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 مقاله پژوهشی 

، 4موسوی هللا، سید حبیب3، حامد نجفی علمدارلو2خلیلیان صادق ، 1کیانی ده کیانی محمد
 5پورمحمدحسن وکیل

 1/4/1401 پذیرش: تاریخ  25/10/1399 دریافت: تاریخ

 چکیده
 شمار به اقتصادی نظام در اساسی عنصر سه برق( و فسیلی های سوخت )یعنی، انرژی و غذا آب،

 توستعه  بته  دستتیابی  راستای در آنها میان روابط به توجه لزوم بر ،المللی بین های ارشگز در که روند می
 غذا آب، پیوند بر گذارتأثیر گوناگون یها تکانه و مصرفی روندهای به توجه با .است شده تأکید پایدار

 اجزای از کدام هر سوی از انتقال قابل قیمتی اثرات ردیابی حاضر مطالعة اصلی هدف ،ایران رد انرژی و
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 از ،قیمت انتقال الگوهای به دستیابی برای د.بو قیمتی زای نبرو های تکانه با مواجهه در یکدیگر به پیوند
 بتا  ،فزاینتده  ضترایب  تجزیه رهیافت از  ،راستا این در د.ش استفاده (SAM) اجتماعی حسابداری ماتریس
 ةمطالع هدف مطابق اقتصادی نظام خالل در قیمتی تکانه توزیعی اثرت دادن نشان در آن قابلیت به توجه
 نظتر  در بتا  انترژی  و غتذا  آب، پیونتد  اقتصادی -فنی ضرایب محاسبة همچنین، . شد گرفته بهره ،حاضر
 در قیمتتی  ضرایب تنها نه که داد نشان نتایج .گرفت صورت اقتصادی های بخش یرسا با تعامالت گرفتن
 و استت   غیریکستان  صورت به قیمت انتقال بیانگر نیز دهش تجزیه حالت در بلکه ند،ا متفاوت کلی حالت
 کتامالا  نیتز  آنهتا  قیمتتی  هتای  کتنش  بتره   هستتند،  مختلفی های زیربخش دارای انرژی و غذا که آنجا از

 قابتل  های تفاوت غذا های بخش زیر بر انرژی های زیربخش قیمتی اثرات سخن، دیگر به  است متفاوت
 گیترد،  صتورت  قیمتتی  بضترای  بته  توجته  بدون اقتصادی گذاری سیاست چنانچه ،بنابراین دارند. توجه
 پتیش  که شود می پیشنهاد ،رو این از د.انجام می منفی تبعات به اقتصادی نظام خالل در غیرمستقی  اثرات
 توجته  با و گیرد قرار توجه مورد راهنما جداول صورت به قیمت انتقال نتایج اقتصادی، تسیاس اتخاذ از
 پذیرد. صورت مناسب گذاری سیاست احتمالی، تبعات به

 اقتصادی ساختار فزاینده، ضرایب تجزیه اجتماعی، حسابداری ماتریس :هاکلیدواژه

 JEL : Q21, Q25, Q43, R15, O13 بندیطبقه

 مقدمه

 یتن ا حیتات  حفت   کته  ،رستید  خواهتد  نفر یلیاردم نُه از بیش به 2050 سال تا ینزم یتجمع

 .(Finley and Seiber, 2014) است یانرژ و غذا آب، مطمئن و امن منابع وجود مستلزم یتجمع

 ،حتال  ینعت  در و ینتتر  یچیتده پ از یکتی  ارتباط همین و اند  مرتبط ه  به بسیار انرژی و غذا آب،

 از انترژی  .(Finley and Seiber, 2014) روست هروب آن با جامعه که است یمسائل ینتر یبحران

 پمپتاژ  و استتخرا   ،ینهمچنت  و غتذا  یتع توز و نقلو حمل برای که است یدتول های نهاده ترین مه 

 آب .(Flammini et al., 2014; Fulton and Cooley, 2015) گیرد می قرار استفاده مورد آب

 نقتش  یانترژ  یتد تول ،همچنتین  و ییغذا مواد تأمین یرهزنج و یکشاورز محصوالت یدتول در نیز

 تتجتتار ینی،شهرنشتت ی،اقتصتتاد توستتعه ،دیگتتر طتترف از .(FAO, 2011) دارد مهمتتی بستتیار

 پیونتد  شتدت  بتر  یمتی اقل و فناورانته  فرهنگتی،  ییراتتغ و ییغذا یها ی رژ یگوناگون ی،الملل ینب

 بترای  .(Hoff, 2011) یابتد  متی  افتزایش  عنصر سه این برای تقاضا و دافزای می انرژی و غذا آب،
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 کنتد  متی  مصترف  را جهتان  در موجتود  انترژی  از درصتد  ستی  حتدود  غذا ةعرض و یدتول نمونه،

(Sims, 2011). 

 در نتد توا متی  انترژی  و غتذا  آب، بترای  تقاضتا  افتزایش  اگرچته  د،شت  گفته آنچه به توجه با

 شترایطی  در بستا  چته  سته  ایتن  میتان  قتوی  پیوند اما ،دشبا آفرین نقش اجتماعی رفاه و توسعه فرآیند

 بته  .ستازد   درگیتر  را توستعه  حتال  در و یافتته  توسعه از  اع مختلف کشورهای و ودش برانگیز چالش

 عفضت  و شتدت  بتا  پیونتد  اجتزای  سایر بر شود، اخالل دچار پیوند از جزء هر چنانچه سخن، دیگر

 ،دیگتر  ستوی  از و انترژی  و غذا آب، میان پیوند ،سو یک از باید ،بنابراین .دگذار می تأثیر متفاوت

 بگتذارد،  تتأثیر  اقتصادی نظام بر و ندک سرایت دیگر جزء دو به جزء یک از تواند می که اختالالتی

 بتروز  و تشتری   ایتران  در انترژی  و غتذا  آب، میان پیوند ،ادامه در رو، این از .گیرد قرار توجه مورد

 موجتود  ادبیتات  بتر  مروری تحقیق، اصلی پرسش طرح با ،سپس .شد خواهد بررسی آن در اختالل

 استاس  بر و شود می مطرح الؤس پاسخ به یافتن دست برای مناسب تحقیق روش و گیرد می صورت

 د.ش خواهد ارائه پیشنهادها و گیری نتیجه تحلیل، نیز و آمده دست هب نتایج ،آن

 ستو،  یک از است. خورده گره ه  به پیچیده ای گونه به ایران در انرژی و غذا آب، پیوند

 بترای  انترژی  رفصت م ،دیگتر  سوی از و شده آب منابع از زیادی بخش ةتخلی به منجر غذا تولید

 تولیتد  مصتارف،  ستایر  و غتذا  نقلو حمل ،ها گلخانه کردن گرم کشاورزی، آالت ماشین سوخت

 ترازنامه در موجود آمار آخرین اساس بر که ای گونه به است، کرده وابسته انرژی به بسیار را غذا

 استت  ختام  نفت بشکه میلیون 4/1195 معادل ایران در انرژی نهایی مصرف ،(1396 )سال انرژی

 معتادل  انترژی  از حجت   ایتن  ،شتود  گرفتته  نظر در دالر 55 معادل خام نفت بشکه هر چنانچه که

 حتدود  کشتاورزی  بختش  در انترژی  مصرف سه  ،مقدار این از شود. می دالر میلیارد 65 حدود

 رغت   علتی  که ستا حالی در این .(MOE, 2017) ستباال بسیار یرقم که است دالر میلیارد سه

 بترق  انترژی  از غتذا  تولیتد  بترای  مصترفی  انترژی  از زیادی بخش ،طبیعی گاز و خام نفت وجود

 ،1 نمتودار  در شتود.  متی  استحصتال  آب انترژی  از نیتز  برق انرژی ةعمد بخش و آید می دست هب

 کته  گونته  همتان  .استت  شتده  داده نشتان  نیترو  وزارت هتای  نیروگتاه  تفکیک به برق انرژی تولید
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 مگتاوات،  11934 )حتدود  نیترو  وزارت هتای  نیروگاه برق تولید میزان بیشترین ،شود می مالحظه

 .دگیر می صورت آبی  های نیروگاه طریق از کشور( برق تولید کل درصد 36 تقریباا

 
  (MOE, 2017) نیرو وزارت مأخذ:  

 )مگاوات( 1396 سال در نیرو وزارت های نیروگاه تفکیک به برق انرژی تولید -1 نمودار

 در انترژی  مصترف  بیشتترین  انترژی،  هتای  حامتل  میتان  از ،2 نمودار مطابق این، بر افزون

 نیتاز  از درصتد  42 ،شتود  متی  مالحظه که گونه همان د.گرد بازمی برق انرژی به کشاورزی بخش

 تولیتد  در انترژی  تنهتا  نته  ،بنتابراین  شود. می تأمین برق یانرژ طریق از انرژی به کشاورزی خشب

   .است متفاوت نیز غذا تولید در انرژی مختلف های حامل سه  بلکه ،دارد اهمیت غذا
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  (MOE, 2017) نیرو وزارت مأخذ:

 (1397) کشاورزی بخش در انرژی های حامل مصرف -2 نمودار

 قابتل  بختش  ،ایتران  در فسیلی های  سوخت انواع وفور رغ  به ،2 و 1 نمودارهای اساس بر

 ةعمتد  بختش  کته  شتود  می تأمین برق انرژی طریق از کشاورزی بخش مصرفی انرژی از توجهی

 نظتر  بته  استت  ممکتن  ،اول نگتاه  در ،بنابراین شود. می تأمین آبی برق های نیروگاه طریق از نیز آن

 در جتدی  مستئله  ،ایتران  در طبیعی صورت به موجود فسیلی ایه سوخت منابع به توجه با که رسد

 تتأمین  محیطتی،  زیستت  های آلودگی از نظر صرف اما ،باشد نداشته وجود کشور در انرژی زمینه

 اقتصتاد  بترای  جتدی  مستئله  یتک  آبتی  برق های نیروگاه توسط برق انرژی از توجهی قابل بخش

 چته  و مستقی  صورت به انرژی تأمین در تییاهم چه آب که است واض  پر ،بنابراین است. ایران

 غتذای  تولیتد  بتر  نیتز  مستتقی   صورت به آب اما دارد. غیرمستقی  صورت به غذا تولید در تییاهم

 تترین  بزرگ غذا تولید ابتدایی بخش عنوان به کشاورزی بخش ،3 نمودار اساس بر دارد. اثر خام

  است. اقتصادی های بخش میان در آب منابع کننده مصرف
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  (IWRMC, 2017) ایران آب منابع مدیریت شرکت مأخذ:

 (1381-1395) شرب و صنعت کشاورزی، های بخش میان آب مصارف -3 نمودار

 کشتاورزی  بختش  در آب عمنتاب  درصتد  نتود  از بتیش  ،شتود  متی  مالحظته  که گونه همان

 توجته  متورد  جتدی  صورت به باید انرژی و غذا آب، پیوند نیز حیث این از که شود می مصرف

 گیرد. قرار

 در چته  و دنیتا  در چته  انرژی و غذا آب، هایپیوند اهمیت د،ش گفته تر پیش آنچه اساس بر

 بته  یدسترست  ینتضتم  از یمتعتدد  هتای  چتالش  ژیران و غذا ،آب های حوزه اما .شد مشخص ایران

 منظتور  بته  متقابتل  روابتط  یتن ا ییشناستا  ،رو ایتن  از دارنتد.  همتراه  بته  را ها یمتق یثبات یب تا خدمات

 شتود  هپرداختت  نبدا مند نظام صورت به باید که ،دارد یادیز یتاهم یاحتمال یها تنش از یریجلوگ

(Bazilian et al., 2011)، که هستند متصل ه  به ای گونه به انرژی و غذا آب، های منظا کهچرا 

 .(Dargin et al., 2020) دارد یگتر د های منظا بر یرمستقی غ یا ی مستق تأثیر نظام یک در اختالل

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

0

10

20

30

40

50

60

70
مصرفکشاورزي مصرفشرب مصرفصنعت



...... افزايش قيمت آب، غذا و یاثرات توزيع یبررس    

213 

 از یاریبست  در زیتادی  یمنفت  و یاجتمتاع  اثترات  کته  ستت ها قیمت اصالح اختالالت این از یکی

 توزیتع  و یصتخصت  ییتر تغ باعتث  یانترژ  یمتق یشافزا نمونه، برای .(WEF, 2011) دارد مناطق

 غتذا  یمتت ق ،همچنتین   بود خواهد تر گران آب انتقال و  استخرا که ای گونه به ،شد خواهد آب

 .(Zilberman et al., 2008) باشد داشته یمنف یعیتوز اثرات است ممکن و دهد یم یشافزا را

 میتان  روابتط  ،آن در کته  است کشورهایی از یکی ایران شد، گفته تر پیش که گونه همان

 از ناشتی  قیمتی های تکانه ،همچنین است. خورده گره ه  به پیچیده ای گونه به انرژی و غذا آب،

 دپیون در اختالل نوعی سخن، دیگر به و شده تجربه گذشته سالیان در غذا و انرژی یارانه کاهش

 آب، میان پیوند در قیمتی های تکانه اثرات ردیابی ،بنابراین است. کرده ایجاد انرژی و غذا آب،

 جبتران  بترای  هت   طتور  همتین  و باشد بااهمیت و مفید گذاری سیاست برای تواند می انرژی و غذا

 پرسشتی  رو، ایتن  از .باشد داشته خانوارها و ها فعالیت از  اع اقتصادی نظام بر تواند می که یتبعات

 نحتوی  چته  بته  انرژی و غذا آب، قیمت افزایش اثرات» آنکه از است عبارت شود، می مطرح که

 بتا  توان می که دارد را ویژگی این ک  دست آن پاسخ یافتن و  «شود؟ می منتشر اقتصادی نظام در

 هتا  خستارت  و صتدمات  جبران صدد در و تعدیل را احتمالی تبعات و آثار ،اقتصادی ریزی برنامه

 برخی به ،است شده بررسی مختلف های جنبه از انرژی و غذا آب، پیوند اینکه به توجه با برآمد.

 (.1 )جدول شود می پرداخته پی در مطالعات این از

 حیطتته در انتترژی و غتتذا آب، پیونتتد قیمتتتی ایبضتتر بررستتی کتته استتت یتتادآوری شتتایان

 از مهندستی  علتوم  در بیشتتر  کته  فنتی  ضترایب  خالفبتر  ستخن،  دیگر به است. اقتصادی های بررسی

 استت.  اقتصتادی  تحقیقتات  قلمترو  در قیمتی اثرات تحلیل ،شود می بررسی زیست محیط و آب جمله

 در ،باشتد  کترده  بررستی  را جتزء  سته  هر متقابل اثرات یکپارچه صورت به که ای مطالعه زمینه، این در

 ستازی هدفمند بته  مربتوط  مطالعات در ویژه به دو به دو صورت به همه، این با .نشد یافت تحقیق ادبیات

 در کته  گرفتته  صتورت  هتایی  پتژوهش  ،محیطی زیست مطالعات تحقیق ادبیات در ،همچنین و ها یارانه

 .است هشد اشاره حاضر مطالعه با بیشتر قرابت دارای مطالعات این از برحی به ،1 جدول
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 انرژی و غذا آب، با ارتباط در داخلی مطالعات -1 جدول
 نتایج الگو بررسی مورد موضوع نویسندگان

 مقدم اکبریپیرایی و 

(Piraee and Akbary 

Moghaddam, 

2005) 

 بخش یارانه کاهش اثر

 بر )زراعت( کشاورزی

 تولید

 عمومی تعادل

 محاسبه قابل
(CGE) 

 )فعالیت کشاورزی بخش یارانه کاهش

 منفی اثر ها بخش کلیه تولید بر زراعت(

 گذاشت. خواهد

 و آبادی فیض مقیمی

 شاهنوشی
(Moghimi 

feyzabadi and 

Shahnoushi, 2012) 

 سوخت یارانه حذف آثار

 سطوح و هزینه تولید، بر

 قیمت

 عمومی تعادل
 محاسبه قابل

(CGE) 

 قیمت ،فسیلی های سوخت یارانه حذف با

 مختلف های بخش تولیدی کاالهای

 قیمت افزایش باالترین که ،یابد می افزایش

 .است نفتی های فرآورده بخش به مربوط

 همکاران و صادقی

(Sadeghi et al., 

2014) 

 کردن نقدینه آثار

 شاخص بر برق های یارانه

 ها قیمت

 عمومی تعادل

 محاسبه قابل
(CGE) 

 عمومی سط  برق، قیمت افزایش با

 فزاینده طور به ها شاخص و ها قیمت

 یابد. می افزایش

 همکاران و اللهی نعمت

(Nematollahi et al., 

2015) 

 یارانه هدفمندسازی آثار

 بر انرژی های حامل

 های فعالیت تولید،

 قیمت افزایش تولیدی،
 خدمات و کاالها

 عمومی تعادل

 محاسبه قابل
(CGE) 

 سبب انرژی های حامل هدفمندسازی

 کاهش و خدمات و کاالها قیمت افزایش

 شود. می کنندگان مصرف مصرف

 ابویی مهریزی و همکاران

( Abouei Mehrizi 

et al., 2018) 

 از ناشی توزیعی آثار

 های حامل قیمت افزایش

 ایران در انرژی

 ستانده-داده
(I-O) 

 انرژی های حامل قیمت تدریجی اصالح

 دارد. کمتری توزیعی آثار

 همکاران و شهرکی

(Shahraki et al., 

2017) 

 زیسادفمنده اتراث

 رب یزکشاور آب یارانه

 و یزکشاور بخش

 خانوارها مصرف

 عمومی تعادل

 محاسبه قابل
(CGE) 

 افزایش باعث کشاورزی آب یارانه کاهش

 کشاورزی بخش در تولید های هزینه و قیمت

 کشاورزی بخش تولید ،نتیجه در و دشو می

 در ریال( میلیارد 109636) درصد -73/0 از

 104557) درصد -33/5 به اول یسناریو
 کاهش شش  یسناریو در ریال( میلیارد

 یابد. می

 پژوهش های یافته مأخذ:
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 جنبته  از بیشتتر  داخلتی  مطالعتات  در حاضتر  مطالعه بحث مورد مسئله ،1 جدول اساس بر

 یستازی هدفمند اثتر  در کشتاورزی  محصتوالت  و انترژی  هتای  حامتل  قیمتت  افتزایش  اثر بررسی

 بختش  بتر  انترژی  بختش  قیمتتی  آثار ،مطالعات این در .است شده تحلیل غذا و انرژی های یارانه

  گرفتته  قترار  توجته  متورد  اقتصادی های بخش سایر بر کشاورزی بخش قیمتی آثار یا کشاورزی

 نظتام  بتر  کته  تتوزیعی  اثترات  و ضترایب  تجزیته  گرفتته  صتورت  مطالعات از کدام هیچ در است.

 پوشتش  حاضتر  مطالعته  در خت   ایتن  ،ترتیب بدین .است نشده بررسی ،دگذار می رتأثی اقتصادی

 بتر  پیونتد  جتزء  سته  از کتدام  هتر  قیمتتی  اثرات که است این در آن اهمیت ک  دست و هشد داده

 ای گونته  بته  ،آن تبتع  بته  و شتود  متی  بررستی  اقتصادی نظام اجزائ سایر گرفتن نظر در با دیگری

   .پرداخت گذاری سیاست به توان می تر دقیق

 مطالعتات  از ای دستته  انتد.  پرداختته  مسئله به جنبه دو از خارجی مطالعات ،دیگر فطر از

 مستئله  بته  فنتی  صتورت  به ،موارد بیشتر در و کرده بررسی را انرژی و غذا آب، ارتباطی رویکرد

 از انتد  عبتارت  دیگتر  ةدستت  و  انتد  داشتته  ورود قیمتتی  هتای  تکانته  ةمستئل  به ه  گاهی و  پرداخته

 از ای پتاره  به توان می ،راستا این در اند. کرده بررسی را قیمت گیری شکل سازوکار که مطالعاتی

 .کرد اشاره 2 جدول شرح به خارجی مطالعات
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 انرژی و غذا آب، با ارتباط در خارجی مطالعات -2 جدول

 نویسندگان
 موضوع

 بررسی مورد
 نتایج الگو

 بخشوده و زاده فر 
(Farajzadeh and 

Bakhshoodeh, 
2015) 

 و یاقتصاد یامدهایپ
 حذف یطیمح زیست
 یانرژ یها یارانه

 عمومی تعادل
 محاسبه قابل
(CGE) 

 همان یا ها یمتق یکل سط  ی،انرژ یها یارانه حذف با
 یه،اول سط  با یسهمقا در 1کننده مصرف قیمت شاخص

 یابد. یم یشافزا درصد ده از یشب

 همکاران و نیلسن
(Nielsen et al., 

2015) 

 یها سوخت یدتول اثرات
 یی،غذا یتامن بر یستیز

 آب و یانرژ

 ستانده -داده

(I-O) 

 یشافزا موجب اتانول تولید برای شده یاریآب یشکرن کشت
 شود یم یماالو از یمجاز آب صادرات

 همکاران و کوچوکوار
(Kucukvar et al., 

2016) 

 سطوح ساختن آشکار
 تأمین یرهزنج

 ستانده -داده

(I-O) 

 در ییرتغ عامل ترین یاصل عنوان به آب و گاز برق، بخش
 بخش و شده یهتصف نفت و کک بخش و یمیاقل ییراتتغ

 در یانرژ از استفاده یاصل عامل یا هسته سوخت
 است. باالدست عرضه یها یرهزنج

 همکاران و ژو
(Zhou et al., 

2017) 
 ها یمتق اصالح یساز یهشب

 ماتریس
 حسابداری
 اجتماعی

(SAM) 

 اثر یک یجادا باعث یکشاورز آب یمتق یشافزا
 یشافزا ،بنابراین شود. یم مختلف یها بخش در یا یرهزنج
 محصوالت یمتق یشافزا به منجر آب تیمق واحد یک

 و واحد 018/0 و 03/0 با ،یبترت به ،یصنعت و یکشاورز
 واحد 005/0 میزان به کننده مصرف یمتق شاخص

 شود. می

 همکاران و گافی ال
(El Gafy et al., 

2017) 

 و طیارتبا یکردهایرو
 رامترهایپا ارتباطی عدم
 یاقتصاد و یانرژ آب،
 ینهبه کشت یالگو یبرا

 ستانده -داده

(I-O) 

 یقطر از آن اعمال و رویکرد ینبهتر ارتباطی یکردرو
 یالگو ییشناسا یبرا جامع روش یک غذا و آب ارتباط
 و کاهش را یانرژ و آب مصرف که است ینهبه کشت
 .دهد یم یشافزا را یکشاورز خالص بازده
 

 همکاران و اُون
(Owen et al., 

2018) 

 بر یمبتن یها بحسا
 غذا و آب ی،انرژ مصرف

 های سال در انگلستان یبرا
 2013 تا 1997

 ستانده -داده

(I-O) 

 تعامل یبررس یبرا 2ستانده -داده لیتحلو یهتجز یها شیوه
 در و مختلف نقاط در ییغذا مواد و آب ی،انرژ اثرات ینب

 است. مناسب عرضه یها یرهزنج طول

 لُپ
(Llop, 2018) 

 قیمتی ضرایب تجزیه
 یانرژ بر یاتمال

 ماتریس
 حسابداری
 اجتماعی

(SAM) 

 و دارد یینها یمتق و یدتول در ییسزا هب تأثیر یانرژ یمتق
 های ینههز بر نامتقارن یاتتأثیر یانرژ مختلف اشکال
 د.ندار کنندگان مصرف و ها بخش

 پژوهش های یافته مأخذ:

                                                                                                                                   
1. Consumer Price Index (CPI) 

2. Input-Output (I-O) 
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 و دارنتد  تأکیتد  انترژی  و غتذا  آب، ارتبتاطی  رویکرد بر یادشده المللی بین مطالعات ةهم

 بته  ،مطالعتات  ایتن  از بستیاری  در دارد. وجتود  ءجز سه این میان زیادی ارتباط که ندده می نشان

 همتین  در .استت  شتده  اشتاره  نیتز  قیمتتی  هتای  تکانه اثر در انرژی و غذا آب، توأمان پذیریتأثیر

 کشتاورزی  آب قیمتت  افتزایش  ای زنجیره اثرات بر (Zhou et al., 2017) همکاران و ژو راستا،

 تنهتا  نته  کشتاورزی  آب قیمتت  افتزایش  که دادند نشان و کردند اشاره کشاورزی محصوالت بر

 هزینته  شتاخص  افتزایش  بته  منجر بلکه ،دهد می افزایش را کشاورزی محصوالت قیمت شاخص

 همکتاران  و کوچوکتوار  کنتد.  متی  تأکیتد  منتد  نظام نگرش به توجه بر لزوماا که ،شود می زندگی

(Kucukvar et al., 2016) عامل ترین یاصل عنوان به آب و گاز برق، های بخش که دادند نشان 

 یاهستته  ستوخت  بختش  و شتده  یهتصتف  نفتت  و کتک  بخش همچنین،و یمیاقل ییراتتغ در ییرتغ

 شاهد موضوع این .ندرو می شمار به باالدست عرضه یها یرهزنج در یانرژ از استفاده یاصل عامل

 نظتام  بتر  اوتمتفت  اثترات  دتوانت  متی  ،تتأمین  زنجیتره  طول در که است ضرایب تجزیه بر دیگری

 لُتپ  ،تتوزیعی  اثترات  بررستی  و قیمتتی  ضترایب  تجزیه قالب در رو، این از د.باش داشته اقتصادی

(Llop, 2018) نظتام  بتر  متفتاوت  اثترات  انترژی  مختلتف  هتای  متل حا از کتدام  هتر  که داد نشان 

 ممکن انرژی های حامل انواع از یکی قیمت افزایش سخن، دیگر به :گذارد می جای بر اقتصادی

 دیگتر  انترژی  حامتل  قیمتت  افتزایش  آنکه حال د،بگذار تأثیر اقتصادی های بخش بر صرفاا است

 و غتذا  آب، میتان  روابتط  کته  است برآن حاضر مطالعه ،بنابراین باشد. اثرگذار خانوارها بر بیشتر

 حستابداری  متاتریس  از استتفاده  بتا  ،مشتخص  صتورت  بته  و عمتومی  تعتادل  رویکترد  با را یانرژ

 روابتط  هت   کته  استت  این گذشته مطالعات به نسبت حاضر ةمطالع حسن د.کن بررسی 1اجتماعی

 هت   د،گیتر  متی  نظتر  در اقتصتادی  -فنتی  ضترایب  لحتا   بته  را انترژی  و غتذا  آب، میان دوطرفه

 حاضتر،  ةمطالعت  هتای  تحلیتل  انجتام  پایان در د.کن می بررسی را قیمتی تکانه اثرگذاری سازوکار

 اثترات  ،دیگتر  سوی از و یافت دست انرژی و غذا آب، ارتباطی ضرایب به سو، یک از توان می

                                                                                                                                   
1. Social Accounting Matrix (SAM) 
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 مثابتته بتته نهادهتتا و تولیتتد عوامتتل ،تولیتتد حستتاب ستته در را انتترژی و غتتذا آب، یقیمتتت تکانتته

 د.کر مشاهده اقتصادی نظام گاندهند تشکیل

 تحقیق روش

 یتا  جزئتی  تعتادل  روش بته  و مختلتف  هتای  مدل از استفاده با توان می را اقتصادی تحقیقات

 ،(I-O) ستتانده  -داده متدل  سته  شتامل  بخشتی  کتالن  عمتومی  تعادل .رساند انجام به عمومی تعادل

 اهتداف  به رسیدن برای است. 1محاسبه قابل عمومی تعادل و (SAM) اجتماعی حسابداری ماتریس

 در 2استتون  ریچتارد  توستط  نخستت،  کته  (SAM) اجتمتاعی  حسابداری ماتریس از ،حاضر تحقیق

 د.شتو  می استفاده ،شد داده توسعه 1979 سال در 4روند و 3پایات توسط ،بعدها و معرفی 1947 سال

 ، تولیتد  حستاب  آن میان، سته  از که تاس حسابپنج  دارای (SAM) اجتماعی حسابداری ماتریس

دو  و هستتند  زا درون هتا(  شترکت  و )خانوارهتا  نهادهتا  و ...( و سترمایه  و کتار  )نیروی تولید عوامل

 شوند. می گرفته نظر در زا برون های حساب عنوان به خار  دنیای و انباشت حساب

بترای   ریاضتی  روابتط  از استت  الزم، SAM از استتفاده  بتا  مختلف مسائل سازی مدلمنظور  به

 شوند: می محاسبه (1) رابطهطریق  از SAM در فزاینده ضرایب شود. استفاده فزاینده ضرایب محاسبه

 𝑋 = (𝐼 − 𝐴)−1𝐹 (1)                                                                                                     

 تولیتدات  برای (𝐹) نهایی تقاضای چنانچه که دهد می نشان تولید حساب برای رابطه این

 گتوی  پاستخ  تتا  یابتد  افتزایش  نیتز  (𝑋) اقتصادی تولیداتباید  یابد، افزایش اقتصادی های فعالیت

𝐼) ضرایب با تولید افزایش این که ،باشد شدهایجاد تقاضای − 𝐴)−1 (1) رابطته  شتود.  می انجام 

 لتف مخت هتای  حساب بین مبادالت 𝐴 شود. می شناخته 5لئونتیف )ارزشی( مقداری ةرابط عنوان با

                                                                                                                                   
1. Computable General Equilibrium (CGE) 

2. Richard Stone 

3. F. Graham Pyatt  

4. Jeffery I. Round 

5. W. Leontief 
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 استت.  SAM حستاب  سته  میتان  مبتادالت  بیانگر 𝐴 ماتریس که دهد می نشان نرمال صورت به را

′𝐴 ترانزپتوز  صورت به 𝐴 ماتریس چنانچه = 𝐵  شتناخته  قیمتت  متاتریس  عنتوان  بته  ،شتود  نوشتته 

 دریافتت  هتا  حستاب  ستایر  از حستاب  هتر  که است ای واسطه های نهاده قیمت بیانگر که ،شود می

 ةعتالو  بته  𝐵 ای واستطه  هتای  نهاده قیمت شاخص با است برابر حساب هر قیمت شاخص کند. می

 : 𝑉 افزوده ارزش

𝑃 = 𝑃𝐵 + 𝑉 (2)                                                                                                                

 نوشتت  ای گونته  بته  را (2) رابطته  توان می ،قیمت انتقال و زا برون های تکانه اثرات بررسی برای

 باشتد  زا( نبترو  )اقتالم  افتزوده  ارزش افتزایش  از ناشتی  ها حساب قیمت شاخص در تغییرات بیانگر که

(Miller and Blair, 2009; Pyatt and Round, 1998; Roland-Holst and Sancho, 1995): 

[

𝑝1
𝑝2
𝑝3
] = [

(𝐼 − 𝑏11) −𝑏21 0
0 𝐼 −𝑏32

−𝑏13 0 (𝐼 − 𝑏33)
]

−1

[

𝑣1
𝑣2
𝑣3
]  𝑃 = (𝐼 − 𝐵)−1𝑉 (3)                       

  𝑁 = (𝐼 − 𝐵)−1  𝑃 = 𝑁𝑉    

 از هتر کتدام   بته  را نبترو  فشار (𝑣) پولی واحد یک از چنانچه که دهد می نشان (3) رابطه

,𝑣1) هتا  نهاد و تولید عوامل تولید، حساب سه 𝑣2, 𝑣3) هتای  حستاب  قیمتت  شتاخص  شتود،  وارد 

,𝑝3 یادشده 𝑝2, 𝑝1 ،یافت. خواهد افزایش پولی واحد چند ،غیرمستقی  و مستقی  صورت به  

 ددهت  نمتی  نشتان  و کند می آشکار را جانبه همه ضرایب ااصرف 𝑁 فزاینده ضرایب اتریسم

 استاس  بتر  رو، ایتن  از د.شتو  متی  تخلیته  و توزیتع  ها حساب کدام خالل در ها تکانه اثرگذاری که

 Pyatt and) هستتند  تجزیته  قابتل  زیتر  صتورت  به 𝑁  ماتریس جانبه همه ضرایب ،تجزیه درویکر

Round, 1998): 

𝑀 = N1. N2. N3                                                                                              (4)     
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 ∆𝑃 = N1. N2. N3∆                (5)                                                                                     

      

.N3 های ماتریس N2. N1 است: زیر قرار به متفاوت تفاسیر دارای 

𝑁1 = [
(𝐼 − B11)

−1 0 0
0 Ι 0
0 0 (𝐼 − B33)

−1
] (6)                                                              

 شتاخص  افتزایش  بته  منجتر  زا برون تکانه چگونه که دهد می نشان 𝑁1 ماتریس اول ستون

 یتا  و تولیتد  عوامتل  قیمتت  شتاخص  بتر  یتتأثیر  هیچ افزایش این تمام شود. می تولیدکننده قیمت

 انتقتالی  متاتریس  بته  𝑁1 ماتریس ،دلیل ینهم به ندارد. خانوارها مختلف های گروه زندگی هزینه

 محدوده در فقط زا برون تکانه از ناشی قیمت افزایش   به دیگر سخن،است معروف بسته( )حلقه

  ماند. می باقی حساب همان

𝑁2 = [

𝐼 𝐵∗
21 𝐵∗

32𝐵
∗
21

𝐵∗
13𝐵

∗
32 Ι 𝐵∗

32

𝐵∗
13 𝐵∗

21𝐵
∗
13 Ι

] (7)                                                        

 چگونته  کته  دهتد  می نشان باز( حلقه )اثرات 𝑁2 ماتریس اول ستون قبل، حالت برعکس

 هتیچ  ولتی  ،گتذارد  می تأثیر ها خانوار زندگی هزینه و تولید عامل قیمت شاخص بر زا برون تکانه

 گذارد. نمی تولیدکننده قیمت شاخص افزایش بر یتأثیر

𝑁3 = [

(𝐼 − 𝐴∗13𝐴
∗
32𝐴

∗
21) 0 0

0 (𝐼 − 𝐴∗21𝐴
∗
13𝐴

∗
32) 0

0 0 (𝐼 − 𝐴∗32𝐴
∗
21𝐴

∗
13)

] (8)           

 قیمتت  افتزایش  کته  دهتد  متی  نشتان  کامتل(  بستته  حلقته  )اثترات  𝑁3 متاتریس  اول ستون

   گذارد. می تأثیر زا درون حساب سه بر چگونه تولید حساب یزا برون
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 حاضر تحقیق در اجتماعی حسابداری ماتریس کاربرد

 دیگتر  به است. ردیابی قابل SAM تولید حساب خالل در انرژی و غذا آب، میان روابط

 قیمتتی  رهیافت با توان می را یکدیگر بر آنها قیمتی اثرات و انرژی و غذا آب، میان پیوند سحن،

SAM د.کر محاسبه  

 و متاهیگیری  دامپتروری،  باغتداری،  و زراعتت  تولیتدات  شتامل  غذا ،رو پیش مطالعه در

 ،ختام  نفتت  یهتا  فترآورده  و کتک  یعی،طب گاز و خام نفت شامل نیز انرژی است  غذایی صنایع

 یتک  ذکتر  ،آب خصوص در است. آب ه  پیوند ءجز سومین و  است یعیطب گاز توزیع و برق

 .شتود  متی  وارد آب یعتوز خدمات صورت به صرفاا یمل یها حساب در آب است. ضروری نکته

 در ،شتود  یمت  عرضته  یگانرا یبااتقر یتصادقا یداتتول فرآیند در آب کهاز آنجا  سخن، یگرد به

 صتورت  بته  ،یعموم تعادل یالگوها یرسا و یاجتماع یحسابدار یسماتر و ستانده -داده جداول

 یتان م یونتد پ در یمتیق اثرات که رو پیش مطالعه در رو، این از .شود یم گرفته نظر در یتفعال یک

 غتذا  بر آب یمتق یشافزا اثر یرتفس هنگام که است ضروری شود، یم یبررس یانرژ و غذا آب،

وجتود   به توجه اب که است ، شایان یادآوریهمچنین .ه شودگرفت نظر در یاطاحت جانب ،یانرژ و

 استتفاده  آب ختدمات  از کته  هتایی  زیتربخش  و آب ختدمات  میان اقتصادی -فنی روابط منطقی

 هتای  فعالیتت  در استفاده مورد آب (پروکسی) جانشین عنوان به را آب خدمات توان می ،کنند می

 بتر  آب ختدمات  یمتت ق یشافزا (طلقم اثرات )نه ینسب اثرات ،دیگر بیان به د.کر لحا  مختلف

 را آب ختدمات  قیمتت  افتزایش  اثترات  توان می ،یعنی  اتکاست قابل انرژی و غذا های یربخشز

 هتر  ،قیمتت  افتزایش  توزیتع  نحتوه  خصتوص  در د.کر مقایسه ه  با صرفاا مختلف های فعالیت بر

 تتری  عمیق درک تواند می (1 شکل) اقتصادی نظام در انرژی و غذا آب، پیوند ءجز سه از کدام

  دهد. دست هب را

 شترح  بتدین  اقتصتادی  نظام در انرژی و غذا آب، قیمت افزایش توزیعی اثرات سازوکار

 از کتدام  هتر  بته  یارانته  کاهش یا مالیات افزایش از  اع ای هزینه زای برون فشار چنانچه که است

 انترژی(  )متثالا  ءجتز  آن تولیدکننتده  قیمتت  شتاخص  شتود،  وارد انترژی  غذا، آب، پیوند اجزای
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 تولیتد  فرآینتد  در غتذا(  و )آب دیگتر  جتزء  دو کته  آنجتا  از یابتد.  متی  افزایش مستقی  صورت به

 تولیدکننتده  قیمتت  شتاخص  کننتد،  می استفاده نهاده عنوان به انرژی از مربوط به آنها محصوالت

 از کتدام  هتر  قیمتت  افزایش آنکه به توجه با یابد. می افزایش غیرمستقی  صورت به نیز غذا و آب

 نهادهتا  هتا،  فعالیتت  ستایر  بتر  بلکته  پیونتد  اجتزای  دیگتر  بر تنها نه انرژی غذا و آب، پیوند اجزای

 در مختلتف  تتوزیعی  اثترات  گتذارد،  اثر می نیز سرمایه( و کار )نیروی تولید عوامل و )خانوارها(

 و گتذاری  سیاستت  در توانتد  متی  اثترات  ایتن  چگتونگی  درک کته  شود می ایجاد اقتصادی نظام

  باشد. مفید اثرات تعدیل

 𝑁 متاتریس  قالتب  در اجتزا  ستایر  بتر  جتزء  یتک  قیمت افزایش غیرمستقی  و مستقی  اثرات

.N1 های زیرماتریس به اثرگذاری سازوکار درک برای که است N2. N3 ایتن  در .شتود  می شکسته 

.N1 میان تمایز 1 شکل ،خصوص N2. N3 افتزایش  تتأثیر  اگتر  ،1 شکل به توجه با دهد. می نشان را 

 بتدین  جانبته  همته  ضتریب  یتا  𝑁 تجزیته  باشتد،  نظر مد 𝑁 آب یا غذا قیمت افزایش بر انرژی قیمت

 ستایر  یتا  انترژی  یتا  غتذا  از  اعت  اقتصتادی  هتای  فعالیتت  بر صرفاا 𝑁 از واحد 𝑁1 که: است صورت

  شتود  متی  شتناخته  «بستته  حلقته » عنتوان  بتا  اثر این گذارد. می اثر ساختمان یا خدمات مثالا ها فعالیت

 د،گتذار  می تأثیر تولید حساببر  تنها نه 𝑁 از واحد 𝑁2 است. تولید حساب محدوده در فقط ،یعنی

 تولیتد  حستاب  𝑁2 اثتر  مبتدأ  .تأثیرگتذار استت   نیز تولید عوامل و )خانوارها( ها نهاد حساب بر بلکه

 𝑁2 متاتریس  در توزیعی اثرات ،واقع در و  است تولید عوامل و نهادها حساب آن مقصد اما ،است

 در گوینتد.  متی  «بتاز  حلقه» اثرات رو، بدان این از .گردد برنمی ،ستا تولید حساب که أمبد به دیگر

 ،استت  انترژی(  )متثالا  تولیتد  حستاب  کته  أمبتد  از 𝑁 از واحد (𝑁3 1کننده عامل تعیین) 𝑁3 ،نهایت

 أمبتد  بته  ،نهایتت  در و کنتد  متی  اصتابت  تولیتد  عوامتل  و نهادهتا  هتای  حستاب  بته  شتود،  متی  شروع

 ستخن،  دیگر به   ودگذار می ، تأثیراست آن جزء ه  انرژی که تولید حساب بر خود و گردد برمی

   گویند. می «کامل بسته حلقه» اثرات 𝑁3 به رو، این از گذارد. می اثر اقتصادی نظام کل بر

                                                                                                                                   
1. determinant 
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𝑀 تتوان  متی  ،ضترایب  تفستیر  در ستهولت  برای اما = N1. N2. N3 رابطته  صتورت  بته  را 

 :(Llop, 2018) نوشت پذیر جمع

𝑀1 = (N1 − 𝐼)                                                                                                        (9) 

𝑀2 = N1(N2 − 𝐼)                                                                                             (10) 

𝑀3 = N1N2(N3 − 𝐼)                                                                                        (11) 

 بتاز  حلقته  اثرات خالص انتقالی، اثرات خالص بیانگر ،ترتیب به ،(11) و (10) (،9) روابط

 بهتتری  ریتصتو  1 شکل ،یادشده روابط بهتر برای درک هستند. کامل بسته حلقه اثرات خالص و

 .دهدمی نشانرا  ها اثرگذاری ةنحو از

 
 اجتماعی حسابداری ماتریس های حساب اساس بر اقتصادی نظام در قیمتی اثرات توزیع -1 شکل
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 کته  اجتمتاعی  حستابداری  متاتریس  آخترین  از ة حاضتر، مطالعت  اهتدف  بته  یابیدست برای

 شتده،  منتشتر  مجلتس  هتای  پتژوهش  مرکتز  توستط  1393 ستال  در و استت  1390 سال به مربوط

 فعالیتت  71 در فعالیت 71 صورت به 1390 سال اجتماعی حسابداری ماتریس .است شده استفاده

 عوامتل  ،همچنتین  و روستایی و شهری درآمدی های دهک تفکیک به خانوارها ،آن در که است

 عملیتانی(  )مازاد سرمایه و مختلط( درآمد کارکنان، خدمات )جبران کار نیروی تفکیک به تولید

 بانک توسط 2009 سال در که SimSipSAM افزار نرم از ،محاسبات انجام ، برایهمچنین است.

 .است شده استفاده ،هشد عرضه جهانی

 بحث و نتایج

 ،3 جتدول  در .است شده تدوین جدول پنج قالب در حاضر مطالعه از آمده دست هب نتایج

 نشتان  جانبته  همته  ضترایب  تجزیه 7 تا 4 جداولدر  و انرژی غذا، آب، میان ارتباط کلی وضعیت

 ضترایب  هتا  ستتون  و هتا  بخش )محصوالت( تولیدات ضرایب سطرها ،3 جدول در د.شو میداده 

 انترژی  و غتذا  آب، میتان  فنی روابط چگونگی سخن، دیگر به دهند. می نشان را تولید های هنهاد

 تقاضتای  )ریتال(  واحتد  یک چنانچه ،3 جدول نتایج اساس بر .است مشاهده قابل جدولاین  در

 بختش  ایتن  تولیتدات  یابد، افزایش باغداری و زراعت بخش گذاری( سرمایه افزایش )مثالا نهایی

 351/0 افتزایش  ،میتزان  ایتن  از دهد  پاسخ ایجادشده تقاضای افزایش به بتواند تا یابد می افزایش

 ،ترتیتب  همتین  بته  یترد. گ  متی  قترار  دامپتروری  بخش اختیار در تولید نهاده عنوان به )ریال( واحد

 قترار  آب بختش  و نفتتی  هتای  فترآورده  و کتک   بختش  اختیار در )ریال( واحد 066/0 و 040/0

 بختش  در نهتاده  عنتوان  بته  دامپتروری  بختش  تولیتدات  از واحد 084/0 ،دیگر طرف از گیرد. می

 و نفتتی  هتای  فترآورده  و کتک   بختش  تولیتدات  از ،ترتیتب  همتین  به شود  و می استفاده زراعت

 کند. می استفاده )ریال( واحد 021/0 و 145/0 میزان به آب بخش
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 انرژی و غذا آب، میان اقتصادی -فنی ضرایب -3 جدول

 
 آب انرژی غذا

 

  زراعت

  و

 باغداری

 ماهیگیری دامپروری
  صنایع

 غذایی

  خام نفت

  گاز و

 طبیعی

  و کک

  های فرآورده

 خام نفت

 برق

  توزیع

  گاز

 طبیعی

 آب

 
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 

A1 1/186 0/351 0/098 0/289 0/036 0/040 0/05 0/066 0/066 

A2 0/084 1/253 0/063 0/404 0/023 0/027 0/033 0/044 0/043 

A3 0/006 0/007 1/025 0/008 0/002 0/002 0/003 0/004 0/004 

A4 0/15 0/286 0/14 1/193 0/049 0/059 0/07 0/094 0/094 

A5 0/016 0/016 0/033 0/01 1/004 0/116 0/006 0/007 0/02 

A6 0/145 0/141 0/304 0/094 0/039 1/059 0/055 0/058 0/185 

A7 0/03 0/031 0/024 0/023 0/01 0/015 1/078 0/015 0/048 

A8 0/056 0/064 0/052 0/045 0/019 0/045 0/104 1/079 0/056 

A9 0/021 0/013 0/009 0/009 0/003 0/004 0/004 0/005 1/075 

 پژوهش های یافته مأخذ:

 نمونته،  بترای  .نیستت  یکستان  هتا  بختش  میتان  ارتبتاطی  ضترایب  که است مشخص ،اینجا تا

 هتای  فرآورده و کک وابستگی از بیش نفتی های فرآورده و کک بخش به زراعت بخش وابستگی

 هت   ،تتر  جزئتی  صتورت  به است و برقرار ها بخش ةهم بین تقارن عدم این که ،است زراعت به نفتی

 هتا  بختش  ستایر  بتا  غتذا  تولیتد  های بخش روابط در ه  و یکدیگر با غذا تولید های بخش روابط در

 هتای  بختش  روابتط  در هت   و یکدیگر با انرژی های بخش میان روابط در ه  ،همچنین دارد  وجود

 یهتا  عالئ  یتا ستیگنال   ،اقتصادی -فنی تحلیل با ،بنابراین است. مشاهده قابل ها بخش سایر با انرژی

 بررستی  بته  نیتاز  و نیستت  مشتخص  آن جهتت  و میزان اما است، دریافت قابل نامتقارن قیمت انتقال

 هتای  شبخت  بتر  زا بترون  تکانته  از ناشتی  غتذا  تولیتد  های بخش قیمت افزایش اثرات 4 جدول دارد.

 أمبتد  بختش  انتد از:  عبارت ،ترتیب به که دارد ستون شش جدولاین  دهد. می نشان را آب و انرژی

 حلقته  اثترات  یتا  انتقتالی  ماتریس (،M) کل قیمتی ضریب آب(، و )انرژی مقصد های بخش )غذا(،

 .(𝑀1) کامل بسته حلقه اثرات و (𝑀1) باز حلقه اثرات (،𝑀1) بسته
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 آب و انرژی بر غذا قیمتی اثرات -4 جدول

  
M 𝐌𝟏 𝐌𝟐 𝐌𝟑 

 زراعت و باغداری

یعینفت خام و گاز طب  0/0357 0/0011 0 0/0346 

نفت خام یها کک و فرآورده  0/0399 0/0036 0 0/0363 

 0/0492 0 0/0004 0/0495 برق

یعیگاز طب یعتوز  0/0664 0/0001 0 0/0663 

 0/0625 0 0/0032 0/0657 آب

 دامپروری

     
یعینفت خام و گاز طب  0/0229 0/000261 0 0/0227 

نفت خام یها کک و فرآورده  0/0267 0/0028 0 0/0239 

 0/0323 0 0/000259 0/0326 برق

یعیگاز طب یعتوز  0/0437 0/000052 0 0/0436 

 0/0411 0 0/002324 0/0435 آب

 ماهیگیری

     
یعینفت خام و گاز طب  0/0022 0/000009 0 0/0022 

نفت خام یها کک و فرآورده  0/0024 0/0001 0 0/0023 

 0/0031 0 0/000022 0/0031 برق

یعیگاز طب یعتوز  0/0042 0/000003 0 0/0042 

 0/0039 0 0/000135 0/0041 آب

 صنایع غذایی

     
یعینفت خام و گاز طب  0/0493 0/0005 0 0/0489 

نفت خام یها فرآوردهکک و   0/0586 0/0072 0 0/0514 

 0/0696 0 0/0006 0/0702 برق

یعیگاز طب یعتوز  0/0945 0/0001 0 0/0939 

 0/0885 0 0/006 0/0940 آب

 های پژوهش مأخذ: یافته

 میتان  در را اثترات  بیشتترین  باغتداری  و زراعتت  شتامل  بخش ،4 جدول نتایج به توجه با

 وارد بختش  بتدین  یقیمتت  فشار )واحد( ریال یک چنانچه ،نمونه برای دارد. غذا تولید های بخش
 بتا  ،ترتیتب  بته  ،آب و گتاز  توزیتع  هتای  بختش  تولیدکننتده  هزینته  شاخص افزایش به منجر شود،
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 هتای  بختش  تولیدکننتده  قیمتت  شتاخص  افتزایش  امتا  شود. می )واحد( ریال 0657/0 و 0664/0
 قیمتت  شتاخص  از پتولی  واحتد  0032/0 نمونه، برای شوند. نمی توزیع همسان صورت یادشده به

 اقتصتادی  هتای  بختش بتر   صرفاا و شود می تخلیه و توزیع تولید حساب خالل در صرفاا گاز بخش
 و خانوارهتا بتر   ه  و اقتصادی های بخش بر ه  آن، واحد 0663/0 کهحالی  در ،دگذار می تأثیر

 هتای  بختش  صترفاا  حاضتر  مطالعته  در مقصتد  و مبتدأ  کته از آنجتا   .تأثیرگذار استت  تولید عوامل
 یتک  از کته  استت  اثراتتی  دهنتدة  نشتلن  𝑀2 متاتریس  چراکه ،شود می صفر 𝑀2 است، اقتصادی
 تولید( عوامل و نهادها حساب )مثل ها حساب سایر بر و شود می شروع تولید حسابا مثال حساب

 را مبتدأ  بختش  کته  ستت ا الزم، 𝑀2 یسماتر در اثرات یدند یبرا   به دیگر سخن،گذارد می اثر
  .گرفت نظر در خانوار یا تولید عوامل را مقصدبخش  و تولیدی بخش یکا مثال

 قیمتت  شتاخص  شتود،  ایجتاد  ییغتذا  صنایع بخش در قیمتی فشار )ریال( واحد یک اگر
 یابتد.  متی  افتزایش  )ریال( واحد 0940/0 و 0945/0ترتیب،  ، بهگاز و آب های بخش تولیدکننده
 )ریتال(  واحتد  0001/0 و 0060/0ترتیتب،   ، بته گتاز  و آب هتای  بختش  برای 𝑀1 اینکه برخالف

 برعکس ،یعنی  است )ریال( واحد 0939/0 و 0885/0ترتیب،  ، بهگاز و آب برای 𝑀3 اما است،
 ختاص  بختش  دو بترای  𝑀3 و 𝑀1 نستبت کته   داشتت  انتظار توان نمی ،بنابراین است. 𝑀1 حالت

 متفتاوت  هتای  نستبت  بتا  مختلتف  هتای  حستاب  خالل در قیمت انتقال ،ترتیب بدین باشد. یکسان
 هتا  حستاب  ستایر  بتا  مطالعته  متورد  هتای  بختش  ارتبتاط  نتوع  بته  هت   ، که دلیل آنشود می حادث

 روابتط  بته  نستب  بتاالتری  تولیتدی  -تولیتدی  روابتط  خاص بخش یک است ممکن گردد. برمی
   دارد. دنبال به را قیمت افزایش متفاوت توزیع موضوع همین باشد. داشته نهادی -یتولید

 هتا  فترآورده  و کتک  بخش دهد. می نشان را غذا بر انرژی قیمت افزایش اتاثر 5 جدول

 و کتک  تولیتد  زای بترون  هتای  هزینته  واحتد  یتک  چنانچته  ستخن،  دیگتر  به دارد. را اثر بیشترین
 ستایر  از بیشتتر  کشاورزی و ماهیگیری بخش تولیدکننده قیمت شاخص ،یابد افزایش ها فرآورده

 238/0 کته  استت  متاهیگیری  بختش  به مربوط شاخص افزایش بیشترین یابد. می افزایش ها بخش
 بختتش بتترای کتته حتتالی در ،شتتود متتی حتتادث تولیتتد حستتاب میتتان در صتترفاا آن )ریتتال( واحتتد
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 ستایر  و تولیتد  حستاب  ختالل  در ،است )ریال( واحد 084/0 میزان به این افزایش که کشاورزی
 شود. می منتقل (نهادها و تولید )عوامل ها حساب

 غذا بر انرژی قیمتی اثرات -5 جدول

  
M 𝐌𝟏 𝐌𝟐 𝐌𝟑 

یعینفت خام و گاز طب  

یزراعت و باغدار  0/0164 0/0071 0 0/0093 

 0/0097 0 0/0059 0/0156 دامپروری

 0/0072 0 0/0262 0/0335 ماهیگیری

 0/0063 0 0/0041 0/0104 صنایع غذایی

نفت خام یها کک و فرآورده  

     
یزراعت و باغدار  0/1454 0/061 0 0/0845 

 0/0881 0 0/0528 0/1409 دامپروری

 0/0654 0 0/2387 0/3042 ماهیگیری

 0/0575 0 0/0362 0/0936 صنایع غذایی

 برق

     
یزراعت و باغدار  0/0296 0/0088 0 0/0208 

 0/0217 0 0/0095 0/0312 دامپروری

 0/0161 0 0/0081 0/0242 ماهیگیری

 0/0142 0 0/0092 0/0233 صنایع غذایی

یعیگاز طب یعتوز  

     
یزراعت و باغدار  0/0562 0/0105 0 0/0458 

 0/0477 0 0/0159 0/0636 دامپروری

 0/0355 0 0/0164 0/0518 ماهیگیری

 0/0311 0 0/0135 0/0446 صنایع غذایی

 های پژوهش یافتهمأخذ: 

 از دهتد.  متی  نشتان  را آب قیمت شاخص افزایش بر انرژی قیمت افزایش اتاثر 6 جدول

 شتاخص  اگتر  ،یعنتی   دارد خام نفت یها فرآورده و کک را اثر بیشترین انرژی، های بخش میان
 واحتد  یک میزان به زای آن برون های هزینه افزایش اثر در خام نفت یها فرآورده و کک قیمت
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 از  یابد می افزایش )ریال( واحد 1854/0 میزان به آب بخش قیمت شاخص یابد، افزایش )ریال(
 در واحتد  0525/0 و شتود  متی  توزیتع  تولیتد  حساب خالل در واحد 1329/0 افزایش، میزان این

 شود. می منتقل ها حساب سایر خالل

 آب بر انرژی قیمتی اثرات -6 جدول

  
M 𝐌𝟏 𝐌𝟐 𝐌𝟑 

یعیطب گاز و خام نفت  

 آب

0/0204 0/0146 0 0/0058 

خام نفت یها فرآورده و کک  0/1854 0/1329 0 0/0525 

 0/0129 0 0/0348 0/0478 برق

یعیطب گاز یعتوز  0/0565 0/028 0 0/0285 

 های پژوهش مأخذ: یافته

 شتاخص  بیشتترین  دهتد.  متی  نشتان  را انرژی و غذا بر آب قیمت افزایش اتاثر 7 جدول
 هتای  بختش  بترای ترتیتب،   ، بته کته  شتوند  متی  متحمتل  غتذا  تولید های بخش را تولیدکننده قیمت

  است. )ریال( واحد 012/0 و 020/0 دامپروری و کشاورزی

 غذا و انرژی بر آب قیمتی اثرات -7 جدول

  
M 𝐌𝟏 𝐌𝟐 𝐌𝟑 

 آب

یعینفت خام و گاز طب  0/003 0/0002 0 0/0028 

نفت خام یها کک و فرآورده  0/004 0/001 0 0/003 

 0/004 0 0/0003 0/0043 برق

یعیگاز طب یعتوز  0/0055 0 0 0/0054 

     

 
یباغدار و زراعت  0/0208 0/0126 0 0/0082 

 
 0/0086 0 0/0043 0/0129 دامپروری

 
 0/0064 0 0/0023 0/0087 ماهیگیری

 
ییغذا صنایع  0/0094 0/0038 0 0/0056 

 پژوهشهای  مأخذ: یافته
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 از بتیش  یاثر آب قیمت افزایش است، مالحظه قابل 7 جدول در که گونه همان ،بنابراین

 دارد.بر غذا  انرژی

 پیشنهادها و گیری نتیجه

 شتد کته   مشتخص  ،واقعتی  دنیتای  آمارهتای  و تحقیتق  ادبیات اساس بر مطالعة حاضر، در

ستوی   از نتد. رو شتمار متی   بته  بشتر  زنتدگی  بتر  عناصر گذارترینتأثیر جمله از انرژی و غذا آب،

 جملتته زا غتتذایی اقتتالم و انتترژی هتتای حامتتل قیمتتت تعتتدیل و نیتتز آب بتتاالی مصتترف دیگتتر،

 گیتری  شتکل  چگتونگی  بررستی  ایتران بترای   اقتصتاد  ،بنتابراین  .استت  ایتران  اقتصاد های ویژگی

 شتد.  انتختاب  انترژی  و غذا آب، پیوند جزء سه از هر کدام قیمت افزایش اثر در قیمتی سازوکار

 ضترایب  بتتوان  تا شد استفاده (SAM) اجتماعی حسابداری ماتریس الگوی از ،حاضر مطالعه در

 نیتز  شتده  تجزیته  صتورت  بته  بلکته  کلتی  ضترایب  فرم در تنها نه را انرژی و غذا آب، پیوند قیمتی

 غتذا  آب، بتین  رابطه شدت کهاست آن بیانگر ة حاضرمطالع از آمده دست هب نتایج آورد. دست هب

 تفتاوت  ایتن  استت.  متفاوت ه  با سه این وابستگی میزان   به دیگر سخن،نیست یکسان انرژی و

 میتتان در تتتر، پیچیتتده ضتترایب بتتا بلکتته انتترژی و غتتذا آب، هتتای بختتش بتتین رابطتته در تنهتتا نتته

 غتذا  هتای  زیربخش از هر کدام است ممکن ،دیگر بیان به شود. می آشکار نیز نهاآ های زیربخش

 میتان  اقتصتادی  -فنتی  روابتط  بته  پرداختن صرفاا که باشند داشته ه  با متفاوت وابستگی انرژی و

 نیتز  هتا  زیتربخش  سط  در بررسی باید و دهد ارائه را درستی درک تواند نمی انرژی و غذا آب،

 ستاختار  دیگر اهمیت حائز نکته د.کر بررسی توان می نیز 1مناطق سط  در حتی   ودصورت گیر

 روابتط  هتا  بختش  از هتر کتدام   ،یعنتی  استت   انترژی  و غتذا  آب، های بخش از هر کدام متفاوت

 تتا  دارنتد.  اقتصاد کل در متفاوت نهادی -تولیدی و تولیدی، عوامل -تولیدی تولیدی، -تولیدی

 مستئله  دیگتر  طترف  حاضتر  تحقیتق  اصتلی  هتدف  اما .دش بحث فنی روابط پیرامون صرفاا ،اینجا

 ستناریوها  از کتدام  هتیچ  در قیمتت  انتقتال  کته  داد نشتان  نتایج است. قیمت انتقال سازوکار ،یعنی

                                                                                                                                   
 دلیل محدودیت، از آن استفاده نشد. در تحقیق حاضر، به -1
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 قیمتت  شتاخص  افتزایش  مواقتع  در که شود می سبب اقتصاد ساختار نبودن یکسان نیست. یکسان

 تخلیته  و توزیع ،بنابراین نگیرد. صورت ها بخش سایر به یکسان صورت به قیمت انتقال بخش، هر

 رهیافتت  کتارگیری  هبت  بتا  است، متفاوت یکدیگر با البته که مختلف های حساب خالل در قیمت

 ةگانت  سته  هتای  حستاب  ختالل  در قیمتت  متفتاوت  توزیتع  د.شت  مشخص جانبه همه ضرایب تجزیه

   .شده است ارائه 5 و 4 جداول در کامل صورت به SAM زای درون

 و مبتدأ  عنتوان  بته  کته  بررستی  متورد  هتای  بختش  ماهیت به بسته شد، گفته که گونه همان

 هرچته    بته دیگتر ستخن،   استت  متفتاوت  جانبته  همه اثرات شدت شوند، می گرفته نظر در مقصد

 بیشتتر  جانبته  همته  اثترات  درصتد  باشد، زیاد مطالعه مورد بخش دو واسطه بدون و مستقی  روابط

 قیمتتی  ضترایب  است ممکن حاضر، تحقیق نتایج ازبا این همه، بر اساس یکی دیگر  .خواهد بود

 تجزیته  در امتا  ،باشد اول بخش بر دوم بخش قیمتی ضرایب از تر بزرگ دوم بخش بر اول بخش

 اولویتتت توانتتد نمتتی ضتترایب بزرگتتی صتترفاا ،بنتتابراین آیتتد. دستتت هبتت متفتتاوت نتتتایج ضتترایب

   ود.ش دقت نیز ضرایب تجزیه به باید و باشد گذاری سیاست

 )عرضته  طبیعتی  گتاز  و خام نفت قیمت افزایش صورت در حاضر، مطالعه نتایج اساس بر

 صتورت  در ،ترتیتب  همین به شود. می متحمل را قیمتی اثرات بیشترین ماهیگیری بخش ،داخلی(

 هتتای بختتشترتیتتب،  ، بتتهطبیعتتی گتتاز و بتترق ختتام، نفتتت هتتای فتتراورده و کتتک قیمتتت افتتزایش

 از شتوند.  متی  متحمتل  را قیمتتی  اثترات  بیشتترین  غتذایی  صنایع و باغداری و زراعت ،ماهیگیری

 دامپتروری،  باغتداری،  و زراعتت  هتای  بختش  بتر  زا بترون  فشتار  افزایش صورت در ،دیگر سوی

 در ،همچنتین  کنتد.  متی  تجربه طبیعی گاز توزیع بخش را اثر بیشترین غذایی، صنایع و ماهیگیری

 باغتتداری، و زراعتتت هتتای بختتش را اثتترات بیشتتترینترتیتتب،  بتته آب، قیمتتت افتتزایش صتتورت

 بته  هتوجت  باکه  شود می پیشنهاد ،بنابراین شوند. می متحمل ماهیگیری و غذایی صنایع دامپروری،

 هتای  گتذاری  سیاستت  هنگام ،تحقیق نتایج بخش در شده تجزیه صورت به گفته پیش متعدد اثرات

 ستایر  و ارز نتر   تغییترات  بته  انترژی،  هتای  یارانته  هدفمنتدی  بعدی مراحل اجرای مثل اقتصادی
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 بتر  غیرمستتقی   تأثیرگذاری و غذا و انرژی قیمت بر مستقی  با تأثیرگذاری اقتصادی های سیاست

 پذیرد. صورت الزم توجه اقتصادی بازیگران سایر

 ایتن  کت   دستت  انرژی غذا و آب، تحلیلی ارچوبچ از استفاده شایان یادآوری است که

 بترای  را گتذاری تأثیر ابعتاد  ،اقتصتادی  مختلتف  هتای  سیاستت  اتختاذ  هنگتام  کته  دارد را  ویژگی

 کته  شتود  می پیشنهاد ،بنابراین .دکن می درک قابل را آن تبعات و آثار و مشخص گذاران سیاست

 شود. بته دیگتر ستخن،    بررسی انرژی و غذا آب، میان روابط ،اقتصادی تصمیمات اتخاذ از پیش

 صتورت  بته  هت   را قیمتت  ،میتان ختود   نامتقتارن  فنتی  روابط گذشته از وجود ،انرژی غذا و آب،

 حفت   بترای  تنهتا  نه باشند که داشته نظر مد باید گذاران سیاست ،بنابراین کنند. می منتقل نامتقارن

 توستعه  حتال  در کشتورهای  برای بلکه ،است ضروری انرژی و غذا آب، به توجه ،پایدار توسعه

 بستیار  قیمتت  کشتاورزی،  رایبت  رایگان تقریباا آب با توجه به نیز ها های سرشار از یارانهاقتصاد با

در ایتن   کشتاورزی  ختام  محصتوالت  نتازل  بستیار  قیمتت  و جهتانی  قیمتت  بته  نسبت بنزین  پایین

 است. تر بزرگ ضرورتی قیمتی روابط به توجه کشورها،

 و ستتانده  -داده جتداول  در خطتی  روابط ه  آن ت دارد وضرور نکته یکیادآوری  اما

و تنهتا بازتتابی از    دهتد  نمتی  نشتان  را این نظام های پویایی که است اجتماعی حسابداری ماتریس

 احتمتالی  مثبتت  آثتار  ،بنتابراین    واست قیمت شاخص افزایش همان یا قیمت افزایش منفی آثار

 از قیمتت  انتقتال  ابعتاد  از غیتر  ابعتاد  سایر بررسی البته دهد. نمی نشان را اقتصاد برای قیمت انتقال

 بعتد  ، بته بررستی  آن از استفاده با توان می که مدلی تنها ،همه این با حاضر نبوده و تحقیق اهداف

 مورد مدلهمین  ،پرداخت کالن سط  در ا انرژی و غذا آب، روابط در قیمت( )انتقال اقتصادی

 است. (SAM) اجتماعی حسابداری ماتریس ،یعنی حاضر پژوهش در استفاده
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