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نشان  حاضر  مقاله  یافته های  شده اند.  شناسایی  ساختاری  مسیر  تحلیل  رویکرد  چارچوب  در 

به  درآمد  کارکردی  توزیع  ثانیًا  می یابد.  کاهش  درصد   6/49 میزان  به  کل  ستانده  اوًال  که  می دهد 

 5/63 کاهش  ترتیب  به  طوری که  به  می کند  تغییر  کارکنان  خدمات  جبران  و  عملیاتی  مازاد  ضرر 

کاهش می یابد.  و 3/84 درصدی را تجربه می کنند در حالی که درآمد مختلط صرفًا 2/79 درصد 

کاهش 3/23 درصدی درآمد خانوارهای شهری و افت 2/98 درصدی درآمد خانوارهای  ثالثًا با 

توضیح دهندگی  رابعًا  می کند.  تغییر  شهری  خانوارهای  ضرر  به  نیز  درآمد  نهادی  توزیع  روستایی، 

که با استفاده از رویکرد تحلیل مسیرساختاری شناسایی شده اند از 45  مسیرهای عمده اثرگذاری 

درصد تا بیش از 99 درصد در نوسان است.

E16, E26, P24, R41 :JEL طبقه بندی
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مقدمه

از  یکی  همواره  نفتی،  صادرات  به  کشور  اقتصاد  اتکای  و  محصولی  تک  اقتصاد  از  رهایی 
گذشته، ارزش  گرفته طی سنوات  کشور بوده است و اقدامات صورت  اهداف اصلی برنامه ریزان 
از 4/2 میلیارد دالر به 44/7 میلیارد  تا 1397  را طی سال های1380  دالری صادرات غیرنفتی 
اقتصادی بسیاری در  19، پیامدهای  کووید  این میان شیوع ویروس  اما در  دالر رسانده است1. 
کشورها را  کشورهای جهان از جمله ایران را متأثر نموده است و اقتصاد  پی داشته و تقریبا همه 
در یک وضعیت رکود همراه با نااطمینانی قرار داده است. یکی از مهم ترین تبعات انکارناپذیر 
شیوع  نخست  ماه های  در  ویژه  به  کشور  غیرنفتی  صادرات  حجم  کاهش  کرونا،  ویروس  شیوع 
کاالها  بیماری مذکور بوده است و به دلیل بسته شدن مرزها و وضع محدودیت هایی بر تجارت 
را طی دوره  کاهش بی سابقه ای در صادرات غیرنفتی  ایران  کشورهای همسایه،  ویژه توسط  به 
کاهش 44 درصدی در میزان صادرات بخش  کی از  کرده است. شواهد آماری حا مذکور تجربه 
کاهش 28 درصدی صادرات در زیربخش های صنعتی در 4  معدن و صنایع معدنی و متوسط 

ماهه نخست سال 1399 نسبت به مدت مشابه در سال 1398 است.
تولید  تولیدی،  سیکل  چارچوب  در  غیرنفتی  صادرات  کاهش  که  نیست  تردیدی 
تغییر  دستخوش  را  تولید  عوامل  درآمدهای  آن  تبع  به  و  داده  کاهش  را  اقتصادی  بخش های 
متأثر  را  خانوارها  جمله  از  جامعه  اقتصادی  نهادهای  درآمدهای  نیز  بعدی  حلقه  در  و  می کند 
و  کاالها  کلیه  از  خانوار  مصرفی  تقاضای  شونده،  بازتکرار  حلقه  یک  در  مجددًا  و  ساخته 
حمایت  برای  مختلفی  تدابیر  است  الزم  چالش  این  رفع  برای  می سازد.  محدودتر  را  خدمات 
از این شرایط اتخاذ شود. اما برای اتخاذ  آسیب دیده و نیز خانوارهای متأثر  کسب وکارهای  از 
بخش های  تولید  بر  غیرنفتی  صادرات  کاهش  تبعات  و  آثار  ابتدا  است  الزم  مناسب  تصمیم 
اقتصادی، درآمد عوامل تولید و درآمد نهادهای اقتصادی جامعه )به ویژه دهک های مختلف 
کّمی سازی  حسابداری  فزاینده  ضرایب  چارچوب  در  روستایی(  و  شهری  خانوارهای  درآمدی 
آن مسیرهای اثرگذاری شوک مذکور بر تولید بخش های اقتصادی در چارچوب  از  شود و پس 
داخلی  محدود  مطالعات  برخی  در  گرچه  ا گردند.  مشخص  ساختاری  مسیر  تحلیل  رویکرد 
کنون  تا اما  گرفته است  بر برخی بخش های داخلی اقتصادی مورد بررسی قرار  کرونا  آثار شیوع 

گمرک جمهوری اسالمی ایران، 1398  .1
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صادرات  کاهش  شوک  آثار  بررسی  هدف  با  و  اقتصاد  خارجی  بخش  بر  تمرکز  با  مطالعه ای 
نگرفته  انجام  درآمد  یع  توز و  اقتصادی  مختلف  بخش های  بر  کرونا  شیوع  نتیجه  در  غیرنفتی 
این  در  این رو  از  انجام شده است.  پژوهشی  این خالء  منظور پوشش  به  این مطالعه  که  است 
و  بانوئی  توسط  شده  محاسبه   1395 سال  اجتماعی  حسابداری  ماتریس  از  استفاده  با  مطالعه 
اثر شوک  بر  کاهش صادرات غیرنفتی  و اجتماعی  اقتصادی  تبعات  و  آثار  همکاران )1399(، 

کرونا مورد بررسی قرار می گیرد. شیوع ویروس 
بــر ایــن اســاس، مطالــب مقالــه حاضــر در پنــج بخــش ســازماندهی شــده اســت. در قســمت 
درآمــد  یــع  توز و  تولیــد  اقتصــادی،  رشــد  بــر  خارجــی  تجــارت  اثــرات  نظــری  مبانــی  نخســت، 
و  شــده  بحــث  خارجــی  و  داخلــی  تجربــی  پیشــینه  مقالــه،  از  دوم  بخــش  در  می گــردد.  ارائــه 
بــه  مقالــه  ســوم  بخــش  می شــود.  برجســته  مطالعــه  نــوآوری  پژوهشــی،  خــالء  شناســایی  ضمــن 
اثرگــذاری  مســیرهای  شناســایی  و  حســابداری  فزاینــده  ضرایــب  محاســبه  روش شناســی  ارائــه 
شــوک ها بــر متغیرهــای اقتصــادی در چارچــوب رویکــرد تحلیــل مســیر ســاختاری اختصــاص 
یافتــه و پایه هــای آمــاری محاســبه ماتریــس حســابداری اجتماعــی ســال 1395 تبییــن می شــوند. 
کرونــا بــر ســتانده و ارزش افــزوده بخش هــای  کاهــش صــادرات غیرنفتــی بــر اثــر شــیوع  بــرآورد آثــار 
کارکــردی و نهــادی درآمــد در قالــب ضرایــب فزاینــده حســابداری و شناســایی  یــع  اقتصــادی و توز
کــه بیشــترین  مســیرهای اثرگــذاری افــت صــادرات 5 بخــش اقتصــادی بــر تولیــد بخش هایــی 
آســیب را از ایــن شــوک ها متحمــل شــده اند، محــور اصلــی مطالــب بخــش چهــارم از مقالــه را 
ــای  ــی توصیه ه ــه و برخ ــای مقال ــن یافته ه ــدی از مهم تری ــز جمع بن ــان نی ــد. در پای ــکیل می ده تش

ــه شــده اســت. سیاســتی ارائ

1. مبانی نظری

توسعه  و  تجارت  در  مهم  موضوعات  از  یکی  اقتصادی  رشد  و  صادرات  توسعه  میان  ارتباط 
است.  داشته  قرار  اقتصاددانان  توجه  مورد  همواره  صادرات  منافع  و  شده  محسوب  کشورها 
آنها  طریق  از  تجارت  که  است  کرده  مشخص  را  شده ای  شناخته  کانال های  اقتصادی  تئوری 
کشور  می شود،  منابع  کارای  تخصیص  باعث  تجارت  بگذارد:  اثر  اقتصادی  رشد  بر  می تواند 
پیشرفت  می کند،  تسهیل  را  دانش  انتشار  می سازد،  از  ناشی  صرفه های  از  استفاده  به  قادر  را 
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فن آوری را ارتقا می بخشد و همچنین رقابت در بازارهای داخلی و بین المللی و توسعه محصول 
جدید را تقویت می کند.1

عرضه شان  توان  که  اقتصادهایی  برای  مازاد  تقاضای  ایجاد  مجرای  از  صادرات  به عالوه 
با  که  اقتصادهایی  و به طورکلی در  را فراهم می کند  در برخی صنایع قوی است موجبات رشد 
را  آنها  کل  درآمد  بنابراین  و  کل  تقاضای  می توان  صادرات  افزایش  با  مواجه اند  تقاضا  کمبود 

آنها شد.2 افزایش داد و موجب تداوم و شتاب رشد 
ارائه  میالدی   19 قرن  در  که  وجودی  با  صادرات  منافع  خصوص  در  میل3  استوارت  یه  نظر
یک  که  می کند  بیان  یکاردو4  ر از  نقل  به  میل  می گیرد.  قرار  استفاده  مورد  هم  هنوز  است  شده 
آن نیست. به این  که خود قادر به تولید  کند  کاالهایی را وارد  کشور از طریق صادرات می تواند 
، بهره وری و رشد بیشتری  تر کارایی باال ترتیب، با تخصیص منابع و امکانات به بخش هایی با 

کرد.  را نیز تجربه خواهند 
تیلور7،  و  آرمسترانگ  و  تیروال6،  و  دیکسون  میردال5،  نظیر  اقتصاددانانی  این  بر  عالوه 
و  توسعه  یه های  نظر می دانند.  منطقه  آن  اقتصاد  رشد  اصلی  عوامل  از  را  منطقه  یک  صادرات 
که صادرات جزئی از تولید ناخالص داخلی است،  آنجایی  تجارت بین الملل بیان می کنند از 
رشد صادرات می تواند تأثیر مثبتی بر رشد اقتصاد داشته باشد. به باور بسیاری از اقتصاددانان 
گروسمن و هلپمن )1993( رشد صادرات به طور غیرمستقیم از طریق اثرات زنجیری8،  از جمله 
را  بر اقتصاد داخلی، رشد تولید ناخالص داخلی  آن  آثار جانبی مثبت  و  عواید ارزی خارجی 

تحت تأثیر قرار می دهد. 
به  فرضیه  این  است.  مطرح   )ELG( پایه  صادرات  رشد  فرضیه  عنوان  تحت  پدیده  این 
یک  اقتصادی  رشد  پیشبرد  به  قادر  تنهایی  به  کار  نیروی  و  سرمایه  که  دارد  اشاره  مهم  این 

1.  Blavasciunaite, (2020).

کری و مالکی، 1389 2. شا
3. Stuart Mill
4. Ricardo
5. Mirdal, (1957).
6. Dixon and Thirwall, (1975).
7. Armstrong and Taylor, (1993).
8. Linkage Effect



رگانی، شماره 102، بهار  1401  وهشنامه باز پژ 6 

عبارت  این  است1.  اقتصادی  رشد  اصلی  عوامل  از  یکی  صادرات  توسعه  بلکه  نیستند،  کشور 
اقتصاددانان  از  تعدادی  می شود.  تفسیر  زاویه  همین  از  نیز  است  رشد  موتور  صادرات  که 
تغییرات  تأثیر  از فشار  که رشد صادرات،  کردند  یووداس تحلیل  و  ویلیامسون  همچون فاجانا، 
و  می کند  کمک  سرمایه ای  کاالهای  تولید  افزایش  به  و  می کاهد  داخلی  اقتصاد  بر  خارجی 
رشد  که  است  کرده  عنوان  چنین  کنیا3  می شود2.  اقتصادی  یعتر  سر رشد  موجب  نهایت  در 
این خود  که  یابد  افزایش  تولیدکنندگان داخلی  رقابت  توان  که  باعث می شود  کشور  صادرات 
نتیجه  و  می شود  داخلی  ینان  کارآفر شکوفایی  و  داخلی  تولیدکنندگان  کارایی  افزایش  باعث 
صادرات  افزایش  که  دادند  نشان  منوچهر4  و  عبدالناصر  است.  تر  باال اقتصادی  رشد  امر  این 
نرخ  در  چشم گیر  رشد  باعث  صادرات  فزاینده  ضریب  طریق  از  و  کینزی  مدل های  اساس  بر 
از  اقتصادی  رشد  افزایش  زمینه  در  مباحث تکمیلی  به عالوه  کشورها می شود.  اقتصادی  رشد  
کثیری  گروه  طریق توسعه صادرات در سالیان اخیر و در چارچوب مدل های رشد درونزا توسط 
مراجعه  لوکاس5  مطالعه  به  بیشتر  مطالعه  است)برای  گرفته  قرار  بررسی  مورد  اقتصاددانان  از 

کنید.(
آنها  طریق  از  واردات(  و  )صادرات  بین المللی  تجارت  که  مسیرهایی   6 بابوال  و  آندرسن 
فن  و  واسطه  کاالهای  به  دسترسی  کرده اند؛  بیان  چنین  را  شود  اقتصادی  رشد  باعث  می تواند 
انواع  برای  بازار  اندازه  توسعه  و  بین المللی  سطح  در  دانش  انتشار  تسهیل  خارجی؛  آوری های 
که افزایش صادرات موجب رقابت شدیدتر و بهبود  کرده است  گنر7 بیان  محصوالت جدید. وا
یادگیری  فعالیت های  آوری،  فن  و  دانش  گسترش  با  صادرات،  صنعت  در  می شود.  وری  بهره 

کار می تواند شتاب بیشتری بگیرد.  حین انجام 
بر اساس اصل  مزایای یک بخش صادراتی دینامیک  بر  نیز  تئوری های جدید رشد  سایر 
این  دارد.  کید  تأ بخش ها  سایر  به  صادرات  بخش  خارجی  اثرات  و  مقیاس،  به  فزاینده  بازده 
و  ماهرتر  کار  نیروی   ، پیشرفته تر تکنیک های  اشاعه  صورت  به  را  خود  عمدتًا  خارجی  اثرات 

گلر و دریدی، 1993 کا  .1
2. متوسلی، 1378

3. Konya, (2006).
4. Abdulnasser, H. & Manuchehr, I., (2000).
5. Lucas, (1998).
6. Andersen and Babula, (2009).
7. Wagner, (2007).
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که صادرکننده گان در بازارهای جهانی با  ارتقای مهارت های مدیریتی به دلیل رقابت شدیدی 
کس و وارنر3(.   آن روبه رو می شوند نشان می دهند، )رومر1، بارو2، سا

صادرات  کاهش  به  منجر  که  عواملی  می رود  انتظار  شده  بیان  نظری  مبانی  به  عنایت  با 
گذارند.  برجای  منفی  اثر  اقتصاد  کل  و  اقتصادی بخش های مختلف  رشد  بر  کشور می شوند، 
یان تجارت در سطح جهان  کرونا، تغییر در جر در همین رابطه یکی از پیامدهای شیوع ویروس 
که  کنون  ا چه  و  داشت  شیوع  چین  در  عمده  طور  به  ویروس  که  زمانی  در  چه  هم  ایران  بود، 
یک  است.  نبوده  تحوالت  این  از  فارغ  یافته،  گسترش  ایران  جمله  از  بسیاری  کشورهای  در 
جهانی  رکود  و  تقاضا  کاهش  مسیر  از  ایران  خارجی  تبادالت  بر  کرونا  ویروس  شیوع  عمده  اثر 
کاهش رشد اقتصادی چین و سایر اقتصادهای مهم جهان بر اقتصاد  می گذرد. به نظر می رسد 
کشورها، خرید  کاهش تقاضای محصوالت نهایی در چین و سایر  ایران نیز تاثیرگذار باشد. با 
با  و  یافت  خواهد  کاهش  مواد  این  قیمت  ادامه   در  و  تولیدکنندگان  توسط  خام  و  اولیه  مواد 
و  فرآوری  حداقل  با  محصوالت  را  کشور  غیرنفتی  صادرات  از  مهمی  بخش  که  این  به  توجه 
خواهد  کاهش  را  غیرنفتی  صادرات  ارزآوری  موضوع  این  می دهد،  تشکیل  معدنی  یا  موادخام 
گردشگر از دیگر مسیرهای  کاهش ورود و خروج  داد. اختالل در صادرات از مرزهای زمینی و 
بوده  غیرنفتی  صادرات  و  تجارت  کانال  از  کشور  اقتصادی  وضعیت  بر  کرونا  شیوع  اثرگذاری 
که تبعاتی بر تولید بخش های اقتصادی، درآمد عوامل تولید و درآمد نهادهای اقتصادی  است4 

جامعه )به ویژه دهک های مختلف درآمدی خانوارهای شهری و روستایی( خواهد داشت. 

2. مروری بر مطالعات تجربی و پیشینه تحقیق

کشور  از  گونی در داخل و خارج  گونا بر رشد اقتصادی مطالعات  اثرگذاری صادرات  در حوزه 
و  کبری  ا  ،)1378( متوسلی   ،)1377( صفری  و  شرکاء  برادران  مطالعات  است.  شده  انجام 
همکاران  و  طیبی   ،)1381( محسنی  و  ابریشمی   ،)1387( محمدی  و  بزازان   ،)1379( کریمی 
و   )1391( کرباسی  و  مجرد   ،)1386( روشن  عطرکار   ،)1384( کپور  خا و  محنت فر   ،)1387(

1. Romer, (1990).
2. Barro, (1991).
3. Sachs and Warner, (1995).

4. سهیلی و همکاران، 1398
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ایران  در  اقتصادی  بر رشد  معنادار حجم صادرات  و  مثبت  رابطه  و همکاران )1391(  بخشی 
که به  را نشان داده اند. به جز مطالعه بزازان و محمدی )1387( و بخشی و همکاران )1391( 
شده  انجام  محاسبه  قابل  عمومی  تعادل  الگوی  و  داده-ستانده  جدول  از  استفاده  با  ترتیب 

است، سایر مطالعات الگوهای اقتصادسنجی را مبنای تحلیل خود قرار داده اند1.
رشد  و  صادرات  بین  ارتباط  بررسی  در  توآن2  اعظم  مطالعات  خارجی  مطالعات  در 
 13 منطقه ای  برون  و  درون  تجارت  تأثیر  با  ارتباط  در  همکاران3  ووسترو  مالزی،  در  اقتصادی 
 31 خصوص  در  همکاران4  کیوو  مطالعه  مناطق،  این  اقتصادی  رشد  بر  اروپا  اتحادیه  کشور 
اتحادیه  با  رومانی  بین منطقه ای  تجارت  تأثیر  با  ارتباط  در  همکاران5  و  میرون  چین،  استان 
یه،  نیجر در  اقتصادی  رشد  و  صادرات  بین  رابطه  درباره  همکاران،  و  کریستوفر6  اروپا، 
رشد  بر  اثرگذاری صادرات  با  ارتباط  در  و همکاران8  یونان، الس  اقتصاد  مورد  در  کی7  یتسا در
اثرات  التایی و همکاران9 در مورد  از مدل داده- ستانده،  با استفاده  اشتغال در اقتصاد چین 
آثار  خصوص  در  بکاری10  سعودی،  عربستان  پادشاهی  در  اقتصادی  رشد  بر  صادرات  رشد 
بر  صادرات  اثر  درباره  همکاران11  و  بکاری  آلمان،  در  اقتصادی  رشد  بر  واردات  و  صادرات 
اتحادیه  کشورهای  اقتصادی  بر رشد  اثرات تجارت  کومار12 درباره  و  برزیل،  اقتصادی در  رشد 

که البته  گرفته است  کشور با استفاده از رویکرد تحلیل مسیر ساختاری انجام  1. شایسته ذکر است مطالعات اندکی در داخل 
کیانی )1397( درباره »تحلیل  هیچ کدام ارتباط موضوعی با مقاله حاضر ندارند. در این زمینه می توان به مطالعه مرتضوی و 
گروه های درآمدی، با استفاده از رهیافت تحلیل مسیر ساختاری«،  کشاورزی بر سایر بخش ها و  اثرات افزایش تولید بخش 
زندگی  هزینه  شاخص  بر  اساسی  کاالهای  یارانه  حذف  آثار  سیاستی  تحلیل های   « موضوع  با   )1387( پروین  و  بانویی 
خانوارهای شهری و روستایی در چارچوب تحلیل مسیر ساختاری « و بانویی و همکاران )1392( با عنوان » تاثیرگذاری 

کرد. بخش های اصلی اقتصاد بر توزیع درآمد خانوارها، با رویکرد تحلیل مسیر ساختاری « مراجعه 
2. Azam Tuan, (2006).
3. Wooster et al, (2007).
4. Cui et al. , (2009).
5. Miron et al, (2010).
6. Christopher, (2012).
7. Dritsaki, (2013).
8. Los et al, (2015).
9. Altaee et al, (2016).
10. Bakari, (2017).
11. Bakari et al., (2019).
12. Kumar, (2020).
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رشد  بر  صادرات  حجم  اثرگذاری  که  است  نمونه هایی  آسیا1  جنوب  منطقه ای  همکاری های 
یه و تحلیل قرار داده اند. اقتصادی را مورد تجز

اقتصادی  فعاالن  برای  محدودیت ها  برخی  بروز  به  منجر  که  کرونا  بیماری  شیوع  اما 
صادرات  روند  به  رساندن  آسیب  با  شد،  کشور  در  خدمات  و  کاال  خروج  و  ورود  مبادی  و 
کشورهای دنیا  یع درآمد در ایران و سایر  آثار و پیامدهایی را بر تولیدناخالص ملی و توز  ، کشور
گذاشته است.  بررسی ها نشان می دهد رشد اقتصاد جهانی در سال 2020 طبق آخرین  برجای 
و  جهانی  بانک  پیش بینی های  براساس  و  درصد   -4/9 پول،  بین المللی  صندوق  پیش بینی 
سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه به ترتیب 5/2- و 7/6- درصد خواهد بود. در سطح 
اقتصادی سه قدرت بزرگ یعنی  IMF، رشد  اقیانوسیه، طبق پیش بینی  و  آسیا  ملی، در منطقه 
رشد  نیز  جهانی  بانک  و  بود  خواهد  درصد   -5/8 و   -4/5  ،1 ترتیب  به  ژاپن  و  هند  چین، 
کرده است. در این بین،  کشور را به ترتیب 1، 3/2- و 6/1- درصد پیش بینی  اقتصادی این سه 
درصد   -5/3 را   2020 سال  در  ایران  اقتصادی  رشد  خود  پیش بینی  آخرین  در  جهانی  بانک 
کمتر از رشد اقتصادی عربستان  تر از رشد اقتصادی عراق )9/7- درصد( و  که باال کرده  بیان 

)3/8- درصد( خواهد بود.
آثار اقتصادی شیوع  کّمی سازی  یابی و  در ایران مطالعات و پژوهش های مختلفی برای ارز
گزارش  بر 50  بالغ  انتشار  با  از جمله مرکز پژوهش های مجلس  کرونا انجام شده است.  ویروس 
مقاله(،   14 بر  )بالغ  تی  مقاال مجموعه  انتشار  با  بازرگانی  اتاق  پژوهش های  مرکز  کارشناسی، 
ویروس  شیوع  آثار  از  گزارش هایی  انتشار  با  خارجه  امور  وزارت  اقتصادی  دیپلماسی  معاونت 
انتشار  با  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  کشورها،  برخی  با  ایران  اقتصادی  روابط  بر  کرونا 
توسعه  سازمان  مختلف،  موضوعات  در  اجمالی  گزارش   10 از  بیش  و  تفصیلی  گزارش  یک 
مؤسسه  اسالمی،  کشورهای  فناوری  متوسط  و  کوچک  کارهای  و  کسب  توسعه  مرکز  تجارت، 
کشاورزی تهران تالش های  عالی پژوهش های تأمین اجتماعی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
کرونا طی هفت  ماه  یابی ابعاد مختلف اقتصادی-اجتماعی شیوع ویروس  متعددی به منظور ارز
گزارش،  سه  در  تنها  که  است  آن  از  کی  حا منتشره  گزارش های  بررسی  داده اند.  انجام  گذشته 
کّمی سازی اثرات مستقیم و غیرمستقیم اقتصادی  الگوی تعادل عمومی داده-ستانده را مبنای 

1. South Asian Association for Regional Cooperation Countries
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کرونا قرار داده اند. لذا در ادامه به تبیین یافته های این مطالعات پرداخته و وجه  شیوع ویروس 
آن مطالعات مشخص می شود. تمایز و نوآوری مقاله حاضر با 

ویروس  شیوع  آثار  بر  »درآمدی  عنوان  با  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  گزارش  در 
داده-ستانده  جدول  از  استفاده  گردید با  منتشر   1398 اسفند  در  که  ایران«  اقتصاد  بر  کرونا 
فعالیت های  از  یک  هر  حذف  اثر  استراسرت1،  فرضی  حذف  روش  به کارگیری  و   1390 سال 
و  حمل  مطالعه،  این  نتایج  اساس  بر  است.  شده  برآورد  ایران  اقتصاد  بر  کرونا  از  آسیب پذیر 
به  مربوط  فعالیت های  راه آهن،  جز  به  مسافر  زمینی  نقل  و  حمل  راه آهن،  به جز  بار  زمینی  نقل 
و نقل  امور عمومی و خدمات شهری، حمل  و نقل هوایی،  آشامیدنی، حمل  و مواد  تأمین غذا 
منفی  اثرات  بیشترین  آن ها،  حذف  که  هستند  اقتصادی  بخش های  ک،  پوشا ساخت  و  آبی 
کسب  کاهش فعالیت  گزارش،  این  یافته های  بر اساس  را خواهد داشت.  اقتصادی  بر ستانده 
رفاه خانوارهای  و  ایران شده  کارهای فوق الذکر می تواند منجر به تشدید بحران بیکاری در  و 

یادی را متأثر سازد. ز
یابی ابعاد  گزارشی با عنوان »ارز مرکز پژوهش های مجلس نیز در اردیبهشت 1399 با انتشار 
کامل هریک  کرونا« با استفاده از همان روش به بررسی آثار تعطیلی  کالن شیوع ویروس  اقتصاد 
مطالعه  این  نتایج  است.  پرداخته  ستانده  و  اشتغال  روی  بر  اقتصادی  فعالیت های  رشته   از 
»عمده فروشی  بخشهای  تعطیلی  غیرمستقیم،  و  مستقیم  اثر  درمجموع  که  است  آن  از  کی  حا
به جز  بار  زمینی  »حمل ونقل  موتورسیکلت«،  و  موتوری  نقلیه  وسایل  به جز  خرده فروشی،  و 
راه آهن«  راه آهن«، »ساخت محصوالت الستیکی و پالستیکی«، »حمل ونقل زمینی مسافر به جز 
را  اقتصاد  کل  ستانده  کاهش  بیشترین  آشامیدنی«  و  غذا  به  مربوط  خدماتی  »فعالیت های  و 
اثر  در  نیز  اشتغال  غیرمستقیم  و  مستقیم  کاهش  بیشترین  عالوه  به  داشت.  خواهند  همراه  به 
موتورسیکلت«،  و  موتوری  نقلیه  وسایل  به جز  خرده فروشی،  و  »عمده فروشی  بخشهای  تعطیلی 
تعمیر  و  »فروش  راه آهن«،  به جز  بار  زمینی  راه آهن»، «حمل ونقل  به جز  زمینی مسافر  »حمل ونقل 

ک« خواهد بود. وسایل نقلیه موتوری و موتورسیکلت« و »ساخت پوشا
کرونا  مرکز پژوهش های مجلس در مطالعه ای دیگر با عنوان »درباره مقابله با شیوع ویروس 
جدول  از  استفاده  با  آن«،  تبعات  مدیریت  برای  پیشنهادهایی  و  اقتصادی  آثار  بررسی   :)8(

1. Strassert
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که بیشترین پیوند پسین مستقیم  داده ـ ستانده سال 1390 مرکز آمار ایران، به بررسی بخش هایی 
کرونا داشته اند پرداخته  که تأثیرپذیری بیشتری از شیوع  و غیرمستقیم را با 16 زیربخش خدمات 
زیربخش   16 فعالیت  رکود  و  تداوم وضعیت موجود  با  نشان می دهند  این تحقیق  نتایج  است. 
فعالیت ها  آن  وقفه،  با  و  کرده  اصابت  نیز  بعدی  زنجیره های  به  تقاضا  کاهش  این  خدماتی، 
اهمیت  با  منظر  این  از  به خصوص  موضوع  این  شد.  خواهند  روبه رو  تقاضا  رکود  مشکل  با  نیز 
نشده  روبه رو  جدی  مشکل  با  حاضر  حال  در  است  ممکن  هرچند  فعالیت ها  برخی  که  است 
کنون بایستی برای  باشند، اما پیش بینی رکود این فعالیت ها دور از انتظار نخواهد بود و از هم ا

کرد. آنها چاره اندیشی 
 1390 سال  داده-ستانده  جدول  مطالعات،  قبیل  این  در  می شود  مالحظه  که  همان طور 
مطالعات  است. این  گرفته  قرار  اقتصادی  تبعات  و  آثار  کّمی  سنجش  مبنای  ایران،  آمار  مرکز 
گزارش  گرفته در این دو  کار  اوًال الگوی داده-ستانده به  با دو نارسایی روبرو هستند.  حداقل 
ایجاد  درآمدهای  میان  مستحکم  پیوندهای  تولید،  ساختار  در  جمعیت  بودن  برون زا  علت  به 
صرفًا  ترتیب،  بدین  و  می گیرد  نادیده  را  جامعه  نهادهای  مخارج  و  تولید  عوامل  برای  شده 
مبادالت واسطه ای بین بخشی مبنای سنجش اثرات مستقیم و غیرمستقیم قرار می گیرد. از این 
ثانیًا در  به دست نمی دهد.  کرونا  ویروس  و اجتماعی شیوع  اقتصادی  آثار  از  کاملی  رو تصویر 
بررسی  مورد  اقتصادی  برخی بخش های داخلی  بر  کرونا  آثار شیوع  مطالعات محدود داخلی، 
آثار  کنون مطالعه ای با تمرکز بر بخش خارجی اقتصاد و با هدف بررسی  گرفته است اما تا قرار 
یع  کرونا بر بخش های مختلف اقتصادی و توز کاهش صادرات غیرنفتی در نتیجه شیوع  شوک 
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استفاده  با  ماتریس  این  که  می گیرد  قرار  تحلیل  و  یه  تجز مبنای   ،)1399( همکاران  و  بانوئی 
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مجلس  پژوهش های  مرکز  و  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  توسط  که  اخیری  مطالعات 
داده-ستانده،  جدول  به  نسبت  اجتماعی  حسابداری  ماتریس  به کارگیری  است،  شده  انجام 
از  یک  هیچ  ثالثًا  می دهد.  دست  به  اجتماعی  و  اقتصادی  تبعات  و  آثار  از  دقیق تری  تصویر 
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بر  آن  تبعات  و  آثار  و  غیرنفتی  صادرات  بر  کرونا  شیوع  تأثیر  بررسی  به  شده  انجام  مطالعات 
یع درآمد نپرداخته اند. تولید بخش های اقتصادی و توز

3. روش تحقیق و پایه های آماری

یه های جدید  که متناسب با تغییرات اقتصاد جهانی و ظهور نظر ادبیات موجود نشان می دهد 
شده  متحول  نیز  اخیر  قرن  نیم  در  اجتماعی  حسابداری  ماتریس  رویکردهای  توسعه،  اقتصاد 
طبقه بندی  کلی  گروه  سه  به  حسابداری  ماتریس  رویکردهای  روش شناسی  لحاظ  به  است. 
- رویکرد قیمتی ماتریس  می گردند. یک- رویکرد مقداری ماتریس حسابداری اجتماعی1، دو
حسابداری2 و سه- رویکرد محدودیت طرف عرضه ماتریس حسابداری اجتماعی. با عنایت 
، رویکرد مقداری ماتریس حسابداری اجتماعی به شکل ضرایب فزاینده  به هدف مقاله حاضر
طریق  از  کرونا  شیوع  آثار  سنجش  مبنای  ساختاری،  مسیر  تحلیل  به  آن  تعمیم  و  حسابداری 

یع درآمد قرار می گیرد.  صادرات غیرنفتی بر تولید و توز
به عنوان  است،  داده-ستانده  جدول  بسط یافته  نوع  که  اجتماعی  حسابداری  ماتریس 
تولید  عوامل  اقتصادی،  بخش های  بین  پیوند  است  قادر  یکپارچه  و  منسجم  آماری  پایه  یک 
از وابستگی های متقابل و  با لحاظ طیف وسیعی  و  قرار دهد  بررسی  را مورد  و تقاضای نهادها 
به  برون زا  شوک های  گونه  هر  آثار  نهادها،  مخارج  و  تولید  عوامل  درآمد  تولید،  میان  پیوندهای 
کرونا( را بر تولید بخش های  کاهش صادرات غیرنفتی ناشی از شیوع ویروس  اقتصاد )از جمله 
ضریب  مقداری  رویکرد  روش شناسی،  لحاظ  به  نماید.  کّمی سازی  درآمد  یع  توز و  اقتصادی 
شوک  هر  ورود  می تواند  غیرمستقیم  و  مستقیم  اثرات  می تواند   SAM حسابداری  فزاینده 
مورد  کالن  صورت  به  را  جامعه  داخلی  نهادهای  و  تولید  عوامل  درآمد  تولید،  بر  را  برون زایی 
آثار آن بر درآمد عوامل  سنجش قرار دهد اما از شناسایی مسیرهای اثرگذاری را زنجیره تولید و 
آنکه رویکرد تحلیل مسیر ساختاری، این  تولید و مصرف نهادها در مسیرها ناتوان است، حال 

کّمی سازی و شناسایی مسیرهای اثرگذاری را دارد. قابلیت 

1. Quantitative Social Accounting Matrix Approaches
2. Price Social Accounting Matrix Approach
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3-1. رویکرد مقداری ماتریس حسابداری اجتماعی و استخراج ضرایب فزاینده حسابداری

زیر  مقداری  رویکرد  زیر  چهار  در  می توان  را  حسابداری  ماتریس  مقداری  رویکرد  کارکرد 
زیر   - دو میالدی،   1970 دهه  در  اولیه1  فزاینده  ضریب  رویکرد  زیر  یک-  نمود:  طبقه بندی 
کنون. سه- تحلیل  رویکرد ضریب فزاینده حسابداری و ثبات قیمت2 از سال 1979 میالدی تا
از  مایکروسکوپی  فزاینده  ضرایب   - چهار و  کنون  تا میالدی   1986 سال  از  ساختاری3  مسیر 
فزاینده  ضرایب  کارکرد  از  شناخت   .)1399 همکاران،  و  )بانوئی  کنون  تا میالدی   2006 سال 
یک  کلی  ساختار  از  شناخت  مستلزم  ساختاری،  مسیر  تحلیل  به  آن  یه  تجز و  حسابداری 
شده  تفکیک  برون زا  و  درون زا  حسا ب های  آن  در  که  است  اجتماعی  حسابداری  ماتریس 
حساب های  حسب  بر  را  اجتماعی  حسابداری  ماتریس  یک  کلی  ساختار   )1( جدول  باشد. 

درون زا و برون زا نشان می دهد.

جدول 1- ساختار ماتریس حسابداری اجتماعی بر حسب سه حساب استاندارد درون زا و یک حساب 
تجمیع شده برون زا
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  2006مایکروسکوپی از سال  ضرایب فزاینده    -چهارمیالدی تاکنون و    1986از سال    7مسیر ساختاری
در این بخش ابتدا زوایای مختلف رویکرد مقداری ماتریس  .  (1399)بانوئی و همکاران،    میالدی تاکنون 

گردد و سپس تعمیم آن به رویکرد  حسابداری اجتماعی به شکل ضرایب فزاینده حسابداری اشاره می 
 .  شودتحلیل مسیر ساختاری تشریح می 

، مستلزم شناخت از  و تجزیه آن به تحلیل مسیر ساختاری  ب فزاینده حسابداری شناخت از کارکرد ضرای
زا تفکیک شده  زا و برون ون های دربساختار کلی یک ماتریس حسابداری اجتماعی است که در آن حسا

زا زا و برون های درون ساختار کلی یک ماتریس حسابداری اجتماعی را بر حسب حساب  ( 1جدول )  باشد.
 .دهد نشان می 

، مستلزم شناخت از  و تجزیه آن به تحلیل مسیر ساختاری  ب فزاینده حسابداری شناخت از کارکرد ضرای
زا تفکیک شده  زا و برون ون های دربساختار کلی یک ماتریس حسابداری اجتماعی است که در آن حسا

زا زا و برون های درون ساختار کلی یک ماتریس حسابداری اجتماعی را بر حسب حساب  ( 1جدول )  باشد.
 . دهد نشان می

 

 زا زا و یک حساب تجمیع شده برون (. ساختار ماتریس حسابداری اجتماعی بر حسب سه حساب استاندارد درون 1جدول ) 

 
حساب   سه حساب استاندارد 

تجمیع شده  
 زا برون 

 تولید حساب   جمع 
حساب عوامل  

 تولید 
حساب نهادها بدون  

 دولت عمومی 
سه  

حساب  
 استاندارد 

 tAA 0 tAI xA yA حساب تولید 
 tAF 0 0 xF yf حساب عوامل تولید 

 tIF tII xI yI 0 حساب نهادها بدون دولت عمومی 
   l’A l’I l’F زا حساب تجمیع شده برون 

   y’A y’I y’x F جمع 

 

T   تماعی سه حساب اصلی و استاندارد ماتریس حسابداری اج  که در آن،یک ماتریس است    (1) ول  در جد
,𝑖𝑖طوری به  ،دهد را نشان می  𝑗𝑗 = 𝐴𝐴, 𝐹𝐹, 𝐼𝐼      و[ ]

ij
T t=. 

A  وF    وI    به ترتیب بیانگر فعالیت(Activity)( عوامل تولید ،Factor of Production  ،)  و نهادهای داخلی

است.    (Domestic Institution)جامعه   عمومی  دولت  ستونی    Xبدون  بردار  یک 
A

F

I

x
X x

x

 
 =  
 
 

سه    

  .زا استحساب برون 

 
7. Structural Path Analysis 

ماتریس  استاندارد  و  اصلی  حساب  سه  آن،  در  که  است  ماتریس  یک   )1( جدول  در   T
. [ ]

ij
T t=  و 
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  .زا استحساب برون 

 
7. Structural Path Analysis 

حسابداری اجتماعی را نشان می دهد، به طوری 
دولت  بدون  جامعه  داخلی  نهادهای  )و  تولید  عوامل  فعالیت،  بیانگر  ترتیب  به   I و   Fو  A

A سه حساب برون زا است. 

F

I

x
X x

x

 
 =  
 
 

X یک بردار ستونی  عمومی است. 

1. Early Multipliers 
2. Accounting and Fixed Price Multipliers 
3. Structural Path Analysis
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یا متغیرهای برون زای سه حساب اصلی  Ix به ترتیب حساب های برون زا  و   Fx و   Ax
یعی توز اقالم  به  آن  تشکیل دهنده  متغیرهای  می دهند.  نشان  را  نهادها  و  تولید  عوامل  تولید، 

تولید اصلی  حساب  سه  درآمد  آن،  در  که  است  ستونی  بردار  یک   A

F

I

y
Y y

y

 
 =  
 
 

معروف اند   

 )yA(، عوامل تولید )yF( و نهادهای داخلی جامعه بدون دولت عمومی )yI( را نشان می دهد. 
نشتی ها  اقالم  به  آن  دهنده  تشکیل  اقالم  و  است  سطری  برداری   ( )' ' ' 'A F IL l l l=

حساب  سه  درآمدی  تراز  و  تولیدی  تراز  کلی  رابطه   ،)1( جدول  ساختار  به  توجه  با  معروفند. 
اصلی به صورت زیر بیان می شود.
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Ax  و  Fx    وIx  زای سه حساب اصلی تولید، عوامل  زا یا متغیرهای برون های برونبه ترتیب حساب

A  اند دهنده آن به اقالم توزیعی معروف متغیرهای تشکیل   دهند.ولید و نهادها را نشان می ت

F

I

y
Y y

y

 
 =  
 
 

 

( و نهادهای  Fy(، عوامل تولید )Ayدرآمد سه حساب اصلی تولید )   است که در آن،یک بردار ستونی  
)دهد.  ( را نشان می Iyداخلی جامعه بدون دولت عمومی ) )' ' ' 'A F IL l l l=    برداری سطری است

نشتی اقالم  به  آن  دهنده  تشکیل  اقالم  معروفند و  ها 
. 

جدول   ساختار  به  توجه  سه  (1)با  درآمدی  تراز  و  تولیدی  تراز  کلی  رابطه   ،
 شود.حساب اصلی به صورت زیر بیان می 

(1  )                                                                                                  𝑦𝑦𝑛𝑛 = 𝐴𝐴𝑛𝑛𝑦𝑦𝑛𝑛 + 𝑥𝑥𝑛𝑛 

 طوری که به 

                                                           𝑦𝑦𝑛𝑛 = (
𝑦𝑦𝐴𝐴
𝑦𝑦𝐹𝐹
𝑦𝑦𝐼𝐼
) , 𝐴𝐴𝑛𝑛 = (

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 0 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐼𝐼
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐹𝐹 0 0
0 𝐴𝐴𝐼𝐼𝐹𝐹 𝐴𝐴𝐼𝐼𝐼𝐼

) , 𝑥𝑥𝑛𝑛 = (
𝑥𝑥𝐴𝐴
𝑥𝑥𝐹𝐹
𝑥𝑥𝐼𝐼
) 

ها برابر واحد  های آن ماهیت متوسط دارند و بنابراین کشش درآمدی هریک از آنو درایه     nAماتریس  
  - های ضرایب متوسط مستقیم دادهبه ترتیب ماتریس   IFAو    AAA،  AIA  ،AFAهای  است. زیرماتریس 

ها، ماتریس ضرایب متوسط مستقیم  های اقتصادی و اجتماعی خانوارستانده، میل متوسط به مصرف گروه 
عوامل تولید، ماتریس ضرایب متوسط مستقیم تخصیص و ماتریس ضرایب متوسط مستقیم انتقاالت  

می  نشان  را  نهادی  دهد. بین 
(Thorbecke,1998, Civardi,et.at.2011) 

(Thorbecke,1998, Civardi,et.at.2011) 

(Thorbecke,1998, Civardi,et.at.2011) 

(Thorbecke,1998, Civardi,et.at.2011) 

(Thorbecke,1998, Civardi,et.at.2011) 

(2  )                                                              (
𝑦𝑦𝐴𝐴
𝑦𝑦𝐹𝐹
𝑦𝑦𝐼𝐼
) = (

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 0 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐼𝐼
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐹𝐹 0 0
0 𝐴𝐴𝐼𝐼𝐹𝐹 𝐴𝐴𝐼𝐼𝐼𝐼

) (
𝑦𝑦𝐴𝐴
𝑦𝑦𝐹𝐹
𝑦𝑦𝐼𝐼
) + (

𝑥𝑥𝐴𝐴
𝑥𝑥𝐹𝐹
𝑥𝑥𝐼𝐼
) 

( رابطه تراز تولیدی و یا تراز درآمدی برای هریک از سه حساب اصلی به صورت  2با استفاده از رابطه ) 
 شود.زیر نوشته می 

(3    )                                                                                𝑦𝑦𝐴𝐴 = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑦𝑦𝐴𝐴 + 0 + 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐼𝐼𝑦𝑦𝐼𝐼 + 𝑥𝑥𝐴𝐴 

 )1(
که به طوری 
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( و نهادهای  Fy(، عوامل تولید )Ayدرآمد سه حساب اصلی تولید )   است که در آن،یک بردار ستونی  
)دهد.  ( را نشان می Iyداخلی جامعه بدون دولت عمومی ) )' ' ' 'A F IL l l l=    برداری سطری است

نشتی اقالم  به  آن  دهنده  تشکیل  اقالم  معروفند و  ها 
. 

جدول   ساختار  به  توجه  سه  (1)با  درآمدی  تراز  و  تولیدی  تراز  کلی  رابطه   ،
 شود.حساب اصلی به صورت زیر بیان می 

(1  )                                                                                                  𝑦𝑦𝑛𝑛 = 𝐴𝐴𝑛𝑛𝑦𝑦𝑛𝑛 + 𝑥𝑥𝑛𝑛 

 طوری که به 

                                                           𝑦𝑦𝑛𝑛 = (
𝑦𝑦𝐴𝐴
𝑦𝑦𝐹𝐹
𝑦𝑦𝐼𝐼
) , 𝐴𝐴𝑛𝑛 = (

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 0 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐼𝐼
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐹𝐹 0 0
0 𝐴𝐴𝐼𝐼𝐹𝐹 𝐴𝐴𝐼𝐼𝐼𝐼

) , 𝑥𝑥𝑛𝑛 = (
𝑥𝑥𝐴𝐴
𝑥𝑥𝐹𝐹
𝑥𝑥𝐼𝐼
) 

ها برابر واحد  های آن ماهیت متوسط دارند و بنابراین کشش درآمدی هریک از آنو درایه     nAماتریس  
  - های ضرایب متوسط مستقیم دادهبه ترتیب ماتریس   IFAو    AAA،  AIA  ،AFAهای  است. زیرماتریس 

ها، ماتریس ضرایب متوسط مستقیم  های اقتصادی و اجتماعی خانوارستانده، میل متوسط به مصرف گروه 
عوامل تولید، ماتریس ضرایب متوسط مستقیم تخصیص و ماتریس ضرایب متوسط مستقیم انتقاالت  

می  نشان  را  نهادی  دهد. بین 
(Thorbecke,1998, Civardi,et.at.2011) 

(Thorbecke,1998, Civardi,et.at.2011) 

(Thorbecke,1998, Civardi,et.at.2011) 

(Thorbecke,1998, Civardi,et.at.2011) 

(Thorbecke,1998, Civardi,et.at.2011) 

(2  )                                                              (
𝑦𝑦𝐴𝐴
𝑦𝑦𝐹𝐹
𝑦𝑦𝐼𝐼
) = (

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 0 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐼𝐼
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐹𝐹 0 0
0 𝐴𝐴𝐼𝐼𝐹𝐹 𝐴𝐴𝐼𝐼𝐼𝐼

) (
𝑦𝑦𝐴𝐴
𝑦𝑦𝐹𝐹
𝑦𝑦𝐼𝐼
) + (

𝑥𝑥𝐴𝐴
𝑥𝑥𝐹𝐹
𝑥𝑥𝐼𝐼
) 

( رابطه تراز تولیدی و یا تراز درآمدی برای هریک از سه حساب اصلی به صورت  2با استفاده از رابطه ) 
 شود.زیر نوشته می 

(3    )                                                                                𝑦𝑦𝐴𝐴 = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑦𝑦𝐴𝐴 + 0 + 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐼𝐼𝑦𝑦𝐼𝐼 + 𝑥𝑥𝐴𝐴 

 
آن ها  از  هریک  درآمدی  کشش  بنابراین  و  دارند  متوسط  ماهیت  آن  درایه های  و    An ماتریس 
ماتریس های ضرایب  ترتیب  به   IFA و   AFA  ، AIA  ، AAA زیرماتریس های  واحد است.  برابر 
اجتماعی  و  اقتصادی  گروه های  مصرف  به  متوسط  میل  ستانده،  داده-  مستقیم  متوسط 
مستقیم  متوسط  ضرایب  ماتریس  تولید،  عوامل  مستقیم  متوسط  ضرایب  ماتریس  خانوار ها، 
Thor�) می دهد. نشان  را  نهادی  بین  انتقاالت  مستقیم  متوسط  ضرایب  ماتریس  و   تخصیص 

(becke,1998, Civardi,et.at.2011
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( و نهادهای  Fy(، عوامل تولید )Ayدرآمد سه حساب اصلی تولید )   است که در آن،یک بردار ستونی  
)دهد.  ( را نشان می Iyداخلی جامعه بدون دولت عمومی ) )' ' ' 'A F IL l l l=    برداری سطری است

نشتی اقالم  به  آن  دهنده  تشکیل  اقالم  معروفند و  ها 
. 

جدول   ساختار  به  توجه  سه  (1)با  درآمدی  تراز  و  تولیدی  تراز  کلی  رابطه   ،
 شود.حساب اصلی به صورت زیر بیان می 

(1  )                                                                                                  𝑦𝑦𝑛𝑛 = 𝐴𝐴𝑛𝑛𝑦𝑦𝑛𝑛 + 𝑥𝑥𝑛𝑛 

 طوری که به 

                                                           𝑦𝑦𝑛𝑛 = (
𝑦𝑦𝐴𝐴
𝑦𝑦𝐹𝐹
𝑦𝑦𝐼𝐼
) , 𝐴𝐴𝑛𝑛 = (

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 0 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐼𝐼
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐹𝐹 0 0
0 𝐴𝐴𝐼𝐼𝐹𝐹 𝐴𝐴𝐼𝐼𝐼𝐼

) , 𝑥𝑥𝑛𝑛 = (
𝑥𝑥𝐴𝐴
𝑥𝑥𝐹𝐹
𝑥𝑥𝐼𝐼
) 

ها برابر واحد  های آن ماهیت متوسط دارند و بنابراین کشش درآمدی هریک از آنو درایه     nAماتریس  
  - های ضرایب متوسط مستقیم دادهبه ترتیب ماتریس   IFAو    AAA،  AIA  ،AFAهای  است. زیرماتریس 

ها، ماتریس ضرایب متوسط مستقیم  های اقتصادی و اجتماعی خانوارستانده، میل متوسط به مصرف گروه 
عوامل تولید، ماتریس ضرایب متوسط مستقیم تخصیص و ماتریس ضرایب متوسط مستقیم انتقاالت  

می  نشان  را  نهادی  دهد. بین 
(Thorbecke,1998, Civardi,et.at.2011) 

(Thorbecke,1998, Civardi,et.at.2011) 

(Thorbecke,1998, Civardi,et.at.2011) 

(Thorbecke,1998, Civardi,et.at.2011) 

(Thorbecke,1998, Civardi,et.at.2011) 

(2  )                                                              (
𝑦𝑦𝐴𝐴
𝑦𝑦𝐹𝐹
𝑦𝑦𝐼𝐼
) = (

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 0 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐼𝐼
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐹𝐹 0 0
0 𝐴𝐴𝐼𝐼𝐹𝐹 𝐴𝐴𝐼𝐼𝐼𝐼

) (
𝑦𝑦𝐴𝐴
𝑦𝑦𝐹𝐹
𝑦𝑦𝐼𝐼
) + (

𝑥𝑥𝐴𝐴
𝑥𝑥𝐹𝐹
𝑥𝑥𝐼𝐼
) 

( رابطه تراز تولیدی و یا تراز درآمدی برای هریک از سه حساب اصلی به صورت  2با استفاده از رابطه ) 
 شود.زیر نوشته می 

(3    )                                                                                𝑦𝑦𝐴𝐴 = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑦𝑦𝐴𝐴 + 0 + 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐼𝐼𝑦𝑦𝐼𝐼 + 𝑥𝑥𝐴𝐴 

 )2(
با استفاده از رابطه )2( رابطه تراز تولیدی و یا تراز درآمدی برای هریک از سه حساب اصلی 

به صورت زیر نوشته می شود.
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( و نهادهای  Fy(، عوامل تولید )Ayدرآمد سه حساب اصلی تولید )   است که در آن،یک بردار ستونی  
)دهد.  ( را نشان می Iyداخلی جامعه بدون دولت عمومی ) )' ' ' 'A F IL l l l=    برداری سطری است

نشتی اقالم  به  آن  دهنده  تشکیل  اقالم  معروفند و  ها 
. 

جدول   ساختار  به  توجه  سه  (1)با  درآمدی  تراز  و  تولیدی  تراز  کلی  رابطه   ،
 شود.حساب اصلی به صورت زیر بیان می 

(1  )                                                                                                  𝑦𝑦𝑛𝑛 = 𝐴𝐴𝑛𝑛𝑦𝑦𝑛𝑛 + 𝑥𝑥𝑛𝑛 

 طوری که به 

                                                           𝑦𝑦𝑛𝑛 = (
𝑦𝑦𝐴𝐴
𝑦𝑦𝐹𝐹
𝑦𝑦𝐼𝐼
) , 𝐴𝐴𝑛𝑛 = (

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 0 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐼𝐼
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐹𝐹 0 0
0 𝐴𝐴𝐼𝐼𝐹𝐹 𝐴𝐴𝐼𝐼𝐼𝐼

) , 𝑥𝑥𝑛𝑛 = (
𝑥𝑥𝐴𝐴
𝑥𝑥𝐹𝐹
𝑥𝑥𝐼𝐼
) 

ها برابر واحد  های آن ماهیت متوسط دارند و بنابراین کشش درآمدی هریک از آنو درایه     nAماتریس  
  - های ضرایب متوسط مستقیم دادهبه ترتیب ماتریس   IFAو    AAA،  AIA  ،AFAهای  است. زیرماتریس 

ها، ماتریس ضرایب متوسط مستقیم  های اقتصادی و اجتماعی خانوارستانده، میل متوسط به مصرف گروه 
عوامل تولید، ماتریس ضرایب متوسط مستقیم تخصیص و ماتریس ضرایب متوسط مستقیم انتقاالت  

می  نشان  را  نهادی  دهد. بین 
(Thorbecke,1998, Civardi,et.at.2011) 

(Thorbecke,1998, Civardi,et.at.2011) 

(Thorbecke,1998, Civardi,et.at.2011) 

(Thorbecke,1998, Civardi,et.at.2011) 

(Thorbecke,1998, Civardi,et.at.2011) 

(2  )                                                              (
𝑦𝑦𝐴𝐴
𝑦𝑦𝐹𝐹
𝑦𝑦𝐼𝐼
) = (

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 0 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐼𝐼
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐹𝐹 0 0
0 𝐴𝐴𝐼𝐼𝐹𝐹 𝐴𝐴𝐼𝐼𝐼𝐼

) (
𝑦𝑦𝐴𝐴
𝑦𝑦𝐹𝐹
𝑦𝑦𝐼𝐼
) + (

𝑥𝑥𝐴𝐴
𝑥𝑥𝐹𝐹
𝑥𝑥𝐼𝐼
) 

( رابطه تراز تولیدی و یا تراز درآمدی برای هریک از سه حساب اصلی به صورت  2با استفاده از رابطه ) 
 شود.زیر نوشته می 

(3    )                                                                                𝑦𝑦𝐴𝐴 = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑦𝑦𝐴𝐴 + 0 + 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐼𝐼𝑦𝑦𝐼𝐼 + 𝑥𝑥𝐴𝐴  )3(
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(4    )                                                                                     𝑦𝑦𝐹𝐹 = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐹𝐹𝑦𝑦𝐹𝐹 + 0 + 0 + 𝑥𝑥𝐹𝐹 

(5                         )                                                           𝑦𝑦𝐼𝐼 = 0 + 𝐴𝐴𝐼𝐼𝐹𝐹𝑦𝑦𝐹𝐹 + 𝐴𝐴𝐼𝐼𝐼𝐼𝑦𝑦𝐼𝐼 + 𝑥𝑥𝐼𝐼 
به منظور شناخت و تفسیر از ضرایب فزاینده حسابداری و چگونگی کارکرد آن، الزم است که روابط فوق  

 به صورت زیر بازنویسی شوند: 
(6)                                                            𝑦𝑦𝐴𝐴 = (𝐼𝐼 − 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴)−1𝐴𝐴𝐴𝐴𝐼𝐼𝑦𝑦𝐼𝐼 + 0 + (𝐼𝐼 − 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴)−1𝑥𝑥𝐴𝐴 
(7                  )                                                                    𝑦𝑦𝐹𝐹 = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐹𝐹𝑦𝑦𝐹𝐹 + 0 + 0 + 𝑥𝑥𝐹𝐹 

(8                )                                               𝑦𝑦𝐼𝐼 = 0 + (𝐼𝐼 − 𝐴𝐴𝐼𝐼𝐼𝐼)−1𝐴𝐴𝐼𝐼𝐹𝐹𝑦𝑦𝐹𝐹 + (𝐼𝐼 − 𝐴𝐴𝐼𝐼𝐼𝐼)−1𝑥𝑥𝐼𝐼 

فوق   را  روابط 
 توان بازنویسی کرد. ( می 9به صورت ماتریسی در قالب رابطه ) 

قالب   در  ماتریسی  صورت  به 
 توان بازنویسی کرد. ( می 9رابطه )

(9                    )                                                        [
∆𝑦𝑦𝐴𝐴
∆𝑦𝑦𝐹𝐹
∆𝑦𝑦𝐼𝐼

] = [
𝑀𝑀𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑀𝑀𝐴𝐴𝐹𝐹 𝑀𝑀𝐴𝐴𝐼𝐼
𝑀𝑀𝐹𝐹𝐴𝐴 𝑀𝑀𝐹𝐹𝐹𝐹 𝑀𝑀𝐹𝐹𝐼𝐼
𝑀𝑀𝐼𝐼𝐴𝐴 𝑀𝑀𝐼𝐼𝐹𝐹 𝑀𝑀𝐼𝐼𝐼𝐼

] [
∆𝑥𝑥𝐴𝐴
∆𝑥𝑥𝐹𝐹
∆𝑥𝑥𝐼𝐼

] 

𝑀𝑀(، ماتریس  9در رابطه )  = 𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖  ،𝑖𝑖, 𝑗𝑗 = 𝐴𝐴, 𝐹𝐹, 𝐼𝐼    .ماتریس ضرایب فزاینده حسابداری است∆𝑥𝑥𝐴𝐴 ،
∆𝑥𝑥𝐹𝐹    و∆𝑥𝑥𝐼𝐼   زا  به ترتیب تغییرات متغیرهای کالن سیاستی )اقالم تزریقات( سه حساب درون∆𝑦𝑦𝐴𝐴  ،
∆𝑦𝑦𝐹𝐹   و∆𝑦𝑦𝐼𝐼 کند که اثرات مستقیم و  مشخص می ( 9کنند. از منظر سیاستگذاری، رابطه )را آشکار می

(،  𝑦𝑦𝐴𝐴∆دهد بر کاهش تولید )را تشکیل می   𝑥𝑥𝐴𝐴∆غیرمستقیم کاهش صادرات غیرنفتی که یکی از اجزای  
( چگونه خواهد بود.  𝑦𝑦𝐼𝐼∆( و کاهش درآمد نهادهای داخلی جامعه ) 𝑦𝑦𝐹𝐹∆کاهش درآمد عوامل تولید ) 

𝑥𝑥𝐹𝐹∆شود که  برای این منظور فرض می  = ∆𝑥𝑥𝐼𝐼 =  باشد. 0
(10                                                                   )                               ∆𝑦𝑦𝐴𝐴 = 𝑀𝑀𝐴𝐴𝐴𝐴∆𝑥𝑥𝐴𝐴 
(11                                                                   )                                ∆𝑦𝑦𝐹𝐹 = 𝑀𝑀𝐹𝐹𝐴𝐴∆𝑥𝑥𝐴𝐴 
(12                                                                   )                               ∆𝑦𝑦𝐼𝐼 = 𝑀𝑀𝐼𝐼𝐴𝐴∆𝑥𝑥𝐴𝐴 
 

 . کاربست تحلیل مسیر ساختاری در چارچوب ماتریس حسابداری اجتماعی3-2
 زیر فهرست نمود.  ت توان به صوررا می  هاع تأثیرانوادر رویکرد تحلیل مسیر ساختاری 
 زیر فهرست نمود.  ت توان به صوررا می  هاع تأثیرانوادر رویکرد تحلیل مسیر ساختاری 
 زیر فهرست نمود.  ت توان به صوررا می  هاع تأثیرانوادر رویکرد تحلیل مسیر ساختاری 
 زیر فهرست نمود.  ت توان به صوررا می  هاع تأثیرانوادر رویکرد تحلیل مسیر ساختاری 
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(4    )                                                                                     𝑦𝑦𝐹𝐹 = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐹𝐹𝑦𝑦𝐹𝐹 + 0 + 0 + 𝑥𝑥𝐹𝐹 

(5                         )                                                           𝑦𝑦𝐼𝐼 = 0 + 𝐴𝐴𝐼𝐼𝐹𝐹𝑦𝑦𝐹𝐹 + 𝐴𝐴𝐼𝐼𝐼𝐼𝑦𝑦𝐼𝐼 + 𝑥𝑥𝐼𝐼 
به منظور شناخت و تفسیر از ضرایب فزاینده حسابداری و چگونگی کارکرد آن، الزم است که روابط فوق  

 به صورت زیر بازنویسی شوند: 
(6)                                                            𝑦𝑦𝐴𝐴 = (𝐼𝐼 − 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴)−1𝐴𝐴𝐴𝐴𝐼𝐼𝑦𝑦𝐼𝐼 + 0 + (𝐼𝐼 − 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴)−1𝑥𝑥𝐴𝐴 
(7                  )                                                                    𝑦𝑦𝐹𝐹 = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐹𝐹𝑦𝑦𝐹𝐹 + 0 + 0 + 𝑥𝑥𝐹𝐹 

(8                )                                               𝑦𝑦𝐼𝐼 = 0 + (𝐼𝐼 − 𝐴𝐴𝐼𝐼𝐼𝐼)−1𝐴𝐴𝐼𝐼𝐹𝐹𝑦𝑦𝐹𝐹 + (𝐼𝐼 − 𝐴𝐴𝐼𝐼𝐼𝐼)−1𝑥𝑥𝐼𝐼 

فوق   را  روابط 
 توان بازنویسی کرد. ( می 9به صورت ماتریسی در قالب رابطه ) 

قالب   در  ماتریسی  صورت  به 
 توان بازنویسی کرد. ( می 9رابطه )

(9                    )                                                        [
∆𝑦𝑦𝐴𝐴
∆𝑦𝑦𝐹𝐹
∆𝑦𝑦𝐼𝐼

] = [
𝑀𝑀𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑀𝑀𝐴𝐴𝐹𝐹 𝑀𝑀𝐴𝐴𝐼𝐼
𝑀𝑀𝐹𝐹𝐴𝐴 𝑀𝑀𝐹𝐹𝐹𝐹 𝑀𝑀𝐹𝐹𝐼𝐼
𝑀𝑀𝐼𝐼𝐴𝐴 𝑀𝑀𝐼𝐼𝐹𝐹 𝑀𝑀𝐼𝐼𝐼𝐼

] [
∆𝑥𝑥𝐴𝐴
∆𝑥𝑥𝐹𝐹
∆𝑥𝑥𝐼𝐼

] 

𝑀𝑀(، ماتریس  9در رابطه )  = 𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖  ،𝑖𝑖, 𝑗𝑗 = 𝐴𝐴, 𝐹𝐹, 𝐼𝐼    .ماتریس ضرایب فزاینده حسابداری است∆𝑥𝑥𝐴𝐴 ،
∆𝑥𝑥𝐹𝐹    و∆𝑥𝑥𝐼𝐼   زا  به ترتیب تغییرات متغیرهای کالن سیاستی )اقالم تزریقات( سه حساب درون∆𝑦𝑦𝐴𝐴  ،
∆𝑦𝑦𝐹𝐹   و∆𝑦𝑦𝐼𝐼 کند که اثرات مستقیم و  مشخص می ( 9کنند. از منظر سیاستگذاری، رابطه )را آشکار می

(،  𝑦𝑦𝐴𝐴∆دهد بر کاهش تولید )را تشکیل می   𝑥𝑥𝐴𝐴∆غیرمستقیم کاهش صادرات غیرنفتی که یکی از اجزای  
( چگونه خواهد بود.  𝑦𝑦𝐼𝐼∆( و کاهش درآمد نهادهای داخلی جامعه ) 𝑦𝑦𝐹𝐹∆کاهش درآمد عوامل تولید ) 

𝑥𝑥𝐹𝐹∆شود که  برای این منظور فرض می  = ∆𝑥𝑥𝐼𝐼 =  باشد. 0
(10                                                                   )                               ∆𝑦𝑦𝐴𝐴 = 𝑀𝑀𝐴𝐴𝐴𝐴∆𝑥𝑥𝐴𝐴 
(11                                                                   )                                ∆𝑦𝑦𝐹𝐹 = 𝑀𝑀𝐹𝐹𝐴𝐴∆𝑥𝑥𝐴𝐴 
(12                                                                   )                               ∆𝑦𝑦𝐼𝐼 = 𝑀𝑀𝐼𝐼𝐴𝐴∆𝑥𝑥𝐴𝐴 
 

 . کاربست تحلیل مسیر ساختاری در چارچوب ماتریس حسابداری اجتماعی3-2
 زیر فهرست نمود.  ت توان به صوررا می  هاع تأثیرانوادر رویکرد تحلیل مسیر ساختاری 
 زیر فهرست نمود.  ت توان به صوررا می  هاع تأثیرانوادر رویکرد تحلیل مسیر ساختاری 
 زیر فهرست نمود.  ت توان به صوررا می  هاع تأثیرانوادر رویکرد تحلیل مسیر ساختاری 
 زیر فهرست نمود.  ت توان به صوررا می  هاع تأثیرانوادر رویکرد تحلیل مسیر ساختاری 
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که  کارکرد آن، الزم است  به منظور شناخت و تفسیر از ضرایب فزاینده حسابداری و چگونگی 

روابط فوق به صورت زیر بازنویسی شوند:
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(4    )                                                                                     𝑦𝑦𝐹𝐹 = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐹𝐹𝑦𝑦𝐹𝐹 + 0 + 0 + 𝑥𝑥𝐹𝐹 

(5                         )                                                           𝑦𝑦𝐼𝐼 = 0 + 𝐴𝐴𝐼𝐼𝐹𝐹𝑦𝑦𝐹𝐹 + 𝐴𝐴𝐼𝐼𝐼𝐼𝑦𝑦𝐼𝐼 + 𝑥𝑥𝐼𝐼 
به منظور شناخت و تفسیر از ضرایب فزاینده حسابداری و چگونگی کارکرد آن، الزم است که روابط فوق  

 به صورت زیر بازنویسی شوند: 
(6)                                                            𝑦𝑦𝐴𝐴 = (𝐼𝐼 − 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴)−1𝐴𝐴𝐴𝐴𝐼𝐼𝑦𝑦𝐼𝐼 + 0 + (𝐼𝐼 − 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴)−1𝑥𝑥𝐴𝐴 
(7                  )                                                                    𝑦𝑦𝐹𝐹 = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐹𝐹𝑦𝑦𝐹𝐹 + 0 + 0 + 𝑥𝑥𝐹𝐹 

(8                )                                               𝑦𝑦𝐼𝐼 = 0 + (𝐼𝐼 − 𝐴𝐴𝐼𝐼𝐼𝐼)−1𝐴𝐴𝐼𝐼𝐹𝐹𝑦𝑦𝐹𝐹 + (𝐼𝐼 − 𝐴𝐴𝐼𝐼𝐼𝐼)−1𝑥𝑥𝐼𝐼 

فوق   را  روابط 
 توان بازنویسی کرد. ( می 9به صورت ماتریسی در قالب رابطه ) 

قالب   در  ماتریسی  صورت  به 
 توان بازنویسی کرد. ( می 9رابطه )

(9                    )                                                        [
∆𝑦𝑦𝐴𝐴
∆𝑦𝑦𝐹𝐹
∆𝑦𝑦𝐼𝐼

] = [
𝑀𝑀𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑀𝑀𝐴𝐴𝐹𝐹 𝑀𝑀𝐴𝐴𝐼𝐼
𝑀𝑀𝐹𝐹𝐴𝐴 𝑀𝑀𝐹𝐹𝐹𝐹 𝑀𝑀𝐹𝐹𝐼𝐼
𝑀𝑀𝐼𝐼𝐴𝐴 𝑀𝑀𝐼𝐼𝐹𝐹 𝑀𝑀𝐼𝐼𝐼𝐼

] [
∆𝑥𝑥𝐴𝐴
∆𝑥𝑥𝐹𝐹
∆𝑥𝑥𝐼𝐼

] 

𝑀𝑀(، ماتریس  9در رابطه )  = 𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖  ،𝑖𝑖, 𝑗𝑗 = 𝐴𝐴, 𝐹𝐹, 𝐼𝐼    .ماتریس ضرایب فزاینده حسابداری است∆𝑥𝑥𝐴𝐴 ،
∆𝑥𝑥𝐹𝐹    و∆𝑥𝑥𝐼𝐼   زا  به ترتیب تغییرات متغیرهای کالن سیاستی )اقالم تزریقات( سه حساب درون∆𝑦𝑦𝐴𝐴  ،
∆𝑦𝑦𝐹𝐹   و∆𝑦𝑦𝐼𝐼 کند که اثرات مستقیم و  مشخص می ( 9کنند. از منظر سیاستگذاری، رابطه )را آشکار می

(،  𝑦𝑦𝐴𝐴∆دهد بر کاهش تولید )را تشکیل می   𝑥𝑥𝐴𝐴∆غیرمستقیم کاهش صادرات غیرنفتی که یکی از اجزای  
( چگونه خواهد بود.  𝑦𝑦𝐼𝐼∆( و کاهش درآمد نهادهای داخلی جامعه ) 𝑦𝑦𝐹𝐹∆کاهش درآمد عوامل تولید ) 

𝑥𝑥𝐹𝐹∆شود که  برای این منظور فرض می  = ∆𝑥𝑥𝐼𝐼 =  باشد. 0
(10                                                                   )                               ∆𝑦𝑦𝐴𝐴 = 𝑀𝑀𝐴𝐴𝐴𝐴∆𝑥𝑥𝐴𝐴 
(11                                                                   )                                ∆𝑦𝑦𝐹𝐹 = 𝑀𝑀𝐹𝐹𝐴𝐴∆𝑥𝑥𝐴𝐴 
(12                                                                   )                               ∆𝑦𝑦𝐼𝐼 = 𝑀𝑀𝐼𝐼𝐴𝐴∆𝑥𝑥𝐴𝐴 
 

 . کاربست تحلیل مسیر ساختاری در چارچوب ماتریس حسابداری اجتماعی3-2
 زیر فهرست نمود.  ت توان به صوررا می  هاع تأثیرانوادر رویکرد تحلیل مسیر ساختاری 
 زیر فهرست نمود.  ت توان به صوررا می  هاع تأثیرانوادر رویکرد تحلیل مسیر ساختاری 
 زیر فهرست نمود.  ت توان به صوررا می  هاع تأثیرانوادر رویکرد تحلیل مسیر ساختاری 
 زیر فهرست نمود.  ت توان به صوررا می  هاع تأثیرانوادر رویکرد تحلیل مسیر ساختاری 
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(4    )                                                                                     𝑦𝑦𝐹𝐹 = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐹𝐹𝑦𝑦𝐹𝐹 + 0 + 0 + 𝑥𝑥𝐹𝐹 

(5                         )                                                           𝑦𝑦𝐼𝐼 = 0 + 𝐴𝐴𝐼𝐼𝐹𝐹𝑦𝑦𝐹𝐹 + 𝐴𝐴𝐼𝐼𝐼𝐼𝑦𝑦𝐼𝐼 + 𝑥𝑥𝐼𝐼 
به منظور شناخت و تفسیر از ضرایب فزاینده حسابداری و چگونگی کارکرد آن، الزم است که روابط فوق  

 به صورت زیر بازنویسی شوند: 
(6)                                                            𝑦𝑦𝐴𝐴 = (𝐼𝐼 − 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴)−1𝐴𝐴𝐴𝐴𝐼𝐼𝑦𝑦𝐼𝐼 + 0 + (𝐼𝐼 − 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴)−1𝑥𝑥𝐴𝐴 
(7                  )                                                                    𝑦𝑦𝐹𝐹 = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐹𝐹𝑦𝑦𝐹𝐹 + 0 + 0 + 𝑥𝑥𝐹𝐹 

(8                )                                               𝑦𝑦𝐼𝐼 = 0 + (𝐼𝐼 − 𝐴𝐴𝐼𝐼𝐼𝐼)−1𝐴𝐴𝐼𝐼𝐹𝐹𝑦𝑦𝐹𝐹 + (𝐼𝐼 − 𝐴𝐴𝐼𝐼𝐼𝐼)−1𝑥𝑥𝐼𝐼 

فوق   را  روابط 
 توان بازنویسی کرد. ( می 9به صورت ماتریسی در قالب رابطه ) 

قالب   در  ماتریسی  صورت  به 
 توان بازنویسی کرد. ( می 9رابطه )

(9                    )                                                        [
∆𝑦𝑦𝐴𝐴
∆𝑦𝑦𝐹𝐹
∆𝑦𝑦𝐼𝐼

] = [
𝑀𝑀𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑀𝑀𝐴𝐴𝐹𝐹 𝑀𝑀𝐴𝐴𝐼𝐼
𝑀𝑀𝐹𝐹𝐴𝐴 𝑀𝑀𝐹𝐹𝐹𝐹 𝑀𝑀𝐹𝐹𝐼𝐼
𝑀𝑀𝐼𝐼𝐴𝐴 𝑀𝑀𝐼𝐼𝐹𝐹 𝑀𝑀𝐼𝐼𝐼𝐼

] [
∆𝑥𝑥𝐴𝐴
∆𝑥𝑥𝐹𝐹
∆𝑥𝑥𝐼𝐼

] 

𝑀𝑀(، ماتریس  9در رابطه )  = 𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖  ،𝑖𝑖, 𝑗𝑗 = 𝐴𝐴, 𝐹𝐹, 𝐼𝐼    .ماتریس ضرایب فزاینده حسابداری است∆𝑥𝑥𝐴𝐴 ،
∆𝑥𝑥𝐹𝐹    و∆𝑥𝑥𝐼𝐼   زا  به ترتیب تغییرات متغیرهای کالن سیاستی )اقالم تزریقات( سه حساب درون∆𝑦𝑦𝐴𝐴  ،
∆𝑦𝑦𝐹𝐹   و∆𝑦𝑦𝐼𝐼 کند که اثرات مستقیم و  مشخص می ( 9کنند. از منظر سیاستگذاری، رابطه )را آشکار می

(،  𝑦𝑦𝐴𝐴∆دهد بر کاهش تولید )را تشکیل می   𝑥𝑥𝐴𝐴∆غیرمستقیم کاهش صادرات غیرنفتی که یکی از اجزای  
( چگونه خواهد بود.  𝑦𝑦𝐼𝐼∆( و کاهش درآمد نهادهای داخلی جامعه ) 𝑦𝑦𝐹𝐹∆کاهش درآمد عوامل تولید ) 

𝑥𝑥𝐹𝐹∆شود که  برای این منظور فرض می  = ∆𝑥𝑥𝐼𝐼 =  باشد. 0
(10                                                                   )                               ∆𝑦𝑦𝐴𝐴 = 𝑀𝑀𝐴𝐴𝐴𝐴∆𝑥𝑥𝐴𝐴 
(11                                                                   )                                ∆𝑦𝑦𝐹𝐹 = 𝑀𝑀𝐹𝐹𝐴𝐴∆𝑥𝑥𝐴𝐴 
(12                                                                   )                               ∆𝑦𝑦𝐼𝐼 = 𝑀𝑀𝐼𝐼𝐴𝐴∆𝑥𝑥𝐴𝐴 
 

 . کاربست تحلیل مسیر ساختاری در چارچوب ماتریس حسابداری اجتماعی3-2
 زیر فهرست نمود.  ت توان به صوررا می  هاع تأثیرانوادر رویکرد تحلیل مسیر ساختاری 
 زیر فهرست نمود.  ت توان به صوررا می  هاع تأثیرانوادر رویکرد تحلیل مسیر ساختاری 
 زیر فهرست نمود.  ت توان به صوررا می  هاع تأثیرانوادر رویکرد تحلیل مسیر ساختاری 
 زیر فهرست نمود.  ت توان به صوررا می  هاع تأثیرانوادر رویکرد تحلیل مسیر ساختاری 
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سمیب عوسش رثا یسببب 15 سک  ر ناسب رک سعو س هد سد یث وس و سدیسعا ییبسخ خثیسمر سغ هاسم صیرسم  م  دیسعنر
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(4    )                                                                                     𝑦𝑦𝐹𝐹 = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐹𝐹𝑦𝑦𝐹𝐹 + 0 + 0 + 𝑥𝑥𝐹𝐹 

(5                         )                                                           𝑦𝑦𝐼𝐼 = 0 + 𝐴𝐴𝐼𝐼𝐹𝐹𝑦𝑦𝐹𝐹 + 𝐴𝐴𝐼𝐼𝐼𝐼𝑦𝑦𝐼𝐼 + 𝑥𝑥𝐼𝐼 
به منظور شناخت و تفسیر از ضرایب فزاینده حسابداری و چگونگی کارکرد آن، الزم است که روابط فوق  

 به صورت زیر بازنویسی شوند: 
(6)                                                            𝑦𝑦𝐴𝐴 = (𝐼𝐼 − 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴)−1𝐴𝐴𝐴𝐴𝐼𝐼𝑦𝑦𝐼𝐼 + 0 + (𝐼𝐼 − 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴)−1𝑥𝑥𝐴𝐴 
(7                  )                                                                    𝑦𝑦𝐹𝐹 = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐹𝐹𝑦𝑦𝐹𝐹 + 0 + 0 + 𝑥𝑥𝐹𝐹 

(8                )                                               𝑦𝑦𝐼𝐼 = 0 + (𝐼𝐼 − 𝐴𝐴𝐼𝐼𝐼𝐼)−1𝐴𝐴𝐼𝐼𝐹𝐹𝑦𝑦𝐹𝐹 + (𝐼𝐼 − 𝐴𝐴𝐼𝐼𝐼𝐼)−1𝑥𝑥𝐼𝐼 

فوق   را  روابط 
 توان بازنویسی کرد. ( می 9به صورت ماتریسی در قالب رابطه ) 

قالب   در  ماتریسی  صورت  به 
 توان بازنویسی کرد. ( می 9رابطه )

(9                    )                                                        [
∆𝑦𝑦𝐴𝐴
∆𝑦𝑦𝐹𝐹
∆𝑦𝑦𝐼𝐼

] = [
𝑀𝑀𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑀𝑀𝐴𝐴𝐹𝐹 𝑀𝑀𝐴𝐴𝐼𝐼
𝑀𝑀𝐹𝐹𝐴𝐴 𝑀𝑀𝐹𝐹𝐹𝐹 𝑀𝑀𝐹𝐹𝐼𝐼
𝑀𝑀𝐼𝐼𝐴𝐴 𝑀𝑀𝐼𝐼𝐹𝐹 𝑀𝑀𝐼𝐼𝐼𝐼

] [
∆𝑥𝑥𝐴𝐴
∆𝑥𝑥𝐹𝐹
∆𝑥𝑥𝐼𝐼

] 

𝑀𝑀(، ماتریس  9در رابطه )  = 𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖  ،𝑖𝑖, 𝑗𝑗 = 𝐴𝐴, 𝐹𝐹, 𝐼𝐼    .ماتریس ضرایب فزاینده حسابداری است∆𝑥𝑥𝐴𝐴 ،
∆𝑥𝑥𝐹𝐹    و∆𝑥𝑥𝐼𝐼   زا  به ترتیب تغییرات متغیرهای کالن سیاستی )اقالم تزریقات( سه حساب درون∆𝑦𝑦𝐴𝐴  ،
∆𝑦𝑦𝐹𝐹   و∆𝑦𝑦𝐼𝐼 کند که اثرات مستقیم و  مشخص می ( 9کنند. از منظر سیاستگذاری، رابطه )را آشکار می

(،  𝑦𝑦𝐴𝐴∆دهد بر کاهش تولید )را تشکیل می   𝑥𝑥𝐴𝐴∆غیرمستقیم کاهش صادرات غیرنفتی که یکی از اجزای  
( چگونه خواهد بود.  𝑦𝑦𝐼𝐼∆( و کاهش درآمد نهادهای داخلی جامعه ) 𝑦𝑦𝐹𝐹∆کاهش درآمد عوامل تولید ) 

𝑥𝑥𝐹𝐹∆شود که  برای این منظور فرض می  = ∆𝑥𝑥𝐼𝐼 =  باشد. 0
(10                                                                   )                               ∆𝑦𝑦𝐴𝐴 = 𝑀𝑀𝐴𝐴𝐴𝐴∆𝑥𝑥𝐴𝐴 
(11                                                                   )                                ∆𝑦𝑦𝐹𝐹 = 𝑀𝑀𝐹𝐹𝐴𝐴∆𝑥𝑥𝐴𝐴 
(12                                                                   )                               ∆𝑦𝑦𝐼𝐼 = 𝑀𝑀𝐼𝐼𝐴𝐴∆𝑥𝑥𝐴𝐴 
 

 . کاربست تحلیل مسیر ساختاری در چارچوب ماتریس حسابداری اجتماعی3-2
 زیر فهرست نمود.  ت توان به صوررا می  هاع تأثیرانوادر رویکرد تحلیل مسیر ساختاری 
 زیر فهرست نمود.  ت توان به صوررا می  هاع تأثیرانوادر رویکرد تحلیل مسیر ساختاری 
 زیر فهرست نمود.  ت توان به صوررا می  هاع تأثیرانوادر رویکرد تحلیل مسیر ساختاری 
 زیر فهرست نمود.  ت توان به صوررا می  هاع تأثیرانوادر رویکرد تحلیل مسیر ساختاری 
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کرد. روابط فوق را به صورت ماتریسی در قالب رابطه )9( می توان بازنویسی 
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(4    )                                                                                     𝑦𝑦𝐹𝐹 = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐹𝐹𝑦𝑦𝐹𝐹 + 0 + 0 + 𝑥𝑥𝐹𝐹 

(5                         )                                                           𝑦𝑦𝐼𝐼 = 0 + 𝐴𝐴𝐼𝐼𝐹𝐹𝑦𝑦𝐹𝐹 + 𝐴𝐴𝐼𝐼𝐼𝐼𝑦𝑦𝐼𝐼 + 𝑥𝑥𝐼𝐼 
به منظور شناخت و تفسیر از ضرایب فزاینده حسابداری و چگونگی کارکرد آن، الزم است که روابط فوق  

 به صورت زیر بازنویسی شوند: 
(6)                                                            𝑦𝑦𝐴𝐴 = (𝐼𝐼 − 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴)−1𝐴𝐴𝐴𝐴𝐼𝐼𝑦𝑦𝐼𝐼 + 0 + (𝐼𝐼 − 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴)−1𝑥𝑥𝐴𝐴 
(7                  )                                                                    𝑦𝑦𝐹𝐹 = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐹𝐹𝑦𝑦𝐹𝐹 + 0 + 0 + 𝑥𝑥𝐹𝐹 

(8                )                                               𝑦𝑦𝐼𝐼 = 0 + (𝐼𝐼 − 𝐴𝐴𝐼𝐼𝐼𝐼)−1𝐴𝐴𝐼𝐼𝐹𝐹𝑦𝑦𝐹𝐹 + (𝐼𝐼 − 𝐴𝐴𝐼𝐼𝐼𝐼)−1𝑥𝑥𝐼𝐼 

فوق   را  روابط 
 توان بازنویسی کرد. ( می 9به صورت ماتریسی در قالب رابطه ) 

قالب   در  ماتریسی  صورت  به 
 توان بازنویسی کرد. ( می 9رابطه )

(9                    )                                                        [
∆𝑦𝑦𝐴𝐴
∆𝑦𝑦𝐹𝐹
∆𝑦𝑦𝐼𝐼

] = [
𝑀𝑀𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑀𝑀𝐴𝐴𝐹𝐹 𝑀𝑀𝐴𝐴𝐼𝐼
𝑀𝑀𝐹𝐹𝐴𝐴 𝑀𝑀𝐹𝐹𝐹𝐹 𝑀𝑀𝐹𝐹𝐼𝐼
𝑀𝑀𝐼𝐼𝐴𝐴 𝑀𝑀𝐼𝐼𝐹𝐹 𝑀𝑀𝐼𝐼𝐼𝐼

] [
∆𝑥𝑥𝐴𝐴
∆𝑥𝑥𝐹𝐹
∆𝑥𝑥𝐼𝐼

] 

𝑀𝑀(، ماتریس  9در رابطه )  = 𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖  ،𝑖𝑖, 𝑗𝑗 = 𝐴𝐴, 𝐹𝐹, 𝐼𝐼    .ماتریس ضرایب فزاینده حسابداری است∆𝑥𝑥𝐴𝐴 ،
∆𝑥𝑥𝐹𝐹    و∆𝑥𝑥𝐼𝐼   زا  به ترتیب تغییرات متغیرهای کالن سیاستی )اقالم تزریقات( سه حساب درون∆𝑦𝑦𝐴𝐴  ،
∆𝑦𝑦𝐹𝐹   و∆𝑦𝑦𝐼𝐼 کند که اثرات مستقیم و  مشخص می ( 9کنند. از منظر سیاستگذاری، رابطه )را آشکار می

(،  𝑦𝑦𝐴𝐴∆دهد بر کاهش تولید )را تشکیل می   𝑥𝑥𝐴𝐴∆غیرمستقیم کاهش صادرات غیرنفتی که یکی از اجزای  
( چگونه خواهد بود.  𝑦𝑦𝐼𝐼∆( و کاهش درآمد نهادهای داخلی جامعه ) 𝑦𝑦𝐹𝐹∆کاهش درآمد عوامل تولید ) 

𝑥𝑥𝐹𝐹∆شود که  برای این منظور فرض می  = ∆𝑥𝑥𝐼𝐼 =  باشد. 0
(10                                                                   )                               ∆𝑦𝑦𝐴𝐴 = 𝑀𝑀𝐴𝐴𝐴𝐴∆𝑥𝑥𝐴𝐴 
(11                                                                   )                                ∆𝑦𝑦𝐹𝐹 = 𝑀𝑀𝐹𝐹𝐴𝐴∆𝑥𝑥𝐴𝐴 
(12                                                                   )                               ∆𝑦𝑦𝐼𝐼 = 𝑀𝑀𝐼𝐼𝐴𝐴∆𝑥𝑥𝐴𝐴 
 

 . کاربست تحلیل مسیر ساختاری در چارچوب ماتریس حسابداری اجتماعی3-2
 زیر فهرست نمود.  ت توان به صوررا می  هاع تأثیرانوادر رویکرد تحلیل مسیر ساختاری 
 زیر فهرست نمود.  ت توان به صوررا می  هاع تأثیرانوادر رویکرد تحلیل مسیر ساختاری 
 زیر فهرست نمود.  ت توان به صوررا می  هاع تأثیرانوادر رویکرد تحلیل مسیر ساختاری 
 زیر فهرست نمود.  ت توان به صوررا می  هاع تأثیرانوادر رویکرد تحلیل مسیر ساختاری 
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است.  حسابداری  فزاینده  ضرایب  ماتریس   
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(4    )                                                                                     𝑦𝑦𝐹𝐹 = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐹𝐹𝑦𝑦𝐹𝐹 + 0 + 0 + 𝑥𝑥𝐹𝐹 

(5                         )                                                           𝑦𝑦𝐼𝐼 = 0 + 𝐴𝐴𝐼𝐼𝐹𝐹𝑦𝑦𝐹𝐹 + 𝐴𝐴𝐼𝐼𝐼𝐼𝑦𝑦𝐼𝐼 + 𝑥𝑥𝐼𝐼 
به منظور شناخت و تفسیر از ضرایب فزاینده حسابداری و چگونگی کارکرد آن، الزم است که روابط فوق  

 به صورت زیر بازنویسی شوند: 
(6)                                                            𝑦𝑦𝐴𝐴 = (𝐼𝐼 − 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴)−1𝐴𝐴𝐴𝐴𝐼𝐼𝑦𝑦𝐼𝐼 + 0 + (𝐼𝐼 − 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴)−1𝑥𝑥𝐴𝐴 
(7                  )                                                                    𝑦𝑦𝐹𝐹 = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐹𝐹𝑦𝑦𝐹𝐹 + 0 + 0 + 𝑥𝑥𝐹𝐹 

(8                )                                               𝑦𝑦𝐼𝐼 = 0 + (𝐼𝐼 − 𝐴𝐴𝐼𝐼𝐼𝐼)−1𝐴𝐴𝐼𝐼𝐹𝐹𝑦𝑦𝐹𝐹 + (𝐼𝐼 − 𝐴𝐴𝐼𝐼𝐼𝐼)−1𝑥𝑥𝐼𝐼 

فوق   را  روابط 
 توان بازنویسی کرد. ( می 9به صورت ماتریسی در قالب رابطه ) 

قالب   در  ماتریسی  صورت  به 
 توان بازنویسی کرد. ( می 9رابطه )

(9                    )                                                        [
∆𝑦𝑦𝐴𝐴
∆𝑦𝑦𝐹𝐹
∆𝑦𝑦𝐼𝐼

] = [
𝑀𝑀𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑀𝑀𝐴𝐴𝐹𝐹 𝑀𝑀𝐴𝐴𝐼𝐼
𝑀𝑀𝐹𝐹𝐴𝐴 𝑀𝑀𝐹𝐹𝐹𝐹 𝑀𝑀𝐹𝐹𝐼𝐼
𝑀𝑀𝐼𝐼𝐴𝐴 𝑀𝑀𝐼𝐼𝐹𝐹 𝑀𝑀𝐼𝐼𝐼𝐼

] [
∆𝑥𝑥𝐴𝐴
∆𝑥𝑥𝐹𝐹
∆𝑥𝑥𝐼𝐼

] 

𝑀𝑀(، ماتریس  9در رابطه )  = 𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖  ،𝑖𝑖, 𝑗𝑗 = 𝐴𝐴, 𝐹𝐹, 𝐼𝐼    .ماتریس ضرایب فزاینده حسابداری است∆𝑥𝑥𝐴𝐴 ،
∆𝑥𝑥𝐹𝐹    و∆𝑥𝑥𝐼𝐼   زا  به ترتیب تغییرات متغیرهای کالن سیاستی )اقالم تزریقات( سه حساب درون∆𝑦𝑦𝐴𝐴  ،
∆𝑦𝑦𝐹𝐹   و∆𝑦𝑦𝐼𝐼 کند که اثرات مستقیم و  مشخص می ( 9کنند. از منظر سیاستگذاری، رابطه )را آشکار می

(،  𝑦𝑦𝐴𝐴∆دهد بر کاهش تولید )را تشکیل می   𝑥𝑥𝐴𝐴∆غیرمستقیم کاهش صادرات غیرنفتی که یکی از اجزای  
( چگونه خواهد بود.  𝑦𝑦𝐼𝐼∆( و کاهش درآمد نهادهای داخلی جامعه ) 𝑦𝑦𝐹𝐹∆کاهش درآمد عوامل تولید ) 

𝑥𝑥𝐹𝐹∆شود که  برای این منظور فرض می  = ∆𝑥𝑥𝐼𝐼 =  باشد. 0
(10                                                                   )                               ∆𝑦𝑦𝐴𝐴 = 𝑀𝑀𝐴𝐴𝐴𝐴∆𝑥𝑥𝐴𝐴 
(11                                                                   )                                ∆𝑦𝑦𝐹𝐹 = 𝑀𝑀𝐹𝐹𝐴𝐴∆𝑥𝑥𝐴𝐴 
(12                                                                   )                               ∆𝑦𝑦𝐼𝐼 = 𝑀𝑀𝐼𝐼𝐴𝐴∆𝑥𝑥𝐴𝐴 
 

 . کاربست تحلیل مسیر ساختاری در چارچوب ماتریس حسابداری اجتماعی3-2
 زیر فهرست نمود.  ت توان به صوررا می  هاع تأثیرانوادر رویکرد تحلیل مسیر ساختاری 
 زیر فهرست نمود.  ت توان به صوررا می  هاع تأثیرانوادر رویکرد تحلیل مسیر ساختاری 
 زیر فهرست نمود.  ت توان به صوررا می  هاع تأثیرانوادر رویکرد تحلیل مسیر ساختاری 
 زیر فهرست نمود.  ت توان به صوررا می  هاع تأثیرانوادر رویکرد تحلیل مسیر ساختاری 
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ماتریس   ،)9( رابطه  در 
حساب  سه  یقات(  تزر )اقالم  سیاستی  کالن  متغیرهای  تغییرات  ترتیب  به   
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(4    )                                                                                     𝑦𝑦𝐹𝐹 = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐹𝐹𝑦𝑦𝐹𝐹 + 0 + 0 + 𝑥𝑥𝐹𝐹 

(5                         )                                                           𝑦𝑦𝐼𝐼 = 0 + 𝐴𝐴𝐼𝐼𝐹𝐹𝑦𝑦𝐹𝐹 + 𝐴𝐴𝐼𝐼𝐼𝐼𝑦𝑦𝐼𝐼 + 𝑥𝑥𝐼𝐼 
به منظور شناخت و تفسیر از ضرایب فزاینده حسابداری و چگونگی کارکرد آن، الزم است که روابط فوق  

 به صورت زیر بازنویسی شوند: 
(6)                                                            𝑦𝑦𝐴𝐴 = (𝐼𝐼 − 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴)−1𝐴𝐴𝐴𝐴𝐼𝐼𝑦𝑦𝐼𝐼 + 0 + (𝐼𝐼 − 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴)−1𝑥𝑥𝐴𝐴 
(7                  )                                                                    𝑦𝑦𝐹𝐹 = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐹𝐹𝑦𝑦𝐹𝐹 + 0 + 0 + 𝑥𝑥𝐹𝐹 

(8                )                                               𝑦𝑦𝐼𝐼 = 0 + (𝐼𝐼 − 𝐴𝐴𝐼𝐼𝐼𝐼)−1𝐴𝐴𝐼𝐼𝐹𝐹𝑦𝑦𝐹𝐹 + (𝐼𝐼 − 𝐴𝐴𝐼𝐼𝐼𝐼)−1𝑥𝑥𝐼𝐼 

فوق   را  روابط 
 توان بازنویسی کرد. ( می 9به صورت ماتریسی در قالب رابطه ) 

قالب   در  ماتریسی  صورت  به 
 توان بازنویسی کرد. ( می 9رابطه )

(9                    )                                                        [
∆𝑦𝑦𝐴𝐴
∆𝑦𝑦𝐹𝐹
∆𝑦𝑦𝐼𝐼

] = [
𝑀𝑀𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑀𝑀𝐴𝐴𝐹𝐹 𝑀𝑀𝐴𝐴𝐼𝐼
𝑀𝑀𝐹𝐹𝐴𝐴 𝑀𝑀𝐹𝐹𝐹𝐹 𝑀𝑀𝐹𝐹𝐼𝐼
𝑀𝑀𝐼𝐼𝐴𝐴 𝑀𝑀𝐼𝐼𝐹𝐹 𝑀𝑀𝐼𝐼𝐼𝐼

] [
∆𝑥𝑥𝐴𝐴
∆𝑥𝑥𝐹𝐹
∆𝑥𝑥𝐼𝐼

] 

𝑀𝑀(، ماتریس  9در رابطه )  = 𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖  ،𝑖𝑖, 𝑗𝑗 = 𝐴𝐴, 𝐹𝐹, 𝐼𝐼    .ماتریس ضرایب فزاینده حسابداری است∆𝑥𝑥𝐴𝐴 ،
∆𝑥𝑥𝐹𝐹    و∆𝑥𝑥𝐼𝐼   زا  به ترتیب تغییرات متغیرهای کالن سیاستی )اقالم تزریقات( سه حساب درون∆𝑦𝑦𝐴𝐴  ،
∆𝑦𝑦𝐹𝐹   و∆𝑦𝑦𝐼𝐼 کند که اثرات مستقیم و  مشخص می ( 9کنند. از منظر سیاستگذاری، رابطه )را آشکار می

(،  𝑦𝑦𝐴𝐴∆دهد بر کاهش تولید )را تشکیل می   𝑥𝑥𝐴𝐴∆غیرمستقیم کاهش صادرات غیرنفتی که یکی از اجزای  
( چگونه خواهد بود.  𝑦𝑦𝐼𝐼∆( و کاهش درآمد نهادهای داخلی جامعه ) 𝑦𝑦𝐹𝐹∆کاهش درآمد عوامل تولید ) 

𝑥𝑥𝐹𝐹∆شود که  برای این منظور فرض می  = ∆𝑥𝑥𝐼𝐼 =  باشد. 0
(10                                                                   )                               ∆𝑦𝑦𝐴𝐴 = 𝑀𝑀𝐴𝐴𝐴𝐴∆𝑥𝑥𝐴𝐴 
(11                                                                   )                                ∆𝑦𝑦𝐹𝐹 = 𝑀𝑀𝐹𝐹𝐴𝐴∆𝑥𝑥𝐴𝐴 
(12                                                                   )                               ∆𝑦𝑦𝐼𝐼 = 𝑀𝑀𝐼𝐼𝐴𝐴∆𝑥𝑥𝐴𝐴 
 

 . کاربست تحلیل مسیر ساختاری در چارچوب ماتریس حسابداری اجتماعی3-2
 زیر فهرست نمود.  ت توان به صوررا می  هاع تأثیرانوادر رویکرد تحلیل مسیر ساختاری 
 زیر فهرست نمود.  ت توان به صوررا می  هاع تأثیرانوادر رویکرد تحلیل مسیر ساختاری 
 زیر فهرست نمود.  ت توان به صوررا می  هاع تأثیرانوادر رویکرد تحلیل مسیر ساختاری 
 زیر فهرست نمود.  ت توان به صوررا می  هاع تأثیرانوادر رویکرد تحلیل مسیر ساختاری 
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(4    )                                                                                     𝑦𝑦𝐹𝐹 = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐹𝐹𝑦𝑦𝐹𝐹 + 0 + 0 + 𝑥𝑥𝐹𝐹 

(5                         )                                                           𝑦𝑦𝐼𝐼 = 0 + 𝐴𝐴𝐼𝐼𝐹𝐹𝑦𝑦𝐹𝐹 + 𝐴𝐴𝐼𝐼𝐼𝐼𝑦𝑦𝐼𝐼 + 𝑥𝑥𝐼𝐼 
به منظور شناخت و تفسیر از ضرایب فزاینده حسابداری و چگونگی کارکرد آن، الزم است که روابط فوق  

 به صورت زیر بازنویسی شوند: 
(6)                                                            𝑦𝑦𝐴𝐴 = (𝐼𝐼 − 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴)−1𝐴𝐴𝐴𝐴𝐼𝐼𝑦𝑦𝐼𝐼 + 0 + (𝐼𝐼 − 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴)−1𝑥𝑥𝐴𝐴 
(7                  )                                                                    𝑦𝑦𝐹𝐹 = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐹𝐹𝑦𝑦𝐹𝐹 + 0 + 0 + 𝑥𝑥𝐹𝐹 

(8                )                                               𝑦𝑦𝐼𝐼 = 0 + (𝐼𝐼 − 𝐴𝐴𝐼𝐼𝐼𝐼)−1𝐴𝐴𝐼𝐼𝐹𝐹𝑦𝑦𝐹𝐹 + (𝐼𝐼 − 𝐴𝐴𝐼𝐼𝐼𝐼)−1𝑥𝑥𝐼𝐼 

فوق   را  روابط 
 توان بازنویسی کرد. ( می 9به صورت ماتریسی در قالب رابطه ) 

قالب   در  ماتریسی  صورت  به 
 توان بازنویسی کرد. ( می 9رابطه )

(9                    )                                                        [
∆𝑦𝑦𝐴𝐴
∆𝑦𝑦𝐹𝐹
∆𝑦𝑦𝐼𝐼

] = [
𝑀𝑀𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑀𝑀𝐴𝐴𝐹𝐹 𝑀𝑀𝐴𝐴𝐼𝐼
𝑀𝑀𝐹𝐹𝐴𝐴 𝑀𝑀𝐹𝐹𝐹𝐹 𝑀𝑀𝐹𝐹𝐼𝐼
𝑀𝑀𝐼𝐼𝐴𝐴 𝑀𝑀𝐼𝐼𝐹𝐹 𝑀𝑀𝐼𝐼𝐼𝐼

] [
∆𝑥𝑥𝐴𝐴
∆𝑥𝑥𝐹𝐹
∆𝑥𝑥𝐼𝐼

] 

𝑀𝑀(، ماتریس  9در رابطه )  = 𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖  ،𝑖𝑖, 𝑗𝑗 = 𝐴𝐴, 𝐹𝐹, 𝐼𝐼    .ماتریس ضرایب فزاینده حسابداری است∆𝑥𝑥𝐴𝐴 ،
∆𝑥𝑥𝐹𝐹    و∆𝑥𝑥𝐼𝐼   زا  به ترتیب تغییرات متغیرهای کالن سیاستی )اقالم تزریقات( سه حساب درون∆𝑦𝑦𝐴𝐴  ،
∆𝑦𝑦𝐹𝐹   و∆𝑦𝑦𝐼𝐼 کند که اثرات مستقیم و  مشخص می ( 9کنند. از منظر سیاستگذاری، رابطه )را آشکار می

(،  𝑦𝑦𝐴𝐴∆دهد بر کاهش تولید )را تشکیل می   𝑥𝑥𝐴𝐴∆غیرمستقیم کاهش صادرات غیرنفتی که یکی از اجزای  
( چگونه خواهد بود.  𝑦𝑦𝐼𝐼∆( و کاهش درآمد نهادهای داخلی جامعه ) 𝑦𝑦𝐹𝐹∆کاهش درآمد عوامل تولید ) 

𝑥𝑥𝐹𝐹∆شود که  برای این منظور فرض می  = ∆𝑥𝑥𝐼𝐼 =  باشد. 0
(10                                                                   )                               ∆𝑦𝑦𝐴𝐴 = 𝑀𝑀𝐴𝐴𝐴𝐴∆𝑥𝑥𝐴𝐴 
(11                                                                   )                                ∆𝑦𝑦𝐹𝐹 = 𝑀𝑀𝐹𝐹𝐴𝐴∆𝑥𝑥𝐴𝐴 
(12                                                                   )                               ∆𝑦𝑦𝐼𝐼 = 𝑀𝑀𝐼𝐼𝐴𝐴∆𝑥𝑥𝐴𝐴 
 

 . کاربست تحلیل مسیر ساختاری در چارچوب ماتریس حسابداری اجتماعی3-2
 زیر فهرست نمود.  ت توان به صوررا می  هاع تأثیرانوادر رویکرد تحلیل مسیر ساختاری 
 زیر فهرست نمود.  ت توان به صوررا می  هاع تأثیرانوادر رویکرد تحلیل مسیر ساختاری 
 زیر فهرست نمود.  ت توان به صوررا می  هاع تأثیرانوادر رویکرد تحلیل مسیر ساختاری 
 زیر فهرست نمود.  ت توان به صوررا می  هاع تأثیرانوادر رویکرد تحلیل مسیر ساختاری 
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 را آشکار می کنند. از منظر سیاستگذاری، رابطه )9( مشخص می کند 

14 

(4    )                                                                                     𝑦𝑦𝐹𝐹 = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐹𝐹𝑦𝑦𝐹𝐹 + 0 + 0 + 𝑥𝑥𝐹𝐹 

(5                         )                                                           𝑦𝑦𝐼𝐼 = 0 + 𝐴𝐴𝐼𝐼𝐹𝐹𝑦𝑦𝐹𝐹 + 𝐴𝐴𝐼𝐼𝐼𝐼𝑦𝑦𝐼𝐼 + 𝑥𝑥𝐼𝐼 
به منظور شناخت و تفسیر از ضرایب فزاینده حسابداری و چگونگی کارکرد آن، الزم است که روابط فوق  

 به صورت زیر بازنویسی شوند: 
(6)                                                            𝑦𝑦𝐴𝐴 = (𝐼𝐼 − 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴)−1𝐴𝐴𝐴𝐴𝐼𝐼𝑦𝑦𝐼𝐼 + 0 + (𝐼𝐼 − 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴)−1𝑥𝑥𝐴𝐴 
(7                  )                                                                    𝑦𝑦𝐹𝐹 = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐹𝐹𝑦𝑦𝐹𝐹 + 0 + 0 + 𝑥𝑥𝐹𝐹 

(8                )                                               𝑦𝑦𝐼𝐼 = 0 + (𝐼𝐼 − 𝐴𝐴𝐼𝐼𝐼𝐼)−1𝐴𝐴𝐼𝐼𝐹𝐹𝑦𝑦𝐹𝐹 + (𝐼𝐼 − 𝐴𝐴𝐼𝐼𝐼𝐼)−1𝑥𝑥𝐼𝐼 

فوق   را  روابط 
 توان بازنویسی کرد. ( می 9به صورت ماتریسی در قالب رابطه ) 

قالب   در  ماتریسی  صورت  به 
 توان بازنویسی کرد. ( می 9رابطه )

(9                    )                                                        [
∆𝑦𝑦𝐴𝐴
∆𝑦𝑦𝐹𝐹
∆𝑦𝑦𝐼𝐼

] = [
𝑀𝑀𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑀𝑀𝐴𝐴𝐹𝐹 𝑀𝑀𝐴𝐴𝐼𝐼
𝑀𝑀𝐹𝐹𝐴𝐴 𝑀𝑀𝐹𝐹𝐹𝐹 𝑀𝑀𝐹𝐹𝐼𝐼
𝑀𝑀𝐼𝐼𝐴𝐴 𝑀𝑀𝐼𝐼𝐹𝐹 𝑀𝑀𝐼𝐼𝐼𝐼

] [
∆𝑥𝑥𝐴𝐴
∆𝑥𝑥𝐹𝐹
∆𝑥𝑥𝐼𝐼

] 

𝑀𝑀(، ماتریس  9در رابطه )  = 𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖  ،𝑖𝑖, 𝑗𝑗 = 𝐴𝐴, 𝐹𝐹, 𝐼𝐼    .ماتریس ضرایب فزاینده حسابداری است∆𝑥𝑥𝐴𝐴 ،
∆𝑥𝑥𝐹𝐹    و∆𝑥𝑥𝐼𝐼   زا  به ترتیب تغییرات متغیرهای کالن سیاستی )اقالم تزریقات( سه حساب درون∆𝑦𝑦𝐴𝐴  ،
∆𝑦𝑦𝐹𝐹   و∆𝑦𝑦𝐼𝐼 کند که اثرات مستقیم و  مشخص می ( 9کنند. از منظر سیاستگذاری، رابطه )را آشکار می

(،  𝑦𝑦𝐴𝐴∆دهد بر کاهش تولید )را تشکیل می   𝑥𝑥𝐴𝐴∆غیرمستقیم کاهش صادرات غیرنفتی که یکی از اجزای  
( چگونه خواهد بود.  𝑦𝑦𝐼𝐼∆( و کاهش درآمد نهادهای داخلی جامعه ) 𝑦𝑦𝐹𝐹∆کاهش درآمد عوامل تولید ) 

𝑥𝑥𝐹𝐹∆شود که  برای این منظور فرض می  = ∆𝑥𝑥𝐼𝐼 =  باشد. 0
(10                                                                   )                               ∆𝑦𝑦𝐴𝐴 = 𝑀𝑀𝐴𝐴𝐴𝐴∆𝑥𝑥𝐴𝐴 
(11                                                                   )                                ∆𝑦𝑦𝐹𝐹 = 𝑀𝑀𝐹𝐹𝐴𝐴∆𝑥𝑥𝐴𝐴 
(12                                                                   )                               ∆𝑦𝑦𝐼𝐼 = 𝑀𝑀𝐼𝐼𝐴𝐴∆𝑥𝑥𝐴𝐴 
 

 . کاربست تحلیل مسیر ساختاری در چارچوب ماتریس حسابداری اجتماعی3-2
 زیر فهرست نمود.  ت توان به صوررا می  هاع تأثیرانوادر رویکرد تحلیل مسیر ساختاری 
 زیر فهرست نمود.  ت توان به صوررا می  هاع تأثیرانوادر رویکرد تحلیل مسیر ساختاری 
 زیر فهرست نمود.  ت توان به صوررا می  هاع تأثیرانوادر رویکرد تحلیل مسیر ساختاری 
 زیر فهرست نمود.  ت توان به صوررا می  هاع تأثیرانوادر رویکرد تحلیل مسیر ساختاری 
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(4    )                                                                                     𝑦𝑦𝐹𝐹 = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐹𝐹𝑦𝑦𝐹𝐹 + 0 + 0 + 𝑥𝑥𝐹𝐹 

(5                         )                                                           𝑦𝑦𝐼𝐼 = 0 + 𝐴𝐴𝐼𝐼𝐹𝐹𝑦𝑦𝐹𝐹 + 𝐴𝐴𝐼𝐼𝐼𝐼𝑦𝑦𝐼𝐼 + 𝑥𝑥𝐼𝐼 
به منظور شناخت و تفسیر از ضرایب فزاینده حسابداری و چگونگی کارکرد آن، الزم است که روابط فوق  

 به صورت زیر بازنویسی شوند: 
(6)                                                            𝑦𝑦𝐴𝐴 = (𝐼𝐼 − 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴)−1𝐴𝐴𝐴𝐴𝐼𝐼𝑦𝑦𝐼𝐼 + 0 + (𝐼𝐼 − 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴)−1𝑥𝑥𝐴𝐴 
(7                  )                                                                    𝑦𝑦𝐹𝐹 = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐹𝐹𝑦𝑦𝐹𝐹 + 0 + 0 + 𝑥𝑥𝐹𝐹 

(8                )                                               𝑦𝑦𝐼𝐼 = 0 + (𝐼𝐼 − 𝐴𝐴𝐼𝐼𝐼𝐼)−1𝐴𝐴𝐼𝐼𝐹𝐹𝑦𝑦𝐹𝐹 + (𝐼𝐼 − 𝐴𝐴𝐼𝐼𝐼𝐼)−1𝑥𝑥𝐼𝐼 

فوق   را  روابط 
 توان بازنویسی کرد. ( می 9به صورت ماتریسی در قالب رابطه ) 

قالب   در  ماتریسی  صورت  به 
 توان بازنویسی کرد. ( می 9رابطه )

(9                    )                                                        [
∆𝑦𝑦𝐴𝐴
∆𝑦𝑦𝐹𝐹
∆𝑦𝑦𝐼𝐼

] = [
𝑀𝑀𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑀𝑀𝐴𝐴𝐹𝐹 𝑀𝑀𝐴𝐴𝐼𝐼
𝑀𝑀𝐹𝐹𝐴𝐴 𝑀𝑀𝐹𝐹𝐹𝐹 𝑀𝑀𝐹𝐹𝐼𝐼
𝑀𝑀𝐼𝐼𝐴𝐴 𝑀𝑀𝐼𝐼𝐹𝐹 𝑀𝑀𝐼𝐼𝐼𝐼

] [
∆𝑥𝑥𝐴𝐴
∆𝑥𝑥𝐹𝐹
∆𝑥𝑥𝐼𝐼

] 

𝑀𝑀(، ماتریس  9در رابطه )  = 𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖  ،𝑖𝑖, 𝑗𝑗 = 𝐴𝐴, 𝐹𝐹, 𝐼𝐼    .ماتریس ضرایب فزاینده حسابداری است∆𝑥𝑥𝐴𝐴 ،
∆𝑥𝑥𝐹𝐹    و∆𝑥𝑥𝐼𝐼   زا  به ترتیب تغییرات متغیرهای کالن سیاستی )اقالم تزریقات( سه حساب درون∆𝑦𝑦𝐴𝐴  ،
∆𝑦𝑦𝐹𝐹   و∆𝑦𝑦𝐼𝐼 کند که اثرات مستقیم و  مشخص می ( 9کنند. از منظر سیاستگذاری، رابطه )را آشکار می

(،  𝑦𝑦𝐴𝐴∆دهد بر کاهش تولید )را تشکیل می   𝑥𝑥𝐴𝐴∆غیرمستقیم کاهش صادرات غیرنفتی که یکی از اجزای  
( چگونه خواهد بود.  𝑦𝑦𝐼𝐼∆( و کاهش درآمد نهادهای داخلی جامعه ) 𝑦𝑦𝐹𝐹∆کاهش درآمد عوامل تولید ) 

𝑥𝑥𝐹𝐹∆شود که  برای این منظور فرض می  = ∆𝑥𝑥𝐼𝐼 =  باشد. 0
(10                                                                   )                               ∆𝑦𝑦𝐴𝐴 = 𝑀𝑀𝐴𝐴𝐴𝐴∆𝑥𝑥𝐴𝐴 
(11                                                                   )                                ∆𝑦𝑦𝐹𝐹 = 𝑀𝑀𝐹𝐹𝐴𝐴∆𝑥𝑥𝐴𝐴 
(12                                                                   )                               ∆𝑦𝑦𝐼𝐼 = 𝑀𝑀𝐼𝐼𝐴𝐴∆𝑥𝑥𝐴𝐴 
 

 . کاربست تحلیل مسیر ساختاری در چارچوب ماتریس حسابداری اجتماعی3-2
 زیر فهرست نمود.  ت توان به صوررا می  هاع تأثیرانوادر رویکرد تحلیل مسیر ساختاری 
 زیر فهرست نمود.  ت توان به صوررا می  هاع تأثیرانوادر رویکرد تحلیل مسیر ساختاری 
 زیر فهرست نمود.  ت توان به صوررا می  هاع تأثیرانوادر رویکرد تحلیل مسیر ساختاری 
 زیر فهرست نمود.  ت توان به صوررا می  هاع تأثیرانوادر رویکرد تحلیل مسیر ساختاری 
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(4    )                                                                                     𝑦𝑦𝐹𝐹 = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐹𝐹𝑦𝑦𝐹𝐹 + 0 + 0 + 𝑥𝑥𝐹𝐹 

(5                         )                                                           𝑦𝑦𝐼𝐼 = 0 + 𝐴𝐴𝐼𝐼𝐹𝐹𝑦𝑦𝐹𝐹 + 𝐴𝐴𝐼𝐼𝐼𝐼𝑦𝑦𝐼𝐼 + 𝑥𝑥𝐼𝐼 
به منظور شناخت و تفسیر از ضرایب فزاینده حسابداری و چگونگی کارکرد آن، الزم است که روابط فوق  

 به صورت زیر بازنویسی شوند: 
(6)                                                            𝑦𝑦𝐴𝐴 = (𝐼𝐼 − 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴)−1𝐴𝐴𝐴𝐴𝐼𝐼𝑦𝑦𝐼𝐼 + 0 + (𝐼𝐼 − 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴)−1𝑥𝑥𝐴𝐴 
(7                  )                                                                    𝑦𝑦𝐹𝐹 = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐹𝐹𝑦𝑦𝐹𝐹 + 0 + 0 + 𝑥𝑥𝐹𝐹 

(8                )                                               𝑦𝑦𝐼𝐼 = 0 + (𝐼𝐼 − 𝐴𝐴𝐼𝐼𝐼𝐼)−1𝐴𝐴𝐼𝐼𝐹𝐹𝑦𝑦𝐹𝐹 + (𝐼𝐼 − 𝐴𝐴𝐼𝐼𝐼𝐼)−1𝑥𝑥𝐼𝐼 

فوق   را  روابط 
 توان بازنویسی کرد. ( می 9به صورت ماتریسی در قالب رابطه ) 

قالب   در  ماتریسی  صورت  به 
 توان بازنویسی کرد. ( می 9رابطه )

(9                    )                                                        [
∆𝑦𝑦𝐴𝐴
∆𝑦𝑦𝐹𝐹
∆𝑦𝑦𝐼𝐼

] = [
𝑀𝑀𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑀𝑀𝐴𝐴𝐹𝐹 𝑀𝑀𝐴𝐴𝐼𝐼
𝑀𝑀𝐹𝐹𝐴𝐴 𝑀𝑀𝐹𝐹𝐹𝐹 𝑀𝑀𝐹𝐹𝐼𝐼
𝑀𝑀𝐼𝐼𝐴𝐴 𝑀𝑀𝐼𝐼𝐹𝐹 𝑀𝑀𝐼𝐼𝐼𝐼

] [
∆𝑥𝑥𝐴𝐴
∆𝑥𝑥𝐹𝐹
∆𝑥𝑥𝐼𝐼

] 

𝑀𝑀(، ماتریس  9در رابطه )  = 𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖  ،𝑖𝑖, 𝑗𝑗 = 𝐴𝐴, 𝐹𝐹, 𝐼𝐼    .ماتریس ضرایب فزاینده حسابداری است∆𝑥𝑥𝐴𝐴 ،
∆𝑥𝑥𝐹𝐹    و∆𝑥𝑥𝐼𝐼   زا  به ترتیب تغییرات متغیرهای کالن سیاستی )اقالم تزریقات( سه حساب درون∆𝑦𝑦𝐴𝐴  ،
∆𝑦𝑦𝐹𝐹   و∆𝑦𝑦𝐼𝐼 کند که اثرات مستقیم و  مشخص می ( 9کنند. از منظر سیاستگذاری، رابطه )را آشکار می

(،  𝑦𝑦𝐴𝐴∆دهد بر کاهش تولید )را تشکیل می   𝑥𝑥𝐴𝐴∆غیرمستقیم کاهش صادرات غیرنفتی که یکی از اجزای  
( چگونه خواهد بود.  𝑦𝑦𝐼𝐼∆( و کاهش درآمد نهادهای داخلی جامعه ) 𝑦𝑦𝐹𝐹∆کاهش درآمد عوامل تولید ) 

𝑥𝑥𝐹𝐹∆شود که  برای این منظور فرض می  = ∆𝑥𝑥𝐼𝐼 =  باشد. 0
(10                                                                   )                               ∆𝑦𝑦𝐴𝐴 = 𝑀𝑀𝐴𝐴𝐴𝐴∆𝑥𝑥𝐴𝐴 
(11                                                                   )                                ∆𝑦𝑦𝐹𝐹 = 𝑀𝑀𝐹𝐹𝐴𝐴∆𝑥𝑥𝐴𝐴 
(12                                                                   )                               ∆𝑦𝑦𝐼𝐼 = 𝑀𝑀𝐼𝐼𝐴𝐴∆𝑥𝑥𝐴𝐴 
 

 . کاربست تحلیل مسیر ساختاری در چارچوب ماتریس حسابداری اجتماعی3-2
 زیر فهرست نمود.  ت توان به صوررا می  هاع تأثیرانوادر رویکرد تحلیل مسیر ساختاری 
 زیر فهرست نمود.  ت توان به صوررا می  هاع تأثیرانوادر رویکرد تحلیل مسیر ساختاری 
 زیر فهرست نمود.  ت توان به صوررا می  هاع تأثیرانوادر رویکرد تحلیل مسیر ساختاری 
 زیر فهرست نمود.  ت توان به صوررا می  هاع تأثیرانوادر رویکرد تحلیل مسیر ساختاری 
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اجزای  از  یکی  که  غیرنفتی  صادرات  کاهش  غیرمستقیم  و  مستقیم  اثرات  که 
نهادهای  درآمد  کاهش  و   
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(4    )                                                                                     𝑦𝑦𝐹𝐹 = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐹𝐹𝑦𝑦𝐹𝐹 + 0 + 0 + 𝑥𝑥𝐹𝐹 

(5                         )                                                           𝑦𝑦𝐼𝐼 = 0 + 𝐴𝐴𝐼𝐼𝐹𝐹𝑦𝑦𝐹𝐹 + 𝐴𝐴𝐼𝐼𝐼𝐼𝑦𝑦𝐼𝐼 + 𝑥𝑥𝐼𝐼 
به منظور شناخت و تفسیر از ضرایب فزاینده حسابداری و چگونگی کارکرد آن، الزم است که روابط فوق  

 به صورت زیر بازنویسی شوند: 
(6)                                                            𝑦𝑦𝐴𝐴 = (𝐼𝐼 − 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴)−1𝐴𝐴𝐴𝐴𝐼𝐼𝑦𝑦𝐼𝐼 + 0 + (𝐼𝐼 − 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴)−1𝑥𝑥𝐴𝐴 
(7                  )                                                                    𝑦𝑦𝐹𝐹 = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐹𝐹𝑦𝑦𝐹𝐹 + 0 + 0 + 𝑥𝑥𝐹𝐹 

(8                )                                               𝑦𝑦𝐼𝐼 = 0 + (𝐼𝐼 − 𝐴𝐴𝐼𝐼𝐼𝐼)−1𝐴𝐴𝐼𝐼𝐹𝐹𝑦𝑦𝐹𝐹 + (𝐼𝐼 − 𝐴𝐴𝐼𝐼𝐼𝐼)−1𝑥𝑥𝐼𝐼 

فوق   را  روابط 
 توان بازنویسی کرد. ( می 9به صورت ماتریسی در قالب رابطه ) 

قالب   در  ماتریسی  صورت  به 
 توان بازنویسی کرد. ( می 9رابطه )

(9                    )                                                        [
∆𝑦𝑦𝐴𝐴
∆𝑦𝑦𝐹𝐹
∆𝑦𝑦𝐼𝐼

] = [
𝑀𝑀𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑀𝑀𝐴𝐴𝐹𝐹 𝑀𝑀𝐴𝐴𝐼𝐼
𝑀𝑀𝐹𝐹𝐴𝐴 𝑀𝑀𝐹𝐹𝐹𝐹 𝑀𝑀𝐹𝐹𝐼𝐼
𝑀𝑀𝐼𝐼𝐴𝐴 𝑀𝑀𝐼𝐼𝐹𝐹 𝑀𝑀𝐼𝐼𝐼𝐼

] [
∆𝑥𝑥𝐴𝐴
∆𝑥𝑥𝐹𝐹
∆𝑥𝑥𝐼𝐼

] 

𝑀𝑀(، ماتریس  9در رابطه )  = 𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖  ،𝑖𝑖, 𝑗𝑗 = 𝐴𝐴, 𝐹𝐹, 𝐼𝐼    .ماتریس ضرایب فزاینده حسابداری است∆𝑥𝑥𝐴𝐴 ،
∆𝑥𝑥𝐹𝐹    و∆𝑥𝑥𝐼𝐼   زا  به ترتیب تغییرات متغیرهای کالن سیاستی )اقالم تزریقات( سه حساب درون∆𝑦𝑦𝐴𝐴  ،
∆𝑦𝑦𝐹𝐹   و∆𝑦𝑦𝐼𝐼 کند که اثرات مستقیم و  مشخص می ( 9کنند. از منظر سیاستگذاری، رابطه )را آشکار می

(،  𝑦𝑦𝐴𝐴∆دهد بر کاهش تولید )را تشکیل می   𝑥𝑥𝐴𝐴∆غیرمستقیم کاهش صادرات غیرنفتی که یکی از اجزای  
( چگونه خواهد بود.  𝑦𝑦𝐼𝐼∆( و کاهش درآمد نهادهای داخلی جامعه ) 𝑦𝑦𝐹𝐹∆کاهش درآمد عوامل تولید ) 

𝑥𝑥𝐹𝐹∆شود که  برای این منظور فرض می  = ∆𝑥𝑥𝐼𝐼 =  باشد. 0
(10                                                                   )                               ∆𝑦𝑦𝐴𝐴 = 𝑀𝑀𝐴𝐴𝐴𝐴∆𝑥𝑥𝐴𝐴 
(11                                                                   )                                ∆𝑦𝑦𝐹𝐹 = 𝑀𝑀𝐹𝐹𝐴𝐴∆𝑥𝑥𝐴𝐴 
(12                                                                   )                               ∆𝑦𝑦𝐼𝐼 = 𝑀𝑀𝐼𝐼𝐴𝐴∆𝑥𝑥𝐴𝐴 
 

 . کاربست تحلیل مسیر ساختاری در چارچوب ماتریس حسابداری اجتماعی3-2
 زیر فهرست نمود.  ت توان به صوررا می  هاع تأثیرانوادر رویکرد تحلیل مسیر ساختاری 
 زیر فهرست نمود.  ت توان به صوررا می  هاع تأثیرانوادر رویکرد تحلیل مسیر ساختاری 
 زیر فهرست نمود.  ت توان به صوررا می  هاع تأثیرانوادر رویکرد تحلیل مسیر ساختاری 
 زیر فهرست نمود.  ت توان به صوررا می  هاع تأثیرانوادر رویکرد تحلیل مسیر ساختاری 
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تولید  عوامل  درآمد  کاهش   ،
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(4    )                                                                                     𝑦𝑦𝐹𝐹 = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐹𝐹𝑦𝑦𝐹𝐹 + 0 + 0 + 𝑥𝑥𝐹𝐹 

(5                         )                                                           𝑦𝑦𝐼𝐼 = 0 + 𝐴𝐴𝐼𝐼𝐹𝐹𝑦𝑦𝐹𝐹 + 𝐴𝐴𝐼𝐼𝐼𝐼𝑦𝑦𝐼𝐼 + 𝑥𝑥𝐼𝐼 
به منظور شناخت و تفسیر از ضرایب فزاینده حسابداری و چگونگی کارکرد آن، الزم است که روابط فوق  

 به صورت زیر بازنویسی شوند: 
(6)                                                            𝑦𝑦𝐴𝐴 = (𝐼𝐼 − 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴)−1𝐴𝐴𝐴𝐴𝐼𝐼𝑦𝑦𝐼𝐼 + 0 + (𝐼𝐼 − 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴)−1𝑥𝑥𝐴𝐴 
(7                  )                                                                    𝑦𝑦𝐹𝐹 = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐹𝐹𝑦𝑦𝐹𝐹 + 0 + 0 + 𝑥𝑥𝐹𝐹 

(8                )                                               𝑦𝑦𝐼𝐼 = 0 + (𝐼𝐼 − 𝐴𝐴𝐼𝐼𝐼𝐼)−1𝐴𝐴𝐼𝐼𝐹𝐹𝑦𝑦𝐹𝐹 + (𝐼𝐼 − 𝐴𝐴𝐼𝐼𝐼𝐼)−1𝑥𝑥𝐼𝐼 

فوق   را  روابط 
 توان بازنویسی کرد. ( می 9به صورت ماتریسی در قالب رابطه ) 

قالب   در  ماتریسی  صورت  به 
 توان بازنویسی کرد. ( می 9رابطه )

(9                    )                                                        [
∆𝑦𝑦𝐴𝐴
∆𝑦𝑦𝐹𝐹
∆𝑦𝑦𝐼𝐼

] = [
𝑀𝑀𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑀𝑀𝐴𝐴𝐹𝐹 𝑀𝑀𝐴𝐴𝐼𝐼
𝑀𝑀𝐹𝐹𝐴𝐴 𝑀𝑀𝐹𝐹𝐹𝐹 𝑀𝑀𝐹𝐹𝐼𝐼
𝑀𝑀𝐼𝐼𝐴𝐴 𝑀𝑀𝐼𝐼𝐹𝐹 𝑀𝑀𝐼𝐼𝐼𝐼

] [
∆𝑥𝑥𝐴𝐴
∆𝑥𝑥𝐹𝐹
∆𝑥𝑥𝐼𝐼

] 

𝑀𝑀(، ماتریس  9در رابطه )  = 𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖  ،𝑖𝑖, 𝑗𝑗 = 𝐴𝐴, 𝐹𝐹, 𝐼𝐼    .ماتریس ضرایب فزاینده حسابداری است∆𝑥𝑥𝐴𝐴 ،
∆𝑥𝑥𝐹𝐹    و∆𝑥𝑥𝐼𝐼   زا  به ترتیب تغییرات متغیرهای کالن سیاستی )اقالم تزریقات( سه حساب درون∆𝑦𝑦𝐴𝐴  ،
∆𝑦𝑦𝐹𝐹   و∆𝑦𝑦𝐼𝐼 کند که اثرات مستقیم و  مشخص می ( 9کنند. از منظر سیاستگذاری، رابطه )را آشکار می

(،  𝑦𝑦𝐴𝐴∆دهد بر کاهش تولید )را تشکیل می   𝑥𝑥𝐴𝐴∆غیرمستقیم کاهش صادرات غیرنفتی که یکی از اجزای  
( چگونه خواهد بود.  𝑦𝑦𝐼𝐼∆( و کاهش درآمد نهادهای داخلی جامعه ) 𝑦𝑦𝐹𝐹∆کاهش درآمد عوامل تولید ) 

𝑥𝑥𝐹𝐹∆شود که  برای این منظور فرض می  = ∆𝑥𝑥𝐼𝐼 =  باشد. 0
(10                                                                   )                               ∆𝑦𝑦𝐴𝐴 = 𝑀𝑀𝐴𝐴𝐴𝐴∆𝑥𝑥𝐴𝐴 
(11                                                                   )                                ∆𝑦𝑦𝐹𝐹 = 𝑀𝑀𝐹𝐹𝐴𝐴∆𝑥𝑥𝐴𝐴 
(12                                                                   )                               ∆𝑦𝑦𝐼𝐼 = 𝑀𝑀𝐼𝐼𝐴𝐴∆𝑥𝑥𝐴𝐴 
 

 . کاربست تحلیل مسیر ساختاری در چارچوب ماتریس حسابداری اجتماعی3-2
 زیر فهرست نمود.  ت توان به صوررا می  هاع تأثیرانوادر رویکرد تحلیل مسیر ساختاری 
 زیر فهرست نمود.  ت توان به صوررا می  هاع تأثیرانوادر رویکرد تحلیل مسیر ساختاری 
 زیر فهرست نمود.  ت توان به صوررا می  هاع تأثیرانوادر رویکرد تحلیل مسیر ساختاری 
 زیر فهرست نمود.  ت توان به صوررا می  هاع تأثیرانوادر رویکرد تحلیل مسیر ساختاری 
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تولید کاهش  بر  می دهد 
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(4    )                                                                                     𝑦𝑦𝐹𝐹 = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐹𝐹𝑦𝑦𝐹𝐹 + 0 + 0 + 𝑥𝑥𝐹𝐹 

(5                         )                                                           𝑦𝑦𝐼𝐼 = 0 + 𝐴𝐴𝐼𝐼𝐹𝐹𝑦𝑦𝐹𝐹 + 𝐴𝐴𝐼𝐼𝐼𝐼𝑦𝑦𝐼𝐼 + 𝑥𝑥𝐼𝐼 
به منظور شناخت و تفسیر از ضرایب فزاینده حسابداری و چگونگی کارکرد آن، الزم است که روابط فوق  

 به صورت زیر بازنویسی شوند: 
(6)                                                            𝑦𝑦𝐴𝐴 = (𝐼𝐼 − 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴)−1𝐴𝐴𝐴𝐴𝐼𝐼𝑦𝑦𝐼𝐼 + 0 + (𝐼𝐼 − 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴)−1𝑥𝑥𝐴𝐴 
(7                  )                                                                    𝑦𝑦𝐹𝐹 = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐹𝐹𝑦𝑦𝐹𝐹 + 0 + 0 + 𝑥𝑥𝐹𝐹 

(8                )                                               𝑦𝑦𝐼𝐼 = 0 + (𝐼𝐼 − 𝐴𝐴𝐼𝐼𝐼𝐼)−1𝐴𝐴𝐼𝐼𝐹𝐹𝑦𝑦𝐹𝐹 + (𝐼𝐼 − 𝐴𝐴𝐼𝐼𝐼𝐼)−1𝑥𝑥𝐼𝐼 

فوق   را  روابط 
 توان بازنویسی کرد. ( می 9به صورت ماتریسی در قالب رابطه ) 

قالب   در  ماتریسی  صورت  به 
 توان بازنویسی کرد. ( می 9رابطه )

(9                    )                                                        [
∆𝑦𝑦𝐴𝐴
∆𝑦𝑦𝐹𝐹
∆𝑦𝑦𝐼𝐼

] = [
𝑀𝑀𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑀𝑀𝐴𝐴𝐹𝐹 𝑀𝑀𝐴𝐴𝐼𝐼
𝑀𝑀𝐹𝐹𝐴𝐴 𝑀𝑀𝐹𝐹𝐹𝐹 𝑀𝑀𝐹𝐹𝐼𝐼
𝑀𝑀𝐼𝐼𝐴𝐴 𝑀𝑀𝐼𝐼𝐹𝐹 𝑀𝑀𝐼𝐼𝐼𝐼

] [
∆𝑥𝑥𝐴𝐴
∆𝑥𝑥𝐹𝐹
∆𝑥𝑥𝐼𝐼

] 

𝑀𝑀(، ماتریس  9در رابطه )  = 𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖  ،𝑖𝑖, 𝑗𝑗 = 𝐴𝐴, 𝐹𝐹, 𝐼𝐼    .ماتریس ضرایب فزاینده حسابداری است∆𝑥𝑥𝐴𝐴 ،
∆𝑥𝑥𝐹𝐹    و∆𝑥𝑥𝐼𝐼   زا  به ترتیب تغییرات متغیرهای کالن سیاستی )اقالم تزریقات( سه حساب درون∆𝑦𝑦𝐴𝐴  ،
∆𝑦𝑦𝐹𝐹   و∆𝑦𝑦𝐼𝐼 کند که اثرات مستقیم و  مشخص می ( 9کنند. از منظر سیاستگذاری، رابطه )را آشکار می

(،  𝑦𝑦𝐴𝐴∆دهد بر کاهش تولید )را تشکیل می   𝑥𝑥𝐴𝐴∆غیرمستقیم کاهش صادرات غیرنفتی که یکی از اجزای  
( چگونه خواهد بود.  𝑦𝑦𝐼𝐼∆( و کاهش درآمد نهادهای داخلی جامعه ) 𝑦𝑦𝐹𝐹∆کاهش درآمد عوامل تولید ) 

𝑥𝑥𝐹𝐹∆شود که  برای این منظور فرض می  = ∆𝑥𝑥𝐼𝐼 =  باشد. 0
(10                                                                   )                               ∆𝑦𝑦𝐴𝐴 = 𝑀𝑀𝐴𝐴𝐴𝐴∆𝑥𝑥𝐴𝐴 
(11                                                                   )                                ∆𝑦𝑦𝐹𝐹 = 𝑀𝑀𝐹𝐹𝐴𝐴∆𝑥𝑥𝐴𝐴 
(12                                                                   )                               ∆𝑦𝑦𝐼𝐼 = 𝑀𝑀𝐼𝐼𝐴𝐴∆𝑥𝑥𝐴𝐴 
 

 . کاربست تحلیل مسیر ساختاری در چارچوب ماتریس حسابداری اجتماعی3-2
 زیر فهرست نمود.  ت توان به صوررا می  هاع تأثیرانوادر رویکرد تحلیل مسیر ساختاری 
 زیر فهرست نمود.  ت توان به صوررا می  هاع تأثیرانوادر رویکرد تحلیل مسیر ساختاری 
 زیر فهرست نمود.  ت توان به صوررا می  هاع تأثیرانوادر رویکرد تحلیل مسیر ساختاری 
 زیر فهرست نمود.  ت توان به صوررا می  هاع تأثیرانوادر رویکرد تحلیل مسیر ساختاری 
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که  می شود  فرض  منظور  این  برای  بود.  خواهد  چگونه   
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(4    )                                                                                     𝑦𝑦𝐹𝐹 = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐹𝐹𝑦𝑦𝐹𝐹 + 0 + 0 + 𝑥𝑥𝐹𝐹 

(5                         )                                                           𝑦𝑦𝐼𝐼 = 0 + 𝐴𝐴𝐼𝐼𝐹𝐹𝑦𝑦𝐹𝐹 + 𝐴𝐴𝐼𝐼𝐼𝐼𝑦𝑦𝐼𝐼 + 𝑥𝑥𝐼𝐼 
به منظور شناخت و تفسیر از ضرایب فزاینده حسابداری و چگونگی کارکرد آن، الزم است که روابط فوق  

 به صورت زیر بازنویسی شوند: 
(6)                                                            𝑦𝑦𝐴𝐴 = (𝐼𝐼 − 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴)−1𝐴𝐴𝐴𝐴𝐼𝐼𝑦𝑦𝐼𝐼 + 0 + (𝐼𝐼 − 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴)−1𝑥𝑥𝐴𝐴 
(7                  )                                                                    𝑦𝑦𝐹𝐹 = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐹𝐹𝑦𝑦𝐹𝐹 + 0 + 0 + 𝑥𝑥𝐹𝐹 

(8                )                                               𝑦𝑦𝐼𝐼 = 0 + (𝐼𝐼 − 𝐴𝐴𝐼𝐼𝐼𝐼)−1𝐴𝐴𝐼𝐼𝐹𝐹𝑦𝑦𝐹𝐹 + (𝐼𝐼 − 𝐴𝐴𝐼𝐼𝐼𝐼)−1𝑥𝑥𝐼𝐼 

فوق   را  روابط 
 توان بازنویسی کرد. ( می 9به صورت ماتریسی در قالب رابطه ) 

قالب   در  ماتریسی  صورت  به 
 توان بازنویسی کرد. ( می 9رابطه )

(9                    )                                                        [
∆𝑦𝑦𝐴𝐴
∆𝑦𝑦𝐹𝐹
∆𝑦𝑦𝐼𝐼

] = [
𝑀𝑀𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑀𝑀𝐴𝐴𝐹𝐹 𝑀𝑀𝐴𝐴𝐼𝐼
𝑀𝑀𝐹𝐹𝐴𝐴 𝑀𝑀𝐹𝐹𝐹𝐹 𝑀𝑀𝐹𝐹𝐼𝐼
𝑀𝑀𝐼𝐼𝐴𝐴 𝑀𝑀𝐼𝐼𝐹𝐹 𝑀𝑀𝐼𝐼𝐼𝐼

] [
∆𝑥𝑥𝐴𝐴
∆𝑥𝑥𝐹𝐹
∆𝑥𝑥𝐼𝐼

] 

𝑀𝑀(، ماتریس  9در رابطه )  = 𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖  ،𝑖𝑖, 𝑗𝑗 = 𝐴𝐴, 𝐹𝐹, 𝐼𝐼    .ماتریس ضرایب فزاینده حسابداری است∆𝑥𝑥𝐴𝐴 ،
∆𝑥𝑥𝐹𝐹    و∆𝑥𝑥𝐼𝐼   زا  به ترتیب تغییرات متغیرهای کالن سیاستی )اقالم تزریقات( سه حساب درون∆𝑦𝑦𝐴𝐴  ،
∆𝑦𝑦𝐹𝐹   و∆𝑦𝑦𝐼𝐼 کند که اثرات مستقیم و  مشخص می ( 9کنند. از منظر سیاستگذاری، رابطه )را آشکار می

(،  𝑦𝑦𝐴𝐴∆دهد بر کاهش تولید )را تشکیل می   𝑥𝑥𝐴𝐴∆غیرمستقیم کاهش صادرات غیرنفتی که یکی از اجزای  
( چگونه خواهد بود.  𝑦𝑦𝐼𝐼∆( و کاهش درآمد نهادهای داخلی جامعه ) 𝑦𝑦𝐹𝐹∆کاهش درآمد عوامل تولید ) 

𝑥𝑥𝐹𝐹∆شود که  برای این منظور فرض می  = ∆𝑥𝑥𝐼𝐼 =  باشد. 0
(10                                                                   )                               ∆𝑦𝑦𝐴𝐴 = 𝑀𝑀𝐴𝐴𝐴𝐴∆𝑥𝑥𝐴𝐴 
(11                                                                   )                                ∆𝑦𝑦𝐹𝐹 = 𝑀𝑀𝐹𝐹𝐴𝐴∆𝑥𝑥𝐴𝐴 
(12                                                                   )                               ∆𝑦𝑦𝐼𝐼 = 𝑀𝑀𝐼𝐼𝐴𝐴∆𝑥𝑥𝐴𝐴 
 

 . کاربست تحلیل مسیر ساختاری در چارچوب ماتریس حسابداری اجتماعی3-2
 زیر فهرست نمود.  ت توان به صوررا می  هاع تأثیرانوادر رویکرد تحلیل مسیر ساختاری 
 زیر فهرست نمود.  ت توان به صوررا می  هاع تأثیرانوادر رویکرد تحلیل مسیر ساختاری 
 زیر فهرست نمود.  ت توان به صوررا می  هاع تأثیرانوادر رویکرد تحلیل مسیر ساختاری 
 زیر فهرست نمود.  ت توان به صوررا می  هاع تأثیرانوادر رویکرد تحلیل مسیر ساختاری 
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(4    )                                                                                     𝑦𝑦𝐹𝐹 = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐹𝐹𝑦𝑦𝐹𝐹 + 0 + 0 + 𝑥𝑥𝐹𝐹 

(5                         )                                                           𝑦𝑦𝐼𝐼 = 0 + 𝐴𝐴𝐼𝐼𝐹𝐹𝑦𝑦𝐹𝐹 + 𝐴𝐴𝐼𝐼𝐼𝐼𝑦𝑦𝐼𝐼 + 𝑥𝑥𝐼𝐼 
به منظور شناخت و تفسیر از ضرایب فزاینده حسابداری و چگونگی کارکرد آن، الزم است که روابط فوق  

 به صورت زیر بازنویسی شوند: 
(6)                                                            𝑦𝑦𝐴𝐴 = (𝐼𝐼 − 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴)−1𝐴𝐴𝐴𝐴𝐼𝐼𝑦𝑦𝐼𝐼 + 0 + (𝐼𝐼 − 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴)−1𝑥𝑥𝐴𝐴 
(7                  )                                                                    𝑦𝑦𝐹𝐹 = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐹𝐹𝑦𝑦𝐹𝐹 + 0 + 0 + 𝑥𝑥𝐹𝐹 

(8                )                                               𝑦𝑦𝐼𝐼 = 0 + (𝐼𝐼 − 𝐴𝐴𝐼𝐼𝐼𝐼)−1𝐴𝐴𝐼𝐼𝐹𝐹𝑦𝑦𝐹𝐹 + (𝐼𝐼 − 𝐴𝐴𝐼𝐼𝐼𝐼)−1𝑥𝑥𝐼𝐼 

فوق   را  روابط 
 توان بازنویسی کرد. ( می 9به صورت ماتریسی در قالب رابطه ) 

قالب   در  ماتریسی  صورت  به 
 توان بازنویسی کرد. ( می 9رابطه )

(9                    )                                                        [
∆𝑦𝑦𝐴𝐴
∆𝑦𝑦𝐹𝐹
∆𝑦𝑦𝐼𝐼

] = [
𝑀𝑀𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑀𝑀𝐴𝐴𝐹𝐹 𝑀𝑀𝐴𝐴𝐼𝐼
𝑀𝑀𝐹𝐹𝐴𝐴 𝑀𝑀𝐹𝐹𝐹𝐹 𝑀𝑀𝐹𝐹𝐼𝐼
𝑀𝑀𝐼𝐼𝐴𝐴 𝑀𝑀𝐼𝐼𝐹𝐹 𝑀𝑀𝐼𝐼𝐼𝐼

] [
∆𝑥𝑥𝐴𝐴
∆𝑥𝑥𝐹𝐹
∆𝑥𝑥𝐼𝐼

] 

𝑀𝑀(، ماتریس  9در رابطه )  = 𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖  ،𝑖𝑖, 𝑗𝑗 = 𝐴𝐴, 𝐹𝐹, 𝐼𝐼    .ماتریس ضرایب فزاینده حسابداری است∆𝑥𝑥𝐴𝐴 ،
∆𝑥𝑥𝐹𝐹    و∆𝑥𝑥𝐼𝐼   زا  به ترتیب تغییرات متغیرهای کالن سیاستی )اقالم تزریقات( سه حساب درون∆𝑦𝑦𝐴𝐴  ،
∆𝑦𝑦𝐹𝐹   و∆𝑦𝑦𝐼𝐼 کند که اثرات مستقیم و  مشخص می ( 9کنند. از منظر سیاستگذاری، رابطه )را آشکار می

(،  𝑦𝑦𝐴𝐴∆دهد بر کاهش تولید )را تشکیل می   𝑥𝑥𝐴𝐴∆غیرمستقیم کاهش صادرات غیرنفتی که یکی از اجزای  
( چگونه خواهد بود.  𝑦𝑦𝐼𝐼∆( و کاهش درآمد نهادهای داخلی جامعه ) 𝑦𝑦𝐹𝐹∆کاهش درآمد عوامل تولید ) 

𝑥𝑥𝐹𝐹∆شود که  برای این منظور فرض می  = ∆𝑥𝑥𝐼𝐼 =  باشد. 0
(10                                                                   )                               ∆𝑦𝑦𝐴𝐴 = 𝑀𝑀𝐴𝐴𝐴𝐴∆𝑥𝑥𝐴𝐴 
(11                                                                   )                                ∆𝑦𝑦𝐹𝐹 = 𝑀𝑀𝐹𝐹𝐴𝐴∆𝑥𝑥𝐴𝐴 
(12                                                                   )                               ∆𝑦𝑦𝐼𝐼 = 𝑀𝑀𝐼𝐼𝐴𝐴∆𝑥𝑥𝐴𝐴 
 

 . کاربست تحلیل مسیر ساختاری در چارچوب ماتریس حسابداری اجتماعی3-2
 زیر فهرست نمود.  ت توان به صوررا می  هاع تأثیرانوادر رویکرد تحلیل مسیر ساختاری 
 زیر فهرست نمود.  ت توان به صوررا می  هاع تأثیرانوادر رویکرد تحلیل مسیر ساختاری 
 زیر فهرست نمود.  ت توان به صوررا می  هاع تأثیرانوادر رویکرد تحلیل مسیر ساختاری 
 زیر فهرست نمود.  ت توان به صوررا می  هاع تأثیرانوادر رویکرد تحلیل مسیر ساختاری 
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(4    )                                                                                     𝑦𝑦𝐹𝐹 = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐹𝐹𝑦𝑦𝐹𝐹 + 0 + 0 + 𝑥𝑥𝐹𝐹 

(5                         )                                                           𝑦𝑦𝐼𝐼 = 0 + 𝐴𝐴𝐼𝐼𝐹𝐹𝑦𝑦𝐹𝐹 + 𝐴𝐴𝐼𝐼𝐼𝐼𝑦𝑦𝐼𝐼 + 𝑥𝑥𝐼𝐼 
به منظور شناخت و تفسیر از ضرایب فزاینده حسابداری و چگونگی کارکرد آن، الزم است که روابط فوق  

 به صورت زیر بازنویسی شوند: 
(6)                                                            𝑦𝑦𝐴𝐴 = (𝐼𝐼 − 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴)−1𝐴𝐴𝐴𝐴𝐼𝐼𝑦𝑦𝐼𝐼 + 0 + (𝐼𝐼 − 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴)−1𝑥𝑥𝐴𝐴 
(7                  )                                                                    𝑦𝑦𝐹𝐹 = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐹𝐹𝑦𝑦𝐹𝐹 + 0 + 0 + 𝑥𝑥𝐹𝐹 

(8                )                                               𝑦𝑦𝐼𝐼 = 0 + (𝐼𝐼 − 𝐴𝐴𝐼𝐼𝐼𝐼)−1𝐴𝐴𝐼𝐼𝐹𝐹𝑦𝑦𝐹𝐹 + (𝐼𝐼 − 𝐴𝐴𝐼𝐼𝐼𝐼)−1𝑥𝑥𝐼𝐼 

فوق   را  روابط 
 توان بازنویسی کرد. ( می 9به صورت ماتریسی در قالب رابطه ) 

قالب   در  ماتریسی  صورت  به 
 توان بازنویسی کرد. ( می 9رابطه )

(9                    )                                                        [
∆𝑦𝑦𝐴𝐴
∆𝑦𝑦𝐹𝐹
∆𝑦𝑦𝐼𝐼

] = [
𝑀𝑀𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑀𝑀𝐴𝐴𝐹𝐹 𝑀𝑀𝐴𝐴𝐼𝐼
𝑀𝑀𝐹𝐹𝐴𝐴 𝑀𝑀𝐹𝐹𝐹𝐹 𝑀𝑀𝐹𝐹𝐼𝐼
𝑀𝑀𝐼𝐼𝐴𝐴 𝑀𝑀𝐼𝐼𝐹𝐹 𝑀𝑀𝐼𝐼𝐼𝐼

] [
∆𝑥𝑥𝐴𝐴
∆𝑥𝑥𝐹𝐹
∆𝑥𝑥𝐼𝐼

] 

𝑀𝑀(، ماتریس  9در رابطه )  = 𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖  ،𝑖𝑖, 𝑗𝑗 = 𝐴𝐴, 𝐹𝐹, 𝐼𝐼    .ماتریس ضرایب فزاینده حسابداری است∆𝑥𝑥𝐴𝐴 ،
∆𝑥𝑥𝐹𝐹    و∆𝑥𝑥𝐼𝐼   زا  به ترتیب تغییرات متغیرهای کالن سیاستی )اقالم تزریقات( سه حساب درون∆𝑦𝑦𝐴𝐴  ،
∆𝑦𝑦𝐹𝐹   و∆𝑦𝑦𝐼𝐼 کند که اثرات مستقیم و  مشخص می ( 9کنند. از منظر سیاستگذاری، رابطه )را آشکار می

(،  𝑦𝑦𝐴𝐴∆دهد بر کاهش تولید )را تشکیل می   𝑥𝑥𝐴𝐴∆غیرمستقیم کاهش صادرات غیرنفتی که یکی از اجزای  
( چگونه خواهد بود.  𝑦𝑦𝐼𝐼∆( و کاهش درآمد نهادهای داخلی جامعه ) 𝑦𝑦𝐹𝐹∆کاهش درآمد عوامل تولید ) 

𝑥𝑥𝐹𝐹∆شود که  برای این منظور فرض می  = ∆𝑥𝑥𝐼𝐼 =  باشد. 0
(10                                                                   )                               ∆𝑦𝑦𝐴𝐴 = 𝑀𝑀𝐴𝐴𝐴𝐴∆𝑥𝑥𝐴𝐴 
(11                                                                   )                                ∆𝑦𝑦𝐹𝐹 = 𝑀𝑀𝐹𝐹𝐴𝐴∆𝑥𝑥𝐴𝐴 
(12                                                                   )                               ∆𝑦𝑦𝐼𝐼 = 𝑀𝑀𝐼𝐼𝐴𝐴∆𝑥𝑥𝐴𝐴 
 

 . کاربست تحلیل مسیر ساختاری در چارچوب ماتریس حسابداری اجتماعی3-2
 زیر فهرست نمود.  ت توان به صوررا می  هاع تأثیرانوادر رویکرد تحلیل مسیر ساختاری 
 زیر فهرست نمود.  ت توان به صوررا می  هاع تأثیرانوادر رویکرد تحلیل مسیر ساختاری 
 زیر فهرست نمود.  ت توان به صوررا می  هاع تأثیرانوادر رویکرد تحلیل مسیر ساختاری 
 زیر فهرست نمود.  ت توان به صوررا می  هاع تأثیرانوادر رویکرد تحلیل مسیر ساختاری 
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(4    )                                                                                     𝑦𝑦𝐹𝐹 = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐹𝐹𝑦𝑦𝐹𝐹 + 0 + 0 + 𝑥𝑥𝐹𝐹 

(5                         )                                                           𝑦𝑦𝐼𝐼 = 0 + 𝐴𝐴𝐼𝐼𝐹𝐹𝑦𝑦𝐹𝐹 + 𝐴𝐴𝐼𝐼𝐼𝐼𝑦𝑦𝐼𝐼 + 𝑥𝑥𝐼𝐼 
به منظور شناخت و تفسیر از ضرایب فزاینده حسابداری و چگونگی کارکرد آن، الزم است که روابط فوق  

 به صورت زیر بازنویسی شوند: 
(6)                                                            𝑦𝑦𝐴𝐴 = (𝐼𝐼 − 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴)−1𝐴𝐴𝐴𝐴𝐼𝐼𝑦𝑦𝐼𝐼 + 0 + (𝐼𝐼 − 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴)−1𝑥𝑥𝐴𝐴 
(7                  )                                                                    𝑦𝑦𝐹𝐹 = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐹𝐹𝑦𝑦𝐹𝐹 + 0 + 0 + 𝑥𝑥𝐹𝐹 

(8                )                                               𝑦𝑦𝐼𝐼 = 0 + (𝐼𝐼 − 𝐴𝐴𝐼𝐼𝐼𝐼)−1𝐴𝐴𝐼𝐼𝐹𝐹𝑦𝑦𝐹𝐹 + (𝐼𝐼 − 𝐴𝐴𝐼𝐼𝐼𝐼)−1𝑥𝑥𝐼𝐼 

فوق   را  روابط 
 توان بازنویسی کرد. ( می 9به صورت ماتریسی در قالب رابطه ) 

قالب   در  ماتریسی  صورت  به 
 توان بازنویسی کرد. ( می 9رابطه )

(9                    )                                                        [
∆𝑦𝑦𝐴𝐴
∆𝑦𝑦𝐹𝐹
∆𝑦𝑦𝐼𝐼

] = [
𝑀𝑀𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑀𝑀𝐴𝐴𝐹𝐹 𝑀𝑀𝐴𝐴𝐼𝐼
𝑀𝑀𝐹𝐹𝐴𝐴 𝑀𝑀𝐹𝐹𝐹𝐹 𝑀𝑀𝐹𝐹𝐼𝐼
𝑀𝑀𝐼𝐼𝐴𝐴 𝑀𝑀𝐼𝐼𝐹𝐹 𝑀𝑀𝐼𝐼𝐼𝐼

] [
∆𝑥𝑥𝐴𝐴
∆𝑥𝑥𝐹𝐹
∆𝑥𝑥𝐼𝐼

] 

𝑀𝑀(، ماتریس  9در رابطه )  = 𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖  ،𝑖𝑖, 𝑗𝑗 = 𝐴𝐴, 𝐹𝐹, 𝐼𝐼    .ماتریس ضرایب فزاینده حسابداری است∆𝑥𝑥𝐴𝐴 ،
∆𝑥𝑥𝐹𝐹    و∆𝑥𝑥𝐼𝐼   زا  به ترتیب تغییرات متغیرهای کالن سیاستی )اقالم تزریقات( سه حساب درون∆𝑦𝑦𝐴𝐴  ،
∆𝑦𝑦𝐹𝐹   و∆𝑦𝑦𝐼𝐼 کند که اثرات مستقیم و  مشخص می ( 9کنند. از منظر سیاستگذاری، رابطه )را آشکار می

(،  𝑦𝑦𝐴𝐴∆دهد بر کاهش تولید )را تشکیل می   𝑥𝑥𝐴𝐴∆غیرمستقیم کاهش صادرات غیرنفتی که یکی از اجزای  
( چگونه خواهد بود.  𝑦𝑦𝐼𝐼∆( و کاهش درآمد نهادهای داخلی جامعه ) 𝑦𝑦𝐹𝐹∆کاهش درآمد عوامل تولید ) 

𝑥𝑥𝐹𝐹∆شود که  برای این منظور فرض می  = ∆𝑥𝑥𝐼𝐼 =  باشد. 0
(10                                                                   )                               ∆𝑦𝑦𝐴𝐴 = 𝑀𝑀𝐴𝐴𝐴𝐴∆𝑥𝑥𝐴𝐴 
(11                                                                   )                                ∆𝑦𝑦𝐹𝐹 = 𝑀𝑀𝐹𝐹𝐴𝐴∆𝑥𝑥𝐴𝐴 
(12                                                                   )                               ∆𝑦𝑦𝐼𝐼 = 𝑀𝑀𝐼𝐼𝐴𝐴∆𝑥𝑥𝐴𝐴 
 

 . کاربست تحلیل مسیر ساختاری در چارچوب ماتریس حسابداری اجتماعی3-2
 زیر فهرست نمود.  ت توان به صوررا می  هاع تأثیرانوادر رویکرد تحلیل مسیر ساختاری 
 زیر فهرست نمود.  ت توان به صوررا می  هاع تأثیرانوادر رویکرد تحلیل مسیر ساختاری 
 زیر فهرست نمود.  ت توان به صوررا می  هاع تأثیرانوادر رویکرد تحلیل مسیر ساختاری 
 زیر فهرست نمود.  ت توان به صوررا می  هاع تأثیرانوادر رویکرد تحلیل مسیر ساختاری 
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کاربست تحلیل مسیر ساختاری در چارچوب ماتریس حسابداری اجتماعی  .2-3

در رویکرد تحلیل مسیر ساختاری انواع تأثیرها را می توان به صورت زیر فهرست نمود.
برون زا  از یک حساب  یقات  تزر از  تغییرات یک واحد  تأثیر مستقیم در یک قوس: تأثیر  الف. 

که به ترتیب قطب های مبدأ و مقصد یک قوس اند، تأثیر مستقیم  بر تغییرات تولید و درآمد را 
j به صورت زیر بیان می شود. i بر حساب  می نامیم. رابطه تأثیر مستقیم حساب 

( ) jiID i j A→ =  )13(
 An i ام ماتریس متوسط ضرایب مستقیم  j ام و ستون  jiA عضو واقع در سطر  در رابطه فوق، 

ID نیز تأثیر مستقیم است. در ماتریس حسابداری اجتماعی را نشان می دهد و 

)قطب   j حساب  بر  مبدأ(  )قطب   i حساب  مستقیم  تأثیر  اولیه:  مسیر  یک  در  مستقیم  تأثیر  ب. 

مقصد( در خالل یک مسیر اولیه حاوی چند قوس برابر است با حاصل ضرب تأثیرهای مستقیم 
که آن مسیر را تشکیل می دهند. رابطه تأثیر مستقیم به صورت زیر بیان می گردد. در قوس هایی 
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( ) ( , , , ) xi yx jyID i j ID i x y j A A A→ = =  )14(

با  است  برابر  اولیه  اثرات  به  موسوم   y مقصد  قطب  بر   i مبدأ  قطب  مستقیم  تأثیر  کل:  تأثیر  ج. 

خودش  در   y قطب  اولیه  اثرات  شامل  که  می کنند  ایجاد  دومی  اثرات  اولیه  اثرات   . xi yxA A

است. مقدار این اثرات برابر است با:
xi yx xy xi yx zy xzA A A A A A A+  )15(

که  مجددًا اثرات ثانویه طی دو حلقه مذکور بر y اثرات اولیه وارد می کنند، مجموع این اثرات 
i بر y موسوم برابر است با: به اثرات سومی 

2( ( ))xi yx yx xy zy xzA A A A A A+  
ایجاد  آخر  الی  و  پنجم  و  چهارم  زنجیره ای  اثرات  قطب  دو  طریق  از  مجددًا  سوم  اثرات 
یاضی به صورت زیر بیان  می نمایند، مجموع این اثرات زنجیره ای را می توان در قالب روابط ر

نمود.

1 2

3 1

( ) ( ) ( ) ...

{ ( )} { ( )}

{ ( )} ... { ( )}

xi yx xi yx yx xy xi yx zy xz

xi yx yx xy zy xz yx xy zy xz

yx xy zy xz xi yx yx xy zy xz

A A A A A A A A A A

A A I A A A A A A A A

A A A A A A I A A A A −

+ + + =

+ + + +

+ + + = − +

 )16(

i بر y به صورت زیر بیان می گردد. کل  بنابراین، تأثیر 
1( ) { ( )}xi yx yx xy zy xzIT i y A A I A A A A −→ = − +                                                          )17(

 jy که اثر مستقیم در قوس کل مسیر 1 تا j را در نظر بگیریم، الزم است  چنانچه بخواهیم اثرات 
گرفته شود، بنابراین: نیز در نظر 

1( ) { ( )}xi yx yj yx xy zy xzIT i j A A A I A A A A −→ = − +                                                 )18(

همه جانبه  تأثیر  نماینده  واقع  در  که  حسابداری  ضرایب  ماتریس  عناصر  همه جانبه:  تأثیر  د. 

به طور  دیگر  حساب  بر  را  حساب  یک  تأثیرپذیری  و  تأثیرگذاری  میزان  نمی توانند  هستند، 
نشان  را  می کنند  ایجاد  مسیرها  این  در  که  حلقه ها(  یا  )مدارها  زنجیره ای  مسیرهای  و  مستقل 
امکان پذیر  قوس  یک  طول  در  فقط   j مقصد  قطب  بر   i مبدأ  قطب  همه جانبه  تأثیر  زیرا  دهد. 
در  ایجاد شده  و حلقه های  مدارها  و  نمی توان مسیرهای طی شده  این شرایط  می گردد. تحت 



سمیب عوسش رثا یسببب 17 سک  ر ناسب رک سعو س هد سد یث وس و سدیسعا ییبسخ خثیسمر سغ هاسم صیرسم  م  دیسعنر

باشیم  داشته  توجه  نمود.  شناسایی  فزاینده  ضرایب  ماتریس  مبنای  بر  را  مسیرهایی  از  هریک 
j ام ناشی از تغییرات متغیرهای برون زا  که بر مبنای رابطه )10( یعنی  می توان تغییرات حساب 

i ام را به صورت زیر بیان نمود. یقات( در حساب  )اقالم تزر

16 

 گردد. به صورت زیر بیان می  yبر  iبنابراین، تأثیر کل  
(17                                               )           1( ) { ( )}xi yx yx xy zy xzIT i y A A I A A A A −→ = − + 

نیز در   jyرا در نظر بگیریم، الزم است که اثر مستقیم در قوس   jتا    1چنانچه بخواهیم اثرات کل مسیر 
 نظر گرفته شود، بنابراین: 

(18   )                                              1( ) { ( )}xi yx yj yx xy zy xzIT i j A A A I A A A A −→ = − + 
همه  -د : جانبهتأثیر 

همه  تأثیر  نماینده  واقع  در  که  حسابداری  ضرایب  ماتریس  نمیعناصر  هستند،  میزان  جانبه  توانند 
حسابداری  ضرایب  ماتریس  عناصر 

توانند میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری یک حساب را  جانبه هستند، نمی که در واقع نماینده تأثیر همه 
به  دیگر  زنجیره بر حساب  مسیرهای  و  مستقل  حلقه طور  یا  )مدارها  ایجاد  ای  مسیرها  این  در  که  ها( 

تأثیر همه می  زیرا  دهد.  نشان  را  مبدأ  کنند  قطب  مقصد    iجانبه  قطب  فقط در طول یک قوس    jبر 
های ایجاد شده در  توان مسیرهای طی شده و مدارها و حلقه گردد. تحت این شرایط نمی پذیر می امکان

هریک از مسیرهایی را بر مبنای ناتریس ضرایب فزاینده شناسایی نمود. توجه داشته باشیم که بر مبنای  
𝑦𝑦𝑛𝑛∆( یعنی  10رابطه ) = 𝑀𝑀𝑛𝑛∆𝑥𝑥𝑛𝑛   توان تغییرات حساب  میj   زا  ام ناشی از تغییرات متغیرهای برون

 ام را به صورت زیر بیان نمود.  i)اقالم تزریقات( در حساب  

(19          )                                                                 
∆𝑦𝑦𝑗𝑗𝑑𝑑

∆𝑥𝑥𝑖𝑖
= 𝑚𝑚𝑗𝑗𝑗𝑗 = 1 + 𝑛𝑛𝑗𝑗𝑗𝑗1 + 𝑛𝑛𝑗𝑗𝑗𝑗2 + 𝑛𝑛𝑗𝑗𝑗𝑗3

𝑚𝑚𝑗𝑗𝑗𝑗 ∈ 𝑀𝑀𝑗𝑗𝑗𝑗
 

)بانوئی و    شوددر قالب رویکرد تحلیل مسیر ساختاری به صورت زیر نوشته می  jبر    iجانبه  اثرات همه 
 : (1399همکاران، 

(20   )                                                                                             ( ) jiIG i j m→ = 

,𝑖𝑖که  به طوری 𝑗𝑗 = 𝐴𝐴, 𝐹𝐹, 𝐼𝐼. 
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برآورد آثار و تبعات اقتصادی شیوع ویروس کرونا از کانال صادرات   دو نوع پایه آماری دردر این مطالعه 

که توسط نویسندگان    1395، ماتریس حسابداری اجتماعی سال  استفاده شده است: نخست  غیرنفتی 
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می شود  نوشته  زیر  صورت  به  ساختاری  مسیر  تحلیل  رویکرد  قالب  در   j بر   i همه جانبه  اثرات 
)بانوئی و همکاران، 1399(:

( ) jiIG i j m→ =  )20(
. 
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 گردد. به صورت زیر بیان می  yبر  iبنابراین، تأثیر کل  
(17                                               )           1( ) { ( )}xi yx yx xy zy xzIT i y A A I A A A A −→ = − + 

نیز در   jyرا در نظر بگیریم، الزم است که اثر مستقیم در قوس   jتا    1چنانچه بخواهیم اثرات کل مسیر 
 نظر گرفته شود، بنابراین: 

(18   )                                              1( ) { ( )}xi yx yj yx xy zy xzIT i j A A A I A A A A −→ = − + 
همه  -د : جانبهتأثیر 

همه  تأثیر  نماینده  واقع  در  که  حسابداری  ضرایب  ماتریس  نمیعناصر  هستند،  میزان  جانبه  توانند 
حسابداری  ضرایب  ماتریس  عناصر 

توانند میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری یک حساب را  جانبه هستند، نمی که در واقع نماینده تأثیر همه 
به  دیگر  زنجیره بر حساب  مسیرهای  و  مستقل  حلقه طور  یا  )مدارها  ایجاد  ای  مسیرها  این  در  که  ها( 

تأثیر همه می  زیرا  دهد.  نشان  را  مبدأ  کنند  قطب  مقصد    iجانبه  قطب  فقط در طول یک قوس    jبر 
های ایجاد شده در  توان مسیرهای طی شده و مدارها و حلقه گردد. تحت این شرایط نمی پذیر می امکان

هریک از مسیرهایی را بر مبنای ناتریس ضرایب فزاینده شناسایی نمود. توجه داشته باشیم که بر مبنای  
𝑦𝑦𝑛𝑛∆( یعنی  10رابطه ) = 𝑀𝑀𝑛𝑛∆𝑥𝑥𝑛𝑛   توان تغییرات حساب  میj   زا  ام ناشی از تغییرات متغیرهای برون

 ام را به صورت زیر بیان نمود.  i)اقالم تزریقات( در حساب  

(19          )                                                                 
∆𝑦𝑦𝑗𝑗𝑑𝑑

∆𝑥𝑥𝑖𝑖
= 𝑚𝑚𝑗𝑗𝑗𝑗 = 1 + 𝑛𝑛𝑗𝑗𝑗𝑗1 + 𝑛𝑛𝑗𝑗𝑗𝑗2 + 𝑛𝑛𝑗𝑗𝑗𝑗3

𝑚𝑚𝑗𝑗𝑗𝑗 ∈ 𝑀𝑀𝑗𝑗𝑗𝑗
 

)بانوئی و    شوددر قالب رویکرد تحلیل مسیر ساختاری به صورت زیر نوشته می  jبر    iجانبه  اثرات همه 
 : (1399همکاران، 

(20   )                                                                                             ( ) jiIG i j m→ = 

,𝑖𝑖که  به طوری 𝑗𝑗 = 𝐴𝐴, 𝐹𝐹, 𝐼𝐼. 
 

 های آماری . پایه 3-3
برآورد آثار و تبعات اقتصادی شیوع ویروس کرونا از کانال صادرات   دو نوع پایه آماری دردر این مطالعه 

که توسط نویسندگان    1395، ماتریس حسابداری اجتماعی سال  استفاده شده است: نخست  غیرنفتی 
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3-3. پایه های آماری

کانال  کرونا از  در این مطالعه دو نوع پایه آماری در برآورد آثار و تبعات اقتصادی شیوع ویروس 
که  صادرات غیرنفتی استفاده شده است: نخست، ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1395 
گزارش های  از  مستخرج  غیرنفتی  صادرات  آمار  دوم:  و  است  شده  محاسبه  نویسندگان  توسط 
گمرک جمهوری اسالمی ایران در چهار ماهه نخست سال 1399 و سال 1398 بر اساس تناژ و 

ارزش دالری آن.1
آمارهای  ماتریس حسابداری اجتماعی مشتمل بر پنج حساب می باشد و در این ماتریس، 
و  مختلط  درآمد  کارکنان،  خدمات  )جبران  تولید  عامل  سه  فعالیت،  رشته   110 به  مربوط 

SAM سال  که تمرکز محاسبات مقاله حاضر روی  آن است  1. دو نکته حائز اهمیت در این داده ها وجود دارد. نکته اول 
مقاله،  این  در  که  ( برون زا  بردارهای  از  یکی  باید   ،SAM مقداری  تحلیل های  منطق  اساس  بر  و  است  انجام شده   1395
ریال است  ارقام مندرج در جدول، بر حسب  اما  گردد.  یا تغییر  بردار صادرات وارد می شود(، دستخوش شوک  به  شوک 
گیرد، در برخی  ک عمل قرار  کاهش صادرات در سال 1399 در مقایسه با مدت مشابه سال 1398 مال گر مقدار مطلق  و ا
آنکه اوًال نرخ ارز به شدت تغییر یافته  کل صادرات 1395 باشد )به دلیل  کاهش، بسیار بیشتر از  موارد چه بسا رقم مطلق 
نارسایی  با  مطلق  ارقام  روی  تمرکز  اینکه  به  عنایت  با  است(.  داشته  تغییراتی  کاالها  بسیاری  جهانی  قیمت  ثانیًا  و  است 
جدی روبرو است، لذا در این مقاله درصد افت صادرات به صورت تناژ در 4 ماهه نخست سال 1399 نسبت به مدت 
مشابه در سال 1398 در هر یک از زیربخش های صنعتی محاسبه شده است. پس از آن، با فرض آنکه همان درصد افت 
صادرات در هر یک از زیربخش های صنعتی در سال 1395 رخ دهد، بردار شوک وارد شده به صادرات در سال 1395 
کّمی سازی شده است. نکته دوم به یکی از تنگناهای  محاسبه شده است و از آن طریق، تغییرات ستانده و توزیع درآمد، 
کرونا و تحریم است،  که متأثر از شیوع ویروس  کاهش صادراتی  که بر این اساس، امکان تفکیک  تحقیق حاضر بازمی گردد 

وجود ندارد.
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شرکت،  روستایی،  و  شهری  درآمدی  دهک های  بر  مشتمل  خانوار  گروه   20 عملیاتی(،  مازاد 
محاسبه  برای  متعددی  آماری  پایه های  است.  شده  نظام مند  خارج  دنیای  و  انباشت  دولت، 
از  یک  هر  تفکیک  به  ادامه  در  که  است  شده  استفاده  مذکور   SAM مختلف  حساب  پنج 

حساب ها، توضیحات مختصری ارائه شده است.

یک( حساب تولید

گام به شرح ذیل برداشته شده است.  برای محاسبه حساب تولید هفت 
فعالیت 	   110( فعالیت  در  فعالیت  متقارن   1390 داده-ستانده سال  گام نخست، جدول  در 

در 110 فعالیت( با استفاده از جداول ساخت و جذب ارائه شده توسط مرکز آمار محاسبه 
شده است.

و ستانده رشته 	  ینه واسطه ای  بردار هز از طریق  و   GRAS از روش  استفاده  با  گام دوم،  در 

نفر   10 صنعتی  بنگاه های  از  آمارگیری  طرح  و   1395 سال  برای  اقتصادی  فعالیت های 
کارکن به باال برای سال 1395، مبادالت واسطه ای فعالیت در فعالیت سال 1395 محاسبه 

شده است.
ینه و درآمد خانوار برای سال 1395، 	  آمارگیری از هز با استفاده از نتایج طرح  گام سوم،  در 

مصارف هر یک از دهک های درآمدی خانوارهای شهری و روستایی محاسبه شده است.
دولت 	  مخارج  بردار  محاسبه  مبنای   1395 سال  در  دولت  بودجه  عملکرد  چهارم،  گام  در 

گرفته است. عمومی قرار 
ــری 	  ــا اســتفاده از »نتایــج طــرح آمارگی ــردار تشــکیل ســرمایه ثابــت ب گام پنجــم، محاســبه ب در 

حــال  در  معــادن  از  آمارگیــری  »نتایــج  بــاال«،  بــه  کارکــن  نفــر   10 صنعتــی  بنگاه هــای  از 
گوشــتی«، »طــرح  «، »نتایــج سرشــماری از مرغداری هــای پــرورش مــرغ  کشــور بهره بــرداری 
گرفتــه  « و عملکــرد بودجــه دولــت در ســال 1395 صــورت  کشــور آمارگیــری از دامداری هــای 

اســت.
ایران 	  فصلی  ملی  حساب های  از  استفاده  با  نیز  واردات  و  صادرات  بردار  ششم،  گام  در 

آمار ایران و حساب های ملی ایران به تفکیک بخش های نهادی  منتشر شده توسط مرکز 
آمده است. اقتصاد منتشر شده توسط بانک مرکزی به دست 
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درآمد 	  کارکنان،  خدمات  جبران  بردار  سه  به  ارزش افزوده  بردار  تفکیک  هفتم،  گام  در 

سال  برای  شده  محاسبه  داده-ستانده  جدول  از  استفاده  با  عملیاتی  مازاد  و  مختلط 
و حساب های  ایران  آمار  مرکز   1395 و مسکن سال  نفوس  1390، طرح سرشماری عمومی 
ملی ایران؛ حساب تولید تا حساب مالی به تفکیک بخش های نهادی اقتصاد برای سال 

که توسط بانک مرکزی منتشر شده است.  1395

دو( حساب عوامل تولید

کــه  تکمیــل ســطر و ســتون حســاب عوامــل تولیــد، اوًال مســتلزم تفکیــک بــردار ارزش افــزوده اســت 
یافــت عوامــل تولیــد از خــارج و  گام هفتــم محاســبه حســاب تولیــد توضیــح داده شــد. ثانیــًا در در 
پرداخــت بــه عوامــل تولیــد خارجــی از طریــق حســاب های ملــی ایــران بــه تفکیــک بخش هــای 

نهــادی اقتصــاد منتشــر شــده توســط بانــک مرکــزی بــرای ســال 1395 اســتخراج شــده اســت.

سه( حساب نهادها

تولید 	  آن در حساب  با  آماری مرتبط  پایه های  که  گام اول: محاسبه مصرف نهایی نهادها 
توضیح داده شد.

و 	  ینه-درآمد خانوارها در سال 1395«  از »طرح هز با استفاده  گام دوم: ماتریس تخصیص 
»حساب های نهادی سال 1395 بانک مرکزی« محاسبه شده است.

استفاده 	  با  است   SAM محاسبه  آشیل  پاشنه  که  بین نهادی  انتقاالت  ماتریس  سوم:  گام 
»تراز مالی دولت در سال 1395«، »طرح  ویژه  به  و اطالعات  آمار  از  گسترده ای  از طیف 
 »1395 سال  در  کشور  بودجه  عملکرد  گزارش  «  ،»1395 سال  در  خانوار  ینه-درآمد  هز
به  مرکزی«  بانک   1395 سال  نهادی  بخش های  تفکیک  به  ایران  ملی  »حساب های  و 

دست آمده است.
از حساب های 	  با استفاده  که  /به دنیای خارج  از یافتی و پرداختی نهادها  گام چهارم: در

نهادی سال 1395 بانک مرکزی محاسبه شده است.
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( حساب انباشت چهار

نهادها«  »پس انداز  و   » انبار موجودی  در  تغییر  و  سرمایه  »تشکیل  بر  مشتمل  که  حساب  این 
از  نیز  پس انداز  شد.  تشریح  تولید  حساب  در  نخست  قلم  محاسبه  آماری  پایه های  است. 
محاسبه  نهادها  سایر  به  انتقاالت  و  جاری  مصارف  از  نهادها  از  یک  هر  درآمدهای  تفاضل 

می شود.

پنج( حساب دنیای خارج

/به  از تولید  عوامل  پرداختی  و  یافتی  در واردات،  و  صادرات  بردار  محاسبه  آماری  پایه های 
کشور در سه حساب تولید، عوامل  /به خارج از  یافتی و پرداختی نهادها از کشور و در خارج از 
کردن این  برای موازنه  نیز  تراز اصلی  کسری(  ترازکننده مازاد )یا  تبیین شد. قلم  و نهادها  تولید 

حساب به صورت پسماند به دست می آید.

4. نتایج تحقیق

گام  در  می شوند.  ارائه  سطح  دو  در  مطالعه  این  نتایج  تحقیق،  روش شناسی  با  انطباق  در 
کاهش صادرات  آثار مستقیم و غیرمستقیم  نخست و با به کارگیری ضرایب فزاینده حسابداری، 
تولید و درآمد  تولید بخش های اقتصادی، درآمد عوامل  بر  کرونا  غیرنفتی در پی شیوع ویروس 
نهادها ارائه شده است. پس از آن در مرحله دوم، با استفاده از رویکرد تحلیل مسیر ساختاری، 
کاهش صادرات غیرنفتی در پنج زیربخش صنعتی بر تولید پنج  مسیرهای تأثیرگذاری ناشی از 

گرفته است. زیربخش اقتصادی دیگر مورد بررسی قرار 

تولید بخش های  بر  کرونا  کاهش صادرات غیرنفتی در پی شیوع ویروس  اثرات   .1-4
اقتصادی، درآمد عوامل تولید و درآمد نهادها

چهار  طی  ایران،  اسالمی  جمهوری  گمرک  سوی  توسط  شده  منتشر  گزارش های  آخرین  طبق 
ماهه نخست سال 1399 شاهد افت صادرات غیرنفتی نسبت به مدت مشابه سال 98 بوده ایم 
به طوری که میزان صادرات در بخش معدن و صنایع معدنی 44 درصد، پتروشیمی 27 درصد 
فرض  با  شده اند.  روبرو  درصدی    28 کاهش  با  متوسط  طور  به  صنعت  بخش های  سایر  و 
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مختلط،  درآمد  کارکنان،  خدمات  جبران  کل،  ستانده   ،1399 سال  کل  در  شوک  این  تداوم 
مازاد عملیاتی را به ترتیب به میزان 6/49 درصد، 3/84 درصد، 2/79 درصد و 5/63 درصد 
به  تغییر می کند  به ضرر خانوارهای شهری  نیز  نهادی درآمدی  یع  توز کاهش می دهد. همچنین 
طوری که میزان افت درآمد خانوارهای شهری 3/23 درصد و خانوارهای روستایی 2/98 درصد 
کارکردی و نهادی درآمد  یع  کاهش مطلق و نسبی ستانده و توز می باشد. در جدول )2( میزان 

ارائه شده است.

کارکردی و نهادی درآمد در پی  کل و توزیع  کاهش ستانده  جدول 2- میزان و درصد 
کاهش صادرات غیرنفتی 

کاهش 
ستانده 

کل

کاهش درآمد عوامل تولید کاهش 
درآمد 
خانوار 

روستایی

کاهش 
درآمد 
خانوار 
شهری

کاهش 
درآمد 

شرکت ها

جبران 
خدمات 

کارکنان

درآمد 
مختلط

مازاد 
عملیاتی

کاهش مطلق )میلیارد 
ریال( 4310951 169782 273430 613891 114572 461792 510841

کاهش درصد  %6/49 %3/84 %2/79 %5/63 %2/98 %3/23 %4/84

منبع: یافته های تحقیق با استفاده از روابط )10( تا )12(

کاهش حدود  که نقش بخش های اقتصادی در  که مطرح می شود آن است  در این بین سوألی 
 1399 سال  در  غیرنفتی  صادرات  کاهش  تداوم  پی  در  کل  ستانده  تومانی  میلیارد  هزار   431
کاهش صادرات هر یک از زیربخش های صنعتی بر ستانده  چیست؟ در جدول )3( میزان اثر 
کاهش صادرات در  که در جدول )3( مشاهده می شود  ارائه شده است. همانطور  اقتصاد  کل 
بخش های ساخت مواد شیمیایی و فراورده های شیمیایی، ساخت، تعمیر و نصب ماشین آالت 
 ، یلر یلر و نیم تر ، ساخت وسایل نقلیه ی موتوری، تر و تجهیزات طبقه بندی نشده درجای دیگر
ترتیب  به  پایه  فوالد  و  آهن  ساخت  و  نفت،  پاالیش  از  حاصل  فراورده های  و  ُکک  ساخت 

کل دارند. کاهش ستانده  بیشترین تأثیر را بر 
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کل اقتصاد  کاهش صادرات هر یک از زیربخش های صنعتی بر ستانده  جدول 3- میزان اثر 
)میلیارد ریال(

نام بخش اقتصادی
کاهش 
ستانده

نام بخش اقتصادی
کاهش 
ستانده

نام بخش اقتصادی
کاهش 
ستانده

1. ساخت مواد شیمیایی و 
1045548فراورده های شیمیایی

9. ساخت، تعمیر و نصب 
سایر مصنوعات طبقه بندی 

نشده در جای دیگر
17. ساخت چرم و 58524

20839محصوالت وابسته

2. ساخت، تعمیر و نصب 
ماشین آالت و تجهیزات 

طبقه بندی نشده درجای 
دیگر

10. ساخت و تعمیر سایر 813053
52645تجهیزات حمل ونقل

18. ساخت محصوالت 
دارویی، مواد شیمیایی 

مورد استفاده در 
داروسازی و محصوالت 

گیاهی دارویی 

16505

3. ساخت وسایل نقلیه ی 
811353موتوری، تریلرو نیم تریلر

11. ساخت، تعمیر و نصب 
محصوالت فلزی ساخته شده، 
به جز ماشین آالت و تجهیزات

49700

19. ساخت، تعمیر 
و نصب محصوالت 

رایانه ای، الکترونیکی 
و نوری

12291

ُکک و  4. ساخت 
فراورده های حاصل از پاالیش 

نفت
12. ساخت شیشه و 642087

33554محصوالت شیشه ای

20. ساخت چوب و 
فراورده های چوب 
و چوب پنبه، به جز 

کاالها از  مبلمان؛ ساخت 
نی و مواد حصیربافی

9800

13. ساخت، تعمیر و نصب 5280934. ساخت آهن و فوالد پایه
219444. ساخت مبلمان32556تجهیزات برقی

کانی  6. ساخت محصوالت 
غیرفلزی طبقه بندی نشده در 

جای دیگر
14. ساخت محصوالت اساسی 137880

کاغذ و 31515آلومینیوم 22. ساخت 
کاغذی 6217محصوالت 

7. ساخت محصوالت از 
23. ساخت سایر فلزات 1526891. ساخت منسوجات102113الستیک و پالستیک

گری 333اساسی و ریخته 

8. ساخت محصوالت اساسی 
ک92861مس 24. چاپ و تکثیر 1624307. ساخت پوشا

2رسانه های ضبط شده

منبع: یافته های تحقیق با استفاده از رابطه )10(

کاهش صادرات غیرنفتی زیربخش های صنعتی  4-2. شناسایی مسیرهای تأثیرگذاری 
منتخب با استفاده از رویکرد تحلیل مسیر ساختاری

مقصد  و  مبدأ  شناسایی  مستلزم  ساختاری  مسیر  تحلیل  رویکرد  به کارگیری  اینکه  به  توجه  با 
داشته اند  کل  ستانده  کاهش  بر  را  تأثیر  بیشترین  که  صنعتی  زیربخش   5 لذا  است  شوک ها 
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اجتماعی  حسابداری  ماتریس  اینکه  به  عنایت  با  می شود.  گرفته  نظر  در  شوک   مبدأ  به عنوان 
تحلیل  و  یه  تجز است  بدیهی  است،  اقتصادی  فعالیت   110 بر  مشتمل  مقاله،  این  در  به کاررفته 
تطویل  اقتصادی موجب  فعالیت    110 بر  اقتصادی  زیربخش   5 از  هر یک  اثرگذاری  مسیرهای 
گرفته می شود.  مقاله می گردد لذا در اینجا صرفًا 1 مقصد برای هر یک از 5 مبدأ شوک در نظر 
مبدأ  بخش  صادرات  کاهش  از  را  آسیب  بیشترین  که  می شوند  انتخاب  نحوی  به  مقصدها 

باشند. متحمل شده  

جدول4- مبدأ و مقصد به کارگیری رویکرد تحلیل مسیر ساختاری

مقصدمبدأ

گازی از طریق شاه لولهساخت مواد شیمیایی و فراورده های شیمیایی ، توزیع سوخت های  گاز تولید 

ساخت، تعمیر و نصب ماشین آالت و تجهیزات 
ساخت آهن و فوالد پایهطبقه بندی نشده

عمده فروشی و خرده فروشی، به جز وسایل نقلیه ی موتوری و ساخت وسایل نقلیه  موتوری، تریلر و نیم تریلر
موتورسیکلت

ُکک و فراورده های حاصل از پاالیش نفت گاز طبیعیساخت  استخراج نفت خام و 

عمده فروشی و خرده فروشی، به جز وسایل نقلیه ی موتوری و ساخت آهن و فوالد پایه
موتورسیکلت

منبع: یافته های تحقیق با استفاده از رابطه )10(

کاهش صادرات زیربخش ساخت مواد شیمیایی و فرآورده های شیمیایی بر  )1(. تأثیر 
گاز و توزیع سوخت های گازی بخش تولید 

کاهش  واحد  یک  ازای  به  که  است  آن  از  کی  حا ساختاری  مسیر  تفکیک  از  حاصل  نتایج 
 ، فراورده های شیمیایی )A27(« به عنوان مبدأ مسیر و  صادرات بخش »ساخت مواد شیمیایی 
میزان  به   »)A45( لوله  شاه  طریق  از  گازی  سوخت های  یع  توز  ، گاز »تولید  بخش  تولیدات 
کاهش می یابد. بیش از 93 درصد اثر مذکور به طور مستقیم و از طریق مسیر )1( قابل   0/1795
توضیح است و بیش از 1 درصد این اثر را نیز از طریق مسیر )2( یعنی از ساخت مواد شیمیایی 
از پاالیش نفت  ُکک و فراورده های حاصل  و فراورده های شیمیایی )A27( به بخش ساخت 
گازی از طریق شاه لوله  یع سوخت های  ، توز گاز )A26( و از آن بخش )A26( به بخش »تولید 
)A45(« می توان توضیح داد. مسیرهای متعدد اثرگذاری دیگری نیز می توان بین مبدأ و مقصد 
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خروجی  نشده اند.  ارائه  نوشتار  این  در  اندک شان  توضیح دهندگی  دلیل  به  که  کرد  شناسایی 
محاسبات در جدول )5( ارائه شده است.

جدول 5- مسیرهای مهم اثرگذاری بخش ساخت مواد شیمیایی و فرآورده ها بر بخش 
گازی گاز و توزیع سوخت های  تولید 

درصد اثرات 
همه جانبه به 

کل اثرات 

)6(=)5(÷)2(

اثرات همه 
جانبه 

)5(=)3(×)4(

ضرایب فزاینده 
)4(

اثر مستقیم 
)3(

کل اثرات 

)ضرایب 
کل( فزاینده 

)2(

مسیرهای اولیه

93/300/16751/16050/14430/1795

22 

توان توضیح داد. مسیرهای متعدد اثرگذاری دیگری  می   (« A45های گازی از طریق شاه لوله )سوخت
شان در این نوشتار ارائه  دهندگی اندک توان بین مبدأ و مقصد شناسایی کرد که به دلیل توضیحنیز می 

 ( ارائه شده است.5خروجی محاسبات در جدول )اند. نشده
 

 های گازی ها بر بخش تولید گاز و توزیع سوختمسیرهای مهم اثرگذاری بخش ساخت مواد شیمیایی و فرآورده(. 5جدول )
اثرات  درصد 

جانبه به  همه
 اثرات کل 

(2(÷)5(=)6 ) 

اثرات همه  
جانبه  

(4(×)3(=)5 ) 

ضرایب  
 ( 4فزاینده )

اثر مستقیم 
(3 ) 

 اثرات کل 
)ضرایب فزاینده  

 کل( 
(2 ) 

 مسیرهای اولیه 

30/93 1675/0 1605/1 1443/0 1795/0 𝐴𝐴27   →   𝐴𝐴45 
13/1 0020/0 2001/1 0017/0 - 𝐴𝐴27   → 𝐴𝐴26   →     𝐴𝐴45 

 های تحقیق مأخذ: یافته
 های گازی سوختها بر بخش تولید گاز و توزیع ساخت مواد شیمیایی و فرآوردهبخش   مسیرهای اثرگذاری(. 1شکل ) 

 
بر بخش  بندی نشدهآالت و تجهیزات طبقهساخت، تعمیر و نصب ماشین(. تأثیر کاهش صادرات زیربخش 2)

 ساخت آهن و فوالد پایه 
جدول   ماشین  (6) در  نصب  و  تعمیر  ساخت،  بخش  صادرات  کاهش  ساختاری  مسیر  و  تحلیل  آالت 

  ارائه شده است. بر بخش ساخت آهن و فوالد پایهبندی نشده تجهیزات طبقه 
 

 آهن و فوالد پایه بر بخش  بندی نشدهطبقه  آالت ماشین تعمیر  و خت مسیرهای مهم اثرگذاری بخش سا(. 6جدول )
اثرات  درصد 

جانبه به  همه
 اثرات کل 

(2(÷)5(=)6 ) 

اثرات همه  
جانبه  

(4(×)3(=)5 ) 

ضرایب  
 ( 4فزاینده )

اثر مستقیم 
(3 ) 

 اثرات کل 
)ضرایب فزاینده  

 کل( 
(2 ) 

 مسیرهای اولیه 

10/84 2199/0 4740/1 1492/0 2614/0 𝐴𝐴39   →   𝐴𝐴32 
20/7 0188/0 5301/1 0123/0  𝐴𝐴39   → 𝐴𝐴36   →     𝐴𝐴32 
95/1 0051/0 5428/1 0033/0  𝐴𝐴39   → 𝐴𝐴35   →     𝐴𝐴32 

 های تحقیق مأخذ: یافته
 

A26 

A27 

1 

A45 2 

2 

1/130/00201/20010/0017-

22 

توان توضیح داد. مسیرهای متعدد اثرگذاری دیگری  می   (« A45های گازی از طریق شاه لوله )سوخت
شان در این نوشتار ارائه  دهندگی اندک توان بین مبدأ و مقصد شناسایی کرد که به دلیل توضیحنیز می 

 ( ارائه شده است.5خروجی محاسبات در جدول )اند. نشده
 

 های گازی ها بر بخش تولید گاز و توزیع سوختمسیرهای مهم اثرگذاری بخش ساخت مواد شیمیایی و فرآورده(. 5جدول )
اثرات  درصد 

جانبه به  همه
 اثرات کل 

(2(÷)5(=)6 ) 

اثرات همه  
جانبه  

(4(×)3(=)5 ) 

ضرایب  
 ( 4فزاینده )

اثر مستقیم 
(3 ) 

 اثرات کل 
)ضرایب فزاینده  

 کل( 
(2 ) 

 مسیرهای اولیه 

30/93 1675/0 1605/1 1443/0 1795/0 𝐴𝐴27   →   𝐴𝐴45 
13/1 0020/0 2001/1 0017/0 - 𝐴𝐴27   → 𝐴𝐴26   →     𝐴𝐴45 

 های تحقیق مأخذ: یافته
 های گازی سوختها بر بخش تولید گاز و توزیع ساخت مواد شیمیایی و فرآوردهبخش   مسیرهای اثرگذاری(. 1شکل ) 

 
بر بخش  بندی نشدهآالت و تجهیزات طبقهساخت، تعمیر و نصب ماشین(. تأثیر کاهش صادرات زیربخش 2)

 ساخت آهن و فوالد پایه 
جدول   ماشین  (6) در  نصب  و  تعمیر  ساخت،  بخش  صادرات  کاهش  ساختاری  مسیر  و  تحلیل  آالت 

  ارائه شده است. بر بخش ساخت آهن و فوالد پایهبندی نشده تجهیزات طبقه 
 

 آهن و فوالد پایه بر بخش  بندی نشدهطبقه  آالت ماشین تعمیر  و خت مسیرهای مهم اثرگذاری بخش سا(. 6جدول )
اثرات  درصد 

جانبه به  همه
 اثرات کل 

(2(÷)5(=)6 ) 

اثرات همه  
جانبه  

(4(×)3(=)5 ) 

ضرایب  
 ( 4فزاینده )

اثر مستقیم 
(3 ) 

 اثرات کل 
)ضرایب فزاینده  

 کل( 
(2 ) 

 مسیرهای اولیه 

10/84 2199/0 4740/1 1492/0 2614/0 𝐴𝐴39   →   𝐴𝐴32 
20/7 0188/0 5301/1 0123/0  𝐴𝐴39   → 𝐴𝐴36   →     𝐴𝐴32 
95/1 0051/0 5428/1 0033/0  𝐴𝐴39   → 𝐴𝐴35   →     𝐴𝐴32 

 های تحقیق مأخذ: یافته
 

A26 

A27 

1 

A45 2 

2 
منبع: یافته های تحقیق

22 

توان توضیح داد. مسیرهای متعدد اثرگذاری دیگری  می   (« A45های گازی از طریق شاه لوله )سوخت
شان در این نوشتار ارائه  دهندگی اندک توان بین مبدأ و مقصد شناسایی کرد که به دلیل توضیحنیز می 

 ( ارائه شده است.5خروجی محاسبات در جدول )اند. نشده
 

 های گازی ها بر بخش تولید گاز و توزیع سوختمسیرهای مهم اثرگذاری بخش ساخت مواد شیمیایی و فرآورده(. 5جدول )
اثرات  درصد 

جانبه به  همه
 اثرات کل 

(2(÷)5(=)6 ) 

اثرات همه  
جانبه  

(4(×)3(=)5 ) 

ضرایب  
 ( 4فزاینده )

اثر مستقیم 
(3 ) 

 اثرات کل 
)ضرایب فزاینده  

 کل( 
(2 ) 

 مسیرهای اولیه 

30/93 1675/0 1605/1 1443/0 1795/0 𝐴𝐴27   →   𝐴𝐴45 
13/1 0020/0 2001/1 0017/0 - 𝐴𝐴27   → 𝐴𝐴26   →     𝐴𝐴45 

 های تحقیق مأخذ: یافته
 های گازی سوختها بر بخش تولید گاز و توزیع ساخت مواد شیمیایی و فرآوردهبخش   مسیرهای اثرگذاری(. 1شکل ) 

 
بر بخش  بندی نشدهآالت و تجهیزات طبقهساخت، تعمیر و نصب ماشین(. تأثیر کاهش صادرات زیربخش 2)

 ساخت آهن و فوالد پایه 
جدول   ماشین  (6) در  نصب  و  تعمیر  ساخت،  بخش  صادرات  کاهش  ساختاری  مسیر  و  تحلیل  آالت 

  ارائه شده است. بر بخش ساخت آهن و فوالد پایهبندی نشده تجهیزات طبقه 
 

 آهن و فوالد پایه بر بخش  بندی نشدهطبقه  آالت ماشین تعمیر  و خت مسیرهای مهم اثرگذاری بخش سا(. 6جدول )
اثرات  درصد 

جانبه به  همه
 اثرات کل 

(2(÷)5(=)6 ) 

اثرات همه  
جانبه  

(4(×)3(=)5 ) 

ضرایب  
 ( 4فزاینده )

اثر مستقیم 
(3 ) 

 اثرات کل 
)ضرایب فزاینده  

 کل( 
(2 ) 

 مسیرهای اولیه 

10/84 2199/0 4740/1 1492/0 2614/0 𝐴𝐴39   →   𝐴𝐴32 
20/7 0188/0 5301/1 0123/0  𝐴𝐴39   → 𝐴𝐴36   →     𝐴𝐴32 
95/1 0051/0 5428/1 0033/0  𝐴𝐴39   → 𝐴𝐴35   →     𝐴𝐴32 

 های تحقیق مأخذ: یافته
 

A26 

A27 

1 

A45 2 

2 

گاز  شکل 1- مسیرهای اثرگذاری بخش ساخت مواد شیمیایی و فرآورده ها بر بخش تولید 
گازی و توزیع سوخت های 

تجهیزات  و  ماشین آالت  نصب  و  تعمیر  ساخت،  زیربخش  صادرات  کاهش  تأثیر   .)2(
طبقه بندی نشده بر بخش ساخت آهن و فوالد پایه

کاهــش صــادرات بخــش ســاخت، تعمیــر و نصــب  در جــدول )6( تحلیــل مســیر ســاختاری 
ماشــین آالت و تجهیــزات طبقه بنــدی نشــده بــر بخــش ســاخت آهــن و فــوالد پایــه ارائــه شــده 

اســت. 



سمیب عوسش رثا یسببب 25 سک  ر ناسب رک سعو س هد سد یث وس و سدیسعا ییبسخ خثیسمر سغ هاسم صیرسم  م  دیسعنر

جدول6- مسیرهای مهم اثرگذاری بخش ساخت و تعمیر ماشین آالت طبقه بندی نشده بر 
بخش آهن و فوالد پایه

درصد اثرات 
همه جانبه به 

کل اثرات 
)6(=)5(÷)2(

اثرات همه 
جانبه 

)5(=)3(×)4(

ضرایب فزاینده 
)4(

اثر 
مستقیم 

)3(

کل اثرات 
)ضرایب 

کل( فزاینده 
)2(

مسیرهای اولیه

84/100/21991/47400/14920/2614

22 

توان توضیح داد. مسیرهای متعدد اثرگذاری دیگری  می   (« A45های گازی از طریق شاه لوله )سوخت
شان در این نوشتار ارائه  دهندگی اندک توان بین مبدأ و مقصد شناسایی کرد که به دلیل توضیحنیز می 

 ( ارائه شده است.5خروجی محاسبات در جدول )اند. نشده
 

 های گازی ها بر بخش تولید گاز و توزیع سوختمسیرهای مهم اثرگذاری بخش ساخت مواد شیمیایی و فرآورده(. 5جدول )
اثرات  درصد 

جانبه به  همه
 اثرات کل 

(2(÷)5(=)6 ) 

اثرات همه  
جانبه  

(4(×)3(=)5 ) 

ضرایب  
 ( 4فزاینده )

اثر مستقیم 
(3 ) 

 اثرات کل 
)ضرایب فزاینده  

 کل( 
(2 ) 

 مسیرهای اولیه 

30/93 1675/0 1605/1 1443/0 1795/0 𝐴𝐴27   →   𝐴𝐴45 
13/1 0020/0 2001/1 0017/0 - 𝐴𝐴27   → 𝐴𝐴26   →     𝐴𝐴45 

 های تحقیق مأخذ: یافته
 های گازی سوختها بر بخش تولید گاز و توزیع ساخت مواد شیمیایی و فرآوردهبخش   مسیرهای اثرگذاری(. 1شکل ) 

 
بر بخش  بندی نشدهآالت و تجهیزات طبقهساخت، تعمیر و نصب ماشین(. تأثیر کاهش صادرات زیربخش 2)

 ساخت آهن و فوالد پایه 
جدول   ماشین  (6) در  نصب  و  تعمیر  ساخت،  بخش  صادرات  کاهش  ساختاری  مسیر  و  تحلیل  آالت 

  ارائه شده است. بر بخش ساخت آهن و فوالد پایهبندی نشده تجهیزات طبقه 
 

 آهن و فوالد پایه بر بخش  بندی نشدهطبقه  آالت ماشین تعمیر  و خت مسیرهای مهم اثرگذاری بخش سا(. 6جدول )
اثرات  درصد 

جانبه به  همه
 اثرات کل 

(2(÷)5(=)6 ) 

اثرات همه  
جانبه  

(4(×)3(=)5 ) 

ضرایب  
 ( 4فزاینده )

اثر مستقیم 
(3 ) 

 اثرات کل 
)ضرایب فزاینده  

 کل( 
(2 ) 

 مسیرهای اولیه 

10/84 2199/0 4740/1 1492/0 2614/0 𝐴𝐴39   →   𝐴𝐴32 
20/7 0188/0 5301/1 0123/0  𝐴𝐴39   → 𝐴𝐴36   →     𝐴𝐴32 
95/1 0051/0 5428/1 0033/0  𝐴𝐴39   → 𝐴𝐴35   →     𝐴𝐴32 

 های تحقیق مأخذ: یافته
 

A26 

A27 

1 

A45 2 

2 

7/200/01881/53010/0123

22 

توان توضیح داد. مسیرهای متعدد اثرگذاری دیگری  می   (« A45های گازی از طریق شاه لوله )سوخت
شان در این نوشتار ارائه  دهندگی اندک توان بین مبدأ و مقصد شناسایی کرد که به دلیل توضیحنیز می 

 ( ارائه شده است.5خروجی محاسبات در جدول )اند. نشده
 

 های گازی ها بر بخش تولید گاز و توزیع سوختمسیرهای مهم اثرگذاری بخش ساخت مواد شیمیایی و فرآورده(. 5جدول )
اثرات  درصد 

جانبه به  همه
 اثرات کل 

(2(÷)5(=)6 ) 

اثرات همه  
جانبه  

(4(×)3(=)5 ) 

ضرایب  
 ( 4فزاینده )

اثر مستقیم 
(3 ) 

 اثرات کل 
)ضرایب فزاینده  

 کل( 
(2 ) 

 مسیرهای اولیه 

30/93 1675/0 1605/1 1443/0 1795/0 𝐴𝐴27   →   𝐴𝐴45 
13/1 0020/0 2001/1 0017/0 - 𝐴𝐴27   → 𝐴𝐴26   →     𝐴𝐴45 

 های تحقیق مأخذ: یافته
 های گازی سوختها بر بخش تولید گاز و توزیع ساخت مواد شیمیایی و فرآوردهبخش   مسیرهای اثرگذاری(. 1شکل ) 

 
بر بخش  بندی نشدهآالت و تجهیزات طبقهساخت، تعمیر و نصب ماشین(. تأثیر کاهش صادرات زیربخش 2)

 ساخت آهن و فوالد پایه 
جدول   ماشین  (6) در  نصب  و  تعمیر  ساخت،  بخش  صادرات  کاهش  ساختاری  مسیر  و  تحلیل  آالت 

  ارائه شده است. بر بخش ساخت آهن و فوالد پایهبندی نشده تجهیزات طبقه 
 

 آهن و فوالد پایه بر بخش  بندی نشدهطبقه  آالت ماشین تعمیر  و خت مسیرهای مهم اثرگذاری بخش سا(. 6جدول )
اثرات  درصد 

جانبه به  همه
 اثرات کل 

(2(÷)5(=)6 ) 

اثرات همه  
جانبه  

(4(×)3(=)5 ) 

ضرایب  
 ( 4فزاینده )

اثر مستقیم 
(3 ) 

 اثرات کل 
)ضرایب فزاینده  

 کل( 
(2 ) 

 مسیرهای اولیه 

10/84 2199/0 4740/1 1492/0 2614/0 𝐴𝐴39   →   𝐴𝐴32 
20/7 0188/0 5301/1 0123/0  𝐴𝐴39   → 𝐴𝐴36   →     𝐴𝐴32 
95/1 0051/0 5428/1 0033/0  𝐴𝐴39   → 𝐴𝐴35   →     𝐴𝐴32 

 های تحقیق مأخذ: یافته
 

A26 

A27 

1 

A45 2 

2 

1/950/00511/54280/0033

22 

توان توضیح داد. مسیرهای متعدد اثرگذاری دیگری  می   (« A45های گازی از طریق شاه لوله )سوخت
شان در این نوشتار ارائه  دهندگی اندک توان بین مبدأ و مقصد شناسایی کرد که به دلیل توضیحنیز می 

 ( ارائه شده است.5خروجی محاسبات در جدول )اند. نشده
 

 های گازی ها بر بخش تولید گاز و توزیع سوختمسیرهای مهم اثرگذاری بخش ساخت مواد شیمیایی و فرآورده(. 5جدول )
اثرات  درصد 

جانبه به  همه
 اثرات کل 

(2(÷)5(=)6 ) 

اثرات همه  
جانبه  

(4(×)3(=)5 ) 

ضرایب  
 ( 4فزاینده )

اثر مستقیم 
(3 ) 

 اثرات کل 
)ضرایب فزاینده  

 کل( 
(2 ) 

 مسیرهای اولیه 

30/93 1675/0 1605/1 1443/0 1795/0 𝐴𝐴27   →   𝐴𝐴45 
13/1 0020/0 2001/1 0017/0 - 𝐴𝐴27   → 𝐴𝐴26   →     𝐴𝐴45 

 های تحقیق مأخذ: یافته
 های گازی سوختها بر بخش تولید گاز و توزیع ساخت مواد شیمیایی و فرآوردهبخش   مسیرهای اثرگذاری(. 1شکل ) 

 
بر بخش  بندی نشدهآالت و تجهیزات طبقهساخت، تعمیر و نصب ماشین(. تأثیر کاهش صادرات زیربخش 2)

 ساخت آهن و فوالد پایه 
جدول   ماشین  (6) در  نصب  و  تعمیر  ساخت،  بخش  صادرات  کاهش  ساختاری  مسیر  و  تحلیل  آالت 

  ارائه شده است. بر بخش ساخت آهن و فوالد پایهبندی نشده تجهیزات طبقه 
 

 آهن و فوالد پایه بر بخش  بندی نشدهطبقه  آالت ماشین تعمیر  و خت مسیرهای مهم اثرگذاری بخش سا(. 6جدول )
اثرات  درصد 

جانبه به  همه
 اثرات کل 

(2(÷)5(=)6 ) 

اثرات همه  
جانبه  

(4(×)3(=)5 ) 

ضرایب  
 ( 4فزاینده )

اثر مستقیم 
(3 ) 

 اثرات کل 
)ضرایب فزاینده  

 کل( 
(2 ) 

 مسیرهای اولیه 

10/84 2199/0 4740/1 1492/0 2614/0 𝐴𝐴39   →   𝐴𝐴32 
20/7 0188/0 5301/1 0123/0  𝐴𝐴39   → 𝐴𝐴36   →     𝐴𝐴32 
95/1 0051/0 5428/1 0033/0  𝐴𝐴39   → 𝐴𝐴35   →     𝐴𝐴32 

 های تحقیق مأخذ: یافته
 

A26 

A27 

1 

A45 2 

2 

منبع: یافته های تحقیق

می گذرد  مسیر  سه  از  مقصد  بر  مذکور  مبدا  تأثیر  که  دارد  آن  از  حکایت  آمده  به دست  نتایج 
: که عبارتند از )شکل 2( 

مسیر 1: از ساخت، تعمیر و نصب ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده درجای دیگر 	 

.)A32( به ساخت آهن و فوالد پایه )A39(
مسیر 2: از ساخت، تعمیر و نصب ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده درجای دیگر 	 

و  ماشین آالت  جز  به  شده،  ساخته  فلزی  محصوالت  نصب  و  تعمیر  ساخت،  به   )A39(
.)A32( به ساخت آهن و فوالد پایه A36 و از )A36( تجهیزات

درجای 	  نشده  طبقه بندی  تجهیزات  و  ماشین آالت  نصب  و  تعمیر  ساخت،  از   :3 مسیر 

گری )A35( و از A35 به ساخت  یخته  دیگر )A39( به ساخت سایر فلزات اساسی و ر
.)A32( آهن و فوالد پایه

23 

که   ( 2 گذرد )شکلنتایج بدست آمده حکایت از آن دارد که تأثیر مبدا مذکور بر مقصد از سه مسیر می 
 :عبارتند از

از ساخت، تعمیر و نصب ماشین1مسیر   به  (  A39بندی نشده درجای دیگر )آالت و تجهیزات طبقه : 
 .(A32ساخت آهن و فوالد پایه )

از ساخت، تعمیر و نصب ماشین2مسیر   به  A39بندی نشده درجای دیگر )آالت و تجهیزات طبقه :   )
به    A36( و از  A36آالت و تجهیزات )ساخت، تعمیر و نصب محصوالت فلزی ساخته شده، به جز ماشین

 .(A32ساخت آهن و فوالد پایه )
از ساخت، تعمیر و نصب ماشین3مسیر   به  A39بندی نشده درجای دیگر )آالت و تجهیزات طبقه :   )

 .(A32به ساخت آهن و فوالد پایه )  A35( و از A35ساخت سایر فلزات اساسی و ریخته گری )
 

 آهن و فوالد پایه بر بخش  بندی نشدهطبقه  آالت ماشین تعمیر   و ختمسیرهای مهم اثرگذاری بخش سا(. 2شکل ) 
 

 فروشی فروشی و خردهعمدهبر بخش    تریلروسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیمبخش  (. تأثیر کاهش صادرات  3)
و نیم تریلر    موتوری، تریلر  ی کاهش صادرات ساخت وسایل نقلیه تحلیل مسیر ساختار  ( 7) در جدول  

(A40)  ارائه شده است. فروشی فروشی و خرده بر بخش عمده 
 

 فروشی فروشی و خرده عمده تریلر بر بخش  مسیرهای مهم اثرگذاری بخش وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم (.  7جدول ) 
جانبه  درصد اثرات همه 
 به اثرات کل 

(2(÷)5(=)6 ) 

اثرات همه  
جانبه  

(4(×)3(=)5 ) 

ضرایب  
 ( 4فزاینده )

مستقیم اثر 
(3 ) 

)ضرایب   اثرات کل 
 فزاینده کل( 

(2 ) 
 مسیرهای اولیه 

52/45 0806/0 7653/1 0457/0 1771/0 𝐴𝐴40   →   𝐴𝐴51 
13/2 0038/0 0501/2 0018/0  𝐴𝐴40   → 𝐹𝐹1  → 𝐻𝐻𝐻𝐻10  →     𝐴𝐴51 
04/2 0036/0 5929/2 0014/0  𝐴𝐴40   → 𝐴𝐴32   →     𝐴𝐴51 
27/1 0023/0 0168/2 0011/0  𝐴𝐴40   → 𝐹𝐹1  → 𝐻𝐻𝐻𝐻9  →     𝐴𝐴51 
09/1 0019/0 8495/1 0010/0  𝐴𝐴40   → 𝐴𝐴35   →     𝐴𝐴51 
06/1 0019/0 0144/2 0009/0  𝐴𝐴40   → 𝐹𝐹1  → 𝐻𝐻𝐻𝐻8  →     𝐴𝐴51 
05/1 0019/0 8415/1 0010/0  𝐴𝐴40   → 𝐴𝐴36   →     𝐴𝐴51 

 های تحقیق مأخذ: یافته
 

A36 

A39 

1 

A32 2 

2 

A35 

3 
3 

شکل 2- مسیرهای مهم اثرگذاری بخش ساخت و تعمیر ماشین آالت طبقه بندی نشده بر 
بخش آهن و فوالد پایه
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بخش  بر  نیم تریلر  و  تریلر  موتوری،  نقلیه  وسایل  بخش  صادرات  کاهش  تأثیر   .)3(
عمده فروشی و خرده فروشی

و  یلر  تر موتوری،  نقلیه   وسایل  ساخت  صادرات  کاهش  ساختاری  مسیر  تحلیل   )7( جدول  در 
یلر )A40( بر بخش عمده فروشی و خرده فروشی ارائه شده است. نیم تر

جدول 7- مسیرهای مهم اثرگذاری بخش وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر بر بخش 
عمده فروشی و خرده فروشی

درصد اثرات 
همه جانبه به اثرات 

کل

)6(=)5(÷)2(

اثرات همه 
جانبه 

)5(=)3(×)4(

ضرایب 
فزاینده 

)4(

اثر 
مستقیم 

)3(

کل  اثرات 
)ضرایب 

کل( فزاینده 

)2(

مسیرهای اولیه

45/520/08061/76530/04570/1771

23 

که   ( 2 گذرد )شکلنتایج بدست آمده حکایت از آن دارد که تأثیر مبدا مذکور بر مقصد از سه مسیر می 
 :عبارتند از

از ساخت، تعمیر و نصب ماشین1مسیر   به  (  A39بندی نشده درجای دیگر )آالت و تجهیزات طبقه : 
 .(A32ساخت آهن و فوالد پایه )

از ساخت، تعمیر و نصب ماشین2مسیر   به  A39بندی نشده درجای دیگر )آالت و تجهیزات طبقه :   )
به    A36( و از  A36آالت و تجهیزات )ساخت، تعمیر و نصب محصوالت فلزی ساخته شده، به جز ماشین

 .(A32ساخت آهن و فوالد پایه )
از ساخت، تعمیر و نصب ماشین3مسیر   به  A39بندی نشده درجای دیگر )آالت و تجهیزات طبقه :   )

 .(A32به ساخت آهن و فوالد پایه )  A35( و از A35ساخت سایر فلزات اساسی و ریخته گری )
 

 آهن و فوالد پایه بر بخش  بندی نشدهطبقه  آالت ماشین تعمیر   و ختمسیرهای مهم اثرگذاری بخش سا(. 2شکل ) 
 

 فروشی فروشی و خردهعمدهبر بخش    تریلروسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیمبخش  (. تأثیر کاهش صادرات  3)
و نیم تریلر    موتوری، تریلر  ی کاهش صادرات ساخت وسایل نقلیه تحلیل مسیر ساختار  ( 7) در جدول  

(A40)  ارائه شده است. فروشی فروشی و خرده بر بخش عمده 
 

 فروشی فروشی و خرده عمده تریلر بر بخش  مسیرهای مهم اثرگذاری بخش وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم (.  7جدول ) 
جانبه  درصد اثرات همه 
 به اثرات کل 

(2(÷)5(=)6 ) 

اثرات همه  
جانبه  

(4(×)3(=)5 ) 

ضرایب  
 ( 4فزاینده )

مستقیم اثر 
(3 ) 

)ضرایب   اثرات کل 
 فزاینده کل( 

(2 ) 
 مسیرهای اولیه 

52/45 0806/0 7653/1 0457/0 1771/0 𝐴𝐴40   →   𝐴𝐴51 
13/2 0038/0 0501/2 0018/0  𝐴𝐴40   → 𝐹𝐹1  → 𝐻𝐻𝐻𝐻10  →     𝐴𝐴51 
04/2 0036/0 5929/2 0014/0  𝐴𝐴40   → 𝐴𝐴32   →     𝐴𝐴51 
27/1 0023/0 0168/2 0011/0  𝐴𝐴40   → 𝐹𝐹1  → 𝐻𝐻𝐻𝐻9  →     𝐴𝐴51 
09/1 0019/0 8495/1 0010/0  𝐴𝐴40   → 𝐴𝐴35   →     𝐴𝐴51 
06/1 0019/0 0144/2 0009/0  𝐴𝐴40   → 𝐹𝐹1  → 𝐻𝐻𝐻𝐻8  →     𝐴𝐴51 
05/1 0019/0 8415/1 0010/0  𝐴𝐴40   → 𝐴𝐴36   →     𝐴𝐴51 

 های تحقیق مأخذ: یافته
 

A36 

A39 

1 

A32 2 

2 

A35 

3 
3 

2/130/00382/05010/0018

23 

که   ( 2 گذرد )شکلنتایج بدست آمده حکایت از آن دارد که تأثیر مبدا مذکور بر مقصد از سه مسیر می 
 :عبارتند از

از ساخت، تعمیر و نصب ماشین1مسیر   به  (  A39بندی نشده درجای دیگر )آالت و تجهیزات طبقه : 
 .(A32ساخت آهن و فوالد پایه )

از ساخت، تعمیر و نصب ماشین2مسیر   به  A39بندی نشده درجای دیگر )آالت و تجهیزات طبقه :   )
به    A36( و از  A36آالت و تجهیزات )ساخت، تعمیر و نصب محصوالت فلزی ساخته شده، به جز ماشین

 .(A32ساخت آهن و فوالد پایه )
از ساخت، تعمیر و نصب ماشین3مسیر   به  A39بندی نشده درجای دیگر )آالت و تجهیزات طبقه :   )

 .(A32به ساخت آهن و فوالد پایه )  A35( و از A35ساخت سایر فلزات اساسی و ریخته گری )
 

 آهن و فوالد پایه بر بخش  بندی نشدهطبقه  آالت ماشین تعمیر   و ختمسیرهای مهم اثرگذاری بخش سا(. 2شکل ) 
 

 فروشی فروشی و خردهعمدهبر بخش    تریلروسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیمبخش  (. تأثیر کاهش صادرات  3)
و نیم تریلر    موتوری، تریلر  ی کاهش صادرات ساخت وسایل نقلیه تحلیل مسیر ساختار  ( 7) در جدول  

(A40)  ارائه شده است. فروشی فروشی و خرده بر بخش عمده 
 

 فروشی فروشی و خرده عمده تریلر بر بخش  مسیرهای مهم اثرگذاری بخش وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم (.  7جدول ) 
جانبه  درصد اثرات همه 
 به اثرات کل 

(2(÷)5(=)6 ) 

اثرات همه  
جانبه  

(4(×)3(=)5 ) 

ضرایب  
 ( 4فزاینده )

مستقیم اثر 
(3 ) 

)ضرایب   اثرات کل 
 فزاینده کل( 

(2 ) 
 مسیرهای اولیه 

52/45 0806/0 7653/1 0457/0 1771/0 𝐴𝐴40   →   𝐴𝐴51 
13/2 0038/0 0501/2 0018/0  𝐴𝐴40   → 𝐹𝐹1  → 𝐻𝐻𝐻𝐻10  →     𝐴𝐴51 
04/2 0036/0 5929/2 0014/0  𝐴𝐴40   → 𝐴𝐴32   →     𝐴𝐴51 
27/1 0023/0 0168/2 0011/0  𝐴𝐴40   → 𝐹𝐹1  → 𝐻𝐻𝐻𝐻9  →     𝐴𝐴51 
09/1 0019/0 8495/1 0010/0  𝐴𝐴40   → 𝐴𝐴35   →     𝐴𝐴51 
06/1 0019/0 0144/2 0009/0  𝐴𝐴40   → 𝐹𝐹1  → 𝐻𝐻𝐻𝐻8  →     𝐴𝐴51 
05/1 0019/0 8415/1 0010/0  𝐴𝐴40   → 𝐴𝐴36   →     𝐴𝐴51 

 های تحقیق مأخذ: یافته
 

A36 

A39 

1 

A32 2 

2 

A35 

3 
3 

2/040/00362/59290/0014

23 

که   ( 2 گذرد )شکلنتایج بدست آمده حکایت از آن دارد که تأثیر مبدا مذکور بر مقصد از سه مسیر می 
 :عبارتند از

از ساخت، تعمیر و نصب ماشین1مسیر   به  (  A39بندی نشده درجای دیگر )آالت و تجهیزات طبقه : 
 .(A32ساخت آهن و فوالد پایه )

از ساخت، تعمیر و نصب ماشین2مسیر   به  A39بندی نشده درجای دیگر )آالت و تجهیزات طبقه :   )
به    A36( و از  A36آالت و تجهیزات )ساخت، تعمیر و نصب محصوالت فلزی ساخته شده، به جز ماشین

 .(A32ساخت آهن و فوالد پایه )
از ساخت، تعمیر و نصب ماشین3مسیر   به  A39بندی نشده درجای دیگر )آالت و تجهیزات طبقه :   )

 .(A32به ساخت آهن و فوالد پایه )  A35( و از A35ساخت سایر فلزات اساسی و ریخته گری )
 

 آهن و فوالد پایه بر بخش  بندی نشدهطبقه  آالت ماشین تعمیر   و ختمسیرهای مهم اثرگذاری بخش سا(. 2شکل ) 
 

 فروشی فروشی و خردهعمدهبر بخش    تریلروسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیمبخش  (. تأثیر کاهش صادرات  3)
و نیم تریلر    موتوری، تریلر  ی کاهش صادرات ساخت وسایل نقلیه تحلیل مسیر ساختار  ( 7) در جدول  

(A40)  ارائه شده است. فروشی فروشی و خرده بر بخش عمده 
 

 فروشی فروشی و خرده عمده تریلر بر بخش  مسیرهای مهم اثرگذاری بخش وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم (.  7جدول ) 
جانبه  درصد اثرات همه 
 به اثرات کل 

(2(÷)5(=)6 ) 

اثرات همه  
جانبه  

(4(×)3(=)5 ) 

ضرایب  
 ( 4فزاینده )

مستقیم اثر 
(3 ) 

)ضرایب   اثرات کل 
 فزاینده کل( 

(2 ) 
 مسیرهای اولیه 

52/45 0806/0 7653/1 0457/0 1771/0 𝐴𝐴40   →   𝐴𝐴51 
13/2 0038/0 0501/2 0018/0  𝐴𝐴40   → 𝐹𝐹1  → 𝐻𝐻𝐻𝐻10  →     𝐴𝐴51 
04/2 0036/0 5929/2 0014/0  𝐴𝐴40   → 𝐴𝐴32   →     𝐴𝐴51 
27/1 0023/0 0168/2 0011/0  𝐴𝐴40   → 𝐹𝐹1  → 𝐻𝐻𝐻𝐻9  →     𝐴𝐴51 
09/1 0019/0 8495/1 0010/0  𝐴𝐴40   → 𝐴𝐴35   →     𝐴𝐴51 
06/1 0019/0 0144/2 0009/0  𝐴𝐴40   → 𝐹𝐹1  → 𝐻𝐻𝐻𝐻8  →     𝐴𝐴51 
05/1 0019/0 8415/1 0010/0  𝐴𝐴40   → 𝐴𝐴36   →     𝐴𝐴51 

 های تحقیق مأخذ: یافته
 

A36 

A39 

1 

A32 2 

2 

A35 

3 
3 

1/270/00232/01680/0011

23 

که   ( 2 گذرد )شکلنتایج بدست آمده حکایت از آن دارد که تأثیر مبدا مذکور بر مقصد از سه مسیر می 
 :عبارتند از

از ساخت، تعمیر و نصب ماشین1مسیر   به  (  A39بندی نشده درجای دیگر )آالت و تجهیزات طبقه : 
 .(A32ساخت آهن و فوالد پایه )

از ساخت، تعمیر و نصب ماشین2مسیر   به  A39بندی نشده درجای دیگر )آالت و تجهیزات طبقه :   )
به    A36( و از  A36آالت و تجهیزات )ساخت، تعمیر و نصب محصوالت فلزی ساخته شده، به جز ماشین

 .(A32ساخت آهن و فوالد پایه )
از ساخت، تعمیر و نصب ماشین3مسیر   به  A39بندی نشده درجای دیگر )آالت و تجهیزات طبقه :   )

 .(A32به ساخت آهن و فوالد پایه )  A35( و از A35ساخت سایر فلزات اساسی و ریخته گری )
 

 آهن و فوالد پایه بر بخش  بندی نشدهطبقه  آالت ماشین تعمیر   و ختمسیرهای مهم اثرگذاری بخش سا(. 2شکل ) 
 

 فروشی فروشی و خردهعمدهبر بخش    تریلروسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیمبخش  (. تأثیر کاهش صادرات  3)
و نیم تریلر    موتوری، تریلر  ی کاهش صادرات ساخت وسایل نقلیه تحلیل مسیر ساختار  ( 7) در جدول  

(A40)  ارائه شده است. فروشی فروشی و خرده بر بخش عمده 
 

 فروشی فروشی و خرده عمده تریلر بر بخش  مسیرهای مهم اثرگذاری بخش وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم (.  7جدول ) 
جانبه  درصد اثرات همه 
 به اثرات کل 

(2(÷)5(=)6 ) 

اثرات همه  
جانبه  

(4(×)3(=)5 ) 

ضرایب  
 ( 4فزاینده )

مستقیم اثر 
(3 ) 

)ضرایب   اثرات کل 
 فزاینده کل( 

(2 ) 
 مسیرهای اولیه 

52/45 0806/0 7653/1 0457/0 1771/0 𝐴𝐴40   →   𝐴𝐴51 
13/2 0038/0 0501/2 0018/0  𝐴𝐴40   → 𝐹𝐹1  → 𝐻𝐻𝐻𝐻10  →     𝐴𝐴51 
04/2 0036/0 5929/2 0014/0  𝐴𝐴40   → 𝐴𝐴32   →     𝐴𝐴51 
27/1 0023/0 0168/2 0011/0  𝐴𝐴40   → 𝐹𝐹1  → 𝐻𝐻𝐻𝐻9  →     𝐴𝐴51 
09/1 0019/0 8495/1 0010/0  𝐴𝐴40   → 𝐴𝐴35   →     𝐴𝐴51 
06/1 0019/0 0144/2 0009/0  𝐴𝐴40   → 𝐹𝐹1  → 𝐻𝐻𝐻𝐻8  →     𝐴𝐴51 
05/1 0019/0 8415/1 0010/0  𝐴𝐴40   → 𝐴𝐴36   →     𝐴𝐴51 

 های تحقیق مأخذ: یافته
 

A36 

A39 

1 

A32 2 

2 

A35 

3 
3 

1/090/00191/84950/0010

23 

که   ( 2 گذرد )شکلنتایج بدست آمده حکایت از آن دارد که تأثیر مبدا مذکور بر مقصد از سه مسیر می 
 :عبارتند از

از ساخت، تعمیر و نصب ماشین1مسیر   به  (  A39بندی نشده درجای دیگر )آالت و تجهیزات طبقه : 
 .(A32ساخت آهن و فوالد پایه )

از ساخت، تعمیر و نصب ماشین2مسیر   به  A39بندی نشده درجای دیگر )آالت و تجهیزات طبقه :   )
به    A36( و از  A36آالت و تجهیزات )ساخت، تعمیر و نصب محصوالت فلزی ساخته شده، به جز ماشین

 .(A32ساخت آهن و فوالد پایه )
از ساخت، تعمیر و نصب ماشین3مسیر   به  A39بندی نشده درجای دیگر )آالت و تجهیزات طبقه :   )

 .(A32به ساخت آهن و فوالد پایه )  A35( و از A35ساخت سایر فلزات اساسی و ریخته گری )
 

 آهن و فوالد پایه بر بخش  بندی نشدهطبقه  آالت ماشین تعمیر   و ختمسیرهای مهم اثرگذاری بخش سا(. 2شکل ) 
 

 فروشی فروشی و خردهعمدهبر بخش    تریلروسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیمبخش  (. تأثیر کاهش صادرات  3)
و نیم تریلر    موتوری، تریلر  ی کاهش صادرات ساخت وسایل نقلیه تحلیل مسیر ساختار  ( 7) در جدول  

(A40)  ارائه شده است. فروشی فروشی و خرده بر بخش عمده 
 

 فروشی فروشی و خرده عمده تریلر بر بخش  مسیرهای مهم اثرگذاری بخش وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم (.  7جدول ) 
جانبه  درصد اثرات همه 
 به اثرات کل 

(2(÷)5(=)6 ) 

اثرات همه  
جانبه  

(4(×)3(=)5 ) 

ضرایب  
 ( 4فزاینده )

مستقیم اثر 
(3 ) 

)ضرایب   اثرات کل 
 فزاینده کل( 

(2 ) 
 مسیرهای اولیه 

52/45 0806/0 7653/1 0457/0 1771/0 𝐴𝐴40   →   𝐴𝐴51 
13/2 0038/0 0501/2 0018/0  𝐴𝐴40   → 𝐹𝐹1  → 𝐻𝐻𝐻𝐻10  →     𝐴𝐴51 
04/2 0036/0 5929/2 0014/0  𝐴𝐴40   → 𝐴𝐴32   →     𝐴𝐴51 
27/1 0023/0 0168/2 0011/0  𝐴𝐴40   → 𝐹𝐹1  → 𝐻𝐻𝐻𝐻9  →     𝐴𝐴51 
09/1 0019/0 8495/1 0010/0  𝐴𝐴40   → 𝐴𝐴35   →     𝐴𝐴51 
06/1 0019/0 0144/2 0009/0  𝐴𝐴40   → 𝐹𝐹1  → 𝐻𝐻𝐻𝐻8  →     𝐴𝐴51 
05/1 0019/0 8415/1 0010/0  𝐴𝐴40   → 𝐴𝐴36   →     𝐴𝐴51 

 های تحقیق مأخذ: یافته
 

A36 

A39 

1 

A32 2 

2 

A35 

3 
3 

1/060/00192/01440/0009

23 

که   ( 2 گذرد )شکلنتایج بدست آمده حکایت از آن دارد که تأثیر مبدا مذکور بر مقصد از سه مسیر می 
 :عبارتند از

از ساخت، تعمیر و نصب ماشین1مسیر   به  (  A39بندی نشده درجای دیگر )آالت و تجهیزات طبقه : 
 .(A32ساخت آهن و فوالد پایه )

از ساخت، تعمیر و نصب ماشین2مسیر   به  A39بندی نشده درجای دیگر )آالت و تجهیزات طبقه :   )
به    A36( و از  A36آالت و تجهیزات )ساخت، تعمیر و نصب محصوالت فلزی ساخته شده، به جز ماشین

 .(A32ساخت آهن و فوالد پایه )
از ساخت، تعمیر و نصب ماشین3مسیر   به  A39بندی نشده درجای دیگر )آالت و تجهیزات طبقه :   )

 .(A32به ساخت آهن و فوالد پایه )  A35( و از A35ساخت سایر فلزات اساسی و ریخته گری )
 

 آهن و فوالد پایه بر بخش  بندی نشدهطبقه  آالت ماشین تعمیر   و ختمسیرهای مهم اثرگذاری بخش سا(. 2شکل ) 
 

 فروشی فروشی و خردهعمدهبر بخش    تریلروسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیمبخش  (. تأثیر کاهش صادرات  3)
و نیم تریلر    موتوری، تریلر  ی کاهش صادرات ساخت وسایل نقلیه تحلیل مسیر ساختار  ( 7) در جدول  

(A40)  ارائه شده است. فروشی فروشی و خرده بر بخش عمده 
 

 فروشی فروشی و خرده عمده تریلر بر بخش  مسیرهای مهم اثرگذاری بخش وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم (.  7جدول ) 
جانبه  درصد اثرات همه 
 به اثرات کل 

(2(÷)5(=)6 ) 

اثرات همه  
جانبه  

(4(×)3(=)5 ) 

ضرایب  
 ( 4فزاینده )

مستقیم اثر 
(3 ) 

)ضرایب   اثرات کل 
 فزاینده کل( 

(2 ) 
 مسیرهای اولیه 

52/45 0806/0 7653/1 0457/0 1771/0 𝐴𝐴40   →   𝐴𝐴51 
13/2 0038/0 0501/2 0018/0  𝐴𝐴40   → 𝐹𝐹1  → 𝐻𝐻𝐻𝐻10  →     𝐴𝐴51 
04/2 0036/0 5929/2 0014/0  𝐴𝐴40   → 𝐴𝐴32   →     𝐴𝐴51 
27/1 0023/0 0168/2 0011/0  𝐴𝐴40   → 𝐹𝐹1  → 𝐻𝐻𝐻𝐻9  →     𝐴𝐴51 
09/1 0019/0 8495/1 0010/0  𝐴𝐴40   → 𝐴𝐴35   →     𝐴𝐴51 
06/1 0019/0 0144/2 0009/0  𝐴𝐴40   → 𝐹𝐹1  → 𝐻𝐻𝐻𝐻8  →     𝐴𝐴51 
05/1 0019/0 8415/1 0010/0  𝐴𝐴40   → 𝐴𝐴36   →     𝐴𝐴51 

 های تحقیق مأخذ: یافته
 

A36 

A39 

1 

A32 2 

2 

A35 

3 
3 

1/050/00191/84150/0010

23 

که   ( 2 گذرد )شکلنتایج بدست آمده حکایت از آن دارد که تأثیر مبدا مذکور بر مقصد از سه مسیر می 
 :عبارتند از

از ساخت، تعمیر و نصب ماشین1مسیر   به  (  A39بندی نشده درجای دیگر )آالت و تجهیزات طبقه : 
 .(A32ساخت آهن و فوالد پایه )

از ساخت، تعمیر و نصب ماشین2مسیر   به  A39بندی نشده درجای دیگر )آالت و تجهیزات طبقه :   )
به    A36( و از  A36آالت و تجهیزات )ساخت، تعمیر و نصب محصوالت فلزی ساخته شده، به جز ماشین

 .(A32ساخت آهن و فوالد پایه )
از ساخت، تعمیر و نصب ماشین3مسیر   به  A39بندی نشده درجای دیگر )آالت و تجهیزات طبقه :   )

 .(A32به ساخت آهن و فوالد پایه )  A35( و از A35ساخت سایر فلزات اساسی و ریخته گری )
 

 آهن و فوالد پایه بر بخش  بندی نشدهطبقه  آالت ماشین تعمیر   و ختمسیرهای مهم اثرگذاری بخش سا(. 2شکل ) 
 

 فروشی فروشی و خردهعمدهبر بخش    تریلروسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیمبخش  (. تأثیر کاهش صادرات  3)
و نیم تریلر    موتوری، تریلر  ی کاهش صادرات ساخت وسایل نقلیه تحلیل مسیر ساختار  ( 7) در جدول  

(A40)  ارائه شده است. فروشی فروشی و خرده بر بخش عمده 
 

 فروشی فروشی و خرده عمده تریلر بر بخش  مسیرهای مهم اثرگذاری بخش وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم (.  7جدول ) 
جانبه  درصد اثرات همه 
 به اثرات کل 

(2(÷)5(=)6 ) 

اثرات همه  
جانبه  

(4(×)3(=)5 ) 

ضرایب  
 ( 4فزاینده )

مستقیم اثر 
(3 ) 

)ضرایب   اثرات کل 
 فزاینده کل( 

(2 ) 
 مسیرهای اولیه 

52/45 0806/0 7653/1 0457/0 1771/0 𝐴𝐴40   →   𝐴𝐴51 
13/2 0038/0 0501/2 0018/0  𝐴𝐴40   → 𝐹𝐹1  → 𝐻𝐻𝐻𝐻10  →     𝐴𝐴51 
04/2 0036/0 5929/2 0014/0  𝐴𝐴40   → 𝐴𝐴32   →     𝐴𝐴51 
27/1 0023/0 0168/2 0011/0  𝐴𝐴40   → 𝐹𝐹1  → 𝐻𝐻𝐻𝐻9  →     𝐴𝐴51 
09/1 0019/0 8495/1 0010/0  𝐴𝐴40   → 𝐴𝐴35   →     𝐴𝐴51 
06/1 0019/0 0144/2 0009/0  𝐴𝐴40   → 𝐹𝐹1  → 𝐻𝐻𝐻𝐻8  →     𝐴𝐴51 
05/1 0019/0 8415/1 0010/0  𝐴𝐴40   → 𝐴𝐴36   →     𝐴𝐴51 

 های تحقیق مأخذ: یافته
 

A36 

A39 

1 

A32 2 

2 

A35 

3 
3 

منبع: یافته های تحقیق

کاهش صادرات بخش وسایل نقلیه موتوری  که  کی از آن است  بر اساس نتایج به دست آمده حا
 : که این مسیرها عبارتند از از 7 مسیر اصلی بر بخش عمده فروشی و خرده فروشی اثر می گذارد 

یلر )A40( به بخش 	  یلر و نیم تر مسیر 1: مسیر مستقیم و از ساخت وسایل نقلیه  موتوری، تر

،)A51( عمده فروشی و خرده فروشی
خدمات 	  جبران  به   )A40( یلر  تر نیم  و  یلر  تر موتوری،  نقلیه   وسایل  ساخت  از   :2 مسیر 

عمده  به   HU10 از  سپس  و   )HU10( شهری  خانوار  دهم  دهک  به   F1 از  و   )F1( کارکنان 
)A51( فروشی و خرده فروشی

آهن و فوالد 	  یلر )A40( به ساخت  یلر و نیم تر از ساخت وسایل نقلیه  موتوری، تر  مسیر 3: 

.)A51( به عمده فروشی و خرده فروشی A32 و از )A32( پایه
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خدمات 	  جبران  به   )A40( یلر  تر نیم  و  یلر  تر موتوری،  نقلیه   وسایل  ساخت  از   :4 مسیر 

و  فروشی  به عمده   HU9 از  و   )HU9( نهم خانوار شهری به دهک   F1 از  و   )F1( کارکنان
.)A51( خرده فروشی

فلزات 	  به ساخت سایر   )A40( یلر تر نیم  و  یلر  تر نقلیه  موتوری،  از ساخت وسایل   :5 مسیر 

.)A51( به ساخت آهن و عمده فروشی و خرده فروشی A35 و از )A35( یخته گری اساسی و ر
خدمات 	  جبران  به   )A40( یلر  تر نیم  و  یلر  تر موتوری،  نقلیه   وسایل  ساخت  از   :6 مسیر 

از F1 به دهک هشتم خانوار شهری )HU8( و از HU8 به عمده فروشی  کارکنان )F1( و 
.)A51( و خرده فروشی

و 	  تعمیر  ساخت،  به   )A40( یلر  تر نیم  و  یلر  تر موتوری،  نقلیه ی  وسایل  ساخت  از   :7 مسیر 

خرده فروشی  و  فروشی  عمده  به   A36 از  و   )A36( شده  ساخته  فلزی  محصوالت  نصب 
.)A51(

25 

به عنوان  (  A26های حاصل از پاالیش نفت ) ساخت کُک و فراوردهاثرگذاری مهم از بخش  مسیر  یک    تنها
قابل شناسایی است که این مسیر   به عنوان مقصد  ( A9)استخراج نفت خام و گاز طبیعی  مبدأ بر بخش 

های نفتی را بر بخش استخراج  فرآورده   درصد کل اثرگذاری بخش کک و  86/99تنهایی قادر است  به 
 . نفت خام و گازطبیعی توضیح دهد 

 

 خام و گازطبیعی های نفتی بر استخراج نفت بخش کک و فرآورده مسیرهای مهم اثرگذاری  (.  8جدول ) 
اثرات  درصد 

جانبه به  همه
 اثرات کل 

(2(÷)5(=)6 ) 

اثرات همه  
جانبه  

(4(×)3(=)5 ) 

ضرایب  
 ( 4فزاینده )

مستقیم اثر 
(3 ) 

 اثرات کل 
)ضرایب فزاینده  

 کل( 
(2 ) 

 مسیرهای اولیه 

86/99 7822/0 0396/1 7524/0 7833/0 𝐴𝐴26   →   𝐴𝐴9 
 

 خام و گازطبیعیهای نفتی بر استخراج نفت بخش کک و فرآورده مسیرهای مهم اثرگذاری  (.  4)   شکل 

 
 فروشیفروشی و خردهعمدهبر بخش   فوالد پایه بخش ساخت آهن و  (. تأثیر کاهش صادرات  5)

  4کاهش صادرات ساخت آهن و فوالد پایه از  (،  5( و شکل )9های مندرج در جدول ) بر اساس یافته 
مسیر قادر هستند که    4که این    سازدفروشی را متأثر می فروشی و خرده مسیر عمده، تولید بخش عمده

 .درصد اثرگذاری را تبیین نمایند   45حدود 
 

 فروشی فروشی و خرده عمده بر بخش    ساخت آهن و فوالد پایه مسیرهای مهم اثرگذاری بخش  (.  9جدول ) 
اثرات  درصد 

جانبه به  همه
 اثرات کل 

(2(÷)5(=)6 ) 

اثرات همه  
جانبه  

(4(×)3(=)5 ) 

ضرایب  
 ( 4فزاینده )

مستقیم اثر 
(3 ) 

 اثرات کل 
)ضرایب فزاینده  

 کل( 
(2 ) 

 مسیرهای اولیه 

15/41 0662/0 7443/1 0380/0 1609/0 𝐴𝐴32   →   𝐴𝐴51 
70/1 0027/0 0332/2 0013/0  𝐴𝐴32   → 𝐹𝐹1  → 𝐻𝐻𝐻𝐻10  →     𝐴𝐴51 
07/1 0017/0 7481/1 0010/0  𝐴𝐴32   → 𝐴𝐴10   →     𝐴𝐴51 
02/1 0016/0 9999/1 0008/0  𝐴𝐴32   → 𝐹𝐹1  → 𝐻𝐻𝐻𝐻9  →     𝐴𝐴51 

 
 . (A51فروشی )خرده فروشی عمده ( به A32: از ساخت آهن و فوالد پایه )1مسیر 

A26 

1 

A9 

شکل 3- مسیرهای مهم اثرگذاری بخش وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر بر بخش 
عمده فروشی و خرده فروشی

و  نفت خام  استخراج  بر  نفتی  فرآورده های  و  کک  بخش  صادرات  کاهش  تأثیر   .)4(
گازطبیعی

نفت  پاالیش  از  حاصل  فراورده های  و  ُکک  ساخت  بخش  از  مهم  اثرگذاری  مسیر  یک  تنها 
قابل  مقصد  به عنوان   )A9( طبیعی  گاز  و  خام  نفت  استخراج  بخش  بر  مبدأ  به عنوان   )A26(
و  کک  اثرگذاری بخش  کل  به تنهایی قادر است 99/86 درصد  این مسیر  که  شناسایی است 

گازطبیعی توضیح دهد. فرآورده های نفتی را بر بخش استخراج نفت خام و 
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کک و فرآورده های نفتی بر استخراج نفت خام  جدول 8- مسیرهای مهم اثرگذاری بخش 
گازطبیعی و 

درصد اثرات 
همه جانبه به 

کل اثرات 

)6(=)5(÷)2(

اثرات همه 
جانبه 

)5(=)3(×)4(

ضرایب 
فزاینده 

)4(
اثر مستقیم )3(

کل اثرات 

)ضرایب 
کل( فزاینده 

)2(

مسیرهای اولیه

99/860/78221/03960/75240/7833

25 

به عنوان  (  A26های حاصل از پاالیش نفت ) ساخت کُک و فراوردهاثرگذاری مهم از بخش  مسیر  یک    تنها
قابل شناسایی است که این مسیر   به عنوان مقصد  ( A9)استخراج نفت خام و گاز طبیعی  مبدأ بر بخش 

های نفتی را بر بخش استخراج  فرآورده   درصد کل اثرگذاری بخش کک و  86/99تنهایی قادر است  به 
 . نفت خام و گازطبیعی توضیح دهد 

 

 خام و گازطبیعی های نفتی بر استخراج نفت بخش کک و فرآورده مسیرهای مهم اثرگذاری  (.  8جدول ) 
اثرات  درصد 

جانبه به  همه
 اثرات کل 

(2(÷)5(=)6 ) 

اثرات همه  
جانبه  

(4(×)3(=)5 ) 

ضرایب  
 ( 4فزاینده )

مستقیم اثر 
(3 ) 

 اثرات کل 
)ضرایب فزاینده  

 کل( 
(2 ) 

 مسیرهای اولیه 

86/99 7822/0 0396/1 7524/0 7833/0 𝐴𝐴26   →   𝐴𝐴9 
 

 خام و گازطبیعیهای نفتی بر استخراج نفت بخش کک و فرآورده مسیرهای مهم اثرگذاری  (.  4)   شکل 

 
 فروشیفروشی و خردهعمدهبر بخش   فوالد پایه بخش ساخت آهن و  (. تأثیر کاهش صادرات  5)

  4کاهش صادرات ساخت آهن و فوالد پایه از  (،  5( و شکل )9های مندرج در جدول ) بر اساس یافته 
مسیر قادر هستند که    4که این    سازدفروشی را متأثر می فروشی و خرده مسیر عمده، تولید بخش عمده

 .درصد اثرگذاری را تبیین نمایند   45حدود 
 

 فروشی فروشی و خرده عمده بر بخش    ساخت آهن و فوالد پایه مسیرهای مهم اثرگذاری بخش  (.  9جدول ) 
اثرات  درصد 

جانبه به  همه
 اثرات کل 

(2(÷)5(=)6 ) 

اثرات همه  
جانبه  

(4(×)3(=)5 ) 

ضرایب  
 ( 4فزاینده )

مستقیم اثر 
(3 ) 

 اثرات کل 
)ضرایب فزاینده  

 کل( 
(2 ) 

 مسیرهای اولیه 

15/41 0662/0 7443/1 0380/0 1609/0 𝐴𝐴32   →   𝐴𝐴51 
70/1 0027/0 0332/2 0013/0  𝐴𝐴32   → 𝐹𝐹1  → 𝐻𝐻𝐻𝐻10  →     𝐴𝐴51 
07/1 0017/0 7481/1 0010/0  𝐴𝐴32   → 𝐴𝐴10   →     𝐴𝐴51 
02/1 0016/0 9999/1 0008/0  𝐴𝐴32   → 𝐹𝐹1  → 𝐻𝐻𝐻𝐻9  →     𝐴𝐴51 

 
 . (A51فروشی )خرده فروشی عمده ( به A32: از ساخت آهن و فوالد پایه )1مسیر 

A26 

1 

A9  کک و فرآورده های نفتی بر استخراج نفت خام و شکل 4- مسیرهای مهم اثرگذاری بخش 
گازطبیعی

و  عمده فروشی  بخش  بر  پایه  فوالد  و  آهن  ساخت  بخش  صادرات  کاهش  تأثیر   .)5(
خرده فروشی

و فوالد  آهن  کاهش صادرات ساخت  یافته های مندرج در جدول )9( و شکل )5(،  بر اساس 
این  که  می سازد  متأثر  را  خرده فروشی  و  عمده فروشی  بخش  تولید  عمده،  مسیر  چهار  از  پایه 

که حدود 45 درصد اثرگذاری را تبیین نمایند. چهار مسیر قادر هستند 

جدول 9- مسیرهای مهم اثرگذاری بخش ساخت آهن و فوالد پایه بر بخش عمده فروشی 
و خرده فروشی

درصد اثرات 
همه جانبه به 

کل اثرات 

)6(=)5(÷)2(

اثرات همه 
جانبه 

)5(=)3(×)4(

ضرایب 
فزاینده )4(

اثر 
مستقیم 

)3(

کل اثرات 

)ضرایب 
کل( فزاینده 

)2(

مسیرهای اولیه

41/150/06621/74430/03800/1609

25 

به عنوان  (  A26های حاصل از پاالیش نفت ) ساخت کُک و فراوردهاثرگذاری مهم از بخش  مسیر  یک    تنها
قابل شناسایی است که این مسیر   به عنوان مقصد  ( A9)استخراج نفت خام و گاز طبیعی  مبدأ بر بخش 

های نفتی را بر بخش استخراج  فرآورده   درصد کل اثرگذاری بخش کک و  86/99تنهایی قادر است  به 
 . نفت خام و گازطبیعی توضیح دهد 

 

 خام و گازطبیعی های نفتی بر استخراج نفت بخش کک و فرآورده مسیرهای مهم اثرگذاری  (.  8جدول ) 
اثرات  درصد 

جانبه به  همه
 اثرات کل 

(2(÷)5(=)6 ) 

اثرات همه  
جانبه  

(4(×)3(=)5 ) 

ضرایب  
 ( 4فزاینده )

مستقیم اثر 
(3 ) 

 اثرات کل 
)ضرایب فزاینده  

 کل( 
(2 ) 

 مسیرهای اولیه 

86/99 7822/0 0396/1 7524/0 7833/0 𝐴𝐴26   →   𝐴𝐴9 
 

 خام و گازطبیعیهای نفتی بر استخراج نفت بخش کک و فرآورده مسیرهای مهم اثرگذاری  (.  4)   شکل 

 
 فروشیفروشی و خردهعمدهبر بخش   فوالد پایه بخش ساخت آهن و  (. تأثیر کاهش صادرات  5)

  4کاهش صادرات ساخت آهن و فوالد پایه از  (،  5( و شکل )9های مندرج در جدول ) بر اساس یافته 
مسیر قادر هستند که    4که این    سازدفروشی را متأثر می فروشی و خرده مسیر عمده، تولید بخش عمده

 .درصد اثرگذاری را تبیین نمایند   45حدود 
 

 فروشی فروشی و خرده عمده بر بخش    ساخت آهن و فوالد پایه مسیرهای مهم اثرگذاری بخش  (.  9جدول ) 
اثرات  درصد 

جانبه به  همه
 اثرات کل 

(2(÷)5(=)6 ) 

اثرات همه  
جانبه  

(4(×)3(=)5 ) 

ضرایب  
 ( 4فزاینده )

مستقیم اثر 
(3 ) 

 اثرات کل 
)ضرایب فزاینده  

 کل( 
(2 ) 

 مسیرهای اولیه 

15/41 0662/0 7443/1 0380/0 1609/0 𝐴𝐴32   →   𝐴𝐴51 
70/1 0027/0 0332/2 0013/0  𝐴𝐴32   → 𝐹𝐹1  → 𝐻𝐻𝐻𝐻10  →     𝐴𝐴51 
07/1 0017/0 7481/1 0010/0  𝐴𝐴32   → 𝐴𝐴10   →     𝐴𝐴51 
02/1 0016/0 9999/1 0008/0  𝐴𝐴32   → 𝐹𝐹1  → 𝐻𝐻𝐻𝐻9  →     𝐴𝐴51 

 
 . (A51فروشی )خرده فروشی عمده ( به A32: از ساخت آهن و فوالد پایه )1مسیر 

A26 

1 

A9 

1/700/00272/03320/0013

25 

به عنوان  (  A26های حاصل از پاالیش نفت ) ساخت کُک و فراوردهاثرگذاری مهم از بخش  مسیر  یک    تنها
قابل شناسایی است که این مسیر   به عنوان مقصد  ( A9)استخراج نفت خام و گاز طبیعی  مبدأ بر بخش 

های نفتی را بر بخش استخراج  فرآورده   درصد کل اثرگذاری بخش کک و  86/99تنهایی قادر است  به 
 . نفت خام و گازطبیعی توضیح دهد 

 

 خام و گازطبیعی های نفتی بر استخراج نفت بخش کک و فرآورده مسیرهای مهم اثرگذاری  (.  8جدول ) 
اثرات  درصد 

جانبه به  همه
 اثرات کل 

(2(÷)5(=)6 ) 

اثرات همه  
جانبه  

(4(×)3(=)5 ) 

ضرایب  
 ( 4فزاینده )

مستقیم اثر 
(3 ) 

 اثرات کل 
)ضرایب فزاینده  

 کل( 
(2 ) 

 مسیرهای اولیه 

86/99 7822/0 0396/1 7524/0 7833/0 𝐴𝐴26   →   𝐴𝐴9 
 

 خام و گازطبیعیهای نفتی بر استخراج نفت بخش کک و فرآورده مسیرهای مهم اثرگذاری  (.  4)   شکل 

 
 فروشیفروشی و خردهعمدهبر بخش   فوالد پایه بخش ساخت آهن و  (. تأثیر کاهش صادرات  5)

  4کاهش صادرات ساخت آهن و فوالد پایه از  (،  5( و شکل )9های مندرج در جدول ) بر اساس یافته 
مسیر قادر هستند که    4که این    سازدفروشی را متأثر می فروشی و خرده مسیر عمده، تولید بخش عمده

 .درصد اثرگذاری را تبیین نمایند   45حدود 
 

 فروشی فروشی و خرده عمده بر بخش    ساخت آهن و فوالد پایه مسیرهای مهم اثرگذاری بخش  (.  9جدول ) 
اثرات  درصد 

جانبه به  همه
 اثرات کل 

(2(÷)5(=)6 ) 

اثرات همه  
جانبه  

(4(×)3(=)5 ) 

ضرایب  
 ( 4فزاینده )

مستقیم اثر 
(3 ) 

 اثرات کل 
)ضرایب فزاینده  

 کل( 
(2 ) 

 مسیرهای اولیه 

15/41 0662/0 7443/1 0380/0 1609/0 𝐴𝐴32   →   𝐴𝐴51 
70/1 0027/0 0332/2 0013/0  𝐴𝐴32   → 𝐹𝐹1  → 𝐻𝐻𝐻𝐻10  →     𝐴𝐴51 
07/1 0017/0 7481/1 0010/0  𝐴𝐴32   → 𝐴𝐴10   →     𝐴𝐴51 
02/1 0016/0 9999/1 0008/0  𝐴𝐴32   → 𝐹𝐹1  → 𝐻𝐻𝐻𝐻9  →     𝐴𝐴51 

 
 . (A51فروشی )خرده فروشی عمده ( به A32: از ساخت آهن و فوالد پایه )1مسیر 

A26 

1 

A9 

1/070/00171/74810/0010

25 

به عنوان  (  A26های حاصل از پاالیش نفت ) ساخت کُک و فراوردهاثرگذاری مهم از بخش  مسیر  یک    تنها
قابل شناسایی است که این مسیر   به عنوان مقصد  ( A9)استخراج نفت خام و گاز طبیعی  مبدأ بر بخش 

های نفتی را بر بخش استخراج  فرآورده   درصد کل اثرگذاری بخش کک و  86/99تنهایی قادر است  به 
 . نفت خام و گازطبیعی توضیح دهد 

 

 خام و گازطبیعی های نفتی بر استخراج نفت بخش کک و فرآورده مسیرهای مهم اثرگذاری  (.  8جدول ) 
اثرات  درصد 

جانبه به  همه
 اثرات کل 

(2(÷)5(=)6 ) 

اثرات همه  
جانبه  

(4(×)3(=)5 ) 

ضرایب  
 ( 4فزاینده )

مستقیم اثر 
(3 ) 

 اثرات کل 
)ضرایب فزاینده  

 کل( 
(2 ) 

 مسیرهای اولیه 

86/99 7822/0 0396/1 7524/0 7833/0 𝐴𝐴26   →   𝐴𝐴9 
 

 خام و گازطبیعیهای نفتی بر استخراج نفت بخش کک و فرآورده مسیرهای مهم اثرگذاری  (.  4)   شکل 

 
 فروشیفروشی و خردهعمدهبر بخش   فوالد پایه بخش ساخت آهن و  (. تأثیر کاهش صادرات  5)

  4کاهش صادرات ساخت آهن و فوالد پایه از  (،  5( و شکل )9های مندرج در جدول ) بر اساس یافته 
مسیر قادر هستند که    4که این    سازدفروشی را متأثر می فروشی و خرده مسیر عمده، تولید بخش عمده

 .درصد اثرگذاری را تبیین نمایند   45حدود 
 

 فروشی فروشی و خرده عمده بر بخش    ساخت آهن و فوالد پایه مسیرهای مهم اثرگذاری بخش  (.  9جدول ) 
اثرات  درصد 

جانبه به  همه
 اثرات کل 

(2(÷)5(=)6 ) 

اثرات همه  
جانبه  

(4(×)3(=)5 ) 

ضرایب  
 ( 4فزاینده )

مستقیم اثر 
(3 ) 

 اثرات کل 
)ضرایب فزاینده  

 کل( 
(2 ) 

 مسیرهای اولیه 

15/41 0662/0 7443/1 0380/0 1609/0 𝐴𝐴32   →   𝐴𝐴51 
70/1 0027/0 0332/2 0013/0  𝐴𝐴32   → 𝐹𝐹1  → 𝐻𝐻𝐻𝐻10  →     𝐴𝐴51 
07/1 0017/0 7481/1 0010/0  𝐴𝐴32   → 𝐴𝐴10   →     𝐴𝐴51 
02/1 0016/0 9999/1 0008/0  𝐴𝐴32   → 𝐹𝐹1  → 𝐻𝐻𝐻𝐻9  →     𝐴𝐴51 

 
 . (A51فروشی )خرده فروشی عمده ( به A32: از ساخت آهن و فوالد پایه )1مسیر 

A26 

1 

A9 

1/020/00161/99990/0008

25 

به عنوان  (  A26های حاصل از پاالیش نفت ) ساخت کُک و فراوردهاثرگذاری مهم از بخش  مسیر  یک    تنها
قابل شناسایی است که این مسیر   به عنوان مقصد  ( A9)استخراج نفت خام و گاز طبیعی  مبدأ بر بخش 

های نفتی را بر بخش استخراج  فرآورده   درصد کل اثرگذاری بخش کک و  86/99تنهایی قادر است  به 
 . نفت خام و گازطبیعی توضیح دهد 

 

 خام و گازطبیعی های نفتی بر استخراج نفت بخش کک و فرآورده مسیرهای مهم اثرگذاری  (.  8جدول ) 
اثرات  درصد 

جانبه به  همه
 اثرات کل 

(2(÷)5(=)6 ) 

اثرات همه  
جانبه  

(4(×)3(=)5 ) 

ضرایب  
 ( 4فزاینده )

مستقیم اثر 
(3 ) 

 اثرات کل 
)ضرایب فزاینده  

 کل( 
(2 ) 

 مسیرهای اولیه 

86/99 7822/0 0396/1 7524/0 7833/0 𝐴𝐴26   →   𝐴𝐴9 
 

 خام و گازطبیعیهای نفتی بر استخراج نفت بخش کک و فرآورده مسیرهای مهم اثرگذاری  (.  4)   شکل 

 
 فروشیفروشی و خردهعمدهبر بخش   فوالد پایه بخش ساخت آهن و  (. تأثیر کاهش صادرات  5)

  4کاهش صادرات ساخت آهن و فوالد پایه از  (،  5( و شکل )9های مندرج در جدول ) بر اساس یافته 
مسیر قادر هستند که    4که این    سازدفروشی را متأثر می فروشی و خرده مسیر عمده، تولید بخش عمده

 .درصد اثرگذاری را تبیین نمایند   45حدود 
 

 فروشی فروشی و خرده عمده بر بخش    ساخت آهن و فوالد پایه مسیرهای مهم اثرگذاری بخش  (.  9جدول ) 
اثرات  درصد 

جانبه به  همه
 اثرات کل 

(2(÷)5(=)6 ) 

اثرات همه  
جانبه  

(4(×)3(=)5 ) 

ضرایب  
 ( 4فزاینده )

مستقیم اثر 
(3 ) 

 اثرات کل 
)ضرایب فزاینده  

 کل( 
(2 ) 

 مسیرهای اولیه 

15/41 0662/0 7443/1 0380/0 1609/0 𝐴𝐴32   →   𝐴𝐴51 
70/1 0027/0 0332/2 0013/0  𝐴𝐴32   → 𝐹𝐹1  → 𝐻𝐻𝐻𝐻10  →     𝐴𝐴51 
07/1 0017/0 7481/1 0010/0  𝐴𝐴32   → 𝐴𝐴10   →     𝐴𝐴51 
02/1 0016/0 9999/1 0008/0  𝐴𝐴32   → 𝐹𝐹1  → 𝐻𝐻𝐻𝐻9  →     𝐴𝐴51 

 
 . (A51فروشی )خرده فروشی عمده ( به A32: از ساخت آهن و فوالد پایه )1مسیر 

A26 

1 

A9 
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 	.)A51( به عمده فروشی خرده فروشی )A32( مسیر 1: از ساخت آهن و فوالد پایه

به 	   F1 از  و   )F1(کارکنان خدمات  جبران  به   )A32( پایه  فوالد  و  آهن  ساخت  از   :2 مسیر 

)A51( به عمده فروشی و خرده فروشی HU10 و از )HU10( دهک دهم خانوار شهری
کانی های فلزی آهنی )A10( و از 	  مسیر 3: از ساخت آهن و فوالد پایه )A32( به استخراج 

)A51( به عمده فروشی و خرده فروشی A10
خدمات 	  جبران  به   )A40( یلر  تر نیم  یلرو  تر موتوری،  نقلیه ی  وسایل  ساخت  از   :4 مسیر 

و  فروشی  به عمده   HU9 از  و   )HU9( نهم خانوار شهری به دهک   F1 از  و   )F1( کارکنان
)A51( خرده فروشی

26 

به دهک دهم خانوار    F1( و از  F1)( به جبران خدمات کارکنانA32: از ساخت آهن و فوالد پایه )2مسیر  
 ( A51فروشی )به عمده فروشی و خرده   HU10( و از HU10شهری )

به عمده    A10( و از  A10های فلزی آهنی )( به استخراج کانیA32آهن و فوالد پایه ): از ساخت  3مسیر  
 (A51فروشی )فروشی و خرده 

( و  F1) ( به جبران خدمات کارکنانA40ی موتوری، تریلرو نیم تریلر ): از ساخت وسایل نقلیه 4مسیر 
 (A51فروشی )خرده به عمده فروشی و  HU9( و از HU9به دهک نهم خانوار شهری ) F1از 

 
 فروشی فروشی و خرده عمده بر بخش    ساخت آهن و فوالد پایه مسیرهای مهم اثرگذاری بخش  (.  5)   شکل 

 
 جمع بندی و نتیجه گیری. 5

ای از یک سو و تحول در  صنعتی و گسترش تولیدات انبوه کارخانه حجم تجارت جهانی با وقوع انقالب  
قابل حمل رشد  دیگر  سوی  از  دریایی  کشورها  مالحظه ونقل  برخی  در  تجارت  ترکیب  لکن،  داشت  ای 

نامتقارن بود. بدین ترتیب به مرور زمان، تجارت نامتقارن منابع طبیعی با کاالهای ساخته شده شکل  
زمر  در  نیز  ایران  و  تک گرفت  کشورهای  نفت ه  که  گرفت  قرار  عمدهمحصولی  بخش  سبد  خام،  از  ای 

داد. تبعات نامطلوب اتکای درآمدهای ارزی کشور به نفت نیز در شرایط  صادراتی کشور را تشکیل می
محصولی  های توسعه، راهکار رهایی اقتصاد از دام تک تحریمی بیش از پیش آشکار گردید و در برنامه 

درات غیرنفتی گره خورد. آمارهای رسمی حکایت از آن دارد که ارزش دالری صادرات  بودن به توسعه صا
میلیارد دالر افزایش یافته و بیش    7/44میلیارد دالر به    2/4از حدود    1397تا    1380غیرنفتی طی دوره  

 برابر شده است. 10از 
ایران کاهش کرونا،  ویروس  با شیوع  و  نمانده  باقی  منوال  به همین  در صادرات  سابقه بی   اما وضع  ای 

،  98در مقایسه با مدت مشابه سال    1399ماهه نخست سال    4که در  غیرنفتی را تجربه کرد به طوری 
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شکل 5- مسیرهای مهم اثرگذاری بخش ساخت آهن و فوالد پایه بر بخش عمده فروشی 
و خرده فروشی

جمع بندی و نتیجه گیری

کارخانه ای از یک سو  گسترش تولیدات انبوه  حجم تجارت جهانی با وقوع انقالب صنعتی و 
یایی از سوی دیگر رشد قابل مالحظه ای داشت لکن، ترکیب تجارت  و تحول در حمل ونقل در
با  طبیعی  منابع  نامتقارن  تجارت  زمان،  مرور  به  ترتیب  بدین  بود.  نامتقارن  کشورها  برخی  در 
گرفت  قرار  تک محصولی  کشورهای  زمره  در  نیز  ایران  و  گرفت  شکل  شده  ساخته  کاالهای 
نامطلوب  تبعات  می داد.  تشکیل  را  کشور  صادراتی  سبد  از  عمده ای  بخش  نفت خام،  که 
گردید  آشکار  پیش  از  بیش  تحریمی  شرایط  در  نیز  نفت  به  کشور  ارزی  درآمدهای  اتکای 
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صادرات  توسعه  به  بودن  تک محصولی  دام  از  اقتصاد  رهایی  راه کار  توسعه،  برنامه های  در  و 
که ارزش دالری صادرات غیرنفتی طی  گره خورد. آمارهای رسمی حکایت از آن دارد  غیرنفتی 
دوره 1380 تا 1397 از حدود 4/2 میلیارد دالر به 44/7 میلیارد دالر افزایش یافته و بیش از 10 

برابر شده است.
بی سابقه ای  کاهش  ایران  کرونا،  ویروس  شیوع  با  و  نمانده  باقی  منوال  همین  به  وضع  اما 
کرد به طوری که در چهار ماهه نخست سال 1399 در مقایسه با  در صادرات غیرنفتی را تجربه 
مدت مشابه سال 98، میزان صادرات در بخش معدن و صنایع معدنی 44 درصد، پتروشیمی 
28 درصدی مواجه شدند. در  کاهش  با  به طور متوسط  و سایر بخش های صنعتی  27 درصد 
بر  کرونا  ویروس  شیوع  تبعات  و  آثار   ،1399 سال  کل  در  روند  این  تداوم  فرض  با  مقاله،  این 
شده  برآورد  حسابداری  فزاینده  ضرایب  طریق  از  درآمد  یع  توز و  اقتصادی  بخش های  تولید 
کاهش  بر  را  تأثیر  بیشترین  که  صنعتی  زیربخش  پنج  صادرات  کاهش  اثرگذاری  مسیرهای  و 
بیشترین  که  صنعتی  زیربخش  پنج  بر  مبدأ(  بخش  )به عنوان  داشته اند  اقتصاد  کل  ستانده 
آسیب را متحمل شده اند )به عنوان بخش مقصد( با استفاده از رویکرد تحلیل مسیر ساختاری 

شده است. شناسایی 
کارکنان،  خدمات  جبران  کل،  ستانده  اوًال  که  دارد  آن  از  حکایت  حاضر  مقاله  یافته های 
کاهش  درآمد مختلط و مازاد عملیاتی به ترتیب به میزان 6/49، 3/84، 2/79 و 5/63 درصد 
 2/98 کاهش  و  شهری  خانوارهای  درآمد  درصدی   3/23 افت  دلیل  به  دیگر  سوی  از  و  یافته 
یافته  تغییر  شهری  خانوارهای  ضرر  به  درآمد  نهادی  یع  توز روستایی،  خانوارهای  درصدی 
است. نتایج فوق با حقایق مشاهده شده دنیای واقعی نیز سازگاری دارد زیرا بخش عمده ای 
از شهرها  را  تولید خود  و عوامل  یافته اند  استقرار  در مجاورت شهرها  کشور  از صنایع صادراتی 
کاهش  کارکنان،  کارکردی درآمد، مازاد عملیاتی و جبران خدمات  یع  توز تأمین می کنند لذا در 
که  به مراتب بیشتری در مقایسه با درآمد مختلط را تجربه می کنند. همچنین انتظار بر آن است 

کند. یع نهادی درآمد نیز به ضرر خانوارهای شهری تغییر  توز
کاهش صادرات پنج بخش اقتصادی مشتمل بر »ساخت مواد شیمیایی  ثانیًا به دلیل آنکه 
طبقه بندی  تجهیزات  و  ماشین آالت  نصب  و  تعمیر  »ساخت،  شیمیایی«،  فرآورده های  و 
و  کک  »ساخت   ،» یلر نیم تر و  یلر  تر موتوری،  نقلیه  وسایل  »ساخت   ،» دیگر جای  در  نشده 
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کاهش  آهن و فوالد پایه«، بیشترین سهم را در  فرآورده های حاصل از پاالیش نفت« و »ساخت 
ساختاری،  مسیر  تحلیل  رویکرد  کاربست  هنگام  به  لذا  دارند  اختیار  در  اقتصاد  کل  ستانده 
نیز  آن ها  از  یک  هر  مقصد  شدند.  لحاظ  شوک  مبدأ  به عنوان  فوق الذکر  اقتصادی  بخش های 
کاهش صادرات پنج بخش مبدأ  از  را  آسیب  که بیشترین  گرفته شد  فعالیت اقتصادی در نظر 

می شوند. متحمل 
و 	  گاز  تولید  بخش  بر  مسیر  دو  از  شیمیایی  فرآورده های  و  شیمیایی  مواد  ساخت  بخش 

دو  همان  طریق  از  کل  اثرات  درصد   95 حدود  و  می گذارند  اثر  گازی  سوخت های  یع  توز
مسیر توضیح داده می شود.

سه مسیر عمده با توضیح دهندگی 93 درصدی در ارتباط با تأثیر بخش ساخت، تعمیر و 	 
نصب ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر بر بخش آهن و فوالد پایه 

قابل شناسایی است.
بخش 	  بر  یلر  نیم تر و  یلر  تر موتوری،  نقلیه  وسایل  بخش  اثرگذاری  عمده  مسیر  هفت 

کل اثرات را توضیح می دهند. عمده فروشی و خرده فروشی حدودًا 54 درصد 
گازطبیعی از طریق 	  کک و فرآورده های نفتی بر استخراج نفت خام و  کل اثر بخش  تقریبًا 

یک مسیر قابل توضیح است.
چهار مسیر اثرگذاری بخش ساخت آهن و فوالد پایه بر بخش عمده فروشی و خرده فروشی 	 

کل دارند. که مجموعًا سهم حدود 45 درصدی در توضیح اثرات  شناسایی شده اند 

و  سو  یک  از  اقتصادی  تحریم های  اثر  در  دولت  مالی  منابع  شدید  محدودیت  به  توجه  با 
از  کشور  بانکی  شبکه  در  ناترازی  به دلیل  تسهیالت  اعطای  برای  بانکی  منابع  محدودیت 
وارد شده  یان های  ز برای جبران  از حمایت های بخش عمومی  ، استفاده هدفمند  سویی دیگر
برای شناسایی  مقاله حاضر می تواند  نتایج  اجتناب ناپذیر است.  کرونا  اثر شیوع  بر  اقتصاد  به 
یافته های  به  عنایت  با  گیرد.  قرار  استفاده  مورد  آسیب پذیر  نهادهای  و  اقتصادی  بخش های 
پیشنهاد  اقتصاد  کل  ستانده  بر  غیرنفتی  صادرات  کاهش  آثار  تخفیف  منظور  به  پژوهش  این 
شیمیایی،  فراورده های  و  شیمیایی  مواد  ساخت  بخش های  صادراتی  موانع  رفع  می گردد 
ساخت   ، دیگر درجای  نشده  طبقه بندی  تجهیزات  و  ماشین آالت  نصب  و  تعمیر  ساخت، 
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ُکک و فراورده های حاصل از پاالیش نفت،  ، ساخت  یلر یلر و نیم تر وسایل نقلیه ی موتوری، تر
اینکه  به  توجه  با  عالوه  به  گیرد.  قرار  دولت  اقدامات  اولویت  در  پایه  فوالد  و  آهن  ساخت  و 
پایه؛  فوالد  و  آهن  ساخت  لوله؛  شاه  طریق  از  گازی  سوخت های  یع  توز  ، گاز تولید  بخش های 
نفت  استخراج  موتورسیکلت؛  و  موتوری  نقلیه ی  وسایل  جز  به  خرده فروشی،  و  فروشی  عمده 
شده  اند،  متحمل  مبدأ  بخش های  صادرات  کاهش  از  را  آسیب  بیشترین  طبیعی؛  گاز  و  خام 
توجه  با  همچنین  گیرد.  قرار  اولویت  در  بخش ها  این  برای  حمایتی  اقدامات  می شود  پیشنهاد 
که دولت برنامه ای برای حمایت از خانوارها داشته باشد، پیشنهاد  به نتایج تحقیق در صورتی 
گیرد. الزم به ذکر است  تری نسبت به خانوار روستایی  قرار  می شود خانوار شهری در اولویت باال
کانال اثرگذاری  که به دلیل محدودیت ها و تنگناهای تحقیق، در این مقاله صرفًا یکی از ده ها 
و  شفاف تر  تصویر  ارائه  و  است  گرفته  قرار  بررسی  مورد  ایران  اقتصاد  بر  کرونا  ویروس  شیوع 
کید  گسترده تر و همه جانبه تری با تأ آثار شیوع این ویروس مستلزم انجام مطالعات  دقیق تری از 
، تغییر رفتار مصرفی خانوارها و تحول در ترکیب سبد محصوالت مصرفی،  کار بر وضعیت بازار 
گسترش  تحوالت جدی در شیوه های مختلف حمل و نقل، تعطیلی اجباری برخی فعالیت ها، 
از  که هر یک  آن است  اینترنتی، پویایی های پس انداز و سرمایه گذاری و نظایر  کسب وکارهای 

گیرد.  آتی قرار  آن ها می تواند محور مطالعات 
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