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Abstract 
In oil-exporting countries, it is important to have a clear evaluation of the oil sector at 
the national and regional levels. In input-output literature, the traditional and 
extraction methods are often used to analyze the status of economic sectors. These 
methods have two major shortcomings: double-counting of linkages and having a flaw 
to show the changes in income of the labor. In this paper, to overcome these 
shortcomings and to provide a more realistic picture of the status of the oil sector at 
national and regional levels, a comparative comparison has been used between Iran 
and Canada focusing on their two major oil-exporting provinces, Khuzestan and 
Alberta. For this purpose, the production-to-production approach based on the Sraffa-
Pasinetti-Leontief theoretical model which its main concept is the induced effect of 
value-added will be used. The results show that the oil sector creates 0.0435 and 
0.0372 units of induced value-added in Iran and Khuzestan. In Canada and Alberta 
the corresponding figures are 0.3173 and 0.4382. Therefore, this sector has more 
interdependency with the other sectors in both national and regional levels in Canada 
(as a well-developed country) than Iran (as a developing country). However, services 
and industry sectors absorbed more decomposed induced value-added of the oil sector 
in comparison to other sectors. Therefore, national and regional policies should be 
implemented to have diversified products and prepare the requirement of having the 
most of interdependency prerequisites between the sectors. 
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 ایهمنطق و ملی اقتصاد در گاز و نفت بخش پیشرانی قدرت  
 (کانادا و ایران موردی مطالعه)

 ران، ایرانی، ته، دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبائیاقتصادعلوم  ارشدیآموخته کارشناسدانش   واقف آيدا
  

  عبدالمحمدی زهرا

 ایران ،هرانی، ت، دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبائیاقتصاد ی علومدکتر یدانشجو 

  چکيده
 ای برخوردارای از اهمیا ویژهوگاز در سطچ ملی و منطقهبررسی جایگاه بخش نفاخیز در کشورهای نفا

سنتی و  ی دو روشاقتصاد یهابخش گاهیجا یبررسبرای  ستانده-داده ادبیات مربوط به الگوهایدر اسا. 
ها و دگیرد که به دلیل مبنا قراردادن ستانده، دچار احتساب مضاعف پیونحذف فرضی مورد استفاده قرارمی

ای از جایگاه بینانهی رفع این مسئله و ارائه تصویر واقعامقاله حاضر بر ناتوانی در تبیین وضعیا رفاهی هستند.
خیز ای تطبیقی بین دو کشور ایران و کانادا و دو استان نفاای، مقایسهگاز در اقتصاد ملی و منطقهوبخش نفا

 فیونتئل-ینتیپاس-سرافا ینظر یدر قالف الگو دیتولبهدیتول کردآنها كخوزستان و آلبرتا( با استفاده از روی
ونتایج حاکی از آن اسا که بخش نفا .اساارائه داده هاافزوده بخشارزش ییاثرات القا سنجش یمبنابر

 ،واحد 4382/0و  3173/0و آلبرتا و در کانادا  0372/0و  0435/0به ترتیف  خوزستان ایران و درگاز 
دهنده اسا. این ارقام نشانکرده جادیها ابخش ریسا یبرا میرمستقیو غ میبه صورت مستق ییافزوده القاارزش
عنوان یک کشور توسعهای در کانادا بهها در سطچ ملی و منطقهتنیدگی بیشتر این بخش با سایر بخشدرهم

ش خدمات و صنعا در تجزیه شاخص اثرات اسا. بخای مانند ایران بودهتوسعهیافته نسبا به کشور درحال
های مورد بررسی، رتبه اول و دوم ها، در کشورها و استانوگاز بر سایر بخشافزوده بخش نفاالقایی ارزش

ملی و  های توسعهشود سیاسااساس توصیه میاند. براینافزوده القایی این بخش داشتهرا در جذب ارزش
ها در فروشی در این بخش و ایجاد ساختارهای مناسف در سایر بخشخام ای در راستای محدودکردنمنطقه

 .دهی شوندوگاز جهاافزوده القایی از بخش نفاجها جذب حداک ری ارزش

  ،عمودی یکپارچگی  تولید،  به  تولید  رویکرد افزوده،ارزش القایی  اثرات شتتتاخصها:  کليدواژه 
 .خوزستان ای،منطقه ستانده-داده جداول گاز، و نفت بخش
  .JEL: C67, B51, R15 يبندطبقه

                                                           
 :نویسنده مسئول abdolmohammadi.z1992@gmail.com 
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  مقدمه .1

 یعیبود که وجود منابع طب نیتصور غالف اقتصاددانان ا یتدیم 1960و  1950 یهادر دهه
 اتیپس از آن تا امروز ادب یهااما در دهه ،شود اقتصادی منجر به توسعه تواندیم فراوان

به عنوان عامل  تواندیم یعیاسا که منابع طب شکل گرفتهمضمون  نیبا ا یاگسترده
. شودیم ادی 1منابع نینفر پدیده از آن با عنوانکه  شود ییمحدودکننده رشد و توسعه شناسا

 ممکن اسا هاآن و وفور ندیآیشمار م موارد به نیتراز مهم زنفا و گا ،یعیمنابع طب انیاز م
 یعیمنابع طب یموجود انیم ی. رابطه منفشوددر طول زمان منجر به کاهش سطچ رفاه جامعه 

(، 2001ك 3(، ساچز و وارنر1993ك 2یآت رینظ یامطالعات گسترده طتوس یو رشد اقتصاد
در  نیقرار گرفته اسا. ا داییمورد تبه صورت کمی ( 2010ك 5( و فرانکل2011ك 4تگیپ

 یو کشورها ایلمانند کانادا، استرا یاافتهیتوسعهی کشورها یاسا که در برخ یحال
 ایافو شف شدهنیتضم ایمدرن، حقوق مالک ینهاد یساختارها که دارای ییایناویاسکاند

 جادیتوانسته اسا عامل ا یعیطباز منابع  یگسترده ناش یهاورود درآمد انی، جرهستند باال
 .(2012، 6كبین و همکاران شودرشد و توسعه 
ف مختل یهاساختار بخش ضروری اسامتوازن  یاتوسعه منطقه یهااسایاز منظر س

شور و در اقتصاد ک نفا و گاز بخش گاهیجا یی. شناساردیمناطق گوناگون مورد توجه گ
 همنظور در حوز نیا یاستان خوزستان همواره مورد توجه پژوهشگران بوده اسا و برا

ها که در اغلف آن گرفته شده هرهب یو حذف فرض یسنت یهاداده ستانده از روش الگوهای
 شده اسا. ییشناسادارای اولویا  یهادرصد نخسا بخش 20 انیبخش در ماین 

 یندبدر رتبه یحذف فرض یهانواقص روش شود با تاکید بردر این مقاله تتش می
این در  معرفی شود. 7فیلئونت -یتینیسپا -سرافا دیبه تول دیتول کردیرو ی،اقتصاد یهابخش

 یهابخش ریافزوده در سا خلق ارزش که مبین 8افزوده القایی ارزش اثرات شاخص رویکرد
 ده قراراسا، مورد استفا افزوده در هر بخش واحد ارزش کی جادیا جهیدر نت یاقتصاد

                                                           
1- Resource Curse 
2- Auty, R. M. 
3- Sachs, J. D., & Warner, A. M. 
4- Ploeg, F. V. D.  
5- Frankel, J. A. 
6- Beine, M. et al. 

7- Sraffa- Pasinetti- Leontief 
8- Induced Effect of Value Added 
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بخشی با بین هایتنیدگیهماز رویکرد تولید به تولید جها تعیین در در این راستا گیرد.می
یافته كکانادا( و ای در دو ساختار توسعهبر بخش نفا و گاز در سطچ ملی و منطقه تاکید

 . شودتوسعه كایران( استفاده میدرحال
حسوب در جهان م یاسا که صادرکننده انرژ یاشرفتهیپ یاز معدودکشورها یکیکانادا 

 ای. آنچه اهماسا زیخود ن یهاشگاهیپاال یحال واردکننده نفا خام برا نیو در ع شودیم
های این دو کشور و دو منطقه از نظر ، شباهاکندیچندان م و کانادا را دو رانیا نیب سهیمقا

بخشی و شان از منظر روابط بینتولید نفا و تمرکز تولید آن در یک استان خاص و تفاوت
خش بافزوده  ارزش ییشاخص اثرات القا هیتجزافزوده القایی اسا که با  توان خلق ارزش

بخشی مورد تحلیل قرار خواهد گرفا. های اقتصادی، روابط بیننفا و گاز بر سایر بخش
سطچ ملی كایران  و گاز در نفابخش  قدرت پیشرانیاسا که  نیمطالعه ا نیا یاصل لواس

 هایساختار اسا و چگونه زانیچه م ای كخوزستان و آلبرتا(و کانادا( و در سطچ منطقه
 کنند. بخشی متفاوتی ایجاد میمتفاوت روابط بین یاقتصاد
کشور  در گاز و بخش نفا یانطقهو مملی  ساختار اقتصادبررسی له و امس نیا نییتب یبرا

ای تطبیقی صورت خواهد مطالعه ،و استان خوزستان و کشور کانادا و استان آلبرتا رانیا
 ریخش به ساب نیا یاقتصاد زیسررو  یدگیتندرهم زانیفرصا فراهم شود که م نیتا اگرفا 

جدول داده  یامنظور در سطچ منطقه بدین .شود سهیمقا ها در دو ساختار متفاوتبخش
 RAS-CHARM ستانده استان خوزستان با روش

بخش  7محاسبه و در  1390در سال  1
 2011سال  یبرا 2009سال مربوط به آلبرتا استان  یجدول آمار . همچنینشده اسا عیتجم

 RAS با روش

و  1390ران در سال یجدول ا زین یکشورنیبهنگام شده اسا. در سطچ ب 2
در چارچوب  کهییاز آنجا ند.اهمحاسبات قرار گرفت یمبنا 2011جدول کانادا در سال 

، در بوده یجزئ اریبس ریمقاد یمعادن دارا ریبخش سا ،یهای داده ستانده مورد بررسجدول
 شده اسا. در نظر گرفته یعیمقاله بخش معدن معادل بخش نفا خام و گاز طب نیا

                                                           
به معنای  Cross-Hauling Adjusted Regionalization Methodمخفف عبارت  CHARMواژه  -1

اسا. برای مطالعه بیشتر درباره « زمان تجاری دوطرفهای با لحاظ مبادالت هممنطقهشده محاسبه جداول روش اصتح»

 ( رجوع کنید.1396این روش به بانوئی و همکاران ك

سازی جداول داده ستانده اسا که بر مبنای الگوریتم تکرار استوار اسا. برای روشی برای بهنگام RASروش  -2

 ( رجوع کنید.1395شوطی و شرکا كاصلی جداول داده ستانده به مختاریسازهای بهنگامآشنایی بیشتر با روش
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نفا  بخش گاهیجابخش دوم به بررسی  شود؛می یبخش سازمانده هشامقاله حاضر در 
 یمبانه ب سوم و چهارم به ترتیفبخش اختصاص یافته اسا. و کانادا  رانیدر اقتصاد او گاز 

ی و ااقتصاد منطقه ،فیلئونت -یتینیپاس -سرافا دیبه تول دیتول کردیرو پژوهش نهیشیپی و نظر
مدیریا اقتصادی منابع طبیعی به خصوص نفا و گاز در کشورهای صادرکننده عمده نفا 

 دیتول ردکیدر رو یدیکل یهاایسنجش فعالشناسی روش به پنجم. بخش پردازدو گاز می
های پایه. اختصاص یافته اسا CHARM-RASو روش  فیلئونت -یتینیپاس -سرافا دیبه تول

حاصله و  جینتا ،هفتمبخش  را تشکیل خواهد داد ومقاله حاضر  ششمبخش  آماری
خواهد  یریگجهینت و یبندبه جمع زین یانیبخش پا .دهدیم چیمرتبط به آن را توض یهالیتحل

 پرداخا.

 و گاز در اقتصاد ايران و کانادا  . جايگاه بخش نفت2
شور خیز در ککه تمرکز مقاله حاضر بر بخش نفا وگاز بوده و دو استان نفااز آنجایی

اند، ضروری اسا ابتدا نگاهی اجمالی به ساختار بخش نفا ایران و کانادا با هم مقایسه شده
، زیخنفا یکشورها میان درمورد استفاده در این مقاله شود.  داده ستانده هایجدولو گاز در 

رتبه پنجم  یجهان دارا ینفت ریدرصد از مجموع ذخا 10داشتن حدود  اریبا در اخت رانیا
درصد  48حدود ای مرکز آمار ایران، های منطقهمطابق حسابآنکه  ای. نکته حائز اهماسا

تنها  1390معادن( در سال  ریو سا یعینفا خام و گاز طب بخش كشامل ستانده بخش معدن
رتبه  حائزفاوت مت یبا ساختار اقتصاد زیکانادا ن کشور در استان خوزستان متمرکز بوده اسا.

کانادا در سال یاد شده در درصد ستانده بخش  56اسا و استان آلبرتا حدود  یهفتم جهان
دو کشور ایران و در ( به مقایسه آماری بخش معدن 1در جدول كکرده اسا.  دیتولرا  2011

 .کانادا و دو استان خوزستان و آلبرتا پرداخته شده اسا
طرز  و خوزستان به رانیافزوده ا ارزش شودیمتحظه م (1كهمانطور که در جدول 

 ییبخش به تنها نیا کهیمتمرکز شده اسا به طور و گاز در بخش نفا یریگچشم
افزوده استان  درصد کل ارزش 60افزوده کشور و  درصد کل ارزش 17 دهندهچیتوض

 نیاز کل ستانده ا در سطچ استانیو  یآنکه در سطچ مل ای. نکته حائز اهماساخوزستان 
درصد آن در  5شده و کمتر از  یافزوده متجل درصد ستانده در ارزش 95بخش حدود 

 یهایدگیتندرهم دهندهنامر نشا نیا .قرار گرفته اسا یبخشنیب ایواسطه مبادالت
 .ااس استانی در ایرانو  یدر سطچ مل هابخش ریبخش با سا نیاندک ا اریبس یاواسطه
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 . مقايسه آماري بخش معدن )شامل نفت خام و گاز طبيعي و ساير معادن( 1جدول 

 کشور/ استان

افزوده  سهم ارزش
 بخش معدن از ارزش
افزوده کل اقتصاد 

 )درصد(

سهم ستانده بخش 
معدن از ستانده کل 

 اقتصاد )درصد(

افزوده از  سهم ارزش
ستانده بخش معدن 

 )درصد(

 95 11 17 ایران

 71 7 9 کانادا

 96 45 60 خوزستان

 62 21 23 آلبرتا

ساخت و  هایجدول(، 2011( و کانادا )1390) رانیا داده ستانده هایجدولمحاسبات پژوهش بر اساس : ماخذ
 (1390) رانیمرکز آمار ا یامنطقه یها( و حساب2011جذب آلبرتا )

 کل ارزشاز درصد  9، بخش نیا هدهد کآلبرتا نشان میمشابه این مقایسه برای کانادا و 
 همچنین سهم ارزش .دهدآلبرتا را تشکیل میافزوده  کل ارزش از درصد 23 و کاناداافزوده 

درصد اسا، نشان از آن دارد که  62و  71افزوده از ستانده که به ترتیف در کانادا و آلبرتا 
ی بخشای بینواسطه مبادالتیران و خوزستان، در ساختار اقتصادی آنها در مقایسه با ا

( و با توجه به 1بر این، براساس مقایسه ارقام جدول ك تری شکل گرفته اسا. عتوهقوی
ای، دو قهدر سطچ منطگفا  توانتر بودن اقتصاد منطقه نسبا به اقتصاد ملی میکوچک

 . اندهتر به نفا بوداستان خوزستان و آلبرتا دارای ساختاری وابسته
ای بخش معدن از کل ستانده دو ( نیز سهم تقاضای نهایی و تقاضای واسطه2در جدول ك

 استان مورد مطالعه ارائه شده اسا.دو کشور و 
 ن،دهد که وزن تقاضای نهایی از ستانده در خوزستا( نشان می2مقایسه ارقام جدول ك

ر ایران ای اسا؛ به این معنی که دآلبرتا و ایران برختف کانادا، بیشتر از وزن تقاضای واسطه
ای در استان خوزستان نسبا به کانادا و آلبرتا، مقادیر بیشتری از نفا و گاز و در سطچ منطقه

ود و شاستخراج شده به صورت خام فروخته شده و وارد جریان تولید کاالها و خدمات نمی
ای از ستانده بخش معدن در قسما تقاضای فروشی به صورت تمرکز بخش عمدهین خاما

ای نطقهم هایجدولنهایی نمایانگر شده اسا. نکته قابل توجه آن اسا که بردار صادرات در 
های ملی این بردار شود، اما در جدولها میشامل صادرات به دنیای خارج و به سایر استان

درات به دنیای خارج اسا. به عبارت دیگر، آلبرتا در مقایسه با کانادا و دهنده صافقط نشان
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ی ای کمتر بوده که به معنی وابستگخوزستان در مقایسه با ایران دارای سهم تقاضای واسطه
 بخشی کمتر در سطچ منطقه اسا.بین
 

 اي بخش معدن از کل ستانده . سهم تقاضاي نهايي و سهم تقاضاي واسطه2جدول 

تقاضای نهایی از ستانده  سهم
 )درصد(

ای از ستانده سهم تقاضای واسطه
 )درصد(

 کشور/ استان

 ایران 13 87
 کانادا 57 43
 خوزستان 4 96
 آلبرتا 27 73

ساخا و جذب  هایجدول(، 2011( و کانادا ك1390ك رانیا داده ستانده هایجدولمحاسبات پژوهش براساس ماخذ: 
 (1390ك رانیمرکز آمار ا یامنطقه یها( و حساب2011آلبرتا ك

بودن خوزستان این مقایسه در سطچ دو استان نیز قابل ردگیری اسا؛ یعنی میزان نفتی 
درصد ستانده استان از طریق  4که تنها تا جایی ،اسا نسبا به آلبرتا بسیار قابل متحظه

درصد آن در تقاضای نهایی تجلی یافته اسا. این  96ای قابل توضیچ بوده و مبادالت واسطه
تر با سایر بخشی قویدارای روابط بین یافته،ها در آلبرتا که به دلیل ساختار توسعهنسبا
 ای نمود یابد.ستانده در تقاضای واسطهدرصد  27ها اسا، منجر به این شده اسا که بخش

ای نسبا به ستانده در دو همچنین مقایسه سهم تقاضای نهایی و سهم تقاضای واسطه
درصد  90. در ایران حدود گذاردجدول ایران و کانادا اختتف چشمگیری را به نمایش می

م در کانادا که این رقاز ستانده بخش معدن در تقاضای نهایی متمرکز شده اسا درحالی
خراج ای از نفا و گاز استتوان گفا که بخش عمدهدرصد اسا. به این ترتیف می 40حدود 

های اقتصادی وارد فرآیند تولید شده در کشور کانادا به عنوان نهاده تولیدی سایر بخش
 شود، اما منابع نفتی استخراج شده در ایران بیشتر به صورت خام صادر شده اسا.می

 ينظر يمبان. 3
 داده ستاندههاي کليدي در چارچوب الگوي . شناسايي بخش3-1

 بینروابط  لیو تحل هیدر تجز تواندیکه م ییکردهایاز رو یکی ،یشناساز منظر روش
 یوندهایداده ستانده اسا. محاسبه پ کردیرو رد،یمورد استفاده قرار گ یاقتصاد یهابخش
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منظور  به 1950داده ستانده از دهه  الگوهایدر چارچوب  یاقتصاد یهاایفعال نیشیو پ نیپس
اسا. ده بو این حوزه گرانلیمورد توجه تحل یاقتصاد یهاایفعال گاهیو جا ایاهم نییتع
 رمتوازنید غرش یاستراتژ یپشتوانه نظر یدارابوده و  یسنت کردیرود معروف به کریرو نیا
ی كبازار عرضه و تقاضا یبخشنیب یامبادالت واسطه یبرمبنا یطور کل به که اسا 1رشمنیه

 نینو کردیرو .دهدیقرار م یرا مورد بررس هاایفعال ای( اهمیدیتول یهاایفعالمیان 
عتوه  ،اسا 3پرو 2قطف رشد هیپشتوانه نظر یکه دارا یاقتصاد یهاایفعال ایسنجش اهم

 کندیافزوده را لحاظ م اندازه ارزش و یینها یاندازه تقاضا ،یبخشنیب یابر مبادالت واسطه
  اسا. یشتریب یریپذانعطاف یدارا یسنت کردیمنظر نسبا به رو نیو از ا

ساده بودن  با وجودسنتی  یهاروش یریکارگهکه ب دهندیشده نشان مانجام مطالعات
در  نیشیو پ نیپس وندیشناسی و هم از منظر ماهیا پفرآیندهای محاسباتی، هم از منظر روش

اضای وزن قراردادی واحد برای تق ،کلیدی دارای ابهاماتی مانند یهاایتعیین و شناسایی فعال
 نیپس وندیزمان پهم یاندازه پیوندها، همپوشان یبرآوردبیش ها،ایافزوده فعال نهایی و ارزش

، 4ستكباشند می هاایافزوده فعال و نادیده گرفتن اندازه تقاضای نهایی و ارزش نیشیو پ
 .(2019، 7؛ دیازنباخر و همکاران2013، 6؛ دیازنباخر و لهر2004، 5و لئونگ یکا؛ 1984

ا ر ژهیو بردار و یحذف فرض یهااز جمله روش نینو یهاروش ،بسیاری از پژوهشگران
 ،یاواسطه یکه تکنولوژ کنندیله را برجسته مامس نیا یحذف فرض یهااند. روشارائه کرده

 متک سنجش ییتنها به تواندیدارد و نم یبخشنیب یادر مبادالت واسطه شهیرفقط 
 هاایافزوده فعال و ارزش یینها یاسا اندازه تقاضا یو ضرور ردیقرار گ یدیکل یهابخش

 در نظر گرفته شوند. وندهایپ یدر کنار بررس
اسا  بوده همراه ییهایستانده با نارسائ اریمع یریکارگبه لیبه دل هاروشاین از  استفاده

 یمتک ستانده در نشان دادن چگونگ یو ناتوان وندهایاحتساب مضاعف پ :که عبارتند از
معناسا  نیبه ا وندهایاحتساب مضاعف پ یعنی ؛اول ییکار. نارسا یروین یدرآمد راتییتر

لحاظ  بار در محاسبات چند وندیهر پ م،یرمستقیو غ میمستق یوندهایکه هنگام محاسبه پ
                                                           
1- Hirschmann 

2- Growth Poles Theory 

3- Perroux 
4- Cella, G. 
5- Cai, L., & Leung, P. 
6- Dietzenbacher E., & Lahr, M. L. 

7- Dietzenbacher E., et al. 
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، ناشی از آن اسا که تولید یک بخش هم برای تامین تولید ریناپذامر اجتناب نیا و شودمی
نجر م گیرد؛ از این رو،ها و هم تقاضای نهایی همان بخش مورد استفاده قرار میسایر بخش

ستانده نیز  دوم یی. در خصوص نارساخواهد شد وندهایپ ایاندازه و اهم یبرآوردشیبه ب
یشده اسا و نم دیمنطقه تول ایکشور  کیاسا که در  یقدار کاال و خدماتدهنده منشان
 کهنآ باشد. حال و طرح مسائل رشد و رفاه درآمد عیتوز یبررس یبرا یمناسب اریمع تواند

 دهد. چیتوض نیز کار را یروین یدرآمد راتییتر تواندیافزوده م ارزش اریمع
-سرافا دیولبه ت دیتول کردیرودر ادبیات موضوع، مشکتت این به منظور برطرف ساختن 

 ارزش ییقامحاسبه شاخص اثرات البا  یدیکل یهابخش ییشناسابرای  فیلئونت -یتینیپاس
پاسینیتی نیز شناخته  1این مفهوم در قالف یکپارچگی عمودی. شده اسا معرفیافزوده 

افزوده، چه واحد ارزش کی جادیا یبخش به ازا کیاسا که  نیدهنده انشانشود که می
از منظر  کردیرواین کند.  جادیافزوده ا ها ارزشبخش ریسا یرا دارد که برا ایقابل نیا زانیم

در « 2کاالها قیکاالها از طر دیتول»که تحا عنوان اسا سرافا  ینظر یمبان مبتنی بر یمفهوم
 . افایانتشار  یتدیم 1960سال 

 ندیدر فرآ یکه در آن هر بخش اقتصادکشد تصویر میبه را  ینظام اقتصاد کیسرافا 
در این . کندیاستفاده م یاقتصاد یهابخش ریسا یاخود از کاالها و خدمات واسطه دیتول

 گرید قسماو  شودیها استفاده مبخش دیتول ندیمجدد در فرآ ،دیاز مازاد تول نظام قسمتی
بسته را در  ینظام اقتصاد کیدر واقع  دیچرخه تول نی. اشودیکار مصرف م یرویتوسط ن

 دیبه تول دیتول کردیرو یریکارگنقطه قوت به (.1960 ،3كسرافا کندیسرافا آشکار م هینظر
فراهم را بخش  کیافزوده و ستانده  ارزش انیارتباط مناسف م جادیا نهیآن اسا که زم

  .آوردیم
فرض اندازه واحد پیش های متعارف تقاضامحور که در آندر واقع برختف روش

شود در روش ها به صورت یکسان و برابر در نظر گرفته میتقاضای نهایی برای تمامی بخش
ها براساس گیرد، بلکه اهمیا بخشتولید به تولید تقاضای نهایی متک ارزیابی قرار نمی

یجاد کند اتواند در کل اقتصاد افزوده مستقیم و غیرمستقیمی که هر بخش می نسبتی از ارزش
ا بخش کلیدی بخشی اس ،شود. به عبارت دیگرافزوده خود آن بخش سنجیده می به ارزش

                                                           
1- Vertical Integration 

2- Production of Commodities by Means of Commodities 

3- Sraffa, P. 
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افزوده جدول  افزوده خودش كکه در بردار ارزش که بتواند در ازای هر یک واحد ارزش
افزوده مستقیم و غیرمستقیم برای  داده ستانده آورده شده اسا( بیش از یک واحد ارزش

ین های تقاضامحور در ایجاد کند. تفاوت عمده روش تولید به تولید با روشها اسایر بخش
ز اصلی بر شود و تمرکاسا که در این الگو تقاضای نهایی برابر با صفر در نظر گرفته می

 تعامتت بین بخشی اسا.

 اي. اقتصاد نفت و گاز در سطح ملي و منطقه3-2
که گاز  از جمله نفا و یعیگسترده منابع طب ریبا ذخا یاقتصادها در یاقتصاد یهااسایس

ای باید در دو سطچ ملی و منطقه شوندشناخته می ینظر اتیدر ادبی عیمنابع طب نیترمهم
 یمنجر به رشد و توسعه اقتصادها همواره استفاده از آند که نباش یخاص یهایژگیو یدارا

 ی و تجاری باید به نحوی باشندهای پولی، مالدر این کشورها سیاسا .شودرفاه  شیو افزا
ائز موضوع حد. نمتاثر نشو یعیمنابع طبدرآمدهای ارزی ناشی از صادرات ورود  که از جریان

های اسا که در آن سطچ قیما 1بیماری هلندیاهمیا در این دسته از کشورها، پدیده 
دستخوش ترییر شود. تواند نسبی در کاالهای غیرقابل مبادله نسبا به کاالهای قابل مبادله می

تواند دارای ترین کاالی غیرقابل مبادله میدر این میان ترییر قیما بخش مسکن به عنوان مهم
آثار گوناگونی در اقتصاد کتن، اقتصاد مسکن و سبد دارایی عوامل اقتصادی در سطچ ملی 

  (.2015 ،2ای باشد كخیابانیو منطقه
یافته و بخشی دو اقتصاد توسعهساختار بینبر مطالعه تطبیقی  تاکیددر این مقاله 

، اقتصاد کیهر چه  توان چنین بیان داشا کهتوسعه اسا که در این راستا میدرحال
و قدرت رقابا در چند محصول مختلف را داشته باشد با  ترباال دیبا توان تول یساختار

واجه کمتر ماسا، منابع گسترده  یداراکه  یمحصولمربوط به اقتصاد تک یهاسکیر
 ،هاتولیدی در این دسته از کشور به محصوالت یبخشبا تنوع ،گریبه عبارت د .خواهد شد

 .(2012كبین و همکاران،  افایکاهش خواهد  یعیاقتصاد به منابع طب یوابستگ
منبع  نیتربخش نفا و گاز به عنوان مهم یاثرگذار ی،اقتصاد یهامنظر ساختار بخش از

 ایاز اهم یاقتصاد یهابخش ریافزوده سا بر چرخه خلق ارزش ینظر اتیدر ادب یعیطب
بر  یبتناقتصاد م کیاقتصاد کتن در  اسایکه س یصورت درحال برخوردار اسا.  یاریبس

                                                           
1- Dutch Disease 

2- Khiabani, N. 



 167 |واقف و عبدالمحمدی 

 

واهد اقتصاد کاهش خ یهابخش ریو گاز بر سا فابخش ن هایزیباشد، اثر سرر یفروشخام
 ند،یرگزو تنوع محصول را ب یبر چندمحصول یمبتن اسایس اقتصاد کی اگر همچنین. افای

 رهیزنج وخواهد بود  یترروابط گسترده یدارا یاقتصاد یهابخش ریبا ساو گاز بخش نفا 
این  با در نظر گرفتن. و گاز ارتباط بیشتری خواهد داشانفا اقتصاد با بخش  1ارزش

بر اقتصاد به علا باال بودن روابط  یخارج یهاشوک رینفا و سا یهاآثار شوک ،موضوع
سرعا  و افایکاهش خواهد  ،محصول خاص کیو عدم وابسته بودن اقتصاد به  یبخشنیب

 .باالتر خواهد بودزا های بروندر مواجه با شوک اقتصاد لیتعد
دارند، مناطق  یاریبس یهامختلف تفاوت یهانهیکه کشورها در زم همانطور

 تواندیمر ما نیدارند که ا یمتفاوت یهاایو ظرف هالیپتانس زیکشور ن کی دهندهلیتشک
عه توس ییهر منطقه و توجه به ابعاد فضا یمتفاوت برا یهایگذاراسایدهنده لزوم سنشان

مختلف  یهایژگیو و هانهیتابع زم یاتوسعه منطقه یهایراهکارها و استراتژ ایباشد. موفق
مباحث اقتصاد  1950دهه  از 3چاردسونیو ر 2زاردیسا. او متعدد مربوط به بافا هر منطقه ا

تاکید بر ها وجه مشترک مطالعات آنو  مورد توجه قرار دادند یمختلف یایاز زوارا  یامنطقه
بوده ل مناطق یتحلدر داده ستانده  یبه شکل الگو یامنطقه یبخش ینظام حسابدار استفاده از

ای ها مطالعات حوزه داده ستانده منطقهپس از آن .(1969؛ ریچاردسون، 1956اسا كایزارد، 
 7(، کروننبرگ1998ك 6کان و دوهرسامک ،(1994ك 5و وبر فلگ، (1978ك 4توسط راند

های ( در دو شاخه روش2014ك 9کاوالسکی(، 2015ك 8(، توبن و کروننبرگ2011و  2009ك
ادامه یافته اسا؛ و اکنون در جدیدترین مطالعات پژوهشگران  11و تراز کاالیی 10سهم مکانی

برای تبیین  13و جهانی 12ایچندمنطقهداده ستانده های گیری از جدولاین حوزه به دنبال بهره

                                                           
1- Value Chain 

2- Isard, W. 

3- Richardson, H.W. 

4- Round, J. I. 

5- Flegg, A.T., & Webber, C.D. 

6- McCan, P., & Dewhurst, J. H. L. 

7- Kronenberg, G. T. 

8- Tobben, J., & Kronenberg, T. 

9- Kowalewski, J. 

10- Location Quotient (LQ) 

11- Commodity Balance (CB) 

12- Multi-Regional Input-Output (MRIO) 

13- World Input–Output Table (WIOT) 
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 1جهانیارزش  رهیزنجاز طریق  المللنیعملکرد تجارت بای و تحلیل ابعاد اقتصاد منطقه
 (. 2020، 3همکاران؛ بناکلش و 2018، 2كفوجیموتو هستند
ر چارچوب دو گاز  نفابخش  گاهیجا یمطالعه بررس نیموجود، هدف ا اتیبر ادب هیتک با

کز بر روابط با تمر یاو منطقه یهای داده ستانده ملبا استفاده از جدول دیبه تول دیتول کردیرو
و آلبرتا  خوزستان هایو کانادا و استان رانیاکشورهای  یبرا یاسهیبه صورت مقا یبخشنیب

 .اسا

 . پيشينه پژوهش4
و  یسنت یهانشان از آن دارد که استفاده از روش داخلی و خارجی یپژوهش یفضا یبررس

مطالعات داشته اسا. متناسف با موضوع مقاله حاضر  انیدر م یاژهیو گاهیجا یحذف فرض
  د.مطالعات اشاره کر نیا نیتربه برجسته توانیم

براساس  انریدر اقتصاد ا یبخشنیب یوندهایپ نییاقدام به تع یامطالعه ( در1390ك یوسفی
منظور  نیا یو برا کرده یبا استفاده از روش حذف فرض 1380سال  داده ستاندهجدول 
از آن اسا که بخش  یروش حاک این جیشده اسا. نتا عیبخش تجم 36در  یاد شدهجدول 

 . اسا 5نرمال  نیشیپ وندیو پ 15نرمال  نیپس وندیرتبه پدارای  طبیعینفا خام و گاز 
ی دیکل یهابخش ییشناسا یهابر روش یضمن مرور( 1395نیک كصادقی و موسوی

 و حذف ژهیبردار و ،یسنت یهااز روش رانیاقتصاد ا یهابخش ایماه لیتحلدر راستای 
این  جیبه نتا با استناداند. استفاده کردهبخش  46در  ی اقتصاد ایراندر قالف جدول مل یفرض

 نیپس وندیاز منظر پ یسنت کردیکه بخش نفا خام و گاز طبیعی در رو شودیمشاهده م مطالعه
را به خود اختصاص داده  37رتبه  ،نرمال نیشیپ وندیو از منظر پ بوده 46رتبه  دارای نرمال

 متفاوت خود نسبا به روش ایماه لیبه دل ژهیکه روش بردار وشود اشاره میاسا. سپس 
که در  از آن اسا یروش حاکاین  جیارائه کند. نتا ایاز واقع یبهتر ریتصو تواندیم یسنت

اسا.  29نرمال  نیشیپ وندیو پ 45نرمال  نیپس وندیمورد بخش نفا خام و گاز طبیعی رتبه پ
و در  19بخش را به  این رتبه 4فیلئونتتقاضامحور  یدر الگو یروش حذف فرض جینتا

                                                           
1- Global Value Chains (GVC) 

2- Fujimoto, T. 

3- Banacloche, S., et al. 

4- Leontief Demand-Side Model 
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ن به گفته نویسندگا به عبارت دیگر،ارتقا داده اسا.  8 گاهیبه جا 1گش محورعرضه یالگو
 بخش گاهیدارند، جا یاقتصاد ایاز واقع ریدر ارائه تصو یکه توان بهتر ییهااستفاده از روش

 .2دهدیمجلوه  تراینفا خام و گاز طبیعی را با اهم
 نیا گاهیجا یبه منظور بررس یدر اقتصاد مل یمیصنعا پتروش گاهیبا عنوان جاشی گزار
اقدام به  شورای استمی، مجلس یهامرکز پژوهش 1390براساس جدول سال صنعا 

ز آن اسا ا یحاک جیاسا. نتا کرد یبا روش حذف فرضکشور  یدیکل یهابخش ییشناسا
 16حائز رتبه  3تراسرتاس یاز روش حذف فرض هکه بخش نفا خام و گاز طبیعی با استفاد

های وردهآساخا کک، فر یهابخش همچنین .شده اسا یبخش اقتصاد 71 انیدر م
ای و ساخا مواد شیمیایی و محصوالت شیمیایی های هستهحاصل از تصفیه نفا و سوخا

 انیدر م 6و  2 هگایدر جا فیبه ترت یعیبخش نفا خام و گاز طب دسانییپا عیبه عنوان صنا
 .(1397، مجلس یهامرکز پژوهشكاند شده یبندکشور رتبه یهابخش

استان خوزستان  1390جدول داده ستانده سال  نیاول نیبا عنوان تدو دیگری مطالعه در
 68در  4AFLQبا استفاده از روش  این استان 1390اقدام به محاسبه جدول داده ستانده سال 

 یفرض ذفروش ح یریکارگبهبا  دهدینشان مپژوهشی طرح  نیاسا. ا شدهبخش 
ز ادر آن  که استان خوزستان یبرا یدیکل یهابخش ییشناسا در 5ندنیوندرل -ازنباخرید

حائز  یعیخام و گاز طببخش نفا فیتقاضامحور لئونت یو در الگو نیشیپ یوندهایمنظر پ
بخش  68 انیدر م 4محور گش حائز رتبه عرضه یو در الگو نیپس یوندهایو از منظر پ 6رتبه 

از  نی. همچنکندمی یاستان معرف یدیبه عنوان بخش کل این بخش را و از این رو اسا دهش
بخش  68 انیرتبه نخسا را در م یعیخام و گاز طبکل، بخش نفا یدیمنظر کشش تول

 51بخش در قالف نیز این  ییاشترالزا فیبه لحاظ ضر و استان به دسا آورده اسا یاقتصاد
 (.1394، اسفندیاریكدهد به خود اختصاص میاستان  یهابخشرا در میان ام 50بخش، رتبه 

 دیبه تول دیتول کردیبار با استفاده از رو نینخست یخود برا نامهانی( در پا1396ك واقف
بخشی  71 داده ستاندهجدول  یافزوده بر مبنا ارزش ییاقدام به محاسبه شاخص اثرات القا

                                                           
1- Ghosh Supply-Side Model 

 یهابخش ایماه»( با عنوان 1394ك یاستم یمجلس شورا یهااز مرکز پژوهش یگزارشاین مقاله مستخرج از  -2
 اسا. «یدیکل یهابخش ییشناسا-2: رانیا یاقتصاد

3- Strassert 

4- Adjusted Flegg Location Quotients 

5- Dietzenbacher-Van Der Linden 
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بر اسا.  کرده شورای استمی مجلس یهامرکز پژوهش 1390سال اقتصاد ایران مربوط به 
تر از واحد افزوده القایی بزرگ های دارای ضریف ارزشبخش به عنوان بخش 24این اساس 

ام 70 گاهیجای عیبخش نفا خام و گاز طب دهدینشان م مطالعه نیا جینتااند. شناسایی شده
 بخش به خود اختصاص داده اسا. 71 نایدر مرا 

( در مطالعه خود برای پاسخ 1397در کاربرد رویکرد تولید به تولید، بانوئی و همکاران ك
افزوده  ارزش زانیشهرستان تهران چه مدر افزوده بخش خدمات  ارزشبه این سوال که 

اند. نتایج بهره گرفته مورد اشارهاز روش  کندیم جادیاقتصاد ا یهابخش ریدر سا میرمستقیغ
تر از شهرستان تهران بزرگدر و ساختمان  عیفقط دو بخش صنادهد که این مطالعه نشان می

شهرستان تهران، شاخص  GDPبخش خدمات در  یدرصد 83سهم  و با وجود واحد هستند
 واحد اسا. 03/0 تنها بخش نیافزوده ا ارزش یعمود یکپارچگی

و با به نیکشور چ 1981سال  یبخش 24 داده ستاندهبا استفاده از جدول  (1991ك 1هیملر
ه داد ررا مورد سنجش قرا نیاقتصاد چ یهابخش ایاهم ،دیبه تول دیتول کردیرو یریکارگ
سبک،  ییایمیش عیصنا یهااز آن اسا که بخش یحاک نیچی اقتصاد حاصل برا جینتا .اسا
 عیصنا ،یسبک، چوب و محصوالت چوب یسازنیصنعا ماش ن،ینگس ییایمیش عیصنا
و  عیصنا ریسا ،یو آموزش یچرم و لباس، ساخا کاغذ و محصوالت فرهنگ دیتول ،ییغذا

 ند.ابوده افزوده برخوردار از منظر ارزش یباالتر ایساختمان از اهم

 گیری از مفهوم یکپارچگی عمودی سعی درلنزن و همکاران در چند مطالعه مجزا با بهره
ی ادر سطچ منطقه یاجتماع -یو اقتصاد یطیمحسایز یحسابدارسازی اهمیا برجسته

، ملی داده ستاندهاند. عتوه بر این، معایف ناشی از احتساب مضاعف در الگوهای داشته
حل پیشنهادی خود را بر اساس مفهوم یکپارچگی ای و جهانی را گوشزد کرده و راهمنطقه

؛ لنزن و 2005، 2گو و لنزنلگاك اندعمودی و سهم هر بخش در زنجیره عرضه مطرح کرده
 (.2008، 4؛ لنزن2007، 3همکاران

( نیز در یکی از جدیدترین مطالعات خود، روش معرفی شده 2020ك 5آلکنترا و پادیت
ی هاآن دسته از بخش ( بر مبنای یکپارچگی عمودی را برای شناسایی1991توسط هیملر ك

                                                           
1- Heimler, A. 

2- Gallego, B., & Lenzen, M. 

3- Lenzen, M., et al. 

4- Lenzen, M. 

5- Alcantara, V., & Padilla, E. 
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ها با توجه به ساختار بخش ریها با ساارتباط آن و یاگلخانه یکه از نظر انتشار گازها اقتصادی
ه دهند و آن را برای جدول داده ستاندبسط میهستند، اقتصاد مهم  یکیو تکنولوژ یدیتول

کاهش انتشار  یهااسایسدهی ها و جهابندی بخشاسپانیا به منظور طبقه 2014سال 
 .دهندمورد استفاده قرار میمختلف  یهابخش توسط یاگلخانه یگازها

 هایبندی بخشبررسی جایگاه بخش نفا و گاز و رتبههمانطور که متحظه شد 
ای در میان مطالعات اقتصادی این حوزه داشته اسا. در این مقاله نقش اقتصادی جایگاه ویژه

میان  یدر سطچ ملو گاز بخش نفا  یشرانیقدرت پ در میزان متفاوت یاقتصاد یساختارها
در  خوزستان و آلبرتاهای تانمیان اس یامنطقهدر سطچ و کانادا و  رانیاکشورهای 

 -یتینیپاس-اسرافی با استفاده از رویکرد تولید به تولید بخشنیب یهایدگیتندرهم یریگشکل
قایص ، نافزودهارزشمورد تحلیل قرار گرفته اسا. در اینجا با مبنا قرار دادن  فیلئونت

ادن در نشان د یو ناتوان وندهایپ مضاعفرویکردهای مطرح شده پیشین، از جمله احتساب 
 .شود، برطرف خواهد شداثرات رفاهی که در دستمزد نیروی کار منعکس می

 شناسي پژوهش. روش5
 یرضو حذف ف یسنت یهاروش صیمطرح شده در بخش قبل و نقا ینظر یبر مبان هیبا تک
 یهامحاسبه بخش وهیششود تتش میبخش  نیدر ا یاقتصاد یهابخش گاهیجا نییدر تع

محاسبه شاخص  و فیلئونت -یتینیپاس -سرافا دیبه تول دیتول کردیرو یریکارگهبا ب یدیکل
محاسبه  یبرا CHARM-RASاز روش  تفادهنحوه اس نیافزوده و همچن ارزش ییاثرات القا

 .دشواستان خوزستان مطرح  یامنطقه داده ستاندهجدول 
 فیلئونت یدیرا در چارچوب رابطه تراز تول دیبه تول دیتول کردیرو میمفاه ینتیپاس
  (.1986 و 1973 ،1ینتیپاسك اسا فرموله کرده (1به صورت رابطه كمند و قاعده

xi (1ك = ∑Xij + fi
j

 

 ایماتریس مبادالت واسطه Xijام و iبردار ستونی ارزش تولید بخش  xi( 1در رابطه ك
دهد. از تقسیم ام را نشان میiنیز بردار ستونی ارزش تقاضای نهایی بخش  fiبخشی اسا و بین

                                                           
1- Pasinetti, L. 
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بخشی بر بردار سطری ستانده، ماتریس ضرایف مستقیم یا بین ایماتریس مبادالت واسطه
 ((.2آید كرابطه كدسا میضرایف فنی به

Aij (2ك =
Xij

xj
    →         Xij = Aij xj 

 یدیتراز تول یرابطه کل ها،سیگرفتن اند دهی( و ناد1( در رابطه ك2رابطه ك ینیگزیبا جا
 .دآییدسا مهب (4( و ك3های كرابطهبه صورت  دیجد

x (3ك = Ax + f  

x (4ك = (I − A)−1f 

 ( را خواهیم داشا.5های قطری بنویسیم، رابطه ك( را به صورت ماتریس4اگر رابطه ك

X̅ (5ك = (I − A)−1F̂ 

F̂ ،(I(، 5در رابطه ك − A)−1 و X̅  به ترتیف، ماتریس قطری تقاضای نهایی، ماتریس
س کند. جمع هر ستون این ماتریضرایف فزاینده تولید و ماتریس ارزش تولید را آشکار می

صورت  های اقتصادی بهدهد که برای تامین تقاضای نهایی یک بخش، تولید بخشنشان می
افزوده  ( و محاسبه ضرایف ارزش2ای رابطه كمستقیم و غیرمستقیم به چه میزان اسا. بر مبن

آید که در آن پیوند بین تقاضای نهایی، تولید دسا می(( به6ها، رابطه جدیدی كرابطه كبخش
 کند. ها را آشکار میافزوده مستقیم و غیرمستقیم بخش و ارزش

V̅A̅ (6ك  = a̅v̅ X̅ 

a̅v̅ افزوده هر  ها كارزش( بردار سطری ضرایف مستقیم ارزش افزوده بخش6در رابطه ك
دهنده آن اسا که برای تامین نشان V̅A̅بخش تقسیم بر ستانده آن بخش( اسا. بردار سطری 

افزوده به صورت مستقیم و غیرمستقیم در اقتصاد  تقاضای نهایی هر بخش، چه میزان ارزش
 شود.ایجاد می
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کل  کیتفک د،یتول هایرهیو شناخا بهتر زنج کردیرواین کارکرد  یاصل ازینشیپ
 نیا یرا. باساو صنعا  یکشاورز به فرضبه دو گروه  فیلئونت یدینظام تول هایایفعال

به دو  (7ماتریس ارائه شده در رابطه كبه صورت  فیلئونت یدیتراز تول یمنظور، رابطه کل
 .شودیگروه افراز م

] (7ك

xa
⋯
xm
] =  [

Aaa ⋮ Aam

⋯
⋮

⋮
⋯

Ama ⋮ Amm

] [

xa
⋯
xm
] + [

fa
⋯
fm

]  

به  fmو  xa ،xm ،faبه ترتیف نمایانگر کشاورزی و صنعا هستند.  mو  aهای اندیس
به  Ammو  Aaa ،Aam ،Amaدهند. ترتیف تولید و تقاضای نهایی دو بخش را نشان می

ترتیف ماتریس ضرایف فنی کشاورزی با کشاورزی، کشاورزی با صنعا، صنعا با 
توان دو رابطه ( می7کنند. با استفاده از رابطه كکشاورزی و صنعا با صنعا را آشکار می

( برای دو بخش کشاورزی و صنعا به صورت 3تراز تولیدی مستقل همانند رابطه کلی ك
 .( بیان کرد2-7( و ك1-7رابطه ك

xa (1-7ك = Aaa xa + Aam xm + fa  

xm (2-7ك = Ama xa + Amm xm + fm 

( شکل افراز شده رابطه تراز تولیدی استاندارد و متعارف لئونتیف 2-7( و ك1-7روابط ك
های سیاستی، تفاوت بارز بین این دو رابطه و رابطه تراز شناسی و تحلیلاسا. از منظر روش

( بستر رویکرد تولید به تولید را به 2-7و ك (1-7كتولیدی لئونتیف در این اسا که روابط 
 کند.( فراهم می9( و ك8های كصورت رابطه

xa (8ك = (I − Aaa)
−1 Aam xm + (I − Aaa)

−1 fa 

xm (9ك = (I − Amm)
−1 Ama xa + (I − Amm)

−1 fm 
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( و  fmو   faزای تقاضای نهایی هر بخش ك( حاوی دو گروه متریر برون9( و ك8روابط ك
هستند. حال اگر فرض شود که بر مبنای نظریه سرافا، این دو بخش xa  و  xm طور همین

= faمازاد تولید ندارند كیعنی  fm = های کشاورزی و (، روابط تولید به تولید بخش0
 شود:( حاصل می1-9( و ك1-8های كصنعا به صورت رابطه

xa (1-8ك = (I − Aaa)
−1 Aam xm 

xm (1-9ك = (I − Amm)
−1 Ama xa 

( نشان 1-8رابطه كحاوی دو مزیا کلی اسا؛ نخسا اینکه  (1-9ك( و 1-8های كرابطه
دهد بخش کشاورزی به طور مستقیم و غیرمستقیم چه میزان تولید کند تا نیازهای می

 دهد بخش صنعا به( نیز نشان می1-9ای تولید بخش صنعا را تامین کند. رابطه كواسطه
ند. این تولید بخش کشاورزی را تامین کطور مستقیم و غیرمستقیم چقدر تولید کند تا نیاز 

مودی اند، نمادی از یکپارچگی عدو رابطه که براساس رویکرد تولید به تولید محاسبه شده
افزوده مستقیم و  بسط دو روابط اخیر به ارزش؛ و مزیا دوم این که پاسینتی نیز هستند

های رابطه ش به صورتهای اقتصادی ناشی از تامین تولید یک بخغیرمستقیم در سایر بخش
 پذیر خواهد بود.( امکان11( و ك10ك

VAam (10ك = a̅v̅ (I − Aaa)
−1 Aam xm 

VAma (11ك = a̅v̅(I − Amm)
−1 Ama xa 

1یک بردار به ابعاد  a̅v̅(، 11( و ك10در روابط ك × (n − و  Aهای اسا. ماتریس (1
(I − A)−1  هر دو(n − 1) × (n − نیز برداری ستونی اسا که  xهستند و  (1
(n −  محاسبه شده یک اسکالر خواهد بود. VAدرایه دارد. در نهایا  (1

 ها در کلافزوده مستقیم و غیرمستقیم سایر بخش ( پیوند بین ارزش11( و ك10روابط ك
( 10دهد. به عنوان نمونه، رابطه كاقتصاد که ناشی از تامین تولید یک بخش اسا را نشان می

 Aam نیاز به ، اسا xm کند که بخش صنعا برای تولیدات خود که معادل مشخص می
ش کشاورزی دارد. بخش کشاورزی نیز برای تامین نیاز مستقیم ای بختولید واسطهواحد 
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I) ای صنعا، الزم اسا که تولیدات خود را به میزان واسطه − Aaa)
افزایش دهد. اینکه 1−

افزایش مستقیم و غیرمستقیم تولیدات کشاورزی که به منظور تامین تولیدات بخش صنعا 
افزوده در بخش  غیرمستقیم ارزشافتد چه میزان منجر به افزایش مستقیم و اتفاق می

توان ( را نیز می11شود. رابطه كآشکار می VAamها( خواهد شد در کشاورزی كسایر بخش
( شاخص یکپارچگی عمودی را برای 1991به همین صورت تفسیر کرد. عتوه بر این، هیملرك

 ( ارائه داده اسا.13( و ك12های كهر بخش به صورت رابطه

Inta (12ك =
vama
vaa

 

Intm (13ك =
vaam
vam

 

Inta  وIntm های کشاورزی و صنعا را به ترتیف شاخص یکپارچگی عمودی بخش
ه ها گویای این واقعیا هستند کگذارند. از منظر تفسیر اقتصادی، این شاخصبه نمایش می

شود، های کشاورزی و صنعا ایجاد میای که در بخشافزودهبه ازای هر یک واحد ارزش
های اقتصادی چگونه خواهد بود. هرچه ها بر سایر بخشافزوده این بخش ی ارزشاثر القای

 تر باشد، اهمیا آن در کل اقتصاد بیشتر خواهد شد.این شاخص بزرگ

ای کاربرد ملی و منطقه داده ستانده هایجدول انواع در استفاده از الگوی مطرح شده
. اسا یچیدهو پ برینهبر، هززمان یآمار یامنطقه داده ستانده هایجدول یهتهدارد، اما 

به محاسبه  اقدام یرآماریغ یهابا استفاده از انواع روش یاران اقتصاد منطقهگپژوهش بنابراین،
 ییو تراز کاال یسهم مکان یکرددو رو یرآماریغ یهاروش یطهدر ح .کنندمی هاجدول ینا

  .گیردمیگران قرار مورد استفاده پژوهش یاهای منطقهمحاسبه جدول یبرا
ای در دسترس اسا که در های منطقهنکته قابل توجه آنکه در ایران آمارهای حساب

ها برای ای به تفصیل بخشافزوده و مصرف واسطه مقادیر آماری ستانده، ارزش آن
های کلیدی در رویکرد تولید اسا. بنابراین، در شناسایی بخش های کشور ارائه شدهاستان

کار گرفته تر اسا روشی بهها اسا، مناسفافزوده بخش به تولید که تمرکز آن بر ارزش
ده در آن به صورت آماری لحاظ شده باشد. در این مقاله از روش افزو شود که بردار ارزش

استان خوزستان بهره گرفته شده  داده ستاندهبرای محاسبه جدول  RAS-CHARMترکیبی 
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 یامبادالت واسطه یسماترك ناحیه اول محاسبه یبرا RASاین روش ترکیبی از روش  .1اسا
ای آماری و محاسبه بردار عمودی تقاضای ی( بر مبنای بردار افقی مصرف واسطهبخشینب

اسا. ناحیه دوم جدول كتقاضای نهایی(  CHARMای محاسبه شده بر مبنای روش واسطه
افزوده( نیز به صورت محاسبه شده و ناحیه سوم كارزش CHARMنیز با استفاده از روش 

 .شودآماری لحاظ می

 اريهاي آم. پايه6
( 3پایگاه اطتعاتی به شرح جدول ك 4شناسی تحقیق در اطتعات مورد نیاز بر اساس روش

 قابل دسترسی هستند. 

 هاي آماري. پايه3جدول 
 ماخذ اطالعات مورد نیاز

متعارف فعالیت در فعالیت با فرض ساختار ثابت  داده ستاندهجدول متقارن 
 بهنگام ملی 1390فروش محصول سال 

 آمار ایرانمرکز 

بخش  71برای استان خوزستان به تفکیک  1390ای سال های منطقهحساب
 اقتصادی

 مرکز آمار ایران

 OECD پایگاه اطالعاتی 2011جدول آماری کشور کانادا در سال 

2 
 2009جدول آماری استان آلبرتا در سال 

 2011ساخت و جذب استان آلبرتا در سال  هایجدول
 ODESI پایگاه اطالعاتی

3 

 های پژوهش : بررسیماخذ

براساس  باید هاجدول یتمام مختلف، هایجدولدر  یاقتصاد یهابخش سهیمقا یبرا
های جدولاز آنجا که و ( 2019، 4كکژک شده باشند یبندمیتقس کسانی یبندطبقه کی

مطالعه از جدول سال  نیدر ا در دسترس بودند ISIC, rev3 یکانادا و آلبرتا براساس کدها
 .شودمی استفاده ISIC, rev3 یبر اساس کدها ،مرکز آمار شده بهنگام 1390

                                                           
(، 1994توانید به فلگ و همکاران كای میستانده منطقه-های محاسبه جداول دادهبه منظور آشنایی بیشتر با انواع روش -1

(، بانوئی و همکاران 2016(، فلگ و همکاران ك2015(، فلگ و همکاران ك2009کروننبرگ ك (،1995فلگ و وبر ك

 ( رجوع کنید.1396( و عبدالمحمدی و همکاران ك1396ك

2- stats.oecd.org 

3- odesi.scholarsportal.info 

4- Kecek, D. 
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و آلبرتا،  خوزستان یهاو کانادا و استان رانیا یکشورها یساختار اقتصاد لیبه منظور تحل
 -2 ،یکشاورز -1 که شامل: اندشده عیتجم بخش 7مورد استفاده در  هایجدول تمامی
. هستند خدمات -7ونقل و حمل -6صنعا،  -5ساختمان،  -4آب، برق و گاز،  -3 ،1معدن

 انجام گرفته اسا. Excelافزار مقاله با استفاده از نرم نیمحاسبات اهمچنین تمامی 

 . تحليل نتايج7
 هاي اقتصاديافزوده بخش . تحليل شاخص اثرات القايي ارزش7-1

یری الگوی کارگشناسی تحقیق، نتایج حاصل از بهروشبا توجه به مبانی نظری مطرح شده و 
 .واهد گرفاای مورد بررسی قرار خلئونتیف در سطچ ملی و منطقه -پاسینیتی -ترکیبی سرافا

افزوده نشانگر آن اسا که هر بخش  ارزش ییهمانطور که اشاره شد، شاخص اثرات القا
و  میافزوده مستق ارزش افزوده خود، چند واحد واحد ارزش کی یدر ازا یاقتصاد

تر از بخش بزرگ کی یشاخص برا نی. اگر اکندیم جادیها ابخش ریسا یبرا میرمستقیغ
 افزوده خودش، ارزش هر واحد ارزش یدر ازا شگفا که آن بخ توانیواحد باشد م
رد و از خواهد ک جادیها ابخش ریسا یتر از واحد را برابزرگ میرمستقیو غ میافزوده مستق

  شود. یمعرف یدیبه عنوان بخش کل تواندیرو م نیا
براساس  نتایج حاصله ( آورده شده اسا.13( و ك12نتایج حاصل از روابط ك (4كدر جدول 

برای اقتصاد ایران و استان خوزستان حاکی از آن اسا که بخش ساختمان، تنها  این جدول
دسا آمده اسا. این بخش در ازای هر یک های اقتصادی بهبخش کلیدی در بین بخش

افزوده مستقیم و غیرمستقیم برای سایر  واحد ارزش 2569/1افزوده خودش  واحد ارزش
افزوده مستقیم و غیرمستقیم برای سایر  ارزش واحد 3078/1ها در اقتصاد ایران و بخش
کند. کمترین میزان این شاخص برای ایران و های اقتصادی استان خوزستان ایجاد میبخش

 اسا. معادن( ریو سا یعیكشامل نفا خام و گاز طبخوزستان مربوط به بخش معدن 

  

                                                           
بسیار جزئی اسا؛ از این  معادن ریسابخش های داده ستانده مورد بررسی در مقدمه اشاره شد در چارچوب جدول - 1

 شده اسا. رو، بخش معدن معادل بخش نفا خام و گاز طبیعی در نظر گرفته
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 خوزستان و آلبرتاافزوده براي ايران، کانادا،  . شاخص اثرات القايي ارزش4جدول 

عنوان رشته 
 هافعالیت

 آلبرتا خوزستان کانادا ایران
اثرات القایی 

افزودهارزش تبه 
اثرات القایی  ر

افزودهارزش تبه 
اثرات القایی  ر

افزودهارزش تبه 
اثرات القایی  ر

افزودهارزش تبه 
 ر

4517/0 کشاورزی  3 7685/0  3 2735/0  4 9725/1  1 

0435/0 معدن  7 3173/0  5 0372/0  7 4382/0  6 

1056/0 آب، برق و گاز  6 2802/0  6 1037/0  6 4703/0  5 

2569/1 ساختمان  1 2741/1  1 3078/1  1 1468/1  3 

6161/0 صنعت  2 1800/1  2 7548/0  2 3680/1  2 

3789/0 حمل و نقل  4 4103/0  4 4641/0  3 5118/0  4 

1651/0 خدمات  5 1148/0  7 1882/0  5 1166/0  7 

 (13( و )12های پژوهش براساس روابط )یافته: ماخذ

های کلیدی در کشور کانادا بخش ساختمان و صنعا هستند که به ازای هر یک بخش
افزوده مستقیم  واحد ارزش 1800/1واحد و  2741/1افزوده خودشان به ترتیف،  واحد ارزش

لبرتا، سه بخش کلیدی برای استان آ کنند. همچنینها ایجاد میو غیرمستقیم برای سایر بخش
شناسایی شده که شامل بخش کشاورزی، ساختمان و صنعا اسا. عتوه بر این، کمترین 

 میزان این شاخص برای کانادا و آلبرتا مربوط به بخش خدمات بوده اسا.
 شود:در ادامه به تفصیل ساختار هر بخش در این اقتصادها بررسی می

ان دسا آورد. این امر نشدر ایران و کانادا توانسته اسا رتبه سوم را به بخش کشاورزی: -
افزوده  از اهمیا نسبی این بخش در این کشورها دارد، اما در عین حال توان ایجاد ارزش

القایی در کانادا بیشتر از ایران بوده اسا. در آلبرتا این شاخص نسبا به کانادا باالتر و 
خودش افزوده  واحد ارزش ایجاد یک یبه ازامعنی که این بخش اسا؛ بدین  2نزدیک به 

کند. همچنین این شاخص ها ایجاد میافزوده برای سایر بخش واحد ارزش 2در آلبرتا حدود 
شود ر میکته زمانی آشکادر خوزستان نسبا به ایران کمتر به دسا آمده اسا و اهمیا این ن

های گسترده استان را به عنوان استانی با ظرفیاگذاران در ایران همواره این که سیاسا
 دهد که توان خلق ارزشکه نتایج این مطالعه نشان می اند در حالیکشاورزی در نظر گرفته

افزوده القایی این بخش در استان خوزستان، نسبا به میانگین کشور کمتر بوده اسا. 
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بخش کشاورزی، متحظات سطچ های مربوط به گذاریدر سیاسا شودبنابراین، توصیه می
 ای در نظر گرفته شود.منطقه

 ودشیمتحظه م( معادن ریو سا یعیشامل نفا خام و گاز طبكدر بخش معدن : بخش معدن -
و در کانادا  های اقتصادی(كرتبه هفتم در میان بخش 0435/0میزان  یرانشاخص در ا یناکه 

به  یعنی ؛ا به خود اختصاص داده اسار های اقتصادی(كرتبه پنجم در میان بخش 3173/0
 3173/0و  0435/0و کانادا  یراندر ا یفافزوده بخش معدن به ترت واحد ارزش یک یازا

  .شودیم ادیجها ابخش ایرس یبرا یرمستقیمو غ یمبه صورت مستق ییافزوده القا واحد ارزش
این بخش در ایران و افزوده  بر این با در نظر گرفتن اندازه بزرگ سهم ارزشعتوه 

افزوده استان را تشکیل داده اسا،  درصد کل ارزش 60درصد و  17خوزستان که به ترتیف 
افزوده، این بخش همچنان این حقیقا قابل مشاهده اسا که حتی در اثر این مقدار ارزش

ایران افزوده ایجاد شده در  یاورد. مقادیر ارزشبه دسا ب ایقابل متحظه یگاهجاتواند نمی
های میلیارد ریال اسا که در میان بخش 18591و در خوزستان معادل  45285معادل 

 .اردداقتصادی کمترین میزان بوده و حتی با لحاظ اندازه بخش بازهم در آخرین جایگاه قرار 
 شودیهده ممشا یرد،صورت گ یمورد بررس یدو استان نفت یبرا یسهمقا ینمشابه هم اگر 
 یحادتر طیدر شرامقایسه بین کشوری در مورد استان خوزستان نسبا به  یاوضع ینکه ا

 یلافزوده را تشک درصد ارزش 60چراکه بخش معدن در استان خوزستان  ،اسابوده 
و  یمافزوده مستق ارزش انستهنتو یاواسطه هاییدگیتندرهممعد یلاما به دل دهد،یم
بخش  ینمهدی مناسبی برای استان داشته باشد. کند و سرریز اقتصا یجادا ییباال یرمستقیمغ

افزوده  رزشدر خلق ا یینسبا باالبه آلبرتا در کشور کانادا توانسته سهم  مانند یدر استان
از کشور  تریبخش در سطچ استان قو ینا یگاهجاد؛ از این رو، داشته باش یرمستقیمو غ یممستق

 4382/0آلبرتا استان و در  0372/0دد خوزستان عاستان شاخص در  ینبه دسا آمده اسا. ا
 یفافزوده بخش معدن به ترت واحد ارزش یک یبه ازا یعنی ؛را به خود اختصاص داده اسا

و  یمبه صورت مستق ییافزوده القا واحد ارزش 4382/0و  0372/0در خوزستان و آلبرتا 
 .شودیم یجادها ابخش یرسا یبرا یرمستقیمغ
، ودشاین بخش که به عنوان یک بخش زیربنایی محسوب می بخش آب، برق و گاز: -

جایگاه به نسبا برابری در میان دو کشور و دو استان مورد بررسی داشته اسا. با این تفاوت 
 گیری در کانادا و آلبرتا باالتر از ایران و خوزستان اسا.که میزان این شاخص به طرز چشم
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این بخش در دو کشور و دو استان مورد بررسی به عنوان بخش کلیدی  :بخش ساختمان -
ر به عبارت دیگافزوده القایی باالتر از واحد ایجاد کند.  شناسایی شده اسا که توانسته ارزش

تصادی های اقاین بخش در تمامی موارد دارای روابط پسین و پیشین باالیی با سایر بخش
ز مسائل حائز اهمیا در کشورهای نفتی قابل بحث و بررسی اسا و این مساله به عنوان یکی ا

ترین مصداق کاالهای ساختمان به عنوان یک دارایی مهم و همچنین مهم اسا، چراکه بخش
د. توجه به این موضوع در کشورهای نفتی که با پدیده بیماری شوشناخته میغیرقابل مبادله 

بدون  های اقتصادیمکن اسا سیاساماسا که  هلندی مواجه هستند از آن جها ضروری
ستور در ددر نظر گرفتن متحظات مربوط به بیماری هلندی در جها گسترش این بخش، 

شود در این راستا در این دسته از اقتصادها، متحظات قرار گیرند. بنابراین، توصیه می کار
 های اقتصادی در نظر گرفته شود.گذاریسیاسامرتبط با این پدیده در 

در قالف این رویکرد در دو کشور و دو استان، این بخش به عنوان بخش  :بخش صنعا -
های تولیدی با اهمیا، حائز رتبه دوم بوده اسا. این مساله ضرورت توجه بیشتر به بخش

 افزوده، این قابلیا را دارند که ارزشکند که در صورت ایجاد ارزشتولیدی را منعکس می
( مشخص 4ها ایجاد کنند. همانطور که از جدول كرا برای سایر بخشافزوده القایی باالیی 

شوند، اما در ایران و کلیدی محسوب می اسا، بخش صنعا در کانادا و آلبرتا بخش
خوزستان هرچند بخش دوم دارای اولویا بوده، اما قابلیا پیشران بودن را نداشته اسا. نکته 

ن بخش در خوزستان باالتر از سطچ ملی بوده که به افزوده القایی ای دیگر آنکه میزان ارزش
 تواند به دلیل تمرکز صنایع پتروشیمی در این استان باشد.رسد مینظر می

ساختار این بخش در تمامی موارد مورد مطالعه مشابه بوده اسا. با این  :بخش حمل و نقل -
ه ببودن اقتصاد در سطچ استان نسبا  تر1توان چنین بیان داشا که به دلیل همگنحال می

 افزوده ایجاد شده در خوزستان و آلبرتا نسبا سطچ ملی، میزان شاخص اثرات القایی ارزش
توان به بخش حمل به ایران و کانادا بیشتر بوده اسا. همچنین دلیل دیگر این موضوع را می

ل از های حاصو فرآوردهگاز ، جایی نفاو نقل آبی که یکی از کارکردهای اصلی آن جابه
 آن اسا نیز نسبا داد.

این بخش نیز در دو کشور و دو استان مورد بررسی نتوانسته اسا جایگاه  :بخش خدمات -
افزوده القایی داشته باشد. اما میزان آن به مراتف در کانادا و  مناسبی به لحاظ ایجاد ارزش

                                                           
1- Homogeneous 
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موضوع با توجه به رویکردهای مدرن در آلبرتا از ایران و خوزستان بیشتر بوده اسا. این 
ای به که توجه ویژه-توسعه یافته و درحالتبیین مسیرهای رشد و توسعه در کشورهای توسعه

تواند حائز اهمیا باشد. می -های خدماتی به عنوان بخش پیشران اقتصادی دارندبخش
گروه  4ات در بندی خدمافزوده القایی بخش خدمات در قالف طبقه بررسی آثار ارزش

از ساختار این بخش  یتردقیق تواند تصویرخدمات تولیدی، توزیعی، اجتماعی و شخصی می
 ای اسا. کشورها به دسا دهد که نیازمند مطالعات جداگانه و ارتباط آن با مسیر توسعه

 هابه ساير بخش افزوده بخش معدن ارزش يياثرات القا. تجزيه شاخص 7-2
افزوده القایی  (، نحوه تخصیص ارزش4كجدول  جینتا ترقیدق یررسب یبرادر این بخش 

آب، برق  ی،کشاورزدیگر ك به شش بخش کانادا، خوزستان و آلبرتا یران،ابخش معدن در 
 ( مورد ارزیابی و تحلیل قرار خواهد گرفا.حمل و نقل و خدمات و گاز، ساختمان، صنعا،

برای سایر  کیافزوده بخش معدن به تفک واحد ارزش کیکه هر  دهدینشان م( 5ك جدول
سطر اول این جدول به  .کندیم جادیا میرمستقیو غ میافزوده مستق ارزش ها چه میزانبخش

بخش افزوده  ارزش ییشاخص اثرات القادهنده ( آورده شده و نشان4طور مستقیم از جدول ك
  اسا. کانادا، خوزستان و آلبرتا ران،یا یبرامعدن 

افزوده القایی ایجاد  دهد که سهم بخش کشاورزی از ارزش( نشان می5نتایج جدول ك
مورد بررسی کمترین میزان اسا. همچنین  هایجدولشده توسط بخش معدن، در تمامی 

افزوده مستقیم و غیرمستقیم  بخش معدن در دو استان و دو کشور مورد مطالعه بیشترین ارزش
اسا، اما سهم این بخش و میزان آن به طرز قابل توجهی کرده  را برای بخش خدمات ایجاد

در ایران و خوزستان کمتر از کانادا و آلبرتا اسا. با توجه به رتبه نخسا این بخش در جذب 
هها از منظر درجه توسعافزوده بخش معدن، بررسی ساختار آن در این کشورها و استان ارزش

 اسا.یافتگی نیازمند مطالعات بیشتری 
اسا که با  رتبه دوم را کسف کرده اسا. این درحالی هاجدولبخش صنعا در تمامی 

افزوده القایی  وجود تمرکز صنایع پتروشیمی در استان خوزستان، سهم بخش صنعا از ارزش
فروشی ایجاد شده توسط بخش معدن از سطچ ملی کمتر اسا. این مساله ساختار مبتنی بر خام

ند که صنعا کستان نسبا به سطچ ملی را با شدت بیشتری منعکس میاین بخش در سطچ ا
 نتوانسته ارتباط مناسبی با بخش معدن برقرار کند. 
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 افزوده بخش معدن  . تجزيه شاخص اثرات القايي ارزش5جدول 

 (13( و ك12های پژوهش بر اساس روابط ك: یافتهماخذ

آب، برق و گاز اشاره کرد که در تمامی های حمل و نقل و توان به بخشدر نهایا می
افزوده القایی بخش معدن به دسا  را در جذب ارزش 4و  3های موارد به ترتیف رتبه

 اند. آورده
ای هیی ایجاد شده توسط بخش معدن برای سایر بخشافزوده القا ارزشاز مقایسه ارقام 

افزوده  گرفا که هر واحد ارزش توان نتیجهاستانی میکشوری و بیناقتصادی در مقایسه بین
افزوده القایی باالتری  گیری توان ایجاد ارزشبخش معدن در کانادا و آلبرتا به طور چشم

 یآن دارا یهاکه بخش- کانادا افتهیساختار توسعهتوان به داشته اسا. این اختتف را می
  نسبا داد. -اسا یاو منطقه یدر سطچ مل یشتریب دهیتنروابط درهم

 گيري بندي و نتيجه. جمع8
که منابع طبیعی در مناطق مختلف یک کشور به طور متوازن در دسترس نیستند، از آنجایی

بوده اسا.  تاکیدای در ادبیات موضوع مورد همواره توجه به متحظات توسعه متوازن منطقه
ی کلیدی شامل هاهای الگوهای متداول در شناسایی بخشدر این مطالعه تتش شد تا ویژگی

های سنتی و حذف فرضی در دو سطچ ملی و منطقه ای مورد بررسی قرار گیرد. روش
همچنین ضمن بررسی نتایج حاصل از این الگوها در مطالعات کاربردی درباره بخش نفا 

بینانه و کامل از اقتصاد خام و گاز طبیعی مشاهده شد که این مطالعات از ارائه تصویر واقع

عنوان  ایران کانادا خوزستان آلبرتا
رشته 
 هافعالیت

 سهم
 )درصد(

 ارزش
افزوده 
 القایی

 سهم
 )درصد(

 ارزش
افزوده 
 القایی

 سهم
 )درصد(

 ارزش
افزوده 
 القایی

 سهم
 )درصد(

 ارزش
افزوده 
 القایی

 اثر کل 0435/0 100 3173/0 100 0372/0 100 4382/0 100
 کشاورزی 0018/0 4 0067/0 2 0007/0 2 0085/0 2

4 0189/0 12 0045/0 6 0183/0 11 0046/0 
آب، برق و 

 گاز
 ساختمان 0023/0 5 0096/0 3 0021/0 6 0147/0 3
 صنعت 0094/0 22 0585/0 18 0061/0 16 0722/0 16
 حمل و نقل 0049/0 11 0228/0 7 0040/0 11 0308/0 7
 خدمات 0204/0 47 2013/0 63 0197/0 53 2930/0 67
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 -اند. در جها رفع این مساله، عتوه بر ارائه الگوی نظری تولید به تولید سرافاناتوان بوده
ای میان ای تطبیقی میان ساختارهای بخشی ملی و منطقهلئونتیف، تتش شد مقایسه -پاسینیتی

یافته و یافتگی به دو دسته توسعهدو کشور صادرکننده نفا و گاز که از لحاظ ساختار توسعه
 شوند، صورت پذیرد. بندی میطبقه توسعهحالدر

 در این مطالعه سعی شد تا با تمرکز بر بخش نفا خام و گاز طبیعی، توان خلق ارزش 
ها با استفاده از رویکرد ها در این کشورها و استانافزوده القایی این بخش برای سایر بخش

 یدارا یانزم یبخش اقتصاد کی کرد،یرو نیدر اقرار گیرد.  بررسیتولید به تولید مورد 
افزوده  توان خلق ارزش م،یافزوده مستق ارزش جادیشود که عتوه بر امیشناخته  ایاولو
افزوده القایی برای ایران  شاخص اثرات ارزش. داشته باشد زیها را نبخش ریسا یبرا ییالقا

 4382/0و  3173/0و برای کانادا و آلبرتا به ترتیف مقادیر  0372/0ن و برای خوزستا 0435/0
وان ت. این مقایسه تطبیقی نشان از آن دارد که بخش نفا و گاز را به خود اختصاص داد

توسعه ایران و در ساختار درحال هابخش ریسا یبرا ییافزوده القا در خلق ارزش یزیناچ
بر  نظرمورد بخش یافته داشته اسا و ی توسعهخوزستان، نسبا به کانادا و آلبرتا با ساختار

آخر را به خود اختصاص داده و بر ختف مطالعات  گاهیروش جا نیا یبندایاساس اولو
توان دلیل این پدیده را به میشود.  قلمداداقتصاد  شرانیبه عنوان بخش پ تواندینم نیشیپ

 ها نسبا داد. تنیدگی اندک آن با سایر بخشدرهم
ی در بخش معدن که عمده آن مربوط به بخش نفا فروشبر خام یمبتن ااسیسایران  در 

اقتصاد  یهابخش ریو گاز بر سا فابخش ن زیاثر سررسبف شده  خام و گاز طبیعی اسا،
ر داشتن اسا. با در نظ یابد و این مساله در سطچ استان خوزستان به مراتف حادتر بودهکاهش 

شاخص در کانادا و آلبرتا نسبا به ایران و خوزستان، مشاهده  تر ایناندازه بسیار بزرگ
کشور و استان به طور مشابهی  4های اقتصادی هر ود که این شاخص در بین بخششمی

 ای که بخش خدمات و صنعا به ترتیف باالترین مقادیر ارزشاسا؛ به گونهتخصیص یافته 
بندی ر نظر گرفتن انواع مختلف طبقهاین موضوع با داند. افزوده القایی را جذب کرده

. ای برخوردار اساای این مناطق از اهمیا ویژهها در ساختار توسعهخدمات و تحلیل آن
شناخته باال  دهیتنبا روابط درهم یبه عنوان بخشبخش صنعا در تمامی ساختارهای اقتصادی 

 شده اسا. 
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ای طراحی شود که با به گونهای های ملی و منطقهشود، سیاسادر نهایا توصیه می 
فروشی در بخش نفا و گاز و ایجاد ساختاری های مبتنی بر خاممحدود کردن سیاسا

های اقتصادی که منجر به افزایش رابطه این بخش با سایر بخشمناسف در اقتصاد به طوری
  های رشد و توسعه متوازن را فراهم کرد.شود، بتوان زمینه
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CB  وCHARM  استان هرمزگانیمطالعه مورد ؛یامنطقه داده ستانده جداولدر محاسبه :. 

 .58-33 ،(22ك6 ،رانیا یکاربرد یمطالعات اقتصاد
 جداول یسازبهنگام یهاروشانواع  یبررس(. 1395ك .، اشکان و شرکا، افسانهشوطیاصلمختاری

 . 239-207(، 68ك21، های اقتصادی ایرانپژوهش. رانیآنها در ا یکاربردهاعرضه و مصرف و 
 یاقتصاد یهابخش ای(. ماه1394ك ی.های اقتصادمجلس، معاونا پژوهش یهاپژوهش مرکز
 .14743شماره مسلسل  ی.دیکل یهابخش ییشناسا -2: رانیا
صنعا  گاهی(. جا1397ك .های زیربنایی و امور تولیدیمجلس، معاونا پژوهش یهاپژوهش مرکز

 .16183شماره مسلسل  ی.در اقتصاد مل یمیپتروش
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