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 چکیده

ترین مشکالتی است که با قرارگیری تحریم صادرات نفت ایران طی سالیان اخیر، یکی از مهم
های پذیری اقتصادی و ناکارآمدی فعالیت بخشاقتصاد تحت شرایط ویژه، منجر به وقوع آسیب

مستقیم شده است. در این پژوهش با استفاده از یک شاخص اقتصادی بطور مستقیم و غیر 
پذیری ستانده، به ارزیابی آسیب-ترکیبی بر مبنای سه مؤلفه در قالب کاربردی از رویکرد داده

-پرداخته شده است. سپس با ارزیابی وضعیت آسیب 1390های اقتصادی ایران در سال بخش

های بندی بخشیم صادرات نفت، اولویتهای اقتصادی در مواجهه با شوک تحرپذیری بخش
گذاری برای کسب حداکثر ها و سرمایهاقتصادی از منظر تأثیرگذاری بر عملکرد سایر بخش

دهد منفعت در اقتصاد پس از تحریم مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می
ی حاصل از پاالیش هاساخت کُک و فرآورده»های بخش ارزیابی شده بخش 26که از میان 

پذیری و به ترتیب کمترین آسیب« ایساخت شیشه و محصوالت شیشه»و « برق»، «نفت
درصد صادرات بخش نفت خام و گاز طبیعی را برای  70باالترین اولویت ناشی از کاهش 

عمده فروشی و خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و »های گذاری و همچنین بخشسرمایه
به ترتیب باالترین میزان « استخراج نفت خام و گاز طبیعی»و « و نقلحمل »، «کاالها
درصد صادرات بخش نفت خام  70پذیری و به تبع آن کمترین اولویت ناشی از کاهش آسیب

 اند.گذاری به دست آوردهو گاز طبیعی را برای سرمایه
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 مقدمه-1

ها و اعمال تشدید تحریم از ناشی مخاطرات تأثیر تحت های اخیراقتصاد ایران طی سال

های نفتی فشارهای اقتصادی ناشی آن مواجه شده است بطوری که در این میان تحریم

اند )مهدیلو بانکی بیشترین هزینه را بر اقتصاد ایران تحمیل نموده-های مالیتحریمپس از 

های اخیر قابل توجه بوده است، موضوعی که به خصوص در سال(. 1398، 1و همکاران

 بازار طریق از خارج، به ویژه دنیای با داخلی پیوندی اقتصادآن است که بر اثرگسترش هم
 هرگونه جهانی، اقتصاد تحوالت گاز( و میعانات و پتروشیمی(های نفتی فرآورده و نفت

و  سرایت داخلی اقتصاد به خارجی، دنیای با داخل اقتصاد روند مبادالت در محدودیت

با توجه به وابستگی ایران به بنابراین پذیری اقتصاد را فراهم کرده است. بنای آسیب

های اقتصادی ناشی از تحریم یپذیردرآمدهای حاصل از صادرات نفت، ارزیابی آسیب

  متفاوت حائز اهمیت است. زوایای از صادرات نفتی ایران

دهد. بر های اقتصادی، اقتصاد را تحت شرایط ویژه قرار میپذیریبروز این شکل از آسیب

های اقتصادی پذیریاین اساس، مطالعات اقتصادی در این حوزه به منظور سنجش آسیب

رایط ویژه، مانند تحریم صادرات نفت خام ایران، نیازمند الگوهایی است که بتوانند در ش

توانه آن، آثار اقتصادی به وجود آمده را مفروض قرار داده و به پش های اقتصادیمحدودیت

تر با قابلیت ها را در سطوح مختلف اقتصادی به عنوان یک تفسیر دقیقاین محدودیت

 سیاستگذاری باال، مورد سنجش قرار دهند. 
احتماال در  2پذیری اقتصادی ناشی از تبعات اقتصادی تحریم نفت ایرانبررسی آسیب

و ضروری است، اما منطقًا ریزان جذاب سطح کالن اقتصاد برای سیاستگذاران و برنامه

توان دهد. برای این منظور میهای اقتصادی به دست نمینمای روشنی از وضعیت بخش

از الگوهایی چون مدل تعادل عمومی به منظور توسعه نتایج و پیامدهایی مانند تحریم 

هایی ترین و در عین حال پرکاربردترین روشاستفاده نمود. یکی از سادهصادرات نفت خام 

که قادر به محاسبه آثار و تبعات اقتصادی یاد شده در چارچوب مبانی نظری اقتصاد سوانح 

                                                 
1 Mahdilo et al. (2019) 

تواند ابعاد متعدد دیگری )به عنوان نمونه از حیث نکته قابل توجه این است که تحریم نفتی عالوه بر صادرات می 2

گذاری( داشته باشد، اما مبحث مورد بررسی این پژوهش تحریم نفتی تنها از حیث صادرات است و اثر تحریم سرمایه

 باشد.گذاری قاعدتا نیازمند پژوهشی مجزا میتی بر سرمایهنف
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( 1IIMستانده غیر عملیاتی ) -باشد، مدل دادهستانده می-و مدلسازی تعادل عمومی داده

مطالعات مختلفی تا به امروز صورت گرفته که از است. در خصوص این مدل، پژوهش و 

(، 2014) 3(، یو و همکاران2004) 2توان به مطالعات سانتوس و هایمزجمله می

(، فاتورای و 2019) 6(، اوکویاما و یو2017) 5(، اوسترهاون2015) 4دیازنباخر و میلر

یافته از مدل  سازی تعمیمیک مدل IIMمدل ( و مانند آن اشاره نمود. 2019) 7همکاران

بار )اعم از ستانده است که به عنوان روشی جایگزین برای تجزیه و تحلیل آثار فاجعه-داده

های بین شود تا وابستگیستانده بکار گرفته می-طبیعی و انسانی( در چارچوب مدل داده

گیری بخشی طی یک شوک طبیعی یا اقتصادی )به عنوان نمونه تحریم نفتی( را اندازه

 حداقل با دو محدودیت مواجه است:  IIMبا این وجود، مدل  کند.

پذیری اقتصادی ناشی از تحریم صادرات ین روش به تنهایی قادر به سنجش آسیبا -اول

ی هاهای بخشی را بدون توجه به کلیدی بودن بخشنفت خام نیست، چرا که وابستگی

دهد و ران مدنظر قرار میتصاد ایها در تولید کل اقاقتصادی و وزن و اهمیت آن بخش

های اقتصادی ریزی برای بخشگذاری در خصوص برنامهعالئم ناقصی را برای سیاست

 ایران فراهم خواهد آورد.

پذیری تواند منجر به نتایجی در سنجش آسیبدل به تنهایی میمکاربرد این  -دوم

اس آن، لزومًا های اقتصادی ناشی از تحریم صادرات بخش نفت خواهد شد که بر اسبخش

گذار قرار سیاست پذیر در اولویتهایی که کلیدی نیستند، به عنوان بخش آسیببخش

ها ها را به وضعیت کلیدی بودن آنخواهند گرفت. در صورتی که وزن و اهمیت بخش

های اقتصادی یا بیش اضافه شود، نتیجه این نوع سنجش، کم برآورد نمودن ظرفیت بخش

های اقتصادی مانند تحریم نفت خواهد یت بخش در مواجه با شوکبرآوردی توان و ظرف

 بود.

منظور برون رفت از این مسئله در پژوهش حاضر، از یک روش ترکیبی مبتنی رو، بهاز این

                                                 
1 Inoperability Input-Output Model (IIM) 
2 Santos & Himes  
3 Yu et al.  
4 Dietzenbacher & Miller  
5 Oosterhaven  
6 Okuyama & Yu  
7 Faturay et al.  



 

 

 

 

 

 

 

  
     ...خاماز تحریم صادرات نفت های اقتصادی ایران ناشیپذیری بخشسنجش آسیب           38  

شود، که حاوی سه ( استفاده می2005) 1و روش پیشنهادی دیازنباخر IIMبر الگوی 

شرایط غیرعملیاتی، تأثیر کلیدی بودن بخش بیانگر اهمیت نسبی اقتصادی  شاخص تأثیر

باشد. بکارگیری سه مؤلفه یادشده، به دو پرسش می 2)بخش کلیدی( و تأثیر اندازه بخش

اساسی در این مطالعه پاسخ خواهد داد. اول آنکه، شوک تحریم صادرات نفت خام ایران 

هایی که تی تولید خواهد کرد؟ دوم آنکه، بخشهایی را وارد فرآیند غیرعملیاچه بخش

شوند با توجه به وزن و اهمیت )بطور کلی کلیدی بودن( وارد فرآیند غیرعملیاتی تولید می

 های اقتصادی خواهند داشت؟ چه آثاری بر اقتصاد ایران و زیرمجموعه بخش

است.  های مطرح شده، مطالعه حاضر در پنج بخش سازماندهی شدهدر راستای پرسش

ر ایران در بخش اول که به مقدمه پرداخته شد. بخش دوم به مروری بر مطالعات تجربی د

ستانده -المللی اختصاص دارد که در آن بر اقتصاد سوانح و مدلسازی دادهو در سطح بین

-سازی دادهتأکید شده است. بخش سوم، به مبانی نظری اقتصاد سوانح و ارتباط آن با الگو

های آماری در بخش چهارم تبیین خواهد شد. در دارد. روش پژوهش و پایهستانده اشاره 

ارائه شاخص  بخش پنجم، نتایج مدلسازی، در قالب ارائه نتایج برای هر مؤلفه و در نهایت،

های اقتصادی مورد تحلیل قرار پذیری در سطح بخشمنظور سنجش آسیبترکیبی به

های سیاستی گیری و توصیهبندی، نتیجهخواهند گرفت و در نهایت، بخش ششم به جمع

 اشاره دارد.

 ادبیات تحقیق -2

 قتصاد سوانح ا -2-1

های علم اقتصاد از دیرباز تاکنون مورد توجه بوده عنوان یکی از شاخهاقتصاد سوانح به

است. این مفهوم در گذشته بیشتر در محوریت سوانح طبیعی قرار داشته ولی با گذشت 

یت و پیشرفت دانش، ابعاد غیرطبیعی )انسانی( سوانح بیش از پیش زمان، افزایش جمع

بار سانحه یا رخداد خسارت (.2004، 3مورد تأمل قرار گرفته است )چای و مک بویس

لرزه، سیل، طوفان، توان به زمیننتیجه یک خطر طبیعی یا انسانی است که از جمله آن می

                                                 
1 Diatzenbacher  

های اقتصادی است که چندین معیار متعدد ارزش افزوده، تقاضای نهایی، معیار اندازه بخش بیانگر وزن بخش 2

 ها استفاده شده است.گیری بخشستانده و ... را دارد، که در این مطالعه از ستانده برای اندازه
3 Chyi & McCombs  
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، 1اشاره نمود )اوکایاما و سانتوس خشکسالی، سونامی، حمالت تروریستی و مانند آن

پردازد )لیندل و (. تحلیل آثار سوانح نیز به وسعت و شدت آن سانحه یا حادثه می2014

زیست و ( . مجموعه این خطرات طبیعی و انسانی، منجر به تخریب محیط2003، 2پراتر

ات  بر ها تحت عنوان خسارشود. این تخریبها میهمچنین مرگ یا آسیب زندگی انسان

های فیزیکی و انسانی است )مک فارلین و شوند، که شامل سرمایهها تعریف میدارایی

توانند منجر به اختالل در کسب و کار، (. در این میان، خسارات می3،2006نوریس

النفع در تولید و در نهایت از بین رفتن تولید و مصرف شوند. از دست رفتن تولید در عدم

ها از طریق پیوندهای پسین و پیشین یده بطور بالقوه به دیگر بنگاهدهای خسارتبنگاه

 کند که با آثار موجی از زیان اولیه  همراه است. سرایت می

تجزیه و تحلیل آثار فاجعه در جهت ارزیابی خسارات و اثرات کلی آن به دو بخش تجزیه 

و پیشگیری از بروز فجایع  شود: اول برآورد پیش از تأثیر فاجعه بمنظور ارزیابی آمادگیمی

دهد که هزینه پیشگیری بسیار های پیچیده است. این برآورد نشان میکه شامل مدل

کمتر از بازسازی است. گروه دوم، برآورد پس از تأثیر فاجعه به منظور بازیابی، بازسازی و 

های تأمین مالی )همچون برآورد بودجه( ناشی از وقایع فاجعه است و در صورتیکه داده

دیده در دسترس باشند با سرعت نسبتا باالیی صورت مورد نیاز برای منطقه آسیب

های های ناشی از حوادث که موجب بروز وقفه و اختالل در فعالیتگیرد. خسارتمی

-شوند و با عنوان آثار موجی اصلیشوند، به آثار مستقیم تعبیر میتولیدی یا مصرف می

کسب وکار ایجاد شده به عنوان  طرفی خسارات ناشی از وقفهشناخته می شوند. از  4اولیه

نام دارند، که این آثار غیرمستقیم تحت تأثیر  5آثار غیر مستقیم )یا آثار مرتبه باالتر(

آید. زیان و اثر سطح باالتر متغیر جریان هستند، در نتیجه خسارات مستقیم به وجود می

 (. 2004، 6افزوده شوند )رز تواند به خسارت که متغیر انباره است،نمی

هایی که بتوانند بندی است: روشخسارات پس از سوانح و آثار آن در دو قالب قابل طبقه

محیطی در زمان وقوع سانحه و آثار اجتماعی و زیست-ارزیابی کمی از کل آثار اقتصادی

                                                 
1 Okuyama & Santos 
2 Lindell & Prater 
3 McFarlane & Norris 
4 Ripple Effects 
5 Higher Order Effects 
6 Rose 
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ای همختلف آن پس از رخداد سانحه بویژه در سطوح جغرافیایی مختلف و همچنین بخش

مختلف اقتصادی را فراهم نمایند که تمامی این آثار در قالب تأثیرات مستقیم، غیرمستقیم 

و در مجموع آثار اقتصاد کالن قابل برآورد و سنجش خواهد بود. شاخص ترکیبی که در 

این پژوهش بر آن تأکید شده است، با مالحظه آثار مستقیم و غیرمستقیم یادشده، قادر 

 های اقتصادی است.یم و غیرمستقیم در سطح بخشبه سنجش آثار مستق

 آثار مستقیم، آثار غیرمستقیم و آثار کالن-2 -2

تواند به خسارات جزئی یا کامل بدل شود( در لحظه رخداد یا خسارات مستقیم )که می

در طی چند ساعت اولیه بویژه در خصوص حوادث طبیعی قابل مشاهده هستند. بسته به 

ها آثار ماندگاری بر اقتصاد به همراه خواهند ، خسارات مستقیم تا سالاندازه و شدت سانحه

ها مانند از دارایی ایهای غیرمنقول یا بر انبارهتوانند بر داراییداشت. خسارات مستقیم می

مصرف یا تولید کاالهای نهایی، کاالهای واسطه و مواد خام اولیه  دقیقاً پس از رخداد وارد 

توانند متحمل خسارت شوند شامل که بطور مستقیم میشوند. سایر سطوحی 

های کشاورزی ها، تأسیسات، وسایل حمل و نقل، خسارت به زمینها، ساختمانزیرساخت

و مانند آن هستند. آثار غیرمستقیم اساسا به جریانی از کاالها و خدمات است که تحت 

اده است و تا زمان بازگشت های جاری پس از رخداد سانحه، در تولید آنها وقفه افتقیمت

ای که ها تداوم دارد. برآورد این آثار تا دورهها یا تا بازسازی کامل زیرساختزیرساخت

شود، تحت خسارات بازسازی اقتصادی بخشی یا تمامی ظرفیت تولید متأثرشده انجام می

 یابد. غیرمستقیم  امتداد می

های اقتصادی فیت تولید و زیرساختخسارات غیرمستقیم ناشی از خسارات مستقیم به ظر

های تولید و خدمات ناشی از سوانح است. و اجتماعی است که منجر به افزایش هزینه

خسارات غیرمستقیم در یک بخش اقتصادی تحت عنوان آثار اقتصاد کالن قابل ارزیابی و 

سنجش است. الزم به ذکر است که سنجش همه آثار غیرمستقیم بر حسب واحدهای 

 پذیر نیست.پس از سانحه امکان پولی

دهنده وضعیت متغیرهای اقتصاد کالن پس از سانحه و رخداد آثار اقتصادکالن انعکاس

خسارت است که کشور مورد نظر را تحت تأثیر قرار داده است. از آنجایی که این اثر، 

بندی طبقهای از آثار مستقیم و غیرمستقیم را در خود جای داده است، بنابراین در مجموعه

گیرد. به عبارت دیگر، در صورتی که بتوان آثار اقتصاد آثار مستقیم یا غیرمستقیم قرار نمی
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کالن را از طریق مدلی اقتصادی برآورد نمود، در واقع جایگزینی برای سنجش آثار مستقیم 

 و آثار غیرمستقیم در مدلسازی ارائه شده است. 

بینی دقیقی از این موضوع است که هر نیازمند پیشیک برآورد معتبر از آثار اقتصاد کالن 

واهد بود متغیر چگونه پس از سانحه عمل خواهد کرد. بر این اساس، معیاری در اختیار خ

پذیری اقتصادی کشور مورد تا بر اساس، میزان توانایی یا آمادگی یا به عبارت بهتر قوام

بی خواهد بود. در این قابل ارزیابینی یادشده نظر از ابعاد اقتصاد کالن از طریق پیش

های مالی و صورت میزان خسارات داخلی، نیاز به تأمین مالی داخلی، استفاده از کمک

المللی بمنظور بازسازی اقتصاد در بخش حادثه دیده یا حتی کل اقتصاد های بینهمکاری

 مشخص خواهد شد. 

 یندهآثار مرتبه باالتر  و جایگاه ضرایب فزا -2 -3

با آثار مستقیم، غیرمستقیم و در مجموع با آثار اقتصاد کالن مواجه هستند. باتوجه  سوانح

ای به مبانی نظری اقتصاد سوانح، اقتصاد در زمان وقوع رخداد سانحه و پس از آن با زنجیره

از آثار مواجه است. بعنوان نمونه، تعطیلی یک بنگاه اقتصادی در یک زیربخش اقتصادی، 

های اقتصادی را ها یا زیربخشمات مورد نیاز مشتریان آن در سایر بنگاهعرضه کاال یا خد

ها باید به ناچار بخش یا تمامی تولید خود کاهش خواهد داد و به همین دلیل، دیگر بنگاه

وار را که به بنگاه اول وابسته بوده است را متوقف نمایند. این آثار تولیدی به صورت زنجیره

دستی، شود. این آثار تحت عنوان آثار یا پیوندهای پایینتقل میهای بعدی منبه بنگاه

شوند. در طرف مقابل، آثار یا پیوندهای باالدستی ، پیشین  یا طرف عرضه  شناخته می

پسین  یا طرف تقاضا  هستند که در مثال یادشده، با تعطیلی بنگاه اول، احتماال مواد 

س از سانحه مواجه شده است و این موضوع نیز اولیه مورد نیاز آن بنگاه نیز با کمبود پ

 (. 2013، 1کند )رز و ویای از آثار را در طرف تقاضا ایجاد میزنجیره

مجموع کل این آثار غیرمستقیم در واقع مضربی از آثار مستقیم هستند؛ بر همین اساس، 

ستفاده در ادبیات اقتصادی برای برآورد این آثار غیرمستقیم ا« ضریب فزاینده»مفهوم 

( . با این وجود، به لحاظ واژگان فنی، آثار غیرمستقیم، مجموع تمامی 2004شوند )رز، می

آثار پس از رخداد یا سانحه یا شوک اقتصادی است که شامل آثار مستقیم نیست یا آثار 

مستقیم از محاسبات آن کنار گذاشته شده است. در این میان، یکی از پرکاربردترین 

                                                 
1 Rose & Wei 
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ستانده است که برای اولین بار از این -ات اقتصادی، در حوزه مدلسازی دادهواژگان در ادبی

ستانده، آثار غیرمستقیم در واقع ناشی -واژه بطور ویژه استفاده نموده است. در حوزه داده

آید، در حالی که این روابط واسطه میان ای بین بخشی اقتصادی بوجود میاز روابط واسطه

ستمزد از دست رفته و کاهش سود یا درآمد و در نتیجه آن کنندگان )از طریق دمصرف

ها )سایر نهادهای های کسب و کار مانند شرکتکاهش مخارج خانوارها( و سایر بنگاه

شوند و خود جامعه به غیر از دولت( نیز وجود دارد که تحت عنوان آثار القایی  شناخته می

ر که در ذیل ضرایب فزاینده محاسبه نوعی از آثار غیرمستقیم هستند. در واقع این آثا

شوند. محاسبه آثار مرتبه باالتر ناشی از شوند، مجموعا به آثار مرتبه باالتر شناخته میمی

خسارات با مشکالتی نیز همراه است بطوری که اقتصاددانان و تحلیلگران در محاسبات 

رود بتوان با و، انتظار میکنند. از این رآثار مرتبه باالتر، با کمی احتیاط و تأمل عمل می

بخشی، به محاسبه آثار مرتبه -تر کالنهای دقیقاستفاده از مدلسازی اقتصاد کالن یا مدل

 باالتر حتی در ابعادی محدود اقدام نمود.

بررسی زوایای مختلف اقتصاد سوانح نیاز به سنجش همزمان آثار مستقیم و غیرمستقیم 

لیت سنجش آثار مستقیم را در کنار نادیده گرفتن دارد. الگوهای اقتصادسنجی صرفا قاب

ستانده، -آثار غیرمستقیم دارند. حال آنکه الگوهای تعادل عمومی همانند الگوی داده

ماتریس حسابداری اجتماعی و الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه به سهولت قادرند، آثار 

جدول زیر مطالعات تجربی (. 2004مستقیم و غیرمستقیم را مورد مالحظه قرار دهند )رز، 

 دهد.المللی و در ایران نشان میزوایای مختلف اقتصاد سوانح را در سطح بین

(: مطالعات تجربی خارجی اقتصاد سوانح با استفاده از الگوهای تعادل 1جدول )

 عمومی 

 روش هدف نویسندگان

 1فاتورای و همکاران

(2019  ) 

 لرزه چیبرآورد تاثیرات اقتصادی ناشی از زمین 

، توفان موراکوت در 1999جی تایوان در سال 

و  2016لرزه تینان در سال ، زمین2009سال 

 2016توفان مگی در سال 

ستانده  -الگوی داده

 ایمنطقه

                                                 
1 Faturay et al. 
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 1خلید و و یوسف علی

(2019) 
 بررسی آثار اقتصادی سیالب در پاکستان

ستانده -الگوی داده

 غیرعملیاتی

 (2014یو و همکاران )
های اقتصادی برای پذیری بخشآسیبسنجش 

های کلیدی پس از فاجعه بندی بخشاولویت

 برای فیلیپین

ستانده -الگوی داده

 غیرعملیاتی

 ( 2013یو و همکاران )
 

 آثار اقتصادی سیالب 

 در مانیل

ستانده -الگوی داده

 غیرعملیاتی

 (  2013رز و وی )

 روزه در 90پیامدهای اقتصادی ناشی از اختالل 

 بندرهای دومانوت، بومانت و پورت آرتور تگزاس

 آمریکا

الگوی متغیر مختلط 

 تاندهس -داده

 (2009) 2کرشنر و هوباسک
های پذیری تحریم نفتی بخشارزیابی آسیب

 اقتصادی در سه کشور انگلیس، شیلی و ژاپن

الگوی متغیر مختلط 

 تاندهس -داده

 ( 2009)  3چانگ و واترز
درصدی  10کاهش بررسی آثار ناشی از 

 ماهیگیری در آالسکا

الگوی متغیر مختلط 

ماتریس حسابداری 

 اجتماعی

 (2009) 4گانو و همکاران
های قیمتی نفت در بررسی آثار ناشی از شوک

 کنیا

الگوی متغیر مختلط 

ماتریس حسابداری 

 اجتماعی

 5گارزاگیل و همکاران

(2006  ) 
 تجزیه و تحلیل خسارات اقتصادی ناشی از نشت

 نفتی سواحل کشور استرالیا

ستانده  -الگوی داده

 ایمنطقه
 های پژوهشمنبع: یافته

تریس حسابداری ستانده یا ما-* در مروری بر مطالعات تجربی در این مطالعه صرفا به مطالعاتی که از روش داده

ور کاهش حجم مقاله منظههای تعادل عمومی قابل محاسبه بده است و مدلاند، ارجاع شاجتماعی استفاده نموده

 اند.مورد بررسی قرار نگرفته

 مومی(: مطالعات تجربی داخلی اقتصاد سوانح با استفاده از الگوهای تعادل ع2جدول )

 روش مورد استفاده هدف نویسنده

                                                 
1 Khalid & Yousaf Ali  
2 Kerschner & Hubacek 
3 Chang & Waters 
4 Nganou et al. 
5 Garza-Gil et al. 
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 (1396) 1مدنی و همکاران
ارزیابی آثار اقتصادی آلودگی نفتی 

ناشی از غرق شدن دو بارج و نشت 

 دریا در بوشهرمواد نفتی به 

تانده س -الگوی داده

 ایمنطقه

 (1395) 2بزازان و محمدی
سنجش خسارت اقتصادی در استان 

 لرزهتهران ناشی از زمین

تانده س -الگوی داده

 ایمنطقه

 (1394) 3فریدزاد و مروت

پذیری بررسی میزان آسیب

بخشهای اقتصادی ناشی از 

محدودیت واردات واسطه ناشی از 

 تحریم

 -متغیر مختلط داده الگوی

 ستانده

 (1394) 4قاسمی و همکاران
های پذیری بخشمحاسبه آسیب

 اقتصادی در استان تهران

تانده س-الگوی داده

 غیرعملیاتی

 (1393فریدزاد و همکاران )
بررسی آثار و تبعات مقداری 

های نفتی محدودیت عرضه فرآورده

 در ایران

الگوی متغیر مختلط ماتریس 

 اجتماعیحسابداری 

 (1391فریدزاد و همکاران )
بررسی آثار و تبعات مقداری 

های نفتی محدودیت عرضه فرآورده

 در ایران

الگوی متغیر مختلط ماتریس 

 حسابداری اجتماعی

 (2010) 5بانوئی و همکاران
بررسی آثار و تبعات مقداری 

 محدودیت بنزین در ایران

 -الگوی متغیر مختلط داده

 ستانده
 های پژوهشیافتهمنبع: 

دهد که مطالعه المللی نشان میگرفته در داخل و در سطح بینبررسی مطالعات صورت

 حاضر از چند منظر نسبت به سایر مطالعات انجام شده در ایران متفاوت است:

در ایران برای  تانده غیرعملیاتیس -اکنون تنها یک پژوهش بر مبنای روش دادهت -اول

که مطالعه حاضر با تأکید بر مهمترین بحران کنونی شده است. درحالیاستان تهران انجام 

های کاربردی، از این مدل صادرات نفت خام، عالوه بر دارا بودن جنبه کشور، یعنی تحریم

 ت.منظور تبیین موضوع بعنوان بخشی از مدلسازی این پژوهش استفاده نموده اسبه

                                                 
1 Madani et al. (2017) 
2 Bazzazan & Mohammadi (2016) 
3 Faridzad & Morovvat (2015) 
4 Ghasemi et al. (2015) 
5 Banouei et al. (2010)  
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 ه است، تنها از یک روش برای سنجشهایی که تاکنون صورت گرفتدر پژوهش -دوم

ستانده استفاده  -های بسط یافته دادههای کلیدی با مدلپذیری یا شناسایی بخشآسیب

حاضر از یک شاخص ترکیبی برای سنجش آثار و تبعات  که پژوهششده است، در صورتی

 اقتصادی ناشی از تحریم صادرات نفت خام بهره خواهد برد.
سیار زیاد موضوع نفت بعنوان یک کاالی استراتژیک در موضوع با وجود اهمیت ب -سوم

امنیت ملی و اقتصادی ایران، و تحریم صادرات آن، در ایران تاکنون پژوهشی با این محتوا 

 ستانده صورت نگرفته است. -یافته مبتنی بر الگوی دادههای تعمیمبا استفاده از روش

 شناسی پژوهش روش -3

-اشاره شد، در این مطالعه، روش ترکیبی مبتنی بر الگوی دادههمانطور که در مقدمه 

های اقتصادی ناشی از تحریم صادرات نفت خام پذیری بخشستانده مبنای سنجش آسیب

 گیرد که حاوی سه مؤلفه کلی است:قرار می

 پذیری بخش در کل اقتصاد است.( که بیانگر نسبت ریسک1iPمؤلفه تأثیر اقتصادی ) -اول

آید که از ضرایب فزاینده تولید خالص بدست می (Pi2)مؤلفه ضریب فزاینده خالص  -دوم

از نسبت ستانده هر بخش به مجموع کل ستانده ( است که Pi3مؤلفه اندازه بخش ) -و سوم

در ادامه  ها نسبت به کل اقتصاد است.آید و بیانگر اندازه و سهم بخشها به وجود میبخش

ن بخش، نحوه برآورد سه مولفه یادشده مورد توجه قرار گرفت. در قسمت اول از ای

های یادشده های آماری که برای برآورد مؤلفههمچنین در قست دوم از بخش چهارم، پایه

 گیرند، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.مورد استفاده قرار می

 پذیری اقتصادیبرآورد شاخص ترکیبی آسیب -3-1

در ادامه سه مؤلفه اقتصادی، ضریب فزاینده خالص و اندازه بخش با جزئیات کامل جهت 

 پذیری اقتصادی ناشی از تحریم مورد بررسی قرار خواهند گرفت. سنجش آسیب

 )تأثیر شرایط غیرعملیاتی( برآورد مؤلفه اول: مؤلفه اقتصادی-3-1-1

غیرعملیاتی است که توسط ستانده -نقطه شروع شاخص کل ترکیبی، رابطه مدل داده

 (1( معرفی شده است: )2004سانتوس و هایمس )

𝑞 = (𝐼 − 𝐴∗)−1                                                                              (1)  

q  بردار عدم کارایی و به معنای تولید از دست رفته نرمال شده در جهت قرار گرفتن

اقتصاد تحت شرایط غیرعملیاتی و سطح اختالل در تولید براساس یک شوک برونزاست. 
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𝑞 این معیار در محدوده بین صفر و یک قرار دارد به صورتی که  = بیانگر بهترین حالت  0

آل یا نرمال( است. بر همین اساس، در تولید )حالت ایدهو توانایی کامل بخش یا صنعت 

𝑥𝑖)در این حالت عدم کارایی و اختالل در تولید صفر است  = 𝑥𝑖 )  یعنی ستانده نهایی

𝑞 ماند. از طرفی ریزی شده باقی میدر همان سطح برنامه = بیانگر بدترین حالت و 1

ناتوانی کامل بخش یا صنعت در تولید )حالت شکست کامل یا از دست رفتن کامل تولید( 

 Iاست. همچنین عدد مابین صفر و یک به معنای نارسایی نسبی بخش یا صنعت است. 

هم میزان  *fماتریس واحدی است که دارای عناصر قطری یک و غیر قطری صفر است.  

به  ∗𝐴دهد. همچنین عناصر ماتریسپس از شوک خارجی را نشان میتقاضای نهایی 

 آید:صورت زیر به دست می

𝑎𝑖𝑗
∗ = [𝑥𝑖]

−1[𝑎𝑖𝑗][�̂�𝑗]                                                                      (2)  

𝑎𝑖𝑗
غیرعملیاتی ها را در حالت روابط متقابل دو به دو بخشضریب فنی مستقیم لئونتیف،  ∗

 𝑥𝑗م و اiریزی شده در بخش تولید یا ستانده برنامه 𝑥𝑖دهد. در این رابطه، تولید نشان می

𝑎𝑖𝑗ام است. در واقع،  jریزی شده در بخش نیز تولید یا ستانده برنامه
بیان دیگری از  ∗

ر ضرایب فنی در الگوی تقاضامحور لئونتیف است که به جای استفاده از ستانده کل د

استفاده شده است که در روابط بعدی، پس از  1ریزی شدهمحاسبه آن، از ستانده برنامه

ریزی شده ریزی شده و غیربرنامهشوک تقاضای نهایی، ضرایب فنی تحت تأثیر تولید برنامه

)تولید یا ستانده تحت تأثیر شوک برونزا( تغییر خواهند کرد و لذا اگر این شوک به بخش 

j،ستانده کل بخش  ام وارد شودjها نخواهد بود و منجر به ام دیگر متناسب با سایر بخش

 ضریب فنی متفاوت در شرایط غیرعملیاتی نسبت به شرایط متعارف خواهد شد. 

𝑓∗ آید: نیز از طریق معادله ذیل به دست می 

𝑓∗ = 𝑥−1(𝑓 − 𝑓)                                                                                    (3)  

بردار کاهش تقاضای نهائی ناشی از 𝑓 ،بردار ستونی تقاضای نهائی داخلی 𝑓که در آن 

𝑓)،تحریم صادرات نفت خام  − 𝑓) اختالل در تقاضای نهایی و𝑓∗  بردار اختالل تقاضا

 است. ها(برونزای اولیه بخش)اختالل 

های مختلف، مطالعاتی را در این شناسیتاکنون پژوهشگران متعددی با استفاده از روش

( که 2015حوزه بر مبنای کاربردهای متعدد آن بکار گرفتند. سپس دیازنباخر و میلر )

                                                 
1 As- Planned Output or Production 
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ستانده -ها یکی از منابع تکنیک مورد استفاده در پژوهش حاضر است مدل دادهمطالعه آن

است، از طریق مدل عرضه محورگش  Bدقیقا برابر با  ∗𝐴غیرعملیاتی را با این استدالل که 

رویکرد نوینی را با نتایج )نشان دهنده پیوند میان ارزش افزوده و تولید( به دست آورده و 

 : تعبیه کردندل زیر به شکمشابه 

𝑞 = (I − 𝐵)−1Δ𝑓∗ = 𝐺Δ𝑓∗                                                              (4)  

G  معادل با(𝐼 − 𝐵)−1 ، بیانگر ماتریس معکوس گش، ماتریس ضرایب مستقیم و

که از طریق رابطه تراز تولیدی اولیه الگوی عرضه غیرمستقیم ستانده یا تخصیص است 

 گردد. حاصل میمحور گش 

 شود:از طریق رابطه زیر حاصل می  ∗𝛥𝑓همچنین 

Δ𝑓∗ =
∆𝑓𝑖

𝑥𝑖
                                                                                      (5)  

 ( در نهایت به صورت رابطه زیر قابل ارائه است:1بنابراین، رابطه )

𝑞 = (I − A∗)−1 𝑥𝑗

𝑥𝑖
∆𝑓𝑖 = 𝐺

𝑥𝑗

𝑥𝑖
∆𝑓𝑖                                                        (6)  

 -ستانده غیرعملیاتی از نسبت فایده-برآورد مؤلفه اول )تأثیر اقتصادی( بر مبنای روش داده

 شود:زیان بصورت زیر محاسبه می

 𝑃𝔦1 =
𝒪𝔦

𝛾𝔦
                                                  (7)  

𝑃𝔦1  مقدار عملکرد بخشiو از دو جزء م در مؤلفه اول است ا𝒪𝔦  و𝛾𝔦 شود. تشکیل می

که در هر بخش توسط مجموع ستونی ماتریس معکوس  ضریب ستانده است𝒪𝔦متغیر 

𝐼)لئونتیف  − 𝐴)−1 شود و بیانگر تولید بخش در حال منفعت و افزایش در محاسبه می

و ضریب غیرعملیاتی است که در هر بخش از جمع ستونی  𝛾𝔦ام است. متغیر iتولید بخش 

𝐼)ماتریس − 𝐵)−1 مقدار تولید بخش در حالت زیان و اندازه و بیانگر  شودحاصل می

لید را در نتیجه اختالل ریسک بخش اقتصادی در اثر غیرعملیاتی شدن در شرایط ویژه تو

توان بیان کرد ( می7براساس رابطه ) دهد.در تقاضای نهایی بر اثر شوک خارجی نشان می

𝒪𝔦که اگر  > 𝛾𝔦  باشد )عدد حاصل بزرگتر از واحد( بیانگر سود بیشتر نسبت به ریسک

𝒪𝔦خواهد بود و اگر  < 𝛾𝔦 باشد )عدد حاصل کمتر از واحد( به این معناست که سود 

 کارایی کافی نیست.گذاری در بخش خاص برای مقابله با خطر عدمحاصل از سرمایه

برآورد مؤلفه دوم: تعیین بخش کلیدی براساس روش پیشنهادی -3-1-2

 (2005دیازنباخر )
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( برای نخستین بار مفهوم ضرایب فزاینده خالص )پیوندهای 2002استرهاون و استلدر )

های سنتی ارائه دادند. در روشهای روشرفع نارساییپسین و پیشین خالص( را در جهت 

ای بدون توجه به وزن ها تنها مبادالت واسطههای سنتی برای ارزیابی اهمیت بخش

شود که بر این اساس وجود میانگین وزنی گرفته می تقاضای نهایی و ارزش افزوده بکار

شود، بنابراین، با میها بزرگتر از یک موجب برآورد بیش از حد اندازه اهمیت بخش

های کلیدی اقتصاد مواجه هستند. اما این روش هایی برای شناسایی بخشمحدودیت

های سنتی با برقراری میانگین وزنی برابر واحد از طریق توجه به وزن واقعی بالعکس روش

تقاضای نهایی و ارزش افزوده )به صورت نسبت تقاضای نهایی به تولید و نسبت ارزش 

ها ای، از بیش برآوردی اندازه اهمیت بخشبه تولید( در کنار مبادالت واسطهافزوده 

های نوین وجود ندارد(. همچنین این روش سایر روش کند )موضوعی که درجلوگیری می

دارد، برای های اقتصادی بیان میاز طریق نمایش ماهیت دوگانه وابستگی بین بخش

کند )اندازه پیوندهای یدی بودن کفایت نمیهای اقتصادی تنها مؤلفه کلاولویت بخش

پسین و پیشین به تنهایی معیار کلیدی بودن نخواهد بود(، زیرا در غیر این صورت ممکن 

است بخشی که کلیدی شناخته شده به دلیل تقاضای نهایی یا ستانده نهایی بسیار پایین، 

رشد آن منوط به شوک ها را نداشته باشد وتوانایی ایجاد شوک در اقتصاد و سایر بخش

شود و باوجود پیوندهای زیاد، وابستگی ها به آن منتقل میهایی باشد که از سایر بخش

های های اقتصادی داشته باشد. این یک ضعف بزرگ در روشبسیار زیادی به سایر بخش

کند. بر این اساس ضروری است شود که روش یاد شده آن را رفع میسنتی محسوب می

عالوه بر داشتن پیوندهای بزرگ، توانایی ایجاد شوک از سمت خود را نیز داشته ها بخش

 (.1391، 1باشند )یوسفی و غلباش

تانده به س-هبر این اساس، برآورد مؤلفه دوم )ضرایب فزاینده خالص تقاضا( از رویکرد داد

 آید: صورت زیر به دست می

𝑃𝑖2  مقدار عملکرد بخشiر این روابطد دوم است. ام در مؤلفه 𝑀 ضریب  بیانگر 

𝑃𝑖2= (𝑀′�̂�−1 𝐿�̂��̂�−1)𝑗 = 
�̂�𝑋−1𝐿�̂�  

 �̂�𝑋−1𝐿�̂�
=                           (8)  

                                                 
1 Yousefi & Ghelbash (2013) 
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ز افزایش صورت کسر بیانگر ستانده تولید شده در کل اقتصاد ناشی افزاینده خالص است. 

ز اام ناشی jام و مخرج کسر بیانگر ستانده تولید شده در بخش jتقاضای نهایی بخش 

گیری تفسیر این معادله در اندازههای اقتصاد است. افزایش تقاضای نهایی همه بخش

کند یماهمیت اقتصادی بخشی )تعیین بخش کلیدی( قابل استفاده است و بطور کلی بیان 

یر در یک واحد تغی است به ازای که بخشی که ضریب فزاینده خالص آن بزرگتر از واحد

تصاد نسبت به عملکرد متوسط اقتقاضای نهایی یا ارزش افزوده دارای عملکرد بهتری 

احد واست )عملکرد متوسط کلی اقتصاد برابر واحد است(. هرچه این نسبت بزرگتر از 

به ها شباشد یعنی اندازه اهمیت نسبی بخش مورد نظر باالتر بوده و وابستگی سایر بخ

س های اقتصاد است )برعکبخش مورد نظر بیشتر از وابستگی این بخش به سایر بخش

با توجه  به این ترتیب .کند(همین مورد نیز برای کوچکتر از واحد بودن مؤلفه صدق می

در کنار قابلیت  گرفتن اندازه واقعی تقاضای نهایی و ارزش افزودهبه مواردی از قبیل در نظر

ی دیازنباخر توان نتیجه گرفت که مدل پیشنهادایر تفاسیر ارائه شده میتفسیر دوگانه و س

به نمایش گذاشته و در ازای آن نتایج  هاتری از عملکرد اقتصادی بخشتصویر واقع بینانه

ود در این های نوین موجقابل اعتمادتر خواهد بود، بنابراین این مدل نسبت به سایر روش

 وردار است.حوزه از اولویت محاسباتی برخ

 های اقتصادیزه بخشسوم: اندا مؤلفه-3-1-3

ا به هی بخش( از نسبت ستانده هر بخش به مجموع ستانده کل بخشمؤلفه سوم )اندازه

 آید:دست می

𝑃𝑖3 =
𝑥𝑖

Σ𝑥𝑖
                                                                                       (9)                                         

𝑥𝑖 بخش ی هستاندiام و 𝛴𝑥𝑖های اقتصادی است. این نسبت کل بخش مجموع ستانده

دهد ها نسبت به کل اقتصاد است. تفسیر این رابطه نشان میاندازه و سهم بخشبیانگر 

در کل اقتصاد است  تر باشد، بیانگر اهمیت آن بخشکه هرچه این مؤلفه به واحد نزدیک

 گیرد.گذاری در اولویت قرار میو بدین ترتیب از منظر سرمایه

 پذیری اقتصادیرکیبی برای سنجش آسیبتمحاسبه شاخص -3-1-4
به صورت  (𝑉𝑖کل ) در نهایت برای استفاده از هر سه مؤلفه در یک شاخص، شاخص

پذیری به شکل استفاده های ترجیحی برای تبیین آسیبها و وزنترکیبی از مؤلفه
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 1شود.می

𝑉𝑖 = 𝑊1 𝑃𝑖1 + 𝑊2𝑃𝑖2 + 𝑊3 𝑃𝑖3                                                          (10)  
0 ≤ 𝑊1 ,𝑊2, 𝑊3 ≤ 1   
𝑊1 +𝑊2+𝑊3 = 1 

𝑉𝑖 پذیری بخش شاخص آسیبi2تر شود اولویت باالتریام است که هرچه به واحد نزدیک 

ها از عوامل برونزا است که وزن ترجیحی مؤلفه𝑊𝑖 شود. اختصاص داده میام iبه بخش 

برای اعمال در شاخص معیار مشخصی ندارد، این معیار توسط سیاستگذاران و به صورت 

ام شاخص است که هرچه به واحد kاولویت وزنی مؤلفه 𝑊𝑘 گردد. قضاوتی تعیین می

م اk ام در مؤلفهiمقدار عملکرد بخش  𝑃𝑖𝑘شود. ام بیشتر میk تر شود اولویت مؤلفهنزدیک

های مختلف اقتصادی مورد پذیری بخشاین شاخص ترکیبی برای نشان دادن آسیب است.

 گیرد.استفاده قرار می

 های آماریپایه -3-2

و جایگاه بخش استخراج نفت  1390تانده سال س-ادهتجمیع جدول د-3-2-1

 خام و گاز طبیعی

( 1397شده توسط مرکز آمار ایران ) ستانده منتشر-از آخرین جدول داده در این مطالعه

 رشته فعالیت اقتصادی 99گیری شده است. جدول مذکور شامل بهره 1390برای سال

ر بمنظور کاهش حجم تجزیه و تحلیل نتایج و تمرکز ب بخش اقتصادی 26است که در 

 است. های اقتصادی مهم و پراهمیت تجمیع شده بخش فعالیت

زنوهای خام در الگوی ترکیبی و شاخصسناریوی تحریم صادرات نفت-3-2-2

 دهی

درصد  70پذیری اقتصادی، اثر کاهش به عنوان سناریوی محاسباتی در سنجش آسیب

تقاضای نهائی بخش نفت خام ناشی از شوک وارد شده به این بخش بدلیل تحریم صادرات 

نفت خام، مبنای سنجش قرار گرفته است. الزمه محاسبه آثار مستقیم و غیرمستقیم این 

                                                 
های ترجیحی، کاربرد این شاخص ها براساس ترجیحات های اقتصادی به تغییرات و وزنبه علت حساسیت بخش 1

در مناطق متفاوت دارای نتایج های مورد بررسی ها و مؤلفهگذاران برای بخشهای تعیین شده توسط سیاستو وزن

 متمایز خواهد بود.

 .گذاری استهای سرمایهگذاریهای اقتصاد، اولویت از جهت سیاستمقصود از تخصیص اولویت به بخش 2
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به شاخص ترکیبی کل است که حاوی سه مؤلفه میزان از کاهش تقاضای نهائی، محاس

دهی هستند. برای های محاسباتی نیازمند وزناصلی یادشده در این مطالعه است. مؤلفه

های همسان و ناهمسان به عنوان سناریو دوم در مطالعه حاضر، این منظور از فرض وزن

از شوک  گذاری پسپذیری برای تعیین بخش دارای اولویت سرمایهشاخص کل آسیب

 شود.صادرات نفت خام در جهت تلفیق سه مؤلفه استفاده می

 هاتحلیل یافته-4
با توجه به اهداف و سواالت در کنار دو سناریوی یادشده، نتایج در سه بخش زیر مورد 

 گیرد. تجزیه و تحلیل قرار می

و از منظر عدم کارایی  1390های اقتصادی ایران در سال ارزیابی بخش :(3جدول )

 زیان اقتصادی )میلیون ریال(
 هازیان اقتصادی بخش هاعدم کارایی بخش های اقتصادیعنوان بخش

 2929/179942  0/0002582  کشاورزی، شکار، جنگلداری و ماهیگیری

 4/693149418  0/400803  استخراج نفت خام و گاز طبیعی

 038/6240864  0/072497  استخراج معدن

 4360/195357  0/0003734  ها، توتون و تنباکوغذایی، آشامیدنیساخت محصوالت 

 0273/115907  0/0008221  صنایع نساجی، پوشاک و چرم

 6006/180963  0/0020964  های مرتبط با آنساخت چوب و کاغذ و فرآورده

 208/1121217  0/0012987  های حاصل از پاالیش نفتساخت ُکک و فرآورده

شیمیایی، الستیکی و پالستیکی و ساخت مواد 

 هامحصوالت مرتبط با آن

 0/002409  
353/1160051 

 36778/13106  0/0013015  ایساخت شیشه و محصوالت شیشه

بندی نشده در ساخت محصوالت کانی غیرفلزی طبقه

 جای دیگر

 0/0004677  
82541/78015 

 604/2618619  0/0025965  فلزات اساسی و سایر صنایع ساخت، تعمیر و نصب 

 4653/623972  0/0057701  برق

 3121/484401  0/0014417  لولههای گازی از طریق شاهتولید گاز، توزیع سوخت

های رسانی، مدیریت پسماند، فاضالب و فعالیتآب

 تصفیه

 0/0027228  
95457/90740 

 6290/144918  0/000174  ساختمان

 9333/993699  0/0009912  فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کاالهاخردهفروشی و عمده

 410/2176962  0/0043977  ونقلحمل

 6498/156147  0/0035375  انبارداری و پست
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 5412/245982  0/0024666  فعالیت خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا

 3651/175882.  0/0009837  اطالعات و ارتباطات

 669/1736114  0/0075942  های مالی و بیمهفعالیت

غیرمسکونی، امالک و  خدمات واحدهای مسکونی،

 مستغالت

 0/0002395  
5516/178052 

های اداری و خدمات پشتیبانی، اداره امور فعالیت

 عمومی و دفاع

 0/0038362  
754/1959339 

 15844/52243  0/0001996  آموزش

 75342/63301  0/0002504  سالمت و بهداشت

 38153/67389  0/0007829  هنر، سرگرمی، تفریح و سایر فعالیت های خدماتی

 های پژوهشمنبع: یافته

دهند که یک رابطه معکوس بین عدم کارایی و میزان تولید نتایج بطور کلی نشان می

حاصل شده درصدی صادرات نفت خام وجود دارد. طبق نتایج  70بخش ناشی از کاهش 

نفت خام و گاز »درصدی صادرات بخش  70گردد که کاهش (، مشاهده می3از جدول )

های اقتصادی، بطور مستقیم و غیرمستقیم منجر به دلیل وابستگی میان بخش« طبیعی

های اقتصادی شده است. از جمله بخش به ناکارآمدی و از دست رفتن تولید بخش

های سایر خدمات مالی و فعالیت»، «بانک»های یربخشدارای ز« های مالی و بیمهفعالیت»

، بدلیل کاهش صادرات بخش نفت به علت قرارگیری در شرایط «بیمه»و « جنبی بیمه

های با باالترین سطح غیرعملیاتی با کاهش در ستانده مواجه شده و در رتبه سوم بخش

ارگیری در شرایط اختالل در عملکرد و عدم کارایی قرار گرفته است. در عین حال قر

، ناشی از «های مالی و بیمهفعالیت»غیرعملیاتی که محصول عدم کارایی اولیه در بخش 

زیان اقتصادی میلیون ریال  669/1736114کاهش در تقاضای نهایی بخش نفت است، 

های مرتبط با خدمات پذیری باالی بخشرا برای این بخش پدید آورده است. علت آسیب

هایی است که پس از تحریم نفتی است که کانال مالی جزء اولین بخش مالی و بیمه این

گیرد و این مسئله مانع از ورود ارزهای خارجی به ویژه ارزهای مهم مورد آسیب قرار می

درصدی صادرات نفت خام،  70شود. در واقع کاهش و جهانی مانند دالر  به کشور می

هد شد. بنابراین کاهش ارز به معنای موجب کاهش درآمدهای ارز به همان میزان خوا

کاهش ورود منابع مالی به بخش بانک، مالی و بیمه است. در این میان، بخش خدمات 

گیرد. در ادامه و پس از گری مالی نخستین بخشی  است که مورد آسیب قرار میواسطه
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زان ها این میآسیب این بخش و عدم ورود ارز به آن، این مسئله که کدام یک از بخش

نفت خریداری نشده را جذب و جبران خواهد کرد، براساس معیارهای دیگر مورد سنجش 

 های دیگر مانند کلیدی بودن مشخص خواهد شد.قرار گرفته و در مؤلفه

درصد کاهش در صادرات نفت  70با تجربه « نفت خام و گاز طبیعی»همچنین بخش 

های مختلف از آن خود در بین بخش خام بر اثر تحریم، باالترین میزان عدم کارایی را

کرده است. این مقدار ناشی از اختالل در عملکرد تولید این بخش بر مبنای سناریو 

درصدی تقاضای نهایی بوده که منجر به کاهش در سطح تولید، نارسایی نسبی  70کاهش

ریزی شده خود گشته است. در واقع، کاهش این بخش و تغییر ستانده از سطح برنامه

ادرات نفت خام، به طور مستقیم کاهش تولید از میادین را در پی دارد. البته کاهش ص

تواند در مدتی کوتاه مخزن را با از تولید نفت خام از میادین خود محدودیت دارد و می

های بعدی برداشت مواجه نماید. لذا در بسیاری از مواقع تولید دست رفتن تولید در دوره

پذیرد. البته این ها صورت میسازی در مخازن یا در کشتیخیرهادامه پیدا کرده و ذ

سازی نیز محدود است و عدم کارایی دقیقًا پس از دو محدودیت یادشده خود را ذخیره

در رتبه « استخراج معدن»، بخش «نفت خام و گاز طبیعی»سازد. پس از بخش نمایان می

« استخراج معدن»ی قرار دارد. بخش های اقتصادکارایی در میان بخشدوم باالترین عدم

نیز بدلیل وابستگی باالیی که به بخش حمل و نقل، ساختمان و هتل و رستوران دارد 

های یادشده خود با پیوندهای پیشین قوی با بخش (، و بخش1398، 1)بهبودی و همکاران

« یهای نفتاستخراج کک و فرآورده»و همچنین بخش « استخراج نفت خام و گاز طبیعی»

رود که بخش معدن به شدت تحت تأثیر آثار تحریمی در ارتباط هستند، بنابراین، انتظار می

بخش نفت از کانال سه بخش یادشده قرار گیرد و دچار عدم کارایی در تولید شود. 

رفته، اختالل ترین سطح تولید از دستهای با کمجزء بخش« ساختمان»همچنین بخش 

هایی مانند بخش رار گرفته است چرا که عمدتًا به بخشدر ستانده و عدم کارایی ق

های غیرفلزی وابسته است که خود بدلیل وابستگی کمتر به واردات و نیاز ارزی کمتر کانی

های اقتصادی از عدم کارایی تولید کمتری برخوردار هستند. زیان نسبت به سایر بخش

ریزی شده متناظر با تولید برنامه ( و𝑞𝑖ام )iام محصول عدم کارایی بخش iاقتصادی بخش 

استخراج »و پس از آن « استخراج نفت خام و گاز طبیعی»های است. بر این اساس بخش

                                                 
1 Behbodi et al. (2019) 
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به ترتیب باالترین میزان زیان اقتصادی در نتیجه عدم کارایی ایجاد شده را کسب « معدن

صادی را ترین میزان زیان اقتکم« ایساخت شیشه و محصوالت شیشه»اند و بخش کرده

 است. در این بین داشته

های اقتصادی از منظر تأثیر شرایط پذیری بخشآسیب ارزیابی-4-1

 غیرعملیاتی )مؤلفه اول(

-های اقتصادی بر مبنای نسبت منفعتپذیری بخشدهنده میزان آسیب این مؤلفه نشان

ش( و پذیری( که شامل دو جزء ضریب ستانده )بیانگر اندازه منفعت بخزیان )ریسک

( محاسبه شده 7ضریب عدم کارایی )بیانگر اندازه ریسک بخش( است که براساس رابطه )

گذاری در بخش مورد نظر منفعت است. اگر عدد حاصل بزرگتر از واحد شود، سرمایه

بیشتری نسبت به زیان آن داشته و موجب افزایش در تولید خواهد شد و بالعکس اگر 

گذاری در بخش مورد نظر با زیان بیشتری سرمایه عدد حاصل کوچکتر از واحد شود،

گذاری موجب زیان و کاهش در تولید نسبت به منفعت همراه خواهد بود و سرمایه

گردد. بنابراین هرچه این شاخص بزرگتر از واحد باشد وضعیت بخش مورد نظر از منظر می

 ت.پذیری را دارا استر بوده و کمترین آسیبگذاری مطلوبجذب سرمایه

از منظر تأثیر شرایط  1390های اقتصادی ایران در سال ارزیابی بخش :(4جدول )

 هابخش غیرعملیاتی

 ضریب تولید های اقتصادیعنوان بخش
ضریب 

 غیرعملیاتی

نسبت 

پذیری ریسک

 هابخش

نسبت 

پذیری ریسک

 نرمال شده

 0/0258031 0/7173125 2/5975561 1/8632595 کشاورزی، شکار، جنگلداری و ماهیگیری

 0/0285592 0/7939307 1/3004858 1/0324957 استخراج نفت خام و گاز طبیعی

 0/049345 1/3717654 1/1952085 1/6395456 استخراج معدن

ها، ساخت محصوالت غذایی، آشامیدنی

 توتون و تنباکو

2/3650727 2/6359298 0/8972442 0/0322755 

 0/048954 1/3608953 1/5485657 2/1074357 صنایع نساجی، پوشاک و چرم

های ساخت چوب و کاغذ و فرآورده

 مرتبط با آن

2/0928683 1/5187217 1/3780459 0/0495709 

های حاصل از ساخت ُکک و فرآورده

 پاالیش نفت

2/0899593 1/9748189 1/0583042 0/0380692 

 0/030649 0/8520261 2/6954851 2/2966235ساخت مواد شیمیایی، الستیکی و 
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 هامرتبط با آنپالستیکی و محصوالت 

 0/06516058 1/8114297 1/170031 2/1194289 ایساخت شیشه و محصوالت شیشه

ساخت محصوالت کانی غیرفلزی 

 بندی نشده در جای دیگرطبقه

1/8764363 1/5753812 1/1910998 0/0428461 

فلزات اساسی و  ساخت، تعمیر و نصب 

 صنایعسایر 

2/7187591 5/3258641 0/5104823 0/0428461 

 0/0654628 1/8198336 1/5533385 2/8268176 برق

های گازی از تولید گاز، توزیع سوخت

 لولهطریق شاه

1/1193855 1/1096988 1/0087291 0/0362859 

رسانی، مدیریت پسماند، فاضالب و آب

 های تصفیهفعالیت

1/7678478 1/219325 1/4498577 0/0521541 

 0/0184379 0/5125665 4/3919811 2/2511826 ساختمان

فروشی، تعمیر وسایل فروشی و خردهعمده

 نقلیه و کاالها

1/3548355 2/330596 0/5813258 0/0209113 

 0/0268566 0/7465998 2/1437943 1/6005563 ونقلحمل

 0/0459333 1/276924 1/1209574 1/4313774 انبارداری و پست

 0/0516723 1/4364626 1/1714518 1/6827468 فعالیت خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا

 0/0379182 1/0541086 1/577832 1/6632063 اطالعات و ارتباطات

 0/0363831 1/0114335 1/3216592 1/3367703 های مالی و بیمهفعالیت

غیرمسکونی،  خدمات واحدهای مسکونی،

 مستغالتامالک و 

1/1282335 1/3149153 0/8580275 0/0308648 

های اداری و خدمات پشتیبانی، فعالیت

 اداره امور عمومی و دفاع

1/5348452 2/0077747 0/7644509 0/0274987 

 0/0351398 0/9768697 1/2974971 1/2674856 آموزش

 0/0370307 1/0294364 1/3138916 1/3525678 سالمت و بهداشت

سرگرمی، تفریح و سایر فعالیت های  هنر،

 خدماتی

1/5961537 1/1998376 1/3303081 0/0478537 

 های پژوهشمنبع: یافته

درصدی صادرات در  70دهد که به دلیل کاهش براساس جدول فوق، نتایج نشان می

های با زیربخش« های مالی و بیمهفعالیت»، بخش «نفت خام و گاز طبیعی»بخش 

، از منظر نسبت «بیمه»و « های جنبی بیمهخدمات مالی و فعالیت سایر»، «بانک»

های دیگر قرار دارد. در واقع این بخش با پذیری در جایگاه میانی نسبت به بخشریسک

های با رتبه باالتر، تحت شرایط عادی در داشتن منفعت بیشتر از ریسک نسبت به بخش
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است ظرفیت بهبود بیشتری را نسبت به اقتصاد و فقدان محدودیت ناشی از سوانح، قادر 

 70شرایطی که اقتصاد با محدودیت مواجه است، به دست آورد. از طرفی برمبنای کاهش 

در رتبه نخست این شاخص قرار گرفته و با داشتن « برق»درصد صادرات نفت خام، بخش 

انایی (، که نشان از ظرفیت و تو1.5( بزرگتر از ضریب غیرعملیاتی )2.8ضریب تولید )

گذاری در این بخش دارد، ایجاد سود و منفعت بیشتر نسبت به ریسک در صورت سرمایه

گذاری پس از فاجعه های اقتصادی برای سرمایهاولویت باالتری را نسبت به سایر بخش

دارا خواهد بود به طوری که با افزایش در تولید، سود باالتری را نسبت به زیان به دست 

این این بخش با ایجاد ظرفیت باالتر سود و منفعت تحت شرایط نرمال، خواهد آورد. بنابر

پذیری دارای اولویت و با آسیب نسبت به زیان و ریسک تحت شرایط ویژه، به عنوان بخش

درصد  70شود. یعنی اگر اقتصاد با شوک کاهش ها مالحظه میکمتر نسبت سایر بخش

« برق»گذاری در بخش د، با سرمایهمواجه شو« نفت خام و گاز طبیعی»صادرات بخش 

توان با خطر ناشی از عدم کارایی شوک وارده مقابله کرد و موجب حصول رشد و می

گذاری پس پذیری را در جهت سرمایهمنفعت در اقتصاد شد زیرا این بخش کمترین آسیب

از وقوع تحریم صادرات نفت خام خواهد داشت، بنابراین، اولویت بیشتری برای 

 گذاری و کسب منافع تولید و بهبود توزیع در اقتصاد دارد.هسرمای

ترین رتبه با پایین« ساخت، تعمیر و نصب فلزات اساسی و سایر صنایع»همچنین بخش 

( بیانگر ناتوانی 2.7( بزرگتر از ضریب ستانده )5.3در این مؤلفه و ضریب غیرعملیاتی )

گذاری است، زیرا حاصل از سرمایه این بخش در ایجاد ظرفیت سود بیشتر در ازای ریسک

)تحریم ریسک و خطر باالتری در اثر غیرعملیاتی شدن در شرایط ویژه تولید این بخش 

پذیری و خواهد بود که منجر به ریسک به نسبت منفعت همراهصادرات بخش نفت( 

دهنده گردد که نشانهای اقتصادی میپذیری باالی این بخش نسبت به سایر بخشآسیب

استخراج کک و »های اقتصادی از جمله بخش بستگی این بخش به سایر بخشوا

باشد. بدین ترتیب کمترین اولویت در جهت می« بخش برق»و « های نفتیفرآورده

یابد. به این معنی که اگر در این گذاری پس از فاجعه به این بخش اختصاص میسرمایه

-ری با زیان همراه خواهد بود زیرا پاسخگذاگذاری صورت پذیرد، این سرمایهبخش سرمایه

شود، چون این گوی شرایط عدم کارایی نبوده و منجر به حصول رشد در اقتصاد نمی

« نفت خام و گاز طبیعی»پذیری را پس از تحریم صادرات بخش بخش بیشترین آسیب
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 کسب کرده است.

کلیدی بودن های اقتصادی از منظر مؤلفه تأثیر پذیری بخشارزیابی آسیب -4-2

 بخش )مؤلفه دوم(

این مؤلفه در جهت تعیین و شناسایی اندازه اهمیت اقتصادی نسبی و اولویت )کلیدی 

شود که بطور همزمان ماهیت دوگانه های اقتصاد ایران بکار گرفته میبودن( بخش

دهد، زیرا قرار دادن مبادالت ها با کلیت اقتصاد را نشان میوابستگی هر یک از بخش

ای به عنوان تنها مالک سنجش بخش کلیدی تعبیری ناقص و نادرست خواهد بود. طهواس

این مؤلفه برای برآورد تأثیر ارزش افزوده و تقاضای نهایی بر اقتصاد ایران مورد بررسی 

گیرد و بر این اساس معیار گزینش بخش دارای اولویت، ضریب فزاینده خالص قرار می

 شود.( در قسمت روش پژوهش محاسبه می8س رابطه )بزرگتر از واحد است که براسا

 از منظر کلیدی بودن بخش 1390های اقتصادی ایران سال ارزیابی بخش :(5جدول )

 های اقتصادیعنوان بخش

ضرایب 

خالص 

 دیازنباخر

ضرایب 

خالص نرمال 

شده 

 دیازنباخر

متوسط 

ضراب خالص 

 دیازنباخر

سهم تقاضای 

 نهایی

سهم هزینه 

 واسطه

کشاورزی، شکار، 

 جنگلداری و ماهیگیری

0/8412342 0/0145222 0/3775791 0/5663917 0/5292569 

استخراج نفت خام و گاز 

 طبیعی

0/5579393 0/0096317 0/2504252 0/5715587 0/9422765 

 0/5761451 0/1907249 0/0950261 0/0036548 0/2117151 استخراج معدن

ساخت محصوالت غذایی، 

ها، توتون و آشامیدنی

 تنباکو

2/2985752 0/0396804 1/0316914 0/8636378 0/3128183 

صنایع نساجی، پوشاک و 

 چرم

1/4968119 0/0258395 0/6718284 1/2590271 0/4149071 

ساخت چوب و کاغذ و 

 های مرتبط با آنفرآورده

0/3905734 0/0067424 0/1753048 0/3066441 0/444973 

های و فرآوردهساخت ُکک 

 حاصل از پاالیش نفت

32/842615 0/566964 14/741064 0/8034943 0/0209827 

ساخت مواد شیمیایی، 

الستیکی و پالستیکی و 

 هامحصوالت مرتبط با آن

1/4264523 0/0246249 0/6402482 0/5245212 0/2132228 
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ساخت شیشه و 

 ایمحصوالت شیشه

0/7218059 0/0124605 0/323975 0/3564278 0/3777653 

ساخت محصوالت کانی 

بندی نشده غیرفلزی طبقه

 در جای دیگر

0/4284066 0/0073956 0/1922858 0/2611907 0/5036921 

 ساخت، تعمیر و نصب 

فلزات اساسی و سایر 

 صنایع

1/2522113 0/0216169 0/5620419 0/6458893 0/2522873 

 0/0838078 0/2470679 1/0227781 0/0393376 2/2787165 برق

تولید گاز، توزیع 

های گازی از سوخت

 لولهطریق شاه

0/5782 0/0099815 0/259519 0/6182276 0/7911336 

رسانی، مدیریت آب

پسماند، فاضالب و 

 های تصفیهفعالیت

0/4127183 0/0071247 0/1852443 0/2679468 0/4498591 

 0/2935894 0/8935981 1/1135749 0/0428298 2/4810089 ساختمان

فروشی و عمده

فروشی، تعمیر خرده

 وسایل نقلیه و کاالها

0/7056666 0/0121819 0/3167311 0/6367292 0/7561782 

 0/4669508 0/5041234 0/2922539 0/0112405 0/6511323 ونقلحمل

 0/3566267 0/1973958 0/1130218 0/0043469 0/2518089 انبارداری و پست

فعالیت خدماتی مربوط به 

 تأمین جا و غذا

1/268878 0/0219047 0/5695226 1/2442615 0/6218003 

 0/4479987 0/6084357 0/408872 0/0157258 0/9109536 اطالعات و ارتباطات

 0/7156813 0/295702 0/1476157 0/0056775 0/328883 های مالی و بیمهفعالیت

خدمات واحدهای 

غیرمسکونی،  مسکونی،

 امالک و مستغالت

0/9097183 0/0157045 0/4083175 0/8561111 0/6451948 

های اداری و فعالیت

خدمات پشتیبانی، اداره 

 امور عمومی و دفاع

1/1728344 

 

 

0/0202467 0/5264144 0/8606524 0/5445609 

 0/7705341 1/0347137 0/4991784 0/0191991 1/1121534 آموزش

 0/7107034 0/9727852 0/5320587 0/0204637 1/1854097 بهداشتسالمت و 

هنر، سرگرمی، تفریح و 

 سایر فعالیت های خدماتی

1/2107355 0/0209009 0/5434259 0/8656101 0/5760866 
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 های پژوهشمنبع: یافته

طبق نتایج ارائه شده در جدول فوق براساس برآورد محاسبات مؤلفه سوم، بر اساس کاهش 

با « های مالی و بیمهفعالیت»، بخش «نفت خام و گاز طبیعی»درصد صادرات بخش  70

، بدلیل «بیمه»و « های جنبی بیمهسایر خدمات مالی و فعالیت»، «بانک»های زیربخش

بودن ضریب فزاینده خالص، از اهمیت نسبی اقتصادی بسیار کمی برخوردار است. پایین

های دیگر اقتصاد دارد، ابستگی که این بخش به بخشدلیل این امر آن است که ارتباط و و

ها به این بخش دارند. در واقع بسیار باال بوده و بیش از وابستگی است که سایر بخش

به ازای یک واحد تغییر در تقاضای نهایی خود، ارزش « های مالی و بیمهفعالیت»بخش 

های اقتصاد لعکس سایر بخشهای اقتصاد ایجاد کرده و باافزوده کمتری را در سایر بخش

به ازای یک واحد تغییر در تقاضای نهایی واقعی منجر به ایجاد ارزش افزوده باالتری در 

اند. به این ترتیب از آن جهت که این بخش از سهم تقاضای نهایی کمی این بخش شده

ی برخوردار بوده، ظرفیت کمتری نیز در جهت کمک به رشد اقتصادی دارد و به عنوان یک

 1گذاری خواهد بود.پذیری باال برای سرمایههای با اولویت بسیار کم و دارای آسیباز بخش

با داشتن باالترین ضریب « های حاصل از پاالیش نفتساخت ُکک و فرآورده»بخش 

های اقتصادی فزاینده بزرگتر از واحد، از اهمیت نسبی باالتری نسبت به سایر بخش

های اقتصاد به ازای یک واحد افزوده ایجاد شده در سایر بخشبرخوردار است، زیرا ارزش 

های ای است که سایر بخشتغییر در تقاضای نهایی واقعی این بخش، بیشتر از ارزش افزوده

اند )به اقتصاد به ازای یک واحد تغییر در تقاضای نهایی واقعی در این بخش ایجاد کرده

ی خود توانسته ارزش افزوده بیشتری در عبارتی این بخش با تغییر در تقاضای نهای

های دیگر ایجاد کند تا بالعکس(. بنابراین این بخش توانایی خلق و ایجاد شوک در بخش

های دیگر به آن بیشتر از وابستگی آن به سایر ها را داشته و وابستگی بخشدیگر بخش

های نفتی به دهد که بخش ساخت کک و فرآوردههای اقتصاد است. نتایج نشان میبخش

های اقتصادی است. در مقابل، تر به بسیاری از بخششدت دارای پیوندهای پسینی قوی

های اقتصادی تقاضای بسیار محدودتری دارد و سهم باالیی از این بخش از سایر بخش

                                                 
ری که ها است، به طوها و روند محاسباتی هر یک از آنهای مختلف، تفاوت در مؤلفهعلت تفاوت در نتایج بخش 1

ها جداگانه برآورد و بررسی شده و ها متفاوت است. به این ترتیب هر یک از مؤلفهبر مبنای هر معیارها تصاویر بخش

 گیرند.سپس هر سه در قالب شاخص کل مورد ارزیابی قرار می
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رود که اقتصاد ایران ها در بخش صنعت است. لذا انتظار میتقاضای آن از برخی بخش

های نفتی به دلیل پایین بودن قیمت انرژی و شدت وابسته به فرآوردهبعنوان یک اقتصاد 

های نفتی مانند بنزین، گازوئیل، های نفتی( متقاضی فرآوردهانرژی ثانویه باال )فرآورده

های اقتصادی باشد. بنابراین، از آن نفت کوره، نفت سفید، سوخت جت و ... در سایر بخش

افزایش در ارزش افزوده، ستانده بیشتری در سایر  جهت که این بخش به ازای یک واحد

های اقتصاد ایجاد کرده با عملکرد بهتری نسبت به متوسط عملکرد اقتصاد همراه بخش

گذاری در این بخش پس از تحریم صادرات نفت موجب تسریع و است. بنابراین سرمایه

فزاینده ی ضریب تسهیل رشد اقتصادی خواهد شد. همچنین از آن جهت که این بخش دارا

خالص تقاضا یا پیوند پسین مستقیم و غیرمستقیم باالیی است، سهم تقاضای نهایی باالتر 

تری دارد که نشان از توان باالی این بخش برای تسریع رشد ای پایینو هزینه واسطه

از کمترین میزان ضریب فزاینده خالص تقاضای « معدن»اقتصادی دارد. از طرفی بخش 

( 0.1( بیشتر از سهم تقاضای نهایی )0.5ای )واحد با سهم هزینه واسطه کوچکتر از

برخوردار است. این بدان معنی نخواهد بود که این بخش حائز اهمیت نیست، بلکه توانایی 

هایی که از سایر های دیگر را نداشته و بطور کامل به شوکخلق شوک در اقتصاد و بخش

ایجاد شده به ازای تغییر در  ه است زیرا ارزش افزودهگردد وابستها به آن منتقل میبخش

ها کمتر از ارزش افزوده ایجاد شده در این بخش تقاضای نهایی این بخش در سایر بخش

تری نسبت به عملکرد عملکرد ضعیف« بخش معدن»های دیگر است، بنابراین توسط بخش

 متوسط اقتصادی دارد.

اقتصادی از منظر مؤلفه تأثیر اندازه بخش های پذیری بخشارزیابی آسیب -4-3

 )مؤلفه سوم(

ها های اقتصادی را براساس اندازه و سهمی که هر یک از بخشاین مؤلفه اهمیت بخش

تر باشد از آن جهت گیرد. هرچه این شاخص به واحد نزدیککنند در نظر میکسب می

بوده  قتصادی قابل توجهکه بخش مورد نظر سهم باالتری در تولید خواهد داشت از نظر ا

 گذاری دارد.و اولویت بیشتری برای جذب سرمایه

 از منظر اقتصادی 1390های اقتصادی ایران در سال ارزیابی بخش :(6جدول )
 هابخش تأثیر اندازه های اقتصادیعنوان بخش

 0/0628645 کشاورزی، شکار، جنگلداری و ماهیگیری
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 0/1560399 استخراج نفت خام و گاز طبیعی
 0/0077671 استخراج معدن

 0/0472029 ها، توتون و تنباکوساخت محصوالت غذایی، آشامیدنی
 0/0127197 صنایع نساجی، پوشاک و چرم

 0/0077883 های مرتبط با آنساخت چوب و کاغذ و فرآورده
 0/077896 الیش نفتهای حاصل از پاساخت کُک و فرآورده

 0/043449 الستیکی و پالستیکی و محصوالت مرتبطساخت مواد شیمیایی، 
 0/0009085 ایساخت شیشه و محصوالت شیشه

 0/0150482 بندی نشده در جای دیگرساخت محصوالت کانی غیرفلزی طبقه
 0/0979457 فلزات اساسی و سایر صنایع ساخت، تعمیر و نصب 

 0/009757 برق
 0/0303158 لولهشاه های گازی از طریقتولید گاز، توزیع سوخت

 0/0030069 های تصفیهرسانی، مدیریت پسماند، فاضالب و فعالیتآب
 0/0751069 ساختمان

 0/0904475 فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کاالهافروشی و خردهعمده
 0/0446646 ونقلحمل

 0/0039826 انبارداری و پست
 0/0089977 فعالیت خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا

 0/016131 اطالعات و ارتباطات
 0/0206268 های مالی و بیمهفعالیت

 0/0670642 غیرمسکونی، امالک و مستغالت خدمات واحدهای مسکونی،
 0/0460831 های اداری و خدمات پشتیبانی، اداره امور عمومی و دفاعفعالیت

 0/0236149 آموزش
 0/0228042 سالمت و بهداشت

 0/0077656 سرگرمی، تفریح و سایر فعالیت های خدماتیهنر، 
 های پژوهشمنبع: یافته

« های مالی و بیمهفعالیت»دهد که بخش ( نشان می6نتایج محاسبات بر حسب جدول )

، با «بیمه»و « های جنبی بیمهسایر خدمات مالی و فعالیت»، «بانک»های با زیربخش

هایی است که از نظر سهم تولید در رتبه میانی خشقرارگیری در رتبه پانزدهم در زمره ب

 1گذاری قرار دارد.های اقتصاد قرار گرفته و در اولویت میانی برای دریافت سرمایهبخش

                                                 
ت است، به های مختلف به دلیل نوع محاسبات متفاوها در مؤلفههمانگونه که گفته شد تصاویر متفاوت از بخش 1

این ترتیب غیرعملیاتی شدن یک بخش لزوما ارتباط مستقیمی با سهم همان بخش در اقتصاد ندارد، یک بخش 
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ا های اقتصاد بنسبت به سایر بخش« استخراج نفت خام و گاز طبیعی»همچنین بخش 

ارد و سهم دبندی قرار رتبهترین مقدار به واحد در مرتبه نخست این برخورداری از نزدیک

ی از باالتری نسبت به کل اقتصاد کسب کرده است. بنابراین این بخش، ضمن برخوردار

گذاری ها، از اولویت باالتری برای سرمایهبیشترین سهم در تولید نسبت به سایربخش

با کمترین مقدار « ایساخت شیشه و محصوالت شیشه»برخوردار است. از طرفی بخش 

به این ترتیب  باشد وآورده در این مؤلفه، کمترین سهم تولید را در اقتصاد دارا می به دست

 اشت.گذاری برای کسب سود به همراه خواهد داولویت کمتری را نیز از منظر سرمایه

های های اقتصادی از منظر شاخص کل )با فرض وزنپذیری بخشارزیابی آسیب-4-4

 یکسان(
های ز مؤلفهبندی هر یک انتایج به دست آمده، وجود تمایز در رتبهبراساس تجزیه و تحلیل 

 گانه موجب لزوم وجود یک شاخص کل که بطور همزمان هر سه مؤلفه را در نظرسه

ه سپذیری کل متشکل از هر بگیرد، به وجود خواهد آورد. بر این اساس شاخص آسیب

اخص شود. شر نظر گرفته میها ددهی به هر یک از آنمؤلفه یاد شده و اختصاص وزن

چه این  شود و بر همین مبنا هرهای اقتصادی بکارگرفته میبندی بخشکل برای اولویت

واهد ختر شود بیانگر اختصاص اولویت باالتر به بخش مورد نظر شاخص به واحد نزدیک

پژوهش  تواند متفاوت باشد که در اینهای متعدد میدهی براساس روشبود. میزان وزن

 پذیرد.ها ارزیابی صورت میهای همسان برای مؤلفهبا فرض وزن

-از منظر شاخص آسیب 1390های اقتصادی ایران در سال ارزیابی بخش :(7جدول )

 پذیری کل )با مقادیر وزنی همسان( ناشی از تحریم صادرات نفت خام 

 های اقتصادیعنوان بخش
 ضرایب 

 هابخش بندیاولویت
 ضرایب نرمال شده 

 هابخش بندیاولویت
 0/0233678 0/4278284 کشاورزی، شکار، جنگلداری و ماهیگیری

 0/0218551 0/4001319 استخراج نفت خام و گاز طبیعی
 0/0268466 0/4915195 استخراج معدن

ها، توتون و ساخت محصوالت غذایی، آشامیدنی
 تنباکو

0/6587128 0/0359787 

 0/0372405 0/6818144 صنایع نساجی، پوشاک و چرم

                                                 
ممکن است دارای سهم کم اما اثرگذاری باال باشد و بالعکس یک بخش ممکن است دارای سهم باال و اثرگذاری کم 

 باشد.
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 0/028423 0/5203797 های مرتبط با آنساخت چوب و کاغذ و فرآورده
 0/2890706 5/2924216 های حاصل از پاالیش نفتساخت ُکک و فرآورده

ساخت مواد شیمیایی، الستیکی و پالستیکی و 
 هامحصوالت مرتبط با آن

0/5119077 0/0279602 

 0/0388949 0/7121044 ایشیشهساخت شیشه و محصوالت 
بندی نشده ساخت محصوالت کانی غیرفلزی طبقه

 در جای دیگر
0/4661446 0/0254606 

 0/0213102 0/3901566 فلزات اساسی و سایر صنایع ساخت، تعمیر و نصب 
 0/0519318 0/9507896 برق
های گازی از طریق تولید گاز، توزیع سوخت

 لولهشاه
0/4328546 0/0236424 

های رسانی، مدیریت پسماند، فاضالب و فعالیتآب
 تصفیه

0/5460363 0/0298243 

 0/0309739 0/5670827 ساختمان
فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و فروشی و خردهعمده

 کاالها
0/3295014 0/0179972 

 0/0197271 0/3611728 ونقلحمل
 0/0253786 0/4646428 انبارداری و پست

 0/0366859 0/671661 فعالیت خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا
 0/0269295 0/4930372 اطالعات و ارتباطات

 0/0214778 0/3932253 های مالی و بیمهفعالیت
غیرمسکونی، امالک و  خدمات واحدهای مسکونی،

 مستغالت
0/4444697 0/0242768 

امور های اداری و خدمات پشتیبانی، اداره فعالیت
 عمومی و دفاع

0/4456495 0/0243412 

 0/0273037 0/4998877 آموزش
 0/0288446 0/5280998 سالمت و بهداشت

 0/0342556 0/6271665 هنر، سرگرمی، تفریح و سایر فعالیت های خدماتی

 های پژوهشمنبع: یافته

« طبیعینفت خام و گاز »گردد، با کاهش صادرات بخش ( مشاهده می7براساس جدول )

با وجود کاهش « های حاصل از پاالیش نفتساخت ُکک و فرآورده»بر اثر تحریم، بخش 

-ظرفیت تولیدی بر اثر تحریم صادرات نفت، به دلیل توانایی ظرفیت ایجاد شوک در بخش

ها، و همچنین سهم های اقتصادی عالوه بر داشتن پیوند و ارتباط بزرگ با سایر بخش

گذاری بر اساس مؤلفه اندازه آن، اولویت بیشتر برای جذب سرمایه باالی ستانده و به تبع

گذاری پس از تحریم صادرات بخش، در رتبه نخست این شاخص از منظر اولویت سرمایه
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گذاری در نظر گرفته است و به عنوان بخش کلیدی اقتصاد ایران برای سرمایهنفتی قرار 

های اقتصاد خواهد داشت. این ایر بخشپذیری کمتری نسبت به سشود و آسیبگرفته می

بندی مؤلفه دوم )تأثیر کلیدی بودن بخش( در جایگاه نخست، از منظر بخش در رتبه

پذیری )با برخورداری از میزان منفعت باالتر نسبت به ریسک( در مرتبه نسبت ریسک

 یازدهم و از منظر سهم ستانده در مرتبه چهارم قرار گرفت. میان بخش نفت خام و

های صنعتی ارتباط زیادی برقرار است. نتیجه به دست آمده در این پژوهش در بخش

دهد نشان می« های حاصل از پاالیش نفتساخت کُک و فرآورده»خصوص تعیین بخش 

های نفتی قابلیت آشکار جذب نفت خام مازاد فروش نرفته که بخش ساخت کک و فرآورده

 خش ششم به دالیل آن اشاره خواهد شد.)صادرنشده( را در خود داراست که در ب

های بندی بخشبا وجود آن که در رتبه« فروشیعمده فروشی و خرده»همچنین بخش 

اقتصادی در جایگاه بخش با باالترین کاهش ستانده و کمترین سهم تولید از منظر 

های نسبت باشد )از منظر مؤلفهپذیری و اندازه بخش نمیهای نسبت ریسکمؤلفه

پذیری را نداشته آسیب پذیری )مؤلفه اول( و اندازه بخش )مؤلفه سوم( باالترینریسک

های دیگر اقتصاد )مؤلفه سوم(، تر نسبت به بخشاست(، اما به دلیل اهمیت نسبی پایین

رو، این بخش نسبت به سایر از لحاظ شاخص کل در آخرین رتبه قرار گرفته است. از این

گذاری پس از پذیری باالتر، اولویت کمتری برای سرمایههای اقتصادی با آسیببخش

 های اقتصادی خواهد داشت.تحریم نسبت به سایر بخش

-های اقتصادی از منظر شاخص کل)با فرض وزنپذیری بخشارزیابی آسیب-4-5

 های متفاوت(

باشد. در این های تقریبی محاسبه وزن نسبی میروش مجموع سطری که یکی از روش

 3های ناهمسان استفاده شده است. در این مطالعه ابتدا هر ای محاسبه وزنپژوهش بر

به دست آمده در فرآیند محاسبات را به صورت سطری  ( 𝑃𝑖3و   𝑃𝑖2و   𝑃𝑖1)مؤلفه 

بخش تشکیل شود، پس از آن از طریق  3×26جایگذاری کرده تا یک ماتریس سطری 

وزن(  3)منطبق با تعداد  3×1مجموع عناصر هر سطر ماتریس اولیه، یک بردار ستونی 

نرمال کردن باید  باشد. برایشود. گام بعدی نرمالیزه کردن این بردار ستونی میحاصل می

هر یک از مقادیر بردار ستونی که در نتیجه مجموع سطرهای اولیه حاصل شده است، را 

عدد بردار ستونی حاصل شده در  3بر مجموع بردار ستونی به دست آمده )یعنی مجموع 
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(، 0.51محاسبات این مطالعه( تقسیم کرد. در نهایت مقادیر وزنی متفاوت برای مؤلفه اول )

ها برابر یک که مجموع وزن 1( در نظر گرفته شد0.02( و مؤلفه سوم )0.47دوم )مؤلفه 

 باشد. می

[

𝑃11 … 𝑃1 26

𝑃21 … 𝑃2 26

𝑃31 … 𝑃3 26

] = ∑𝑃𝑖𝑗  𝑗=.1….26

𝑖=1.….3 )الف(                                                                    

∑𝑃𝑖𝑗 → [

Σ𝑝1𝑗

Σ𝑝2𝑗

Σ𝑝3𝑗

                 )ب(                                                                                                                                                  [

[

Σ𝑝1𝑗

Σ𝑝2𝑗

Σ𝑝3𝑗

] →   

[
 
 
 
 
 
 

Σ𝑝1𝑗

∑∑ 𝑝𝑖𝑗 𝑖 
𝑗 

Σ𝑝2𝑗

∑∑ 𝑝𝑖𝑗 𝑖 
𝑗 

Σ𝑝3𝑗

∑∑ 𝑝𝑖𝑗 𝑖 
𝑗 ]

 
 
 
 
 
 

= [
𝑊1

𝑊2

𝑊3

]    (11                                                                  )

-از منظر شاخص آسیب 1390های اقتصادی ایران در سال ارزیابی بخش :(8جدول )

 پذیری کل )با مقادیر وزنی متفاوت(  ناشی از تحریم صادرات نفت خام

 های اقتصادیعنوان بخش
 ضرایب

بندی اولویت 
 هابخش

 ضرایب نرمال شده 
 هابخشبندی اولویت

 0/0228482 0/6058983 کشاورزی، شکار، جنگلداری و ماهیگیری

 0/0197757 0/5244202 استخراج نفت خام و گاز طبیعی

 0/0279472 0/7411166 استخراج معدن

ها، توتون ساخت محصوالت غذایی، آشامیدنی
 و تنباکو

0/9455218 0/0356553 

 0/0380626 1/0093605 نساجی، پوشاک و چرمصنایع 

های مرتبط با ساخت چوب و کاغذ و فرآورده
 آن

0/7823918 0/0295037 

های حاصل از پاالیش ساخت کُک و فرآورده
 نفت

7/5322968 0/2840407 

 0/0277841 0/7367913ساخت مواد شیمیایی، الستیکی و پالستیکی و 

                                                 
 شده استها ارائه در اینجا مقادیر گرد شده هر یک از وزن 1
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 هامحصوالت مرتبط با آن

 0/0404495 1/0726571 ایشیشه و محصوالت شیشهساخت 

بندی ساخت محصوالت کانی غیرفلزی طبقه
 نشده در جای دیگر

0/6957443 0/0262363 

فلزات اساسی و سایر  ساخت، تعمیر و نصب 
 صنایع

0/527417 0/0198887 

 0/0531191 1/408634 برق

های گازی از طریق تولید گاز، توزیع سوخت
 لولهشاه

0/6354066 0/0239609 

رسانی، مدیریت پسماند، فاضالب و آب
 های تصفیهفعالیت

0/8234502 0/031052 

 0/0297807 0/7897363 ساختمان

فروشی، تعمیر وسایل فروشی و خردهعمده
 نقلیه و کاالها

0/4468292 0/0168497 

 0/019542 0/5182229 ونقلحمل

 0/0264523 0/7014732 انبارداری و پست

 0/0376753 0/9990879 فعالیت خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا

 0/0274915 0/7290301 اطالعات و ارتباطات

 0/0220039 0/5835083 های مالی و بیمهفعالیت

غیرمسکونی،  خدمات واحدهای مسکونی،
 امالک و مستغالت

0/6302256 0/0237656 

پشتیبانی، اداره های اداری و خدمات فعالیت
 امور عمومی و دفاع

0/6384038 0/024074 

 0/0276348 0/7328303 آموزش

 0/0292281 0/7750826 سالمت و بهداشت

هنر، سرگرمی، تفریح و سایر فعالیت های 
 خدماتی

0/932832 0/0351768 

 های پژوهشمنبع: یافته

درصدی صادرات  70شود براساس سناریو کاهش طبق نتایج جدول فوق مشاهده می

بر اثر تحریم صادرات نفت خام، بزرگترین و کوچکترین « نفت خام و گاز طبیعی»بخش 

های متفاوت، نتایجی همانند این شاخص با مقادیر به دست آمده در شاخص کل با وزن

های میانی در این شاخص نیز با یک یا دو تفاوت قرارگیری های یکسان دارد و بخشوزن
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ساخت »اند. به این معنا که بخش های همسان ظاهر شدهد نسبت به وزندر جایگاه خو

با قرارگیری در جایگاه نخست این شاخص و « های حاصل از پاالیش نفتکُک و فرآورده

گذاری های دیگر، در جهت دریافت سرمایهپذیری نسبت به بخشحصول کمترین آسیب

عنوان  اقتصاد ایران ایفا خواهد کرد و بهآوری بیشتری را در پس از تحریم نقش بهتر و تاب

فروشی، تعمیر فروشی و خردهعمده»شود. همچنین بخش بخش کلیدی شناخته می

به دلیل برخورداری از کمترین مقدار این شاخص در آخرین جایگاه « وسایل نقلیه و کاالها

ی را نسبت به پذیری بیشترگذاری پس از تحریم قرار گرفته و آسیبیهبرای اولویت سرما

 ها در پی خواهد داشت.سایر بخش

 های سیاستیگیری و توصیهنتیجه -5

افزوده و موجب شده بسیاری از  مسئله محدودیت و کمیابی منابع انرژی بر اهمیت آن

انرژی به عنوان بخش  ریزان در بررسی جوانب متعدد بخشگذاران و برنامهسیاست

ای به آن مبذول دارند. جوامع مختلف با گذشت زیربنایی اقتصاد، توجه گسترده و ویژه

کنند و این وابستگی عالوه زمان و به طور روزافزون به منابع انرژی نیاز بیشتری پیدا می

ابی المللی برای دستیهای بینبر استحکام جایگاه انرژی در جهان، موجب افزایش رقابت

یا محدود کردن دستیابی به این منابع برای نیل به اهداف و خواستارهای سیاسی و 

های عظیم نفت دیپلماتیک نیز شده است. امروزه ایران با برخورداری از مخازن و ظرفیت

و گاز موقعیت بسیار ممتازی در حوزه انرژی دارد. از طرفی ساختار اقتصادی وابسته به 

شده این جایگاه ویژه از سمت برخی کشورها در حکم اهرمی برای  نفت و گاز ایران موجب

فشار علیه ایران تبدیل شده است و نتوان آن گونه که شایسته است از این وضعیت منحصر 

صادرات نفت  به فرد در جهت شکوفایی اقتصاد و جامعه بطور کلی بهره جست. تحریم

اجه بوده و موجب ضعف در ساختار هایی است که کشور با آن موایران از جمله تهدید

-های اقتصاد و درجه آسیباقتصاد و رفاه جامعه شده است. بر این اساس شناسایی بخش

رو در ها در مقابل تحریم صادرات نفتی از اهمیت زیادی برخوردار است. از اینپذیری آن

م صادرات های اقتصاد ایران به دلیل تحریپذیری بخشاین مطالعه نتایج حاصل از آسیب

 -بخش نفت مورد ارزیابی قرار گرفت. بر همین اساس و بر مبنای بکارگیری جدول داده

و تحلیلی از وضعیت اقتصاد ایران طی شرایط تحریم صادرات نفتی  1390ستانده سال

درصدی صادرات  70دهند در اثر کاهش بخش، نتایج نشان می 26پرداخته شددر قالب 



 

 

 

 

 

 

 

  
     ...خاماز تحریم صادرات نفت های اقتصادی ایران ناشیپذیری بخشسنجش آسیب           68  

های حاصل ساخت ُکک و فرآورده»اشی از تحریم، بخش بخش نفت خام و گاز طبیعی ن

با رتبه نخست از منظر شاخص کل دارای باالترین اولویت برای « از پاالیش نفت

شود، گذاری پس از سانحه و به عنوان بخش کلیدی اقتصاد ایران تعیین میسرمایه

حریم صادرات های اقتصاد ناشی از تپذیری کمتری را نسبت به سایر بخشبطوریکه آسیب

تواند تأثیرگذاری قابل توجهی بخش نفت خواهد داشت. به این ترتیب این بخش می

های اقتصادی داشته، و به عنوان بخش مهم اقتصاد در شرایط برعملکرد سایر بخش

ترین احتمالی برای تخصیص منابع تعیین گردد. علت تعیین این بخش به عنوان مهم

های حاصل از پاالیش نفت ارزش اخت ُکک و فرآوردهس»بخش اقتصاد آن است که بخش 

-گذاری در این بخش موجب کاهش آسیبو ظرفیت باالیی برای صادرات داشته و سرمایه

های اقتصادی در پی کاهش تقاضای نهایی بخش نفت و از پذیری بر اقتصاد و زیربخش

س این بخش طرفی گامی در جهت پیشگیری از خام فروشی نفت خواهد بود. براین اسا

ترین بخش جایگزین نفت خام طی شرایط تحریم صادرات بوده و این جایگزینی عالوه مهم

 شود.سازی مصرف انرژی منجر به حفظ سهم صادرات نفت از این طریق میبر بهینه

به دلیل برخورداری از کمترین مقدار به « عمده فروشی و خرده فروشی»همچنین بخش 

گذاری پس از سانحه یهآخرین جایگاه برای اولویت سرما دست آمده در این شاخص در

پذیری بیشتری را در پی تحریم صادرات بخش نفت نسبت به سایر قرار گرفته و آسیب

توان بر اساس سه ها و مسبب باالترین آسیب به اقتصاد خواهد بود. اما نتایج را میبخش

های تولید در به شده در زنجیرهمولفه، نشان داد که چگونه هر کدام از سه مؤلفه محاس

 های اقتصادی اثرگذار هستند. سطح بخش
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 های اقتصادتأثیر کاهش صادرات نفت خام و میعانات گازی بر بخش :(1شکل )

 های پژوهشمنبع: یافته
درصدی  70های اقتصادی به دلیل کاهش (، نخستین اثر وارده به بخش1براساس شکل )

اثرگذاری مؤلفه سوم، بدلیل قرارگیری اقتصاد تحت شرایط غیر صادرات نفت خام و 

گردد، و بر اثر ها از طریق مؤلفه دوم میعملیاتی، موجب ناکارآمدی و عدم کارایی بخش

به ترتیب نخستین « بانک، بیمه و منابع مالی»، «معدن»، «نفت خام»های آن، بخش

عدم کارایی و اختالل در تولید بخش گیرند. این هایی هستند که تحت تأثیر قرار میبخش

پیوندد. ، به تبع کاهش منابع مالی به داخل کشور به وقوع می«بانک، بیمه و منابع مالی»

در ادامه این روند، کمبود منابع مالی ورودی به کشور و عدم جذب ارز ناشی از صادرات 

د که بر اساس شرایطی را رقم خواهد ز« گری مالیبانک و واسطه»نفت خام توسط بخش 

ترین جایگزین ، مناسب«های نفتیساخت کک و فرآورده»اثرگذاری مؤلفه دوم، بخش 

بوده و توانایی و ظرفیت باالیی در جهت جایگزینی صادرات نفت « نفت خام»برای بخش 

تواند بعنوان یک بخش کلیدی، نفت خام باقیمانده های کمتر را داراست، میخام با هزینه

به دلیل تحریم، توانایی صادرات آن با اخالل مواجه شده است را جذب  در کشور را که

ترین بخش اقتصاد ایران شناخته شود. البته این در شرایطی است کرده و به عنوان کلیدی

های نفتی بدلیل ارزش افزوده باالتر مشتری بیشتری دارد و از که در بازار جهانی، فرآورده
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های ی در شرایط حاضر برخوردار هست. از اینرو در برنامهجایگاه و موقعیت صادراتی بهتر

های نفتی با کاالهای اساسی یا مواد تجارت خارجی ایران، مانند مبادله نفت یا فرآورده

تواند اثربخشی صادراتی بیشتری در این راستا های نفتی میرسد، فرآوردهاولیه بنظر می

 داشته باشد.

به جای صادرات مستقیم نفت خام ضمن تأمین سهم  های نفتیسیاست صادرات فرآورده

سازی انرژی شده و گامی بزرگ در مقابل خام فروشی نفت در صادراتی منجر به بهینه

شود. همچنین بر اساس های آینده خواهد بود و صرف شرایط تحریم توصیه نمیسال

نفتی به های (، واکنش قیمت برخی فرآورده1397) 1مطالعه محمد خانلی و همکاران

قیمت نفت، تحت شرایط کاهش و افزایش قیمت نفت خام، با الگویی نامتقارن همراه 

معروف است. بدین صورت که در شرایط افزایش در  2خواهد بود، که به اثر موشک و پر

های نفتی نخست با تأخیر قیمت نفت به عنوان یک افزایش در هزینه تولید، قیمت فرآورده

یابد، درصورتی که در وضعیت کاهش قیمت نفت خام به ت میهمراه بوده و سپس سرع

یابد شده های نفتی نخست با سرعت کاهش میعنوان کاهش هزینه تولید، قیمت فرآورده

 یابد.تر ادامه میو پس از آن این کاهش با روندی نزولی

تار سی رفبر این اساس یکی از راهکارهای بهینه در مدیریت بخش نفت اقتصاد ایران، برر

ساختار  های نفتی در جهت درک درست از روند تغییرات و توجه به تفاوتقیمتی فرآورده

ادراتی صای در مورد نهاده انرژی و افزایش تولید و سهم های منطقهاقتصاد و اولویت

ثر اهای نفتی و سودآوری از این منظر تحت وضعیت کاهش قیمت نفت خام بر فرآورده

های واهد بود. به این معنا که هر کشور ضروری است سیاستتحریم صادرات این بخش خ

جود ها، تجهیزات و تنگناهای موانرژی خود را متناسب با ساختار اقتصاد و ظرفیت

ی وردر جهت هرگونه تصمیم برای کسب بهرهسازماندهی کند. همچنین نخستین اقدام 

ی آتی، هانها برای نسلهای طبیعی چون نفت و ذخیره سازی آباالتر همسو با حفظ ثروت

ارز تا  مدیریت و برنامه ریزی درست خواهد بود. به عنوان نمونه اقداماتی صورت گیرد

قتصاد های نفتی مجددا وارد چرخه احاصل از فروش این محصوالت پتروشیمی و فرآورده

 ایران شود. 

                                                 
1  Mohammad khanli et al. (2019) 
2 Rocket & Feather Effect 
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