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 چکیده 
 کرارایی تواند برای کنترل مصرف گازوئیل در ایررا  مرورد اسرتهادر رررار گیررد ارت را         هایی که می ترین سیاست یکی از مهم

نام اثرات بازگشتی را به همررار دارد.  های ب مصرف گازوئیل در کنار خود مسئله کاراییمصرف این فرآوردر نهتی است. ارت ا  
آ ( به دلیل کاهش ریمت  کاراییدنبال ارت ا  هاثرات بازگشتی حالتی است که طی آ  کاهش انتظاری در مصرف گازوئیل )ب

توجهی به اثرات بازگشتی باعث خنثی شد  نترای  مرد نظرر بررای      شود. بدیهی است که بی ای خنثی می گازوئیل تا اندازر مؤثر
با استهادر از مدل تعادل عمومی رابل محاسبه مبتنی بر ماتریس حسرابداری اجتمراعی    ،خواهد شد. در این م اله و کاراییارت ا  
درصدی  3درصدی،  1مصرف گازوئیل تحت سه سناریوی ارت ای کارایی  کارایی ا  ، اثرات بازگشتی ناشی از ارت5831سال 
دهنرد کره تحرت هرر سره       شود. نتای  نشا  مری  های مختلف ارتصاد و خانوارهای مختلف بررسی می درصدی در بخش 51و 

کره   طوریهب .شود ا میهای مختلف و خانواره مصرف گازوئیل، باعث ایجاد اثرات بازگشتی در بخش کاراییسناریو، ارت ا  
دارای  ،درصرد  6/51و  3/88، 8/83بره ترتیرب برابرر برا      ،ن ل ریلی تحت هر سه سناریو با م ادیر اثرات بازگشتی بخش حمل و

دهد که اثرات بازگشتی خانوارهای شهری تحت سره   بیشترین اثرات بازگشتی بودر است. در مورد خانوارها نیز نتای  نشا  می
 01/5و  58/8، 81/1به ترتیب برابرر برا    ،درصد و در مورد خانوارهای روستایی نیز 01/5و  11/5، 15/8برابر با سناریو به ترتیب 

دهد که تحت هر سه سناریو، میرزا  تولیرد و    ها نیز نشا  می بودر است. نتای  مربوط به تغییرات در سطح فعالیت بخش ،درصد
 51و 3، 1اند. تولید ناخالص داخلری نیرز در نتیجره ارت را       افزایش یافته کاراییدنبال شوک ههای مختلف ب سطح فعالیت بخش

 درصد رشد دارد. 151/1و  155/1، 110/1به ترتیب معادل  کارایی ،درصدی
 

 . ,JEL: C68 Q41, R22, Q43 بندی طبقه
 .، اثرات بازگشتی و گازوئیلکارایی، ارت ا  CGEمدل  های کلیدی: واژه
 

 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
 . بررسی اثرات بازگشتی ناشی از بهبود کارایی مصرف بنزین و گازوئیل در "با عنوا  نویسندر از رساله دکتری مستخرج م اله حاضر

باشد که در دانشکدر ارتصاد دانشگار عالمه طباطبائی  می "و ن ل: رویکرد مدل تعادل عمومی رابل محاسبه بر بخش حمل  تأکیدایرا  با 

 انجام شدر است. 
    :92/31/3121 تاریخ پذیرش:        92/8/3121تاریخ دریافت 
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 مقدمه. 3

ها از ن ش بسیار مهمی در ارتصاد  های نهتی است که در کنار سایر فرآوردر گازوئیل یکی از فرآوردر

های ارتصادی مورد  در بسیاری از فعالیت ،به عنوا  نهادر تولیدی ،. گازوئیلاستجهانی برخوردار 

ون ل  استهادر بودر و یکی از موارد اصلی مصرف گازوئیل در بخش حمل و ن ل است. بخش حمل

ارتصاد کشورهای مختلف رشد نوعی حل ه واسطه بین عرضه و ت اضای ارتصاد بودر و از این طریق بر  به

 . استگذار تأثیر

های نهتی است که ن ش  شود که گازوئیل یکی از فرآوردر با تأمل در ارتصاد ایرا  مشاهدر می 

درصد از تولید  3، حدود ش5801ل دهد که در سا های ملی نشا  می . آمار حسابداردمهمی در ارتصاد 

ون ل بودر است. آمار ترازنامه انرژی کشور در سال  ناخالص داخلی کشور مربوط به بخش حمل

درصد مصرف گازوئیل کشور در این سال مربوط به بخش  11دهد که حدود  نیز نشا  میش 5805

 ،ر بخش حمل و ن ل کشور وون ل بودر است. این آمار نشا  از اهمیت فرآوردر نهتی گازوئیل د حمل

ذکر  شایا  دارد.اهمیت بخش حمل و ن ل در تولید ناخالص داخلی و رشد ارتصادی کشور  ،همچنین

از مصرف گازوئیل در   های ارتصادی از ربیل صنعتی، کشاورزی و حتی خانگی نیز  است که سایر بخش

از  ،. با عنایت به نکات ذکر شدرون ل کمتر است اما آمار آنها نسبت به بخش حملسهم دارند، کشور 

تمهیدات جدی در مصرف  دبایاز سوی دیگر، ، 5و با توجه به مصرف باالی گازوئیل در ایرا  ،سویک

تواند افزایش ریمت  مهم نهتی اندیشیدر شود. بدیهی است که یکی از این تمهیدات می  این فرآوردر

ها اجرا شدر است. یکی دیگر از  فمندسازی یارانهگازوئیل باشد که در ارتصاد ایرا  در رالب رانو  هد

اما  .آ  باشد ۀکنند های مختلف مصرف ی مصرف گازوئیل در بخشکارای تواند ارت ا  تمهیدات می

مصرف گازوئیل  کاراییشود این است که ارت ا   در م اله حاضر به آ  پرداخته می هۀ مهمی کنکت

 تأثیربه همرار دارد. در اثرات بازگشتی، بازدر انتظاری ناشی از  5نام اثرات بازگشتیهنگرانی جدیدی ب

های ارتصادی به کاهش در  العمل سیستم مصرف انرژی بر شدت انرژی، در نتیجه عکس کاراییارت ا  

اهمیت بررسی اثرات بازگشتی ناشی از  (.5118یابد )گرپراد و راسموسن،  انرژی کاهش می 8ثرؤریمت م

مصرف انرژی  کاراییشود تا حدودی منافع حاصل از ارت ا   ن اثرات باعث میآ  است که وجود ای

 ررار گیرد. تأثیرهایی تحت  کاسته شدر و چه بسا اثربخشی چنین سیاست
 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

میلیو  لیتر در  5/08ش، متوسط مصرف گازوئیل ایرا  برابر با 5801دهد که در سال  اوپک نشا  می بولتن سالیانه آماریهای  . دادر5

 میلیو  لیتر در روز بودر است. 5/61روز بودر، در حالی که در همین سال متوسط مصرف گازوئیل در دو کشور عربستا  و عراق 

2. Rebound Effects  

3. Effective Price 



 33 های اقتصادی و خانوارها در ...   اثرات بازگشتی مربوط به بخش

در حال حاضر نیز  ،اثرات بازگشتی بسیار گستردر بودر ومنابع حاوی مبحث ه ذکر است ک شایا  

در مطالعات مربوط به حوزر ارتصاد انرژی، موضوع تح یق بسیاری از ارتصاددانا  انرژی است. 

 .اختصاص دادر شدر استمصرف انرژی  کاراییاثرات بازگشتی ناشی از بهبود  بهای  های گستردر بحث

مراتب شدیدتر از اثرات بازگشتی وجود دارد که طی آ   عی شدند که وضعیتی بهمد 5بروکس خازوم

به طور وارعی ت اضا برای انرژی را افزایش دهد. این پدیدر که در ابتدا هتواند ب انرژی می کاراییبهبود 

5پارادوکس جوونز"معروف به  ،جوونز  شناسایی شد همت
8اثرات معکوس"و یا  "

است. هم در  "

زیست توجه  کال  و هم در سطح خرد، بسیاری از ارتصاددانا  انرژی و حتی ارتصاددانا  محیطسطح 

ای که مباحث نظری در این حوزر  گونه زیادی به تحلیل اثرات بازگشتی و اثرات معکوس دارند به

در مطالعات خازوم  م5001سرعت در حال گسترش است. تح ی ات مربوط به اثرات بازگشتی در دهه  به

( مورد 5001در مطالعه بروکز ) م5031 ۀ( و پس از آ  در ده5001( و هانو  )5003(، بروکز )5031)

 (.5110توجه بسیاری از ارتصاددانا  ررار گرفت )آلن و همکارا ، 

ز بررسی اثرات بازگشتی ناشی از ست االذکر، هدف م اله حاضر عبارت ا با توجه به نکات فوق 

های  یل در ارتصاد ایرا . با توجه به اینکه خانوارها نیز در کنار بخشمصرف گازوئ کاراییارت ا  

اثرات بازگشتی برای خانوارها نیز مورد بررسی ررار  ،کنندگا  گازوئیل هستند ارتصادی از مصرف

مصرف گازوئیل در چارچوب  کاراییگیری اثرات بازگشتی مربوط به ارت ا   گیرد. بررسی و اندازر می

با توجه به اینکه اثرات ناشی از ارت ا  گیرد.  صورت می 8(CGEومی رابل محاسبه )الگوی تعادل عم

های ارتصاد  مصرف گازوئیل تنها مختص بخش خاصی از ارتصاد نبودر بلکه بر تمامی بخش کارایی

در  ،کنندر بودر و های تعادل جزئی برای محاسبه اثرات بازگشتی گمرار گذارد، استهادر از مدل می تأثیر

ذکر است که  درخورهای تعادل عمومی رابل محاسبه استهادر شود.  تر خواهد که از مدل مناسب ،یجهنت

رو نیازی از این .شود در مدل وارد می ،زا به صورت یک ضریب برو  ،مصرف گازوئیل کاراییارت ا  

 نیست.  کارایی( و فرآیند نوآوری یا ارت ا  کاراییسازی روابط بین تأمین مالی )برای ارت ا   مدل به

ساختار م اله جهت نیل به اهداف آ  به این ترتیب است که در بخش دوم م اله به تبیین ادبیات  

مربوط به اثرات بازگشتی پرداخته و در بخش سوم مروری کوتار بر برخی مطالعات پیشین مرتبط با 

                                           
1. Khazzoom-Brookes 

2. Jevons Paradox 

3. Backfire Effects  

4. Computable General Equilibrium (CGE) 
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در و و نحور محاسبه اثرات بازگشتی  CGEمدل  موضوع م اله شدر است. در بخش چهارم چارچوب

 گیری و توصیه سیاستی تبیین شدر است.  نیز نتیجه یا اپبخش پنجم نتای  اجرای مدل آوردر شدر و در 

 

 . ادبیات اثرات بازگشتی9

شدر است. در یکی از این ارائه آ   ازمختلهی  تعاریفاثرات بازگشتی از جمله مهاهیمی است که به 

 کاراییدنبال بهبود در ههایی که ب اثرات بازگشتی عبارت جامعی است برای برخی مکانیزمف، یتعار

(. 5110شوند )سورل،  انرژی می کاراییانرژی، باعث کاهش م دار ذخیرر انرژی ناشی از این بهبود در 

ژی شود تا وسایل و تجهیزات از لحاظ مصرف انر دانیم پیشرفت تکنولوژی باعث می طور که میهما 

برای تولید هما  میزا  محصول ربلی و با   به عبارت بهتر، با فرض ثابت بود  سایر شرایط، .کاراتر شوند

ها، به م دار انرژی کمتری نیاز است ولی نکته مهم این است که  استهادر از هما  سطح تجهیزات و نهادر

نسبت به ربل از  ماند. با توجه به اینکه وسایل و تجهیزات همه چیز به هما  شکل ربلی ثابت باری  نمی

شا  افزایش یافته است، لذا هزینه هر واحد خدمات وسایل و  پیشرفت تکنولوژی، کارایی انرژی

برای مثال اگر یک خودرو بتواند کیلومترهای بیشتری را با یک لیتر سوخت ) یابد تجهیزات کاهش می

های کل هر  هزینههای سوخت به ازای هر کیلومتر کاهش یافته و  طی کند، در این صورت هزینه

. با توجه به اینکه کاهش در ریمت هر کاالیی در حالت (یابد کیلومتر مسیر طی شدر نیز کاهش می

در نتیجه  -های شرایط ثابت  بخشی از منهعت بنابراین .گردد عادی منجر به افزایش مصرف آ  می

چرا که یک   رود، می از بین -پیشرفت تکنولوژی و کاهش هزینه هر واحد خدمات مربوط به تجهیزات

در نتیجه، ت اضای اضافی برای خدمات مولد  ،فرد تمایل دارد تا از خدمات مولد بیشتر استهادر کردر و

به معنای مصرف انرژی بیشتر است. این از دست رفتن بخشی از ذخیرر انرژی  ،به طور ضمنی ،تجهیزات

(. تهکر غالب در موضوع ارت ا  5111گردد )برخوت و همکارا ،  به عنوا  اثر بازگشتی تعریف می

شود، اما بحث  انرژی باعث کاهش مصرف آ  می کاراییمصرف انرژی این است که ارت ا   کارایی

انرژی در ادبیات ارتصاد انرژی وجود دارد که با مههوم اثرات  کاراییوارعی ارت ا   تأثیرزیادی در مورد 

انرژی باعث کاهش  کاراییشود که ارت ا   اشی میاثرات بازگشتی از آنجا نشود.  بازگشتی بیا  می

ستاندر، محصول و  _ثانویه )دادر ، 5، درآمدی5انرژی شدر و با توجه به اثرات جانشینی مؤثرهای  ریمت

                                           
1. Substitution Effects 

2. Income Effects 
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خصوص در  به_ کنندر ریمتی و م داری برای تسویه بازار  ، گسترر ارتصاد )اثرات تعدیل5پذیری یا ررابت

(. 5110دهد )ترنر،  )به عنوا  عناصر اثرات بازگشتی(، اثر بازگشتی رخ می 8و تبدیل 5بازارهای سوخت(

در مورد عناصر اثرات بازگشتی باید اشارر کرد که اثر جانشینی عبارت است از افزایش ت اضای انرژی 

تر شدر  ارزا  ،بازتوزیع درآمد برای خدمات این نوع انرژی ه سببب ،انرژی کاراییافزایش  در پیکه 

کاهش ریمت انرژی که باعث  اثراثر درآمدی عبارت است از افزایش درآمد در دسترس در است. 

انرژی باعث کاهش هزینه تولید  کاراییشود. در اثر ثانویه، ارت ا   گذاری بر مصرف همه کاالها میتأثیر

رای انرژی ت اضا ب ،به تبع آ  ،بر شدر و در نتیجه این امر، ت اضا برای این کاالها و کاالهای انرژی

انرژی باعث  کارایییابد. در مورد اثرات گسترر ارتصاد بایستی اشارر کرد که اگر ارت ا   افزایش می

کاهش ریمت انرژی، انرژی بیشتری  به سببکاهش ت اضای آ  شود، ریمت انرژی کاهش یافته و 

تغییرات در  پی آ و در  کاراییت اضا خواهد شد. در مورد اثرات تبدیلی نیز باید اشارر کرد که  ارت ا  

کنندگا  و جایگزینی نهادهای اجتماعی و بازآرایی  تکنولوژی، پتانسیلی برای تغییر ترجیحات مصرف

 (.5111شود )هرتویچ،  ساختار تولیدی می

تواند سه حالت مختلف داشته باشد. چنانچه اثرات بازگشتی منهی  م دار عددی اثرات بازگشتی می 

دنبال ارت ا  کارایی انرژی، م دار کاهش نهایی ت اضای انرژی  نسبت به هکه ب باشد به این معنی است

کاهش انتظاری اولیه بیشتر بودر است. چنانچه اثرات بازگشتی عددی بین صهر و صد درصد باشد به این 

ارت ا  کارایی انرژی، کاهش نهایی در ت اضای انرژی نسبت به کاهش انتظاری اولیه  در اثرمعنی است که 

ارت ا   به سببکمتر خواهد بود. چنانچه اثرات بازگشتی بیش از صد درصد باشد به این معنی است که 

 کارایی انرژی، کاهش نهایی در ت اضای انرژی  وجود نخواهد داشت که اثر معکوس نام دارد.

ررارگرفتن روابط و تعامالت ارتصادی، بررسی  تأثیرکر است که اوالً با توجه به تحت ذشایا   

ابهاماتی در مورد مهید بود   ،ثانیاً ؛هایی است اثرات بازگشتی هموارر دشوار بودر و همرار با چالش

ثرات انرژی وجود دارد که علت آ  نیز مربوط به وجود اثرات بازگشتی و حتی ا کاراییسیاست ارت ا  

طور کامل اثرات ناشی از هب ،معکوس است چراکه وجود اثرات بازگشتی تا حدودی و اثرات معکوس

 کند. انرژی را خنثی می کاراییارت ا  

 

                                           
1. Secondary Effects (Input – Output Effects) 

2. Market Clearing Price and Quantity Adjustments or Economy Wide Effects 

3. Transformational effects 
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 . مروری بر مطالعات قبلی1

. شودذکر میترین مطالعات خارجی و داخلی مرتبط با موضوع م اله  در این بخش از م اله برخی از مهم

در مطالعه خود و با استهادر از مدل تعادل عمومی رابل  (5110مک گرگور، اسویلز و ترنر ) لی، آال ، هن

در  ،درصدی بهبود کارایی در مصرف انرژی 1گیری اثر  به اندازر ،زیست محیط –ارتصاد –محاسبه انرژی 

ها،  ها، شرکتکار رفته در این تح یق شامل خانوارهمدل ب اند. های تولیدی انگلستا  پرداخته همه بخش

رشته فعالیت است. پایه  51گرور کاالها و خدمات و  51مشتمل بر  ،همچنینو، دولت و دنیای خارج بودر 

کشور انگلستا  است. در  5111کار رفته در این تح یق ماتریس حسابداری اجتماعی سال هآماری مدل ب

اما اثرات معکوس )افزایش در مصرف  دارد؛درصدی  81الی  81نتای  این مطالعه نشا  از اثرات بازگشتی 

در مطالعه خود به بررسی اثرات بازگشتی مست یم و غیرمست یم ناشی  (5155انرژی( رخ ندادر است. فریر )

ساز انرژی )برق( توسط خانوارها پرداخته است. این مطالعه مبتنی بر ترکیبی از  از تغییرات فنی ذخیرر

ستاندر است. نتای  _ یافته دادر  سازی انرژی توسعهی انرژی و مدلبرآوردهای ارتصادسنجی از توابع ت اضا

دهد که اثرات بازگشتی ناشی از  نشا  می ،این مطالعه که برای ایالت کاتالونیای اسپانیا صورت گرفته است

( 5158وارا ) . یو، ژانق و فوجیاستدرصدی  80/16درصد بهبود کارایی انرژی دارای اثرات بازگشتی  51

اند که آیا افزایش کارایی انرژی در برخی تجهیزات اصلی  مطالعه خود به بررسی این نکته پرداختهدر 

شود؟ در ابتدا مدلی ترکیبی از مدل  باعث مصرف اضافی از این تجهیزات می ،در شهر پکن ،خانوارها

وسایل  دهندر انتخاب مالکیت الجیت و مدل توزیع منابع توسعه دادر شدر است که مدل اول نشا 

اثرات  پایا ،کنندر استهادر نهایی از انرژی است. در  کنندر نهایی انرژی و مدل دوم توصیف استهادر

اند.  دست آمدرهبینی و با استهادر از محاسبه کشش خود کاال و کشش مت اطع ب بازگشتی بر مبنای پیش

امپیوترهای شخصی اثرات های الکتریکی، تلویزیو  و ک دهد که در مورد یخچال، فن نتای  نشا  می

ها و خودروها اثرات بازگشتی  های هوا، لباسشویی کنندر که برای تهویهدر حالی بازگشتی وجود ندارد

( به برآورد اثرات بازگشتی ناشی از بهبود کارایی مصرف انرژی 5158وجود دارد. توماس و آزودو )

ستاندر سال  –عه که با استهادر از جدول دادر کشور ایالت متحدر پرداخته است. نتای  این مطال درمسکونی 

. لکا، بودر استدرصد  81دهد که اثرات بازگشتی در حدود   نشا  می ،انجام شدر است 5118

درصدی در کارایی انرژی  1( در مطالعه خود به بررسی اثر ارتصادی بهبود 5158گرگور، ُویلز و تانر ) مک

با  ،سازی واسطه شبیههاند. اثرات بازگشتی ب ات بازگشتی پرداختهخانوارهای انگلستا  با تمرکز بر کل اثر

بر  ،در عین حال ،اند اما گیری شدر دهند، اندازر زایی را افزایش میهایی که درجه درو  استهادر از مدل

درصدی  8/80گشتی زاند. نتای  تح یق نشا  از اثرات با های مشترکی کالیبرر شدر مبنای مجموعه دادر
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درصدی در بلندمدت دارد. در مطالعات داخلی نیز  6/05مدت و اثرات بازگشتی  ا در کوتارخانواره

اند.  ( به بررسی اثرات بازگشتی ناشی از بهبود کارایی مصرف برق پرداخته5830منظور، داود و همکارا  )

درصد  5/58 ،طور متوسطهب ،درصد ارت ا  کارایی در مصارف برق 51ه دهد ک نتای  این مطالعه نشا  می

 اثرات بازگشتی را به همرار خواهد داشت.

 

 . چارچوب مدل2
 . چارچوب مدل تعادل عمومی قابل محاسبه2-3

 کاراییبا توجه به مباحث مطرح شدر در مورد مصرف گازوئیل در کشور و سیاست مربوط به ارت ا  

مصرف  کاراییبررسی اثرات بازگشتی ناشی از ارت ا   درصددمصرف این فرآوردر نهتی، م اله حاضر 

های  است. امروزر مدل CGEبا استهادر از مدل  ،های مختلف و هم در خانوارها هم در فعالیت ،گازوئیل

تعادل عمومی رابل محاسبه دارای موارد کاربرد مختلهی در بسیاری از مطالعات حوزر ارتصاد انرژی و 

های تعادل عمومی رابل محاسبه این توانایی را دارند تا تمامی  ارتصاد محیط زیست هستند. مدل

تری برای محاسبه اثرات بازگشتی  ناسبابزار م ،بنابراین ،های اثرات بازگشتی را لحاظ نمودر و لههؤم

های ساختاری و  ای است که ویژگی گونه های تعادل عمومی رابل محاسبه به هستند. کالیبراسیو  مدل

گیری اثرات  توانند ابزار بسیار مهیدی برای اندازر رفتاری هر ارتصادی را به خوبی منعکس کردر و می

های تعادل عمومی رابل محاسبه دارای انواع مختلهی  ند. مدلانرژی باش کاراییبازگشتی ناشی ار ارت ا  

هستند که در م اله حاضر از مدل تعادل عمومی رابل محاسبه مبتنی بر ماتریس حسابداری اجتماعی 

مورد استهادر در م اله حاضر ماتریس سال  5(SAMاستهادر شدر است. ماتریس حسابداری اجتماعی )

صورت ساخت و هون ل )سابق( تهیه شدر است. این ماتریس ب است که در پژوهشکدر حمل ش5831

کاال و خدمات است.  ماتریس حسابداری اجتماعی مورد  50رشته فعالیت و  51جذب بودر و مشتمل بر 

کاال و  55رشته فعالیت و  55صورت ماتریس با هب ،با توجه به نیاز تح یق ،استهادر در م اله حاضر

های موجود در ماتریس عبارتند از:  دیگر حساب ،(. همچنین5ل خدمات تجمیع شدر است )جدو

کار روستایی و سرمایه(، نهادها )شامل خانوارهای  کار شهری، نیروی حساب عوامل تولید )نیروی

 گذاری.  سرمایه_ انداز ها و دنیای خارج( و حساب پس شهری، خانوارهای روستایی، دولت، شرکت

                                           
1. Social Accounting Matrix (SAM)  
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سبه استانداردی وجود دارد که امروزر در مطالعات مختلف های تعادل عمومی رابل محا مدل 

و مدل تعادل  5های الفگر  گیرند. مدل مورد استهادر در م اله حاضر از مدل مورد استهادر ررار می

و تمرکز بیشتر بر بخش انرژی  تأکیدعمومی استاندارد اخذ شدر است اما با توجه به اینکه در این م اله 

ذکر است که  درخور. کردر استنویسندر استخراج را الت مربوط به بلوک انرژی معاد ،است، بنابراین

معادالت مربوط به بلوک تولید، بلوک تجارت خارجی، نهادها و شرایط تسویه بازار در پیوست آوردر 

 د.یآمیاند. ساختار مربوط به تابع مطلوبیت خانوار نیز در ادامه  شدر

 
 اقتصادی و کاالها و خدماتهای  . فهرست فعالیت9جدول

 کاالها و خدمات اقتصادی یها فعالیت

 محصوالت کشاورزی و ... کشاورزی و ...

 کاالهای صنایع غذایی و ... صنایع غذایی و ...

 محصوالت معدنی معاد 

 محصوالت سایر صنایع سایر صنایع

 های نهتی ساخت فرآوردر
 گازوئیل

 های نهتی سایر فرآوردر

 آب و برق و گاز و خدمات مربوط به آ  انت ال و توزیع آب و برق و گاز تولید و

 خدمات حمل ون ل ریلی حمل ون ل ریلی

 ای خدمات حمل ون ل جادر ای حمل ون ل جادر

 خدمات حمل ون ل آبی حمل ون ل آبی

 خدمات حمل ون ل هوایی حمل ون ل هوایی

 خدمات خدمات

 تح یق محاسبات مأخذ: 

 

 ساختار تولید. 2-3-3

در مدل تعادل عمومی رابل محاسبه مورد استهادر این م اله، ارتصاد ایرا  ارتصادی باز و کوچک فرض 

سازی ارتصاد ایرا  از نوع توابع کشش جانشینی ثابت شدر است که توابع مورد استهادر برای مدل

(CES)5  (. 5است )نمودار  8ای الیه تیف هستند. ساختار تولید مورد استهادر در مدل ساختاری سه و لئو

                                           
1. Lofgren 

2. Constant Elasticity of Substitution (CES) 

3. Three Nested Structure 
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ای کل سطح تولید  های واسطه انرژی کل با نهادر -در سطح اول تولید، از ترکیب ارزش افزودر کل 

ای  واسطه ، نهادرnتا  5های ترکیبی  آید. در سطح دوم تولید، از ترکیب نهادر دست میهام بaبخش 

انرژی کل بدست  -افزودر کل  از ترکیب انرژی و ارزش افزودر، ارزش ،همچنین ،تجمیع شدر و

کار روستایی و سرمایه، ارزش  کار شهری، نیروی آید. در سطح سوم تولید نیز از ترکیب نیروی می

ترکیبی انرژی  های نهتی، نهادر از ترکیب گازوئیل و سایر فرآوردر ،همچنین ،دست آمدر وهافزودر ب

 د.شوحاصل می

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های اقتصادی . ساختار مربوط به تولید هر کدام از فعالیت9 نمودار

 

تری مورد  صورت جزئیهد با توجه به اینکه در م اله حاضر بلوک انرژی بشطور که اشارر هما 

( صرفاً آ  دسته از معادالت بلوک تولید که 5در این بخش از م اله )جدول  ،بررسی ررار گرفته است

های مختلف همرار با شروط تسویه بازار  و فهرست کامل معادالت بلوک ذکر ،مرتبط با انرژی هستند

 اند.  در پیوست آوردر شدر

  

 امaتولید بخش 

 ارزش افزودر -انرژی 

 ارزش افزودر

نیروی کار 
 روستایی

نیروی کار 
 شهری

 سرمایه

 انرژی

 گازوئیل

 سایر فرآوردر های نهتی

 نهادر واسطه ای

 5نهادر ترکیبی  nنهادر ترکیبی 
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 . معادالت بلوک تولید مرتبط با انرژی3 جدول

 معادله شماره
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 الفگر  و تح یق حاضرمأخذ: 
  

( تابع تولید هر بخش 5دهد. معادله ) ( برخی از معادالت مربوط به بلوک تولید را نشا  می5جدول )

( است. QINTAای کل ) ( و نهادر واسطهQVAEارزش افزودر کل ) -است که تابعی از نهادر انرژی کل 

آید که شرط الزم مرتبه اول  دست میه( ب5)( از حداکثرسازی تابع سود هر بخش م ید به رابطه 5رابطه )

انرژی است. رابطه  -افزودر ریمت ارزش PVAEaای و  ریمت نهادر واسطه PINTAa. در این رابطه، است

کار رفته در هر بخش بودر و  ههای ب ( ارزش کل تولید هر بخش است که حاصل جمع ارزش نهادر8)

PADa ارزش افزودر کل نیز از نوع  -مربوط به انرژی کل ریمت کل تولید هر بخش است. تابع تولیدCES 

 QVEaنمایانگر ارزش افزودر کل و  QVAa(، 8د. در رابطه )وش نشا  دادر می( 8صورت رابطه )هبودر و ب

(، شرط الزم مرتبه اول )نسبت بهینه 8. از حداکثرسازی تابع سود م ید به رابطه )استنمایانگر انرژی کل 

ارزش افزودر کل نیز  -آید. ارزش کل مربوط به نهادر انرژی کل دست میه( ب1رابطه ) صورتهها( ب نهادر
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به ترتیب ریمت ارزش افزودر کل و ریمت  PEEaو  PVAaشود که در آ   ( محاسبه می6صورت رابطه )هب

برای تبیین تابع تولید انرژی کل استهادر شدر است. تابع  CES(، از تابع 0باشند. در معادله ) انرژی کل می

 QFEe,aهای نهتی تشکیل شدر است. در این رابطه  تولید انرژی کل از دو نهادر گازوئیل و سایر فرآوردر

ست. با پارامتر ارت ا  کارایی مصرف فرآوردر نهتی ا eنهتی مورد استهادر در هر بخش بودر و   فرآوردر

دست ه( ب3صورت رابطه )هنهتی ب  (، تابع ت اضای هر فرآوردر0حداکثرسازی تابع سود م ید به رابطه )

ریمت کل نهادر انرژی است. ارزش کل نهادر  PEEaنهتی و   ریمت فرآوردر PDEe,a(، 3آید. در رابطه ) می

 آید.  دست میه( ب0انرژی نیز از رابطه )
 

 . ساختار مطلوبیت2-3-9

شود فرض شدر  طور که مشاهدر میدهد. هما  ( ساختار مربوط به مطلوبیت خانوارها را نشا  می5نمودار )

کنند. کاالی انرژی  است که خانوارها از دو نوع کاال شامل کاالی انرژی و کاالی غیرانرژی استهادر می

تمامی سایر کاالهایی است که های نهتی بودر و کاالی غیرانرژی نیز شامل  شامل گازوئیل و سایر فرآوردر

های تعادل عمومی رابل محاسبه، خانوارها )همانند  گیرد. در مدل توسط خانوارها مورد استهادر ررار می

از نمایند. انتخاب بین کاالهای انرژی و غیرانرژی  سازی تابع مطلوبیت می تولیدکنندگا ( اردام به بهینه

 آید.  دست میهطلوبیت خانوارها م ید به رید بودجه بخانوارها از طریق حداکثرسازی تابع مسوی 
 

 
 

 . ساختار مطلوبیت خانوار3 نمودار

 

 گیری اثرات بازگشتی . نحوه اندازه2-9

کار گرفته شدر در هر بخش هام بeدهندر تابع ت اضای انرژی  ( نشا 5( ارائه شدر در جدول )3رابطه )

ام در هر بخش تابعی از کارایی آ  نوع eباشد. با توجه به این رابطه مشخص است که ت اضای انرژی  می

 مطلوبیت خانوار

 کاالی انرژی

 گازوئیل سایر فرآوردر های نهتی

 کاالی غیرانرژی

 5کاالی  nکاالی 
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ثیر تغییر در کارایی مصرف گازوئیل أتوا  ت باشد. بدیهی است که با استهادر از این معادله می می انرژی 

ها را محاسبه کرد. چنانچه کارایی مصرف گازوئیل  ( بر ت اضای این فرآوردرنهتی )های  و سایر فرآوردر

به میزا  


  گار با فرض اینکه تغییر در ت اضای گازوئیل برابر با رشد داشته باشد آ


Dgaz باشد، م دار

  (:5110شود )آلن و همکارا ،  صورت رابطه زیر محاسبه میهاثرات بازگشتی گازوئیل ب

(5) 
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توا  نسبت  می






Dgaz  ت اضای گازوئیل(  کارایی)کشش  کاراییرا کشش ت اضای گازوئیل نسبت به

 بنابراین خواهیم داشت:. نشا  داد نامید و با 

100)1(  RE 
توا  در  در نتیجه ارت ا  کارایی مصرف گازوئیل خواهد داشت، می با توجه به م داری که متغیر  

مورد اندازر اثرات بازگشتی بحث کرد. چنانچه ارت ا  کارایی مصرف گازوئیل، باعث کاهش مصرف 

01گار گازوئیل به میزانی کمتر از افزایش در کارایی مصرف گازوئیل شود، آ      شدر و میزا

که ارت ا  کارایی مصرف گازوئیل، باعث درصد خواهد بود. در صورتی 511زگشتی بین صهر تا اثرات با

کاهش مصرف گازوئیل به هما  میزا  افزایش در کارایی مصرف گازوئیل )کاهش کامل ت اضای 

 ا  کارایی شدر و میزا  اثرات بازگشتی صهر خواهد بود. چنانچه ارت 1گازوئیل( شود، آنگار 

شدر و میزا  اثرات بازگشتی بیش  0گار مصرف گازوئیل، باعث افزایش مصرف گازوئیل شود، آ 

 (.5110درصد خواهد بود که حاکی از وجود اثرات معکوس است )آلن و همکارا ،  511از 

 

 و تحلیل نتایج CGE. اجرای مدل 5

گذارد.  می تأثیرهای مختلف ارتصادی  بر بخش ،از طریق بازار ،زا های برو  وجود شوک CGEدر مدل 

 است،مصرف گازوئیل  کاراییبا توجه به اینکه شوک اعمال شدر در م اله حاضر مربوط به ارت ا  

انرژی  مؤثراین شوک سیاستی بر رفتار عامال  ارتصادی از طریق کاهش ریمت  تأثیر ،بنابراین

 این فرآوردر نهتی است. کارایی)گازوئیل( همزما  با ارت ا  

ت اضای خود برای  ،گیرد گازوئیل صورت می مؤثرخانوارها با توجه به تغییراتی که در ریمت  

های نهتی برای مصرف انتخاب  گازوئیل را تغییر دادر و ترکیب جدیدی از گازوئیل و سایر فرآوردر

انوارها از کاالهای انرژی و غیرانرژی نیز دنبال این تغییر، ترکیب مصرفی خهکنند. بدیهی است که ب می
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 مؤثرهای ارتصادی نیز با توجه به تغییراتی که در ریمت  گیرد. در سوی دیگر، بنگار ررار می تأثیرتحت 

های تولیدی را تغییر دادر و ترکیب  گیرد، ت اضای خود برای گازوئیل و سایر نهادر گازوئیل صورت می

کنند. با توجه به تغییراتی  د نیاز خود برای فعالیت ارتصادی انتخاب میهای تولیدی مور جدیدی از نهادر

طبیعی است که سطح تولید  ،دهد های ارتصادی رخ می بنگار تولیدیِ های مورد نیازِ که در ترکیب نهادر

طرف عرضه  سرانجام، ،ها تغییر کردر و های مربوط به تولیدات بخش سطح ریمت ،همچنین ،ها و بخش

 گیرد. ررار می تأثیرتولید ناخالص داخلی تحت ارتصاد و 

های مختلف ارتصادی و  فعالیت دردهندر درصد تغییرات ت اضای گازوئیل  ( نشا 8جدول ) 

درصد،  1 کاراییمصرف این فرآوردر نهتی تحت سه سناریوی ارت ای  کاراییخانوارها در نتیجه ارت ا  

هر سه سناریو، ت اضای گازوئیل در همه  در کاراییدنبال بهبود هدرصد است. ب 51درصد و  3

های ارتصادی و خانوارهای شهری و روستایی با کاهش مواجه شدر اما م دار کاهش ت اضای  فعالیت

است که همین امر باعث  کاراییهای ارتصادی و خانوارها کمتر از م دار ارت ای  در فعالیت ،گازوئیل

های ارتصادی و تحت هر سه سناریو، کمترین م دار  یتوروع اثرات بازگشتی شدر است. در بین فعال

و بیشترین م دار کاهش ت اضای گازوئیل در  "ون ل ریلی حمل"کاهش ت اضای گازوئیل در فعالیت 

مربوط به  "ون ل ریلی حمل"بودر است. دلیل کاهش کمتر ت اضای گازوئیل در  "سایر صنایع"فعالیت 

 "ون ل ریلی حمل"باشد. کاهش ت اضای گازوئیل در فعالیت  وابستگی بیشتر این بخش به گازوئیل می

. استدرصد  8/0و  8/1، 6/5درصد به ترتیب برابر با  51درصد و  3درصد،  1تحت سناریوهای شوک 

که طوریهب .در مورد خانوارهای شهری و روستایی نیز کاهش در ت اضای گازوئیل اتهاق افتادر است

درصد برای خانوارهای  51درصد و  3درصد،  1سناریوهای شوک کاهش در ت اضای گازوئیل تحت 

درصد بودر و برای خانوارهای روستایی نیز به ترتیب برابر  38/0و  31/0، 31/8شهری به ترتیب برابر با 

 درصد بودر است. 35/0و  01/1، 08/8با 
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 یی )درصد(. تغییرات تقاضای گازوئیل در سناریوهای مختلف  ناشی از ارتقاء کارا3جدول

 رشته فعالیت و خانوارها
 کاهش ت اضای گازوئیل

 درصد 51 درصد 3 درصد 1

 1/3 8/6 6/8 کشاورزی و ...

 8/0 8/0 5/8 صنایع غذایی و ...

 5/3 8/6 8/8 معاد 

 3/0 0/0 0/8 سایر صنایع

 6/0 6/0 8/8 های نهتی ساخت فرآوردر

 0/3 1/0 0/8 تولید و انت ال و توزیع آب و برق و گاز

 8/0 8/1 6/5 حمل ون ل ریلی

 5/3 5/6 1/8 ای حمل ون ل جادر

 8/3 8/6 8/8 حمل ون ل آبی

 0/3 3/6 1/8 حمل ون ل هوایی

 5/0 5/0 5/8 خدمات

 7/8 8/6 7/1 متوسط

 38/0 31/0 31/8 خانوار شهری

 35/0 01/1 08/8 خانوار روستایی

 89/2 78/7 72/2 متوسط

 تح یقمأخذ: محاسبات   

 :مصرف انرژی )در مطالعه حاضر کاراییدهند که در نتیجه ارت ا   مطالعات تجربی نشا  می 

گیری اثرات بازگشتی ناشی  ت. برای اندازرشادانتظار توا  را میای از اثرات بازگشتی  گازوئیل(، درجه

 51و  3، 1در سه سناریوی  کاراییمصرف گازوئیل، فرض شدر است که بهبود  کاراییاز بهبود 

( اثرات بازگشتی ناشی از بهبود 8در مورد گازوئیل انجام پذیرد. جدول ) ،زاصورت برو هب ،درصدی

کنندر این فرآوردر  های مختلف مصرف مصرف گازوئیل را در مورد خانوارها و رشته فعالیت کارایی

(، اثرات بازگشتی ناشی از ارت ا  8دول )دهد. با توجه به ج نشا  می ،به عنوا  نهادر تولیدی ،نهتی

درصد و در مورد خانوارهای شهری به ترتیب  51درصد و  3درصد،  1 ،سه سناریو در ،گازوئیل کارایی

 58/8، 81/1درصد بودر و در مورد خانوارهای روستایی نیز به ترتیب برابر با  0/5و  11/5، 15/8برابر با  

 در ،شود که بیشترین اثرات بازگشتی ها نیز مشاهدر می ته فعالیتدرصد بودر است. در مورد رش 0/5و 

و کمترین اثرات بازگشتی مربوط به رشته  "ون ل ریلی حمل"مربوط به رشته فعالیت  ،هر سه سناریو

به گازوئیل،  "ون ل ریلی حمل". طبیعی است که با توجه به وابستگی زیاد است "سایر صنایع"فعالیت 

نیز که همانند  "ای ون ل جادر حمل"تر باشد. ها بزرگ ین بخش نسبت به سایر بخشاثرات بازگشتی در ا
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دارای م دار اثرات  ،به گازوئیل دارد ،ها نسبت به سایر بخش ،وابستگی بیشتری "ون ل ریلی حمل"

های ارتصادی و خانوارها اثرات  کدام از بخشذکر اینکه در هیچشایا   ۀتری است. نکتبازگشتی بزرگ

کدام از گازوئیل در هیچ کاراییشود. این بدا  معنی است که در نتیجه ارت ا   وس مشاهدر نمیمعک

در نتیجه اعمال  ،دهد. همچنین های ارتصادی )و خانوارها( افزایش ت اضای گازوئیل رخ نمی بخش

ر های حدی د درصدی هم نیستیم که حالت  511شاهد اثرات بازگشتی صهر و یا  کاراییشوک ارت ا  

اثر بازگشتی صهر بدا  معنی است که در نتیجه ارت ا  به دست نیامد  محاسبه اثرات بازگشتی هستند. 

کاهش نیافته است. عدم حصول اثر بازگشتی  کارایی، ت اضای گازوئیل به هما  اندازر ارت ا  کارایی

 ر کردر است.، ت اضای گازوئیل تغییکاراییدرصد نیز بدا  معنی است که در نتیجه ارت ا   511

 
 . اثرات بازگشتی در سناریوهای مختلف ناشی از ارتقاء کارایی گازوئیل  )درصد(7جدول

 رشته فعالیت و خانوارها
 اثرات بازگشتی

 درصد 51 درصد 3 درصد 1

 5/51 5/51 5/53 کشاورزی و ...

 1/0 1/0 5/56 صنایع غذایی و ...

 5/53 0/51 5/88 معاد 

 8/5 8/5 8/5 سایر صنایع

 8/8 5/1 6/58 های نهتی ساخت فرآوردر

 5/55 1/55 5/55 تولید و انت ال و توزیع آب و برق و گاز

 6/51 3/88 8/83 حمل ون ل ریلی

 8/50 3/58 0/81 ای حمل ون ل جادر

 0/51 8/55 8/85 حمل ون ل آبی

 8/58 8/51 5/81 حمل ون ل هوایی

 0/3 0/51 6/58 خدمات

 8/39 5/35 5/95 متوسط

 0/5 11/5 15/8 خانوار شهری

 0/5 58/8 81/1 خانوار روستایی

 8/3 83/9 91/2 متوسط

 مأخذ: محاسبات تح یق  

های مختلف و خانوارها تبیین کرد،  تری از اثرات بازگشتی فعالیت برای اینکه بتوا  تحلیل دریق 

ها و خانوارها  کدام از رشته فعالیتهای نهتی در هر  ( سهم هزینه گازوئیل و سایر فرآوردر1در جدول )

های  از کل هزینه ،سهم هزینه گازوئیل خانوار شهری ،شود طور که مشاهدر میآوردر شدر است. هما 
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های خانوار  از کل هزینه ،درصد و سهم هزینه گازوئیل خانوار روستایی 110/1برابر با  ،خانوار شهری

ررام بسیار پایین بودر و وجود اثرات بازگشتی پایین در درصد است که این ا 113/1برابر با  ،روستایی

شود که بیشترین سهم  های ارتصادی نیز مشاهدر می کند. در مورد فعالیت مورد خانوارها را تایید می

 ،"ون ل ریلی حمل"های ارتصادی مربوط به رشته فعالیت  هزینه گازوئیل در بین تمامی رشته فعالیت

با توجه به این ررم  وروع بیشترین اثرات بازگشتی و  ،بنابراین .ودر استدرصد ب 8/1ررمی برابر با 

دور از انتظار نبودر است. بعد از فعالیت  "ون ل ریلی حمل"کمترین کاهش ت اضای گازوئیل در فعالیت 

 در ردر دوم ررار دارد. ،درصدی 8/5با سهم  ،"ای ون ل جادر حمل"فعالیت  "ون ل ریلی حمل"

 
 ها و خانوارها های نفتی در بخش هزینه گازوئیل و سایر فرآورده. سهم 4جدول

 سهم هزینه گازوئیل )درصد( رشته فعالیت و خانوار
های  سهم هزینه سایر فرآوردر

 نهتی )درصد(

 55/1 61/1 کشاورزی و ...

 55/1 518/1 صنایع غذایی و ...

 81/1 16/5 معاد 

 80/1 18/1 سایر صنایع

 56/5 13/1 نهتیهای  ساخت فرآوردر

 53/5 85/1 تولید و انت ال و توزیع آب و برق و گاز

 ¼ 8/1 حمل ون ل ریلی

 1/8 8/5 ای حمل ون ل جادر

 63/1 01/1 حمل ون ل آبی

 8/8 10/1 حمل ون ل هوایی

 80/1 58/1 خدمات

 51/3 22/1 متوسط

 15/5 110/1 خانوار شهری

 58/5 113/1 خانوار روستایی

 168/3 118/1 متوسط

 مأخذ: محاسبات تح یق 

گذار خواهد تأثیرهای مختلف ارتصادی  گازوئیل بر سطح تولید بخش کاراییبدو  تردید بهبود  

وجود نداشته  جز آ گازوئیل، اثرات جانشینی، تولیدی و  کاراییبهبود در اثر بود. اگر فرض شود که 

اما  ؛آ  کاهش یابد کاراییگار انتظار بر این است تا ت اضای گازوئیل به اندازر بهبود در آ  ،باشند

، 1شود تا کاهش در ت اضای گازوئیل کمتر از م دار انتظاری ) باعث می جز آ وجود اثرات جانشینی و 
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توا  استنباط کرد که سطح تولید  می ،گازوئیل( باشد. بنابراین کاراییدرصد ناشی از بهبود  51و  3

سو و تغییرات در ت اضای از یک ،با توجه به تغییرات در ت اضای گازوئیل ،های مختلف ارتصادی بخش

از سوی  ،های ارتصادی( ای در فعالیت ها و عوامل مورد نیاز تولیدی )و جانشینی بین نهادر سایر نهادر

 دچار تغییر شوند.  ،دیگر

تحت سه سناریوی شوک  ،مصرف گازوئیل کاراییبهبود  تأثیر  مربوط به ( نتای6جدول ) 

دهد.  های مختلف ارتصادی نشا  می درصدی را بر میزا  تولید و سطح فعالیت بخش 51و  3، 1 کارایی

هر سه سناریو  درها  مصرف گازوئیل، سطح فعالیت بخش کاراییدنبال بهبود در هشود که ب مشاهدر می

 ،های ارتصادی ، سطح فعالیت تمامی بخشکاراییدرصدی بهبود  1شوک  در پیست. افزایش یافته ا

درصدی برابر  3که این ررم در مورد شوک در حالی .درصد افزایش یافته است 30/1 ،طور متوسطهب

 .استدرصد  15/5درصدی برابر با  51درصد و در مورد شوک  01/1با 
 ریوهای مختلف ارتقاء کارایی  )درصد(ها در سنا . تغییرات سطح فعالیت بخش3جدول

 رشته فعالیت
 تغییرات سطح فعالیت

 درصد 51 درصد 3 درصد 1

 38/1 35/1 06/1 کشاورزی و ...

 88/5 53/5 5/5 صنایع غذایی و ...

 01/1 60/1 65/1 معاد 

 61/5 13/5 1/5 سایر صنایع

 13/5 15/5 88/5 های نهتی ساخت فرآوردر

 06/1 30/1 35/1 توزیع آب و برق و گاز تولید و انت ال و

 15/1 86/1 80/1 حمل ون ل ریلی

 60/1 65/1 18/1 ای حمل ون ل جادر

 35/1 01/1 60/1 حمل ون ل آبی

 30/1 03/1 0/1 حمل ون ل هوایی

 50/5 10/5 03/1 خدمات

 15/5 01/1 30/1 متوسط

 مأخذ: محاسبات تح یق   

-هدهد که ب تغییرات در تولید ناخالص داخلی نیز نشا  می درصددرخصوص نتای  تح یق حاضر  

درصد و تغییراتی که در ت اضای  51درصد و  3درصد،  1سه سناریوی ، در دنبال بهبود کارایی گازوئیل

های مختلف ارتصادی صورت  تغییراتی که در میزا  تولید و سطح فعالیت بخش ،همچنین ،گازوئیل و

درصدی در  151/1درصدی و  155/1درصدی،  110/1شاهد رشد به ترتیب برابر با  ،در مجموع ،گیرد می
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وجود  ه علتدنبال ارت ای کارایی مصرف گازوئیل، بهتولید ناخالص داخلی هستیم. شایا  ذکر است که ب

م دار کاهش در ت اضای گازوئیل کمتر از م دار انتظاری )کاهش به اندازر  جز آ اثرات جانشینی و 

افزایش سطح تولید  ،در نتیجه ،شوک کارایی( بودر و همین امر باعث وروع اثرات بازگشتی و م دار

 .استترین دالیل افزایش تولید ناخالص داخلی  شود که خود از اصلی های مختلف ارتصادی می فعالیت

های مختلف است  م ادیر کشش است،دهندر ساختار هر ارتصادی  هایی که نشا  یکی از شاخص 

ها حساسیت داشته  توا  انتظار داشت تا نتای  تح یق نسبت به تغییرات در م ادیر کشش می ،راینبناب

تواند نسبت به آ  حساسیت داشته باشد،  هایی که نتای  مطالعه حاضر می ترین کشش باشد. یکی از مهم

حلیل ( نتای  مربوط به ت0های نهتی است. جدول ) کشش جانشینی بین گازوئیل و سایر فرآوردر

های نهتی  حساسیت اثرات بازگشتی گازوئیل را نسبت به کشش جانشینی بین گازوئیل و سایر فرآوردر

در نظر گرفته شدر و در  1/1ذکر است که در سناریوی پایه، م دار این کشش برابر  شایا دهد.  نشا  می

 نیز استهادر شدر است. 0/1و  6/1، 8/1، 8/1های  تحلیل حساسیت از کشش
 درصدی      )درصد( 94. تحلیل حساسیت اثرات بازگشتی گازوئیل برای شوک 4جدول

 رشته فعالیت / خانوارها
 کشش جانشینی

8/1 8/1 1/1 6/1 0/1 

 8/51 5/51 5/51 8/51 5/51 کشاورزی و ...

 8/0 0/0 1/0 8/0 5/0 صنایع غذایی و ...

 8/53 1/53 5/53 3/50 0/50 معاد 

 5/5 6/5 8/5 1/5 8/5 سایر صنایع

 8/8 5/8 8/8 1/8 5/8 های نهتی ساخت فرآوردر

 5/55 8/55 5/55 5/55 0/51 تولید و انت ال و توزیع آب و برق و گاز

 0/51 5/51 6/51 8/51 8/51 حمل ون ل ریلی

 8/50 1/50 8/50 8/50 5/50 ای حمل ون ل جادر

 0/51 8/51 0/51 3/51 6/51 حمل ون ل آبی

 5/58 1/58 8/58 8/58 5/55 هواییحمل ون ل 

 3/3 8/3 0/3 6/3 1/3 خدمات

 3/5 0/5 0/5 6/5 1/5 خانوار شهری

 1/5 5/5 0/5 0/5 3/5 خانوار روستایی

 مأخذ: محاسبات تح یق

شود که با تغییر کشش جانشینی بین گازوئیل و سایر  ( مشاهدر می0با توجه به جدول ) 

های مختلف و خانوارها تغییر محسوسی نکردر است. نکته  های نهتی، اثرات بازگشتی در بخش فرآوردر
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مهم مربوط به ترتیب )از بزرگ به کوچک( اثرات بازگشتی است که دچار تغییر نشدر و در همه م ادیر 

در ردر  "ون ل ریلی حمل"های ارتصادی، م دار اثرات بازگشتی مربوط به بخش  کشش در بین بخش

 ها نیز به هما  ترتیب ربلی ررار دارند.  نخست ررار داشته و ب یه بخش

 

 های سیاستی گیری و توصیه . نتیجه6

های  یل در بخشمصرف گازوئ کاراییبرای بررسی اثرات بازگشتی ناشی از ارت ا   ،در م اله حاضر

رابل  از مدل تعادل عمومی رابل محاسبه استهادر گردید. مدل تعادل عمومی  ،مختلف و خانوارها

بودر و  5831محاسبه مورد استهادر مبتنی بر ماتریس حسابداری اجتماعی بودر است که مربوط به سال 

رشته فعالیت  55ن ماتریس به ون ل )سابق( تهیه شدر است. با توجه به هدف م اله، ای در پژوهشکدر حمل

 کاال و خدمات تجمیع شدر و مورد استهادر ررار گرفته است. 55و 

مصرف  کاراییدنبال بهبود هدهد که ب نتای  اجرای مدل تعادل عمومی رابل محاسبه نشا  می 

ها و  درصد، شاهد وروع اثرات بازگشتی در تمامی بخش 51و  3، 1گازوئیل تحت سه سناریوی 

، رشته کاراییشود که در نتیجه اعمال شوک بهبود  خانوارها هستیم. با توجه به نتای  تح یق مشاهدر می

، 8/83برابر با با م ادیر به ترتیب  ،درصد 51و  3، 1تحت هر سه سناریوی  "ون ل ریلی حمل"فعالیت

ون ل  حمل"دارای بیشترین اثرات بازگشتی بودر و بعد از آ  رشته فعالیت  ،درصد 6/51و  3/88

سایر "مربوط به رشته فعالیت  ،هر سه سناریو ، درررار دارد. کمترین اثرات بازگشتی نیز "ای جادر

دارای اثرات  ،درصد 51و  3، 1سه سناریوی  ، دراست. در مورد خانوارها نیز خانوارهای شهری "صنایع

درصد بودر و خانوارهای روستایی نیز دارای اثرات  01/5و  11/5، 15/8بازگشتی به ترتیب برابر با 

های  ذکر این است که حالتشایا  درصد هستند. نکته  01/5و  58/8، 81/1بازگشتی به ترتیب برابر با 

درصد( اتهاق نیهتادر است.  511و بیش از درصدی  511حدی مربوط به اثرات بازگشتی )م ادیر صهر، 

نه شاهد کاهش معادل )با درصد  ،مصرف گازوئیل کاراییبهبود  در اثراین امر نشا  از این دارد که 

ایم. در  ( در ت اضای این فرآوردر هستیم و نه شاهد افزایش در ت اضای این فرآوردر بودرکاراییبهبود 

یل بر ت اضای آ  نیز مشاهدر شد که بیشترین کاهش ت اضای مصرف گازوئ کاراییبهبود  تأثیرمورد 

و کمترین کاهش نیز مربوط به فعالیت  "سایر صنایع"مربوط به فعالیت  ،هر سه سناریو، در گازوئیل

بودر است. در مورد خانوارها نیز خانوارهای شهری نسبت به خانوارهای روستایی از  "ون ل ریلی حمل"

 ند.رتری برخورداکاهش ت اضای گازوئیل بیش
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دست آمد مربوط به تغییرات در میزا  تولید و سطح فعالیت ه نتیجه دیگری که از اجرای مدل ب 

دنبال ههای مختلف )ب دهند که میزا  تولید و سطح فعالیت رشته فعالیت هاست. نتای  نشا  می بخش

هر  درهای ارتصادی  بخش که سطح فعالیت تمامیطوریهاند ب ( دچار تغییرات شدرکاراییاعمال شوک 

 "سایر صنایع"هر سه سناریو، بیشترین افزایش سطح فعالیت مربوط به  درسه سناریو افزایش یافته است. 

بودر است. در مورد تولید ناخالص داخلی نیز نتایح  "ون ل ریلی حمل"و کمترین افزایش نیز مربوط به 

ه درصدی دارد ب 51و  3، 1 کاراییبهبود نشا  از افزایش تولید ناخالص داخلی تحت سناریوهای 

در درصد،  110/1گازوئیل، تولید ناخالص داخلی به میزا   کاراییدرصدی  1دنبال شوک هکه بطوری

 51شوک  ر اثردرصد و د 155/1گازوئیل، تولید ناخالص داخلی به میزا   کاراییدرصدی  3شوک پی 

درصد افزایش یافته است. نتای  تحلیل  151/1گازوئیل تولید ناخالص داخلی به میزا   کاراییدرصدی 

حساسیت یکی دیگر از نتای  مطالعه حاضر بودر است. نتایح تحلیل حساسیت که مربوط به تغییر م دار 

با این دهد که  نشا  می ،بودر است 0/1تا  8/1های نهتی از  کشش جانشینی بین گازوئیل با سایر فرآوردر

 تغییر، م دار اثرات بازگشتی تغییر محسوسی ندارند.

گیری  گذارا  ارتصادی کشور ربل از تصمیم شود که سیاست با عنایت به نتای  مطالعه، پیشنهاد می 

ویژر گازوئیل، اثرات بازگشتی ناشی از اتخاذ چنین  به ،های نهتی برای ارت ا  کارایی مصرف فرآوردر

هایی  العمل هایی همرار با عکس ررار دهند. بدیهی است چو  اجرای چنین سیاست نظرهایی را مدّ سیاست

تواند باعث خنثی شد  نتای  مورد انتظار شود. توجهی به آ  می در سمت ت اضاست، بی
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