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 مقدمه

ای را در  کننمد   قش مهم  و عییمی   عرضه نفت و درآمدهای حاصل از صادرات آن ن
کنمد  انماارا   وارد    ساختار اقتصادی اغلب کشورهای صادرکنند  نفمت امازی مم    

عواند آثار مخرا   شدن هرگونه شوک غیرمنتظر  اه صنیت نفت در ا   کشورها م 
این  آگاهانه و عدارک  در اقتصاد اه همرا  داشته ااشد و ا   در حال  است که پیش

عواند ا   آثار را اه مراعب کاهش دهد  از سوی د گر اما عوهمه    ان، م گذار سیاست
: 2015، 1دال)میلیارد میادل اشکه نفت خما    363اه ا   که ا ران اا ارخورداری از 

هما دو   ، ازرگتر   کشور دارند  ذخا ر فسیل  اسمت، اهمیمت سمنشش شموک    (48
 شود  چندان م 

های قیمت ، عقاضما   های متیددی پیرامون اروز شوک های اخیر پژوهش در سال
همای مهم     و ارزی ار صنیت نفت و گاز کشورها انشا  شد  است اما  ک  از هنبه

مذکور متفاوت است در آثار ا   حموز  مححظمه   های  ها که در اصل اا شوک شوک
همای کشمتیران ، عحمر       های هانب عرضه است  اروز عحر   شود و آن شوک نم 

های نظام ، سیل و زلزله،  های نفت ، هنگ ها، عحر   ها، عحر   پاال شگا  پتروشیم 
همای   سوزی مخازن و عشهیزات نفتم  و     انموام مختلفم  از شموک     انفشار و آعش

رو پمژوهش   ضه است که اه عناسب مناطق و کشورها قاال مشاهد  است  از ا  عر
همای هانمب عرضمه در     حاضر در عحش است عا پاسخ ا   پرسش که اروز شموک 

دست  و  صنا ع نفت و گاز ا ران چه پیامدهای اقتصادی ارای صنا ع ااالدست ، میان
هما را عبیمی  و    کدست  نفت و گماز دارد و نیمز هوانمب مختلمو امروز شمو       پا ی 

                                                                                                                                 

1. Dahl 
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همای سیاسمتگذاران ا م  صمنیت اما       سمازی کنمد عما عصممی      پیامدهای آن را شبیه
 های متقن  انشا  پذ رد  داللت

های اقتصاد و اه خصوص صنا ع نفمت و گماز    ها   که عیامحت اخش  از آن
ها نیمز   اا ست در ارز اا  شوک اا  کد گر متیدد، اه ه  پیوسته و پیچید  است، م 

همای هانمب عرضمه از     سمازی وقموم شموک      رعا مت شمود  لمذا در ممدل    ا   مه
ستاند  استفاد  خواهد شد که اه طور هامع، آماری و متق  رواام   -های داد  عحلیل

های اقتصاد را امر مبنمای عیمادل عمموم  نشمان       ای همه اخش ستاند  -پیچید  داد 
الز  ههمت   رو و پس از مقدمه، در اخش دو  چمارچو  نظمری   دهد  از همی  م 

اندی انوام صنا ع در  شود که شامل عقسی  های ارز اا  اخش  ایان م  ورود اه مدل
سمتاند ،  -همای داد   های عیمادل عمموم ، فمروم عمموم  ممدل      نفت و گاز، مدل

سمتاند  و  -سمازی همداول داد    هنگما   الگوهای ارز اا ، ادایات هداول داخل ، اه 
عحر مر محمل نمزام، آشمنا   اما      شمود  اخمش سمو  اما همد        های رشد مم   مدل

های ا   حوز  و عبیی  نوآوری عحقیق، مروری مختصر ار مقاالت، کتب و  پژوهش
عحقیقات داخل  و خاره  خواهد داشت  اخش چهار  نیز ضم  ایان عاکسونوم  

ستاند ، مدل مورد استفاد  را شرح خواهد داد و در -های ارز اا  اخش  داد  روش
حذ  فرض  هزئم  و آمارهمای ا مران، ممدل عشمر         اخش پنش  ار اساس مدل

همای   گیمری و داللمت   انمدی، نتیشمه   خواهد شد و در انتها نیز نتا ج پژوهش هممع 
 شود  سیاست  و عئور ک آن ایان م 

 های ارزیابی بخشی اقتصاد چارچوب نظری مدل. 1

 تفکیک صنایع نفت و گاز. 1-1

عما    شناسم   یو مطالیمات زمم   هیم اول یها شامل کاوش  نفت یها تیو فیال اتیعمل
 د م پخمش و خر  ل، عبد ش، پاال ،یساز ر یانتقال، ذخ ،یاردار اکتشا ، عوسیه، اهر 

 اتیم عمل»شمد  امود:    مقمرر  1353( قانون نفمت  1  در ماد  )گردد  نفت م وفروش
 ش، پاال ،یاردار اهر  سیه،مراوط اه اکتشا ، عو اتیعمل هیاز کل عبارت است  نفت

  یگرو  عمد  عقسم  سهاه   نفت اتیعمل«  نفت فروش و د و خر ونقل، پخش حمل
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   دست   یو عملیات پا دست  ، عملیات میان ااالدست اتی: عملشوند  م

 صنایع باالدستی. 1-1-1

امه صمنا ع ممرعب  اما      ایشمتر اسمت کمه     در صنیت نفت عبمارع  1 ااالدست ع صنا
 ع اشمار  دارد  صمنا    یم ینفمت خما  و گماز طب    دیو عول یهستشو، اکتشا ، حفار

  شود  ه  شناخته م دیاه نا  اکتشا  و عول  گاه  ااالدست
کمار  ه هما ام   حرکت آ  رودخانه یارا «دست  پا ی »و  «ااالدست »اصطححات 

و اخمش   2هما  آ  در کوهسمتان  یهما  امه سرچشممه    رفته است  اخش ااالدست  م
 3 شد  اسمت   ق م رودخانه اطح ریدر مس   یآ  اه سمت پا حرکت دست  اه پا ی 

   م از ا  فتم ن اتیم اصطححات در عمل   استفاد  از ا (1989د کشنری آکسفورد، )
  متنوع یها تینفت اه فیال  ااالدست اتیاساس، عمل   مینا دور نماند  است  ار ا

شمامل انشما     هما  تیم فیال   شود  ا نفت و گاز م  دیشود که منشر اه عول اطح ق م 
حفمر چما  و نصمب     ق م از طر دانیم عوسمیه م  ، اکتشماف  اتیعمل ه،یولا یها کاوش

 است  دیولنها ت عدر و   سط  االرض زاتیعشه
 دیم نها ت امه عول در شد  و   از اکتشا  شروم  های ااالدست فیالیت که ها ازآن
همای   انمد  فیالیمت   میرو  شد  ،«4دیاکتشا  و عول»ها اه  فیالیت   شود، ا منشر م 

   اکتشما  امه  دیشوند: اکتشا ، عوسیه و عول م   یعقس  اه سه دسته اصل  ااالدست
، 7دو چمه اانمک  )  شمود  مم   زیم ن دانیم 6ویو عوص 5 اا طور عا  شامل مراحل ارز 

2013: 480-490) 

                                                                                                                                 

1. Upstream petroleum and gas industry 

2. (moving) on a river or stream towards its origin 

3. in the direction a river or stream is flowing 

4. Exploration and Production (E&P) 

5. Appraisal 

6. Delineation 

7. Deutsche Bank 
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 دستی صنایع میان. 1-1-2

آهم ، امار ،    خم  لولمه، را    ق م طراز شامل حمل و نقمل )  1 تدس انیم  نفت ع صنا
  نفتم  یهما  فمرآورد   ا (، انبارش و فروش نفت و گاز خا  و ونیکام ا کش و  نفت
 یهما  روش گمر  حوز  اا استفاد  از خطموط لولمه و د     ااشد  در ا  شد  م هیعصف

هما   نشمود و از آ  مم   منتقمل  شمگا   شمد  امه پاال   ستخرا حمل و نقل، نفت خا  ا
 انتقمال   دسمت   ی کننمدگان پما   ع م شد ، مشدد امه عوز  ش مختلو پاال یها فرآورد 

 ااشمد   م   دست انیم  نفت ع صنا وهز زین  ییخطوط انتقال گاز طب ی   شبکهااد  م 
هما   کمه انتقمال نفمت و گماز       خصوص در پمروه    اه دست  میان اتیاصطحح عمل

LNGمثمل   اسمت،   خاص یندها ها و فرآ مستلز  فیالیت
کمه انتقمال آن مسمتلز      2

شمود  در   است، استفاد  مم   یسازهدا دواار انتقال و  ،یساز ع ما د ،یچیپ اتیعمل
دسمت  ممورد    و پما ی    ( عنها عملیمات ااالدسمت  1390  اصحح) 1366 نفتقانون 
 ی،روی)شم شمد  اسمت    ن دست  میان اتیاز عمل  گرفته است و سخن قرار   شناسا
1395 :32-34) 

 دستی صنایع پایین. 1-1-3

گماز   ش نفمت خما ، پماال    ش پماال از هملمه  شامل مموارد   3 دست   یپا  نفت ع صنا
  یم یشد  از نفت خا  و گماز طب  دیمحصوالت عول ع و عوز  اا اازار د،یعول ، ییطب

  ، از هملمه انمز    محصموالع  ی کنند  و ارائه دهند  دیعول  دست  ی پا ع   صنااست
 ، حرارعم  یهما  سموخت، روغم    یها روغ  ل،ی موشک، گازو سوخت د،ینفت سف

 ع و صدها محصمول مختلمو صمنا    ع گاز ما ، ییواکس، آسفالت، گاز طب س، گر
 ااشند  م   میپتروش

 های تعادل عمومی مدل. 1-2

 یهما  در دهمه   م  گرا و ااطال   از همله استقراگرا  شناس مکاعب روش انیهدال م
  کمم  یها و یها و ش روش یریرا در اه کارگ  اساس یها لشچا ست یقرن ا ی هیاول

                                                                                                                                 

1. Midstream petroleum and gas industry 

2. Liquefied natural gas 

3. Downstream petroleum and gas industry 
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در  زیم عل  اقتصاد ن ان،یم   در ا  اه وهود آورد  در علو  انسان ژ  اه و یو مقدار
فراوان   شناس روش یها خوش هدال دست  و کم یمقدار یها روش یریاه کارگ

و مخمالو امه   موافق  شمندان اند انیشد  م شاد ا یها شد  است  انتقادها و چالش
متوقمو سماخت  گسمترش امه      یدر عل  اقتصاد، امه هما    کم یها و یش یریکارگ
هما و واقمو    کیم در عل  اقتصاد، موهمب اصمحح عکن   یمقدار یها و یش یریکارگ

 د  م گرد یو رفتمار  یدر علو  هنشار  کم یها و یاه نواقص ش تخصصانساخت  م
از   ییوسم  ی ر مقاال دامنهکه د  کم لیعحل یها از روش  ک راستا،    ا در است 

و  هما، ساختارشناسم    ی، شوکعشار استیس ، اعیمال راتیی)عغ  استیموضوعات س
آثمار هممه     اررسم  یرا ارا ینگر عواند چارچو  هامع است و م  ر پذ    ( انیطا 

اسمت     عیمادل عمموم   یهما  ممدل  لیم روش عحل د، م هما فمراه  نما   شوک ی هانبه
اسمت کمه در      م ا  اا عیادل هزئ سه در مقا  ممدل عیادل عمو ت مز   عر عمد 

شوند و  م   متیق  یمستق راتییها منشر اه عغ شود که شوک فرم م   عیادل هزئ
ها  متیقی  هیاق لیدل  یندارند و اه هم  دار و قاال عوهه  مین یاثر درآمد   اناارا

  فرضم   یچنم   عیادل عمموم  یها لیکه در مورد عحل  مانند  در حال م   ثاات ااق
  و بم ی)طشمود    و مشموم عیامحت اخش  اقتصاد در نظر گرفته مم   مصدا ق ندارد

ها، سیر  های عیادل عموم  ار اساس هامییت، ورود شوک مدل (1385 ،نژاد یمصر
همای   انمدی ممدل   عر   انموام طبقمه   شود   ک  از متداول اندی م  عار خ  و     طبقه

-همای داد   ها و هدول منبع است کمه امه عرعیمب ممدل     عیادل عموم ، ماهیت داد 
  (Cardenete, 2012)شوند   ذ ر عقسی  م پ ستاند ، حسااداری اهتماع  و محاسبه

 ستانده-های داده مدل

عنموان اامزار    عنموان  مک چمارچو  نظمری و هم  امه       ه  اه 1ستاند -هداول داد 
کاراردی اقتصادی از زمان  گسترش  افمت کمه امرای اولمی  امار عوسم  واسمیل         

همای   سمال متحد  آمر کا ارای  االصل ارای اقتصاد ا االت اقتصاددان روس  2لئونتیو
 افتمه عماالوی    شمکل واقمع عغییر  سمتاند  در -عهیه شمد  همداول داد    1929و  1919

                                                                                                                                 

1. Input – output (IO) tables 
2. Wassily Leontief 
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اقتصاددان فرانسوی اه  مک چمارچو  عحلیلم  اسمت کمه       (1)اقتصادی فرانسوا کنه
عمر انشما  شمود  عماالوی      های اقتصمادی آسمان   این  ها و پیش شود عحلیل موهب م 

دادن رواام  امی  خر مدها و     اقتصادی کنه فق   ک وسیله عوصمیف  امرای نشمان   
 کنندگان مختلو در اقتصاد اود   های ای  عولیدکنندگان و مصر  فروش

سمتاند  و کاراردهمای آن   -واسیل  لئونتیو اه دلیل گسمترش متمدولوهی داد   
در علم  اقتصماد شمد  هما ز  نوامل در علم  اقتصماد         1973ارند  ها ز  نوال سال 

انگلیسم  امه دلیمل     (٢)ارد اسمتون اقتصماددان  اه ر چ 1984اار د گر نیز در سال   ک
کردن چمارچو    های مل  و وارد ای که در گسترش سیست  حسا  مشارکت عمد 

 ستاند  در ا   سیست  داشت، اه وی عیلق گرفت   -هداول داد 

ستاند  عحو  ار ایمد عحلیلم  و کماراردی آن،  مک چمارچو       -هداول داد 
سمازی   آماری و ه  از ههت هماهنمگ  نظر هماهنگ  آماری قوی و منسش  ه  از

کنمد عما از    نظر آماری چارچوا  را فراه  م  رود  از عیار و و مفاهی  اه شمار م 
ای  آمارهای مراوط اه هر ان کاالهما و خمدمات کمه از منمااع       طر ق آن هماهنگ

های هز نه و درآمد  ها، آمارگیری ای رشته فیالیت های نمونه مختلو نظیر آمارگیری
آ مد،   ار، آمارهای اازرگان  خاره ، آمارهای اودهه دولت و     اه دسمت مم   خانو

نظر مفهوم  نیز امرای اطمینمان از همماهنگ  عیمار و و مفماهی  و       کنترل شود  از
در  (Tan, 2019: 34-35)  های مورداسمتفاد  دارای اهمیمت فمراوان اسمت     اندی طبقه

 ستاند  استفاد  شد  است:-پژوهش حاضر اه چهار دلیل اساس  از الگوهای داد 
های عرضه نفت  مورد عدقیق قمرار گرفتمه اسمت و     موضوم اقتصادی عکانه  1

 هوانب اهتماع  آن هد  ا   پژوهش نبود  است 

شود عا  شوک غیرطبیی  که ساختار اقتصاد را متحول کند، وارد سیست  نم   2
 شوند  CGEسازان مشبور اه استفاد  از الگوهای  مدل

ستاند  چند   اراار -های ارز اا  اخش  در رو کرد داد  و عطور مدل عنوم  3
 سا ر رو کردها است 

های حسااداری اهتماع  و عیادل  سازی در مدل نتا ج مستخر  از ا   مدل  4
پذ ر قاال استفاد  است چرا که پا ه همه انوام رو کردهما، همداول    عموم  محاسبه
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 ااشد  ستاند  م -داد 

 ای حسابداری اجتماعیه مدل. 1-2-1

در سطوح کمحن   یمختلو اقتصاد یها استیموضوعات و س  امروز  ههت اررس
 یشمود، الگمو   مم    ک  از انوام رو کردها   که در استر عیمادل عمموم  اسمتفاد    

 یا داد  گما   پا  اهتمماع  یحسماادار  س مماعر  است   اهتماع یحساادار س ماعر
  اهتماع-یزمان موضوعات اقتصاد ه   اررسعوان اه  است که اا استفاد  از آن م 

درآمد پرداخت و اا کمک آن ارعبماط   ع و مسائل مراوط اه عوز یرشد اقتصاد رینظ
( ه سمرما  لیدرآمد، مصر  و عشمک  د،ی)عول یمختلو اقتصاد یرهایمتغ انیمتقاال م

 س از مموارد از مماعر   یاریواحمد مححظمه کمرد  در اسم     س مماعر  ک را در قالب 
  اهتمماع  - یاقتصماد  یها یگذار استیها و س یز ر در ارنامه  اهتماع یحساادار

 ک م  یسماختار  یهما   ژگم  و انیم ارعباط موهود م لیو عحل ه اه منظور عشز زیو ن
 (1394 ،شهپر  فیسو  )ازازان  شودیاقتصاد استفاد  م

و اقتصماددانان   گمذاران  استیشد  اه شکل گسترد  عوس  س اد  یالگو اگرچه
و اا اسمتفاد    ردیگ مورد استفاد  قرار م   وار درآمد مل ر  دا ان هر لیاه منظور عحل

کرد، اما امه منظمور    لیرا عحل  ها و مبادالت اقتصاد واقی تیعوان عما  فیال ز آن م ا
اقتصماد   ینمدها  از فرآ  کمامل  ر عر از عملکرد کل اقتصاد و ارائه عصمو  قیدرک عم

 ینهادهما   یام   ممال  ان م و الز  است که هر ستندین  کاف  واقی یها حسا  ، مل
و   واقیم  یهما  هامع و شفا  از اخش یر در نظر گرفته شود عا عصو زین یاقتصاد

 ان م هر لیم امه منظمور عکم     انماارا  ،زممان ارائمه شمود    اقتصاد اه صورت ه   مال
رسمد کمه    امه نظمر مم     یشمود، ضمرور   ارائه مم   SAMکه در   وار درآمد مل ر  دا

 (Wong and Lee, 2009 ) ادغا  شوند SAMاا چارچو   زین  مال یها  حسا

 پذیر اسبههای تعادل عمومی مح مدل

 1یکمارارد   عیمادل عمموم   یهما  ممدل    اما عنماو  ایشمتر    عیادل عمموم  یها مدل
(AGEM ) پذ ر محاسبه  عیادل عموم ا (CGEمیرف )   شوند و اا مدل والمراس   م

                                                                                                                                 

1. Applied General Equilibrium Models 
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  چنمد اخشم    خطریو غ  دارد و عیادل خط ک ارعباط نزد  اقتصاد رقاات ک در 
عوسم     چنداخشم   ومشد عیادل عممدل ر ی د  کنند  ا م   ییدر کل اقتصاد را عب

ممدل عیمادل    یریعشراه در امه کمارگ    ی( مطرح شد  است که اول1960 وهانس  )
هممان    عیمادل عمموم    طور کل اه (Cardenete, 2012)  گردد محسو  م   عموم

هسمتند و درصمدد    ر پمذ  ممت یهما ق  والراس است که در آن انگا   مدل عیادل رقاات
 ی ه هما عما عسمو    متیکه ق   هستند عا ها ش خو تیامطلو ا حداکثر نمودن سود 

عرضمه و   یچمارچو  منشمر امه اراامر       م ا ی شهیگردند  نت م  ل کامل اازار عید
  یکمردن ارعباطمات ام    کپارچه اه  CGE یها اساس، مدل   عقاضا خواهد شد  ار ا

هما،   ممدل    م پردازنمد  امه ا   مختلمو مم    یهما  عقاضا و درآمد انگا  د،یساختار عول
 شماد  اه طمور آزادانمه عما ا    ها متیق را شود؛ ز اطح ق م  زیزا ن ارون متیق یها لمد

 رندگانیگ  یعصم ر و خانوارها و سا دیدر طر  عول رندگانیگ  یعصم  یا یسازگار
 رانیم گ  یو عصمم     در اصمل، عیمادل عمموم   اانمد   م  رییمستقل در طر  عقاضا عغ

د  اه هر حال، اا عوهمه امه نظمر    هستن CGE یدر مدل ساز  مستقل دو مفهو  اصل
اازار و   آن ی ه اصرار ار رقاات کامل، عسو CGEچارچو   انشو همکار 1س درو

ناقص،   اا رفتار رقاات CGEچارچو   (Dervis, 1981)  دولت ندارد ی عد  مداخله
  و دخالت دولت سازگار اسمت  عملکمرد اصمل    دیمقدار عول ل عید مت،یق ل عید

اسمت    اخش عموم ا دولت  یاقتصاد یها استیاثرات س یساز هیشب یها مدل   ا
و  س م لحاظ، درو  ه ا شوند  ا و ههت داد  م   در مدل طراح  ییکه اه طور طب

و  یز م ر ارناممه  یهما امرا   روش ر از سا CGE یها کنند که مدل همکارانش ادعا م 
ازارهما  ا   م در ا را م عرنمد؛ ز  مرکب اقتصماد مناسمب   یها در اازارها استیس لیعحل

و سماز و کمار امازار     ردیم گ مم   ا مختلو انش یها مستقل عوس  انگا  یریگ  یعصم
 ،نمژاد  یمصمر  و  بم ی)ط  گذارد م  یمنااع ار ها صیدر عخص  مهم اریاس راتیعأث

1385) 

 ستانده-های داده فروض اصلی مدل. 1-3

ستاند ، الز  اه عوضی  اسمت  -قبل از هرگونه عوضی  دراار  چارچو  هدول داد 
                                                                                                                                 

1. Dervis 
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)کاالها، خدمات، نیمروی کمار و      ها شود داد  ستاند  فرم م -که در هدول داد 
رود طبق  ک عااع عولیمد خطم  اما     کار م ه ا  ک محصول سرما ه( که ارای عولید

ستاند  آن رشته فیالیت رااطه مستقی  دارد و ا   عااع عولید، حداقل در دور  زمان  
ب ثاات  است  اناارا   خط  امودن عمااع عولیمد و ثاامت امودن       کوعا ، دارای ضرا

موردعوهمه   ای اا مد  سمتاند  -های داد  ن فرم اساس  است که در عحلیلآب  ضرا
قرار گیرد  طبق ا   فرم، رواا  ای  داد  و ستاند   ک محصول ) ما  مک رشمته    

 2ب که همر سمتون همدول ضمرا      طوری  شود  اه اه رواا  فن  عبد ل م ( 1فیالیت
 ستاند  که عوس  پرفسور لئونتیو طراح  شد، عکنیمک عولیمد محصمول نما     -داد 

 دهد   ارد  شد  در آن ستون را نشان م  

ای مانند خط  اودن عااع عولید و ثاات اودن ضمرا ب   های ساد  دلیل فرماه 
ای استفاد  از ا   هدول  شود، عد  ستاند  در نظر گرفته م -که ارای هدول داد  آن

گونه انتقادات اا د متذکر شد کمه   دهند  لیک  در پاسخ اه ا   انتقاد قرار م  را مورد
کنمد و   مدت عغییر ز ادی نمم   زمان  کوعا عکنیک عولید  ک رشته فیالیت در دور  

همای   های مهندس   ا اا استفاد  از داد  عوان از طر ق داد  عغییر کند م   حت  اگر ه 
شمد  در فرآ نمد عولیمد رشمته       آماری هد دی که ارای کاالها و خمدمات مصمر   

دهند  عکنولموهی هد مد عولیمد در  مک      شد  و نشان  آوری نظر همع فیالیت مورد
  ستاند  است، ها گز   ستون قبل  کرد -ن هدول داد ستو

 ستانده در ارزیابی بخشی-الگوهای داده. 1-4

 الگوی تقاضامحور. 1-4-1

  اا م ارز یکشور دانمارک انشا  داد، مبنا یای که ارا ( در مطالیه1956) 3وس راسم
 س عرما  داد و همع ستون قرار  یرمستقیو غ  یمستق یوندهایرا محاسبه پ وندهایپ

و،یمیکوس لئونت
1  '( )i I A  ، امه کمار امرد و آن را     ونمدها یرا ههت سمنشش پ

 ب میممول ضمرا  اه طور  وس راسم یوندهایکرد  پ  کل میرف  یپس وندیعنوان پ اه
                                                                                                                                 

1. Technical relations 

2. Technical Coefficient Table 
3. Rasmussen 
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 یونمدها ی( از پ1958) 1و واعاناامه  یچنمر  وهمود     ا شوند  اا م  د ینام زین ستاند 
و   یهمای پسم   شماخص  1958اد  نمودند و در سمال  در پژوهش خود استف  یمستق

و همدول   یهمای اقتصماد   فیالیمت   یا  یکه ار رواا  مستق کردند  را میرف  یشیپ
 اود  استوار  یمستق  فن ب ضرا

انمد امما    ( مطلمع امود   1956) وسم  و واعانااه اگرچه از پمژوهش راسم  یچنر
 وس که در مطالیات راسم اود   ا  یمستق یوندهایها در اه کار اردن پ استدالل آن

دور  ههمت   ک م  ب کمارگیری ضمرا    حاصمل از امه   یخطاهما    عمرکز ار شناسا
میکموس   س از مماعر  سمه،  مقا یامرا    این  سمتاند  دور  ایمد اسمت  انماارا     پیش
این  سمتاند  دور  متنما ر    دور  اید ههت پیش   نها یدور  و عقاضا ک  ویلئونت

هما   مطالیمه آن   له اصمل أکننمد کمه مسم    اه ادعا م و واعانا یشد  است  چنر  استفاد 
سمت  لمذا اسمتفاد  از    ا کشمورها  دیالکه مطالیه عفاوت ساختار عول ستیاین  ن پیش
  یمستق ب اند و از ضرا کار مناسب ندانسته   را ههت ا ویمیکوس لئونت س ماعر

امما راسموسم  اما در نظمر گمرفت  رواام        ههت پژوهش خمود اسمتفاد  نمودنمد    
قی ، از ماعر س میکموس لئونتیمو اهمر  امرد  وهمه مشمترک همر دو ا م          غیرمست
ای را ثاات  ها، استفاد  از الگوی عقاضامحور لئونتیو است که ضرا ب ستاند  روش

 گیرد  در نظر م 

 الگوی عرضه محور. 1-4-2

( ههمت رفمع نمواقص روش    1958عوسم  گمش )   2شآلک گالگوی عرضه محور 
و را در مقاال الگوی عقاضامحور لئونتیو میرف  راسموس  مطرح شد  وی ا   الگ

ش ضرا ب گکه در مدل   حال  کرد  در مدل لئونتیو ضرا ب نهاد  ثاات هستند در
در دهمه   میرفم  شمد امما    1958در سمال   شگالگوی  هرچندستاند  ثاات هستند  

عوهه پژوهشگران قرار گرفت و ارای اولی  اار عوسم  همونز    میحدی مورد 1970
 ,Beyers)و  (Jones, 1976)  اسمتفاد  قمرار گرفمت    ( ممورد 1976) 3و ایمرز  (1976)

                                                                                                                                 

1. Chenery - Watanabe 

2. Alak Ghosh 

3. Beyers 
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1976) 

استوار اسمت    Bالگوی عرضه محور گش ار ماعر س ضرا ب ستاند  مستقی  
مبنای الگوی عقاضمامحور لئونتیمو و اما اسمتفاد  از      ار BLدر قسمت قبل سنشش 
( کمه  GSMگمش ) شرح داد  شد  در الگوی عرضه محور  Aماعر س ضرا ب نهاد  

صورت ز مر   افزود  و عولید است، رااطه عراز عولیدی اه دهند  پیوند ای  ارزش نشان
 آ د: اه دست م 

     x e z v x x B v           (1) 

  که 'x  ،اردار سطری عولید ناخالصB  ، ماعر س ضرا ب مستقی  و  ا سمتاند   'v 
رااطمه اماال    ،ار سطری عوامل عولید است  اا فرم ثاات اودن ضمرا ب سمتاند   ارد
 :آ د صورت ز ر اه دست م  اه

   
1 1
      x v I B G I B

 
      (2) 

ماعر س میکوس گش و  ا ماعر س ضرا ب فزا ند  سمتاند  و  ما عخصمیص     Gکه 
 شود  نامید  م 

 ستانده-جداول داخلی و متعارف داده. 1-5

 تیم منظور کردن واردات در هدول اا عوهه امه ماه  ی صادرات، نحو  اا سه در مقا
مصممرف  و  ،یا آن اممه واردات واسممطه کیممعفک  یچنمم و همم   ررقممااتیو غ  رقمماات
اسمت کمه صمادرات       م علمت ا  ک است   یشتریا یها  دگیچیپ یدارا یا ه سرما

در  همدول    نها یعقاضا ی هیدر ناح  اردار ستون ک صورت  کاالها و خدمات اه
که، واردات اه اشکال مختلو همرا  اا فروم مشخص  آن  شود  حال  نظر گرفته م

 عوانمد هم    اسمت کمه واردات مم       گردد و عفاوت اارز آن ا  در هدول منظور م
 اا سماختار اقتصماد امه     میزا در نظر گرفته شود و ارعباط مستق زا و ه  درون ارون

از سماختار   قیم ت فو ق ادون شناخت دقدارد  عبیی  مشاهدا یو ژ  سطوح عکنولوه 
آن نسمبت امه شمقو ق     یهما  کمارکرد حسما     هدول متیار ، چگمونگ  ک   کل

  سمت یپذ ر ن آسان  امکان  آن اه یى الگوساز واردات و سپس نحو  گا  مختلو ها
و  یا منطقمه  ، منظور، ااتدا الز  است مشخص شود که همر هامیمه )ملم      ا یارا
   م چند حسا  اسمت  در ا  یدارا  افتگ  عوسیه ی همستقل از دره   روستا  حت
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پمنج حسما  مشمخص     یهمر هامیمه دارا   ، اخش ینظا  حساادار یمورد ار مبنا
حسا  نهادها، حسما    د،یعول واملحسا  ع د،یاند از: حسا  عول است که عبارت

منظمور کمردن    ی هما و نحمو    ده  حسما   سازمان  خار  یایانباشت و حسا  دن
 گیرد: ل صورت م سه شکواردات اه 

  :ای عفکیک واردات واسطه روش اول (Cuihong and Jiansuo, 2007)  

  : ای و  عفکیک واردات ارحسب دو نوم ماهیت )واردات واسمطه  روش دو
  (Miller, 2009: 70-74 )ای( واردات غیر واسطه

  : ای، واردات مصرف  و  عفکیک واردات ارحسب واردات واسطه روش سو
 (2011استرهاون، )ای  سرما هواردات 

   اما منشمأ خماره  در مبمادالت     ای و نها ا   نکته که ادغا  مبادالت واسطه
حد ضمرا ب فزا نمد  در محاسمبات مراموط امه       از  عواند اه ارآورد ایش داخل  م 

پیوندها منشر شود، زمینمه ورود واردات امه مباحمر ممرعب  اما سمنشش اهمیمت        
عحش خواهد  در پژوهش حاضر ستاند  را فراه  کرد -های داد  دولها در ه اخش

شود چراکمه  استفاد   ( از روش نخستواردات کیفککردن )ع  شد از روش داخل
المللم  وهمود نمدارد و     ای است و مقا سات ای  منطقه اوالً هدول مورد عحلیل عک

 دهد  ها را نم  ثانیاً آمارهای فیل  در دسترس در ا ران امکان محاسبه سا ر روش
د اه واردات دارن ازین یدیهای عول شود که فق  فیالیت  روش فرم م   ا در
دارد    منشأ داخلم   طور مستقی  فاقد واردات است و اه عبارع  اه   نها یو عقاضا

عنوان مبدأ و  ی واردات اه کنند  عرضه یها اخش) مبدأ و مقصد واردات نکه ا  ین 
مبمادالت   س عنوان مقصد است( فقم  در مماعر   ی واردات اه های عقاضاکنند  اخش

 ی منظور رااطمه    ا یارا، (1391   ،)اانو کند  م دایاخش  مصدا ق پ ای ای  واسطه
 :شود م  انیا ر صورت ز هداول است اه  ار ساختار کل  که مبتن یدیعراز عول

x Ze f m     (3) 
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 یا مبمادالت واسمطه   س عرمما  Z(، داخلم   عرضمه ) ستاند ارزش  X ااال، در رواا 
 ااشند   واردات م mو    نها یعقاضا f ،اخش  ای 

 ISICبندی  طبقه. 1-6

طبقمه   ک،  م ISIC ا اه طور مختصر  1ع استاندارد صنا یاند طبقه  الملل  یا ست یس
 1948کمه در سمال    ااشد م  یاقتصاد یها کلیه فیالیت یاند طبقه یمرهع ارا یاند

سازمان ململ متحمد    یصو ب کمیسیون اهتماع  و اقتصادید و عأ عدو   و مورد ع
در  2008و  2002، 1990، 1968، 1958 یهما    در سال گرفته و عشد دنظرها قرار
و عمرو ج   یمطالیه پد د  اقتصماد  یاساس  ارا یاازار ISIC  استعمل آمد  ه آن ا

ااشمد    مم  مل  میتبمر   یآمار یها قاالیت مقا سه اطحعات و ارعقا و عوسیه سیست 
چمه کمه در ایشمتر     هما( امر اسماس آن    عر   سط  آن )دسمته    در هز ISIC طبقات

هما در واحمدهای آمماری عیر مو شمد        عنوان عرکیب مرسمو  فیالیمت  ه کشورها ا
انمدی، واحمدهای    عر ا   طبقمه  ها سطوح کل  ها و قسمت طراح  شد  است  گرو 

 کند  مال  عولید عرکیب م ها، عکنولوهی، سازمان و منااع  آماری را ارحسب و ژگ 
انمدی   ه  در سط  مل  و ه  در سط  ای  الملل  در طبقه ISICوسیی  از  استفاد 

همای همییمت، عولیمد، اسمتخدا ، عولیمد       اطحعات ار حسب نوم فیالیت در زمینمه 
  )مرکمز آممار ا مران،    عمل آمد  استه های اقتصادی ا ناخالص مل  و سا ر فیالیت

های ملم ،   ورهن چهار ( اه طور کل  در اقتصاد و حسا  ISICاندی  گزارش طبقه
 اندی وهود دارد: طبقه 9

1. CPC: Central Product Classification 

                                                                                                                                 

1. International Standard Industrial Classification 
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2. HS: Harmonized Commodity Description and Coding Systems 

3. ISIC: International Standard Industrial Classification of All Economic 

Activities 
4. COICOP: Classification of Individual Consumption According to Purpose 

5. SITC: Standard International Trade Classification 
6. BEC: Broad Economic Categories 
7. COFOG: Classification of the Functions of Government  
8. EBOPS: Extended Balance of Payments Services 
9. ICATUS: International Classification of Activities for Time Use Statistics 

ستاند  است، ثانیاً هدول متقارن فیالیمت  -ها   که اوالً رو کرد پژوهش داد  از آن
در فیالیت مورد استفاد  است و ثالثاً عحلیمل اقتصمادی ممورد عوهمه اسمت )و نمه       

اسمتفاد  شمد     ISICانمدی   عحلیل اهتماع (، اه همی  علل از آخمر   ورهن طبقمه  
 است 

 ساز ی شبیهافزارها آمار مورد استفاده و نرم. 1-7

واسمطه    شد  اسمت کمه امه     استفاد  1390سال  یدر پژوهش حاضر از هدول آمار
و  ران م و حسا  صادرات و واردات مرکز آممار ا  1396سال   مل یها آمار حسا 

 38، 1396اه هنگما  شمد  اسمت و قالمب همدول سمال        RAS کیاا استفاد  از عکن
 دولهم    م مشخص ااه طور   قرارگرفته است  اررس مورد تیفیال 38در  تیفیال
 س امودن مماعر   د یم چیپ لیم   اه دلااشد  کل کشور م است و مراوط اه یا منطقه عک

آن، پمس از   تیم حفظ هامی یستاند  ارا-هدول داد  عیاثرات و عیمد در عد  عشم
 و اکسمل  افزار نر  Visual Basic for Applications  محی در ها عکانه و ورود و عیر

 افمزار  نمر    سم  هبمر ماعر  جیپکم  ه م ار پا یساز مدل  عمام ها، س کردن ماعر نکلی
MAPLE و از زاان   سنو  ارنامهPython  ین و ماهول مخصوص آن  PyIO   در امه

هداول امه    اکسل ل فا حت   عبدشود  ستاند  استفاد  م-هدول داد  یهنگا  ساز
 زیمم( نUTF-8و  ANSI، Unicode، Unicode big endian)شممامل   متنمم یهمما ل ممفا
افمزار   از نمر    درون متن  ده در ارهام  یچن انشا  خواهد شد  ه   تصورت دس اه
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Citavi از نر  افزار   اض ر یها فرمول پ و در عاMathType  استفاد  خواهد شد 

 ستانده-سازی جدول داده هنگام به. 1-8

  در ردیم گ  انشا  م یآمار مهیو ن یستاند  اه دو روش آمار-عهیه هداول داد  اصوالً
هما   کمه    شمود و در   و آمار موهود اسمتفاد  مم   اطحعات  از عمام یروش آمار

شمود  کمل     مم  گیمری اسمتفاد    نمونمه  یهما  اطحعات موهود نباشد، اغلب از روش
شد  از اقتصاد  اخذ  استفاد  از اطحعات واقی یار مبنا ،یمحاسبات در روش آمار

ای در حال کماهش وقفمه    مححظه طور قاال کشورها اه ریاخ یها دهه درشود    انا م
سمتاند   -همداول داد   هیم کمه عه  آنشا ااشند  از  م ستاند -انتشار هداول داد   زمان
  انسمان ی رویم و ن  منمااع ممال   صیعخصم  زیو ن  مستلز  صر  زمان طوالن یآمار
عوان اا اسمتفاد  از    م یهامع آمار هدول ک  هیپس از عه ایشتراست،   عوهه قاال
 ستاند  اقمدا  نممود  از  -ههت اه هنگا  سازی هداول داد ی آمار مهین یها کیعکن
هداول را در دسمتور کمار خمود       ا یاه هنگا  ساز ،الملل  ای  یها رو سازمان ا  

  اند قرار داد 
فمرم   پمیش    م اا ا یمنظور اه هنگا  ساز  اه یآمار مهیهای ن از روش استفاد 

دو عما   زمان  ااز  در حداقل زمان، طول در اند ستداد   ب که ضرا ردیگ  صورت م
الز  اه ذکر اسمت   (1389 ، اانک مرکزی، مل یها )حسا   اات هستندثپنج سال، 

همداول   یامرا   ن گز عوانند ها  عنوان نم  هیچ  شد  اه یکه هداول اه هنگا  ساز
هما از   روش   م ا سمت ین موهمود  یکه هداول آمار  ط در شرا ک یااشند، ل یآمار

از  یاریرو در اسم  ا م   عحلیل  ارخوردارنمد  از  و  مقاصد عشز ه یارا  کارا   خوا
در دسمتور کمار    امار   مک سال  10  ا 5هر  یستاند  آمار-ه هداول داد یکشورها عه

و امه   یآممار  نیممه همداول   هیهداول، اه عه   ا  یا  قرارگرفته و در فواصل زمان
 ،یامه هنگما  سماز    یهما  انوام مختلو روش  یا در  ند نما  هنگا  شد  مبادرت م

از اطحعمات   یرتم کمه امه حشم  کم    نمد  را انتخا  نما  دارند روش  کشورها سی
میمان )روش     م حال دقمت امرآورد آن اماال ااشمد  در ا     داشته و درعی  ازین یآمار

RASر سما از  شمتر یاه حداقل آمار و اطحعات، ا ازیمحاسبات و ن  سادگ لی( اه دل 
  ردیگ  الملل  قرار م ای  ینهادها تیعوهه و مقبول اه هنگا  سازی مورد یها روش
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اما اسمتفاد  از هممه     یا سمتاند  -شود که همدول داد   در روش راس فرم م 
 زیم ن د م هد یهما  اطحعات موهود سال قبل وهود دارد و سرهمع سطرها و ستون

ش راس متشممکل از رو یاسممت  مبنمما هیممسممتاند  در دسممت عه-هممدول داد  یاممرا
 یا و مشموعمه   فیلم  س ماعر یسطرها ل عید یارا ند  فزا ب از ضرا یا مشموعه

 س که هممع عناصمر مماعر     طوری  ست اها ها ستون ل عید یارا ند  فزا ب از ضرا
 یسال همار  س ها اراار ارقا  کل سطر و ستون ماعر شد  در سطرها و ستون عید ل

 ب ضمرا  س مماعر  A0و  ه م ستاند  سمال پا -د هدول دا F0اگر   اض است  ازنظر ر
اه هنگما    س ماعر A1ستاند  و -داد  ب اه هنگا  شد  ضرا س ماعر F1هدول،    ا

 :  هدول ااشد، دار   ا ب شد  ضرا

1 0A r A s
 

   (6) 

 س اسمت  اما   دهند  قطمری امودن مماعر    نشان ضرا ب فزا ند  رد و و  sو  rکه 
 rعر فرمول ااال ارای دو رشته فیالیت  ک و دو، نقش ضرا ب فزا نمد    عفصیل دقیق

 شود  نشان داد  م  sو 
1 11 12 1

1

2 21 22 2

0 0
. .

0 0

r a a s
A

r a a s

     
      
      (7) 

1 11 1 1 12 2

1

2 21 1 2 22 2

ra s ra s
A

r a s r a s

 
  
   (8) 

 ستانده-های ارزیابی بخشی داده منشأ تفاوت مدل. 1-9

 ات م ماننمد نظر   متفماوع  یپشتوانه نظر دارای ها اخش وندیانداز  پ تیسنشش اهم
 همای  یار اساس عئور یرگی  یرشد متوازن، نامتوازن قطب رشد است و اساساً عصم

 است  تیو حائز اهم کنند   ییعی ، رشد اخش
احر اصل  رشد متوازن ا   اسمت کمه اگمر اقتصماد در عیمادل      : رشد متوازن

شمد  در دهمه    ر اض  ارائه های ااشد، اقتصاد نرخ رشد ااالعری خواهد داشت  مدل
ار  1شد  عوس  نااغه ر اض  هان فون نیوم  های ارائه همله مدل از 1960و  1950

                                                                                                                                 

1. John Von Neumann 
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مثمال  عر است   ا   امر داللت داشتند که رشد اقتصادی در مسیر رشد متوازن، سر ع
خودرو   که  ک مسیر مستقی  را  گو د که میرو  عوهیه  ا   رو کرد چنی  م 

عر امه   کند، سر ع ه خودرو   که  ک مسیر دارای پیچ را ط  م کند نسبت ا ط  م 
ها اا نرخ  کسان  رشمد   همه اخش رسد  اه نحو مشااه اقتصادی که در آن مقصد م 

داشته است در مقا سه اا اقتصمادی کمه عرکیمب اخشم  آن در حمال عغییمر اسمت،        
  (Roland, 2013)  کند عر رشد م  سر ع

  مطمرح  وسیله آلبرت هیرشم   د نامتوازن که اهمحور اصل  رش: رشد نامتوازن
 1های دولت  ار عوسیه  ک اخش کلیمدی  که اگر سیاست صورت    ه اا شد  است

اخش ،  عمرکز داشته و اه آن اخش کلیدی کمک کند، اه سبب وهود پیوندهای ای 
هما کممک    نتیشمه امه رشمد سما ر اخمش      اثرات خاره  مثبت اه وهود آمد  و در

ی وضییت  ک اه اثرگذاراخش   مفهو  پیوندهای ای  (Hirschman, 1988 )  کند م 
هما   اسمت کمه     های مرعب  اشار  دارد  هاپم   کم  از نمونمه    اخش ار سا ر اخش

ممیحدی   1960  داشمته اسمت  در دهمه    اخش  یاعشراه خوا  در ا شاد پیوندهای 
 (Roland, 2013)  سیاست دولت هاپ  گسترش صنیت خودرو داخل  اود

: نظر ه قطب رشد که اید از هنگ ههان  دو  مطرح شد،  ک ممدل  طب رشدق
چنمی    ای از صنا ع گسترد  اسمت  هم    ای ارای مشموعه ر زی صنیت  و منطقه ارنامه

قطب رشمد فرا نمدی اسمت از عولیمد انبمو  اقتصمادی در صمنیت و اخشم  پو ما و          
د   ک  از دال ل اسمتقبال  شو عنوان موعور عوسیه اه کار گرفته م  کنند ، که اه  هدا ت

همای اما    از ا   عئوری اید از هنگ ههمان  دو ، عمراک  اقتصمادی ا م  نموم قطمب      
وری ااال ارای افزا ش عوسیه اود  در واقع عمرکز سمرما ه در ا م  نقماط ااعمر      اهر 

 (1393 ی،همهیر ولقب  ی)خسروشد   های اوم  و وسیت منطقه م  کاهش هز نه

 مروری بر پیشینه پژوهش. 2

 مطالعات داخلی. 2-1

وک عممد   لم ، سمه ا ISIC انمدی   یطبق عقسار ( 1386)   محقق  و   اانو  ای مقاله در

                                                                                                                                 

1. Key sector 
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را درامار    یو الموک انمره   راطحعمات یاقتصاد، شمامل الموک اطحعمات، الموک غ    
 انیم رااطمه م  کمم   صمورت   اه و اند گذاشته سه اه مقا  مقا ران هند و ا یکشورها

اساس، روند رواا  الوک   ا  ار که اند و الوک اطحعات را نشان داد  یالوک انره
در   مکممل دارد، ولم   ا م و   سمت  ز هم   تیماه ران طحعات در اقتصاد او ا یانره

    دهد  را نشان م  ن گز ها تماهی کامل طور اقتصاد هند اه
قاله خود اا عنموان عمأثیر اصمحح    در م (1392و همکارانش )  اندارگل  اسحم 

-اا استفاد  از همداول داد   یمختلو اقتصاد های ار اخش  انرهی های حامل متیق
اعممال   ج نمودند که: نتا  اا گونه ارز مشزا عأثیرات را ا   یو دو سنار  ستاند ، ط

در  ممت یق ش ( و افمزا 1390در سال  یهای انره مصو  حامل متیاول )ق و سنار
 ،یانمره  همای  حامل متیق ش آن است که اا افزا انگری( ا ی)اثرات مستقمرحله اول 

درصمد در رعبمه    138  ینم  محصول  متیق ش درصد افزا   شتریصنیت آهر اا ا
درصمد در رعبمه دو  و    86 متیق ش اا افزا مانیاخش س ،عأثیرپذ ری   شتریاول ا

درصمد   65اراامر    متم یق رییو ارعباطات اا عغ یدارنبارونقل، ا صنیت خدمات حمل
 ش افمزا  زانیم م   شمتر یا  ،یچنم  قرار دارند  هم   یاثرگذار اریمی   در رعبه سو  ا

اینم    امر اسماس پمیش    متیدو  )ق و مختلو در سنار های محصوالت اخش متیق
و   و کاشم  مانیآهمر، سم   ع مراموط امه صمنا    ب،ی( اه عرعیالملل  انره موسسه ای 

 رصد قرار دارند   د 81و  74 ،68میادل   ش اا افزا کیسرام
، اقدا  اه امرآورد اثمر   1386ل در سا گر د  در پژوهش و همکارانش وند احمد 

کشور اا استفاد  از  یخانوارها نه ار نرخ عور  و هز انرهی های حامل متیق ش افزا
مشخص شد، در  شد  سازی شبیه مدل ارآورد از پس که اند ستاند ، نمود -مدل داد 

 ، ههمان  همای  ممت یو رساندن آن اه سمط  ق  یانره های حامل متیق رییصورت عغ
و نفمت    ییگاز طب متیق ریینرخ عور  ا شادشد ، حاصل از عغ   رو کمت   شتریا

 درصمد را امه هممرا  خواهمد     2.73 و 37.2میادل  عورم  کور  است، که اه عرعیب
شمد ، حاصمل از    ا شماد  دکنند ینرخ عور  عول    عر و ک    شتریا  یچن داشت  ه 

 2.73و  2.30 لمیماد   است که اه عرعیب عمورم  دیو نفت سف  لیگازوئ متیق رییعغ
گرفتمه    تأکه نش لیگازوئ  اودن آثار عورم شتریدرصد را اه همرا  خواهد داشت  ا
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عوهمه اسمت کمه احمدونمد و       حامل اود ، از نکات قاامل    ا یا واسطه تیاز ماه
دارد    عصمر  هلأمس   ارآورد مدل ار ا زینها ت ن اشار  دارند  در ها ه آنهمکاران ا
 ل، یم گازو ، یم ی)گاز طب زمان طور ه   اه یانره های حاملهمه  متیچه ق که، چنان

  ش افمزا   ههان های متیاه سط  ق و گاز ما ع( ار ق نفت کور ،نفت سفید،  ، انز
   م   در اافمت  خواهد  ش درصد افزا 114و  105حدود  بینرخ عور  اه عرع ااد، 

 128 )درصد(، دهک سو 131دو )  هکاه عرعیب اه د  فشار عورم   شتریحالت ا
    شود  درصد( وارد م 124.5)  درصد( و دهک پنش  127.5درصد(، دهک چهار )

انمرهی  خود عحت عنوان عحلیل امازار  در پژوهش  (1392و همکاران )  نیمی 
 ق ا ران در چارچو  رو کرد عیادل نگاشت عرضه، شرا   رقاات نماقص را در  ار 

انمد    را ارای آن اهرا نممود   SFEاند و مدل  گرفته اه کارمطالیه اازار استان اصفهان 
نتا ج ا   مدل ایانگر آن است که نگاشمت عرضمه پیشمنهادی پمژوهش شمر ف  و      

 نگاشت عرضه اهینه نظری در عیادل نش منطبق نیست  همکاران اا
سال پس از نگاشمت عرضمه     ک که  ناهمکاردر اثر پژوهش  د گر شر ف  و 

امر اشمتغال اما      همای انمرهی   له ارز اا  افزا ش قیمت حاممل أ، مس(1393ارائه شد )
مطالیمه اما    ج نتما پذ ر مورد عمدقیق قمرار گرفمت و     رو کرد عیادل عموم  محاسبه

 یاساس طرح عحول اقتصماد  ار  انرهی های حامل متیق ش افزا یو سنار ی هس مقا
اما   کمه  اد  اسمت دنشمان  سازی  مدلا    جنتا   است آمد   دست  اه ه پا یو و سنار

 گانمه  چهمارد   همای  اخمش  انیم ممدت، از م  در کوعا  یانره های حامل متیق ش افزا
و   یممیگمماز طب ا ،نفممت خمم»و « خممدمات ر سمما» هممای اخممش یعقاضمما ،اقتصممادی

 ش کمار افمزا   یرویم هسمتند، از ن  افزود  ارزشسه     شتریا یکه دارا «سنگ زغال
  چنمی    هم  شود  دو اخش کمتر م   ااشتغال در  ش   اما در الندمدت، افزاااد   م

کمار   یرویم و ن یانره یمدت، عقاضا که در کوعا  اود  استاز آن   مدل حاک ج نتا
کماهش اشمتغال در    ز،یو در الندمدت ن ااد   مکاهش  یاقتصاد های اخش ر در سا

    شود  م شترای ها اخش   ا
 ممورد    داخمل کشمور  اثر پژوهشم  سهعنها در  افته   یعیم  حذ  فرض روش

 ناممه کارشناسم    ان م در پا دهقان شمورکند  نخست، حس  قرارگرفته است  استفاد  



 137ی...     دست دستی و پایین های جانب عرضه صنایع باالدستی، میان اثرگذاری متقابل شوک

نامه خود اا عنموان   در پا ان اوروش استفاد  نمود    ا   از 1395ارشد خود در سال 
اقتصماد   همای  اخش تیدر سنشش اهم افته   یعیم  کارگیری روش حذ  فرض  اه
در  یدرصمد  10، آثمار کماهش   اول یو در سنار رد،گی  م شیرا پ و دو سنار ران، ا

 یاه نحمو  هز   حذ  وگرفته است  اررس  قرار مورد یهر اخش اقتصاد عرضه
نسمازد  در   رعغییم  خموش  را دسمت    نهما  یکه کاهش عرضه، عقاضا رفته انشا  پذ

را    نهما  یها و ه  عقاضما  اخش یا واسطه یکاهش، ه  عقاضا   دو ، ا یو سنار
درصد مبمادالت   10  حذ  اوالً در پ دهد،  نشان م شان ا یها افته   دهد  م رییعغ

افمزود  کمل اقتصماد در     کماهش ارزش  ،یاقتصماد  همای  از اخمش  ک هر  یا واسطه
درصمد   0.78اخش آموزش( و حمداکثر  یدرصد )ارا 0.01 حداقل  یا یا محدود 

 10دو  و اه دنبمال حمذ     و در سنار اًیاخش صنیت( قرارخواهدگرفت  ثان ی)ارا
 یصماد افمزود  کمل اقت   کاهش ارزش ،  نها یها اه عقاضا در عرضه اخش یدرصد

 یدرصمد  0.14 نخست خواهد شمد و در محمدود    و عر از سنار مححظه قاال اریاس
اخمش صمنیت( نوسمان     ی)امرا  یدرصمد  2.91اخش هتمل و رسمتوران( و    ی)ارا

 خواهد کرد   
  اا م اما عنموان ارز   1396در سال   یمهاهر  و   عوسلکه   اثر پژوهش گر د در

 ، هزئم   اا اسمتفاد  از روش حمذ  فرضم    ران اخش سحمت در اقتصاد ا گا  ها
عرضمه   یدرصمد  10  م  حمذ  هز   که در پ استآن  انگریا ج ، نتادهند م ارائه 

 اً،یم ثان ااد    درصد کاهش م 0.43 زانیافزود  کل اقتصاد اه م اخش سحمت، ارزش
 گمر  د راخش م اما دو ز  سمه  در مقا  و دولتم   اخش اهداشت و درممان خصوصم  

در  یدرصمد  10اما حمذ     را م ز ااشمند   ارخوردار مم  یشتریا تیسحمت، از اهم
درصمد   0.02و  0.03 زانیم امه م  بیم افزود  کل اقتصماد امه عرع   ها، ارزش عرضه آن
 ر آ  و ار ق و گماز، سما   ، کیو اپت    ثالثاً اخش ساخت اازار پزشکااد   کاهش م

  افمزود  را در پم   در ارزش  کاهش نسب   شتریا ، مال یها یگر خدمات و واسطه
آنکمه   حمال  کننمد   آن عشرامه مم   یها راخش اخش سحمت و ز یدرصد 10حذ  
عیامل    کمتر ،آموزش و نفت خا  و گاز طبیی  ، و دفاع  امور عموم یها اخش

افزود  اا اخش سحمت دارنمد  راایماً اخمش     شدر ارز رییرا از منظر عغ  و وااستگ
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 یدرصمد  10حمذ     را اه اخش صنیت دارد و در پم   وااستگ   شتریسحمت ا
درصمد کماهش    0.3 زانیم افزود  اخمش سمحمت امه م    عرضه اخش صنیت، ارزش

    ااد   م
اما اسمتفاد  از روش حمذ     ، (1398)   رهبم  و  منظمور  در اثر پژوهش  سو ، 

همای آن در   اه اررس  و ارز اا  ها گا  اخش انرهی و ز راخش  افته عیمی فرض  
درصمدی   10  در ا   راستا ااتدا طبق چهار سنار و، کاهش اند هپرداختاقتصاد ا ران 

و  شمد    اررس ، نفت خا ، ار ق و گاز سنگ زغالهای انرهی شامل  عرضه ز راخش
درصمدی   10های انرهی اه  ک اخمش، کماهش    در سنار و پنش  اا علفیق ز راخش

داد  نتا ج نشمان  که  طوری  اه  د  شد  استسنشی اقتصاداخش  75 ار  انرهیعرضه 
همای حاصمل از    ساخت کک و فراورد » اخش ، انرهیاا کاهش عرضه اخش  است

نیمز   ازآن پمس خواهمد شمد    مواهه افزود  ارزشدرصدی  9اا کاهش « پاال ش نفت
امه  « های شیمیا   ساخت مواد و فراورد »و « از طر ق لوله نقل و  حمل» های اخش

   .شوند م  رو رواه افزود  ارزشدرصد کاهش  2درصد و  4عرعیب اا 

 مطالعات خارجی. 2-2

روش حمذ     یامه عیمم   ای مقالمه   طم  2013 در سال 2و همکارش لهر 1ازنباخر د
اخمش   ک  ، کل  در روش حذ  فرضا شان اشار  دارند؛ پرداختند    کل  فرض

عما اثمرات آن اسمتخرا      شمود   ستاند  کنار گذاشته مم -کل  از هدول داد  طور  اه
در  اسمت   امر فرض   و ا ستیممک  ن  حالت  یچن در واقییتکه  آن  دد  حالگر

 انیم روش ممذکور ا   یو لهمر اما عیمم    ازنبماخر  د رو ازا  سازی   مدل لیههت عسه
   افتمه حمذ  فرضم    روش عیممی   ا    هز  داشتند که ار اساس مدل روش حذف

از عرضه  یه درصدصورت ک    ه ارا در نظر گرفت  ا  واقی  ا شر عوان  م ، کل
 فرض  حذ  درها    آنشود محاسبه م و اثرات آن  داد  ش افزا ا اخش را کاهش 

ا  را ممدنظر قراردادنممد و امر آن اسمماس    Kاخممش  یدرصمد  آلفمماکماهش   ،  م هز
 .نمودند اثبات میادالت را

                                                                                                                                 

1. Dietzenbacher 
2. Lahr 
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هم  پیونمدی     اا اا عنوان ارز  ، در پژوهش(2010)در سال  2و سانچو 1گورا
 ای و ااهمد  ارائمه ارناممه     اما روش حمذ  فرضم    ایدر اقتصاد اسپان یاخش انره

که ار پا ه روش ممذکور و همدول    دندیرس شهینت   کشور، اه ا   ا یارا یکارارد
چون ارناممه    ه  اخش  یا های ارنامه تیموفق زانیاوالً م ا،یستاند  کشور اسپان-داد 
آن در  یامه درهمه گسمترش و اهمرا       ااال  وااستگ وعو،یشد  در پروعکل ک  ارائه

اسمت    روااطم  یرانمره یو غ یاخش انمره  وری ر اه ش افزا  کشور دارد و در ثان
   گردد  مشخص م  صورت اثرات اازگشت  متقاال که اه

در مطالیه خود اا استفاد  از روش حذ  سح امه   (2015) شو همکاران 3هائو
گماز   یانتشماردهند  اماال   یاز کشورها  ک عنوان  اه  هنوا یقا کشور آفر  اررس

و اما   ز سمت   محی  ستاند -داد  هدول از استفاد  ااها  کرا  در ههان پرداختند  آن
 یاقتصماد  همای  اخمش  ر اما سما    اارعبماط گماز کمر     اه اررس  ،مدل حذ  فرض

و   صمنیت  همای  اکسید کرا  در اخمش  انتشار گاز دی وندیپاثر،   ا  در  اند داختهپر
 صمنیت   الموک  کمه  اند نشان داد  ج ارآورد شد  و نتا  پیوندی اخش عأثیر آن ار ه 

خالص کرا  را دارند و الموک    یشیو پ  کل، داخل وندیپ   شتریار ق، گاز و آ  ا
خمالص را    یپس وندیپ   شتریشد  ا فیهعص  نفت های کک و فراورد  ، سفلزات اسا

 دارند 
شد  و  مصر  یانره لیستاند  اه عحل-اا استفاد  از هدول داد  (2002) 4هااس

 1990عما   1971دور    کشور کانمادا در طم   یساختار اقتصاد راتییارعباط آن اا عغ
 پرداخته است 

 (2017)و همکارانش  5های اخیر عوس  دنگ ها   که در سال  ک  از پژوهش
شد  است اه روش حذ  فرضم  اقمدا  امه اررسم  انتشمار،        در النژو چی  انشا 

اکسید کرا  در سمط  ههمان  اما رهیافمت      عوز ع و عخصیص مسئولیت انتشار دی

                                                                                                                                 

1. Guerra 
2. Sancho 

3. Zhao 

4. Basu 

5. Deng 
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 است    حذ  فرض  کل  د ازنباخر شد 
ز سمت و انمرهی را طم  مقالمه سمال       های خود پیرامون محمی   دنگ پژوهش

عشمارت انمرهی عشد دپمذ ر چمی  عوسمیه داد  دنمگ و        خود اا موضموم  (2019)
سمتاند ، ممدل   -همکارانش در ا   پژوهش اا استفاد  از رهیافت حذ  فرض  داد 

دادنمد و نتما ج ارز ماا      های عشد دپذ ر چی  را ممورد عحلیمل قمرار    عوسیه انرهی
ر چمی  داشمته   ها گا  اخش  ا   نوم انرهی، داللت ار عوهه ایشتر اه آن در کشمو 

 است 
امه عمدقیق پیراممون     (2018)ع  از همکاران ا شمان در سمال    9و  1اوالسوه 

ارز اا  گسترد  اقتصادی عمأثیرات قطیم  امر ق و مشمکحت عرضمه آن از طر مق       
اند  در ا   پمژوهش اما در نظمر گمرفت  سمنار وهای       ستاند  نمود -سازی داد  مدل
  ارای آفر قمای هنموا     اینانه و اداینانه، مدل حذ  فرض  هز اینانه، خوش واقع

 ها مورد عحلیل قرارگرفته است   ر اخشاهرا و پیوندهای ا   اخش اا سا

اقممدا  اممه اررسمم    (2019)ای د ازنبمماخر و همکممارانش در سممال   در مقالممه
انمد و ضمم     های ههمان  کمرد    های حذ  فرض  از منظر عحلیل های روش داللت

  ههمت   م های حذ  فرض ، از حذ  فرضم  هز  احصا و اازعیر و انوام روش
 اند  ستاند  ههان  استفاد  نمود -ارون دادهای داد 

نظر اه اررسم  مطالیمات داخلم  و خماره  ا م  حموز  از اقتصماد انمرهی،         
عوان عبیی  نمود   شناس  م  وری ا   عحقیق را در دو ساحت موضوع  و روشنوآ

له اثمر و عمأثرات امروز عکانمه عرضمه در صمنا ع ااالدسمت ،        أاز آن ههت کمه مسم  
گیمرد و امه سمبب     دست  ارای نخستی  اار مورد عدقیق قمرار مم    دست  و پا ی  میان

امه  له در موضموم  أ م  مسم  زش اداها گا  و ژ  ا   صنا ع در ا ران، اد ع اودن پمر 
از پمنج هنبمه    ام است  روش مورد اررس  در ا   عحقیمق فقاال د  عحقیقصورت 

همای داخلم  و خماره ، اثمرات      دارای نوآوری است: اوالً در هیچ  ک از پژوهش
است  ثانیاً اه غیمر از   دست  اررس  نشد   دست  و پا ی  متقاال صنا ع ااالدست ، میان

های داخل  ار اسماس همدول    (، هیچ  ک از پژوهش1396)مطالیه منظور و رهب  

                                                                                                                                 

1. Olasoji 
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اسمت  ثالثماً امرای     استفاد  شد   90نبود  و در اهتر   حالت از هدول سال  1396
نخستی  اار، ضرا ب ارزش افزود  ا   صنا ع ارای ا ران ارآورد شد  اسمت  راایماً   

رت الموک   ستاند  امه صمو  -در مطالیات انشا  شد  در ارز اا  انرهی، عحلیل داد 
اود  است و نه اخش   در عحلیل الوک  اه طور میمول عنها سمه  ما چهمار الموک     

شود اما در عحلیمل اخشم  کمدهای     ( در نظر گرفته م ISICاساس  )کد  ک رقم  
اخش اقتصاد  38گیرند  از همی  رو  دو رقم  و سه رقم  ه  مورد عحلیل قرار م 

اا د اه ا   موضموم اشمار  کمرد کمه در     مورد اررس  قرار گرفته است  در آخر نیز 
 مک از   اند اما در هیچ های قیمت  اررس  شد  دست ، شوک دست  و پا ی  صنا ع میان

 اند  های عرضه مورد عحلیل قرار نگرفته آثار داخل ، شوک

 های ارزیابی بخشی روش پژوهش: مدل. 3

 های سنتی روش. 3-1

عقاضمامحور   یدر الگمو   یپسم  وندیمحاسبه پهرچند امروز  منظور از روش سنت ، 
امما در حقیقممت   ش اسمت گممعرضمه محمور    یدر الگممو  یشم یپ ونمد یو پ ویم لئونت

عمر آن   شود که علفیق دو اخش متق  متفاوع  محاسبه م  یهای سنت ، اه انحا روش
 ین  پیوند پسی  در الگوی عقاضامحور لئونتیو و پیوند پیشی  در الگموی عرضمه   

 شود  حور گش ایان م م

مبمادالت   ممورد عنموان کمرد: اوالً    4عوان  های سنت  را م  مشترک روش فصل
 تیم اهم سمنشش را در  یدیم کل نقمش مستخر  از  ب و ضرا  اخش  یای ا واسطه

ممحک     کننمد  انماارا   مم   فا ا یدیهای کل اخش   شناسا ت اخش و در نها  نسب
واسمطه همر    یواسطه و اما عقاضما   نه انداز  هز  اه یاد ز  استگ FLو  BL سنشش

و انمداز      نها یچون انداز  عقاضا ه   آن اخش دارد و عوامل دیاخش در کل عول
گرفتمه   د  م هما ناد  اخش پیوندهای پیشی  و پسی  سنششها در  افزود  اخش ارزش

 کسان  یقرارداد عحمیل وزنثانیاً  (1392  و همکاران، نژاد عرکمان  )ول  شوند م 
 تیم ه  دارند، در اهم ینهاد تیکه ماهاول متقارن هد دو  هیناح   نها یدر عقاضا

عبمع آن امرآورد را اما خطمای       و اه شود گرفته م  د  ها اساساً ناد و عملکرد اخش
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 ه م عشز  عوان یسر ق از طر پیوندهای پسی چه  چنان ثالثاً  کند محسوس همرا  م 
وهمود    پوشمان  خش فروشند  هم  او  دار اخش خر  یه اشود ک شود، مشاهد  م 

گمردد   های پیوندی نیز اه پشتوانه نظری آن امازم   آخر   نکته پیرامون روشدارد  
فاقمد پشمتوانه    ونمدها یپ هیکل (،1958) رشم یه ه عا قبل از  هور نظرکه   طوری  اه

 ر را پیشنهاد دادند:واعانااه الگوی ز -در ااتدا چنری اند  اود  یعوسیه اقتصاد ه نظر
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آ د و ایانگر آن است که  اه دست م  Aاز همع ستون  ماعر س  BL، فو قدر رااطه 
از  ای عقاضمای واسمطه  اخواهد  ک واحد ستاند  خود را افزا ش دهد  jاگر فیالیت 

از  FLای خود را چه میزان اا د افزا ش دهد   ی واسطهکنند  نیازها های عأمی  اخش
 jآ د و ایانگر آن است که اگر سمتاند  اخمش    اه دست م  Aهمع سطری ماعر س 

عنموان مصمار  واسمطه در اقتصماد امی         ک واحد افزا ش  ااد چه میزان از آن اه
 ,Chenery, Hollis; Watanabe, Tsunehiko)  گمردد  های مختلو عوز مع مم    فیالیت

1958) 

هما ارائمه داد     هرچند فر  کامل مدل چنری واعانااه را راسموسم  پمیش از آن  
اما پیونمدهای پسمی  مسمتقی  و      واعاناامه -چنمری  عفاوت پیوندهای پسی  مسمتقی  

 آ د اه دست م  Aاز همع ستون  ماعر س اول ا   است که  راسموس  غیرمستقی 
همر    آ مد  اه دست م  ونتیومیکوس لئ از همع ستون  ماعر س در ا   روش ول 

دو ا   رواا  ار مبنای الگوی عقاضامحور لئونتیو هستند  اا عوهه اه عیر و اماال،  
 :(Rasmussen, 1956)صورت ز ر است  مفهو  شاخص پیوند پسی  و پیشی  اه
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مسمتقی  و غیرمسمتقی  نرممال و پیونمد پیشمی        ی پسم های پیوند  چنی  شاخص ه 
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صمورت   مستقی  و غیرمستقی  نرمال اا عوهه اه ارائه الگوی عرضه محور گمش امه  
ها عملکرد هر اخش را نسمبت امه    گونه که گفته شد ا   شاخص ز ر هستند  همان

 دهند  عملکرد متوس  کل اقتصاد موردسنشش قرار م 
'

 
'
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در الگوی عرضمه محمور گمش کمامحً منطبمق امر        FLاا عوهه اه عوضیحات فو ق، 
، منطبمق امر الگموی    الگوی عقاضامحور لئونتیو در BLاست و همانند  FL عیر و

انماارا   اما  همور الگموی عرضمه محمور گمش          استراعژی رشد غیر متوازن است
مبنای الگوی عقاضامحور لئونتیمو )امر مبنمای اخمش      ار DIBLو  DBLپیوندهای 

ار مبنای الگوی عرضه محمور گمش )امر     DIFLو  DFLخر دار و اا عقاضاکنند ( و 
   و همکماران،  )امانو   شموند  کنند ( محاسمبه مم    مبنای اخش فروشند  و  ا عرضه

1386) 

 بردار ویژه 

رسما   اساسم    ها حمداقل سمه نا   کارگیری روش سنت  در سنشش اهمیت اخش اه
 :(1394  ،)صادقند از ا دارد که عبارت

افمزود    عخصیص وزن قراردادی  کسان واحد ارای عقاضای نها   و ارزش( 1
 ها اخش

 ایش ارآورد انداز  پیوندها( 2

 ها افزود  اخش ناد د  گرفت  انداز  عقاضای نها   و ارزش( 3

های روش سمنت  را ارطمر  کنمد،     عواند نارسا   عنها م   روش اردار و ژ  نه
همای   ای  ک اخش  ا د گمر اخمش   ماهیت عداو  ماندگاری واسطهالکه قادر است 

اقتصادی در زنشیر  عولید را اه خوا  آشکار کند  در ا   روش ااهامات مراوط امه  
و سمنشش   شمود  ای عید ل م  مححظه طور قاال اههای قراردادی  کسان واحد  وزن

عمر   مقمدار    گیرد، ز مرا امزر    ار مبنای ساختار اقتصاد صورت م  عنهاها  شاخص
کند و در کنار امردار عولیمد    و ژ  که حداکثر عوان عکنولوهی هر اخش را آشکار م 
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ده  مشدد پیوندهای پسی   آن اخش اه اردار و ژ  عولید میرو  است، مبنای وزن
 کم  د گمر از وهمو      (1388   و همکاران، )اانو  گیرد ها قرار م  و پیشی  اخش

عما ز ا   روش اا روش سنت  ا   است که روش اردار و ژ  اه خوا  قادر اسمت  
افمزود  و مالیمات( در    ای  سطوح مختلو نهاد  اولیه )نیروی کمار، واردات، ارزش 

هما   کمه    عحو  ار ا   اخش (Midmore, 2006)  ها عفاوت قائل شود ستاند  اخش
ای قموی   شموند از رواام  شمبکه    عنوان اخش کلیدی شناسا   مم   ر ا   روش اهد

، اه ا   مینا که از منظر عقاضماکنند  نیازهمای خمود را از    (Luo, 2013) ارخوردارند
های اقتصماد   ای ز ادی اا سا ر اخش کنند که خود رواا  زنشیر  ها   عهیه م  اخش

شر اه ا شاد عحرک ز اد در چرخه عولید ها من ها از سا ر اخش دارند و لذا خر د آن
ها ط  مراحل ایشمتری امه عقاضمای     کنند  نیز عولیدات آن شود و از منظر عرضه م 

 رسد  نها   م 

  اگرچمه  شمد  اسمت    میرف  1992روش اردار و ژ  عوس  د ازنباخر در سال 
اما   ای مححظمه  های قاامل  ای است اما عفاوت ا   روش نیز مبتن  ار مبادالت واسطه

های مثبت  فروانیوس در مورد ماعر س-روش سنت  دارد  ز را ار مبنای نظر ه پرون
ها دو امردار پمرون نرممال     عر   مقدار و ژ  ا   نوم ماعر س ناپذ ر، اه ازر  عحو ل

هما   عر   مقدار و ژ  ا   نوم ماعر س شود  ازر  شد  راست و چپ نسبت داد  م 
دهنمد  حمداکثر کمارا   اسمت و      دی نشمان هموار  مثبت است که امه زامان اقتصما   

کننمد  پیونمدها     عر   مقدار و ژ  که ایمان  چنی  اردارهای و ژ  متناسب اا ازر  ه 
و  د ازنباخر ار مبنمای ا م  نظر مه    (Dietzenbacher, 1992)  ااشند، مثبت هستند م 

ژ  ( و امردار و م  Aعر   مقدار و مژ  مماعر س داد  )   اردار و ژ  چپ متنا ر اا ازر 
همای پسمی  و    شاخص ،(Bعر   مقدار و ژ  ماعر س ستاند  ) راست متنا ر اا ازر 

  و همکماران،  نمژاد عرکممان    )ولم   پیشی  در روش سنت  را مورد اصحح قمرارداد 
1392) 

 شاخص میانگین انتشار 

شمود  از   عیر و م پسی  و پیشی   دو شاخص میانگی  طول انتشاردر ا   روش، 
شمود    ها در زنشیر  عولیمد اسمتفاد  مم     ها ارای شناسا   ها گا  اخش ا   شاخص
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پیشمی  ایشمتر هسمتند در ااتمدای      APLپسمی  کمتمر و    APL ها   که دارای اخش
 گیرند    زنشیر  عولید قرار م 

ا کشمد عم   : متوس  عیداد مراحل  است که طمول مم   پسین شاخص طول انتشار
 اثر کند    iاه عولید اخش  jفشار عقاضا در اخش 

کشمد عما  مک     : متوس  عیداد مراحل  که طول مم  پیشین شاخص طول انتشار
 اثر کند   jاه عولید اخش  iفشار هز نه از اخش 

 ین  میانگی  طول انتشمارات )متوسم  عیمداد مراحلم  کمه طمول        vماعر س 
 ک اخش اه اخش د گر منتقل شمود(   کشد عا  ک فشار هز نه  ا فشار عقاضا از م 
 :(2005د ازنباخر، ) شود صورت ز ر عیر و م  اه
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 روش شبکه 

، سه مییار مرکزی شامل 1در ا   روش اا استفاد  از دو نظر ه شبکه و نظر ه گرا 
واقمع   کمه در  5و  مک اثمر کلم  عشد مدنظر شمد       4نم  و اثر آ 3اثر میان  2،اثر کل 

اثر کل  شامل آثار کلم    (Muñiz, 2008)  شوند  افته اثر کل  است، میرف  م  عیمی 
ا م  اثمر را امه     مونیزحال   ا   های اقتصاد است  اا نسب   ک اخش ار سا ر اخش

 -ی داد  شد ، متناسب اا الگو  دلیل دارا اودن فروم محدودکنند  در عیر و ارائه

                                                                                                                                 

1. Gragh Theory 
2. Total Effects 
3. Mediative Effects 
4. Immediate Effects 
5. Influence Index 



 1397پاییز  ♦ وششم بیستشماره  ♦م تفهسال  ♦ راهبرد اقتصادی     146

کنمد کمه در آن    های آن اثر کل  عشد دنظر شد  را میرف  م   داند و اه ستاند  نم 
شمد  و وزن    زا در شمبکه امر روی همر اخمش در نظمر گرفتمه       عأثیر عغییرات ارون

کنمد  اثمر آنم      عقاضای نها   و عقاضای واسطه هر اخش را در محاسبات وارد م 
های عولید منتقمل   ر کل   ک اخش در زنشیر دهند  عیداد مراحل  است که آثا نشان

شمود ) ینم  طم      عمر منتقمل مم     ها سر ع ها   که آثار آن شوند  شناسا   اخش م 
شممود( نقممش مهممم  در کممارا    مراحممل کمتممری در سمماختار اقتصمماد منتقممل ممم 

عنموان اامزار     کند که امه  ها   را شناسا   م  ها دارد  اثر میان  اخش گذاری سیاست
کننمد و هماننمد محمل عقماطع      ها عمل مم   ثار کل   ک اخش اه سا ر اخشانتقال آ

همای ارعباطمات در شمبکه امی       هاد  هستند  اه ا   مینا که ادون وهود ا   اخش
های اا آثار میان  ااال در صورت مواههه اما   های مختلو مقدور نیست  اخش اخش
لید را عحت عمأثیر قمرار   ها، کل ساختار عو زا و اثرپذ ری از آن های منف  ارون شوک

شمود  انماارا      ها دچار اختحل م  دهند و لذا کل مسیرهای ارعباط  میان اخش م 
همای   ر سمک ک )همای سیسمتماعی   ها   که آثار میان  ااال   دارند از ر سمک  اخش

همای   ناش  از عحوالت اقتصادی، سیاس  و اهتماع  مانند عغییمر نمرخ ارز، چرخمه   
شوند و در صمورت وارد شمدن    متأثر م  (و مال  دولتهای پول   عشاری، سیاست

های اساس  در ساختار اقتصاد پد مد خواهمد آممد      ثباع  ها ا  هرگونه آسیب  اه آن
ر مزی ا فما    همم  در ارناممه  ها   که ا   و ژگ  را دارنمد، نقمش م   آگاه  از اخش

 کند  م 

 های سه بعدی روش. 3-2

رف  شد  اسمت، رو کردهمای مححظمه    عری که در ارز اا  اخش  می رو کرد کامل
همای وااسمته امه وزن و     نواح  اول، دو  و سو  است که خود امه دو دسمته روش  

 شود  انداز  عقسی  م 

 ه به وزنتهای وابس  روش 

 ،ای شوند عحو  امر مبمادالت واسمطه    ها   که در ا   قسمت میرف  م  کلیه روش
همای کلیمدی در    سمنشش اخمش   ها را در افزود  اخش وزن عقاضای نها   و ارزش
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شش کاند  ار ا   اساس در ا   اخش سه روش شاخص وزن ، شاخص  نظر گرفته
ستاند  و پیوندهای پسی  و پیشی  خالص )ضرا ب فزا ند  خمالص( میرفم    -داد 
 شوند  م 

 شاخص وزنی 

کممه از  کردنممد( پیشممنهاد 1976( و هممونز )1970) 1پژوهشممگران  نظیممر هممزاری 
همای اقتصمادی اسمتفاد      هت اررس  اهمیت و عملکرد اخشهای وزن  ه شاخص

انداز  نسب  عقاضمای   در ا   راستا اه ضرا ب داد ، اا عوهه اه (Hazari, 1970)  شود
افزود  آن اخمش،   نها   هر اخش و اه ضرا ب ستاند  ار اساس انداز  نسب  ارزش

خمش در کمل   لذا وزن پیونمد پسمی ، سمه  همر ا     (Jones, 1976)  شود وزن داد  م 
 افزود  است  اناارا   خواهی  داشت: عقاضای نها   و وزن در کل ارزش
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𝑙𝑖𝑗عناصر ماعر س میکوس لئونتیمو و   lijکه در آن 
𝑤      عناصمر وزنم  شمد  مماعر س

 است    iعقاضای نها   اخش  fiمیکوس لئونتیو و 

1

    w i
ij ij n

ij

v
g g

v


 

  (19) 

𝑔𝑖𝑗عناصر ماعر س میکوس گش و  gijکه 
𝑤      عناصر وزنم  شمد  مماعر س میکموس

است  پیوندهای پسی  و پیشمی    jافزود  و واردات اخش  مشموم ارزش vjگش و 
  ند:آ صورت ز ر اه دست م  وزن  اه

 :پیوند پسین وزنی
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 پیوند پیشین وزنی:

1

 
n

w w

i ij

J

DIFl g



  (21) 

                                                                                                                                 

1. Hazari 
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 ستانده-شاخص کشش داده 

سمتاند  هماننمد شماخص وزنم  در ههمت ارطمر  نممودن        -شش داد ک شاخص
همای   شد  و عحو  ار انداز  پیوندها، انداز  نسب  اخش نارسا   روش سنت  مطرح
گیرد  در روش سنت  امکان دارد اخش پیوند پسی  قوی  اقتصادی را نیز در نظر م 

عوهه نباشد و لذا حتم   مک افمزا ش      شد اما انداز  عقاضای نها   آن قاالداشته اا
درصد در عقاضای نها   چنی  اخش ، سمتاند  اقتصماد را امه میمزان نماچیزی       100

سمتاند  درهمه   -شمش عولیمد داد   کاناارا   شماخص   (1384 ،)ازازان  افزا ش دهد
ها و ه  از منظر نقش اخمش در   اهمیت هر اخش را ه  از نظر پیوند اا سا ر اخش

 1991در سمال   1متماس و شرسمتها   (1381 ،)ههانگرد  دهد عقاضای نها   نشان م 
 مک اخمش در اقتصماد میرفم      خص را ارای اولی  اار ارای عییی  اهمیت ا   شا
 & Mattas) آ مد  ار ا   اساس کشش عولید کل از رواا  ز ر اه دسمت مم     نمودند

Shrestha, 1991): 
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درصد عغییر در عولید کل ناش  از  ک درصد عغییمر در عقاضمای    TOE xyjکه در آن 
عقاضمای نهما      fjا  ماعر س میکوس لئونتیمو و   jو  iدرا ه  aijا ،  j   اخش نها

ixXها  عولید کل اخش xا  و jاخش     شش مستقی  کشش عولید کل اه کاست
شش مستقی  عبارت است از درصد عغییر در کشود   شش غیرمستقی  عقسی  م کو 

ییر در عقاضای نها   همان اخمش و از رااطمه   ناش  از  ک درصد عغ j عولید اخش
 شود:  ز ر محاسبه م 

i
xjyj jj
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 عناصر قطر ماعر س میکوس لئونتیو است    aijا  و  jعولید اخش  xjکه در آن 

 ضرایب فزاینده خالص 

در پژوهش استرهاون و استلدر ضرا ب فزا ند  عقاضمامحور کمه از هممع سمتون      

                                                                                                                                 

1. Mattas & Shrestha 
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m'xصورت  س میکوس لئونتیو اهماعر 
-1

(I – A)
در رااطمه   mکه  آ د اه دست م  1-

1'm x L    ( درواقع ضمر ب فزا نمد  عولیمدm=x  ضمر ب فزا نمد  ارزش )    افمزود
(m=v( ضر ب فزا ند  اشتغال )m=1      و     اسمت  در ا م  رااطمه اما فمرم )m=x 

1xxعوان  م  L iL      ینم  هممع سمتون  مماعر س میکموس      را ایمان کمرد کمه 
m'xعبارت لئونتیو  

-1
(I – A)

اند؛ ز را اه کمار   شد  ضرا ب فزا ند  ناخالص میرف  1-
اردن ا   ضرا ب ههت عییی  اهمیت  ک اخش، منشر اه امرآورد امیش از انمداز     

مطمرح  ها مفهو  ضرا ب فزا ند  خمالص را   شود  اناارا   آن ها م  اهمیت آن اخش
صمورت ز مر عیر مو     اند که در مورد عولید در الگوی عقاضامحور لئونتیو اه نمود 

 :شود م 
  1  1  n

d cm e I A f   (24) 

𝑚𝑑که 
𝑛  ،ضرا ب فزا ند  خالص عقاضامحورe (I – A)

ضرا ب فزا ند  ناخالص، و  1-
< fc >     عقاضمای   ک ماعر س قطری است که درا ه روی قطمر اصمل  آن را کسمر

اا مد دقمت کمرد کمه در      دهمد   عشمکیل مم    fj / xjها ار ستاند   ین   نها   فیالیت
افزود  و اشمتغال الز  اسمت کمه ااتمدا ا م        صورت محاسبه ضرا ب فزا ند  ارزش

ارا   ضرا ب فزا ند  مراوطه اا مد در  انا (1394  ،)صادق  ضرا ب استاندارد شوند
افزود  و  ا اشتغال ار عولید اخش  ضر  شوند  لذا ضرا ب فزا ند   میکوس ارزش
 :شود صورت ز ر عیر و م  خالص کل  اه

  1 1'   ˆ1  n

d c c cm m I A m f    
  (25) 

همچنی 
1' ˆ

cm m x   است 

 های وابسته به اندازه روش 

عاکنون مطرح شدند  ا همانند رو کمرد اول فقم  امر مبمادالت      ها   که کلیه روش
فقم   شمد  در رو کمرد دو ،     چون سه روش مطرح شد  و  ا ه  ای متمرکز واسطه

های مبتن  ار  اند  روش ها را در نظر گرفته افزود  اخش وزن عقاضای نها   و ارزش
متناسمب اما    را ز ستندین های کلیدی ده  نیز مییار مناسب  ارای ارز اا  اخش وزن

امه هممی  ههمت      شمود  مم     شناسما   متفماوع  یدیم های کل اخش ، ده نوم وزن



 1397پاییز  ♦ وششم بیستشماره  ♦م تفهسال  ♦ راهبرد اقتصادی     150

 اند  های مبتن  ار انداز   ا حذ  فرض  میرف  و عوسیه  افته روش

 حذف فرضی کلی 

هما   عیمدادی از اخمش   ا م اخمش و   ک م صورت است که    روش اه ا   اساس ا
شود   م   تاند  کل اقتصاد اررسها ار کاهش س شد  و سپس عأثیر حذ  آن  حذ 

 ، قبمل و ایمد از حمذ  فرضم     ماند یهای ااق از اخش ک ستاند  هر سه لذا اا مقا
 (1395 ،کیم ن یموسو و  )صادق  نمود  اا شد  را ارز اخش حذ  تیعوان اهم م 

شمد  اسمت و     اع  است که اسیار مورد عمدقیق واقمع  اخش ، از موضوع نوم حذ 
هما   ای اه احصمای ا م  روش   دارای رو کردهای متفاوع  است  میلر و لهر در مقاله

 7انمد  ا م     روش را ایمان نممود    7که در پا مان   (Miller; Blair,  2009) اند پرداخته
، (Cella, 1984)، (Schultz, 1977)اه طور مختصر و اه شرح ماعر س  از منااع  روش

(Meller, Patricio; Marfan, Manuel: 1981) ،(Milana, 1985)، (Dietzenbacher, 

Erik; van der Linden, 1997) ،(Heimler, 1991) اند از: عبارت 
1a

22

0 0
A

0 A

 
  
   

112a

22

A 0
A

0 A

 
  
   

122

22

0 A
A

0 A

b  
  
   

2c

21 22

0 0
A

A A

 
  
   

113a

21 22

A 0
A

A A

 
  
   

11 123b

22

A A
A

0 A

 
  
   

123

21 22

0 A
A

A A

c  
  
   

 

 ییحذف فرضی جز 

روش حمذ  فرضم  کلم  را ایمان     از  انتقماد مقاله خمود، سمه    درد ازنباخر و لهر 
اولی  مشکل ا   است که روش حذ  فرضم    (2013د ازنباخر و لهر، )  اند نمود 

، عطااق و سازگاری اندک  اا مشاهدات عال  واقع دارد ز را در دنیمای واقیم ،   کل 
ود  طور کامل از اقتصاد حذ  ش  گا  شاهد آن نبود  و نیستی  که  ک اخش اه هیچ

عنوان مییماری ههمت سمنشش     نارسا   دو  عبارت است از عأکید ار ستاند  کل اه
که طبمق مبمان  اقتصمادی     واسطه وهود  ا حذ  کامل  ک اخش  عغییرات رفا  اه

ای  ، مبمادالت واسمطه  شودکه  ک اخش محذو   درصورع عوهیه قوی ندارد  ثالثاٌ 
گمردد مماعر س    ر موهب م شود که ا   ام ها حذ  م  اخش مذکور اا سا ر اخش

  اند که مشاهدات عشرا  خح  آن را نشان داد  عر گردد ای کوچک مبادالت واسطه
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 اه همی  علل، روش حذ  فرض  هز   میرف  شد 
 افته را ارای عشز ه عحلیمل اثمرات    د ازنباخر و لهر روش حذ  فرض  عیمی 

عوس   ک اخمش   در گذشتههای  رفیت استفاد  کردند  محصوالع  که  محدود ت
شوند و  ا از منااع خار  از اقتصماد   شد  است، احتماالً  ا د گر عقاضا نم  عولید م 

کمه سمتاند     ها آن از (1395 ،)دهقان شورکند  شوند محل ، مانند واردات عأمی  م 
𝑥𝑘  استفاد  در فیالیت  ای مورد های واسطه  ااد، نهاد  کاهش مk ،𝑧𝑖𝑘   ارای عما(i 

ا  نیازهای مسمتقی   k ااند  در نتیشه، ستون  میزان درصد کاهش م  ها( نیز اه همان
   مانند  در ا   صورت خواهی  داشت: ادون عغییر ااق  م  Aاقتصاد ماعر س 

 

 
ikik

ik ik

k k

1 α zz
a a           i 1,2, ,n

x 1 α x


    

  (26) 

اممی    kهز عنصر قطری     است  عما  عناصر اه دهند  حذ  هز میادله ااال نشان
 j=1,2,…,n ااد که ا   امرای عممام     درصد کاهش م  α  انداز ، اهAسطر ماعر س 

(j≠k) :صاد ق است و خواهی  داشت   

 

 
kj kj

kj kj

j j

z 1 α z
a a

x 1 α x


  

  (27) 

شمود و   عما صمد درصمد را شمامل مم       اخشم ، صمفر   مشخص است که ا   حذ 
0نوع ،  اه ≤ α ≤ αاست و در حالت  که  1 = a̅kjااشد، دار    1 = ارای عمما    0

j ≠ kوش حذ  فرض  کامل است  در نماد ماعر س، خواهی  داشت:، که همان ر  
´

kkA A αe b    (28) 

دد  مک و ممااق  عناصمر صمفر     امی  عنصر آن عم  kایانگر ارداری است که  𝑒𝑘که 
 هستند 

اناارا   دار   
´

kkI A I A αe b       کمه مماعر س      ازآنشما�̅�   مشمموم
هما     قبلم  و مماعر س د گمری اسمت، اما اسمتفاد  از روش       Aقسمت  از ماعر س 

طور خحصه در  مک اررسم  عمال  از     عوان میکوس لئونتیو را محاسبه کرد  اه م 
که  (1981هندرسون و سارل، ) آورد  شد  است 1981در سال  1هندرسون و سارل

                                                                                                                                 

1. Henderson and searle 
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  نتیشه آن داللت ار ا   موضوم دارد که:
´

kk

´

k k

αLe b L
L L

1 αb Le

 

  (29) 

عموان   پس از مشخص شدن ماعر س میکوس لئونتیو قبل و اید از عغییمرات، مم   
 fk̅ی  انمداز   عواند اه درصدی عرضه اخش ، م αمیزان عقاضای نها   در اثر کاهش 

  کاهش  ااد:
 k kf 1 α f    (30) 

که شاهد ا   کاهش در عقاضای نها   ااشی ، سمتاند     صورع  مشخص دراه طور 
x̅نیز اه میزان  − x :کاهش خواهد داشت که عبارت است از  

 x x L L f  
   (31) 

رها اسمتفاد   رفا  خانوا گیری افزود  کل ارای انداز  عوان از مییار ارزش  چنی  م ه 
  :اند طبق آنچه لهر و د ازنباخر محاسبه نمود  (1396 ،یمهاهر و  )عوسل  نمود

 i i i k i ik k k

i

VA VA v x x λ v l λ μ       % %

  (32) 

صورت نسمبت   ای است که اه افزود  ایانگر ضر ب ارزش viدر میادله فو ق، عبارت 
 گردد    ار ستاند  همان اخش محاسبه م اi افزود  اخش  ارزش

 تشریح مدل. 4

 شوک عرضه در صنعت باالدستی نفت و گاز. 4-1

اسمتخرا  نفمت خما  و    درصدی عرضه ار اخش  10زای  در ا   اخش عکانه ارون
مورد عحلیل قرار گرفته است  ا م  عکانمه همر دو نموم عقاضما  ینم         (3) ییگاز طب

استخرا  نفمت خما  و گماز    اقتصاد از اخش  های ای عک عک اخش عقاضای واسطه
  و عقاضای نهما   آن را عحمت عمأثیر قمرار داد  اسمت امه طموری کمه داد          ییطب

میلیمون ر مال    795،645،045میلیون ر ال اه  884،050،050ای ا   اخش از  واسطه
میلیون ر مال    75،938،533کاهش  افته است و عقاضای نها   آن نیز دچار کاهش 

  و یم یاستخرا  نفت خا  و گاز طبپس از ورود عکانه عرضه اه اخش اود  است  
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 ، کماهش   م محاسبه اثرات مستقی  و غیرمستقی  طبق چارچو  حذ  فرضم  هز 
مطلق ستاند  ا   اخش محاسبه شد و طبمق میمادالت عغییمرات ارزش افمزود  در     

 10.7افمزود  ا م  اخمش      افتمه، ضمر ب فزا نمد  ارزش    روش حذ  فرض  عیمی 
صمنا ع ااالدسمت ،    اخمش  6است  در ادامه نتا ج امروز ا م  عکانمه امر      ورد شد ارآ

 نشان داد  شد  است  دست  نفت و گاز دست  و پا ی  میان

 یعینفت خام و گاز طبهای انرژی از تکانه عرضه  تأثیرپذیری زیربخش. 1 جدول

 عنوان بخش ردیف
کاهش مطلق ستانده 
 بخش )میلیون ریال(

فزوده ا کاهش مطلق ارزش
 بخش )میلیون ریال(

درصد کاهش 
 افزوده بخش ارزش

 %8.73 27806104 85879133 پاالیشگاه 1
 %0.23 1169703 168307 تولید و توزیع گاز طبیعی 2
 %0.2 72095 20918 حمل و نقل از طریق لوله 3
 %0.18 2736898 253870 استخراج نفت خام و گاز طبیعی 4
 %0.18 828412 674713 پتروشیمی 5
 %0.04 17749 34825 حمل و نقل آبی 6

 های عحقیق منبع:  افته

ارزش افزود  کمل  و میلیون ر ال  88،405،005در اثر ا   عکانه، ستاند  کل اقتصاد 
صمنا ع   سه  درصد کاسته خواهد شد  10.49میلیون ر ال میادل  35،554،589نیز 

  میلیمون ر مال   87،031،766 اهشکاز ا   عکانه  دست  دست  و پا ی  ااالدست ، میان
ارزش افمزود   درصمد   9.56میمادل    لیون ر المی 32،630،959کاهش از ستاند  و 

 ، اود  است صنا ع نفت و گاز

 دستی نفت و گاز شوک عرضه در صنایع میان. 4-2

 حمل و نقل با لوله. 4-2-1

 حممل و نقمل از طر مق   درصدی عرضه ار اخش  10زای  در ا   اخش عکانه ارون
مورد عحلیل قرار گرفته است  ا   عکانمه همر دو نموم عقاضما  ینم  عقاضمای        لوله

و عقاضای  حمل و نقل از طر ق لولههای اقتصاد از اخش  ای عک عک اخش واسطه
 ای ا م  اخمش از   نها   آن را عحت عأثیر قرار داد  است اه طوری که داد  واسمطه 

ر مال کماهش  افتمه اسمت و     میلیمون   33،484،096 میلیون ر مال امه   37،204،551
میلیون ر ال  اود  است  پس از ورود  969،303 عقاضای نها   آن نیز دچار کاهش

و محاسمبه اثمرات مسمتقی  و     حممل و نقمل از طر مق لولمه    عکانه عرضه اه اخمش  
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 ، کاهش مطلق سمتاند  ا م  اخمش     غیرمستقی  طبق چارچو  حذ  فرض  هز
افممزود  در روش حمذ  فرضمم    محاسمبه شممد و طبمق میممادالت عغییمرات ارزش   

در  اسمت    امرآورد شمد    3.44افزود  ا   اخمش    افته، ضر ب فزا ند  ارزش عیمی 
دسمت    دسمت  و پما ی    صنا ع ااالدست ، میمان  اخش 6ادامه نتا ج اروز ا   عکانه ار 

 نشان داد  شد  است  نفت و گاز

 قل با لولهحمل و نهای انرژی از تکانه عرضه  تأثیرپذیری زیربخش .2جدول 

 عنوان بخش ردیف
کاهش مطلق ستانده 
 بخش )میلیون ریال(

افزوده  کاهش مطلق ارزش
 بخش )میلیون ریال(

درصد کاهش 
 افزوده بخش ارزش

 %4.41 22097915 3179636 تولید و توزیع گاز طبیعی 1
 %1.32 491516 142613 حمل و نقل از طریق لوله 2
 %0.03 101250 312709 پاالیشگاه 3
 %0.0004 190 372 حمل و نقل آبی 4
 %0.0001 533 434 پتروشیمی 5
 %0 582 54 استخراج نفت خام و گاز طبیعی 6

 های عحقیق منبع:  افته

ارزش افمزود  کمل   و میلیون ر مال   3،720،455در اثر ا   عکانه، ستاند  کل اقتصاد 
صمنا ع   سمه    درصد کاسته خواهد شمد  5.79میلیون ر ال میادل  22،971،918نیز 

از   میلیون ر مال  3،635،819 کاهشاز ا   عکانه  دست  دست  و پا ی  ااالدست ، میان
ارزش افمزود   درصمد   5.79میمادل    لیمون ر مال  می 22،691،985کماهش  ستاند  و 

 ، اود  است صنا ع نفت و گاز

 حمل و نقل آبی. 4-2-2

ممورد   نقل آام  حمل و درصدی عرضه ار اخش  10زای  در ا   اخش عکانه ارون
ای عمک   عحلیل قرار گرفته است  ا   عکانه هر دو نوم عقاضا  ین  عقاضای واسمطه 

و عقاضای نها   آن را عحت عمأثیر   حمل و نقل آا های اقتصاد از اخش  عک اخش
میلیون ر مال   33،526،502 ای ا   اخش از قرار داد  است اه طوری که داد  واسطه

هش  افتمه اسمت و عقاضمای نهما   آن نیمز دچمار       میلیون ر ال کا 30،173،852 اه
میلیون ر ال  اود  است  پس از ورود عکانه عرضمه امه اخمش     9،481،601 کاهش

و محاسبه اثرات مسمتقی  و غیرمسمتقی  طبمق چمارچو  حمذ        حمل و نقل آا 
فرض  هزئ ، کاهش مطلمق سمتاند  ا م  اخمش محاسمبه شمد و طبمق میمادالت         
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 افتمه، ضمر ب فزا نمد  ارزش     حذ  فرض  عیمی  عغییرات ارزش افزود  در روش
 اخمش  6در ادامه نتا ج اروز ا   عکانه امر   است  ارآورد شد  0.5افزود  ا   اخش 

 نشان داد  شد  است  دست  نفت و گاز دست  و پا ی  صنا ع ااالدست ، میان

 حمل و نقل آبیهای انرژی از تکانه عرضه  تأثیرپذیری زیربخش .3جدول 

 ن بخشعنوا ردیف
کاهش مطلق ستانده 
 بخش )میلیون ریال(

افزوده  کاهش مطلق ارزش
 بخش )میلیون ریال(

درصد کاهش 
 افزوده بخش ارزش

 %1.27 551280 1081657 حمل و نقل آبی 1
 %0.37 5615334 520869 استخراج نفت خام و گاز طبیعی 2
 %0.014 67304 54817 پتروشیمی 3
 %0.008 39672 5708 تولید و توزیع گاز طبیعی 4
 %0.005 1831 531 حمل و نقل از طریق لوله 5
 %0.003 8288 25598 پاالیشگاه 6

 های عحقیق منبع:  افته

ارزش افمزود  کمل   و میلیون ر مال   3،352،650در اثر ا   عکانه، ستاند  کل اقتصاد 
صمنا ع   سمه   درصد کاسمته خواهمد شمد     2.5میلیون ر ال میادل  9،186،310نیز 

از   میلیون ر مال  1،689،181 کاهشاز ا   عکانه  دست  دست  و پا ی  الدست ، میاناا
ارزش افزود  صنا ع درصد  1.68میادل   لیون ر المی 6،283،709کاهش ستاند  و 

 ، اود  است نفت و گاز

 دستی نفت و گاز شوک عرضه در صنایع پایین. 4-3

 تولید و توزیع گاز طبیعی. 4-3-1

گماز   ع م و عوز دیم عولدرصدی عرضمه امر اخمش     10زای  نه اروندر ا   اخش عکا
  مورد عحلیل قرار گرفته است  ا   عکانه هر دو نموم عقاضما  ینم  عقاضمای     ییطب

  و عقاضای ییگاز طب ع و عوز دیعولهای اقتصاد از اخش  ای عک عک اخش واسطه
 اخمش از  ای ا م   نها   آن را عحت عأثیر قرار داد  است اه طوری که داد  واسمطه 

میلیون ر مال کماهش  افتمه اسمت و      190،183،930 میلیون ر ال اه 211،315،478
میلیون ر ال  امود  اسمت  پمس از     36،185،305 عقاضای نها   آن نیز دچار کاهش

  و محاسبه اثمرات مسمتقی  و   ییگاز طب ع و عوز دیعولورود عکانه عرضه اه اخش 
ش مطلق سمتاند  ا م  اخمش    غیرمستقی  طبق چارچو  حذ  فرض  هزئ ، کاه

محاسمبه شممد و طبمق میممادالت عغییمرات ارزش افممزود  در روش حمذ  فرضمم      
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در  اسمت   امرآورد شمد    6.95 افته، ضر ب فزا ند  ارزش افزود  ا   اخمش   عیمی 
دسمت    دسمت  و پما ی    صنا ع ااالدست ، میمان  اخش 6ادامه نتا ج اروز ا   عکانه ار 

 نشان داد  شد  است  نفت و گاز

 تولید، توزیع و انتقال گازهای انرژی از تکانه عرضه  تأثیرپذیری زیربخش. 4جدول 

 عنوان بخش ردیف
کاهش مطلق ستانده 
 بخش )میلیون ریال(

افزوده  کاهش مطلق ارزش
 بخش )میلیون ریال(

درصد کاهش 
 افزوده بخش ارزش

 %3.22 1171941 340037 حمل و نقل از طریق لوله 1
 %2.32 10980350 8943121 پتروشیمی 2
 %0.61 3058680 440109 تولید و توزیع گاز طبیعی 3
 %0.31 136807 268427 حمل و نقل آبی 4
 %0.26 842242 2601263 پاالیشگاه 5
 %0.09 1435399 133145 استخراج نفت خام و گاز طبیعی 6

 های تحقیق منبع: یافته

ارزش افزود  کمل  و میلیون ر ال  21،131،548در اثر ا   عکانه، ستاند  کل اقتصاد 
صمنا ع   سه  درصد کاسته خواهد شد  13.01میلیون ر ال میادل  29،881،515نیز 

  میلیمون ر مال   12،726،101 کاهشاز ا   عکانه  دست  دست  و پا ی  ااالدست ، میان
ارزش افمزود   درصمد   6.84میمادل    لیون ر المی 17،625،419کاهش از ستاند  و 

 ، اود  است گاز صنا ع نفت و

 پاالیشگاه. 4-3-2

ممورد عحلیمل    پاال شگا درصدی عرضه ار اخش  10زای  در ا   اخش عکانه ارون
ای عمک عمک    قرار گرفته است  ا   عکانه هر دو نوم عقاضا  ینم  عقاضمای واسمطه   

و عقاضای نها   آن را عحت عمأثیر قمرار داد     پاال شگا های اقتصاد از اخش  اخش
 میلیمون ر مال امه    410،312،334 ای ا م  اخمش از   ه داد  واسمطه است اه طوری ک

 میلیون ر ال کاهش  افته است و عقاضای نها   آن نیز دچار کاهش 369،281،100
میلیممون ر ممال  اممود  اسممت  پممس از ورود عکانممه عرضممه اممه اخممش  90،023،336

و محاسبه اثرات مستقی  و غیرمسمتقی  طبمق چمارچو  حمذ  فرضم        پاال شگا 
، کاهش مطلق ستاند  ا   اخش محاسبه شد و طبق میادالت عغییرات ارزش   هز

 افته، ضر ب فزا ند  ارزش افزود  ا   اخمش   افزود  در روش حذ  فرض  عیمی 
صنا ع ااالدست ،  اخش 6در ادامه نتا ج اروز ا   عکانه ار  است   ارآورد شد  0.32
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 است  نشان داد  شد  دست  نفت و گاز دست  و پا ی  میان

 پاالیشگاههای انرژی از تکانه عرضه  تأثیرپذیری زیربخش .5 جدول

 عنوان بخش ردیف
کاهش مطلق ستانده 
 بخش )میلیون ریال(

افزوده  کاهش مطلق ارزش
 بخش )میلیون ریال(

درصد کاهش 
 افزوده بخش ارزش

 %1.66 7865290 6406011 پتروشیمی 1
 %1.33 579475 1136978 حمل و نقل آبی 2
 %0.5 185189 53732 حمل و نقل از طریق لوله 3
 %0.33 1094538 3380481 پاالیشگاه 4
 %0.32 1627087 234119 تولید و توزیع گاز طبیعی 5
 %0.30 4615180 428097 استخراج نفت خام و گاز طبیعی 6

 های عحقیق منبع:  افته

ارزش افزود  کمل  و ل میلیون ر ا 41،031،233در اثر ا   عکانه، ستاند  کل اقتصاد 
صمنا ع   سه  درصد کاسته خواهد شد  17.79میلیون ر ال میادل  76،402،494نیز 

  میلیمون ر مال   11،639،418 کاهشاز ا   عکانه  دست  دست  و پا ی  ااالدست ، میان
ارزش افمزود   درصمد   4.49میمادل    لیون ر المی 15،966،760کاهش از ستاند  و 

 ست ، اود  اصنا ع نفت و گاز
همای حاصمل از پماال ش نفمت خمود       های مرعب  اا پاال ش و فمراورد   فیالیت

« های پاال ش  عولید فراورد »و « های کور  کک پزی عولید فراورد »عحت دو اخش 
شود  اخش دو  اع  از پاال شگا  نفت و گاز است چرا که ار اساس نوم  عقسی  م 

همای پاال شم  شمامل     راورد های ف عولیدات ا   اخش شکل گرفته است  ز راخش
عولید انز  ، انز   ادون سر ، انمز   سموپر، انمز   موعمور، اوعماد  ، پمارافی ،       

ها، روغ  آروماعیک، روغم  ماشمی ،    پروپان، پروپیل ، عصفیه روغ  سوخته، ححل
روغ  موعور، سوخت هت، قیر، گاز اعان، گاز اعمیل ، اوعمان، اموعیل ، گماز مما ع،      

ااشمد    زوت، نفت سفید، نفت سیا ، نفت کمور  و وازلمی  مم    گازو یل، گر س، ما
 (2008، ورهن چهار، ISICاندی  )طبقه

 پتروشیمی. 4-3-3

مورد  پتروشیم ساخت درصدی عرضه ار اخش  10زای  در ا   اخش عکانه ارون
ای عمک   عحلیل قرار گرفته است  ا   عکانه هر دو نوم عقاضا  ین  عقاضای واسمطه 

و عقاضمای نهما   آن را عحمت     پتروشمیم  ساخت د از اخش های اقتصا عک اخش
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 463،511،454 ای ا م  اخمش از   عأثیر قرار داد  است امه طموری کمه داد  واسمطه    
میلیون ر ال کاهش  افته است و عقاضمای نهما   آن    417،160،309 میلیون ر ال اه

ه میلیون ر ال  اود  است  پس از ورود عکانمه عرضم   53،309،695 نیز دچار کاهش
و محاسبه اثرات مستقی  و غیرمستقی  طبق چمارچو    پتروشیم ساخت اه اخش 

حذ  فرض  هزئ ، کاهش مطلق ستاند  ا   اخش محاسبه شد و طبمق میمادالت   
 افتمه، ضمر ب فزا نمد  ارزش     عغییرات ارزش افزود  در روش حذ  فرض  عیمی 

 اخمش  6   عکانه ار در ادامه نتا ج اروز ا است   ارآورد شد  1.2افزود  ا   اخش 
 نشان داد  شد  است  دست  نفت و گاز دست  و پا ی  صنا ع ااالدست ، میان

 پتروشیمیهای انرژی از تکانه عرضه  تأثیرپذیری زیربخش .6جدول 

 عنوان بخش ردیف
کاهش مطلق ستانده 
 بخش )میلیون ریال(

افزوده  کاهش مطلق ارزش
 بخش )میلیون ریال(

درصد کاهش 
 بخش افزوده ارزش

 %2.01 9503157 7739997 پتروشیمی 1
 %0.59 215556 62543 حمل و نقل از طریق لوله 2
 %0.31 4666183 432828 استخراج نفت خام و گاز طبیعی 3
 %0.22 722708 2232084 پاالیشگاه 4
 %0.21 1074944 154672 تولید و توزیع گاز طبیعی 5
 %0.11 51459 100967 حمل و نقل آبی 6

 های عحقیق نبع:  افتهم

ارزش افزود  کمل  و میلیون ر ال  46،351،145در اثر ا   عکانه، ستاند  کل اقتصاد 
صمنا ع   سه  درصد کاسته خواهد شد  26.04میلیون ر ال میادل  73،589،987نیز 

  میلیمون ر مال   10،723،091 کاهشاز ا   عکانه  دست  دست  و پا ی  ااالدست ، میان
ارزش افمزود   درصمد   3.48میمادل    لیون ر المی 16،234،007ش کاهاز ستاند  و 

 ، اود  است صنا ع نفت و گاز

 گیری بندی و نتیجه جمع

الملل  ار ها گا  و ژ  ا ران و دارا اودن کشورمان از  مطالیات مختلو نهادهای ای 
ذخا ر هیدورکران  ممتاز عأکید دارد اه طوری که کشور ا ران اا در اختیمار داشمت    

عر لیمون   34چنمی    میلیارد اشمکه ذخما ر قاامل استحصمال نفمت خما  و هم         157
میلیارد میادل اشکه نفت  363مترمکیب گاز طبیی  و در مشموم اا ارخورداری از 

ااشمد  ا م     خا ، ازرگتر   کشور دارند  ذخا ر متیمار  هیمدروکران  ههمان مم     
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همای اسمیاری امود      الشوری خود، دچار چ پتانسیل االقو ، در مسیر عوسیه و اهر 
الملل ، همه امر چالشم     های عقاضای ای  های قیمت  و ارز عا شوک است  از شوک

همای اخیمر،    اودن عوسیه ا   صنیت و ژ ، عصر   دارند  از سموی د گمر در سمال   
  همای متمداول شمد     ها   متفماوت از شموک   صنیت نفت و گاز کشور، دچار شوک

هما، عحمر      ت و گماز، عحمر   پتروشمیم    های صمنا ع ااالدسمت  نفم    است  عحر  
ران ، اخحل فن  و فیز ک  در انتقال نفت و گماز   ها، عحر   خطوط کشت  پاال شگا 

خیمز و       سوزی مخمازن، امروز زلزلمه و سمیل در منماطق نفمت       از خ  لوله، آعش
همای ممورد اررسم  در     هما   هسمتند کمه عفماوت مماهوی اما سما ر شموک         شوک

های هانب عرضه هستند  ا   پژوهش در  ند و اساساً شوکهای گذشته دار پژوهش
همای هانمب عرضمه در صمنا ع ااالدسمت ،       عحش ارای محاسبه اثرات اروز شموک 

 دست  است  دست  و پا ی  میان
زا در علم  اقتصماد، اسمتفاد  از     های امرون  عر   استرهای اررس  شوک از مه 

کند   ظر ه عیادل عموم  عمل م ستاند  است که در استر ن-ساز داد  های شبیه مدل
اسمت کمه در      م ا   م اا عیمادل هز  سه در مقا  مدل عیادل عموم ت مز عر   مه 

   اشموند و انماار    م  یمستق راتییها منشر اه عغ شود شوک م  فرم   عیادل هز
ثاامت   هما  ممت یقی  هیاق لیدل  یندارند و اه هم  عوهه دار و قاال  مین یاثر درآمد

مصدا ق   فرض  یچن  عیادل عموم یها لیکه در مورد عحل    در حالمانند م   ااق
امه طموری کمه     شمود  اقتصاد در نظر گرفته م کل و مشموم عیامحت اخش   ندارد

عحمت عمأثیر    -مستقی   ا غیرمسمتقی  –های اقتصاد را   ک شوک عرضه، عما  اخش
های  عر   مدل رو در ا   پژوهش،  ک  از هد دعر   و متق  دهد  از همی  قرار م 

همای عرضمه    سمازی شموک   ارز اا  اخش  ین  روش حذ  فرض  هز   در مدل
درصمدی   10سازی شد  اثرات عکانمه   است  در مدل شبیه مورد استفاد  قرار گرفته 

دسمت  نفمت و گماز، طبمق      دسمت  و پما ی    اخش اصل  صنا ع ااالدست ، میان 6ار 
 1396اه سال  RASآماری  نیمه که از طر ق روش–ا ران  1390ستاند  -هدول داد 

 است: اررس  شد که نتا ج مختصر آن اه شرح ز ر اود   -هنگا  شد اه 
درصمد   10.49ار اثر شوک هانب عرضه در اخش نفت خا  و گاز طبیی  ( 1
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 9.56درصد،  10.49شود اه طوری که از ا    از کل ارزش افزود  اقتصاد کاسته م 
افمزود    درصمد از ارزش  0.93از اسمت و عنهما   درصد آن متیلق اه صنا ع نفت و گ

گیمری از سما ر    چنمی  اما اخمتح  چشم      شود  ه  صنا ع غیر نفت و گازی ک  م 
 افزود  خواهد شد  صنا ع نفت ، اخش پاال شگاه  کشور دچار افت عولید ارزش

نتا ج اروز شوک عرضه در اخش حمل و نقل اا لوله، امه عنموان  کم  از    ( 2
دست  نفت و گاز نشان داد که عقر با عما  اثمر آن امر صمنا ع     انهای صنا ع می اخش

ا   حوز  خواهد اود اه طوری که عنها اخش عولید و عوز ع گاز طبیی  اما کماهش   
درصمدی   1.32افزود  و حمل و نقل از طر ق لوله اا کماهش   درصدی ارزش 4.41

 5.79شود و ا   در حال  اسمت کمه کمل کماهش ارزش افمزود  کشمور        مواهه م 
 درصد اود  است 

دسمت   ینم  حممل و نقمل آام  در       در ادامه اخش د گری از صنا ع میمان ( 3
افمزود  کمل    درصدی عرضه قرار گرفت  ار اثر ا   شموک ارزش  10میرم شوک 

همای   درصد آن متیلق امه اخمش   1.68درصد کاهش داشته است اه طوری که  2.5
اود  است  نکته حائز اهمیت  ها درصد آن متیلق اه سا ر اخش 0.82نفت و گاز و 

 در ا   مدل، اثرپذ ری شد د و مضاعو خود اخش در اثر ا   شوک اود  است 

دست  نفت و گماز ممورد عمدقیق     های پا ی  ها، اخش در ادامه اررس  شوک( 4
درصدی عرضه در اخش عولید و عوز ع گاز طبییم ، سمبب    10قرار گرفت  شوک 

درصدی در صنا ع نفمت و   6.84اقتصاد و  افزود  در کل درصدی ارزش 13کاهش 
و « حمممل و نقممل از طر ممق لولممه»گمماز شممد  اسممت  در ا مم  اررسمم  دو اخممش  

 اند  اا اختح  ایشتری از سا ر صنا ع نفت و گاز، اثرپذ ر اود « پتروشیم »

هما   درصدی عرضمه امر پاال شمگا     10در پنشمی  مدل، اثرات ورود شوک ( 5
درصدی ارزش افمزود  کمل اقتصماد و     17.79ش اررس  شد  ا   شوک ااعر کاه

های نفت و  درصدی صنا ع نفت و گاز شد  است  اثرپذ رعر   اخش 4.49کاهش 
درصد کاهش 1.33درصد و حمل و نقل آا  اا 1.66گاز نیز اه عرعیب پتروشیم  اا 

 افزود  اود  است  ارزش

عرضه  است که شوک آخر   صنیت از صنا ع نفت و گاز، پتروشیم  اود ( 6
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درصدی ار آن وارد شد  ار اثر ا   شوک، ایشتر   کاهش ارزش افزود  اقتصاد  10
درصمد متیلمق امه    3.48درصد محاسبه شد کمه از ا م  میمان     26.04ا ران اه میزان 

اخش صنا ع نفت و گماز نیمز    6عوان گفت  صنا ع نفت و گاز اود  است  عقر باً م 
 اند  اه طور متوازن  از ا   شوک اثر پذ رفته

سمازان   گیمران و عصممی    گمذاران، عصممی    طبق نتا ج اه دست آمد  اه سیاست
ها را اه طور منحصر در خود اخش نبیننمد و   شود اوالً اثر شوک اقتصادی عوصیه م 

آثار غیرمستقی  آن ار صنا ع د گر را لحاظ نما ند  ثانیاً اا عوهه اه کاهش عصاعدی 
اا سمت اهتمما     دست ، م  دست  و پا ی  میان افزود  در صنا ع ضر ب فزا ند  ارزش

کارهمای عمد     عمر   را   عمر   و پا مه   مضاعف  اه ا   صنا ع داشمت  ثانیماً از مهم    
عمر   های مختلو و اه میزان ک  اثرپذ ری قوی  ک اخش، عوز ع آن شوک در اخش

همای   حمل  است که از طر ق عوسیه زنشیر  عأمی  میسمر اسمت  راایماً از د گمر را     
عرضمه، ا شماد عکانمه همزممان عقاضما اسمت        ها در اراامر عکانمه    وری اخشآ عا 
شمود در امتمداد ا م      چنی  اه پژوهشگران حوز  نفت و گماز نیمز پیشمنهاد مم      ه 

چنمی  پژوهشمگران و مدلسمازان     های مثبت نیز اررس  شوند  ه  سازی، شوک مدل
فرض  هز   اما  ها را در مدل هیبر دی حذ   عوانند اررس  شوک ستاند  م -داد 

زا  دهند اه طوری که میزان آلفا که در حذ  فرض  هز   ارون اقتصادسنش  انشا 
 های زمان  کشور، ارآورد شود  است، طبق سری

 



 

 

 ها نوشت پی
کنند  نخستی  مدل اقتصمادی )همدول    عنوان اادام ( اهfrancois Quesnayفرانسوا کنه )  1

اقتصماد )مکتممب   و رهبمر نخسممتی  مکتمب فکمری در    1758اقتصمادی( در سمال   
 شد  است   طبیییون( شناخته

( اه دلیل شرا   هنگ ههان  دو  که نیاز کشمورها امه   Richard stoneر چارد استون )  2
اود گزارش  دراار  چگونگ  محاسبه درآمد ملم    افته  ش محاسبه درآمد مل  افزا

مراموط امه آن و وااسمتگ  متقاامل      یهما  و محصول ناخالص داخلم  و حسما   
ت اصل  سیست  اقتصادی اه کمیته آمارهای درآمد مل  مشمع ملل پیشمنهاد  مبادال

مورد عصو ب کمیته مزامور قمرار گرفمت  ا م       1947داد که ا   گزارش در سال 
 ( شد SNAمل  ) یها گزارش منشأ اصل  پیدا ش سیست  حسا 

شمود    ستاند  ا ران و اسیاری از کشورها، گاز در دو اخمش ذکمر مم    -  در هداول داد 3
( است و اخمش دو  کمه ذ مل پما ی      primaryمنظور از گاز طبیی ، انرهی اولیه )

 شود، گاز فراوری شد  است  دست  محاسبه م 

 منابع
امرآورد اثمر     1386  اقبال ، عباس  کتا  ، اشرف  اهلل ویس ، اسحم   یرح وند، محمد احمد

کشور اا استفاد   یهاخانوار نه ار نرخ عور  و هز یانره یها حامل متیق ش افزا
  78–5 :(7) 76-75 یمشله اقتصاد ،ستاند -از مدل داد 

اصمحح   ریعمأث   1392  محممد  خبمازان،  یمحممد    یحس ، صادق  دیمش ، اندارگل  اسحم
-اا استفاد  از هداول داد  یمختلو اقتصاد یها ار اخش یانره یها حامل متیق

  106–85 :(13) 47( ارد )رشد و عوسیه پا یاقتصاد یپژوهشها ،ستاند 
 یها شقو ق مختلو نحو  منظور کردن واردات و روش  اا ارز  1391  اصغر  عل ،  اانو

 :(8) 4 یاقتصاد یگذار استیس ،1380ار هدول متقارن سال  دیکأآن اا ع کیعفک
31–74  

روش  یریامه کمارگ    1388  مان دایآزاد، سم   محمد ، ممقان یاصغر: هلودار  عل ،  اانو
 یها پژوهش ،یاقتصاد یها اخش  یشیو پ  یپس یوندهایدر سنشش پ ژ  و اردار

  77–53 :(41) 13 ران ا یاقتصاد
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 یهما  اخمش    شناسا  1386   مشتب ، محقق  محمد ، ممقان یهلودار  اصغر  عل ،  اانو
 ،عقاضما و عرضمه اقتصماد    یهما  طمر     و نو  سنت یکردها رو یار مبنا یدیکل

  30–1 :(7) 23( دار د و عوسیه پا)رش یاقتصاد یها پژوهش
و الموک   یالموک انمره    یرااطه ا  کم  اررس  1386   مشتب ، محقق  اصغر  عل ،  اانو

 یاقتصماد  یها پژوهش ،و هند ران ستاند : عشراه ا-داد  یاطحعات در قالب الگو
  74–53 :(9) 33 ران ا

 94و اودهه  یز ارنامه ر ،نرا نقش حمل و نقل در اقتصاد ا لیعحل  1384  فاطمه ازازان،
(10): 53–78  

و  ران م ا  ممال   اهتمماع  یحسماادار  س مماعر   1394  شمهپر، زهمرا    فیس  فاطمه ازازان،
  34–1 :(59) ینامه اقتصاد پژوهش ،آن در اقتصاد یکاراردها

اما   ران م اخش سحمت در اقتصاد ا گا  ها  اا ارز  1396  سا پر ،یمهاهر ه سحل ، عوسل
 29 یرشمد و عوسمیه اقتصماد    یها پژوهش ،  هز  از روش حذ  فرضاستفاد  

(8): 77–96  
ممدل   ی)امر مبنما   ران م ا  صمنیت  یدیکل یها تیفیال   شناسا  1381  ار اسفند ههانگرد،

  70–45 :(10) 21 یاقتصاد یها استیو س ها پژوهش ،ستاند ( -داد 
  ران ا  اسحم یوراانک مرکز همه :ستاند   عهران-: هداول داد  مل یها حسا 
قطمب رشمد اما     ه م نظر  اررسم   1393 (.Eds)  محممود  ،یهمهیر  لقب، فاطمه یخسرو

  کم یالکترون  کنفرانس ملم  ،ران رشد در ا یها قطب یشکل گیر ی اررس  سااقه
  یاولم ، یو شهرسماز  یمیممار  ،یز م و ارناممه ر  ایم در علمو  هغراف  دار عوسیه پا

و  یمیمممار ،یز ممو ارنامممه ر ایممهغرافدر علممو   دار ممعوسممیه پا  کنفممرانس ملمم
   عهران یشهرساز

در سمنشش   افتمه    یعیمم   روش حذ  فرضم  یریکارگ  اه  1395  حس   شورکند دهقان
  یدانشکد  علو  اقتصاد ، دانشگا  عحمه طباطبائ ،ران اقتصاد ا یها اخش تیاهم

  1393   علم  ، نهمدا  صادق  هیهور ، مرض اهاءلو  اخح ق، رحمان خوش  مرادیعل ، ف شر
محاسبه   عیادل عموم کرد ار اشتغال: رو یانره یها حامل متیق ش افزا  اا ارز
  188–159 :(4) 16 یاقتصاد یمدل ساز قاتیعحق ،ر پذ

  211-148، زانیم  حقوق ادیعهران: ان ،حقو ق نفت و گاز  1395   یعبدالحس ،یرویش
گرو  اقتصماد  مطالیات اقتصادی ) ،ران اقتصاد ا یها اخش تیماه  1394  نرگس ، صادق

  66–1 :(1کحن و مدلسازی( )
امردار   ، سمنت  یهما  روش  قیعطب  اررس  1395  یهاد دیس ک،ین یموسو  نرگس ، صادق

 ران م ا یاقتصماد  یها پژوهش ،یدیکل یها در سنشش اخش  و حذ  فرض ژ  و
69 (21): 173–208  

قاامل    ممدل عیمادل عمموم     اسم شن روش  1385    ریشم  نمژاد،  یمصر  لیدکمیس ، بیط
  132–103 :(3) 8 یاقتصاد مقدار ،و کارارد یعئور (CGEمحاسبه )

 لیم عحل  1392    کمر  ، شان آذراا  اخح ق، رحمان خوش  مرادیعل ، ف شر  شهرا  ، نیمی
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 ی (: مطالیمه SFEعیمادل نگاشمت عرضمه )    کرد ار ق در چارچو  رو یاازار انره
  84–59 :(4) 14 یاقتصاد یساز مدل تقایعحق ،اصفهان ی منطقه یمورد

اما امه    ران م در اقتصماد ا  یاخش انره گا  ها  اا ارز  1398  سشاد ، رهب  داوود منظور،
 :(9) 35 یاقتصاد یمدل ساز قاتیعحق ،افته   یعیم  روش حذ  فرض یریکارگ

69–110  
  اا م ارز  1392  محممد  ، ممقمان  یهلمودار   اصغر  عل ،  اانو  رضا ، نژاد عرکمان  ول

: اسمتان  ی)مطالیمه ممورد   ژ  م اما اسمتفاد  از روش امردار و     اخش  یا یوندهایپ
 :(2سمااق( )  یاقتصماد  یهما  )پمژوهش  دار رشد و عوسیه پا یها پژوهش ،عهران(

37–59  
Basu 2002. An analysis of energy use and its Relationship to changes in 

economic structure: The Canadian example between 1971 and 1990. In 

international Input-Output Conferences  
Beyers, William B. 1976. Empirical identification of key sectors: some further 

evidence. In Environment and Planning A 8 (2), pp. 231–236  
Cardenete, Manuel Alejandro; Guerra, Ana-Isabel; Sancho, Ferran 2012. 

Applied general equilibrium: Springer  
Cella, Guido 1984. The input‐output measurement of interindustry linkages. In 

oxford Bulletin of Economics and Statistics 46 (1), pp. 73–84  
Chenery, Hollis; Watanabe, Tsunehiko 1958. International comparisons of the 

structure of production. In Econometrica: Journal of the Econometric 

Society, pp. 487–521  
Cuihong, Yang; Jiansuo, Pei (Eds.) 2007. Import Dependence of Foreign 

Trade: A case of China. The 16thInternational Conference on Input-

Output Techniques. Istanbul, Turkey, July 2-6. Available online at 

https://studylib.net/doc/5886617/import-dependence-of-foreign-trade--a-

case-of-china #  

Dahl, Carol  2015. International energy markets: understanding pricing, 

policies, & profits: PennWell Books  
Deng, Guangyao; Lei, Xiaoting; Liu, Guanchun; He, Qiao 2017. Embodied 

carbon emissions accounting, decomposition, and allocation of 

responsibilities in global trade: Based on the generalized hypothetical 

extraction method. In Journal of Renewable and Sustainable Energy 9. 

DOI: 10.1063/1.4998993  
Deng, Guangyao; Ma, Yong; Zhang, Lu; Liu, Guanchun 2019. China’s 

embodied energy trade: based on hypothetical extraction method and 



 165ی...     دست دستی و پایین های جانب عرضه صنایع باالدستی، میان اثرگذاری متقابل شوک

structural decomposition analysis. In Energy Sources, Part B: 

Economics, Planning, and Policy 13. DOI: 10.1080/15567249. 
2019.1572836  

Dervis, Kemal; Melo, Jaime de; Robinson, Sherman; Mundial, Banco 1981. A 

general equilibrium analysis of foreign exchange shortages in a 

developing economy: World Bank  (443-444 )  

Deutsche Bank 2013. Oil & Gas for Beginners. In Germany: Deutsche Bank  
Dietzenbacher, Erik 1992. The measurement of interindustry linkages: key 

sectors in the Netherlands. In Economic Modelling 9 (4), pp. 419–437  
Dietzenbacher, Erik  2005. More on multipliers. In Journal of regional Science 

45 (2), pp. 421–426  
Dietzenbacher, Erik; Lahr, Michael L. 2013. EXPANDING EXTRACTIONS. 

In Economic Systems Research 25 (3), pp. 341–360. DOI: 

10.1080/09535314.2013.774266  
Dietzenbacher, Erik; van Burken, Bob; Kondo, Yasushi 2019. Hypothetical 

extractions from a global perspective. In Economic Systems Research. 

DOI: 10.1080/09535314.2018.1564135  
Dietzenbacher, Erik; van der Linden, Jan A. 1997. Sectoral and spatial linkages 

in the EC production structure. In Journal of regional Science 37 (2), pp. 

235–257  
Guerra, Ana-Isabel; Sancho, Ferran  2010. Measuring energy linkages with the 

hypothetical extraction method: An application to Spain. In 

Policymaking Benefits and Limitations from Using Financial Methods 

and Modelling in Electricity Markets 32 (4), pp. 831–837. DOI: 

10.1016/j.eneco.2009.10.017  
Hazari, Bharat R. 1970. Empirical identification of key sectors in the Indian 

economy. In The Review of Economics and Statistics, pp. 301–305  
Heimler, Alberto 1991. Linkages and vertical integration in the Chinese 

economy. In The Review of Economics and Statistics 73 (2), pp. 261–

267  
Henderson, Harold V.; Searle, Shayle R. 1981. The vec-permutation matrix, the 

vec operator and Kronecker products: A review. In Linear and 

multilinear algebra 9 (4), pp. 271–288  
Hirschman, A. O. 1988. The Strategy of Economic Development: Westview 

Press  



 1397پاییز  ♦ وششم بیستشماره  ♦م تفهسال  ♦ راهبرد اقتصادی     166

Jones, Leroy P. 1976. The measurement of Hirschmanian linkages. In The 

Quarterly Journal of Economics 90 (2), pp. 323–333  
Luo, Jianxi  2013. Which industries to bail out first in economic recession? 

Ranking US industrial sectors by the power-of-pull. In Economic 

Systems Research 25 (2), pp. 157–169  
Mattas, Konstadinos A.; Shrestha, Chandra M. 1991. A new approach to 

determining sectoral priorities in an economy: Input–output elasticities. 

In Applied Economics 23 (1), pp. 247–254  
Meller, Patricio; Marfan, Manuel 1981. Small and large industry: employment 

generation, linkages, and key sectors. In Economic Development and 

Cultural Change 29 (2), pp. 263–274  
Midmore, Peter; Munday, Max; Roberts, Annette  2006. Assessing industry 

linkages using regional input–output tables. In Regional Studies 40 (03), 

pp. 329–343  
Milana, Calro 1985. Direct and indirect requirements for gross output in input-

output analysis. In Metroeconomica 37 (3), pp. 283–292  
Miller, Ronald; Blair, Peter  2009. Input-Output Analysis. Foundations and 

Extensions. 2nd ed.: Cambridge university press  
Miller, Ronald; Lahr, Michael  2001. A TAXONOMY OF EXTRACTIONS. 

1st: Regional Science Perspectives in Economic Analysis  
Muñiz, Ana Salomé García; Raya, Antonio Morillas; Carvajal, Carmen Ramos 

2008. Key sectors: A new proposal from network theory. In Regional 

Studies 42 (7), pp. 1013–1030  
Olasoji, Azeez; Akpeji, Kingsley; Gaunt, C. T.; Oyedokun, D.T.O; Awodele, 

Kehinde; Folly, Komla 2018. Economy-Wide Assessment of the Impact 

of Electricity Supply Disruption Using Hypothetical Extraction  
Oosterhaven, Jan 2011. Export-driven Growth Pattern Rediscovery: the 

Decomposition of China's Imports for 1997-2005. In Environment and 

Planning 43, pp. 2971–2992  
Oxford Dictionary 1989. Oxford English dictionary. In Simpson, JA & Weiner, 

ESC  
Rasmussen, Poul Nørregaard 1956. Studies in inter-sectoral relations: North-

Holland  
Roland, GérardGérard 2013. Development Economics: Pearson  
Schultz, Siegfried 1977. Approaches to identifying key sectors empirically by 



 167ی...     دست دستی و پایین های جانب عرضه صنایع باالدستی، میان اثرگذاری متقابل شوک

means of input‐output analysis. In The Journal of development studies 

14 (1), pp. 77–96  
Tan, Raymond; Aviso, Kathleen; Michael Angelo, Promentilla; Krista Danielle, 

Yu; Joost, Santos 2019. Input-Output Models for Sustainable Industrial 

Systems. 1st: Springer  
Wong, Kai Seng Kelly; Lee, Chin 2009. Financial social accounting matrix: 

concepts, constructions and theoretical framework  
Zhao, Yuhuan; Zhang, Zhonghua; Wang, Song; Zhang, Yongfeng; Liu, Ya 

2015. Linkage analysis of sectoral CO2 emissions based on the 

hypothetical extraction method in South Africa. In Carbon Emissions 

Reduction: Policies, Technologies, Monitoring, Assessment and 

Modeling 103, pp. 916–924. DOI: 10.1016/j.jclepro.2014.10.061 


