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  ستانده- یک تحلیل داده 

   نورالدین شریفیدکتر 
  28/10/1390:پذیرش             1/7/1390:دریافت

  دهیچک
. هاي اقتصادي کشور است این مقاله در پی تعیین موقعیت بخش حمل و نقل در اقتصاد ایران و تاثیر آن بر دیگر بخش

هـا، از   بـا ایـن بخـش   هاي اقتصادي و مقایسـه آن   براي تعیین میزان تاثیرگذاري این بخش در تولیدات دیگر بخش
هاي حمل و نقل در  میزان تحرك آفرینی توسعه فعالیت. گردد استفاده می) خالص و ناخالص(پیوندهاي پیشین کل 

منـابع  . شود گیري می اندازه) خالص و ناخالص(هاي مختلف اقتصادي با استفاده از شاخص ارتباط پسین کل  بخش
مرکز آمار ایران که آخرین جـدول آمـاري کشـور اسـت تـامین       1380ستانده سال  - آماري تحقیق از جدول داده

رسد، موقعیت این بخش، به لحاظ زمینه  از خدمات حمل و نقل به مصرف نهایی می% 8/45به دلیل این که . گردد می
به لحاظ تحرك آفرینـی در   هاي اقتصادي اندکی باالتر و هاي تولیدي از متوسط بخش سازي براي تولیدات بخش

 40از نظر رتبه بندي، رتبه حمل و نقل در بین . تر است هاي اقتصادي اندکی پایین تولیدي، از متوسط بخش هاي بخش
  .باشد در نوسان می 22تا  19ها از  بخش تولیدي کشور در همه این شاخص

 ستانده، حمل و نقل، ایران- پیوندهاي پیشین، پیوندهاي پسین، تحلیل داده :يیدکل کلمات
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  همقدم
هاي اقتصادي است که خدمات آن هم به صورت واسـطه و هـم    حمل و نقل از جمله بخش

هـاي تقاضـا کننـده     سـهم هـر یـک از گـروه    . گیـرد  به صورت نهائی مورد استفاده قـرار مـی  
. اي به دوره دیگر متفـاوت اسـت   خدمات حمل و نقل از کشوري به کشور دیگر و از دوره

هاي تقاضا کننـده، ویژگـی خاصـی دارد، اطـالع از ترکیـب       ایی که هر یک از گروهاز آنج
  . سازد تر می را آسان ریزي آن تقاضا کنندگان، امکان برنامه

گسترش استفاده از وسـایل  . ها به عوامل گوناگونی بستگی دارد این گروه  تغییرات سهم
ش به صورت مصرف نهایی را حمل و نقل عمومی به وسیله خانوارها، سهم خدمات این بخ

توسعه ناوگان هوایی و دریایی بـرون مـرزي هـم سـبب افـزایش مصـارف        .دهد افزایش می
هر یک از این عوامل بـه نوبـه خـود، تـابع     . شود نهایی این بخش به وسیله دیگر کشورها می

  .عوامل دیگري است که درصورت تغییر، حمل و نقل هم به تبع آنها تغییر خواهد کرد
هاي اقتصادي از خدمات حمـل و نقـل یکسـان     اي، استفاده بخش سمت مصارف واسطهدر ق

در نتیجه، توسـعه  . ها، نقش بیشتري دارد حمل و نقل در فرآیند تولید بعضی از بخش. نیست
در مقابـل  . ها مستلزم توسعه حمل و نقل و تاسیسات زیربنایی مـرتبط بـا آن اسـت    این بخش

هایی که بـه   بخش. شود هاي مختلف تولیدي می سعه بخشتوسعه حمل و نقل نیز موجب تو
سـازند، ارتبـاط    طور مستقیم یا غیرمستقیم، نیازهاي بیشتري از حمـل و نقـل را بـرآورده مـی    

   .بیشتري با آن خواهند داشت
این تحقیق در جستجوي تعیین موقعیت بخش حمل و نقل عمومی درون شهري و برون 

اي و خـدمات   اي، ریلـی، هـوایی، دریـایی، لولـه     ل جادهشهري بار و مسافر شامل حمل و نق
براي این منظور، میزان استفاده مستقیم و غیرمستقیم حمـل و  . باشد پشتیبانی متعلق به آنها می

اسـتفاده مسـتقیم و غیرمسـتقیم دیگـر     . گـردد  هاي دیگر اقتصـادي محاسـبه مـی    نقل از بخش
هـاي   به این منظور، شاخص. گیرد ر میها از خدمات حمل و نقل نیز مورد محاسبه قرا بخش

هـاي اقتصـادي محاسـبه و بـا      بخـش ) خـالص و ناخـالص  (پیوندي پیشین و پسین جزء و کل 
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حمـل  ) خالص(عالوه براین، ارتباط پیشین و پسین جزء و کل . شوند حمل و نقل مقایسه می
ایـن   هـا محاسـبه تـا امکـان بررسـی      هاي تولیدي به تفکیک ایـن بخـش   و نقل با دیگر بخش

   .ها فراهم گردد ارتباط به تفکیک بخش
هاي این تحقیق که در تحقیقات قبلی کشور مـا در زمینـه حمـل و نقـل دیـده       از ویژگی

ــی ــل     نم ــین ک ــاطی پیش ــاخص ارتب ــتفاده از ش ــود، اس ــالص(ش ــاي و   ) خ ــدل ک ــه م ــر پای ب
ایـن شـاخص   . باشـد  استوار می) 1958(2طرف عرضه گشمدل است که بر ) 2004(1لیونگ

. سـازد  هاي اقتصاد را فراهم مـی  امکان مطالعه اثر حذف یک بخش بر تولیدات دیگر بخش
ایـن شـاخص   . اسـت ) خالص(هاي دیگر این تحقیق استفاده از شاخص پسین کل  از ویژگی

هاي باالدستی آن در اقتصاد را میسر  امکان مطالعه تاثیر خالص تغییرات یک بخش بر بخش
هـاي ایـن    ه از آخـرین جـدول آمـاري کشـور از دیگـر ویژگـی      و سرانجام، استفاد. سازد می

   .شود تحقیق در مقایسه با تحقیقات مشابه در زمینه حمل و نقل محسوب می
جایگـاه حمـل و نقـل از دیـد نظـري و      . این مقاله در شش بخش سازماندهی شده اسـت 

ل مطالعات انجام شده در خصوص اهمیت آن در اقتصـاد بخـش دوم ایـن تحقیـق را تشـکی     
مروري بر مطالعات انجام شده در زمینه حمل و نقل و کارهـاي مشـابه در کشـور و    . دهد می

بخش سوم به معرفی منابع آماري و مـدل  . خارج از آن موضوع بخش آتی این تحقیق است
به این منظور، آمارها و روابط مورد استفاده در . مورد استفاده در این تحقیق اختصاص دارد

و . هـاي تحقیـق هـم موضـوع بخـش چهـارم آن اسـت        یافتـه . شـوند  مـی این تحقیـق معرفـی   
  . سرانجام، نتایج تحقیق پایان بخش آن خواهد بود

  

                                                
1 .Cai & Leung (2004) 
2 .Ghosh (1958) 
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  مطالعه نظري
جـایی انسـان و کـاال در اقتصـاد اطـالق       هـاي جابـه   ي از فعالیـت  ا حمل و نقـل بـه مجموعـه   

اي و خـدمات   لولـه اي، هـوایی، دریـایی،    هاي ریلی، جاده این خدمات به صورت. گردد می
. شـود  و حتـی بـرون مـرزي انجـام مـی      شهري شهري، برون پشتیبانی است که به شکل درون

اي از خدمات حمل و نقل به صورت نهـایی و بخشـی دیگـر در فرآینـد      بخش قابل مالحظه
  . گیرد تولید مورد استفاده قرار می

بنـدي   شـتق دسـته  از نظر تئوري، تقاضا بـراي حمـل و نقـل، عمـدتا در گـروه تقاضـاي م      
بـه ایـن ترتیـب، خـدمات     . گردد شود که از تقاضا براي دیگر کاالها و خدمات ناشی می می

گیرنـد، بلکـه تقاضـاي آنهـا      اي قرار نمـی  نفسه مورد تقاضاي نهایی و واسطه و نقل فی حمل 
مستلزم پیدا شدن تقاضا براي دیگر کاالها و خدمات وابسته است که اهمیت ایـن بخـش را   

  . دهد ها نشان می هاي دیگر بخش ینه سازي براي فعالیتدر زم
توسعه حمل و نقل امکان دسترسی به منابع و بازارها را فراهم و به این ترتیب، امر تولید 

سـازي بـازار رسـانی محصـوالت و      آسان. سازد تر می آسان را بازار رسانی و مبادله کاالها و 
وري عوامـل   ناشی از مقیـاس تولیـد و ارتقـاي بهـره    هاي  ها امکان استفاده از صرفه مبادله آن

هاي تولید کـاال و   ها و هزینه نتیجه این تحوالت، کاهش قیمت نهاده. گردد میسر می را تولید
شود تا همان طوري که تحقیقات به عمـل آمـده    این امر سبب می. خدمات را به همراه دارد

نشـان  ) 1389(احمـدآباد   قـانی و مهرگـان و ده ) 1386(توسط رضایی ارجرودي و تسـبیحی  
تحقیقات خادارو  همچنین، . داده است، رشد حمل و نقل موجب رشد اقتصادي کشور شود

و ) 2011( 3، الیســابتا)2010( 2، پرادهــان)1388(، بابــازاده و همکــاران  )2008( 1و ســیتاناه
گـذاري   نیز نشان داده است که تاثیر حجم سرمایه و سرمایه) 2012( 4گول و همکاران عیسی

                                                
1 .Khadaroo &  Seetanah (2008) 
2 .Pradhan (2010) 
3 .Elisabetta (2011) 
4 .Aysegul et al (2012) 
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  .باشد در بخش حمل و نقل بر اشتغال و رشد اقتصادي مثبت می
هـاي تولیـدي و امکـان     عالوه براین، توسعه حمل و نقل بـه دلیـل آسـان سـازي فعالیـت     

تر شدن توزیع  اي و متعادل تر بار و مسافر موجب کاهش نابرابري بین منطقه جایی آسان جابه
یقات به عمل آمده در کشور ما در این زمینـه نیـز   تحق. سازد درآمد در کشورها را فراهم می

مؤید این حقیقت است کـه رشـد اقتصـادي ناشـی از توسـعه حمـل و نقـل موجـب کـاهش          
گـان و دهقـانی   مهر(شـود   نابرابري درآمدي بین خانوارهاي منـاطق شـهري و روسـتایی مـی    

  ).1389آباد،  احمد
. شود هاي اقتصادي می هاي این بخش موجب تحرك دیگر بخش از طرف دیگر فعالیت

آهن، فرودگاه، بندر، خطوط لوله و  هاي حمل و نقل به شکل جاده، راه عالوه بر زیر ساخت
هـاي فـراوان    گـذاري  هاي حمل بار و مسافر که احداث هر یک از آنها مستلزم سـرمایه  هپایان

ات زیربنایی است، ادوات و تجهیزات مورد استفاده در انـواع ناوگـان حمـل و نقـل و خـدم     
. گـردد  هاي اقتصادي می بر بودن، سبب تحریک دیگر بخش ها هم به دلیل سرمایه جانبی آن

در پرتغـال و  ) 2005( 1شود تا همـان طـوري کـه تحقیقـات پریـرا و انـدراز       این امر سبب می
گـذاري دولـت در    در ایران نشان داده اسـت، سـرمایه  ) 1387(فرد  جهرمی و عبادتی موسوي

گـذاري بخـش خصوصـی و رشـد اقتصـادي در ایـن        ش سـرمایه حمل و نقل موجب گسـتر 
  .کشورها شده است

هاي حمل و نقل هم به طور مسـتقیم و غیرمسـتقیم،    هاي جاري فعالیت و سرانجام، هزینه
از آنجایی که حمل و نقل معموال . سازد ها را فراهم می هاي دیگر بخش زمینه توسعه فعالیت

فسیلی است، نتیجه این امـر ایجـاد تقاضـا بـراي     هاي  کنندگان عمده سوخت یکی از مصرف
ها  هاي عرضه آن ه و توسعه جایگا CNGهاي بنزین، گازوئیل و گازهاي  ه تولیدات پاالیشگا

نیاز به تعویض و تعمیر قطعات یدکی، بخشی از تقاضا بـراي خـدمات تعمیـرات و    . باشد می
اي از تقاضـاي خـدمات    حظـه و باالخره، بخش قابـل مال . تجارت در کشور را به عهده دارد

                                                
1 .Pereira & Andraz (2005) 
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  .شود هاي حمل و نقل ناشی می هاي بیمه هم مستقیما از فعالیت ها و شرکت بانک

  مروري بر مطالعات انجام شده
اي در  دهد، اگرچه تحقیقات نسبتا گسترده نتایج جستجوهاي به عمل آمده در منابع نشان می

ین موقعیـت حمـل و نقـل در    زمینه حمل و نقل انجام شده است، تحقیقـات چنـدانی در تعیـ   
با این حال، اکثر قریب به اتفاق تحقیقات انجام شـده در زمینـه   . کشور صورت نگرفته است

در تحقیـق  . سـتانده انجـام شـده اسـت    -تعیین موقعیت حمل و نقل، با اسـتفاده از روش داده 
هـاي   هـاي پیشـین و پسـین سـنتی حاصـل از جـدول       که با استفاده از شاخص) 1384(بزازان 

ستانده انجـام شـده   -و کشش تولید داده 1379و  1370، 1365، 1352هاي  ستانده سال-داده
هـا، ایـن بخـش بـاالترین      است، با وجود ارتباط ضعیف بخش حمل و نقـل بـا دیگـر بخـش    

. ارتباط متقابل و پایدار را با صنعت به عنوان مهمترین بخش اقتصادي کشـور، داشـته اسـت   
در .باشـد  حمل و نقل مستلزم توسـعه صـنعت در کشـور مـی     لذا توصیه شده است که توسعه
پیوندهاي پیشـین و پسـین سـنتی    از نیز که با استفاده ) 1384(تحقیقات محمودي و همکاران 

صـورت پذیرفتـه اسـت، بخـش     ) 1376ایـران   مرکز آمار( 1370حاصل از جدول ملی سال 
حمـل و نقـل نیـز اتکـاي     در مقابل . معادن وابستگی شدیدي به حمل و نقل نشان داده است

رتبه ایـن بخـش از لحـاظ قـدرت انتشـار و      . شدیدي به بخش سایر محصوالت صنعتی دارد
  . بوده است 3و  11بخش اقتصادي کشور در این سال به ترتیب  18حساسیت در بین 

هـاي   کـه روابـط متقابـل حمـل و نقـل ریلـی بـا سـایر بخـش         ) 1383(در تحقیق امیریـان  
بخـش   20ه از شاخص پیوند پسـین کـل بررسـی کـرده اسـت، در بـین       اقتصادي را با استفاد

قـرار گرفتـه    14، در ردیف 5/1، این بخش با ضریب فزاینده 1378اقتصادي کشور در سال 
بـا  ) بـه اسـتثناي حمـل و نقـل ریلـی     ( این درحالی است که بخش سـایر حمـل و نقـل   . است

نیـز بـا اسـتفاده از    ) 1378(معبـودي  . قـرار داشـته اسـت    12در ردیـف   68/1ضریب فزاینـده  
کلمنتر جایگاه بخش حمل و نقل را با اسـتفاده  -هاي طرف تقاضاي سنتی و نوین سال روش

براساس نتـایج ایـن تحقیـق،    . مورد بررسی قرار داده است 1370ستانده سال -از جدول داده
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ثانیـا حمـل و نقـل در    . شود هاي کلیدي کشور محسوب می اوال بخش حمل و نقل از بخش
هـاي آمـوزش، بـرق، مسـکن، آب، ارتباطـات، بهداشـت و گـاز از اهمیـت          قایسه با بخشم

  . باشد باالتري برخوردار می
هاي اقتصادي و از آن جمله حمل و نقـل در   کارهاي مشابه دیگري هم در مقایسه بخش

اهمیت جایگاه مسکن در تهران را ) 2011( 1پور بزازان و محسن. کشور صورت گرفته است
) 2010( 2آزاد و همکـاران . انـد  هاي مختلف حذفی مورد مطالعه قرار داده با استفاده از روش

هـاي سـنتی و نـوین ارتبـاطی مشـخص       هاي کلیدي اقتصاد ایران را با استفاده از روش بخش
هـاي تولیـد    ین، پسین و کششبا استفاده از پیوند پیش) 1389(ترحمی و اسفندیاري . اند کرده

هــاي بــالقوه ســتانده و اشــتغال  هــاي اقتصــادي کشــور را برحســب ظرفیــت و اشــتغال بخــش
در تحقیقـی دیگـر کـه بـا     ) 1389(هاي فـوق، ترحمـی    عالوه بر شاخص. اند بندي نموده رتبه

استفاده از الگوي لئونتیف و گش صورت پذیرفته اسـت، اهمیـت بخـش مـالی را از طریـق      
سیدمشـهدي و همکـاران   . تغال ناشـی از حـذف ایـن بخـش مطالعـه کـرده اسـت       کاهش اش

جایگاه صنعت نفت در اقتصاد ایران را با استفاده از پیونـد پیشـین و پسـین، کشـش     ) 1390(
تولید، اشتغال و روش حذف فرضی با استفاده از الگوهـاي لئونتیـف و گـش مـورد بررسـی      

هاي اقتصادي استان گلسـتان را   همیت اندازه بخشا) 1390(بانوئی و همکاران . اند قرار داده
اي، اندازه تقاضـاي نهـایی و    با استفاده از روش سنتی و نوین که عالوه بر تکنولوژي واسطه

جهـانگرد و  . انـد  دهـد تعیـین کـرده    ها را هم مورد توجه قرار مـی  ارزش افزوده واقعی بخش
اي رشـد اقتصـادي ایـران را    اي در قالـب الگوهـ   ضـرایب کاالهـاي واسـطه   ) 1390(سپهوند 

نیز جایگاه بخش نفت و تغییرات آن در تامین نهاده بـراي  ) 1390(شریفی . اند محاسبه کرده
  .هاي تولیدي کشور را با استفاده از الگوي گش تعیین نموده است بخش

کـه در مقـدار شـاخص     رغم ایـن  علی) بندي کلی در یک جمع(اما از بعد روش شناسی، 

                                                
1 .Bazzazan & Mohsenpour (2011) 
2 .Azad et al (2010) 
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ارایـه شـده اسـت،    ) 1958(1واتانابهو ها که توسط چنري  پسین مستقیم بخشارتباط پیشین و 
شامل مستقیم (هاي کل  گیري شاخص شود، چنین توافقی در اندازه اختالف نظري دیده نمی

بـه  ) 1956(2جمع ستونی معکـوس مـاتریس لئونتیـف راسموسـن    . وجود ندارد) و غیرمستقیم
ت زیادي مورد استفاده قرار گرفته است نیـز  عنوان شاخص ارتباط پسین کل، که در تحقیقا

هـا را   این شاخص که اثر کاالهاي نهایی تولید شده در بخش. از این مباحثات مستثنی نیست
بـه مسـئله توجـه     ،)1970(3دهد به وسیله بعضی از نویسندگان نظیر هزاري بر اقتصاد نشان می

هـا در   ه به وزن تقاضاي نهایی بخشتوج با، )1976( 4الماس ریز و یا به تابع ترجیحات برنامه
  . محاسبه این شاخص تبدیل شده است

با این حال، اختالف نظر در مورد محاسبه شاخص ارتباط پیشـین کـل از پسـین کـل بـه      
جمع سطري معکـوس مـاتریس لئونتیـف را    ) 1976( 5جونزدر حالی که . مراتب بیشتر است

ده اسـت، جمـع سـطري معکـوس     براي نشان دادن شـاخص پیونـد پیشـین کـل پیشـنهاد کـر      
معکوس مـاتریس لئونتیـف نیـز بوسـیله افـرادي      به جاي ) 1958(6ماتریس طرف عرضه گش

  . پیشنهاد شده است) 1976(چون جونز
هـاي   اي از محققـین هـم بحـث خـود مصـرفی و خـود القـایی بخـش         عالوه براین، دسته

ضی از تغییـرات، بـه علـت    از آنجایی که ممکن است بع. اند تولیدي را مورد توجه قرار داده
هاي مورد مطالعه باشد، بحث این اثرات و ارایـه پیونـدهاي    و خودالقایی بخش خودمصرفی

از . هاي مختلفی ارائـه شـده اسـت    براي رفع این اثرات، روش. کل خالص مطرح شده است
است که به منظـور مطالعـه وضـعیت بخـش     ) 2004(7کاي و لیونگها، مدل  جمله این روش

این مدل با حذف فرضی یـک  . در هاوائی آمریکا مورد استفاده قرار گرفته استکشاورزي 

                                                
1 .Chenery & Watanabe (1958) 
2 .Rasmussen (1956) 
3 .Hazari (1970) 
4 .Laumas (1976) 
5. Jones (1976) 
6 .Ghosh Supply-Deriven (GSD)  (1958) 
7 .Cai & Leung (2004) 
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  . دهد هاي مختلف و کل اقتصاد نشان می بخش از اقتصاد، اثرات آنرا بر بخش
هـا مـورد    هاي دیگر هم بـراي تعیـین ارتبـاط پیشـین و پسـین کـل بخـش        اخیرا نیز روش

مـدل تعـادل عمـومی محاسـبه پـذیر را      ) 2007( 1کاردنت و سنچو. استفاده قرار گرفته است
براساس روش ارایه شده بـه وسـیله    .اند هاي کلیدي مورد استفاده قرار داده براي تعیین بخش
که براي تعیین اهمیت بخش کشاورزي اتـریش در اقتصـاد ایـن    ) 2007( 2کولر و الپتاکیک

قیم و القـایی  کشور مورد استفاده قرار گرفته است، جمع اثرات درآمدي مسـتقیم، غیـر مسـت   
هاي این بخش به همراه تشکیل سرمایه آن بدون احتساب مضاعف اثرات آنها معیار  فعالیت

نیز پیشنهاد ارتبـاط خـالص دو طرفـه    ) 2008( 3اوسترهاون .ها قرار گرفته است ارزیابی بخش
هـا نمـوده    هاي کلیدي را جایگزین ارتباط ناخالص یک طرفه بخش ها در تعیین بخش بخش
هــا را کــه بــراي تعیــین  روش تحلیــل پوششــی داده) 2009( 4ورز و روئــدا کنتــوچامــ. اســت
کشور عضو اتحادیه اروپا مورد اسـتفاده قـرار داده اسـت،     27هاي کلیدي اقتصادهاي  بخش

  . پیشنهاد نموده است

  معرفی منابع آماري و مدل تحقیق 
کـز آمـار ایـران    مر(کشـور اسـت    1380سـتانده سـال   -منابع آماري این تحقیق جـدول داده 

باشد، در حال حاضر آخرین جدول رسـمی   این جدول که به قیمت تولید کننده می). 1385
از آنجایی که انجام این تحقیق مستلزم در اختیـار داشـتن   . شود و آماري کشور محسوب می

باشد، با فرض تکنولوژي بخش، ابتدا جدول مورد نیاز تحقیـق از   جدول بخش در بخش می
هاي هـم گـروه    به منظور رعایت اختصار، بخش. گردد و عرضه محاسبه میجداول مصرف 

در یک دیگـر   ISIC5بندي  دسته بخشی حاصل با توجه به موضوع تحقیق و 99×99جدول 

                                                
1 .Cardenete and Sancho (2007) 
2 .Koller and Luptacik  (2007) 
3 .Oosterhaven (2008) 
4 .Amores and Rueda-Cantuche (2009) 
5 .International Standard Industrial Classification (ISIC) 
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  . گیرد مبناي محاسبات این تحقیق قرار می 40×40و جدول  ادغام
اسـتفاده  ) 1958(محاسبه شاخص ارتباط پیشـین جـزء از مـدل طـرف عرضـه گـش       براي

عناصـر آن اسـت از رابطـه     bij، ماتریس ضرایب فنی این مـدل کـه   B بر این اساس. شود می
  :آید به دست می )1(

)1( 
i

ij
ij Q

X
b   

Xij  داد و ستد بین بخشی و Qi تولیدات بخش i بـه ایـن ترتیـب،     .دهـد  را نشان میPFi 

که سهم مصارف واسطه در تولیدات این بخش را نشـان   i بخششاخص ارتباط پیشین جزء 
   .شود حاصل می) 2(دهد از رابطه  می

)2(  



n

j
iji bPF

1
  

این . گیرد پیوند پیشین کل دیگر شاخصی است که در این تحقیق مورد استفاده قرار می
غیرمستقیم تغییرات برونزاي پدید آمده در تولیدات یک بخش را بـر  پیوند اثرات مستقیم و 

برحسب حذف یـا عـدم حـذف اثـرات خودمصـرفی و      . دهد ها نشان می کل تولیدات بخش
  .شود خودالقایی بخش مورد مطالعه، این شاخص به صورت خالص و ناخالص تعریف می

  :آید گش به دست میها از رابطه اساسی مدل عرضه  بخش) ناخالص(پیوند پیشین کل 
)3( WGBIWQWBIQQWQB  1)()(  

Q ها،  بردار سطري تولیدات بخشW هاي اولیه شامل اجـزاي ارزش   بردار سطري نهاده
)(1.باشد افزوده و واردات می  BIG   معکوس ماتریس ستانده یا معکـوس مـاتریس ،
در  iتاثیر هر واحـد از تولیـدات بخـش    جمع سطري این ماتریس که . نهاده مدل گش است

دهـد بـه    را نشـان مـی  ) iشـامل بخـش   (هـاي اقتصـادي    زمینه سازي براي کل تولیدات بخش
پیوند پیشـین  شاخص  TFiبه این ترتیب، . شود استفاده می) ناخالص(عنوان پیوند پیشین کل 

  .آید به دست می) 4(از رابطه ) ناخالص(کل 
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iji gTF
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gij  عناصر ماتریسG باشد می.  
کـه بـه وسـیله کـاي و      1طـرف عرضـه گـش    هـا از ضـرایب   اثر پیشین کل خالص بخش

، با حذف اثرات iمقدار این اثر براي بخش. شود ارایه شده است استفاده می )2004(لیونگ 
به این ترتیب، اثر یک واحد تغییر در . شود این بخش حاصل می 2خود مصرفی و خودالقایی

هــا، زمــانی کــه تغییــري در عوامــل اولیــه مــابقی  بــر کــل تولیــدات بخــش iتولیــدات بخــش
  . گیرد هاي اقتصادي صورت نپذیرد، مورد مطالعه قرار می بخش

   ):5(به صورت رابطه  Bبراي این منظور، با افراز ماتریس 
)5( 
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Bij   وBjj هاي ماتریس افراز شده  زیر ماتریسB  1براي حالتی کـه i=      اسـت بـه شـکل
  :شود بسط داده می) 6(رابطه 
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   nij bbbB 11312   
GSDi  اثر یک واحد تغییر در تولید بخشi )1یعنی iQ(  در صورتی که معادلـه ،i 

هـا وجـود    هاي اولیه سـایر بخـش   از مدل گش کنار گذاشته شود و هیچ تغییري هم در نهاده
0یعنی (نداشته باشد  jw( ؛ بر تولید کل به صورت رابطه)آید درمی) 7:  

)7(  eBIBGSD jjjii
1)(1   

                                                
1 .Ghosh Supply-Deriven Multiplier (GSD) 

  iهاي دیگر براي تولید کاالهاي مورد نیاز بخش  در بخشi یعنی اثر تولیدات بخش.  2 
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e باشد بردار ستونی یکه می.  

ها را به عنوان مصـرف کننـدگان تولیـدات     ارتباط بخش GSDiبه این ترتیب، شاخص  
که ارتباط پیشـین بخـش   ) 10(و ) 9(، )8(به صورت روابط ) 7(رابطه . دهد نشان می iبخش 

1i و  3، 2هاي  را به ترتیب با بخشn هـایی کـه    بخـش . دهد، قابل تجزیه است نشان می
بـه صـورت نهـاده     iباشـند، از تولیـدات بخـش     مـی  iداراي پیوند پیشین بزرگتري بـا بخـش   

   .کنند واسطه استفاده بیشتري می

)8( 
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 jjn BIbnGSD  

    بخشی که اجـزاي آن ارتبـاط پیشـین بخـش     nبراي یک اقتصاد  iبخش  GSDبنابراین 
1 i=  و ... هاي دوم، سوم،  با بخشn باشد قابل تجزیه می) 11(باشد به صورت رابطه  ام می.  
)11( )()3()2(1 1111 nGSPGSPGSPGSD    

حمل و نقل با دیگـر    هاي ارتباط پسین بخش هاي ارتباط پیشین، شاخص همانند شاخص
) 12(شاخص ارتباط پسین جزء از رابطـه  . گیرد دي نیز مورد مطالعه قرار میهاي اقتصا بخش

هـا نشـان    این شاخص سـهم تولیـدات داخـل را در هزینـه تولیـدات بخـش      . شود محاسبه می
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هـاي اقتصـاد دارنـد، از پیونـد پسـین       هایی که ارتباط مستقیم بیشتري با بخش بخش. دهد می
  .باشند جزء بزرگتري برخوردار می

)12( 
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j Q
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هـاي بـاال    به منظور مطالعه اثر تحرك آفرینی مستقیم و غیرمستقیم حمل و نقل در بخش
باشـند، از شـاخص ارتبـاط پسـین کـل       دستی که تدارك کنندگان نیازهاي ایـن بخـش مـی   

آیـد،   بـه دسـت مـی   ) 14(ایـن شـاخص کـه از رابطـه     . شـود  ها استفاده مـی  بخش) ناخالص(
صادي که به صورت مستقیم و غیرمستقیم در تولید هاي مختلف اقت تولیدات مورد نیاز بخش

  . دهد گیرد را نشان می هر واحد کاالي نهایی مورد استفاده قرار می
)13( 
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'Q   هـا،   بردار ستونی تولید کـل بخـشA        مـاتریس ضـرایب فنـی مـدل طـرف تقاضـاي
)(1بردار ستونی تقاضاي نهایی،  Fلئونتیف،   AIC   معکوس ماتریس لئونتیف اسـت

نشـان   iرا بـر تولیـدات بخـش     jتاثیر هر واحد از تقاضاي نهایی در بخش ijcکه عناصر آن 
تحرك آفرینی هـر واحـد   ) ناخالص(ین کل شاخص ارتباط پس TBjبه این ترتیب، . دهد می

  . کند گیري می هاي اقتصادي اندازه را در بخش  j تولید نهایی در بخش
از آنجایی کـه ممکـن اسـت بعضـی از ایـن تولیـدات، بـه صـورت خـود مصـرفی و یـا            

. آیـد  پـیش مـی  ) خـالص (خودالقایی صورت پذیرفته باشد، بحث شاخص ارتباط پسین کل 
از اقتصـاد، اثـر    i، باحذف فرضی بخـش  )15(در رابطه  Aافراز ماتریس  براي این منظور، با

  . شود یک واحد تولید کل این بخش با کنار گذاشتن معادله آن از مدل محاسبه می
)15( 
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هـاي مـاتریس افـراز     زیر ماتریس Ajj و Aijآمده است، ) 15(طوري که در رابطه  همان
  :دهد نشان می =j 1را براي شکل بسط داده شده آن) 16(است که رابطه  Aشده 
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1یعنـی (  jاثر یک واحد تغییر در تولید بخـش   LSDjبه این ترتیب،  jQ (  زمـانی ،
هـا   شود و هیچ تغییري هم در تقاضاي نهایی سایر بخش از مدل لئونتیف جدا می jکه معادله 

0یعنی (وجود ندارد  if آید بر تولید کل، به صورت زیر در می) است : 

)17( 
 

jijjj AAIeLSD 1)('1   

. اسـت    jنشان دهنده تغییـر برونـزا در تولیـد بخـش    ) 17(در سمت راست رابطه  1عدد 
')]([اسـت، عبـارت    1jزمانی که  1

jijj AAIe        اثـر یـک واحـد تغییـر در سـتانده
مسـتقیم   اثر از طریق ارتبـاط پسـین   1nدهد که شامل  بر بقیه اقتصاد را نشان می 1بخش 
بـه ایـن   . باشـد  مـی  n (an1) و بخـش   (a31) 3، بخـش   (a21) 2به ترتیب بر بخـش   1بخش 

تواند به اجزاي مختلف تجزیه شود که هر جزء آن اثر یک واحد افزایش  می ترتیب، این اثر
،  1LSD)2(بـه صـورت    کـه  را  n و...، 3، 2بخـش باقیمانـده    1nبر  1در تولید بخش 

)3(1LSD  و)(1 nLSD کند گیري  شوند، اندازه نشان داده می:  

)18(  
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تحرك خالص حاصل از یک واحد افزایش در تولید بخـش  ) 20(و ) 19(، )18( روابط
بنابراین، شـوك حاصـل از یـک واحـد      .دهد نشان می nو  3، 2هاي  را به ترتیب بر بخش 1

بر اقتصاد، زمانی که به دلیل حذف اثرات درون بخشـی ایـن بخـش کنـار      1تولید در بخش 
  .آید در می) 21(شود، به صورت رابطه  گذاشته می

)21( )()3()2(1 1111 nLSDLSDLSDLSD    

  هاي تحقیق یافته
از خدمات این بخـش در  % 8/45، 1380ستانده سال -با توجه به ارقام حاصل از جدول داده

در ایـن بـین خانوارهـا    . دوره مورد مطالعه به صورت نهایی مورد استفاده قـرار گرفتـه اسـت   
از خدمات این % 37دهند که بیش از  این خدمات را تشکیل می ترین استفاده کنندگان عمده

مصـرف کننـدگان خـارجی اعـم از      پـس از خانوارهـا،  . انـد  بخش را مورد استفاده قرار داده
تولید کنندگان و خانوارهاي آنها قرار دارند که در استفاده از تولیدات نهایی این بخـش در  

هـاي   ات حمل و نقـل هـم بـه مصـرف بخـش     از کل خدم% 2/54. اند ردیف دوم قرار گرفته
 ه اسـت تولیدي رسیده است که در فرآیند تولید کاالها و خدمات مورد استفاده قـرار گرفتـ  

  ). 1جدول (
همـان  . دهد نشان می هاي مختلف اقتصاد را ن جزء بخششاخص ارتباط پیشی) 1(جدول 

شود، در بین چهل بخش اقتصادي کشور، حمـل و نقـل بـا شاخصـی      طوري که مالحظه می
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این درحالی اسـت کـه مقـدار ایـن شـاخص بـراي       . در رتبه نوزدهم قرار دارد 542/0معادل 
هـاي اقتصـادي را    هـا کـه تولیـدات داخلـی آنهـا کفـاف مصـارف بخـش         تعدادي از بخـش 

هـاي   با این حال، متوسط مقـدار ایـن شـاخص در بخـش    . باشد حد میکند، بزرگتر از وا نمی
  . بوده است، که از مقدار شاخص ارتباطی حمل و نقل کمتر است 503/0اقتصادي 

هاي تولیدي، با اسـتفاده   اي حمل و نقل در بخش به منظور بررسی بیشتر مصارف واسطه
ده مسـتقیم از خـدمات حمـل و    ها در استفا سهم بخش Bij، بردار سطري )6(و ) 1(از روابط 

عمـده فروشـی و خـرده    "شود، بخـش   همان طوري که مالحظه می. نقل محاسبه شده است
از خدمات این بخش در حمل و نقل کاالها، در بین چهل بخش % 87/9با مصرف  "فروشی

پس از آن حمل و نقـل کـه تقریبـا تنهـا اسـتفاده کننـده       . اقتصادي در رتبه نخست قرار دارد
باشد، بـا   هاي این بخش می است که از زیر بخش "پشتیبانی و کمکی حمل و نقل خدمات"

 حمـل و نقـل  از خدمات این بخش بیشترین استفاده کننده مسـتقیم خـدمات   % 72/9مصرف 
، حمل و نقلاز خدمات % 65/8و سرانجام، بخش ساختمان هم با مصرف . شود محسوب می

  . آالت مربوطه است جابجائی مصالح و ماشین سومین استفاده کننده مستقیم این خدمات در
به منظور مطالعه نقش حمل و نقل در جریان تولید، کـه از طریـق ارتبـاط مسـتقیم آن بـا      

ها  ها در فرآیند تولید با دیگر بخش هاي مختلف آغاز و با ارتباط غیرمستقیم آن بخش بخش
هـا محاسـبه    بخش) ناخالص(کل  شاخص ارتباط پیشین) 4(یابد، با استفاده از رابطه  ادامه می

براساس این شاخص، هر واحـد خـدمات حمـل و نقـل، زمینـه بـراي       ). 2جدول (شده است 
با توجه بـه میـانگین   . سازد واحد انواع کاالها و خدمات را در کشور فراهم می 970/1تولید 

بـوده اسـت، مقـدار ایـن      964/1هاي مختلف اقتصـادي کشـور کـه     این شاخص براي بخش
 هـاي تولیـدي کشـور،    براي حمل و نقل از متوسط مقدار این شـاخص بـراي بخـش   شاخص 

رتبه حمل و نقل با توجـه بـه مقـدار ایـن شـاخص در بـین چهـل بخـش         . اندکی بیشتر است
   .تولیدي کشور، در ردیف بیستم قرار دارد

به منظور حذف اثرات خود مصرفی و خودالقـایی حمـل و نقـل در زمینـه سـازي بـراي       
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براساس این شاخص کـه بـا   . استفاده شده است )11(هاي اقتصادي، از رابطه  خشتولیدات ب
حذف فرضی یک بخش از اقتصاد، اثـرات هـر واحـد تغییـرات در تولیـد آن در اقتصـاد را       

واحد تغییر در  756/1دهد، هر واحد تغییر در تولیدات خدمات حمل و نقل، سبب  نشان می
نقل از ایـن حیـث هـم در ردیـف بیسـتم جـاي        شود که خدمات حمل و تولیدات کشور می

واحد آن مربوط  756/0این در حالی است که یک واحد آن مربوط به حمل و نقل و . دارد
. شوند ها است که به طور مستقیم و غیرمستقیم از خدمات این بخش متاثر می به دیگر بخش

خودالقایی ایـن  این بخش، اثرات خودمصرفی و ) ناخالص(در مقایسه با شاخص پیشین کل 
هاي اقتصادي کشـور در   بخش) خالص(متوسط شاخص پیشین کل . شود بخش مشخص می

بخش حمل و نقـل  ) خالص(بوده است که اندکی از شاخص پیشین کل  774/1، 1380سال 
  . بیشتر است

هـا بـه    میزان تاثیر پـذیري مسـتقیم و غیرمسـتقیم بخـش    ) 2(دو ستون سمت چپ جدول 
دهـد کـه بـا     در تولیدات خدمات حمل و نقل و رتبه آنها را نشان مـی ازاي یک واحد تغییر 

براساس نتایج حاصل، تغییرات در حمـل و  . محاسبه شده است) 10(تا ) 8(استفاده از روابط 
بـه طـوري   . خواهد گذاشـت  "عمده فروشی و خرده فروشی"نقل بیشترین تاثیر را بر بخش 

مات حمـل و نقـل، بـه طـور مسـتقیم و      در تولیـدات خـد  ) یاکـاهش (که هر واحـد افـزایش   
. سـازد  تولید را در این بخـش فـراهم مـی   ) یا کاهش(واحد افزایش 1567/0غیرمستقیم زمینه 

هر واحـد تغییـر در تولیـدات حمـل و     . پس از آن بیشترین تاثیر از آن بخش ساختمان است
   .گذارد واحد در تولیدات ساختمان تاثیر می 1026/0نقل به میزان 

دهـد کـه بـا اسـتفاده از      را نشان می) PBj(ها  شاخص ارتباط پسین جز بخش )3(جدول 
براساس این شاخص، بـه طـور متوسـط هـر واحـد هزینـه در       . محاسبه شده است) 12(رابطه 

کند که رتبـه   هاي تولیدي کشور ایجاد می واحد تقاضا براي بخش 36/0بخش حمل و نقل، 
ایـن درحـالی اسـت    . است 21اي اقتصادي ه حمل و نقل از لحاظ این شاخص در بین بخش

  . باشد می 39/0هاي مختلف اقتصادي کشور  که متوسط مقدار این شاخص براي بخش
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هـاي مختلـف    همچنین، مقدار تقاضاي مستقیم حمل و نقل از تولیدات بخش) 3(جدول 
حاصـل   )12(براساس این شاخص که بـا اسـتفاده از رابطـه    . دهد را نشان می) Aij(اقتصادي 

هاي حمل و نقل عمـدتا بـه صـورت کمیسـیون و امثـال آن بـه        از هزینه% 719/9شده است، 
هـاي   ها بیشترین سهم را در هزینه گردد که در مقایسه با دیگر بخش بخش حمل و نقل برمی

تعمیـر وسـائل نقلیـه موتـوري و کاالهـاي شخصـی و       "پـس از آن، بخـش   . این بخش دارد
. دهـد  هاي حمـل و نقـل را بـه خـود اختصـاص مـی       هزینهاز % 535/6قرار دارد که  "خانگی

سـومین بخشـی اسـت کـه      "هـاي نفتـی تصـفیه شـده و ذغـال کـک       صنایع فرآورده "بخش
هـاي مـورد نیـاز در     هاي حمل و نقل بابـت تـامین انـواع سـوخت و روغـن      از هزینه% 476/5

بـاط پسـین   هـاي ارت  شـاخص ) 4(و سرانجام جدول . گیرد ناوگان حمل و نقل به آن تعلق می
هـا، هـر    بخـش ) ناخـالص (براساس شاخص ارتباط پسین کـل  . دهد ها را نشان می کل بخش

شود، به طور مسـتقیم و غیرمسـتقیم    واحد خدمات نهایی که در بخش حمل و نقل تولید می
واحد تولید کاال و خدمات در کشور است که حمل و نقل از ایـن حیـث در    601/1نیازمند 

این در حالی است که متوسط تحرك آفرینی هر واحد کاالي . دارد رتبه بیست و یکم قرار
باشـد کـه از مقـدار ایـن      واحـد مـی   691/1هاي تولیـدي کشـور،    نهایی تولید شده در بخش

  .شاخص براي حمل و نقل بیشتر است
براسـاس  . ها نیز مورد محاسبه قرار گرفته است بخش) خالص(ص ارتباط پسین کل شاخ

هاي اقتصادي زمـانی کـه نیازهـاي خودمصـرفی و      ك آفرینی بخش، میزان تحراین شاخص
واحـد   427/1شود، هر واحـد از تولیـدات حمـل و نقـل      ها حذف می خود القایی این بخش

یک واحـد از ایـن تقاضـا، در خـود حمـل و      . کند هاي اقتصادي ایجاد می تقاضا براي بخش
گین ایـن شـاخص بـراي    میـان . شـود  هـاي دیگـر ایجـاد مـی     آن در بخـش  427/0نقل است و 

است که از مقدار آن براي حمل و نقل که بـا توجـه بـه     540/1هاي مختلف اقتصادي  بخش
   .این شاخص در ردیف بیست و دوم قرار دارد، بیشتر است

هاي بخش حمـل و نقـل    ، خالص تاثیر هزینه)4(و باالخره، دو ستون سمت چپ جدول 
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هاي خود مصـرفی و خودالقـایی    نی که هزینههاي مختلف، زما بر تقاضا براي تولیدات بخش
ریـال هزینـه    100000بر این اساس، به ازاي هـر  . دهد شوند را نشان می این بخش حذف می
تعمیر وسـائل نقلیـه موتـوري و     "ریال تقاضا براي خدمات بخش  9155بخش حمل و نقل، 

رتبه اول قرار  ها در شود که در مقایسه با دیگر بخش ایجاد می "کاالهاي شخصی و خانگی
و  "صـنایع محصـوالت السـتیکی و پالسـتیکی     "هـاي   پس از آن، هـر یـک از بخـش   . دارد

هاي دوم و سوم قرار دارنـد   در ردیف "هاي نفتی تصفیه شده و ذغال کک صنایع فرآورده"
  . باشد ریال می 8818و  9042که مقدار تقاضاي ایجاد شده براي تولیدات آنها به ترتیب، 

  نتایج تحقیق
. گیـرد  تقریبا نیمی از تولیدات خدمات حمل و نقل به صورت نهائی مورد استفاده قـرار مـی  

نیم دیگـر از  . باشند ترین مصرف کنندگان خدمات این بخش می در این بین خانوارها عمده
  . رسد هاي مختلف تولیدي می تولیدات این بخش هم به مصرف بخش

رسـد، ایـن    ه صورت نهایی به مصرف مـی رغم اینکه نیمی از خدمات حمل و نقل ب علی
بـه طـوري کـه    . هاي اقتصادي نقش مـوثري دارد  بخش در زمینه سازي براي تولیدات بخش

ها، نظیر شاخص ارتبـاط پیشـین    زمینه سازي براي تولیدات بخش) نشان دهنده(هاي  شاخص
با . ستاین بخش از متوسط مقدار این شاخص در اقتصاد بیشتر ا) ناخالص(جز و پیشین کل 

این وجود، موقعیت این بخش در تحرك آفرینی مستقیم و کل اعم از خالص و ناخالص از 
بنـدي، ایـن بخـش در بـین      از نظـر رتبـه  . تر اسـت  هاي اقتصادي کشور ضعیف متوسط بخش

به طوري که رتبه این بخش . هاي اقتصادي، از موقعیت نسبتا متوسطی برخوردار است بخش
هاي مختلف مطالعه شـده در ایـن    مورد مطالعه، از لحاظ شاخصبخش اقتصادي  40در بین 

  . در نوسان است 22تا  19تحقیق، از 
در . ها در نیاز به حمل و نقل و رفع نیازهاي حمـل و نقـل متفـاوت اسـت     موقعیت بخش

و  "سـاختمان "، "حمـل و نقـل  "، "عمـده فروشـی و خـرده فروشـی    "هـاي   مجموع، بخـش 
رین استفاده کنندگان مستقیم خدمات حمل و نقـل محسـوب   به ترتیب بیشت "صنایع غذایی"
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تعمیـر وسـائل نقلیـه موتـوري و کاالهـاي      "، "حمل و نقـل "هاي  در مقابل، بخش. شوند می
سـاخت  "و  "هاي نفتـی تصـفیه شـده و ذغـال کـک      ساخت فرآورده"، "شخصی و خانگی

زهـاي مسـتقیم   تـرین تـامین کننـدگان نیا    به ترتیب عمده "محصوالت الستیکی و پالستیکی
  . باشند بخش حمل و نقل می

با این حال، نتـایج اثـرات مسـتقیم و غیرمسـتقیم خـالص حمـل و نقـل کـه اثـرات خـود           
گـذارد، انـدکی بـا     مصرفی و خودالقایی این بخش را با حذف فرضـی از اقتصـاد کنـار مـی    

ی و اثـرات خـود مصـرف    بر این اساس، بدون در نظر گرفتن. اثرات مستقیم آن متفاوت است
صـنایع  "، "ساختمان"، "و خرده فروشی عمده فروشی"هاي  خودالقایی حمل و نقل، بخش

به ترتیب بیشترین استفاده کنندگان خدمات حمل و نقـل   "صنایع غذایی"و  "فلزات اساسی
، "تعمیر وسائل نقلیه موتوري و کاالهاي شخصی و خـانگی "هاي  در مقابل بخش. باشند می
هاي نفتی تصفیه شـده و ذغـال    تولید فرآورده"، "و پالستیکی صنایع محصوالت الستیکی"

تـرین تـامین کننـدگان نیازهـاي      ، به ترتیب عمـده "عمده فروشی و خرده فروشی"و  "کک
   .شوند مستقیم و غیرمستقیم حمل و نقل محسوب می

شود که در ایـن تحقیـق خـدمات حمـل و نقـل شـامل خـدمات         در پایان خاطر نشان می
اي و خـدمات   اي، ریلـی، هـوایی، دریـایی، لولـه     و مسافر بـه صـورت جـاده    حمل و نقل بار

اي در  یـابی نتـایج حاصـل، مطالعـه     شـود تـا بـه منظـور ریشـه      پیشـنهاد مـی  . باشـد  پشتیبانی می
هاي  خصوص تعیین موقعیت انواع خدمات حمل و نقل و تشخیص تاثیر آنها بر دیگر بخش

  .شده صورت پذیرد کاقتصادي به شکل تفکی
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  پیوست ها
  ها و اجزاي تشکیل دهنده آن براي حمل و نقل هاي ارتباطی پیشین جز بخش شاخص). 1(جدول 

 عنوان بخش PFi رتبه  Bij  رتبه
شماره 
 بخش

 1 زراعت 585/0 18 0167/0 8

 2 باغداري 070/0 34 0079/0 12

 3 خدمات کشاورزي و دامپروري 915/0 5 0025/0 25

 4 دامداري 686/0 13 0276/0 6

 5 داري جنگل 884/0 8 0009/0 35

 6 ماهیگیري 143/0 31 0012/0 34

 7 استخراج ذغال سنگ و لینیت 165/1 2 0027/0 24

 8 استخراج نفت خام و گاز طبیعی 087/0 33 0038/0 18

 9 صنایع غذایی 273/0 28 0446/0 4

 10 صنایع منسوجات 455/0 22 0066/0 15

 11 صنایع چوب و محصوالت چوبی 874/0 9 0015/0 32

 12 صنایع کاغذ و محصوالت کاغذي 394/1 1 0019/0 28

 13 هاي نفتی تصفیه شده و ذغال کک صنایع فرآورده 629/0 16 0039/0 17

 14 صنایع مواد و محصوالت شیمیائی 900/0 6 0086/0 11

 15 صنایع محصوالت الستیکی و پالستیکی 053/1 3 0041/0 16

 16 صنایع کانی غیر فلزي 894/0 7 0244/0 7

 17 صنایع فلزات اساسی 973/0 4  0323/0 5

 18 ساخت ماشین آالت با کاربرد عام 635/0 15 0123/0 10

 19 ساخت وسائل نقلیه موتوري ، تریلر و نیم تریلر 331/0 24 0129/0 9

 20 سایر صنایع 311/0 26 0025/0 26

 21 تولید ، انتقال و توزیع برق 870/0 10 0016/0 31

 22 پاالیش و توزیع گاز طبیعی 597/0 17 0005/0 37

 23 آوري، تصفیه و توزیع آب جمع 660/0 14 0008/0 36
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 )1(ادامه جدول 

 عنوان بخش PFi رتبه  Bij  رتبه
شماره 
 بخش

 24 ساختمان  152/0 30 0865/0 3

 25 و خرده فروشی عمده فروشی 357/0 23 0987/0 1

 26 ...تعمیر وسائل نقلیه موتوري و کاالهاي شخصی  530/0 20 0024/0 27

 27 هاي عمومی اقامتگاه 301/0 27 0004/0 38

 28 رستوران 137/0 32 0029/0 21

 29 حمل و نقل 542/0 19 0972/0 2

 30 مخابراتپست و  323/0 25 0017/0 30

 31 بانک 693/0 12 0018/0 29

 32 بیمه 847/0 11 0001/0 40

 33 مسکن 039/0 35 0079/0 13

 34 خدمات کسب و کار 511/0 21 0027/0 23

 35 اداره امور عمومی 018/0 38 0074/0 14

 36 امور انتظامی 010/0 39 0014/0 33

 37 تامین اجتماعی اجباري 0 40 0002/0 39

 38 آموزش 023/0 37 0033/0 19

 39 بهداشت 028/0 36 0028/0 22

 40 سایر خدمات 213/0 29 0032/0 20

 جمع/متوسط  503/0  -  5424/0 - 

PFi   :       شاخص ارتباط پیشین جزء  
Bij  :ها در استفاده مستقیم از خدمات حمل و نقل سهم بخش  

  هاي تحقیق یافته: ماخذ
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ها و اجزاي تشکیل دهنده آن در بخش  بخش) خالص و ناخالص(کل  هاي پیشین شاخص). 2(جدول 
  حمل و نقل

 رتبه GSD29(i) رتبه خالص رتبه ناخالص شماره بخش

1 997/1 18 891/1 17 0333/0  7 

2 101/1 34 091/1 34 0087/0 13 

3 702/2 9 626/2 5 0068/0 19 

4 065/2 16 526/2 6 0569/0 5 

5 091/3 3 068/3 2 0027/0 31 

6 198/1 31 166/1 31 0014/0 34 

7 662/3 2 638/3 1 0097/0 12 

8 194/1 32 193/1 30 0044/0 22 

9 453/1 28 243/1 29 0643/0 4 

10 854/1 21 289/1 27 0118/0 11 

11 452/2 10 036/2 15 0036/0 26 

12 307/4 1 944/2 4 0077/0 16 

13 278/2 12 232/2 9 0068/0 18 

14 916/2 6 277/2 8 0235/0 9 

15 015/3 5 948/2 3 0085/0 15 

16 240/2 13 118/2 10 0541/0 6 

17 878/2 7 057/2 12 0913/0 3 

18 986/1 19 674/1 21 0240/0 8 

19 544/1 26 160/1 32 0189/0 10 

20 584/1 24 493/1 24 0040/0 24 

21 050/3 4 045/2 14 0047/0 21 

22 392/2 11 302/2 7 0011/0 36 

23 145/2 15 874/1 18 0016/0 33 

24 193/1 33 128/1 33 1026/0 2 

25 645/1 23 607/1 22 1564/0 1 

26 014/2 17 007/2 16 0031/0 29 
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 )2(ادامه جدول 
 رتبه GSD29(i) رتبه خالص رتبه ناخالص شماره بخش

27 563/1 25 561/1 23 0005/0 37 

28 245/1 30 244/1 28 0035/0 27 

29 970/1 20 756/1 20  -  - 

30 522/1 27 321/1 25 0025/0 32 

31 148/2 14 048/2 13 0038/0 25 

32 720/2 8 110/2 11 0003/0 38 

33 089/1 35 089/1 35 0085/0 14 

34 843/1 22 771/1 19 0048/0 20 

35 031/1 38 029/1 38 0076/0 17 

36 019/1 39 019/1 39 0014/0 35 

37 1 40 1 40 0002/0 39 

38 044/1 37 043/1 36 0034/0 28 

39 046/1 36 033/1 37 0029/0 30 

40 362/1 29 299/1 26 0042/0 23 

 -  7556/0  -   774/1  -   964/1  جمع/متوسط

  هاي تحقیق یافته: ماخذ
  

  در بخش حمل و نقل ها و اجزاي تشکیل دهنده آن هاي ارتباط پسین جز بخش شاخص). 3(جدول 
 شماره بخش PBj رتبه Aij  رتبه

33 00015/0 24 291/0  1 

34 00011/0 27 242/0  2 

31 00019/0 20 376/0  3 

38 00006/0 11 563/0  4 

39 00002/0 30 226/0  5 

37 00009/0 18 402/0  6 

35 00011/0 29 227/0  7 
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 )3(ادامه جدول
 شماره بخش PBj رتبه Aij  رتبه

28 00029/0 40 027/0  8 

18 00161/0 1 806/0  9 

19 00156/0 4 668/0  10 

36 00009/0 8 604/0  11 

20 00130/0 6 652/0  12 

3 05476/0 12 554/0  13 

9 00553/0 15 448/0  14 

4 04288/0 2 704/0 15 

25 00053/0 14 520/0 16 

13 00312/0 5 652/0 17 

17  00194/0 7 621/0 18 

6 01253/0 3 669/0 19 

29 00025/0 10 564/0 20 

12 00348/0 13 538/0 21 

27 00031/0 23 312/0 22 

26 00035/0 19 393/0 23 

15 00246/0 9 595/0 24 

5 03384/0 36 180/0 25 

2 06535/0 28 236/0 26 

14 00273/0 17 413/0 27 

11 00348/0 16 439/0 28 

1 09719/0 21 360/0 29 

22 00109/0 33 210/0 30 

10 00524/0 37 168/0 31 

7 00574/0 22 320/0 32 

24 00069/0 39 128/0 33 

8 00559/0 35 184/0 34 
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 )3(ادامه جدول
 شماره بخش PBj رتبه Aij  رتبه

23 00101/0 32 212/0 35 

32 00017/0 26 251/0 36 

40 0 34 196/0 37 

21 00116/0 38 133/0 38 

30 00023/0 31 219/0 39 

16 00245/0 25 284/0 40 

  جمع/متوسط 390/0 -  35968/0 - 
PBj  :ها  شاخص ارتباط پسین جز بخش  
Aij :هاي مختلف اقتصادي تقاضاي مستقیم حمل و نقل از تولیدات بخش  

 هاي تحقیق  یافته: ماخذ    

اجزاي تشکیل دهنده آن در ها و  بخش) خالص و ناخالص(هاي ارتباط پسین کل  شاخص). 4(جدول
  بخش حمل و نقل

 شماره بخش  ناخالص  رتبه خالص رتبه LSD29(j) رتبه

32 00021/0  24 408/1 25 476/1 1 

34 00016/0 27 389/1 27 407/1 2 

29 00030/0 14 628/1 19 656/1 3 

37 00011/0 10 726/1 11 021/2 4 

38 00003/0 29 360/1 32 368/1 5 

36 00015/0 12 693/1 17 725/1 6 

35 00015/0 25 394/1 28 398/1 7 

30 00030/0 40 041/1 40 042/1 8 

16 00377/0 2 136/2 1 488/2 9 

17 00357/0 13 629/1 3 313/2 10 

33 00018/0 11 707/1 9 054/2 11 

19 00282/0 17 563/1 4 271/2 12 

3 08818/0 15 612/1 20 645/1 13 

6 00947/0 23 413/1 15 786/1 14 
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 )4(ادامه جدول 
 شماره بخش  ناخالص  رتبه خالص رتبه LSD29(j) رتبه

2 09042/0 3 027/2 5 234/2 15 

23 00090/0 9 776/1 14 876/1 16 

12 00637/0 16 580/1 7 206/2 17 

15 00405/0 5 872/1 6 218/2 18 

5 02857/0 8 802/1 2 394/2 19 

26 00047/0 7 860/1 10 024/2 20 

9 00664/0 32 301/1 12 939/1 21 

27 00043/0 30 337/1 29 390/1 22 

25 00056/0 20 466/1 18 672/1 23 

13 00467/0 4 977/1 8 095/2 24 

4 04066/0 33 285/1 35 308/1 25 

1 09155/0 21 436/1 26 442/1 26 

14 00459/0 6 862/1 16 735/1 27 

11 00645/0 1 545/2 13 933/1 28 

- - 22 427/1 21 601/1 29 

21 00139/0 39 136/1 34 308/1 30 

10 00652/0 37 216/1 37 268/1 31 

7 00843/0 38 153/1 24 483/1 32 

24 00084/0 36 246/1 38 247/1 33 

8 00716/0 34 269/1 33 312/1 34 

22 00135/0 28 386/1 31 378/1 35 

31 00025/0 18 521/1 22 502/1 36 

39 0 31 311/1 36 303/1 37 

20 00140/0 35 246/1 39 232/1 38 

28 00031/0 26 391/1 30 386/1 39 

18 00355/0 19 478/1 23 492/1 40 

  جمع/متوسط  691/1 -  540/1  -  427/1  -
تحقی هاي یافته: ماخذ    


