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هاي مختلف اقتصادي  قيمت حمل و نقل بر شاخص قيمت بخش افزايش ثيرأت

 در ايران

  مقاله پژوهشي

، شيراز، ايراندانشگاه شيراز ،اقتصاد دانشكده ،دانشيار ،*زهرا دهقان شباني  

 شيراز، ايران ،دانشگاه شيراز دانشكده اقتصاد، ،ارشد كارشناسي دانش آموخته ،نازنين عظيم

zdehghan@shirazu.ac.ir
:نويسنده مسئولپست الكترونيكي *  

 15/07/99پذيرش:  -29/01/99دريافت: 

  127- 144صفحه

  چكيده
هاي  ارتباطبا توجه به هاي اقتصادي و همچنين جايگاه حمل و نقل  بررسي اثر افزايش قيمت حمل و نقل بر شاخص قيمت بخش

رود. در اين راستا اين مقاله ابتدا به بررسي  هاي قدرت انتشار و حساسيت از مباحث مهم به شمار مي شاخص پسين و پيشين و

مختلف  يها قيمت بخش از افزايش قيمت حمل و نقل برداخته و سپس  اثرات مستقيم ناشي جايگاه حمل و نقل در اقتصاد ايران پر

، كه ابتدا جدول مركز آمار ايران استفاده شده 1390ستانده سال -از جدول داده هدفبراي اين را مورد بررسي قرار داده است. 

در بخشي  25ستانده -ادغام شده و جدول  داده هاي مختلف اقتصادي با هم قيمت ثابت محاسبه و سپس زير بخش متقارن به

درصدي در نظر گرفته شده است.  40و  30، 20ه است. براي بررسي اثر افزايش قيمت حمل و نقل سه سناريوي نظر گرفته شد

ست و ني و هتلداري، پدهد در همه سناريوها بيشترين تاثير افزايش حمل و نقل بر شاخص قيمت بخش هاي بازرگا نتايج نشان مي

  ورده هاي نفتي و محصوالت شيميايي و كشاورزي و دامپروري است.مخابرات، فرآ

  

   JEL :L92 ،R15،R48 :بنديطبقه

  

  ستانده، قيمت حمل و نقل-، تحليل دادهاثرات پسين، اثرات پيشين، ايرانهاي كليدي: واژه

  

  مقدمه -1
كه  يمهم گاهيو جا ژهيو تياهم لينقل به دل بخش حمل و

توسعه  هاي از شاخص يكيدارد  يدر اقتصاد جوامع بشر

و توسعه آن  شرفتيو پ شود يكشورها محسوب م يافتگي

 ،يصنعت يها بخش ريتحول در سا جاديدر ا ينقش مهم

 شتريكه امروزه ب ييتا جا كند يم فايا يديو تول يكشاورز

رشد و  ،ياقتصاد ي و صاحب نظران عرصه شمندانياند

 توسعه همه جانبه كشورها را مشروط به توسعه بخش حمل

كه خدمات آن به صورت  صنعت نيو ا دانند ينقل م و

را به عنوان ر مي گيرد واسطه اي و نهايي مورد استفاده قرا

و الزمه تحول به  ييربنايو ز ياساس يها تيمحور فعال

هاي حمل و نقل را و ضعف در زيرساخت آورند يحساب م

. هزينه جهان مي دانندگرسنگي در  يكي از عوامل مهم

ها  باالي حمل توليدات كشاورزي، تاخيرهاي طوالني و زيان

از جمله موانع و صدمات وارده به محصوالت فسادپذير، 

 مشهود و ملموس در راه افزايش غذا در جهان هستند.

از كمبود  شدتعالوه بر كشاورزي، بخش صنعت نيز به 

ها نياز به تامين  بيند. كارخانه امكانات حمل و نقل صدمه مي

منظم سوخت، مواد اوليه، قطعات يدكي و سيستم قابل 

ضعف  اعتماد براي حمل محصوالت توليد شده خود دارند.

هاي جهاني  امكانات حمل و نقل داخلي حتي به موقعيت

كند. حمل و نقل  بازار محصوالت يك كشور صدمه وارد مي

و ارتباطات ضعيف، حفظ مليت واحد را به طور جدي 
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در راه حفظ امنيت   نع عمدهوام كند و از دچار مشكل مي

هاي  فزايش هزينهاز سوي ديگر، ا .رود ملي به شمار مي

 قل، موجب افرايش قيمت بخش حمل و نقل حمل و ن

جا كه خدمات بخش حمل و نقل به  شود و از آنمي

هاي  اي و نهايي مورد استفاده ساير بخش صورت واسطه

ها  تواند روي قيمت ساير بخش گيرد مي اقتصادي قرار مي

. بنابراين و رفاه جامعه را تحت تاثير قرار دهد گذارد اثر 

هاي اقتصادي در نتيجه  مت بخشبررسي ميزان افزايش قي

به  مقالهباشد كه در اين  افزايش قيمت حمل و نقل مهم مي

براي بررسي اين موضوع  بررسي اين موضوع پرداخته شد.

اين مقاله در شش بخش تنظيم شده است. پس از مقدمه در 

جايگاه حمل  بخش دوم، به بررسي ادبيات موضوع، پيرامون

 شيافزا ريتاث اي پسين و پيشين وه و نقل با توجه به ارتباط

مختلف  يها بخش متيحمل و نقل بر شاخص ق متيق

شود. در بخش سوم مباني نظري تاثير  پرداخته مي ياقتصاد

هاي  قيمت بخش حمل و نقل بر شاخص قيمت بخش

شود. در بخش چهارم الگو و روش  اقتصادي بيان مي

 شود. در بخش پنجم، به بررسيشناسي پژوهش بيان مي

شود. قسمت پاياني به نتايج الگوي پژوهش پرداخته مي

  بندي نتايج و پيشنهادها اختصاص داده شده است. جمع

  

  پيشينه تحقيق -2
تاثير حمل و نقل   ) به بررسي2018و همكاران ( سالم

آهن و ترافيك بندر را بر تقاضاي  هوايي، حمل و نقل راه

هاي گمركي و رشد اقتصادي در يك گروه از  انرژي، هزينه

 كند. بررسي مي 2015- 1990كشور ناهمگن براي دوره  40

هاي تابلويي كه  هاي داده اين مطالعه با استفاده از تكنيك

گيرد انجام  ظر ميوابستگي متقابل و ناهمگني را در ن

دهد كه حمل و نقل هوايي و  است. نتايج نشان مي شده

است.  آهن داراي پيوند مثبت و معناداري با تقاضاي انرژي راه

را  هاي گمركي هزينه آهن و مسافران راه حمل و نقل هوايي

ترافيك كانتينري بندر به طور مثبت بر  دهند. افزايش مي

نگيون  تاثير گذاشته است.در كشورهاي مختلف  درآمد سرانه

 ستانده-دادهجدول «اي با عنوان  ) در مقاله2017( شيميزوو 

: ساخت و يحمل و نقل و گردشگر ليو تحل هيتجز يبرا

به بررسي روشي براي توسعه يك جدول  »ها و برنامه ساز

ستانده با صنايع حمل و نقل و گردشگري پرداختند. به -داده

نقل به شدت به توسعه اين نتيجه رسيدند كه حمل و 

) در 2017و همكاران ( جيانگكند.  گردشگري كمك مي

گذاري زيربنايي حمل و نقل  اي با به بررسي تاثير سرمايه مقاله

اي در چين با استفاده از  چند مليتي و توسعه اقتصادي منطقه

پرداختند.  »2011تا  1986هاي معادالت ساختاري طي سال

حمل و نقل بر رشد  هاي گذاري دهد كه سرمايه نتايج نشان مي

گذارد، اما در سطح ملي و سطح استاني  اقتصادي تأثير مي

اي با  ) در مقاله2016( لي و يو نتايج كامال متفاوت است.

هاي حمل و نقل در اقتصاد ملي كره:  نقش بخش«عنوان 

نقش چهار بخش به بررسي  »ستانده- تجزيه و تحليل داده

حمل و نقل در اقتصاد كره و همچنين بررسي اثر قيمت و 

ارتباطات پسين و پيشين پرداختند. نتايج نشان داد كه از 

آهن  لحاظ نقش چهار بخش حمل و نقل در اقتصاد ملي، راه

هاي  اي در رتبه باالتر نسبت به بقيه بخش و حمل و نقل جاده

) به بررسي نقش و 2012( و لين  چيو حمل و نقل قرار دارد.

تاثير بخش حمل و نقل در اقتصاد ملي تايوان با استفاده از 

ها در دوره زماني  ستانده پرداختند، كه از داده- تحليل داده

براي تجزيه و تحليل اثرات ارتباط بين صنعتي  1991-2006

دهد كه صنعت  بخش استفاده شده است. نتايج نشان مي 33در

قدرت بيشتري در جذب محصوالت حمل و نقل در تايوان 

صنايع مرتبط دارد تا اينكه به عنوان نهاده توسط ساير صنايع 

اي نيز در مقايسه با ديگر صنايع  وارد شود. حمل و نقل جاده

) در 1384محمودي و همكاران ( تر است. داخلي قوي

تحليل اهميت صنعت حمل و نقل در «اي با عنوان  مقاله

با محاسبه  »ستانده-ه از تكنيك دادهاقتصاد ايران با استفاد

هاي پسين و پيشين،  هاي مختلف مربوط به پيوند شاخص

بندي جايگاه  درجه اتكاء متقابل و شاخص اهميت به رتبه

هاي اقتصادي در چارچوب جدول  گانه فعاليت 18هاي  بخش

دهد بخش معدن  پردازد. يافته ها نشان مي ستانده مي-داده

حمل داشته و صنعت حمل و نقل اتكاي زيادي به صنعت 

نيز شديدا متكي به ساير بخش هاي محصوالت صنعتي 

است. از لحاظ قدرت انتشار و شاخص حساسيت نيز اين 

بزازان  بخش به ترتيب در رتبه يازدهم و سوم قرار دارد.

تحليل نقش حمل و نقل در «) در مقاله خود با عنوان 1384(

هاي  ستانده سال-جدول داده با استفاده از چهار »اقتصاد ايران

هاي پسين و  و محاسبه شاخص 1379و  1370، 1365، 1352

پيشين را محاسبه كرده و همچنين از شاخص كشش توليد 



1399 زمستان، 65شماره م، چهارفصلنامه علمي پژوهشنامه حمل و نقل، سال هفدهم، دوره   

 

129 

 

ستانده براي تعيين اهميت بخش حمل و نقل استفاده -داده

دهد با وجود ارتباط ضعيف بخش  است. نتايج نشان مي كرده

بخش باالترين ارتباط ها، اين  حمل و نقل با ديگر بخش

ترين بخش  متقابل و پايدار را با صنعت به عنوان مهم

است كه توسعه  است. لذا توصيه شده اقتصادي كشور، داشته

 باشد. حمل و نقل مستلزم توسعه صنعت در كشور مي

اي به بررسي اثرات  ) در مقاله1387اندايش و موسوي (

قيمت  هاي حمل و نقل دريايي بر شاخص افزايش هزينه

ستانده سال -هاي اقتصادي با استفاده از جدول داده بخش

هاي  دهد كه افزايش هزينه پرداختند. نتايج نشان مي 1380

بخش حمل و نقل دريايي اثرگذاري بيشتر روي شاخص 

هاي محصوالت غذايي، آهن و فوالد، وسايل  بخش  قيمت

ي نقليه موتوري، تريلرها، بدنه، قطعات و لوازم يدكي الحاق

ها دارد. از  هاي نفتي نسبت به ساير بخش ها و فرآورده آن

هاي خدمات پشتيباني و كمكي حمل و  طرف ديگر بخش

هاي نفتي و خدمات تعميراتي تاثير بيشتري  نقل، فرآورده

ها بر شاخص قيمت حمل و نقل دريايي  نسبت به ساير بخش

 دارند.

و نقل  جايگاه حمل«) در مقاله خود با عنوان 1390شريفي (

  هاي اقتصاد كشور: يك تحليل  و تاثير آن بر ديگر بخش

هاي پيشين كل (خالص و ناخالص)  از پيوند »ستانده-داده

براي تعيين ميزان تاثيرگذاري اين بخش در توليدات ديگر 

ها استفاده  هاي اقتصادي و مقايسه آن با اين بخش بخش

 1380ستانده سال -كردند. براي اين منظور از جدول داده

دهد از نظر  است. نتايج نشان مي مركز آمار ايران استفاده شده 

بخش توليدي كشور  40بندي، رتبه حمل و نقل در بين  رتبه

باشد. موقعيت اين  در نوسان مي 22تا19ها از  در همه شاخص

هاي توليدي  سازي براي توليدات بخش بخش به لحاظ زمينه

هاي اقتصادي اندكي باالتر و به لحاظ تحرك  از متوسط بخش

هاي اقتصادي  هاي توليدي از متوسط بخش آفريني در بخش

  تر است. ندكي پايينا

شناسايي اثرات پسين و پيشين حمل و به ) 1390عيدوزهي (

ستانده سال  –نقل در اقتصاد ايران با استفاده از جدول داده 

هاي صنعت،  بخش دهدمينتايج نشان پرداختند.  1384

ساختمان و حمل و نقل داراي بيشترين پيوندهاي پسين 

  هستند.

بررسي بهينه سازي «با عنوان ) در مقاله خود 1391مقصودي (

هاي ريلي به روش  قيمت حمل و نقل با رويكردي بر راه

با استفاده از ماتريس حسابداري اجتماعي به » SAMتحليل 

اي و كيفي  قيمت ناشي از عوامل هزينه افزايشبررسي اثرات 

قيمت بر ميزان  اختند. نتايج نشان داده كه افزايشبر تقاضا پرد

قيمت  و همچنين افرايشمدت ايجاد كرده  تقاضا اثر كوتاه

هاي انرژي و  عرضه خدمات ريلي ناشي از افزايش هزينه

  كند. ، كاهشي در تقاضا ايجاد نميهاي توليد ساير هزينه

تخمين مدل تاثير «) در مقاله خود با عنوان 1395خاكساري (

توسعه حمل و نقل ريلي بر رشد اقتصادي كشور از سال 

هاي خودرگرسيون برداري استفاده  از الگو »1350-1389

-دهد كه ميزان بار بر حسب تن كردند. يافته ها نشان مي

كيلومتر، مسافت پيموده شده توسط قطار و تعداد مسافر 

جا شده توسط بخش حمل و نقل ريلي اثر مثبت و  جابه

معنادار بر رشد اقتصادي دارد و گازوئيل مصرفي توسط 

  عنادار بر رشد اقتصادي كشور ندارد.حمل و نقل ريلي اثر م

  

  

  مباني نظري  -3
جايي انسان  هاي جابه اي از فعاليت حمل و نقل به مجموعه  

شود. اين خدمات به صورت  و كاال در اقتصاد گفته مي

اي و خدمات پشتيباني  اي، ريلي، هوايي، دريايي، لوله جاده

شهري و حتي  شهري، برون است كه به شكل درون

اي از خدمات حمل و  شود. قسمت عمده مرزي انجام مي برون

نقل به صورت نهايي و قسمتي ديگر در فرآيند توليد مورد 

ها به  وظيفه اصلي حمل و نقل رساندن نهاده استفاده است.

ها و بازارهاي مصرفي است،  مراكز توليد و توزيع ستاده

 اتليدتواز  نيمي تقريباگر را دارد.  بنابراين نقش واسطه

قرار  دهستفاا ردمو ايينه رتصو به نقلو  حمل تخدما

حمل و  تخدما كنندگان فمصر بيشترين هاارخانو. گيرد مي

 فمصر به هم بخش ينا اتتوليدديگر نيم . باشند نقل مي

). حمل و 1390رسد (شريفي، مي يتوليدهاي مختلف  بخش

سازد و امكان  نقل صنايع مختلف كشور را به هم مرتبط مي

كند. تمام  وري مناسب از صنايع مختلف را فراهم مي بهره

باشد  هاي جامعه به نوعي در ارتباط با حمل و نقل مي فعاليت

). بخش حمل و نقل دسترسي به منابع و 1384(بزازان،

مبادله كاالها و  آورد و موجب تسهيل در بازارها را فراهم مي
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سهم هر گروه تقاضاكننده خدمات حمل و  ها مي شود.نهاده

نقل از يك دوره به دوره ديگر و از يك كشور به كشور ديگر 

متفاوت است. گسترش استفاده خانوارها از وسايل نقليه 

شود سهم خدمات حمل و نقل به شكل  عمومي باعث مي

وايي و دريايي مصرف نهايي افزايش يابد. گسترش ناوگان ه

برون مرزي نيز باعث افزايش مصرف نهايي حمل و نقل به 

شود. حمل و نقل در فرآيند توليد  وسيله ديگر كشورها مي

هايي كه بطور  ها نقش بيشتري دارد. آن بخش بعضي بخش

مستقيم و غيرمستقيم نيازهاي حمل و نقل را بيشتر تامين 

ا براي حمل و نقل كنند ارتباط بيشتري با آن دارند. تقاض مي

در گروه تقاضاي مشتق قرار دارد كه از تقاضا براي كاال و 

شود. حمل و نقل يكي از  خدمات ديگر ناشي مي

هاي فسيلي است كه در نتيجه  كنندگان عمده سوخت مصرف

هاي بنزين،  باعث ايجاد تقاضا براي توليدات پااليشگاه

مچنين شود. ه ها مي و توسعه آن CNGگازوئيل و گازهاي 

هاي  ها و شركت مقدار قابل توجهي از تقاضاي خدمات بانك

آيد.  حمل و نقل بوجود مي  بيمه بطور مستقيم از فعاليت

بخشي از تقاضا براي خدمات تعميرات و تجارت در كشور 

نيز مربوط به نياز به تعويض و تعمير قطعات يدكي وسايل 

  شود.  نقليه مي

اي  خدمات بخش حمل و نقل به صورت واسطه ،بنابراين   

بنابراين،  ).1390گيرد (شريفي، و نهايي مورد استفاده قرار مي

اي  جا كه خدمات بخش حمل و نقل به صورت واسطه از آن

گيرد، با افزايش و نهايي در اقتصاد مورد استفاده قرار مي

هاي  قيمت بخش حمل و نقل، هزينه هاي توليد ساير بخش

هاي افزايش خواهد  افزايش و قيمت اين بخش اقتصادي

همچنين صنعت حمل و نقل نقش مهمي در رشد و . يافت

ي اقتصادي داشته است. بهبود توان كيفي و كمي توليد  توسعه

شود و وجود  كه در اثر ارتقاء سطح فناوري ايجاد مي

هاي توليد فاصله  هاي مصرف اشباع نشده كه با مبدا بازار

و و ضرورت حضور سريع و فعال دارند، از يك س

ي مصرف، اهميت صنعت حمل و  كنندگان در بازارها توليد

سازد. توسعه حمل و نقل موجب  نقل را بيشتر آشكار مي

شود كه  هاي سفر مي كاهش مسافت و همچنين كاهش هزينه

باعث آزاد شدن سهم قابل توجهي از درآمد خانوار براي 

  اهداف ديگر خواهد شد.

ها و عامالن اقتصادي نيز  دن مسافت براي دولتكوتاه ش   

سود آور است، زيرا باعث كاهش مخارج عمومي سرآنه براي 

در  )1394(صفايي، شود خدمات حمل و نقل عمومي مي

صورتي كه حمل و نقل توسعه يابد دسترسي به منابع و 

تر  شود و توليد و مبادله كاالها را آسان بازارها فراهم مي

هاي ناشي از  ن صورت امكان استفاده از صرفهكند. در اي مي

شود. در  وري عوامل توليد ايجاد مي مقياس توليد و بهره

هاي توليد كاال و  ها و هزينه نتيجه موجب كاهش قيمت نهاده

شود. در اين صورت است كه رشد حمل و نقل  خدمات مي

موجب رشد اقتصادي كشور شود. رشد اقتصادي ناشي از 

ل باعث كاهش نابرابري درآمدي بين توسعه حمل و نق

شود. عالوه بر  خانوارهاي شهري و روستايي مي

آهن، فرودگاه،  هاي حمل و نقل كه شامل جاده، راه زيرساخت

هاي حمل بار و مسافر است،  بندر، خطوط لوله و پايانه

تجهيزات مورد نياز در انواع ناوگان حمل و نقل موجب 

گردد. بنابراين تغيير  هاي اقتصادي مي تحريك ديگر بخش

قيمت بخش حمل و نقل و  سرمايه گذاري در اين بخش بر 

  رفاه افراد جامعه تاثير گذار است.

  

  الگو و روش پژوهش-4
ستانده از جدول عرضه (ساخت) و - جداول اصلي داده

جدول مصرف (جذب) تشكيل شده است كه از تركيب اين 

شود.  دو جدول، جدول جريان (خالص يا متقارن) حاصل مي

كننده در يك ستون و همه  هاي مصرف همه فعاليت

هاي توليدكننده نيز در يك سطر و عناصر  فعاليت

شود. جدول  مي  نشان داده  افزوده در يك بردار سطري ارزش

هاي اقتصادي است و  بخش در بخش عمال پيوند بين بخش

هاي  تاكيد آن روي ارتباط و وابستگي متقابل فعاليت بخش

نشان داده  jهاي جدول كه با  مختلف اقتصادي است. ستون

هاي  شود بيانگر مصرف كاال و خدمات توسط بخش مي

نشان داده  iكه با توليدي (تابع توليد) و سطرهاي جدول 

هاي مختلف است كه به دو  شود بيانگر توليد بخش مي

اي و كاالي نهايي).  شود (مصرف واسطه صورت مصرف مي

شود بازدهي ثابت  فرضي كه براي تابع توليد در نظر گرفته مي

  ) بودن است.CRS(1نسبت به مقياس
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  ستانده بخش در بخش-جدول داده .1جدول 

  تقاضاي كل
تقاضاي              

  نهايي
  جمع

ستانده                       اي تقاضاي واسطه

داده                                       
  1...     بخش       nبخش

1

2

n

z

z

z

M
 

1

2

n

f

f

f

M
  

1 0

2 0

0n

x

x

x

M
  

1 1 1 2 1

2 1 2 2 2

1 2

n

n

n n n n

x x x

x x x

x x x

L

L

M M O M

L

  

  1بخش

M  
  nبخش

Z  F  
0 0x  0 1 0 2 0 nx x xL  اي هزينه واسطه  

    

V 

X 

M 

  

1 2 nv v vL  

1 2 nx x xL  

1 2 n
m m mL  

  ارزش افزوده

  ارزش توليد كل

  واردات

    
Z  

1 2 nz z zL  عرضه كل  

 توان نوشت: ستانده روابط رياضي به صورت زير مي- براي هر سطر و ستون جدول داده

�� = �� + ��                                                                                                                                          (1) 

�� = �� + ��                                                                                                                                       ( )2  

izهاي مختلف      :توليد كاال و خدمات بخش            i       سطر :            j                                                                                                        ستون :

jZ هاي توليدي                      :مصرف كاال و خدمات توسط بخش  

jFگذاري، مخارج دولت و صادرات  يه:تقاضاي نهايي كه شامل مصرف، سرما 

jrارزش افزوده كه شامل جبران خدمات نيروي كار، ميزان پرداختي به سرمايه، مازاد عملياتي و خالص ماليات غيرمستقيم: 

jxكل توليد بخش:  

ها نياز داريم  اي ساير بخش بخش به نسبت ثابتي از محصوالت واسطه فرض ديگر اين است كه ما براي توليد يك واحد كاال در يك

  كه همان ضريب فني است.

 
ij

ij

j

x
a

x
=    )3 (                                                                                                                                      

i ij iD x f=∑ +                                                                                                                                     (4)                              

                                       

i i i
S x m= +                                                                                                                                       (5) 

i i
D S=              → i i ij j im x a x f+ =∑ +      )6    (                                                                   

iD=    تقاضاي كلim=  واردات            ix توليد بخش= i امijxΣ=مجموع توليد بخش  i  

i
S=       عرضه كلi

f=                   تقاضاي نهاييijaدرصد ثابتي از توليد بخش =  

  .را به شكل ماتريسي بنويسيم اگر آن
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(7) 

  نويسيم: ها مي را براي كل بخش 6معادله 

X M AX F+ = +                                                                                                                                (8)                                                                                                         

A: ماتريس ضرايب فني 

11 1

1

n

n nn

x x

T

x x

 
 =  
 
 

K

M O M

L

                                                                                                                       (9)  

T:  ماتريس جريان مبادالت بين بخشي  

  ارتباط بين ماتريس ضرايب فني و ماتريس ضرايب بين بخشي برابراست با:

  

    
1( )A T X −=

)
                                                                                                                               (10) 

X
)

  ماتريس قطري :

 ستانده برابراست با:- الگوي داده) بنابراين معادله اساسي M=0اگر فرض كنيم اقتصاد بسته باشد(

  
1( )X I A F−= −                                                                                                                            (11) 

1( )I A   معكوس ماتريس لئونتيف  :−−

 ارتباطات پسين و پيشين: -1- 4

 پيوند پسين - 1- 1- 4

هاي  در صورتي كه يك بخش اقتصادي براي انجام فعاليت  

اي از كاالهاي توليدي  توليدي خود به ميزان قابل مالحظه

شود آن بخش در  هاي ديگر نياز داشته باشد، گفته مي بخش

هاي ديگر است. پيوند پسين به دو  ارتباط پسين با بخش

) تقسيم DIBL( 3) و غيرمستقيمDBL(2گروه مستقيم 

ام چه ميزان از  jگويد بخش  . پيوند پسين مستقيم ميشود مي

ها را به عنوان مصرف واسطه  كاال و خدمات ساير بخش

(جدول جذب) در فرآيند توليد، براي يك واحد پول كاالي 

 دهد و برابر است با: خود مورد استفاده قرار مي

1

n

j ij

i

DBL a
=

=∑                                                                                                                                     (12) 

i jaستانده- : عنصر ماتريس ضرايب مستقيم داده  

jDBL پيوند پسين مستقيم بخش :j كه از جمع عناصر ستون  امj  ام ماتريسA آيد. بدست مي  

  ها بيشتر است. ام به كاال و خدمات ساير بخش jبزرگتر باشد، ميزان وابستگي بخش  Aام ماتريس  jهرچقدر عناصر ستون 

ام  jخش دهد ب آيد كه نشان مي ام ماتريس معكوس لئونتيف بدست مي j) از جمع عناصر ستون DIBLپيوند پسين غيرمستقيم (

 هاي ديگر اقتصاد بطور مستقيم و غيرمستقيم نياز دارد.  چه مقدار به كاال و خدمات بخش

  
1

n

j ij

i

DIBL h
=

= ∑                       
1( )H I A −= −                                                                                    (13) 
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H :ماتريس معكوس لئونتيف  

هاي اقتصادي ديگر  هر چقدر ميزان اين پيوند بيشتر باشد به اين معناست كه وابستگي مستقيم و غيرمستقيم بخش ذكر شده با بخش

  بيشتر است. 

  

  پيوند پيشين-1-4- 2

اي از كاالهاي توليدي يك  مالحظهدر صورتي كه ميزان قابل 

بخش به عنوان مصرف واسطه در بخش ديگر استفاده شود، 

هاي ديگر  شود آن بخش در ارتباط پيشين با بخش گفته مي

از دو گروه، پيوند پيشين  اقتصادي است. پيوند پيشين نيز

شود. اين پيوند  و پيوند پيشين غيرمستقيم تشكيل مي مستقيم

ام ماتريس ضرايب مستقيم  iناصر سطر بطور كلي از جمع ع

و ماتريس ضرايب غيرمستقيم طرف عرضه (جدول ساخت) 

  آيد. بدست مي

 ام برابراست با: iپيوند پيشين مستقيم بخش 

1

n

i ij

j

DFL b
=

=∑                                                                                                                                    (14) 

ijكه در آن

ij

i

x
b

x
ام  iاست و بيانگر اين است كه بخش  =

  iDFLفروشد و  مي jچه سهمي از توليد خود را به بخش 

ام است كه بيان  iبيانگر شاخص پيوند پيشين مستقيم بخش 

هاي  ام چه سهمي از توليداتش به بخش iكند بخش  مي

هاي  شود. هرچه بزرگتر باشد يعني بخش توليدي فروخته مي

  اقتصادي نياز بيشتري به كاالهاي اين بخش دارند. 

 ) برابراست با:DIFLپيوند پيشين غيرمستقيم (

1

n

i ij

j

DIFL C
=

=∑                 
1( )C I B −= −                                                                                          (15) 

هر چه ميزان پيوند پيشين مستقيم و غيرمستقيم بيشتر 

باشد بدين معناست كه بخش مذكور چه ميزان از توليد خود 

را به طور مستقيم و غيرمستقيم به نسبت بيشتري به ديگر 

فروشد. دو شاخص پيوند پسين و  هاي اقتصادي مي بخش

هاي اقتصادي با يكديگر  بخش پيشين بيانگر ميزان ارتباط

هستند. بردارهاي سطري پيوند پيشين و بردارهاي ستوني 

دهند كه كاالها در هر كشور چگونه  پيوند پسين نشان مي

  ).1985شوند (ميلر و بلر،  توليد و توزيع مي

  

  هاي قدرت و حساسيت انتشار  شاخص -2- 4

  )pنتشار(شاخص قدرت ا - 1- 2- 4

آيد  شده پيوند پسين بدست مي اين شاخص از ميزان نرمال  

كند كه اگر تقاضاي نهايي بخش مورد نظر يك  و بيان مي

كند.  واحد تغيير كند، توليد در كل اقتصاد چند واحد تغيير مي

ها در جمع ستوني  عبارت است از حاصل ضرب تعداد بخش

معكوس لئونتيف بخش مورد نظر، تقسيم بر جمع ماتريس 

 هاي ماتريس معكوس لئونتيف. كل درايه

    
1

1 1

n

ij

i

n n

ij

i j

n h

p

h

=

= =

=
∑

∑∑
              )16(  

ijh :              عنصري از ماتريس معكوس لئونتيف در پيوند پسينn: ها تعداد بخش  

ها، به عنوان  براي بخشي بيشتر باشد، آن بخش از طريق ايجاد تقاضا براي محصوالت ساير بخش رنتشاا رتقد شاخص هرچه

  ها خواهدداشت. كاالهاي واسطه براي توليد خود، اثر بيشتري بر رشد آن
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  )qشاخص حساسيت  انتشار ( - 2- 2- 4

آيد  مي شده پيوند پيشين بدست اين شاخص از ميزان نرمال   

افزوده بخش مورد نظر يك واحد  كند كه اگر ارزش و بيان مي

كند.  تغيير كند، توليد در كل اقتصاد چند واحد تغيير مي

هاي اقتصاد در  عبارت است از حاصل ضرب تعداد بخش

هاي ماتريس معكوس لئونتيف هر  جمع سطري ضريب

هاي ماتريس معكوس  م بر جمع كل درايهبخش، تقسي

  لئونتيف.

1

1 1

n

ij

i

n n

ij

i j

n c

q

c

=

= =

=
∑

∑∑
                                                                                                                               (17) 

ijc          عنصري از ماتريس معكوس لئونتيف در پيوند پيشين :nها : تعداد بخش 

هاي اقتصادي دارد.  چنانچه شاخص حساسيت بخش باال باشد به اين معني است كه اين بخش تاثيرپذيري زيادي از رشد ساير بخش

ها  اي مورد نياز ساير بخش هاي واسطه شود. در صورت عدم رشد اين بخش، نهاده ها باعث رشد اين بخش مي يعني رشد ساير بخش

  ها دچار تنگنا خواهندشد.   دد و ساير بخشگر به ميزان الزم توليد و عرضه نمي

  شوند: ها به چهار بخش تقسيم مي هاي اقتصادي بخش فعاليت )qو pبر اساس اين دو شاخص (

  اي) هاي اقتصادي با توليد واسطه باشد(بخش مي q>1و  p>1هايي كه داراي  گروه اول: فعاليت

  هاي اقتصادي با توليد نهايي) باشد(بخش مي q<1و p>1هايي كه داراي  گروه دوم: فعاليت

  هاي اقتصادي با توليد واسطه اوليه) باشد(بخش مي q>1و p<1هايي كه داراي  گروه سوم: فعاليت

  هاي اقتصادي با توليد نهايي اوليه) باشد(بخش مي  q<1و p<1هايي كه داراي  گروه چهارم: فعاليت

  

هاي اقتصادي هستند كه افزايش تقاضاي  بخشگروه اول 

ها بيشترين اثر را بر تقويت توليد  نهايي براي توليدات آن

هاي باالدستي دارد. همچنين سهم باالي توليدات  ساير بخش

هاي  اين گروه به عنوان كاالي واسطه مورد مصرف بخش

كننده كاالهاي  ها مصرف گيرد.اين بخش دستي قرار مي پايين

هاي پسين به صورت كاالي واسطه هستند و  بخشتوليدي 

هاي  بيشتر محصوالتشان به عنوان واسطه مورد مصرف بخش

هاي اقتصادي هستند كه  گروه دوم بخش گيرد. پيشين قرار مي

ها بيشترين تاثير را بر  افزايش تقاضاي نهايي براي توليدات آن

هاي باالدستي دارد. همچنين سهم باالي  توليدات بخش

دات اين گروه به عنوان كاالي نهايي مورد مصرف تولي

كننده  ها مصرف دستي قرار دارد. اين بخش هاي پايين بخش

هاي پسين به صورت واسطه و  كاالهاي توليدي بخش

ها به عنوان كاالي نهايي مورد مصرف  محصوالت آن

هاي اقتصادي  گروه سوم بخش هاي پيشين قرار دارد. بخش

ها كمترين  ي نهايي براي توليدات آنهستند كه افزايش تقاضا

هاي باالدستي دارد. همچنين  اثر را بر تقويت توليد بخش

سهم باالي توليدات اين گروه به عنوان كاالي واسطه مورد 

گيرد. عمده محصوالت  دستي قرار مي هاي پايين مصرف بخش

هاي پيشين و  اين بخش به عنوان واسطه مورد مصرف بخش

كنند.  گروه  سين را كمتر مصرف ميهاي پ كاالهاي بخش

هاي اقتصادي هستند كه افزايش تقاضاي نهايي  چهارم بخش

ها كمترين اثر را بر تقويت توليد بخش  براي توليدات آن

باالدستي دارد. سهم باالي توليدات اين گروه به عنوان كاالي 

دستي قرار دارد. عمده  هاي پايين نهايي مورد استفاده بخش

هاي  به عنوان كاالي نهايي مورد مصرف بخش محصوالتشان

كنند  پيشين و كاالهاي بخش پسين را كمتر مصرف مي

  .)1381(نوروزي،

  

  اثر تغييرات قيمت -3- 4
، موجب 1397داران در خرداد  با اعتصاب سراسري كاميون  

ها يعني محاسبه كرايه  هاي آن موافقت به يكي از درخواست

درصدي  20اين امر موجب افزايش كيلومتر شد.  - بر پايه تن

هزينه حمل و نقل شد و چون حمل و نقل يك بخش 

باشد، افزايش قيمت آن بر افزايش قيمت ساير  اي مي واسطه

در اين مقاله افزايش اي اقتصادي اثر گذار است. ه بخش

از آن جايي كه  شد. درصدي در نظر گرفته 40و 30،20قيمت 
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ستانده ساختار خريدها و از اين طريق -در جدول داده

توان بر  كند، مي ها را فراهم مي ساختار هزينه توليد بخش

ن قيمت را براي هر بخش ها، معادله تعيي اساس ساختار هزينه

براي اين منظور بايد دو فرض را در نظر گرفت. ( يين كردتع

شود مازاد ظرفيت توليد در اقتصاد وجود  اول اينكه فرض مي

در يك دوره دارد و دوم اينكه تكنولوژي توليد و منابع 

رابطه اصلي در الگوي قيمتي  .باشد) مي مشخص، معلوم 

                                  ستانده بصورت زير است:-داده

 )12(                                                                                                                            
/ 1( )P I A V−= − 

              

 Vماتريس ضرايب فني و  Aها،  بردار قيمت Pكه در آن، 

باشد. براي تطبيق دادن اين  افزوده مي بردار ضرايب ارزش

زا است، نياز  برون مت حمل و نقلبندي با حالتي كه قي فرمول

) و بخش  t(به دو بخش حمل و نقل  به تجزيه رابطه يادشده

به صورت زير داريم: (n)غير حمل و نقل 

  

 )13                              (                                                                 
/ /

/ /

t t tt t tn

n n nn t nn

p p VA A

p p VA A

      
= +      

      

            

،  iبردار قيمت يك واحد كاال در بخش ipكه در آن، 

 هاي شامل ضرايب فني بر حسب سهم داده ijAماتريس 

افزوده  ضريب ارزش iVو بردار   iدر توليد بخش  jبخش 

توان بر  را مي 13است. مدل  iيك واحد محصول بخش 

  آن به شرح زير است: حل كرد كه نتايج npو  tpحسب 

 )14                                (                                                                                / /

t tt t tn n tP A P A P V= + +  

                                                                                                                     / /

n nt t nn n nP A P A P V= + +  

tكنيم كه  در مرحله بعد فرض مي
P زا بوده و توسط  برون

از مسير  از اين رو قيمت حمل و نقلشود.  دولت تعيين مي

اسبات كنار گذاشته شده و تنها معادله قيمت بخش غير مح

گيرد. با حل معادله يادشده بر حسب  حمل و نقل مبنا قرار مي

npآيد: نتايج زير بدست مي  

/ /

n nn n nt t nP A P A P V− = +  )15(                                                                                    
/ /( )nn n nt t nI A P A P V− = +  

                                           
/ 1 / / 1( ) ( )n nn nt t tt nP I A A P I A V− −= − + −  

  رت داريم:گيريم. در اين صو افزوده را صفر در نظر مي از آنجايي كه ما تنها تغيير قيمت حمل و نقل را داريم، بردار ضريب ارزش
/ 1 /( )n nn nt tP I A A P−= −                                                                                                                     )16(  

  هاي بخش غير حمل و نقل تابعي است از: بنابراين تغيير در قيمت

هاي غير  هاي حمل و نقل، ميزان استفاده بخش قيمتتغيير 

هاي بخش حمل و نقل، ميزان استفاده  حمل و نقل از داده

هاي بخش غير حمل و  هاي غير حمل و نقل از داده بخش

ستانده سطح اوليه قيمت هر ستانده به - در جدول داده نقل.

شود. بنابراين  صورت قراردادي برابر واحد در نظر گرفته مي

دهنده تغييرات در قيمت نهايي به  تواند نشان ، مي16طه راب

عنوان درصد تغييرات نسبت به سال پايه باشد(شاهمرادي و 

  ).1389همكاران،

  

  شاخص قيمت -4- 4
 .شودمياستفاده ) 17(از رابطه  CPI 4براي محاسبه شاخص

 

30

1

k k

k

CPI p c
=

∆ = ∆∑ )17      (                                                                                                           

kp∆ تغيير قيمت محصول رديف :k ستانده- ام در جدول داده  

kc نسبت مخارج خانوارها براي محصول :k  مخارجام به كل 
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  نتايج الگوي پژوهش-5

  برآورد اثرات پسين و پيشين-1- 5
نتايج محاسبه  2در جدول  همانطور كه مالحظه شد    

بخش  25ن مستقيم و غيرمستقيم مربوط به هاي پسي ارتباط

ن هاي پيشي نتايج محاسبه ارتباط  3اقتصادي و در جدول 

بخش اقتصادي و در  25مربوط به مستقيم و غيرمستقيم 

هاي قدرت انتشار  نتايج مربوط به محاسبه شاخص 4جدول 

بر اين اساس، در جدول  و حساسيت انتشار آورده شده است.

 هاي هاي اقتصادي را داريم، بخش كه پيوند پسين بخش 2

هاي نفتي، محصوالت شيميايي و صنايع  فرآورده حمل و نقل،

بيشترين پيوندهاي پسين  توزيع برق كاني و توليد، انتقال و

مستقيم را دارند. با بررسي پيوندهاي پسين مستقيم و 

بخش،  25حمل و نقل بين   يابيم كه بخش غيرمستقيم در مي

نتايج محاسبه پيوند  3در رتبه اول قرار دارد. طبق جدول 

هاي حمل و  هاي اقتصادي نشان داد كه بخش پيشين بخش

و  پست و مخابرات مه،يب ،يخدمات موسسات مال نقل،

 25شين در بين بازرگاني، هتلداري داراي بيشترين پيوند پي

تري  بخش اقتصادي هستند و از ارتباطات پيشين قوي

  برخوردارند.

  هاي اقتصادي پيوند پسين مستقيم و غيرمستقيم بخش .2جدول 

  عنوان بخش  رديف
پيوند پسين 

  مستقيم

پيوند 

پسين 

  غيرمستقيم

پيوند پسين مستقيم 

  و غيرمستقيم
  بندي رتبه

 17  1.7875  1.4994  0.2881  زراعت، باغداري،خدمات كشاورزي، دامپروري و جنگلداري  1

 7  2.8407  2.2019  0.6388  دامداري، زنبورداري، پرورش كرم ابريشم و شكار و مرغداري  2

 13  2.1984  1.7946  0.4038  ماهيگيري  3

 25  1.1094  1.0680  0.0414  استخراج نفت خام و گاز طبيعي  4

 16  1.8180  1.5262  0.2918  معدن  5

 4  3.9187  2.9602  0.9585  صنايع غذايي  6

 11  2.3317  1.8780  0.4537  توليد منسوجات، پوشاك و چرم  7

 12  2.2207  1.7992  0.4215  چوب و محصوالت چوبي  8

 9  2.5563  2.0279  0.5284  كاغذ، محصوالت كاغذي و چاپ  9

 2  3.8470  2.6934  1.1536  هاي نفتي، محصوالت شيميايي و صنايع كاني فرآورده  10

 6  3.4441  2.6997  0.7444  ساخت محصوالت اساسي فلزي  11

 8  2.8586  2.2866  0.5720  صنايع ماشين آالت  12

 15  2.1295  1.7436  0.3859  ساخت مبلمان و ساير مصنوعات  13

 3  3.8101  2.8062  1.0039  توليد، انتقال و توزيع برق  14

 23  1.3943  1.2442  0.1501  آب و گاز  15

 5  3.4965  2.6767  0.8198  ساختمان  16

 18  1.8090  1.5227  0.2863  بازرگاني، هتلداري  17

 1  12.4908  10.0758  2.4150  حمل و نقل  18

 21  1.5665  1.3552  0.2113  هاي پشتيباني حمل و نقل انبارداري و فعاليت  19

 20  1.5944  1.3507  0.2437  خدمات موسسات مالي، بيمه، پست و مخابرات  20

 24  2.3217  2.2635  0.0582  خدمات مسكن  21

 14  2.1613  1.7577  0.4036  هاي كسب و كار فعاليت  22

 22  1.5173  1.3297  0.1876  آموزش  23

 19  1.7776  1.5074  0.2702  هاي بيمارستاني، درماني و بهداشتي فعاليت  24

 10  2.3430  1.8874  0.4556  خدمات عمومي و ساير خدمات  25

  .است گذاري شده بندي، پيوند پسين مستقيم به ترتيب از بزرگ به كوچك شماره در ستون رتبه
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  هاي اقتصادي پيوند پيشين مستقيم و غيرمستقيم بخش. 3جدول 

  عنوان بخش  فيرد

پيوند 

پيشين 

  مستقيم

پيوند پيشين 

  غيرمستقيم

پيوند پيشين 

مستقيم و 

  غيرمستقيم

  بندي رتبه

  10  2.4330  1.9038  0.5292  يو جنگلدار يدامپرور ،يكشاورز ،خدماتيزراعت، باغدار  1

 9  2.4983  1.9229  0.5754  يو شكار و مرغدار شميپرورش كرم ابر ،يزنبوردار ،يدامدار  2

  24  1.0798  1.0421  0.0377  يريگيماه  3

  8  3.4347  2.8330  0.6017  يعياستخراج نفت خام و گاز طب  4

  20  1.7495  1.5388  0.2107  معدن  5

  16  1.8305  1.5141  0.3164  ييغذا عيصنا  6

  18  1.7381  1.4449  0.2932  منسوجات، پوشاك و چرم ديتول  7

  13  2.0601  1.6440  0.4161  يچوب و محصوالت چوب  8

 12  2.1481  1.7243  0.4238  و چاپ يكاغذ، محصوالت كاغذ  9

 4  4.3177  3.1237  1.1940  يكان عيو صنا ييايميمحصوالت ش ،ينفت يها فرآورده  10

  6  4.4023  3.4367  0.9656  يفلز يساخت محصوالت اساس  11

  5  4.2653  3.2437  1.0216  آالت نيماش عيصنا  12

 21  1.4103  1.2600  0.1503  مصنوعات ريساخت مبلمان و سا  13

  17  1.8279  1.5266  0.3013  برق عيانتقال و توز د،يتول  14

 11  2.3070  1.8424  0.4646  آب و گاز  15

 14  1.9335  1.5683  0.3652  ساختمان  16

 3  4.5380  3.2505  1.2875  يهتلدار ،يبازرگان  17

 1  10.3894  8.6749  1.7145  حمل و نقل  18

 7  2.6726  1.9756  0.6970  حمل و نقل يبانيپشت يها تيو فعال يانباردار  19

 2  5.7903  4.2005  1.5898  پست و مخابرات مه،يب ،يخدمات موسسات مال  20

 19  1.7899  1.5218  0.2681  خدمات مسكن  21

 15  1.8974  1.5563  0.3411  كسب و كار يها تيفعال  22

 23  1.1058  1.0647  0.0411  آموزش  23

  25  1.0475  1.0258  0.0217  يو بهداشت يدرمان ،يمارستانيب يها تيفعال  24

 22  1.1994  1.1165  0.0829  خدمات ريو سا يخدمات عموم  25

  است. گذاري شده بندي، پيوند پيشين مستقيم به ترتيب از بزرگ به كوچك شماره در ستون رتبه

  هاي قدرت انتشار و حساسيت انتشار برآورد شاخص -2- 5

 در مقادير شاخص قدرت انتشار را  4نتايج جدول    

كه شاخص هايي  دهد. بخش هاي اقتصاد ايران نشان ميبخش

هاي واسطه  بزرگتر از يك دارند نياز شديدي به داده

هاي ديگر داشته و انگيزشي بيشتر از ميانگين در اقتصاد  بخش

)، 5016/4هاي حمل و نقل( كنند. بخش د ميمنطقه ايجا

، توليد، انتقال و توزيع برق )3225/1يي (صنايع غذا

)، 2061/1)، ساخت محصوالت اساسي فلزي (2537/1(

ي كان عيو صنا ييايميمحصوالت ش ،ينفت يها فرآورده

آالت  )، صنايع ماشين1958/1)، ساختمان (2033/1(

از شاخص قدرت  )0112/1) و خدمات مسكن (0216/1(

انند انگيزيشي بيشتر تو انتشار بيشتر از يك برخوردارند و مي

هايي كه  از ميانگين در جامعه ايجاد كنند. همچنين بخش

شاخص قدرت انتشار بيشتر از يك دارند به لحاظ پيوستگي 

هاي ديگر برتري  سبت به بخشمستقيم و غيرمستقيم پسين ن

آمده  4مقادير شاخص حساسيت انتشار كه در جدول دارند. 

باشد يعني بخش است، چنانچه مقدارش بزرگتر از يك 

تواند در دروني كردن فرآيند توليد و يكپارچگي  يادشده مي

هاي زياد و آثار ثانويه  اقتصاد نقش كليدي داشته و فعاليت

خدمات حمل و نقل، هاي  اي را ايجاد كند. بخش گسترده

ساخت محصوالت ، پست و مخابرات مه،يب ،يموسسات مال
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 ،ينفت يها فرآورده، آالت نيماش عيصناي، فلز ياساس

استخراج نفت خام و ي و كان عيو صنا ييايميمحصوالت ش

شاخص حساسيت بزرگتر از يك دارند. يعني اين ي عيگاز طب

نقش در ايران سازي اقتصادي  توانند در يكپارچه ها مي بخش

  كليدي ايفا كنند.

  هاي اقتصادي انتشار بخششاخص قدرت انتشار و حساسيت . 4جدول 

  شاخص حساسيت انتشار  شاخص قدرت انتشار  عنوان بخش  فيرد

  0.8508  0.6699  يو جنگلدار يدامپرور ،يكشاورز ،خدماتيزراعت، باغدار  1
  0.8591  0.9837  يو شكار و مرغدار شميپرورش كرم ابر ،يزنبوردار ،يدامدار  2
  0.4655  0.8017  يريگيماه  3
  1.2657  0.4771  يعيو گاز طب استخراج نفت خام  4
  0.6875  0.6818  معدن  5
  0.6764  1.3225  ييغذا عيصنا  6
  0.6455  0.8390  منسوجات، پوشاك و چرم ديتول  7
  0.7345  0.8037  يچوب و محصوالت چوب  8
  0.7703  0.9060  و چاپ يكاغذ، محصوالت كاغذ  9
  1.3956  1.2033  يكان عيو صنا ييايميمحصوالت ش ،ينفت يها فرآورده  10
  1.5354  1.2061  يفلز يساخت محصوالت اساس  11
  1.4492  1.0216  آالت نيماش عيصنا  12
  0.5629  0.7790  مصنوعات ريساخت مبلمان و سا  13
  0.6820  1.2537  برق عيانتقال و توز د،يتول  14
  0.8231  0.5558  آب و گاز  15
  0.7006  1.1958  ساختمان  16
  1.4522  0.6803  يهتلدار ،يبازرگان  17
  3.8757  4.5016  حمل و نقل  18
  0.8826  0.6054  حمل و نقل يبانيپشت يها تيو فعال يانباردار  19
  1.8766  0.6034  پست و مخابرات مه،يب ،يخدمات موسسات مال  20
  0.6799  1.0112  خدمات مسكن  21
  0.6953  0.7853  كسب و كار يها تيفعال  22
  0.4756  0.5940  آموزش  23
  0.4583  0.6734  يو بهداشت يدرمان ،يمارستانيب يها تيفعال  24
  0.4988  0.8432  خدمات ريو سا يخدمات عموم  25

  

  برآورد اثر قيمت -3- 5

درصدي قيمت  20براي بررسي اثر قيمت، ابتدا اثر افزايش 

هاي اقتصادي محاسبه كرديم. بر  را بر بخش حمل و نقل

اساس محاسبات انجام شده، نتايج افزايش يكباره  قيمت 

هاي سال  درصد قيمت 40و  30،  20به ميزان  و نقلحمل 

د. نتايج ارائه ش 5هاي اقتصادي در جدول  پايه بر قيمت بخش

اقتصادي،   بخش 24از بين دهد كه مينشان  5جدول 

هاي  بر بخش تغيير قيمت حمل و نقلي از بيشترين اثرپذير

، محصوالت هاي نفتي فرآوردهتوليد، انتقال و توزيع برق، 

، ساخت محصوالت اساسي فلزي ،شيميايي و صنايع كاني

  استخراج نفت خام و گاز طبيعي است.

نتايج  اثر افزايش  قيمت حمل و نقل بر شاخص قيمت    

است. با توجه  آورده شده 6  هاي اقتصادي در جدول بخش

به نتايج، افزايش قيمت حمل و نقل در كليه سناريوها ب 

هاي بازرگاني، هتلداري  بيشترين اثر بر شاخص قيمت بخش

و خدمات موسسات مالي، بيمه، پست و مخابرات، فراورده 

هاي نفتي و محصوالت شيميايي و صنايع كانر و زراعت و 

  باغداري و كشاورزي و دامپروري دارد.
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  هاي اقتصادي محاسبه اثر قيمت حمل و نقل بر بخش. 5جدول 

  عنوان بخش  رديف
درصدي  20افزايش 

  قيمت حمل و نقل

درصدي قيمت  30افزايش 

  حمل و نقل

درصدي قيمت  40افزايش 

  حمل و نقل

  3.0290  2.2718  1.5145  زراعت، باغداري،خدمات كشاورزي، دامپروري و جنگلداري  1

  3.8800  2.9100  1.9400  دامداري، زنبورداري، پرورش كرم ابريشم و شكار و مرغداري  2

  2.7133  2.0350  1.3567  ماهيگيري  3

  5.4087  4.0565  2.7043  استخراج نفت خام و گاز طبيعي  4

  3.8003  2.8502  1.9001  معدن  5

  2.3053  1.7290  1.1527  صنايع غذايي  6

  0.9259  0.6944  0.4629  منسوجات، پوشاك و چرمتوليد   7

  1.6985  1.2739  0.8492  چوب و محصوالت چوبي  8

  1.9024  1.4268  0.9512  كاغذ، محصوالت كاغذي و چاپ  9

  8.8797  6.6598 4.4399  هاي نفتي، محصوالت شيميايي و صنايع كاني فرآورده  10

  7.7237  5.7928  3.8619  ساخت محصوالت اساسي فلزي  11

 3.6042  2.7031  1.8021  صنايع ماشين آالت  12

  1.2653  0.9490  0.6326  ساخت مبلمان و ساير مصنوعات  13

  9.6922  7.2691  4.8461  توليد، انتقال و توزيع برق  14

  5.6041  4.2031  2.8020  آب و گاز  15

  4.9013  3.6759  2.4506  ساختمان  16

  5.5970  4.1977  2.7985  بازرگاني، هتلداري  17

  1.3717  1.0288  0.6858  هاي پشتيباني حمل و نقل انبارداري و فعاليت  18

  4.9710  3.7283  2.4855  خدمات موسسات مالي، بيمه، پست و مخابرات  19

  1.0053  0.7540  0.5027  خدمات مسكن  20

  2.5056  1.8792  1.2528  هاي كسب و كار فعاليت  21

  0.9621  0.7215  0.4810  آموزش  22

  0.3891  0.2918  0.1945  هاي بيمارستاني، درماني و بهداشتي فعاليت  23

  1.5336  1.1502  0.7668  خدمات عمومي و ساير خدمات  24

  85.6692  64.2519  42.8346  جمع كل  25

  هاي اقتصادي محاسبه شاخص قيمت بخش. 6جدول 

  عنوان بخش  رديف

 20افزايش 

درصدي قيمت 

  حمل و نقل

 30افزايش 

درصدي قيمت 

  حمل و نقل

 40افزايش 

درصدي قيمت 

  حمل و نقل

  0.2832  0.2124  0.1416  زراعت، باغداري،خدمات كشاورزي، دامپروري و جنگلداري  1

  0.1127  0.0846  0.0564  دامداري، زنبورداري، پرورش كرم ابريشم و شكار و مرغداري  2

  0.0219  0.0164  0.0110  ماهيگيري  3

  0.0060  0.0045  0.0030  استخراج نفت خام و گاز طبيعي  4

  0.0009  0.0006  0.0004  معدن  5

  0.3636  0.2727  0.1818  صنايع غذايي  6

  0.0484  0.0363  0.0242  توليد منسوجات، پوشاك و چرم  7

  0.0066  0.0049  0.0033  چوب و محصوالت چوبي  8

  0.0080  0.0060  0.0040  كاغذ، محصوالت كاغذي و چاپ  9

  0.4094  0.3070  0.2047  محصوالت شيميايي و صنايع كانيهاي نفتي،  فرآورده  10

  0.0720  0.0540  0.0360  ساخت محصوالت اساسي فلزي  11

  0.1744  0.1308  0.0872  صنايع ماشين آالت  12
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  0.0142  0.0107  0.0071  ساخت مبلمان و ساير مصنوعات  13

  0.0668  0.0501  0.0334  توليد، انتقال و توزيع برق  14

  0.0718  0.0538  0.0359  آب و گاز  15

  0.0024  0.0018  0.0012  ساختمان  16

  1.2066  0.9050  0.6033  بازرگاني، هتلداري  17

  0.0180  0.0135  0.0090  هاي پشتيباني حمل و نقل انبارداري و فعاليت  18

  0.4664  0.3498  0.2332  خدمات موسسات مالي، بيمه، پست و مخابرات  19

  0.0397  0.0298  0.0199  خدمات مسكن  20

  0.0682  0.0512  0.0341  هاي كسب و كار فعاليت  21

  0.0038  0.0029  0.0019  آموزش  22

  0.0010  0.0008  0.0005  هاي بيمارستاني، درماني و بهداشتي فعاليت  23

  0.0140  0.0105  0.0070  خدمات عمومي و ساير خدمات  24

  3.4799  2.6100  1.7400  جمع كل  25

  

  گيري  نتيجه -6
هدف اين مقاله بررسي اثر افزايش قيمت حمل و نقل بر 

است. براي  هاي اقتصادي در ايران بوده قيمت بخششاخص 

اين منظور ابتدا به بيان مفهوم حمل و نقل و جايگاه و اهميت 

. سپس با محاسبه اثر تغيير شد  اين بخش در اقتصاد پرداخته

ستانده، نتايج -قيمت بخش حمل و نقل به روش تكنيك داده

. شدهاي ديگر تحليل  حاصل از اثرپذيري اين تغيير بر بخش

ستانده ملي سال - از جدول داده براي محاسبه اثر قيمت

. همچنين به بيان جايگاه استفاده شدبه قيمت ثابت  1390

هاي اقتصادي با محاسبه  حمل و نقل در بين ديگر بخش

ر و هاي قدرت انتشا ارتباطات پسين و پيشين و شاخص

ب پيوند پسين محاسبه ضراي .حساسيت انتشار پرداخته شد

استخراج نفت خام و گاز هاي  بخشداد كه   مستقيم نشان

آب و گاز، آموزش، انبارداري و طبيعي، خدمات مسكن، 

موسسات مالي، هاي پشتيباني حمل و نقل و خدمات  فعاليت

داراي كمترين پيوندهاي پسين  بيمه، پست و مخابرات

براساس نتايج ضرايب مستقيم و غيرمستقيم پسين،  هستند.

هاي نفتي،  حمل و نقل، صنايع غذايي، فرآوردههاي  بخش

محصوالت شيميايي و صنايع كاني، توليد، انتقال و توزيع 

به  نسبتبرق، ساخت محصوالت اساسي فلزي و ساختمان 

تري دارند و با  هاي ديگر اقتصادي پيوندهاي پسين قوي بخش

به محاس كنند. فعاليت خود تحرك بيشتري در اقتصاد ايجاد مي

حمل و نقل، هاي  كه بخششاخص قدرت انتشار نشان داد 

صنايع غذايي، توليد، انتقال و توزيع برق، ساخت محصوالت 

و  ييايميمحصوالت ش ،ينفت يها فرآوردهاساسي فلزي، 

آالت و خدمات مسكن  ي، ساختمان، صنايع ماشينكان عيصنا

از شاخص قدرت انتشار بيشتر از يك برخوردارند و 

 توانند انگيزش بيشتر از ميانگين در جامعه ايجاد كنند. مي

شاخص پيوندهاي پيشين مستقيم و غيرمستقيم، افزايش بالقوه 

و  افزوده را بر افزايش توليد آن بخش يك واحد ارزش

اقتصادي ديگر را هاي  چگونگي عرضه توليد آن به بخش

 حمل و نقل،هاي  اساس نتايج جدول، بخشدهد. بر نشان مي

و بازرگاني،  پست و مخابرات مه،يب ،يخدمات موسسات مال

مزيت  از ارتباط پيشين قوي در اقتصاد برخوردارند.هتلداري 

هاي كليدي  محاسبه شاخص حساسيت انتشار در تعيين بخش

ها متوسط  در مقايسه با پيوند پيشين آن است كه اين شاخص

پيوندهاي پيشين مستقيم و غيرمستقيم هر بخش را به متوسط 

كند.  پيوندهاي مستقيم و غيرمستقيم كل اقتصاد آشكار مي

ي بنابراين هر بخشي كه شاخص حساسيت انتشار بيشتر

دهد كه بخش يادشده بطور متوسط  داشته باشد، نشان مي

د. توانايي افزايش توليد بيشتري دارنسبت به كل اقتصاد 

خدمات حمل و نقل، هاي  ، بخش4 براساس نتايج جدول

ساخت محصوالت ، پست و مخابرات مه،يب ،يموسسات مال

 ،ينفت يها فرآورده، آالت نيماش عيصناي، فلز ياساس

استخراج نفت خام و ي و كان عيو صنا ييايميمحصوالت ش

شاخص حساسيت بزرگتر از يك دارند. بنابراين ي عيگاز طب

در بين چهار شاخص  ها نشان دادند نطور كه اين جدولهما

هاي حمل  گذاري، بخش گيري و سياست تاثير گذار در تصميم

و نقل و خدمات موسسات مالي، بيمه، پست و صنايع غذايي 
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با توجه به  نفتي، بيشترين فراواني را دارند.هاي  و فرآورده

قيمت همه  قيمت حمل و نقلشد، افزايش   آنچه گفته

دهد. اما اين افزايش در مورد تعداد  ها را افزايش مي بخش

هاي  باشد. به اين ترتيب بخش ها ناچيز مي زيادي از بخش

، محصوالت هاي نفتي فرآوردهتوليد، انتقال و توزيع برق، 

شيميايي و صنايع كاني و ساخت محصوالت اساسي فلزي 

توان ذكر كرد كه  پذيرند. از اين رو مي بيشترين تاثير را مي

بيشتري با  ها پيوند پسين ها نسبت به ساير بخش اين بخش

الزم به ذكر است كه در اين دارند.  بخش حمل و نقل

افزوده در نظر  ها انتظارات تورمي و تغيير بردار ارزش تحليل

هاي اقتصادي، شاخص  در بين بخش گرفته نشده است.

، خدمات موسسات مالي، بازرگاني، هتلداريقيمت بخش 

هاي نفتي و محصوالت شيميايي، بيمه و پست، فراورده

بيشترين  زارعت و باغداري و كشاورزي و دامپروري

با توجه به اينكه ي از افزايش قيمت را متحمل شد. تاثيرپذير

اي مورد  دمات بخش حمل و نقل بصورت نهايي و واسطهخ

گذاري و توسعه  گيرد بايد به سرمايه استفاده قرار مي

ه هاي حمل و نقل توجه كرد. همچنين با توجه ب زيرساخت

بخش اقتصادي ديگر  25جايگاه بخش حمل و نقل در بين 

هاي ديگر  ) و تاثيري كه اين بخش بر بخش(رتبه اول

بايد در تعيين قيمت بخش حمل و نقل دقت اقتصادي دارد، 

زيادي شود و اين تغيير قيمت به نحوي باشد كه كمترين اثر 

  هاي ديگر داشته باشد. بار را بر بخش زيان

  

  

  

  

  هانوشتپي -7

  

  

1-Constant Return to Scale  

2-Direct Backward Linkage 

3-Direct and indirect Backward Linkage 

4-Cost per Impression

  مراجع -8
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ABSTRACT 

The study of the effect of transportation price on the price index of economic sectors and 

the place of transportation according to the forward linkage, backward linkage, Power of 

Dispersion Index and Dispersion Sensitivity are considered as an important topic. In this 

way, this paper first examines the place of transportation in the Iranian economy and then 

examines the direct effects of increasing the price of transportation on the price of different 

economic sectors. To do this, using the Input-Output analysis and table 2011 of the 

Statistical Center of Iran. First, the symmetric table is calculated for the constant price and 

then merged under the various economic sectors and the input-output table is considered as 

25 sectors. According to the results of this study, the highest impact of an increase 20%, 30% and 

40% in transportation prices on commerce and hotel, petroleum products, chemical products, and 
mineral industries, agriculture and animal product price index. 

JEL Classification: L92, R15, R48. 
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