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Abstract 
Objective: The sustainability of economic growth, the development of the industrial sector, 

the service sector, the agricultural sector and the oil sector are at the forefront of economic 

discussions in developing countries. Because economic growth and development is the 

product of interactions between different economic sectors. The importance of identifying the 

large economic sector of each country and determining the share of each sector in the future 

improvement and performance of each economy and country is one of the most important 

issues studied by economic planners of each country. So that the effect of decisions and 

policies of each economic sector can have different economic and social effects on the 

economy of each country. Therefore, the main purpose of this study is to determine the 

dominant sector among the sectors of agriculture, industry, services and oil in the Iranian 

economy. Also, the effect of each of these economic sectors on economic growth has been 

studied and analyzed. 

Method: In order to determine the dominant sector in the Iranian economy among the 

economic sectors (agriculture, industry, services and oil), the Herfindahl method has been 

used. In order to investigate the effect of each economic sector on economic growth, the 

distributed intermittent auto regressive distributed lag (ARDL) method has been used. The 

data of the present study from 1978 to 2017 were extracted from the site of the Central Bank 

of Iran and then examined. Considering that the results of this research can be used in the 

decision-making process of economic planners, it is applied in terms of the purpose of this 

research. 

Findings: The results of Herfindal index show that the service sector is the dominant sector 

in the Iranian economy in terms of size, which means that the service sector has the largest 

share in terms of size in terms of GDP. Also, after the services sector, in terms of share, the 

oil sector, industry sector and agricultural sector have formed other sectors of the Iranian 

economy, respectively. While the results of the estimate show that there is a positive and 

significant relationship between value added of services, industry, agriculture and oil with 

economic growth in the short and long term. On the other hand, the findings of the model 

with auto regressive distributed lag (ARDL) show that the effect of oil in the short term and 

services in the long run on Iran's economic growth was greater than other sectors, so that 

even in the short and long term, respectively The second place in terms of impact after the 
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services and oil sector is on economic growth. Examination of the error correction factor also 

shows that in each period, 69% of the imbalance in different economic sectors moves towards 

the long-term value. 

Conclusion: According to the results of the study, the oil sector can be mentioned as an 

important part of economic growth. While the agricultural sector has played a very weak role 

on economic growth during the period under review. So that the agricultural sector, both in 

terms of size and impact, has the lowest amount of the country's economy. 
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 تولید ناخالص داخلی ایران و اثر آن بر رشد اقتصادیتعیین بخش مسلط در
 

نژاد حسین احمدی
 

 علیرضا پورفرج

 چکیده
گامان بحث های اقتصادی کشورهای  بخش کشاورزی و بخش نفت از پیش ،بخش خدمات ،توسعه بخش صنعت ،پایداری رشد اقتصادی :هدف

اهمیتت شناستایب بختش بت ر      استت.   در حال توسعه است. زیرا رشد و توسعه اقتصادی محصول تعامالت بین بخش های مختلف اقتصادی

ورد ینده هر اقتصاد و کشوری از مهتم تترین موعتوعات مت    آاقتصادی هر کشوری و تعیین می ان سهم هر یک از بخش ها در بهبود و عملکرد 

ثتار  آاست گذاری هر یتک از بختش هتای اقتصتادی متب توانتد       یتصمیمات و س اثربررسب برنامه ری ان اقتصادی هر کشوری است. بطوریکه 

تعیین بختش ملتلا از بتین بختش هتای       پژوهشهدف اصلب از این اقتصادی و اجتماعب مختلفب بر اقتصاد هر کشوری داشته باشد. بنابراین 

در اقتصاد ایران است. همچنین بررسب اثر هر یک از این بخش های اقتصادی بر رشد اقتصادی مورد بررسب  و نفت، صنعت، خدمات کشاورزی

 و تج یه و تحلیل قرار گرفته است.
 

از روش هرفینتدال   )کشاورزی، صنعت، خدمات و نفت(به منظور بررسب تعیین بخش مللا در اقتصاد ایران از بین بخش های اقتصادی  :روش

خودرگرستیونب بتا وقفت      سری زمانب الگویبه منظور بررسب اثر هر یک از بخش های اقتصادی بر رشد اقتصادی از روش   ده شده است.استفا

از سایت بانک مرک ی ایتران استتخراش شتد و ست        7531تا  7531حاعر از سال  پژوهشداده های  .استفاده شده است (ARDLتوزیعب )

یند تصمیم گیری برنامه ری ان اقتصتادی متورد استتفاده    آمب تواند در فر پژوهشه به اینکه نتایج حاصل از این با توج مورد بررسب قرار گرفت.

  کاربردی است. پژوهشاز لحاظ هدف این  ،قرار بگیرد
 

این بدین معناست  که بخش خدمات به لحاظ اندازه، بخش مللا در اقتصاد ایران است، دهد ب: نتایج حاصل از شاخص هرفیندال نشان مها یافته

همچنین به ترتیب بعد از بختش   که بخش خدمات بیشترین سهم را به لحاظ اندازه از نظر تولیدات ناخالص داخلب به خود تخصیص داده است.

یج اند. در حالیکه نتتا  اقتصاد ایران را تشکیل داده یها کشاورزی سایر بخشبخش صنعت و بخش خدمات به لحاظ سهمب به ترتیب بخش نفت، 

دهد که یک رابط  مثبت و معناداری بین ارزش اف ودۀ بخش خدمات، صنعت، کشاورزی و نفت با رشد اقتصتادی در   حاصل از برآورد نشان مب

که اثر بختش نفتت    دهد ب( نشان مARDLالگوی خودرگرسیونب با وقف  توزیعب ) یها افتهیمدت و بلندمدت برقرار است. از طرف دیگر  کوتاه

متدت و   ها بیشتر بوده است، به طوریکه حتتب بته ترتیتب در کوتتاه     و خدمات در بلندمدت بر رشد اقتصادی ایران از سایر بخش مدت در کوتاه

 ببررست  .بلندمدت، بخش خدمات و نفت در جایگاه دوم به لحاظ اثر گذاری بعد از بخش خدمات و نفت بر رشد اقتصادی قترار گرفتته استت   
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و بته ستمت ماتدار بلندمتدت      بخش های مختلف اقتصتادی درصد از عدم تعادل در  96که در هر دوره  دده بنشان م  یخطا ن حیتصح بیعر

 .کند بحرکت م

 

مب توان از ارزش اف وده بخش نفتب به عنوان بخش مهمب از رشد اقتصادی  یاد کرد. در حالیکه  پژوهشبا توجه به نتایج حاصل از  :یریگ جهینت

به طوریکه هم به لحاظ اندازه و هم اثتر گتذاری    ورد بررسب داشته است.مر رشد اقتصادی در طول دوره بلیار عیعفب ب ناشبخش کشاورزی 

 کمترین می ان از اقتصاد کشور را به خود اختصاص داده است.

 

 .مدل خودرگرسیونب با وقفه توزیعبرشد اقتصادی،  ،بخش کشاورزی بخش خدمات، بخش صنعت، بخش نفت، :کلیدی یها واژه

 JEL: C22, O13; O14; R11بندی  طبقه
 

 .پژوهشی نوع مقاله:
 

و اثتر آن بتر رشتد     رانیت ا بناختالص داخلت   دیبخش مللا درتول نییتع(. 7533، علیرعا. )پورفرش، حلین؛ نژاد یاحمد استناد:

 .735-201(، 2)3، توسعه و سرمایهی. اقتصاد

 مقدمه

 آسدیایی در حالیکده کشدورهای ه اسدت.دان زیدادی نداشدترشدد ننداخیر با وجود منابع غنی  یها دهه اقتصاد ایران در

. باید توجده (2219، 1عالوین اسباز ایران رشد اقتصادی بسیار سریعی را تجربه نمودند ) تر نییپابسیار دارای منابع طبیعی 

مختلف اقتصادی در کنار عوامل مکمل مانند سازمان دهدی و تجربده مددیریتی، سدازماندهی بخشدی و  یها بخشنمود که 

عد  و با گردند یمانسانی وارد تابع تولید  سرمایۀی در گذار سرمایهدولت و  یها استیسقانون گذاری، ساختار اقتصادی، 

 یهدا بخشکده افدیایش در تولیددار هدر ید  از  دارندد یمد، بیان (2211) 2احسان و احمد .گردند یمبهبود فرآیند تولید 

تولیددار، اشدتلال زایدی و درآمددهای صدادراتی  افدیایشبر  توانند یمخدمار، کشاورزی، صنعت و معدن و بخش نفت 

شدللی بیشدتری را  یها فرصدت نیدی استدالل کردندد کده بخدش خددمار (2226و همکاران ) 9راثکم  شایانی نمایند. 

. در بسیاری از اقتصادهای امروزه بخدش ندیآ یمجوامع کنونی جی بخش خدمار بحساب  یها شلل. اکثر آورد یمبوجود 

. سدهم بخدش دیدآ یمدادی اکثر کشورها به حسداب خدمار، به عنوان بیرگترین و سریعترین بخش اثر گذار بر رشد اقتص

درصد و در کشورهای با درآمد بداال  39درصد و در کشورهای با درآمد متوسط  74خدمار در کشورهای با درآمد کم 

 (.2211، 7احسان و احمد) استدرصد  49

 هدا دولتاقتصدادی،  یهدا بخشدر  ها تعادلفع عدم در اکثر کشورها، به ویژه در کشورهای در حال توسعه به منظور ر

. بدا توجده بده محددودیت مندابع هسدتندمنابع موجود در جامعده  ۀنیبهمناسب بمنظور تخصیص  یها استیسمجبور به اتخاذ 

کلیددی اهمیدت  یهدا بخشی و تخصدیص آن بده گذار سدرمایهبدر  تأکیددسرمایه به ویژه برای ی  کشور در حال توسعه 

ی، ضمن سود سازی گذار سرمایهدارای اولویت باالتر برای  یها بخشهمچنین از این طریق توجه بیشتری به زیادی دارد. 

داخلی را برطرف کرد و زمینده حودور در رقابدت در بازارهدای جهدانی را  یازهاین توان یماقتصادی،  یها صرفهاز برخی 

کده بایدد مسدیر حرکدت  بر این استرشد متوازن هیرشمن اعتقاد  نظریۀدر  (.1992عرب مازار و خادمیان، فراهم ساخت )

هیچ کشدور  زیرااقتصادی را گسترش داد.  توسعۀ برنامۀمسیر انتخاب شده  متناسب با این اقتصاد را مشخص نمود و سپس 

ی گذار سدرمایهه بتواندد صدرف کافی سرمایه و دیگر منابع اقتصادی را داشته باشد کد اندازۀنیست که به  یا توسعهدر حال 

https://www.researchgate.net/publication/287790115_Exports_and_economic_growth_Evidence_from_Iran
https://core.ac.uk/download/pdf/6503120.pdf
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عمداد  ) اقتصادی صدورر بگیدرد منتخب یها بخشی در گذار سرمایههمچنین معتقد است که باید کند.  ها بخشدر تمام 

یکی و یدا مسدلط و ژبدیر  یدا اسدترات منابع موجود در اقتصاد اهمیت شناسدایی بخدش با توجه به (.2229 ،و نوالبی زاده

 این منابع در همچنین داشته باشد. یا ژهیوینده اقتصاد کم  آدر بهبود و عملکرد  تواند یمهر بخش بر اقتصاد  ریتأثمییان 

 یهدا بحرانرشد جمعیتی ایران، همچنین خشکسالی های پی در پدی، ضمن اینکه  آینده نه نندان دور درحال اتمام هستند

بدا تکیده بدر  بتدوانکه باید نقاط قور و ضعف اقتصاد شناسدایی گردندد، تدا  کنند یم.. به عنوان ی  تهدید، اقتوا آبی و .

قوی در داخل اقتصاد ایران از وابستگی اقتصاد ایران به منابع طبیعی رو به اتمام از جملده نفدت و گداز جلدوگیری  یها اهرم

بر روی آنان شدرایط بهبدود رشدد اقتصدادی  و بررسی رییی برنامهو حتی با نماییم، و با تکیه بر توان داخلی خودکفا شویم 

ششدم توسدعه از تولیدد محصدوالر  برنامدۀاقتصادی را فراهم نمایدد. از آنجدایی کده حتدی در  توسعۀو به دنبال آن  پایدار

ایط رشدد راهبردی مورد نیاز مصارف عمومی یا بخش تولید حمایدت شدده اسدت، بیوریکده حتدی بدرای رسدیدن بده شدر

موجدود شدده اسدت. بندابراین بده منظدور رفدع  یهدا تیظرفاقتصادی پایدار اشاره به کمد  گدرفتن از تمدامی امکاندار و 

بدا اسدتفاده از  1934-1996زمانی  دورۀخالءهای حس شده هدف از این پژوهش تعیین بخش مسلط در اقتصاد ایران طی 

 ایراناقتصادی در تولید ناخالص داخلی  یها بخشسلط و سایر . همچنین در ادامه بررسی اثر بخش ماستشاخص تمرکی 

3توزیعی یها وقفهبا استفاده از الگوی خود توضیحی با  1934-1996زمانی  دورۀطی 
 (ARDL پرداخته )شود یم. 

 موضوع ادبیات

ن نظریده رابیده اقتصادی از نظریه رشد نامتوازن هیرشمن ایجاد شده است. بیوریکه در ای یها بخشارتباط بین  ممفهو

 (.2219، 6دگیو) دهد یماقتصادی را از طریق داد و ستد مستقیم و غیر مستقیم ارائه  یها بخشی  بخش با سایر 

اقتصدادی  یهدا بح مواد غذایی همچنان از پیشدگامان  نیتأمتوسعه صنعتی و ارائه خدمار و  ،پایداری رشد اقتصادی

 یهدا بخشزیرا رشد و توسعه اقتصادی پایدار محصدول تعدامالر بدین  ورهای درحال توسعه است.سیاسی و اجتماعی کش

اسدت کده رشدد بخدش کشداورزی باعد   یا گوندهمختلف اقتصادی بده  یها بخشاقتصادی مختلف هستند. تعامالر بین 

گردیده و نتیجده بیوریکه با افیایش مصرف در بخش خدمار باع  توسعه بخش صنعت  شود یمتحری  توسعه صنعتی 

اقتصاد به سمت رشد و شکوفایی هدایت شود. همچندین بخدش صدنعت از طریدق ارزش افدیوده  شود یماین زنجیره منجر 

و  4ندوانیبر رشد اقتصادی داشته باشدد ) تواند یماثرار بسیار باالیی  تواند یمبخش صنعتی با صادرار محصوالر صنعتی 

 .(2222همکاران ،

بده طوریکده در  ،اندد بوده برای رشد سریعتر اقتصدادراهکاری مناسب  به دنبالبسیاری از نظریار رشد، اقتصاددانان  در

رشدد متدوازن بدر  نظریدۀبدرای نمونده،  اند داشتهاقتصادی  یها بخشزیادی بر نگونگی برخورد با  تأکیدبعوی از نظریار 

 یهدا بخشی مولدد و  عوامدل جدانبی ثبدت عمدودی و افقدی و  گذار هسرمایصادرار و واردار و  یها بخشرشد متوازن 

داشدته و  تأکیددو مصرفی از ی  طرف و توازن عرضه و تقاضا از طرف دیگر  یا واسیه، یا هیسرماتولید کننده کاالهای 

بدین  یاهد تعاملفقدر و مددارهای توسدعه نیدافتگی بدر عوامدل مدرتبط و  یها دورهدر مجموع معیوف به این نکته است که 

(. عقایدد طرفدداران ایدن نظریده اغلدب نشدار گرفتده از آثدار 1999شداکری، دارند ) تأکیدبخشی به عنوان پویایی اقتصاد 

. این دو اعتقاد داشتند کده صدنعت و کشداورزی بده عندوان دو بخدش اقتصداد اند بوده (1933) 9لویسو  (1939) 9نورکس

https://jqe.scu.ac.ir/article_10703.html
https://jqe.scu.ac.ir/article_10703.html
file:///C:/Users/Hosein/Downloads/Telegram%20Desktop/Makower,%20H.%20(1953).%20Problems%20of%20Capital%20Formation%20in%20Underdeveloped%20Countries
https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=HcvtkWZfsLMC&oi=fnd&pg=PP1&dq=Lewis,+W.A.+(1955)+The+Theory+ofEconomic+Growth,+London:+George+Allen+%26+Unwin+Ltd.&ots=GtGAYb3hj9&sig=7X1smIyD-dLmvfqfGrB0GOLk4Yg#v=onepage&q&f=false
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کشداورزی بایدد بهبدود یابدد الزم  یور بهدرهشند. اولین دلیل این کده اگدر بنا بر دو دلیل اصلی مکمل یکدیگر با توانند یم

محصدوالر کشداورزی  یها بخشباشند و این امر موازنه میان در بسط مازاد بازاری خود داشته  یا یهیانگورزان است کشا

. دلیدل دوم ایدن کده کشداورزی نیداز بده نهادهدای سدرمایه دارد و ایدن بده تدوازن میدان کندد یمو مصرفی اقتصاد را ایجاد 

باالتری نیازمند است. این میلدب بده ایدن واقعیدت اسدت کده  اجتماعی سرمایۀو تهیه  یا هیسرماکشاورزان و تولید کاالی 

برای توسدعه صدنایع محلدی فدراهم آورد و بخدش صدنعت بدرای مدواد غدذایی بدر بخدش  یا هیپا تواند یمتولید کشاورزی 

 (.2229 ،و نوالبی عماد زاده کشاورزی اتکا دارد )

ع و یوسد یهدا یگدذار هیازمندد سدرمایه رشدد متعدادل و همده جانبده نی، نظردارند یمبیان  ه رشد نامتعادلیفداران نظرطر

همیمدان  یبدا اجدرا ی. از طرفداسدته یمبدود سدرماکافتده یتوسدعه ن کشدورهای یل اصدلکه مشدکد یهمیمان است، در حال

و  یییدر ن اسدت در اثدر اشدتباه در برنامدهکدد و ممیآ یبوجود م یییر ل برنامهکمختلف، مش یها و طرح ها یگذار هیسرما

 یسدتین رو باید. از ابده اتدالف کشدیده شدونداز مندابع  یاریی بسدیداسته شدده و نکآنها  ییاراکص نادرست منابع، از یتخص

ا ید هدا بخشر یسدا یرا برا که بتواند نقش محرکاختصاص داد  یعیا صنای ها بخشموجود و در دسترس را به  یها هیسرما

 یگدذار هیگر، توسط منافع حاصدل از سدرماید یها بخشدر  یگذار هیسرما یه منابع الزم براکن معنا یند. به اکفا یع ایصنا

. دیدآ یمدبده دسدت  یو توسدعه اقتصداد هدا ییجو صدرفهق یدن طریشود و از ا یفراهم م ی ا استراتژیشتاز یپ یها بخشدر 

نقدش  توانندد یمد ولدی، ممکن است سودآور نباشند یه لحاظ اقتصادب لیوماًه کهستند  ییها ، بخشی استراتژ یها بخش

مانندد  ی اسدتراتژ یهدا گدر، بخدشیان دیدقرار دهند. بده ب ریتأثرا تحت  ها بخشر یشرو را بر عهده گرفته و سایو پ یرهبر

را قبدل و بعدد از  هدا تیفعالارتباطار و  یسریکرا قبل و بعد از خود به دنبال دارد،  ها حلقهرشته  ی ه کر یاز زنج یا حلقه

ن یدگدردد. بده ا یمد یاقتصداد یهدا بخشر یآثدار رشدد و توسدعه بده سدا یق موجب تسدرین طریند و از اک یجاد میخود ا

ه کدرا انتخاب نمدود  یاقتصاد یها بخشآن دسته از  بایدن ی. بنابراگویند مین یپس یوندهایپن و یشیپ یوندهایارتباطار، پ

تده قابدل ک. نمحیا سدازندوندها را یثر پکحدا ی، در روند توسعه اقتصادیید و اشتلال زایر تولضمن دارا بودن رشد شتابان د

ت یداهم ین دسدتییو پدا یبداال دسدت یهدا تیفعالبا  ی استراتژ یها بخشا ییان و شدر ارتباط بخش یم تنها نهه کنیتوجه ا

 یهدا بخشی بدر کدو نده فقدط متمر  یاقتصداد یهدا بخشن( با یشیارتباطار)نه پسین و نه پ یه تنوع و گستردگکدارد، بل

 (.1999شاکری، ت فراوان است )یاهم یی دارایخاص ن

بده صدورر متدوازنی مدورد توجده قدرار  بایددهای اثرگذار در توسعه اقتصادی  بخش ۀهمنظریه رشد متوازن،  اساسبر 

های  گذاری سدرمایهدوگانه ای،  ای و واسیه مصرفی، سرمایهدیگر دو بخش صنعت و کشاورزی، کاالی  یگیرند. به عبارت

های متعدارف اقتصدادی  ها و نندگانده های اجتماعی و زیرسداختی و سدایر دوگانده گذاری مستقیم و مولد صنعتی و سرمایه

صورر متقداطع توسعه پیدا کنند. این امر عالوه بر اینکه به  شده رییی برنامهقوانینی بایستی دوشادوش یکدیگر و در قالب 

، بده واردار را کداهش و تقاضدای گسدتردهکشدورها را آورد، اتکدای  ها به وجود مدی بازارهایی را برای هر ی  از بخش

اسدتراتژی توسدعه »در  (1961) 12هیرشدمن(. 1942فرجدادی، ) روانده خواهدد کدردرا به سمت تولیددار داخلدی  کشورها

 عمدالًانتقادهایی را به نظریه نورکس ارائه نمود و در برابر آن نظریده رشدد ندامتوازن را معرفدی کدرد. هیرشدمن « اقتصادی

داد. از منظدر هیرشدمن،  رشد متوازن وجود داشدت، مدورد اشداره قدرار مدی نظریۀ درونهای مفرطی را که در  اندیشی ساده

https://jqe.scu.ac.ir/article_10703.html
https://www.jstor.org/stable/2228770?seq=1
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یافته نیدی در طدول سدالیان سدال موفدق بده انباشدت  بود، حال آنکه کشدورهای توسدعهاز کمیابی سرمایه قافل شده  نورکس

فیاینده سرمایه شده بودند؛ بنابراین از منظر هیرشمن، امکان نیل به سیح باالیی از انباشت سرمایه )حتی در صورر گرفتن 

وی واردار( بدرای کشدورهای در حدال توسدعه وجدود نداشدت و های کالن خارجی و اِعمال محدودیت گسترده بر ر وام

توانست در حکم بالهتی معنادار  شمار اقتصادی، فقط می های بی بدین ترتیب بذل و بخشش منابع محدود موجود به عرصه

طول  یافته در آمیی و نامتوازن توسعه کشورهای توسعه هیرشمن معتقد بود که نورکس نسبت به ماهیت تعارض. تلقی گردد

از رهگذر ارتقا از عدم تعادلی به عددم  اساساًاست. از نظر هیرشمن سیوح توسعه  کردهسه قرن منتهی به قرن بیستم غفلت 

یافتگی، مقیعدی و ن توسعهیافتگی و  یافتنی بود، در صورتی که بنابر نظریه رشد متوازن، تفاور بین توسعه تعادل دیگر دست

شدمار اقتصدادی، همدان  هدای بی ز منظر هیرشمن، عدم توازن و عددم تعدادل بدین بخشمکانیکی تصور شده بود. در واقع ا

توادی بود که حرکت به سمت سیوح باالتر توسدعه، یعندی گدذار از ید  عددم تعدادل بده عددم تعدادلی دیگدر را میسدر 

و برقرار گشدته ا ایجاد ه ای از عدم تعادل وسیله زنجیره ساخت. به عبارر دیگر، توسعه نییی جی فرآیند مستمری که به می

 (. 1942فرجادی، ) نخواهد بود.

که برای توسعه بخش صنعت در کشورهای در حال توسدعه نده تنهدا ایجداد مدازاد  کند یمبیان  ،(1961) 11گنسونرجو

کده در مراحدل اولیده  کندد یمد تأکیدداید از طریق پیشرفت فنی تداوم یابدد. بندابراین وی کشاورزی ضروری است، بلکه ب

ی خدالص در ایدن بخدش اقددام گذار سدرمایهتوسعه کشورهای در حال توسعه باید برای تسریع رشد مازاد کشداورزی بده 

دار هستند به هیچ وجده نبایدد ، کشورهایی که از امکانار و منابع کشاورزی برخورکند یمکنند. جورگنسون همچنین بیان 

به بهانه صنعتی شدن، بخش کشاورزی و توسعه روستایی را دست کم بگیرندد. صدنعتی شددن بدا صدنعت داشدتن متفداور 

کده در آن بسدتر  سدتر توسدعه ملدی اسدتجایگاه خاص برای صنعت در ب است. صنعتی شدن در گرو تصویر و تحقق ی 

کریمدی و ط مسلم صنعتی شدن جایگداه بداالیی در نظدر گرفتده شدده اسدت )برای توسعه روستایی به عنوان ی  پیش شر

 یهدا بخشرابیده تعدامالر بدین  دهدد یمتحوالر اقتصادی اخیر در توسعه اقتصادی بین کشورها نشان  (.1993حیدریان، 

رهای پیشرفته نشان از نقش اساسدی کشاورزی صنعت و خدمار در کشو یها بخشرابیه بین  اقتصادی متفاور است مثالً

در رشد اقتصادی دارند در حالیکه در کشورهای تولیدکننده نفت این طور نیست. توسعه بخش صنعت نقدش  ها بخشاین 

 .(2219، و همکاران 12بشیر)داشته است  گذاری بر رشد اقتصادی از طریق افیایش حقوق صاحبان سهامریتأثمهمی در در 

ه قرار نگرفته اسدت ولدی از نقش بخش خدمار به عنوان استداللی بر رشد مورد توج ها  یکالسدر میالعار تجربی 

دانان خدمار را به عنوان بخشی که نقدش حتی سایر اقتصاد .کنند یمیاد  یدیرتولیغفعالیت از آن به عنوان  ها ستیالیسوس

 فرضدیۀمبتندی بدر  وری بهدره(. در واقع این تفاور در 2222، 19راماکریشنا) اند گرفتهتولید دارد را در نظر مولد کمتری در 

پدایین در بخدش خددمار کده منجدر بده انددازه  وری بهره(. استدالل 1964، 16بامول) استدر بخش خدمار  13ۀنیهیعلت 

مورد انتقاد قرار گرفت. عدالوه بدر ایدن  (1992) 14گریلی نستوسط  شود یمگیری نادرست در تولید در بخش خدمار 

در بخدش خددمار کمد   وری بهدرهعواملی مانند تلییرار تکنولوژیکی، مقررار زدایدی و افدیایش رقابدت بده افدیایش 

تجدارر در فناوری اطالعار و ارتباطار ، اصالح مقررار و افیایش  وری بهرهافیایش  ۀنیزمی در گذار سرمایه. ندینما یم

 (. 2222، 19پیالر) استوری در بخش خدمار بخش خدمار یکی از عوامل اصلی نوآ در

https://www.jstor.org/stable/2228770?seq=1
https://www.researchgate.net/profile/Gollagari-Ramakrishna/publication/301776839_Service_sector_growth_public_external_debt_and_economic_growth_A_relook_in_to_the_experience_of_Ethiopia/links/572764d808aef9c00b8b4671/Service-sector-growth-public-external-debt-and-economic-growth-A-relook-in-to-the-experience-of-Ethiopia.pdf
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 92در رشدد اقتصدادی  بدابه بررسی سهم کشاورزی، صدنعت و خددمار  یا میالعه، در ی  (2222)و همکاران 22نانی

( طدی VAR) 21برداری خودرگرسیونبا استفاده از  مدل آفریقا ، آسیا ، اروپا و آمریکای شمالی کشور در حال توسعه در 

کده رشدد بخدش خددمار ارتبداط ضدعیفی بدا رشدد پرداخت. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد  1992-2214زمانی  دورۀ

ورزی محرکی بر رشد شناسایی شدند. البتده بخدش صدنعت نیدی اثدر  بسدیار اقتصادی داشته است ولی بخش صنعت و کشا

 .ضعیفی بر رشد اقتصادی این کشورها هم داشته است

، بنگالدشرشد اقتصادی بر ، در پژوهشی به بررسی اثر بخش خدمار (2219یوسف و همکاران ) تجربی میالعاردر 

. نتدایج حاصدل از ندد( پرداختARDL) 22تدوزیعی وقفۀستفاده از روش خودرگرسیونی با با ا 1949-2214زمانی  دورۀطی 

 داشته است. بنگالدشپژوهش نشان داد که بخش خدمار اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی 

بدا  2216تدا  1943اتیدوپی به بررسی رابیه بین بخش صنعت و خدمار و کشاورزی با اقتصاد کشور  ،(2219) 29گیواد

استفاده از الگوی خودرگرسیونی با وقفه توزیعی پرداخدت. نتدایج حاصدل از تحقیدق نشدان داد کده ید  رابیده مثبدت در 

همچندین مشدخص شدد بخدش کشداورزی اثدر بیشدتری بدر رشدد  بین این سه متلیر با رشد اقتصادی وجود دارد. بلندمدر

 اقتصادی این کشور داشته است.

، به بررسی اثر بخش نفت بر روی رشد اقتصادی عمان پرداختند. این پدژوهش بدا (2216) 27المعلی، حسام و الباسیدی

 دهدد یمدانجام شد. نتدایج ایدن میالعده نشدان  1992-2212زمانی  دورۀمعادله طی  23استفاده از الگوی شبیه سازی شامل 

نفت اثر قابل توجهی بر تولید ناخالص داخلی کشور عمان دارد و همچنین اینکه بخش نفت نفدوذ قابدل تدوجهی بدر بخش 

 غیر نفتی در این دوره داشته است. یها بخشتمامی 

بدا  به بررسی سدهم کشداورزی، صدنعت و خددمار بدر رشدد اقتصدادی بدنگالدش یا میالعه، در ی  (2213) 23اودین

پرداخت. نتایج حاصل از پدژوهش نشدان  1992-2219زمانی  دورۀ( طی VAR) 26خودرگرسیون برداریاستفاده از  مدل 

اقتصادی اثر مثبت و معناداری با رشد اقتصادی دارند. همچنین نتایج آزمون علیت گرنجر بدر  یها بخشداد که هر ی  از 

 کرد. دییتألید ناخالص داخلی را وجود علیت دوطرفه بین کشاورزی، صنعت، خدمار و تو

، به بررسی اثر بخش کشاورزی و صنعت بر رشد اقتصادی عراق در طدی دوره زمدانی (2213) 24احمد، رستم و محمد

 29م بدا اسدتفاده از روش حدداقل مربعدار معمدولیپرداختند. در این میالعه پس از برآورد الگو و تعیین سده 2217-1992

 مشخص شد که بخش کشاورزی و صنعت بر تولید ناخالص داخلی عراق اثر مثبت و معناداری دارد.

زمدانی  دورۀ، در پژوهشی به بررسی اثر بخش خدمار و کشاورزی بر رشد اقتصادی اتیوپی، طدی (2213) راماکریشنا

( پرداخت. نتایج حاصل از پدژوهش نشدان داد ARDL) 29توزیعی وقفۀبا استفاده از روش خودرگرسیونی با  2212-1991

 که بخش خدمار و بخش کشاورزی اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی اتیوی داشته است.

ف اقتصادی )خدمار، کشاورزی و صنعت( بدر رشدد مختل یها بخش، به بررسی اثر (2212) 92حوسین و ی دیگری 

( VAR( و خودرگرسدیون بدرداری )ECMاقتصادی مالیی و نین پرداختند. نتایج حاصل از برآورد مدل تصدحیح خیدا )

کشاورزی، تولید و بخش خددمار ید  ارتبداط مثبدت و معنداداری بدا سدرانه تولیدد ناخدالص  یها بخشنشان داد که بین 

 ن وجود دارد.داخلی در مالیی و نی

https://www.econstor.eu/bitstream/10419/221824/1/full-1.pdf
http://repository.essex.ac.uk/18203/
https://journals.co.za/doi/abs/10.10520/EJC181659
file:///C:/Users/Hosein/Downloads/Telegram%20Desktop/Hussin,%20F.,%20&%20Yik,%20S.%20Y.%20(2012).%20The%20contribution%20of%20economic%20sectors%20to%20economic%20growth:%20the%20cases%20of%20China%20and%20india.%20Research%20in%20Applied%20Economics,%204(4),%2038-53
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قبلدی بده  یهدا پژوهشقبلی در این اسدت کده در هدیچ ید  از  ۀشدانجام  یها پژوهشوجه تمایی این پژوهش با سایر 

بدا  1934-1996زمدانی  دورۀدی ایران در طدی بر رشد اقتصا تعیین بخش مسلط در تولید ناخالص داخلی و اثر آنبررسی 

 یهدا پژوهشپرداخته نشده اسدت، همچندین در هدیچ کددام از ( ARDL)توزیعی  وقفۀاستفاده از روش خودرگرسیونی با 

 استفاده نشده است.شاخص تمرکی اقصادی و شاخص هرفیندال  ط در اقتصاد ایران ازتعیین بخش مسلبمنظور قبلی، 
 پژوهش متغیرهای و الگو تصریح

 یقبلد یها روشن روش است که در یا یها تیمیگر ینه متفاور از دیبه یها وقفهبا  یشرط یکاربرد روش هم انباشتگ

رهدا ین متلیجهدت رابیده بلندمددر بد یا معادلهت   شدۀخالصه   فرم ین روش ینکه ایت، ایست و در نهاین ریپذ امکان

 س ویهدر) کردندد یمداز معدادالر ارائده  یسدتمیرابیه بلندمدر را در قالدب س یقبل یها روشکه  ی، در حالدهد یمارائه 

و بلندمددر  مددر کوتاهاثدرار  تدوان یمدایدن اسدت کده  ARDLروش  یهدا تیمیهمچنین از دیگدر (. 2229، 91سیسول

 .متلیرهای مستقل بر متلیر وابسته را به صورر مجیا مورد بررسی قرار داد

 .گردد یمبه صورر زیر بیان  و جی روند مبدأبا وجود عرض از  ARDL فرم کلی الگوی

(1)                ∑   
 

   
       

متلیدر    اول و  وقفدۀمتلیر وابسته با  دهندۀنشان      متلیر وابسته    مورد بررسی  دورۀ دهندۀنشان  t(، 1) معادلۀدر 

 .ضرایب متلیرهای توضیحی می باشد   عرض از مبدا و    )بخش پسماند(  خیای خود همبستگی   توضیحی 

 :گردد یمبیان به صورر زیر این پژوهش رگرسیون نند گانه  معادلۀ

(2)                                                

LGDP: 1999ص داخلی به قیمت ثابت سال تولید ناخال لگاریتم 

B0 مبدأ: عرض از 

LAGR:  1999بخش کشاورزی به قیمت ثابت سال  افیودۀارزش لگاریتم 

LIND: 1999بخش صنعت و معدن به قیمت ثابت سال  افیودۀارزش  لگاریتم  

LSER : 1999بخش خدمار به قیمت ثابت سال  افیودۀارزش لگاریتم 

LOIL : 1999خش نفت و گاز به قیمت ثابت سال ب افیودۀارزش لگاریتم 

µ: بخش پسماند الگو 
 بخش هر سهم محاسبه و هرفیندال و تمرکز شاخص

-1993زمدانی  دورۀسهم هر بخش اقتصادی از تولید ناخالص داخلی واقعی طی  ۀمحاسب ۀنحو تشریحدر این بخش به 

عددی برای اندازه گیری نوع سداختار بدازار وجدود مت یها شاخصدر اقتصاد از در اقتصاد ایران پرداخته شده است.  1934

هرفینددال (، شداخص 1946، 92کالویند نسبت تمرکی ) یها شاخصشامل  اغلب معموالً ها آن نیتر مهم یکی ازدارد که 

 یها نسدبتموجدود شداخص  یها شداخصمیدان  از هدا بخش اندازۀو تمرکی و قدرر  ۀمحاسب. به منظور هستندنیی  (1939)

 نیتدر بیر هیرشمن مورد استفاده قرار گرفتده اسدت. شداخص نسدبت تمرکدی انددازه سدهم  -( و هرفیندالCR) 99تمرکی

نشدان       بنگداه را بدا  n. به عندوان مثدال نسدبت تمرکدی دینما یمتولیدی از کل تولید بازاری را اندازه گیری  یها بنگاه
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 نیتدر معروفتولیدی بده کدل تولیدد بدازار اسدت.  یها بنگاه نیتر بیر تا از  n تولیدار، و بیانگر نسبت مجموع میده یم

 (.1999عبداللهی عیر آبادی، )  هستندبنگاهی و نهار بنگاهی  9نسبت تمرکی  یها شاخص

شدنهاد یپ (1939) 97نددالیهرف یسد سیی را ارکرنسبت تم یها ص شاخصینقا یرفع برخ یبرا (HI)ندال یشاخص هرف

ی کدموجود و ندوع سداختار بدازار را بهتدر از نسدبت تمر یها ن بنگاهیع اندازۀ بازار بیتوز یندال، نگونگیرد. شاخص هرفک

ن یدد در سراسدر اشود و از اطالعدار موجدو یی توجه مکتمر یمنحن ینقاط رو ی، به تمامHIسازد. با شاخص  یمشخص م

محاسدبۀ درجدۀ  یهدا بدرا ی، از اطالعار همۀ بنگاهکبرخالف شاخص تمر ن شاخصیشود، درواقع، در ا یاده ماستف یمنحن

  :شود یمر محاسبه یبا فرمول ز (HI)ندال یشود. شاخص هرف یی استفاده مکتمر

(9)      ∑    
 

 

   

 

)در واقدع  هدا بخشتولیددار تمدامی  ل اندازۀکاز  هر بخشسهم  Sموجود در بازار و  یها تعداد بنگاه n، (9) معادلۀدر

تمدامی  افدیودۀر مجموع ارزش ب1934-1996زمانی  دورۀهر بخش در طی  افیودۀسهم هر بخش از تقسیم مجموع ارزش 

بنگداه بدا  یشدمار یتعدداد باگدر . اسدتر بنگاههدای موجدود در بدازاسدهم تعدداد   iو (دیآ یماقتصادی بدست  های بخش

 یمدکصفر خواهد بود و اگر تعدداد  به ی و نید کون ار یندال بسیسان در بازار باشند، شاخص هرفیک ینسب یها اندازه

  .(1939ندال، یرفهخواهد بود ) ی به  ی ن شاخص نیدینابرابر در بازار وجود داشته باشند، ا ینسب یها بنگاه و با اندازه

 الگو پارامترهای برآورد

 رهایمتغ یفیتوص یها آماره و ییمانا یبررس

جداگانه نشان داده  یها ستوندر  ADF  ،PP ،KPSSیها آزمونق براساس یمختلف تحق یرهایمتل یانباشتگ درجه هم

 یانباشدتگ درجده هدم یق دارایدحقن تیددر ا یبررسد مورد یرهایچکدام از متلیج بدست آمده، هیشده است. با توجه به نتا

 .  تفاضل مانا هستندیبا  در سیح و یا یو روند زمان مبدأگرفتن عرض از  رها با در نظریو تمام متل نیستندمرتبه دوم 
 یی در سطحستایحاصل از آزمون ا جینتا :لفا .1 جدول

 متلیر

 آماره آزمون در سیح

 درجه مانایی

ADF PP KPSS 

ض از مبدأ
با عر

 

 با
ض از مبدأ و باروند

عر
 

ض از مبدأ
با عر

 

ض از مبدأ و باروند
با عر

 

ض از مبدأ
با عر

 

ض  از مبدأ و باروند
با عر

 

 99/2 66/2- 33/1- 21/1- *73/2 *29/2 I(1) (LGDP)لگاریتم تولید ناخالص داخلی

 94/9- 19/1- 36/1- 17/1- 79/2 *29/2 I(1)* (LIND)لگاریتم تولیدار صنعتی

 99/1- 16/2- 42/1- 39/2- 31/2 14/2 I(1) (LAGR)ولیدار کشاورزیلگاریتم ت

 26/1- 27/1 42/1- 62/1- *13/2 13/2 I(1) (LOIL)نفت و گاز تولیدارلگاریتم 

 29/9- 79/2- 69/1- 97/1- *73/2 *29/2 I(1)* (LSER)خدمار تولیدارلگاریتم 
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 فرانسیل گیریبا یک بار دی ییستایحاصل از آزمون ا جینتاب: . 1 جدول

 متلیر

 آماره آزمون با ی  بار دیفرانسیل گیری

درجه مانایی
 

ADF PP KPSS 

ض از مبدأ
با عر

 

ض از مبدأ و باروند
با عر

 

ض از مبدأ
با عر

 

ض از مبدأ و باروند
با عر

 

ض از مبدأ
با عر

 

ض از مبدأ و باروند
با عر

 

 12/2- 29/1 *96/3- *13/6- *29/2 *13/2 I(1) (LGDP) لگاریتم تولید ناخالص داخلی

 97/2 93/2 *29/6- *21/6- *22/2 13/2 I(1) (LIND) لگاریتم تولیدار صنعتی

 17/2 29/1 *16/6- *34/6- *91/2- *21/2 I(1) (LAGR)لگاریتم تولیدار کشاورزی 
 79/9- *69/7- *93/3- *71/3- *19/2 19/2 I(1)* (LOIL) لگاریتم تولیدار نفت وگاز

 71/1- 22/9 *99/3- *27/6- *22/2 *17/2 I(1) (LSER) لیدار خدمارلگاریتم تو
 قیمنبع: محاسبار تحق

 درصد 3در سیح  ی*معنادار

 ( گیارش شده است.2پژوهش در جدول ) یرهایمتل ۀیکلاصل از آمار توصیفی نتایج ح
 قیتحق یرهایمتغ یفیتوص یها آمارهاز  یا خالصه .2 جدول

 
لگاریتم تولید ناخالص 

 (LGDP) لیداخ
 لگاریتم تولیدار خدمار

(LSER) 

 یدارتول یتملگار

 (LIND) یصنعت

لگاریتم تولیدار 

 (LOIL) نفت وگاز

لگاریتم تولیدار 

کشاورزی 
(LAGR) 

 99123 242429 234377 3/699442 1229426 نیانگیم

 94269 911221 192724 316497 1247277 انهیم

 7/126729 717971 361339 122737 2134997 ممیماکی

 94/171 16/69 92/171 93/172 27/122 ممینیم

 92/93692 97969 139222 912969 9/3999911 انحراف استاندارد

 -71/2 -97/1 39/2 79/2 21/2 ینولگ

 37/2 79/7 19/2 69/2 42/2 یدگیکش

-Jarqueآماره 

Bera 
17/2 96/1 71/9 27/13 77/1 

احتمال آماره 
Jarque-Bera 

99/2 32/2 19/2 22/2 79/2 

 99 99 99 99 99 تعداد مشاهدار

 منبع: محاسبار تحقیق

 یصیتشخ یها آماره ریسا و ARDL یانباشتگ هم آزمون جینتا

پرداختده  ها مدل  از یهر  یدارینان از پایجهت اطم یصیتشخ یها آماره به ییمربوط به مانا یها آزمونپس از انجام 

 .شود یم
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 یصیتشخ یها آمارهر یو سا ARDL یانباشتگج آزمون هم ینتا .3جدول 

 FGDP (GDP ,IND,AGR,OIL SER) مدل برآورد شده
 (1، 1، 1، 1، 1) نهیطول وقفه به

 49/2( 64/2*) یتیآزمون نرمال

 92/1( 24/2) یانس ناهمسانیآماره آزمون وار

 91/2( 73/2) یآزمون خودهمبستگ

 92/1( 26/2) یح رمییآزمون تصر

DW-statistic 99/2 

F-stat 39/77494 

R-Bar-Squared 99/2 

 منبع: محاسبار تحقیق

 فرضیۀ صفر دیی* تأ

 درصد 3** معناداری در سیح  

  انتخداب شدده اسدت. در یدار آکائیدعباشددکه بدر اسداس م یرهدا مدینه هر کدام از متلیوقفه به دهنده نشاندوم  سیر

نرمال بودن جمالر پسماند، وجود واریانس همسانی در  به راستاز نپ  نهارم و پنجم به ترتیبسوم و  دوم و سیرهای

 9بخش خیاها، عدم وجود خوهمبستگی در جی اخالل و همچنین آزمون مبنی بدر تصدریح الگدوی بدرآوردی در جددول 

 شده است. دییتأ

مدورد اسدتفاده  (1999) 93دوالدو و مسدترو  یبنرجدزمدون آبررسی وجود هم انباشتگی بین متلیرهای الگو از  منظوربه 

میل خواهدد کدرد کده مجمدوع ضدرایب  بلندمدربه سمت الگوی تعادلی   مدر کوتاه. زمانی الگوی پویای ردیگ یمقرار 

نباشتگی بین متلیرهدای مددل فرضدیه صدفر وقفه دار متلیر وابسته کونکتر از ی  باشد. به منظور بررسی وجود رابیه هم ا

هم انباشتگی در مقابل فرضیه وجود ی  رابیه هم انباشتگی بین متلیرهدای الگدو مدورد بررسدی  رابیۀمبنی بر عدم وجود 

 .گردد یمبه صورر زیر محاسبه  و مستر یدوالدو و بنرجزمون آبرای انجام   ماره آ. مقدار ردیگ یمقرار 

  
∑  ̂   
 
   

∑   ̂ 
 
   

 
 ̂   

  ̂ 
 
     

    
       

است. لذا قدر میلق  -91/9درصد برابر با  93سیح در  و مستر یدوالدو و بنرجزمون آشده توسط  ارائهمقدار بحرانی 

ابراین فرضیه صفر مبنی بر عددم وجدود درصد بیرگتر است. بن 93مقدار بحرانی در سیح قدر میلق  از   ماره محاسباتی آ

 .گردد یم دییتأبین متلیرهای الگو  بلندمدردر نتیجه وجود ی  رابیه  ،رابیه هم انباشتگی بین متلیرها رد شده است

 جمعی آزمون هم

ررسدی مورد ب یرهایمتلتوانیم وجود رابیه بلندمدر بین متلیرها را بررسی نمود. اگر  با استفاده از آزمون همجمعی می

ی بین متلیرها وجود ندارد، ولی اگر این متلیرها با ید  بدار دیفرانسدیل گیدری ماندا بلندمدتدر سیح مانا باشند هیچ رابیه 

بین متلیرها وجود دارد. با توجه به اینکه هر نهار متلیر مورد استفاده در این مقالده بدا ید  بدار  بلندمدرشوند ی  رابیه 

 .96از آزمون همجمعی یوهانسن استفاده کنیم بلندمدرتوانیم بمنظور بررسی رابیه  می ،اند شدهدیفرانسیل گیری مانا 

 -در این مرحله به تعیین بردارهای هم جمعی بر اساس آزمون اثر و حداکثر مقدار ویژه پرداخته شده اسدت. جوهانسدن

ن تعدداد بردارهدای هجمعدی، از کنند در صورر تناقض میان نتایج حاصدل از ایدن دو آزمدون در تعیدی یوسیلیوس بیان می

https://ideas.repec.org/b/oxp/obooks/9780198288107.html
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است، این آزمون نسدبت بده آزمدون اثدر، ارجحیدت  یتر قاطعآنجایی که آزمون حداکثر مقدار ویژه، دارای فرض متقابل 

اثدر و  هر دو آزمدوننتایج حاصل از آزمون هم انباشتگی در جدول   به توجهبا (. 1997و همکاران،  جعفری صمیمیدارد )

 شده است. دییتأ یبردار همجمع  ی حداقل درصد 3ی معناداردر سیح در الگوی سوم  آزمون حداکثر مقدار ویژه
 نتایج حاصل از آزمون همجمعی یوهانسون  .1جدول 

  آزمون حداکثر مقدار ویژه آزمون اثر

prob 
مقدار 

 بحرانی
 آماره آزمون

فرضیه 

 مخالف
prob 

مقدار 

 بحرانی

آماره 

 آزمون

فرضیه 

 مخالف
 فرضیه صفر

22/2 91/69 17/124 r   1 22/2 94/99 17/73 r = 1 r = 0 

21/2 93/74 99/61 r   2 12/2 39/24 94/27 r = 2 r   1 
27/2 49/29 12/94 r   3 27/2 19/21 74/21 r = 3 r   2 
22/2 97/9 29/3 r   4 19/2 26/17 96/12 r = 4 r   3 

 منبع: محاسبار تحقیق

 33برآوردهای برگشتی آزمون ثبات ساختاری

که پارامترهای برآورد شده ممکن است پارامترهای ناسازگاری باشدند، بده  شود یمدر نظریار اقتصاد سنجی استدالل 

( جمدالر CUSUM) 99ثبار و شکست ساختاری مجموع تجمعدی یها آزمون (1943و همکاران ) 99براوانهمین منظور 

 71ماهالی ( جمالر پسماند برگشتی را پیشنهاد کردند )CUSUMQ) 72پسماند برگشتی، آزمون مجموع تجمعی مربعار

(، به همدین منظدور 2227، 72لئوبدهد ) یا دهکنننتایج گمراه  تواند یم(. از آنجایی که استفاده از نمودار 2214و همکاران، 

 (.1999صادقی و همکاران، در این الگو از آزمون دیگر ثبار و شکست ساختاری ناو هم استفاده شد )

 تدوان یمدو  استمورد میالعه  یها سالدرصد در داخل نمودار  3نی بحرا ۀمحدود( نمودار در 2( و )1) ینمودارهادر 

 کرد. دییتأثبار در مدل را 
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CUSUM 5% Significance 
 (CUSUMآزمون ) جینتا. 1 نمودار

https://jte.ut.ac.ir/article_12498_7378c553a5b24b6f8c5a50a471ed2b24.pdf
https://journals.atu.ac.ir/article_536.html
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CUSUM of Squares 5% Significance 
 (CUSUMQآزمون ) جینتا. 2 نمودار

 محاسبه بخش مسلط

 رانیبخش مسلط در اقتصاد ا نییتع .3جدول 

 یرشاخص / متل
 بخش خدمارتولیدار 

(SER) 
 تولیدار نفت وگاز (IND) یصنعت تولیدار

(OIL) 
تولیدار کشاورزی 

(AGR) 

 66/6 94/21 69/22 92/32 شاخص نسبت تمرکی

 73/77 71/749 66/723 32/2399 شاخص هرفیندال

 منبع: محاسبار پژوهش

ین پژوهش ابتدا جمع مییان تولید هر بخش از اقتصداد را طدی ایدن به منظور تعیین بخش مسلط بر طبق این تعریف در ا

 9/79624621نهدار بخدش( برابدر بدا  افدیودۀکدل )مجمدوع ارزش  افدیودۀکه مییان ارزش  میا نمودهزمانی محاسبه  دورۀ

بخش  ودۀافیمیلیارد ریال، و مییان ارزش  7/9271949 بخش کشاورزی افیودۀارزش مجموع میلیارد ریال بوده که مییان 

میلیارد ریال و مییان کل  7/12696277بخش نفت و گاز  افیودۀمیلیارد ریال، مییان ارزش  3/12292696صنعت و معدن 

. پس از محاسدبه شداخص تمرکدی اقتصدادی مشدخص شدد هستندمیلیارد ریال  3/27416462بخش خدمار  افیودۀارزش 

%،  66/6%، 92/32استفاده از این شاخص به ترتیب برابدر سهم بخش خدمار، کشاورزی، صنعت و معدن و نفت و گاز با 

بر طبق تعریف بخش مسلط در این پژوهش بخش  استکه همانیور که مشخص  بدست آمده است،% 94/21% و  69/22

که بدر طبدق تعریدف  دهد یمبخش اقتصاد را تشکیل  افیودۀدرصد از کل ارزش  92/32خدمار با استفاده از این شاخص 

بخش خدمار را به عنوان بخش مسدلط اقتصدادی تعریدف نمداییم. الزم بده ذکدر  میتوان یم( از بخش مسلط 1992شفارد )

 2723/2، بخدش صدنعت 2277/2و در بخش کشاورزی،  2399/2شاخص هرفیندال محاسبه شده در بخش خدمار  است

تصادی در اقتصاد ایدران در بخدش محاسبه گردیده است. بنابراین با توجه به اینکه شاخص تمرکی اق 2749/2و بخش نفت 

 .استبخش مسلط در اقتصاد ایران است، بخش خدمار،  % محاسبه گردیده92/32خدمار در 
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 ر آنیب و تفسین ضرایتخم
 و بلندمدت مدت کوتاهب یضرا

  با رشد یاقتصاد یها بخش رین بخش مسلط و سایو بلندمدت ب مدت کوتاهرابطه  یبررس .1جدول 

ت از بخش خدمار، کشاورزی، صنعت و ی)علید ناخالص داخلیتم تولیر وابسته: لگاریرها بدون روند:  متلین متلیو بلندمدر ب مدر کوتاهبرآورد رابیه 

 (یبخش نفت به رشد اقتصاد

 مدر کوتاهبرآورد رابیه 

 احتمال tآماره  استاندارد یانحراف خیا بیضر رهایمتل

(LGDP(-1)) 42/2 24/2 99/9 *22/2 

LAGR 69/2 17/2 64/7 *22/2 

LAGR(-1) 77/2- 16/2 69/2- *21/2 

LIND 99/2 26/2 91/19 *22/2 

LIND(-1) 64/2- 29/2 29/4- *22/2 

LOIL 23/1 22/2 71/79 *22/2 

LOIL(-1) 43/2- 24/2 96/9- *22/2 

LSER 21/1 29/2 92/26 *22/2 

LSER(-1) 69/2- 29/2 92/9- *22/2 

 67/2 73/2 23/7623 39/2117 ضریب ثابت

CointEq(-1)     

Cointeq = LGDP - ( 91/2 *LAGR +  46/2 *LIND + 21/1 *LOIL + 26/1 *LSER + 63/4142 ) 

 برآورد رابیه بلندمدر

 احتمال tآماره  استاندارد یانحراف خیا بیضر رهایمتل

LOG(AGR) 91/2 93/2 29/2 *22/2 

LOG(IND) 46/2 16/2 43/7 *22/2 

LOG(OIL) 21/1 23/2 49/16 *22/2 

LOG(SER) 26/1 29/2 19/12 *22/2 

 67/2 76/2 23/13324 63/4142 ب ثابتیضر

 قیمنبع: محاسبار تحق

 درصد است. 3در سیح  ی*معنادار

 درصد است 12در سیح  ی**معنادار

 ریتدأثکده شدامل  یا هیپاتحقیق در ابتدا مدل  سؤالبررسی هدف تحقیق و رسیدن به جوابی مناسب متناسب با  منظوربه 

بدار وقفده وارد مددل  ی با  رهایمتلمورد تخمین قرار گرفته است. تمامی  استکالن اقتصادی بر رشد اقتصادی  یرهایمتل

بده ترتیدب مثبدت  بلندمدرو  مدر کوتاهضریب ارزش افیوده بخش نفت در  که دهد یمنشان  3نتایج جدول . اند دهیگرد

بدر تولیدد ناخدالص داخلدی  بلندمددرو  مددر کوتاهمثبدت نفدت در  ریتأث دهندۀن برآورد شده است که نشا 21/1و  23/1

اثر بخدش نفدت بدر تولیددار ناخدالص داخلدی بیشدترین مقددار کشدش را بده خدود  مدر کوتاه. با توجه به اینکه در است

فدت و نشدان داد از طریق الگوی اقتصاد سنجی نتیجه گر ایراناقتصاد در نفت اهمیت بخش  توان یم اختصاص داده است،

ضدریب ارزش . اسدتکشدور هندوز از اهمیدت زیدادی برخدوردار  اقتصادمورد بررسی در  یها سالدر طی نفت که بخش 
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مثبت برآورد شده است، به عبارتی ی  درصد رشد بخدش خددمار در  بلندمدرو  مدر کوتاهافیوده بخش خدمار در 

ید  درصدد رشدد  بلندمددربه همدراه دارد، در حالیکده در درصدی تولید ناخالص داخلی را  21/1، افیایش مدر کوتاه

درصدی تولیدار ناخالص داخلی را به همراه داشته است. بخدش خددمار نیدی بدا توجده بده  26/1بخش خدمار، افیایش 

به عنوان اولین بخشی است که اثر بیشتری بر تولید ناخالص داخلی ایدران داشدته اسدت.  بلندمدرضرایب بدست آمده در 

ش افددیوده بخددش صددنعت در ضددریب ارز ، در حالیکددهاسددت 99/2 مدددر کوتاهدر  رزش افددیوده بخددش صددنعتضددریب ا

همدانیور کده مشدخص رشد بخش صنعت تاثیری مثبت بدر رشدد اقتصدادی دارد. ، دهد یمنشان  که ،است 46/2 بلندمدر

ی دارد. بده عبدارتی ید  رابیه مثبدت بدا تولیدد ناخدالص داخلد است ارزش افیوده بخش کشاورزی در کوتاه و بلندمدر

ایدن در حالیسدت کده  دهد یمدرصد تولید ناخالص داخلی را افیایش  69/2، مدر کوتاهدرصد رشد بخش کشاورزی در 

. کشدش دهدد یمددرصدد تولیددار ناخدالص داخلدی را افدیایش  91/2 بلندمددری  درصد رشد بخدش کشداورزی در 

مربدوط بده  مددر کوتاهدر کمترین ضدریب بدرآوردی . دهد یم کمترین مییان را نشان مدر کوتاهتولیدار کشاورزی در 

و  مددر کوتاهاین است کده بده ترتیدب در  دهندۀ که نشان است مربوط به بخش خدمار بلندمدرکشاورزی و در بخش 

ح یب تصدحیضدر. اند داشتهتری بر تولیدار ناخالص داخلی مرشد بخش کشاورزی و رشد بخش خدمار اثر ک بلندمدر

اسدت و بده  -69/2بدا ، برابر استدن به تعادل بلندمدر یرس یمدل برا یل خیاهایانگر سرعت تعدیدل که بن میخیا در ا

 69/2کده  اسدت نیدب نشدان دهندده این ضدریدگدر ای. به عبارر داست معنادار، یینان باالیی در سیح اطمین یلحاظ آمار

  .شود یمبرطرف  یگذشته در دوره جاردر دوره  درصد از انحرافار از عدم تعادل

. دیدنما یمدشاخص تمرکی نسبیت اقتصادی که بخش خدمار را به عنوان بخش مسلط اقتصادی معرفدی  برخالفالبته 

بخش نفت اثر بیشتری بدر رشدد اقتصدادی  مدر کوتاهکه، در  دهد یمزمانی میالعه نشان  دورۀنتایج حاصل از برآورد در 

اقتصادی بیشترین مییان را بده خدود  یها بخشنسبت به سایر بخش بخش خدمار  اثر بلندمدردر  داشته است. در حالیکه

بیشدتر  هدا بخشکشدش بخدش خددمار نسدبت بده سدایر ، نفتبعد از تولیدار بخش  مدر کوتاهدر  است. اختصاص داده

کشش باالی بخش نفت ، حکایت از به عنوان دومین بخشی است که اثدر گدذاری بیشدتری  بلندمدراست، در حالیکه در 

 اقتصادی داشته است. بر رشد

 گیری نتیجه

در طی  ARDLرشد اقتصادی با استفاده از مدل  تعیین بخش مسلط در اقتصاد ایران و اثر آن برررسی به ب پژوهشاین 

اقتصدادی روی رشدد  یهدا بخشبا توجه به نتایجی که از برآورد سهم هر ی  از  .پرداخته است 1934-1996ی زمان دورۀ

مختلدف اقتصدادی )بخدش  یهدا ی افدیودهمسدتقیمی بدین رشدد ارزش  رابیدۀگیارش شده ی   اقتصادی در این پژوهش

گدیارش شدده اسدت. مشدخص شدد کده  بلندمددرو  مدر کوتاهکشاورزی، خدمار، صنعت، نفت( و رشد اقتصادی در 

داده  و بیشدترین میدیان را بده خدود اختصداص است دار یمعنمثبت و  مدر کوتاهبخش نفت در  افیودۀکشش سهم ارزش 

 مددر کوتاهبخش نفت ی  درصد تلییر نماید، رشد تولید ناخالص داخلی در  افیودۀکه اگر سهم ارزش  است، به طوری

اثر باالی بخش نفت بر رشد اقتصادی ایران نشان از وجدود وابسدتگی بداالی رشدد اقتصدادی  .ابدی یمدرصد افیایش  23/1

وریکه وجود یا عدم وجود بخش نفدت اثدر قابدل توجده ای بدر اقتصداد ایران به نفت در دوره مورد بررسی بوده است به ط
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ایران خواهد داشت. همچنین اثر گذاری پایین بخش کشاورزی بر رشد اقتصادی ایران نشان از عدم توجه به این بخدش و 

مقدار را بده کشش تولیدار بخش خدمار بیشترین  بلندمدردر  استفاده از رویکرد سنتی برای استفاده از این بخش دارد.

کمتدرین میدیان کشدش را در بدین  بلندمددرخود اختصاص داده اسدت، در حالیکده کشدش تولیددار بخدش صدنعت در 

که سهم بخش اقتصاد حقیقی مبتنی بر تولیدد کداالی  دهد یم. این موضوع نشان دهد یممختلف اقتصادی نشان  یها بخش

که بخش خددمار بعدد  دهد یمهمچنین نتایج گیارش نشان  .باید تقویت گردد تا سهم اقتصاد کمتر دنار نوسانار گردد

درصدد  9/32از محاسبه شاخص نسبت تمرکی اقتصادی بیشترین مییان را به خود اختصاص داده است که با توجه به اینکه 

 به خود اختصاص داده است. 1934-1996زمانی  دورۀاز تولیدار ناخالص داخلی را در طی 

، (2229سدابرامانیان )، (2227کتدری شداگلی )قبلدی  ژوهش منیبدق بدا کارهدای پژوهشدینتایج بدست آمده در این پد

، (2213احمدد رسدتم و محمدد )، (2213اودیدن ) ،(2213راماکریشدنا ) ،(2219وید  )حوسدین ، (2212حوسین و ی  )

در . اسدت (1997) اسفندیاری، نجفی و موسویو  (2229)عماد زاده و دلیری نوالبی ، (2216المعلی، حسام و الباسیدی )

بده عندوان بخدش مسدلط در اقتصداد ایدران  بر اساس نتایج بدست آمده از شاخص هرفینددال بخدش خددمار این پژوهش

که بخش نفت به عنوان دومین بخش بیر  اقتصادی بعد از بخش خدمار طبق ایدن  استاین در حالی  ،شود یمگیارش 

 .دهد یمدرصد از تولیدار کل کشور را پوشش  94/21شاخص را با اختصاص دادن 

 :استکاربردی این پژوهش به شرح زیر  یها هیتوصجه به نتایج حاصل از پژوهش با تو

نظور سرعت بخشیدن بده رشدد بخدش ماجرایی را ب یها استیس ها دولت مستلیم این است که ها فرصت استفاده از این

 نقش مهمی در رفع فقر در جامعه داشته باشد. تواند یمنرا که بخش خدمار  .خدمار انجام دهند

 یرنفتیغ داریاز بخش تول تیمنظور حماه ب یقیتشو یها استیساز  یریموجود و به کارگ یها استیس تیتقو

 بخش صنعت. مخصوصاًغیر نفتی  یها بخش یها رساختیزت فعلی تسریع در بهبود وضعی

 غیر نفتی یها بخشیق و توسعه در بخش نوآوری در کافی بمنظور تحق ۀبودجاختصاص 

ه بدر روندق در بخدش صدنعت و ویدژ تأکیددبا غیر نفتی  یها بخشی در گذار سرمایهپیشنهادی مشوق  یها بستهمعرفی 

 نوین یها وهیشکشاورزی به 

داخلدی در بخدش  شددۀکاالهای تولید  حداکثری استفادهمنظور ه الزم ب یها تیظرفدقیق و جامع و ایجاد  رییی برنامه

 .خدمار

 ها یادداشت
1. Alavinasab      2. Ehsan & Ahmad  

3. Rath       4. Ehsan & Ahmad  

5. Auto regressive distributed lag model   6. Degu 

7. Nwani      8. Nurkse 

9. Lewis       10. Hireshman 

11. Jorgenson      12. Bashir 

13. Ramakrishna      14. Fuchs 

15. Cost Disease      16. Baumol 

17. Griliches      18. Maclean 

19. Pilat       20. Nwani 

21. Vector autoregression     22. Autoregressive Distributed Lag 

23. Degu      24. Al-Mawali, Hasim & Al-Busaidi 

https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/4228306/56article08.pdf?response-content-disposition=inline%3B+filename%3DCo_Integration_and_Causality_Between_GDP.pdf&Expires=1615551367&Signature=KMmemB-NAbvvIjS-OktxuAfnjQNq9e9dDbn5MoS9d6bVU4KbRFZGAVVbJv0AavJcDhrbbXtB1YXAXIZqBNTDDRSB0PgyX3JrBMZt11HZvG6wr-tqRGaTgQuCSGuGjQBWG1ru6e1KNScXI9nFJ~kfMWle4r2NUAwb9FEfaxi5fv0Wp7PTbNX9Taj5NaJa1zPdfYWqFbLpbn4Wmg6lW4-N3eqzmspwfEiHKra80zJzDcR87QhDhotytc52zjMEtLpwcSShyeoexAvRc7MYkEdJ6aO3FaJn-vdMdxER37jmDMSCFBySS5GSLyoMPwYh1L8-oqN2FQ59YLHzJhRuxlmvHw__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA
http://repo.uum.edu.my/13691/
https://journals.co.za/doi/abs/10.10520/EJC181659
https://jqe.scu.ac.ir/article_10703.html
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25. Uddin      26. Vector autoregression 

27. Ahmed, Rostam & Mohammed    28. Ordinary Least Squares 

29. Autoregressive Distributed Lag    30. Hussin & Yik 

31. Harris & Sollis     32. Clowing 

33. Concentration Ratio     34. Herfindal Orris   

35. Banerjee, Dolado & Master    

 نیدتریاز مق بیرا به ترت یشنهادیپ یهرپنج الگوست که ا بررسی همگرایی این منظوره روش پیشنهادی بمنظور انتخاب بهترین الگو از بین پنج الگو ب.96

در آنها  بیرا به ترت یبردار همجمع چیوجود همبنی بر  هی. سپس فرضمیورد کنپنجم است برآ یحالت که الگو نیدتریاول است تا نامق یحالت که الگو

را  یبردار همجمع  یوجود  هیشد، در مرحله دوم فرض رد هیفرض نیا ژهیحداکثر مقدار و ایآماره آزمون اثر  یبحران تی. اگر بر اساس کممکنی آزمون می

انجام  یین شتریب و یدو بردار همجمع یآزمون را برا نیا بیترت نی. به هممکنی حالت آزمون می نیتر دیحالت تا نامق نیدتریاز مق بیترت نیمجدداً به هم

در این هنگام تعداد بردارهای همجمعی به همراه الگویی که بر اساس آن این تعداد  واقع شود. رشیصفر مورد پذ هیکه فرض مشوی متوقف می یوقت. مدهی می

شود. در عمل با توجه به اینکه ممکن است الگوی اول و حالت پنجم کمتر محتمل است  به صورر یکجا مشخص میی همجمعی تعیین شده است بردارها

الگوی قبلی را گیارش  3ی از ا خالصهتوان الگوی ششم که  قرار داد. البته می برآوردتوان اینن دو الگو را در نظر نگرفت و سه الگوی دیگر را مورد  می

 (.1993نوفرستی، ) مچنین از بین پنج الگوی قبلی الگویی مناسب است که کمترین بردار را ارائه نمایددهد انتخاب نمود، ه می

37. Recursive Estimates     38. Brown 

39. Cumulative Sum     40. Cumulative Sum of squares 

41. Mahalik      42. Leow 

 منابع

، 19، های راهبردی و کالن سیاست .(، بررسی ارتباط متقابل بین بخش کشاورزی و صنعت در استان های ایران1993) .مریم حیدریان ؛کریمی، محمد شریف

74-24. 

کید بر بخش کشاورزی. أاقتصادی ایران با تهای اقتصادی در رشد  (. نقش بخش1997) .اهلل سید نعمت ،موسوی ؛اسفندیاری، هنگامه؛ نجفی، بهاالدین
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