابداع گرديد به نحوي كه بتواند اندازه منطقه را در كل 

  كشور، اندازه بگيرد.

)3 (                                              FLQ = CILQ × λ  

  كه در آن:

)4(                   λ = 	 log�(1 + ��
�	)

�											0 ≤ δ ≤ 1  

ا استفاده از ماتريس معكوس گش و مقادير ارزش ب δمقدار

تعيين شده  0,9معادل  1391و  1390افزوده و ستانده سال هاي 

به منظور يكسان سازي مقادير برآوردي ارزش افزوده و  است.

 مصرف واسطه اي با آمار منتشر شده توسط مركز آمار ايران،

  ).1396بانويي و ديگران،( روش راس به كار گرفته شده است

  

  هاي پيشروتشخيص بخش-4- 2

، از روش حذف فرضي به منظور شناسايي در اين تحقيق   

شود در اين روش تاكيد مي شود.هاي پيشرو استفاده ميبخش

تواند مالك ها به تنهايي نمياي بين بخش كه مبادالت واسطه

هاي پيشرو قرار گيرد و ضروري است اندازه سنجش بخش

ها در كنار مبادالت ش افزوده بخشتقاضاي نهايي و ارز

اي مدنظر قرار گيرد. لذا، يك بخش به طور فرضي از  واسطه

  شود و پيوندهاي پيشين و پسين براي اقتصاد حذف مي

گردد. بدين طريق، اهميت هاي باقي مانده محاسبه ميبخش

شود. وقتي يك بخش از اقتصاد مشخص مي بخش خارج شده

شود، بلكه از ن از سيستم خارج نميشود، فقط توليد آحذف مي

گذارد. نخست، دو جنبه ديگر نيز بر روابط بين بخشي تأثير مي

ها و دوم، ها و توليدات ساير بخش مصرف اين بخش از نهاده

ها. اي و نهايي آن بخش به ساير بخشفروش توليدات واسطه

اي كه روابط متقابل دارند، بنابراين، جداكردن بخشي از مجموعه

هاي ديگر كه با آن  هم روي بخش جدا شده و هم روي بخش

الزم به ذكر است به كارگيري  گذارد.تأثير مي اند، در ارتباط

روش حذف فرضي مستلزم به كارگيري چند فرض اساسي 

  است كه حتماً بايد مدنظر قرار گيرند:

هاي حذف شده به صورت  اي بخش تمامي نيازهاي واسطهالف. 

  گردد. خارج تأمين مي واردات از دنياي



 1400زمستان، 69م، شماره چهارفصلنامه علمي پژوهشنامه حمل و نقل، سال هجدهم، دوره 

90 

 

متغيرهاي تكنولوژي و تقاضاي نهايي در اقتصاد ثابت در ب. 

 & Dietzenbacher,Burken( شودنظر گرفته مي

Kondo,2019.( شود كه  فرض مي ،براي محاسبه پيوند پسين

ها اي از ساير بخش بخش مورد بررسي هيچ نهاده واسطه

كند. با لحاظ نمودن شرايط فوق، اثر ناديده خريداري نمي

ها و كل گرفتن پيوند پسين بخش مورد نظر بر ساير بخش

نيز به همين پيشين محاسبه پيوند  شود.اقتصاد سنجيده مي

د بخش مورد شوباشد. بدين معني كه فرض ميصورت مي

  فروشد.ها نمي اي به ساير بخش بررسي هيچ گونه نهاده واسطه

آيد. پيوند كل از مجموع دوپيوند پيشين و پسين به دست مي

به طور همزمان، داراي پيوند پسين و پيشين قوي هايي كه بخش

  ).Miller & Blair,2009( باشند، پيشرو محسوب مي شوند

شد، ماتريس ضرايب فنـي آن  بخش با اگر يك اقتصاد داراي دو

  ود:) خواهد ب5( به صورت رابطة

)5   (                                            A = #A$$ A$�
A�$ A��%  

، حذف كامل پيوندهاي سـتوني  پسينبه منظور محاسبه پيوند    

  :گيرد. به بيان ديگردنظر قرار مييك بخش م

 )6        (                                         A& = #0 A$�
0 A��%  

  ماتريس معكوس لئون تيف عبارت است از: در اين حالت،   

)7  (                                           L& = #0 A$�a��
0 a�� %  

  :شود) محاسبه مي8طبق رابطه(كاهش ستانده كل اقتصاد 

)8  (                                                                                     ∆x = e& #∆x$
&

∆x�& % = #
H − I (H − I)A$�a��
a��A�$H a��A�$HA$�a��% #

f$
f�%  

شـود.  بخش اول محسـوب مـي  پسين به عنوان پيوند  )8(رابطة 

  حـذف شـده اسـت.     اي اين بخـش  اي واسطهزيرا تمام خريده

آينـد: به صـورت زيـر بـه دسـت مـي      a22و  H)، 8در معادله (

)9 (                                                         H = (I − A$$ − A$�a��A�$).$																			,																		a�� = (I − A��).$ 

، حذف كامل سطر يك بخش پيشينسبه پيوند به منظور محا

. ماتريس ضرائب ستانده در اقتصاد گيردقرار ميمدنظر 

  شود:دوبخشي به صورت زير در نظر گرفته مي

)10   (                                           B = #B$$ B$�B�$ B��%  

به اتريس ضرائب ستانده با حذف كامل سطر بخش اول، م

  خواهد بود: )11(صورت رابطه 

)11           (                                 B& = # 0 0
B�$ A��%  

  در اين حالت، ماتريس معكوس گش عبارت است از:

)12     (                                  G& = # I 0
B�$b�� B��%  

  ) خواهد بود:13عادله (بنابراين، كاهش ستانده به شكل م

)13 (                                                                             ∆x = #∆x$
&

∆x�& % e = #
K − I KB$�b��

b��B�$(K − I) b��B�$KB$�a��% #
f$
f�%  

شود. مي رابطة فوق به عنوان پيوند پسين بخش اول محسوب

اي اين بخش حذف شده است. در  هاي واسطهزيرا تمام فروش

 آيندبه صورت زير به دست مي b22و  K)، 13معادله (

  ).1394(صادقي،

)14 (                                                    K = (I − B$$ − B$�b��B�$).$																			,																					b�� = (I − B��).$  

  

  هاتجزيه و تحليل داده -5

اي نيازمند دو نوع پايه آماري ستانده منطقه-تهيه جدول داده

اي هاي منطقهستانده متقارن ملي و حساب-شامل جدول داده

ستانده مورداستفاده در اين پژوهش مربوط - است. جدول داده

 1396اسفندماه  بوده و توسط مركز آمار ايران در 1390به سال

ابتدا با استفاده از دو جدول  در اين راستا، منتشر شده است.

بخشي با تكنولوژي بخش  110جدول متقارن  عرضه و مصرف،

  سپس واردات از آن حذف و جدول  تهيه شده است.

به منظور در نظر  ستانده ملي داخلي تهيه شده است. -داده

بخشي به  110هاي اصلي استان خوزستان،جدول گرفتن بخش

بخش مورد بررسي و  68اسامي  بخش تجميع شده است. 68

  مقادير پيوندهاي پسين و پيشين در پيوست آمده است.

  
  

  

  ساختار بخش حمل و نقل دريايي در استان -5- 1

ستانده  -ساختار حمل و نقل دريايي با توجه به جدول داده   

  است. 2به شرح جدول
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  دريايي استان ساختار بخش حمل و نقل .2لجدو

  بعد عرضه  بعد تقاضا

  (ميليون ريال) مقدار  نام شاخص  (ميليون ريال) مقدار  نام شاخص

  652/699/6  ستانده  652/699/6  ستانده

  665/886/3  هاواردات از ساير استان  240/110/6  تقاضاي نهايي

  879/739  واردات از خارج كشور  413/589  تقاضاي واسطه اي

  035/761  خالصارزش افزوده نا  

  073/312/1  ايمصارف واسطه

 )منبع: محاسبات پژوهش(

 

ميليون  652/699/6دهد كه از نتايج به دست آمده نشان مي

 ميليون ريال 240/110/6، 1390ريال ستانده اين بخش در سال 

گردد و در درصد) صرف اجزاي تقاضاي نهايي مي 91,20(

 413/589مقدار  گيرد. ضمن اين كهچرخه توليد قرار نمي

  اي در اختيار ساير ميليون ريال به صورت نهاده واسطه

 از سمت عرضه، اين بخش گيرد.هاي اقتصادي قرار ميبخش

  هاي كشور انجام واردات قابل توجهي از ساير استان

درصد از كل ستانده). دليل آن، وجود مراكز  58,01( دهدمي

به ها استانير سااي حمل و نقل دريايي در مالي و بيمه

اي نزديك به باشد. مصارف واسطهمي خصوص در استان تهران

لذا،  درصد از سهم ستانده را به خود اختصاص داده است. 20

  هاي اقتصادي نسبتا قابل توجه است.خريد نهاده از ساير بخش

  

بررسي اثرات حذف بخش حمل و نقل دريايي  -2- 5

  بر ارزش توليد استان

حمل و نقل  اي)(خريد نهاده واسطه سينپبا حذف پيوند   

ميليون ريال  943/526/1دريايي استان، ميزان ستانده كل استان 

درصد ستانده  13/0كه مقدار كاهش يافته معادل  شودكاسته مي

(فروش  پيشينكل استان است. اين درحالي است كه اگر پيوند 

حذف ( در نظر گرفته نشوداي) اين بخش نهاده واسطه

شود كه ستانده كل استان كم مياز ميليون ريال  547/168،)شود

بنابراين  درصد كل ستانده استان است. 01/0اين مقدار كاهش، 

تر از بخش حمل و نقل دريايي استان قوي پسينپيوندهاي 

 شود،گونه كه مالحظه ميهمان .است يشينپيوندهاي پ

در ارزش توليد  شديديحذف بخش، تغييرات  درمجموع،

  كند.ستان ايجاد نميا

  

تحليل پيوندهاي بين بخشي استان با تاكيد بر  -5- 3

  بخش حمل و نقل دريايي 

 هاي نفتي،هاي فرآورده، بخشپيوند پسين اساس شاخص بر   

هاي اول تا سوم را در پتروشيمي و ساخت فلزات اساسي رتبه

، 57/0بخش حمل و نقل دريايي با مقدار  استان دارا هستند.

بخش اقتصادي به خود اختصاص داده  68را در ميان  16رتبه 

به بيان ديگر، اگر تقاضاي نهايي است كه قابل توجه است.

بخش حمل و نقل دريايي در استان خوزستان يك واحد تغيير 

الزم به ذكر  كند.واحد تغيير مي 57/0در استان  كل كند، توليد

يي حمل و نقل درياهاي حمل و نقل،در زير بخشاست كه 

اي، رتبه دوم را از نظر اين شاخص پس از حمل و نقل جاده

هاي نفت خام و گاز ، بخشند پيشينودر خصوص پي داراست.

هاي اول تا سوم را طبيعي، فرآورده هاي نفتي و پتروشيمي رتبه

حمل و نقل دريايي معادل  پيشيندر استان دارند. مقدار پيوند 

خش اقتصادي ب 68را در ميان  27است و رتبه  23/0

بنابراين اگر ارزش افزوده بخش حمل و نقل دريايي داراست.

واحد  23/0در استان يك واحد تغيير كند، توليد در كل استان 

هاي حمل و در بين زير بخش پسينهمانند پيوند  كند.تغيير مي

اي، رتبه حمل و نقل دريايي پس از حمل و نقل جاده و نقل،

نتايج به دست  با توجه به راست.دوم را از نظر اين شاخص دا

  هاي پيشرو استان، بخش پيشين و آمده از پيوندهاي پسين

 و باغداري، زراعت گردند:به شرح زير معرفي مي

 ساخت فلزات اساسي، پتروشيمي، هاي نفتي،دامداري،فرآورده

 اي.خدمات عمده فروشي و خرده فروشي و حمل و نقل جاده

د اقتصادي متوازن و به منظور رشبنابراين طبق نظريه رشد نا

هاي ياد تخصيص منابع مالي به بخشبايست، استان، ابتدا مي

 بخش حمل و نقل دريايي در استان خوزستان شده تعلق گيرد.

همان گونه  .پيشرو نيست به دليل ضعف پيوندهاي بين بخشي،



 1400زمستان، 69م، شماره چهارفصلنامه علمي پژوهشنامه حمل و نقل، سال هجدهم، دوره 

92 

 

سهم قابل توجهي از خريد اين  نشان داد،2كه نتايج جدول

شود و اين امر موجب شده انجام مي هاتانبخش از ساير اس

با استفاده  درون استاني ضعيف گردد. پسيناست كه پيوندهاي 

توان ارتباطات هاي معكوس لئون تيف و گش مياز ماتريس

 ،3جدول بين بخشي حمل و نقل دريايي را بررسي نمود.

ارتباطات بخش حمل و نقل دريايي را در استان خالصه 

  دهد. خوزستان نشان مي

 

  درصد) (واحد: حمل و نقل دريايي استان يبخش خالصه ارتباطات بين .3جدول

  پيوند پيشين  پيوند پسين

  سهم از كل پيوند  بخشنام   پيوند سهم از كل  بخشنام 

  79/94  حمل و نقل دريايي  28/84  حمل و نقل دريايي

  17/1  ساخت فلزات اساسي  53/4  خام و گاز طبيعينفت 

  64/0  خام و گاز طبيعينفت   14/4  و انبارداري خدمات پشتيباني

  61/0  هاساختمانساير   50/3  فرآورده هاي نفتي

  79/2  هاساير بخش  55/3  هاساير بخش

  100  جمع كل  100  جمع كل

 منبع: محاسبات پژوهش

  

نشان مي دهد كه از كل پيوندهاي پسين بخش حمل و  3جدول

 28/84اي)، ه واسطه(خريد نهاد نقل دريايي در استان خوزستان

نفت خام بخش  شود.درصد به صورت درون بخشي انجام مي

هاي حمل درصد رتبه دوم را از نظر خريد 53/4و گاز طبيعي با 

هاي سوم و چهارم خريد رتبه و نقل دريايي در استان داراست.

هاي نفتي نفت خام و گاز طبيعي و فرآورده هايبخشبه 

 55/3( حمل و نقل درياييي هابقيه خريد .اختصاص دارد

  هاي اقتصادي استان انجام از ساير بخش درصد)

توان گفت كه قسمت اعظم خريد بخش بنابراين، مي پذيرد.مي

  شود.چهار بخش ميحمل و نقل دريايي استان محدود به 

(فروش  از كل پيوندهاي پيشين بخش حمل و نقل دريايي

  انجام  درصد به صورت درون بخشي 79/94نهاده)، 

ساخت  هايپس از آن بيشترين فروش به بخش پذيرد.مي

 ، نفت خام و گاز طبيعيدرصد)17/1(فلزات اساسي

و مابقي به  تعلق دارد درصد)61/0( و ساختمان درصد)64/0(

با توجه به موارد  شود.فروخته ميهاي اقتصاد استان ساير بخش

دريايي توان گفت كه زنجيره توليد بخش حمل و نقل فوق مي

بخش هاي معدودي (به جز خود بخش) در ارتباط با  استان

خدمات پشتيباني و انبارداري، نفت خام و است كه عبارتند از: 

هاي نفتي، ساخت فلزات اساسي و گاز طبيعي، فرآورده

با توجه به نتايج به دست آمده، بخش حمل و نقل  ساختمان.

نفتي و ساخت  هاي(فرآورده با دو بخش پيشرو استان دريايي

ضمن اين كه  .است قابل توجه ارتباطداراي فلزات اساسي) 

اهميت  بخش نفت خام و گاز طبيعي كه از نظر درآمدي داراي

(پسين  ارتباط دو سويه وافر در اقتصاد ايران است، با اين بخش

  م و گاز طبيعي جزء انفت خ به عالوه، و پيشين) دارد.

فتي و پتروشيمي است كه در هاي نهاي باالدستي فرآوردهبخش

  شوند.استان پيشرو محسوب مي

  

  گيري نتيجه -6

  با توجه به محاسبات انجام شده، نتايج اين پژوهش را   

  توان به صورت زير بيان نمود:مي

اهميت بخش حمل و نقل دريايي در استان خوزستان از نظر  - 

  زيادتر شده است. 1390- 94ستانده طي دوره 

هاي هاي اقتصادي استان خوزستان، بخشدر بين بخش - 

هاي نفتي، پتروشيمي، زراعت و باغداري، دامداري، فرآورده

خدمات عمده فروشي و خرده برق،  ساخت فلزات اساسي،

به بيان ديگر، بر  اي پيشرو هستند.فروشي و حمل و نقل جاده

اساس استراتژي رشد نامتوازن، به منظور رشد اقتصادي در 

  گذاري در بايست اولويت سرمايهن، مياستان خوزستا

  هاي فوق الذكر باشد.بخش

اي است كه ساختار بخش حمل و نقل دريايي استان به گونه - 

اين نتيجه در  است. پيشينتر از پيوند آن قويپسين پيوند 

از سوي ديگر مالحظه  المللي است.راستاي نتايج تحقيقات بين
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ه اين بخش شامل گرديد كه حجم قابل توجهي از ستاند

ست و شامل امور مالي و ا هاواردات واسطه اي از ساير استان

هاي اي و مالي شركتانتقال امور بيمه ،گردد. لذااي ميبيمه

كشتيراني و دريايي به درون استان، كمك بسيار موثري به 

  آن مي كند. پسينتقويت پيوند 

ن بخش حمل و نقل، ايهاي از نظر اهميت در بين زير بخش - 

اي بيشترين نقش را در رشد اقتصادي پس از حمل و نقل جاده

تواند مورد توجه سياستگذاران استان داراست. اين نتيجه مي

هاي سرمايه اقتصادي استان قرار گيرد كه در معرفي فرصت

هاي فاينانس بخش حمل و نقل، حمل و نقل گذاري و يا پروژه

  دريايي را در اولويت دوم قرار دهند.

نفت خام و  بخشارتباط متقابل بين حمل و نقل دريايي و  - 

در استان وجود دارد. لذا، رشد هر يك از دو بخش  گاز طبيعي

  پذيرند.فوق الذكر به يكديگر وابسته بوده و از هم تاثير مي

سه گروه كشاورزي، صنعت و  هر هاي پيشرو استان دربخش - 

به استان  بالقوه تاين نتيجه بيانگر ظرفي دارند.وجود خدمات 

  منظور رشد اقتصادي است.

هاي پيشرو با توجه به نظريه رشد نامتوازن هيرشمن و بخش - 

اجراي اين نظريه شناسايي شده، اقتصاد استان در مرحله سوم 

صنايع سنگين  قرار دارد. زيرا صنايع پيشرو شناسايي شده، جزء

صنايع  ،گرچه وند و داراي فناوري متوسط هستند.ربه شمار مي

و ابزار پزشكي و  (نظير صنايع الكترونيك با فناوري برتر

  هاي پيشرو ندارند.) سهمي در بخشاپتيكي

نقش سري اجتماعي طبق نظريه رشد نامتوازن الهاي باطرح - 

اي و حمل و نقل جادهبرق،  مهمي در اقتصاد استان دارند.

هاي پيشرو خدمات عمده فروشي و خرده فروشي جزء بخش

  شود كه در عالوه بر موارد فوق، پيشنهاد ميند. هست

ثار سرريزي و بازخوردي حمل و نقل هاي آتي، آپژوهش

هاي هاي اقتصادي استاندريايي استان خوزستان بر ساير بخش

اي سنجيده ستانده چند منطقه - ديگر با استفاده از جداول داده

ريايي ستانده حمل و نقل د -شود. به عالوه، ساخت جدول داده

هاي استان به عنوان يك پايه آماري مناسب جهت تحليل

  تواند مورد توجه قرار گيرد. گسترده تر مي

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  هانوشتپي -7
1. Kuznets 

2. Salai-Martin 

3. Input-Output Table 

4. Leading Sector 

5. RAS 

  پرسكات-محاسبات با استفاده از فيلتر هودريك .6
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   مراجع -9

 ضريب همقايس" ،)1398( .،م جاودانيان، و .اندايش، ي - 

هاي اير بخشس با ياييدر  نقل وحمل بخش توليد  هيندافز

 .41- 45، ص.  1شماره ، صنعت حمل و نقل دريايي،"يدقتصاا

 .،و آزاد، ا .م كرمي، ،.س ن،پروي ف، بزازان، ،.ع بانويي، - 

 آزمون رابطه اندازه نسبي و ضرايب واردات مناطق:" ،)1387(

 ،هاي اقتصادي فصلنامه بررسي ،"استان كشور 28 مطالعه موردي

  .1- 25، ص.  1شماره
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براي محاسبه جدول  FLQ-RASيك روش تركيبي جديد "
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ستانده و مقادير پيوندهاي پسين و پيشين نرمال شده -هاي جدول دادهپيوست: اسامي بخش  

 

  پيوند پيشين  پيوند پسين  نام بخش

  90/1  37/1  يزراعت و باغدار

  40/1  50/1  دامداري

  03/0  02/0  جنگلداري

  07/0  24/0  ماهيگيري

  80/8  74/0  نفت خام و گاز طبيعي

  12/0  07/0  ساير معادن

  57/0  68/4  ساخت محصوالت غذايي

  01/0  05/0  ساخت منسوجات

  00/0  03/0  ساخت پوشاك

  00/0  02/0  ساخت محصوالت چرمي

  03/0  07/0  ساخت محصوالت چوبي

  03/0  10/0  ساخت محصوالت كاغذي

  00/0  01/0  انتشار، چاپ و رسانه

  27/5  63/7  فرآورده هاي نفتي

  27/4  03/8  پتروشيمي

  12/0  31/0  ساخت محصوالت الستيك و پالستيك

  72/0  04/1  فلزيساخت محصوالت كاني غير

  66/2  33/7  ساخت فلزات اساسي

  15/0  78/0  ساخت محصوالت فلزي

  03/0  15/0  ن آالت و تجهيزاتساخت ماشي

  04/0  06/0  هاي برقي ساخت ماشين آالت و دستگاه

  01/0  03/0  ساخت وسايل الكترونيكي

  01/0  01/0  پزشكي و اپتيكيساخت ابزار 

  00/0  05/0  ساخت وسايل نقليه موتوري

  01/0  03/0  ساخت ساير تجهيزات حمل و نقل

  02/0  15/0  ساخت مبلمان و مصنوعات 

  00/0  02/0  فتياباز

  25/1  01/1  برق

  92/2  19/0  توزيع گاز طبيعي

  33/0  26/0  آب

  14/0  62/1  هاي مسكوني ساختمان

  22/0  22/3  ها ساير ساختمان

  50/2  04/2  خدمات عمده فروشي و خرده فروشي

  00/0  04/0  هتل و خوابگاه

  05/0  55/0  رستوران

  13/0  16/0  راه آهن

  23/1  48/1  ايحمل و نقل جاده
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  19/0  07/0  ايحمل و نقل لوله

  23/0  57/0  حمل و نقل دريايي

  08/0  24/0  حمل و نقل هوايي

  73/0  11/0  خدمات پشتيباني و انبارداري

  05/0  09/0  پست و مخابرات

  38/0  17/0  بانك

  03/0  01/0  هاي مالي ساير واسطه گري

  18/0  03/0  بيمه

  00/0  25/1  خدمات واحدهاي مسكوني

  54/0  27/0  واحدهاي غير مسكونيخدمات 

  01/0  01/0  خدمات مستغالت

  02/0  23/0  امور عمومي

  30/0  20/0  كرايه و خدمات كسب و كار

  02/0  15/0  خدمات شهري

  02/0  34/0  امور دفاعي

  03/0  05/0  امور انتظامي

  00/0  04/0  آموزش ابتدائي دولتي

  00/0  01/0  آموزش ابتدائي خصوصي

  00/0  07/0  موميمتوسطه ع آموزش

  00/0  02/0  متوسطه خصوصي آموزش

  00/0  10/0  آموزش عالي دولتي

  03/0  09/0  آموزش عالي خصوصي

  01/0  02/0  آموزش بزرگساالن دولتي

  01/0  02/0  آموزش بزرگساالن خصوصي

  03/0  30/0  بهداشت و درمان دولتي

  04/0  01/0  بهداشت و درمان خصوصي

  01/0  04/0  دامپزشكي

  00/0  01/0  اري اجتماعيمددك

  07/0  08/0  و ورزشي تفريحي، فرهنگي

  02/0  10/0  مذهبي و سياسي

  05/0  07/0  ساير خدمات
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ABSTRACT 

In this study, the importance of maritime transport sector on the economic growth of the 

region is studied using the input-output table of Khuzestan province. For this purpose, 

using the hypothetical extraction method, the linkages of the 68 economic sectors of the 

province are estimated and analyzed. The results show that maritime transport sector is not 

the leading province but it is related to some of the leading sectors of the province. In 

addition, in the sub transport sector, it has the strongest linkage after road transport. While, 

high amounts of maritime transport intermediary imports come from other provinces of the 

country due to its finance and insurance. Therefore, it is necessary to transfer the insurance 

and financial affairs of shipping and marine companies within the province in order to 

strengthen the linkages of this sector. Overall, the share of this sector of the province's 

output increased over the period 2011-2015. The research findings show that the province's 

leading industrial sectors include Petrochemicals, Petroleum Products and Manufacture of 

Basic Metals. So the province's economic growth is dependent on heavy-duty, resource-

dependent and medium-tech industries. 
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