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  چکيده
  

هاي توسعه مورد توجه کاهش بيکاري و نابرابري در توزيع درآمد به عنوان دو هدف عمده در برنامه
دف ارزيابي در اين مطالعه سعي شده است نقش بخش کشاورزي در دستيابي به اين دو ه. اندقرار گرفته

 ستانده ايران در سال ‐ به اين منظور ماتريس حسابداري اجتماعي ايران بر مبناي آخرين جدول داده. شود
 تدوين شده و با محاسبه ضرايب فزاينده نيروي کار و درآمد در چارچوب اين ماتريس و سپس ١٣٨٠

زي در ايجاد اشتغال و به بررسي نقش بخش کشاور، تجزيه اين ضرايب به روش تحليل ساختاري مسير
ي کشاورزي ها بخشدهد که زيرنتايج نشان مي. کاهش نابرابري در توزيع درآمد پرداخته شده است

 ضمن آنکه ها بخشهمچنين توسعه اين زير . داراي پتانسيل بااليي در ايجاد اشتغال در کوتاه مدت هستند
 م وي کها گروهاز جهت ايجاد درآمد براي  ،کندموجبات افزايش قابل توجه درآمد خانوارها را فراهم مي

توليد  در اين ميان توسعه. باشدداراي اولويت مي و کاهش شکاف درآمدي نيز متوسط درآمد روستايي
به ويژه آنکه آثار توسعه اين دو . استمحصوالت باغي و گل و محصوالت زراعي داراي اهميت بيشتري 

  .گرددت زمان کمتري ظاهر ميزيربخش بر درآمد خانوارهاي روستايي در مد
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  مقدمه

ايران بايد به ، ۱۴۰۴ ساله ۲۰در افق چشم انداز 
 جايگاه اول اقتصادي در کشوري توسعه يافته و داراي
، براي نيل به اين هدف. سطح منطقه تبديل گردد

ي عمده ها شاخصدستيابي به رشد مناسب در زمينه 
رسد و به همين اقتصادي و اجتماعي ضروري به نظر مي

 ساله تأكيد شده است كه در ۲۰انداز  دليل در سند چشم
ي كمي و ها ، شاخصهاي توسعه تدوين و تصويب برنامه

يفي كالن بايد متناسب با سياستهاي توسعه و اهداف ک
دو مورد از مهمترين اين . انداز تنظيم و تعيين گردد چشم

افزايش اشتغال و کاهش نابرابري در توزيع ها،  شاخص

در زمينه اشتغال معين شده است که براي . درآمد است
نرخ ، اندازدستيابي به هدف اشتغال کامل در افق چشم

 درصد ۴/۸ به ۱۳۸۳ درصد در سال ۳/۱۲ از بيكاري بايد
.  كاهش يابد۱۳۹۴ درصد در سال ۷ و به ۱۳۸۸در سال 

هاي  به اين منظور رشد متوسط تقاضاي كار در طول برنامه
 درصد در نظر ۷/۳ و ۳/۴چهارم و پنجم توسعه به ترتيب 

 ميليون نفر ۵/۴گرفته شده است و تقريباً بايد به ميزان 
 ميليون نفر شغل در ۶/۵ه چهارم و شغل در طول برنام

در ). MPO, 2005( طول برنامه پنجم توسعه ايجاد گردد
زمينه توزيع درآمد نيز افزايش سطح رفاه و توزيع مناسب 

ي اجتماعي در ها شاخصدرآمد به عنوان يكي از مهمترين 
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افزايش قدرت خريد ”برنامه چهارم توسعه به صورت 
مستضعف و كاهش فاصله ي كم درآمد و محروم و ها گروه

هاي باال و پايين درآمدي جامعه و اجراي  بين دهك
ارتقاي سطح درآمد و زندگي ، سياستهاي مناسب جبراني

مورد توجه قرار گرفته “ يان و كشاورزان و رفع فقريروستا
  .(MPO, 2005)است 

هاي دستيابي به اهداف تعيين شده فوق در برنامه
ي مختلف اقتصادي در ها بخشبدون شناخت توان ، توسعه

زمينه ايجاد اشتغال و کاهش نابرابري درآمد و هدايت 
يي که بيشترين ها بخشکاراي منابع توليدي به سمت 

ميسر کنند،  ميامکان دستيابي به اين اهداف را فراهم 
ي ها بخشمطالعه در زمينه بررسي نقش ، بنابراين. نيست

بري در مختلف اقتصادي در رشد اشتغال و کاهش نابرا
  . اي برخوردار استتوزيع درآمد از اهميت ويژه

بخش كشاورزي داراي ،  اقتصادييها بخشدر بين 
هاي خاصي است که در رابطه با اشتغال و بخصوص  گيويژ

اين بخش نه . توزيع درآمد همواره مورد توجه بوده است
تنها به جهت تأمين امنيت غذايي كشور داراي اهميت 

 با تأمين مواد اوليه مورد نياز صنايع باشد بلكه ويژه مي
 نيز مؤثر واقع ها بخشتواند در رشد توليد ساير  وابسته مي

درآمد ، بهبود وضعيت رفاه، به عالوه رشد اين بخش. گردد
هاي پايين  ان را كه جزء دهكيو امنيت غذايي روستاي

در پي دارد و موجب جلوگيري از ، درآمدي هستند
نشيني در  مانع گسترش حاشيهمهاجرت آنها به شهر و 

 & Dattمطالعات بسياري از جمله مطالعه . شود شهرها مي

Ravallion) 1998( ،Bourguignon & Morrisson  
اند كه  نشان داده) 1996 (Thorbecke & Jungو ) 1998(

نقش كشاورزي در كاهش فقر در اغلب موارد چشمگيرتر از 
ن داده است نيز نشا) Nokkala) 2000. بخش صنعت است

گذاري در کشاورزي غير تجاري افزايش درآمد که سرمايه
بيشتري را براي خانوارهاي فقير در مقايسه با 

بر اساس . گذاري در کشاورزي تجاري در پي دارد سرمايه
توسعه بخش کشاورزي در ايران ) Salami) 2004مطالعه 

 براي خانوارهاي ها بخشدرآمد بيشتري را نسبت به ساير 
 Banoueiنتايج مطالعه . کنددرآمد روستايي ايجاد ميکم 

نيز حاکي از آن است که توسعه بخش کشاورزي و ) 2005(
صنايع وابسته به آن ضمن اينکه درآمد بيشتري نسبت به 

موجب کاهش شکاف درآمدي ، کند ايجاد ميها بخشساير 
بخش كشاورزي . شودبين خانوارهاي شهري و روستايي مي

باشد  اي مي زايي نيز داراي اهميت ويژه  اشتغالاز نظر توان
دهد  در مطالعه خود نشان مي) Mellor )2003به طوريكه 

كه در حدود دو سوم رشد فرصتهاي شغلي به طور 
. گردد مستقيم و غير مستقيم به بخش كشاورزي برمي

Banouei & Mahmudi) 2003 ( نيز در پژوهشي توان
يع وابسته به آن را در زايي بخش كشاورزي و صنا اشتغال

  . اند ي اقتصادي برآورد كردهها بخشايران بيشتر از ساير 
رسد که بخش به نظر مي، بنابر آنچه گفته شد

ي اقتصادي ها بخشترين  كشاورزي به عنوان يكي از عمده
در جهت پيشبرد استراتژيهاي توسعه و دستيابي به اهداف 

اقتصادي و ي ها شاخصانداز در زمينه بسياري از  چشم
تواند مي، اجتماعي از جمله كاهش فقر و ايجاد اشتغال

هدف اصلي اين مطالعه نيز تعيين . بسيار مؤثر واقع گردد
ي آن در بين ها بخشجايگاه بخش کشاورزي و زير

ي اقتصادي کشور از نظر پتانسيل ايجاد اشتغال و ها بخش
کاهش نابرابري در توزيع درآمد است تا صحت يا سقم 

به عالوه در اين مطالعه سعي . ه فوق ارزيابي گرددفرضي
ترين مسيرهايي که بخش کشاورزي از طريق شود عمدهمي

آنها موجبات رشد اشتغال و کاهش نابرابري در توزيع 
تعيين شود تا بتواند راهنمايي ، کنددرآمد را فراهم مي

ريزان کشور جهت اتخاذ براي سياستگزاران و برنامه
  . ب اقتصادي گرددسياستهاي مناس

براي دستيابي به اهداف ذکر شده ابتدا ماتريس 
 ستانده ‐ حسابداري اجتماعي ايران بر محوريت جدول داده

 ‐  مر کز آمار ايران که آخرين جدول داده۱۳۸۰سال 
سپس با . گرددتدوين مي، ستانده در دسترس است

گيري از معيار ضرايب فزاينده که حاصل تبديل  بهره
ميزان ، وين شده به الگوي تحليلي استماتريس تد

ي مختلف اقتصادي در افزايش اشتغال و ها بخشاثرگذاري 
شود تا جايگاه مشخص مي، بهبود وضعيت توزيع درآمد

ي کشاورزي در دسترسي به اين اهداف روشن ها بخشزير
سپس با تجزيه ضرايب فزاينده به روش تحليل . گردد

يي که از طريق آنها ترين مسيرهاعمده، ١ساختاري مسير
 توسعه بخش کشاورزي منجر به ايجاد اشتغال و کاهش

  .شودمشخص مي، گرددنابرابري در توزيع درآمد مي
  

 هامواد و روش
همانطور كه در مقدمه ذكر شد هدف اصلي اين مطالعه 

ي اقتصادي ها بخشتعيين جايگاه بخش کشاورزي در بين 
                                                                                         
1. Structural Path Analysis 
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براي . درآمد استاز نظر ايجاد اشتغال و بهبود توزيع 
دستيابي به اين هدف الزم است از الگويي استفاده شود که 

عوامل توليد ، ي توليديها بخشارتباط متقابل ميان تمام 
استفاده از تحليل تعادل . و خانوارها در آن لحاظ شده باشد

عمومي در قالب ماتريس حسابداري اجتماعي وابستگي 
تصادي شامل متقابل و كاملي كه ميان يك سيستم اق

توزيع درآمد ميان عوامل توليد و مؤسسات به ويژه ، توليد
كند و  را به خوبي بيان مي، ي مختلف خانوارها استها گروه

از اين رو روش مناسبي براي دستيابي به اهداف اين 
با استفاده از ماتريس حسابداري اجتماعي . باشدمطالعه مي

، وب آنو محاسبه ماتريس ضرايب فزاينده در چارچ
ي توليدي را بر ها بخشتوان اثر توسعه هر يك از  مي

افزايش اشتغال و بهبود توزيع درآمد بين خانوارهاي 
مورد سنجش قرار داد و به اين ترتيب جايگاه ، مختلف

  . ي اقتصادي تعيين كردها بخشبخش کشاورزي را در بين 
ماتريس حسابداري اجتماعي به دليل در بر گرفتن 

به عنوان ابزار جامع در تحليل ، اقتصادياغلب روابط 
سياستگزاريهاي اقتصادي و اجتماعي كشورها پذيرفته شده 

به همين دليل در بسياري از مطالعات با هدف . است
 در چارچوب اين ها ، تحليلبررسي اشتغال و توزيع درآمد

مطالعات انجام شده توسط . اند ماتريس متمركز شده
Rocchi et al. ) 2002( ،Nokkala) 2000( ،Khan 

)1999( ،Pradhan & Sahoo) 1996( ،Thorbecke & 

Jung) 1996( ،Hassan ) 1994( ،Lewis & Thorbeck 
)1992( ،Pyatt & Round )1985( ،Salami )2004( ،

Banouei & Mahmudi) 2003 ( وBanouei )2005 ( از آن
  .اندجمله
لباً از غا) ۱(ه شده در جدول ي ارايها حسابهر يك از  

ماتريس حسابداري ، بنابراين. شوند چند جزء تشكيل مي
ز چند ماتريس است كه جريان اي ا اجتماعي مجموعه

به عنوان . دهد درآمد و هزينه را نشان مي، وار توليد دايره
ي توليدي به ها فعاليت توزيع ارزش افزوده ۲۱Tمثال 

 ۳۲T، زمين و سرمايه، عوامل اصلي توليد شامل نيروي كار
نحوه مشاركت عوامل توليد در تشكيل درآمد خانوارها و 

۱۳T ي توليدي جهت ها فعاليت  پرداختهاي خانوارها به
  .دهد خريد كاالها و خدمات را نشان مي

براي تبديل ماتريس حسابداري اجتماعي به الگوي 
ي موجود در اين ماتريس به دو ها حسابابتدا بايد ، تحليلي

همچنانكه . و برونزا تفكيك شوندي درونزا ها حسابگروه 
ي ها فعاليتي ها ، حسابمشخص شده است) ۱(در جدول 

ي درونزا و ها حسابعوامل توليد و خانوارها جزء ، توليد
ي ها حسابسرمايه و دنياي خارج جزء ، ي دولتها حساب

بر اين اساس . (Round & Pyatt, 1979)باشند  برونزا مي
گذاري به   و کل سرمايهصادرات، تغييرات در مخارج دولت

عنوان شوكهاي وارده بر اقتصاد داراي نقش اصلي در 
  .باشدي توليدي و ايجاد درآمد ميها فعاليتافزايش 

  الگوي تحليلي مبتني بر ماتريس حسابداري اجتماعي
ماتريس حسابداري اجتماعي به شكل ساده اصل 

كند  برابري درآمدها و مخارجها را در اقتصاد بيان مي
)Pyatt, 1988 .(ساختار اين ماتريس به شكل ، بنابراين

ي ها حساب تعداد n است كه n×nماتريس مربع با ابعاد 
شماي كلي اين . دهد موجود در اين ماتريس را نشان مي

همانطور كه اين . ه شده استيارا) ۱(ماتريس در جدول 
 شش حساب اصلي را در بر SAMدهد  جدول نشان مي

عوامل توليد و ، ي توليدها حساباز گيرد كه عبارتند  مي
، دولت، نهادهاي اقتصادي شامل خانوارها و مؤسسات

سطرهاي اين . حساب دنياي خارج و حساب سرمايه
هاي آن   و ستونها حسابهاي  ماتريس دريافتي

مثالً سطر اول . دهد  را نشان ميها حسابهاي  پرداختي
 ي مختلف را براي كاالها و خدماتها حسابتقاضاي 

-  تقاضاي واسطه۱۱Tبراي مثال . دهداقتصادي نشان مي
 ۱۵T،  تقاضاي دولت۱۴T، تقاضاي نهادها ۱۳T، اي

باشد و گذاري مي تقاضاي سرمايه۱۶Tتقاضاي صادراتي و 
مجموع آنها تقاضاي کل اقتصاد را از کاالها و خدمات 

در ستون . دهدنشان مي )۱Y (ها فعاليتتوليد شده توسط 
ي توليدي به همين ها فعاليتپرداختي  ۱۱Tاول نيز 

 ۲۱T، ايحساب بابت مصرف کاالها و خدمات واسطه
 مالياتهاي ۴۱T  به عوامل توليدها فعاليتپرداختي 

 واردات کاالها و خدمات را نشان ۵۱Tپرداختي به دولت و 
بنابراين مجموع ستون اول کل عرضه كاالها و . دهدمي

هر .  کل تقاضا برابر استدر اقتصاد بوده و با) ۱Y( خدمات
خانه موجود در جدول نيز ارزش مبادالت انجام شده بين 

بنابراين اگر مقدار ورودي در . كند دو حساب را گزارش مي
 Tij،  نشان داده شودTijام ماتريس با jام و ستون iسطر 

  .باشد  ميi  به حساب jمبالغ پرداخت شده توسط حساب 
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  داري اجتماعي نماي كلي ماتريس حساب‐۱جدول
  پرداختها      
  حساب برون زا  حساب درونزا      
حساب سرمايه دنياي خارج  دولت  نهادهاعوامل توليدي توليدها فعاليت      

  كل

 T۱۱ ۰ T۱۳ T۱۴ T۱۵ T۱۶ Y۱  ي توليدها فعاليت
 T۲۱ ۰ ۰ T۲۴ T۲۵ ۰ Y۲  عوامل توليد

ن زا
درو

ب 
سا
ح

  

 T۳۲ T۳۳ ۰ ۰ ۰ Y۳ ۰  نهادها

 T۴۱ ۰ T۴۳ ۰ ۰ T۴۶ Y۴  دولت
 T۵۱ T۵۲ T۵۳ T۵۴ ۰ T۵۶ Y۵  دنياي خارج

ن زا
برو

ب 
سا
ح

  

 T۶۳ T۶۴ T۶۵ ۰ Y۶ ۰ ۰  حساب سرمايه

تها
رياف
د

  

  Y۱ Y۲ Y۳ Y۴ Y۵ Y۶  كل

  
 SAMي درون زا و برون زا در ها حسابهاي   زيرماتريس‐ ۲جدول

  پرداختها    
  كل  جمع  ي برون زاها حساب  جمع  ي درون زاها حساب    

  N  n  X  x  Yn  ي درون زاها حساب
  دريافتها  L  l  T  t  Yx  ي برون زاها حساب

  كل
n

Y ′  xY ′    
  

محاسبه ،  به الگوي تحليليSAMهدف اصلي تبديل 
ضرايب فزاينده است كه بر اساس آن تغيير يك واحد در 

درونزا ي ها حسابي برونزا بر رشد ها حسابمقادير 
كه ) ۲(براي اين منظور از جدول . شود گيري مي اندازه

در . شود استفاده مي، است) ۱(شكل خالصه شده جدول 
ي درونزا را ها حساب مبادالت بين Nاين جدول ماتريس 

 حاصل nبردار ، Nهاي ماتريس  دهد از جمع سطر نشان مي
 جمع دريافتيهاي هر nبنابراين هر عنصر بردار . گردد مي
ي درونزا بيان ها حسابي درونزا را از تمام ها حسابك از ي

 در اين جدول پرداختيها يا تزريقات از Xماتريس . كند مي
. دهد ي درونزا را نشان ميها حسابي برونزا به ها حساب

اين . دهد  را نتيجه ميx بردار Xجمع سطرهاي ماتريس 
از ي درونزا را ها حسابهاي هر يك از  بردار جمع دريافتي

 در nYبردار . دهد ي برونزا نشان ميها حسابتمامي 
ي درونزا را از ها حسابكل درآمدهاي دريافتي ) ۲(جدول 

نشان ) x(ي برونزا ها حسابو از ) n (ها حسابخود اين 
  :   بنابراين، دهد مي

  
۱ (                                                xnYn +=  

ي ها حسابهاي   پرداختيLماتريس ) ۲(در جدول 
تراوشات از ، ي برونزا و به عبارت ديگرها حسابدرونزا به 
 بردار Lاز جمع سطرهاي ماتريس . ي درونزا استها حساب

lگردد كه هر عنصر آن جمع وصوليهاي هر يك   حاصل مي
شان ي درونزا نها حسابي برونزا را از تمامي ها حساباز 
 درجدول مذكور مبادالت بين Tماتريس . دهد مي

جمع سطري اين . دهد ي برونز را نشان ميها حساب
 است كه هر عضو آن جمع وصولي tماتريس برابر با بردار 

  نشان ها حسابي برونزا را از خود اين ها حسابهر يك از 
كل درآمدهاي ) ۲( در جدول xYبردار. دهد مي
و از ) t(ي برونزا ها حسابي برونزارا از خود ها سابح

  :بنابراين. دهد نشان مي) l(ي درونزا ها حساب
۲                                                  (ltYx +=  

 Nهاي   برجمع ستوني ماتريسN اگر عناصر ماتريس 
 ماز اين تقسي حاصله  تقسيم گردند و ماتريسLو 
nnAماتريس ، ناميده شودnnA نرخ متوسط مخارج براي 

بنابراين بر اساس . دهد ي درونزا را نشان ميها حساب
  :توان نوشت  ميnو nnAتعريف ماتريسهاي 

۳                                                  (nnn YA=n     
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توان  ي درونزا را ميها حسابنحوه شكل گيري درآمد 
به صورت معادله زير ) ۱(در رابطه ) ۳(با جايگذاري رابطه 

  :بدست آورد
۴               (x)AI(=Y⇒x+YA=Y 1

nnnnnn  
۵                       (xM=Y⇒)AI(=M an

1
na  

 است كه SAMالگوي مقداري مبتني بر) ۵(رابطه 
 در آن ماتريس ضرايب فزآينده درآمدي نام aMماتريس 

ي درونزا را به صورت ها حسابرابطه فوق درآمد . دارد
براي يك حساب . دهد ي برونزا  نشان ميها حسابتابعي از 

  :آيد  رابطه فوق به شكل زير درميiخاص مثل 
۶             (njixmY

n

j
giji

,,,, Κ21∑
1

==
=

   

۷                 (aijijji M∈mm=x∂/Y∂  
عنصر ) ۷(بر اساس رابطه 

ij
m در ماتريس aM اثر 

ام بر روي درآمد jتغيير يك واحد در حساب برونزاي 
  . باشد ام ميiحساب درونزاي 

  تجزيه ضرايب فزاينده
اثرات كلي تغيير ) aM(ماتريس ضرايب فزاينده 

ي درونزا نشان ها حسابي برونزا را بر روي ها حساب
اي از چند اثر تشكيل  اين اثرات كلي از مجموعه. دهد مي
اند كه با تجزيه و تفكيك آنها اطالعات مفيدي در  شده

العمل اجزاي مختلف اقتصاد نسبت به  مورد نحوه عكس
  .گردد شوكهاي بيروني حاصل مي

 از SAMتجزيه ضرايب فزاينده در الگوهاي اقتصادي 
روش تجزيه بلوكي ضرايب : پذير است دو روش امكان

تجزيه ضرايب . ٢ و روش تحليل ساختاري مسير١فزاينده
فزاينده به روش تجزيه بلوكي يک روش قديمي است که 

در تجزيه . باشد مي) Pyatt & Round) 1979مبتني بر كار 
مسيرهاي ، روش تحليل ساختاري مسيرضرايب فزاينده به 

ي درونزا ها حسابمختلفي كه شوكهاي برونزا از طريق آن 
مشخص شده و ارتباط متقابل بين ، سازد را متأثر مي

. گردد ي مختلف از طريق اين مسيرها تعيين ميها حساب
در مطالعه حاضر تجزيه ضرايب فزاينده از روش تحليل 

 Defournyرا همچنانكه گيرد زي ساختاري مسير انجام مي

& Thorbecke ) 1984( روش تجزيه بلوكي ، بيان کرده اند
كند  اطالعات سودمندي را براي سياستگزاران فراهم نمي
توان  ولي با استفاده از روش تحليل ساختاري مسير مي

                                                                                         
1. Block-Decomposition of Multiplier Matrix 
2. Structural Path Analysis 

سياستگزاران را ياري كرد تا كانالهاي متفاوتي را كه اثرات 
م اقتصادي انتقال شوکها از طريق آنها در يك سيست

شناسايي كرده و به اين ترتيب تصميمات سياستي ، يابد مي
  . خود را تقويت كنند

 بر i حساب ٣تأثير، در روش تحليل ساختاري مسير
كند   صرف ميj بر روي iاي است كه   معادل هزينهjحساب 

در اين روش هر يك . يابد  انتقال مي٤و از طريق يك كمان
شود و كمان در واقع  اميده مي ن٥ يك قطبها حساباز 

يك رشته از . ترين مسير ارتباطي بين دو قطب است كوتاه
آورند كه طول آن   را به وجود مي٦مسير، هاي متوالي كمان

مسيري كه . دهنده آن است برابر با طول كمانهاي تشكيل
، از هر قطب تشكيل دهنده خود تنها يك بار عبور كند

ري كه در آن قطب ابتدايي و  نام دارد و مسي٧مسير اوليه
دهد و   را تشكيل مي٨يك مدار، انتهايي منطبق باشند

نهايتاً مجموعه كمانهايي كه ارتباطات بين قطبهاي مختلف 
  .دهند  مي٩تشكيل يك شبكه، كنند را ايجاد مي

در تحليل ساختاري مسير اثر تغيير در متغير برونزا بر 
، ١٠ اثر مستقيم:شودمتغير درونزا به سه جزء تقسيم مي

 كه مجموع اثر مستقيم و غير مستقيم است و ١١تمام اثر
اثر . گردد كه از جمع تمام اثرات حاصل مي١٢تأثير كلي

 از طريق يك مسير j بر روي حساب iمستقيم حساب 
گردد و عبارت است از تغيير ايجاد شده در  اوليه منتقل مي

ر در  در اثر يك واحد تغييjسطح متغير مربوط به حساب 
با فرض ثبات سطح ، iسطح متغير مربوط به حساب 

ي ديگر كه در طول مسير ها حسابمتغيرهاي مربوط به 
در واقع اثر مستقيم تاثير کوتاه مدت . مورد نظر قرار ندارند

اين اثردر . دهد مي ديگر نشان  يک حساب را بر حساب
شود  طول يك كمان به شكل زير نشان داده مي

)Defourny & Thorbecke, 1984.(  

۸                                               (ji
D

ji aI =→ )( 
                                                                                         
3. Influence 
4. Arc 
5. Pole 
6. Path 
7 .Elementary Path 
8. Cricuit 
9. Network 
10. Direct Effect 
11. Total Effect 
12. Global Effect 
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Dدر رابطه فوق 
)j→i(I بيانگر اثر مستقيم در طول كمان 

)i , j ( وjia عنصر سطر j ام و ستونi ام ماتريس ميل
. باشد در الگوي مقداري مي) nA(متوسط به هزينه 

 در ١ همان ماتريس اثر مستقيمnAبنابراين ماتريس 
اگر در طول يك مسير . باشد  ميSAMالگوي مقداري 

اثر مستقيم از ، اوليه بيش از دو قطب وجود داشته باشد
حاصل ضرب تأثير ناشي از قطبهاي متوالي در طول مسير 

  . دگرد حاصل مي
در بسياري از مواقع به دليل وجود ارتباط متقابل ميان 

در طول يك مسير مدارهايي ظاهر ، برخي از قطبها
گردد كه اثر مستقيم منتقل شده از طريق مسير اوليه  مي

بنابراين مدارهاي مذكور به طور غير . كند را تقويت مي
آثاري كه به دليل . گذارد مستقيم بر قطب مقصد اثر مي

آثار غير مستقيم نام ، گردند اين مدارها ايجاد ميوجود 
دربرگيرنده اثر ، در طول يك مسير معين“ كل اثر ”.دارند

مستقيم و آثار غيرمستقيم ناشي از وجود اينگونه مدارها 
) Defourny & Thorbecke ) 1984.باشد در مسير اوليه مي

 j و iنشان دادند که كل اثر در طول مسير بين قطبهاي 
ر اثر مدارهاي موجود در اين مسير تقويت شده است که د

از حاصل ضرب اثر مستقيم مسير اوليه در يک ضريب 
  :بنابراين. آيدفزاينده به دست مي

۹                                             (p
D

)j→i(
T

)j→i( MI=I  
Tدر رابطه باال

)j→i(Iشده در دهنده كل اثر منتقل  نشان 
جزء اول . باشد  ميj و iطول مسير موجود بين قطبهاي 

اين رابطه اثر مستقيم منتقل شده از مسير اوليه بين دو 
دهد و جزء دوم يك ضريب فزاينده   را نشان ميj و iقطب 
باشد كه باعث تشديد اثر مستقيم منتقل شده از مسير  مي

يده  نام٢اين جزء ضريب فزاينده مسير. گردد اوليه مي
اثر كلي  )Defourny & Thorbecke, 1984(شود  مي

تنها به يك مسير انتقال ، برخالف اثر مستقيم و كل اثر
گردد بلكه همه ارتباطات بين اجزاي  اثرات محدود نمي

بنابراين اثر كلي در . دهد شبكه را تحت پوشش قرار مي
واقع مجموع اثر كل منتقل شده از تمام مسيرهاي بين دو 

دهد كه اثر كلي  اين تعريف نشان مي. باشد قطب مي
 همان عناصر تشكيل دهنده ماتريس ضرايب j بر iحساب 
 مسير nبنابراين در صورت وجود ، باشد  ميaMفزاينده 

                                                                                         
1. Matrix of Direct Influence 
2. Path Multiplier 

 بر i اثر کلي تغيير در حساب j و iاوليه بين دو حساب 
 & Defourny)شود از رابطه زير حاصل ميjحساب

Thorbecke, 1984):  
۱۰               (∑ MI=∑ I=m=I n

1=p p
D

)j→i(
n

1=p
T

)j→i(ij
G

)j→i( 

aij Mm ∈   
Gكه 

)j→i(I نشان دهنده اثر كلي تغيير در قطب i بر 
  . باشد  ميjقطب 

 را j بر iدهد كه اثر كلي حساب  نشان مي) ۱۰(رابطه 
 يک از هر. اي از تمام اثرات تجزيه کردتوان به مجموعه مي

تواند به دو اثر نيز مي) تمام اثر(اجزاي اين مجموعه 
براي . مستقيم و اثر فزاينده مسير قابل تجزيه گردد

 استفاده nnAتوان از ماتريس محاسبه اثرات مستقيم مي
هر يك از عناصر اين ماتريس اثر مستقيم يك حساب . كرد

 آنجا كه كل اثر از ضرب از. دهد را بر حساب ديگر نشان مي
، گردد اثرات مستقيم در ضرايب فزاينده مسير حاصل مي

براي محاسبه كل اثر براي هر مسير ابتدا بايد ضريب 
 & Defournyبر اساس تعريف . فزاينده مسير محاسبه شود

Thorbecke) 1984( ، ضريب فزاينده هر مسير از تقسيم
)AI(دترمينان ماتريس  nn كه قطبهاي آن مسير در آن 

)AI(حذف شده باشند بر دترمينان خود  nn حاصل 
اثر كلي هم همچنان كه در باال شرح داده شد . گردد مي

توضيحات . باشد همان عناصر ماتريس ضرايب فزاينده مي
 که با تعيين مسير هاي مختلف براي دهد ميفوق نشان 

اب ديگر و محاسبه ضرايب تاثيرگذاري يک حساب بر حس
تمام اثر و ، فزاينده هر مسير و در نهايت محاسبه مستقيم

اثرات کلي براي هر مسير مي توان مسيري که مثال بر 
يي بيشتر اثر گذار است مشخص نمود و از ساير زا اشتغال

تجزيه ضرايب فزاينده به روش . مسير ها متمايز کرد
  Defourny & Thorbeckeتحليل ساختاري مسير توسط 

)1984( ،Santos) 2004 ( وRoland-Holst & Sancho 
براي تجزيه ضرايب فزاينده به ترتيب در كره ) 1995(

  .پرتقال و اسپانيا به كار گرفته شده است، جنوبي
 هاي آماريماتريس حسابداري اجتماعي ايران و پايه

در اين مطالعه ماتريس حسابداري اجتماعي ايران با 
 ۶۳ شامل ۱۳۷ در ۱۳۷خش کشاورزي با ابعاد تأکيد بر ب

، حساب دولت،  خانوار۶،  عامل توليد۳،  فعاليت۴۹، کاال
دنياي ها،  شرکتحساب ، حساب سوبسيد، حساب ماليات

ماتريس . تدوين شده است،  حساب سرمايه۱۰، خارج
ه شده يارا) ۳(حسابداري اجتماعي کالن کشور در جدول 

اين ، دهديز نشان مين) ۳(همانطور که جدول . است
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ماتريس از دو حساب جاري و حساب سرمايه تشکيل شده 
حساب جاري مربوط به مبادالت انجام شده براي . است

امور جاري مثل مصارف جاري نهادها بوده و شامل حساب 
، هاماليات، دولت، خانوارها، عوامل توليد، فعاليت، کاالها
ير دولتي و ي غها ، شرکتي دولتيها ، شرکتهايارانه

حساب سرمايه نيز مربوط به . باشددنياي خارج مي
گردد مثل اي ميمبادالتي است که صرف امور سرمايه

ي ها حساباين حساب به . اي نهادهاهاي سرمايههزينه
ي غير دولتي ها ، شرکتي دولتيها ، شرکتدولت، خانوارها

ماتريس حسابداري . و دنياي خارج تفکيک شده است
 ستانده تدوين ‐ ر مبناي آخرين جداول دادهاجتماعي ب

 ستانده سال ‐ جداول داده(شده توسط مركز آمار ايران 
در تهيه اين ماتريس بر خالف . تدوين شده است) ۱۳۸۰

فرض ، ساير مطالعاتي که تا کنون در ايران انجام شده است
ي مختلف ها فعاليتتواند توسط اينکه توليد هر کاال مي

تواند بيش از يک کاال ينکه هر فعاليت ميانجام گيرد يا ا
بنابراين حساب کاالها و . توليد کند نيز منظور شده است

. ي توليدي تفکيک شده استها فعاليتخدمات از حساب 
 ۴۹بدين ترتيب فرض شده است که اقتصاد ايران شامل 

 قلم ۶۳باشد که مجموعاً فعاليت توليدي و خدماتي مي
بندي اوالً در اين تقسيم. کنديکاال و خدمت را توليد م

يي که در اقتصاد داراي اهميت هستند ها بخشسعي شده 
هرکدام به صورت يک بخش جداگانه در نظر گرفته شوند 

ثانياً . تر در هم ادغام گردندي کم اهميتها بخشو 
ي انتخاب شده از نظر تعداد ارقام ها بخشاالمکان  حتي

بندي  اين مطالعه طبقهدر. بندي مشابه باشندکدهاي طبقه
اغلب کاالها و خدمات بر اساس کدهاي دو رقمي نسخه 

و ) CPC V.1.0(بندي محوري محصوالت نخست طبقه
 بر اساس کدهاي دو رقمي ويرايش ها فعاليتبندي طبقه

ي ها فعاليتالمللي رشته بندي بينسوم طبقه
به جز تعدادي از کاالها ، ١باشند مي(ISIC, Rev.3اقتصادي

ي کشاورزي و ها بخشيي که مربوط به زيرها فعاليتو 
تر صنايع غذايي هستند که به دليل هدف بررسي جزئي

رقمي در ماتريس  رقمي و چهارآنها با کدهاي سه
اسامي کاالها و خدمات . اندحسابداري اجتماعي وارد شده

                                                                                         
ت سازمان ملل يها در سايبندن طبقهيا. ۱
)registry/cr/unsd/org.un.unstats://http (درج شده است.  
  

ه يارا) ۵(و ) ۴( در جداول SAMي موجود در ها فعاليتو 
  .شده است
سطرهاي ،  بيان شدقيروش تحقر که در همانطو

 و ها حسابهاي ماتريس حسابداري اجتماعي دريافتي
براي . دهند را نشان ميها حسابستونهاي آن پرداختيهاي 

 ميليون ريال در سطر اول و ۴۲۵۴۲۷۵۷۱مثال عدد 
 )۳جدول (ريس حسابداري اجتماعي کالن ستون دوم مات

 به ها فعاليتنشان دهنده ميزان پرداختيهاي حساب 
ساير اعداد . اي آنها استحساب کاالها بابت مصرف واسطه
ي مختلف را به ها حسابدر همين سطر نيز پرداختيهاي 

مثالً ميزان . دهدحساب کاالها بابت مصرف آنها نشان مي
پرداختي خانوارها به حساب کاالها بابت مصارف جاري 

ي اميليون ريال و بابت مصارف سرمايه ۴۱۶۱۷۱۵۲۱
ساير اعداد موجود در . باشد ميليون ريال مي۲۴۱۲۴۷۴۹

اما . جدول نيز تفسيري مشابه آنچه بيان شد دارند
ي خالي در اين ماتريس گوياي آنست که بين ها خانه

 قرار دارند ها خانهيي که در سطر و ستون اين ها حساب
 به ها حساببلکه اين . گيردمستقيماً مبادالتي صورت نمي

ي ديگر با هم در ها حسابمستقيم از طريق صورت غير 
به عنوان مثال حساب کاالها مستقيماً به . تعامل هستند

کند اما از طريق حساب عوامل توليد مبلغي پرداخت نمي
 با عوامل توليد در تعامل است به اين صورت که ها فعاليت

 ميليون ريال را ۱۱۵۶۵۵۸۴۵۰ابتدا حساب کاالها مبلغ 
پردازند و  ميها فعاليتان به حساب بابت توليد خودش

 ميليون ريال را به ۷۲۷۷۳۹۶۷۲ نيز مبلغ ها فعاليتسپس 
  .کنند ميعوامل توليد بابت دستمزد پرداخت 

عوامل ، در ماتريس حسابداري اجتماعي تدوين شده
نيروي کار و سرمايه ، توليد در اقتصاد به سه جزء زمين

 گروه خانوار حساب خانوار نيز به دو. اندتفکيک شده
شهري و روستايي تفکيک شده و هر کدام از اين دو گروه 

درآمد متوسط و درآمد باال ، نيز به سه گروه کم درآمد
گذاري  اند تا بتوان آثار توزيع درآمدي سرمايهتقسيم شده

ي مختلف توليدي را روي خانوارها با سطح ها بخشدر 
 اولويتهاي درآمدي متفاوت بررسي كرد و با استفاده از آن

گذاري براي بهبود وضعيت توزيع درآمد را تعيين  يه سرما
  .نمود
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  ۱۳۸۰سال  ي اجتماعي حسابدارسيعنوان کاالها و خدمات موجود در ماتر ‐۴جدول 
 عنوان محصوالت و خدمات  رديف عنوان محصوالت و خدمات  رديف

C۱ محصوالت زراعي C۳۳ ماشين آالت كشاورزي و قطعات مربوط 
C۲ محصوالت باغي و گل C۳۴ آالت و تجهيزات با كاربرد خاصوسايل خانگي و ساير ماشين 
C۳  و شکار) خام(محصوالت دامي C۳۵ حسابداري و محاسباتي ، ماشين آالت دفتري 
C۴ محصوالت جنگلداري و قطع اشجار C۳۶ ماشين آالت و دستگاههاي الكتريكي 
C۵ ماهي و ساير حيوانات آبزي C۳۷ هاي مربوط به راديو و تلويزيون و مخابرات زات و دستگاهتجهي 
C۶ نفت خام و گاز طبيعي C۳۸ اپتيکي و ابزار دقيق، تجهيزات پزشکي 
C۷ ساير مواد معدني C۳۹ تجهيزات حمل و نقل 
C۸ گوشت و محصوالت حاصل از کشتار C۴۰ انرژي 
C۹ جاتکنسرو ميوه و سيزي، کنسرو ماهي و ساير حيوانات درياييC۴۱ صنعت ساختمان 
C۱۰ هاي خوراکيروغن C۴۲ خدمات عمده فروشي و خرده فروشي 

C۱۱ محصوالت لبني C۴۳ هاي عمومي و محل هاي صرف غذا و نوشيدني خدمات اقامتگاه 

C۱۲ قند و شکر و چاي C۴۴ خدمات حمل و نقل ريلي و جادهاي 
C۱۳ آرد و انواع نان C۴۵ خدمات حمل و نقل آبي 
C۱۴ ساير مواد غذايي C۴۶ خدمات حمل و نقل هوائي 
C۱۵  انواع نوشابه C۴۷ خدمات پشتيباني و كمكي حمل و نقل 
C۱۶ توتون و تنباکو و سيگار C۴۸ خدمات پست و مخابرات 
C۱۷ منسوجات و پوشاک C۴۹ خدمات بانكداري 
C۱۸ قالي و قاليچه C۵۰ ها ي جنبي آنها فعاليتهاي مالي و  ساير واسطه گري 
C۱۹ چرم و محصوالت چرمي C۵۱ خدمات بيمه 
C۲۰ کاغذ و محصوالت آن،  چوب C۵۲ خدمات امالک و مستغالت 
C۲۱ بنزين C۵۳ خدمات كرايه ماشين آالت و تجهيزات 
C۲۲ هاي نفتي و محصوالت جنبي آنساير فرآورده C۵۴ خدمات تحقيق وتوسعه 
C۲۳ ائو چوئي مواد پالستيكي و ك، مواد شيميايي اساسي C۵۵ علمي و فني به جز تحقيق و توسعه، ساير خدمات حرفه اي 
C۲۴ انواع كود و آفت كش C۵۶  صنعتي و معدن، خدمات كشاورزي 
C۲۵ محصوالت داروئي C۵۷ خدمات تعمير و نگهداري کاالها 
C۲۶  ساير مواد شيميايي C۵۸ خدمات اداري دولت و تامين اجتماعي اجباري 
C۲۷  الستيکي و پالستيکيمحصوالت C۵۹ انتظامي و آتش نشاني، خدمات دفاعي 
C۲۸ محصوالت کاني غير فلزي C۶۰ خدمات آموزشي و تربيتي 
C۲۹ مبلمان و ساير کاالهاي متفرقه C۶۱ درماني و اجتماعي، خدمات بهداشتي 
C۳۰ صنايع فلزي مادر C۶۲ هنري و ورزشي، خدمات فرهنگي 
C۳۱ محصوالت فلزي فابريکي  C۶۳ ساير خدمات 
C۳۲ ماشين آالت با كاربرد عام     
  

اي از آمار و اطالعات مورد استفاده در بخش عمده
ماتريس حسابداري اجتماعي ايران مستقيماً از جداول داده 

که ) جدول مصرف و جدول عرضه (۱۳۸۰ستانده سال 
، (SCI, 2006)توسط مرکز آمار ايران ارايه گرديده 

براي تفکيک خانوارها به شش گروه . استخراج شده است
درآمدي از اطالعات مربوط به طرح هزينه و درآمد مربوط 

  ۱۳۸۳ و ۱۳۸۰به خانوارهاي شهري و روستايي در سال 
(SCIa & SCIb, 2002 & 2005)استفاده شده است  .

، دولت، همچنين تفکيک حساب سرمايه بين خانوارها
خارج با استفاده از ي دولتي و غير دولتي و دنياي ها شرکت

  ماتريس تشکيل سرمايه ثابت ناخالص از سري جداول 
    (SCI, 2006) ۱۳۸۰سال  داده ستانده مرکز آمار ايران در 
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  ۱۳۸۰سال  ي اجتماعي حسابدارسي موجود در ماتريها فعاليت عنوان رشته ‐۵جدول 
  عنوان فعاليت رديف   فعاليت عنوان رديف
A۱ زراعت  A۲۶ پزشکي و دقيق ، اپتيكيزار بساخت ا 
A۲ باغداري  A۲۷ ساخت تجهيزات حمل ونقل 
A۳ خدمات كشاورزي و دامپروري A۲۸ انرژي 
A۴ زنبورداري و شکار، مرغداري، دامداري  A۲۹ صنعت ساختمان 
A۵ جنگلداري A۳۰ عمده فروشي و خرده فروشي 
A۶  ماهيگيري A۳۱ خدمات تعميراتي 
A۷  طبيعياستخراج نفت خام و گاز A۳۲ هتل و رستوران 
A۸ استخراج ساير مواد معدني A۳۳ حمل و نقل ريلي و جاده اي 
A۹ ها  ها و چربي ساخت انواع روغن A۳۴ حمل و نقل آبي 

A۱۰ ساخت ساير محصوالت غذائي و انواع آشاميدنيها A۳۵ حمل و نقل هوائي 
A۱۱ ساخت محصوالت از توتون وتنباكو A۳۶ كمكي حمل و نقلخدمات پشتيباني و  
A۱۲ ساخت منسوجات و پوشاک A۳۷ پست و مخابرات 
A۱۳ ساخت چرم و محصوالت چرمي A۳۸ بانک  
A۱۴ کاغذ و محصوالت آن،  ساخت چوب A۳۹ هاي مالي ساير واسطه گري 
A۱۵ هاي نفتي و محصوالت جنبي آنساخت فرآورده A۴۰ بيمه  
A۱۶ ساخت مواد و محصوالت شيميائي A۴۱ ک و مستغالتامال 
A۱۷ ساخت محصوالت الستيكي و پالستيكي A۴۲  كرايه ماشين آالت و تجهيزات 
A۱۸ ساخت محصوالت كاني غير فلزي A۴۳ ي كسب و كارها فعاليت 
A۱۹ ساخت مبلمان و ساير کاالهاي متفرقه A۴۴ اداره امور عمومي و تامين اجتماعي اجباري  
A۲۰ ساخت صنايع فلزي مادر  A۴۵ ر دفاعي و انتظاميامو 
A۲۱ ساخت محصوالت فلزي فابريکي A۴۶ ي آموزشي و تربيتيها فعاليت 
A۲۲ ساخت ماشين آالت و تجهيزات A۴۷ درماني و اجتماعي، ي بهداشتيها فعاليت 
A۲۳ حسابداري و محاسباتي، ساخت ماشين آالت دفتري A۴۸ هنري و ورزشي، ي فرهنگيها فعاليت 
A۲۴ هاي برقي   و دستگاهساخت ماشين آالت A۴۹ ساير خدمات 
A۲۵  ها و وسايل ارتباطي تلويزيون و دستگاه، ساخت راديو   

  
هاي صنعتي ده نفر کارکن و طرح آمارگيري از کارگاهو 

.  صورت گرفته است(SCI, 2003) ۱۳۸۱بيشتر در سال 
ساير آمار مورد استفاده از سالنامه آماري ايران در سال 

۱۳۸۰ (SCI, 2002) ، گزارش اقتصادي و ترازنامه بانک
 و گزارش بورس (CBI, 2002) ۱۳۸۰مرکزي در سال 
 استخراج ۱۳۸۰ در سال (SEO, 2002)اوراق بهادار تهران 

نهايتاً از تفاضل بين کل درآمد و هزينه هر يک . شده است
  .انداز آنها حاصل شده است مقدار پسها حساباز 

  
  نتايج و بحث

ضرايب فزاينده در اين مطالعه بر به منظور تعيين 
، اندبيان کرده) Pyatt & Round) 1979اساس آنچه 

حساب ، حساب عوامل توليدها،  فعاليتحساب کاالها و 
ي درونزا و ها حساب به عنوان ها شرکتخانوارها و حساب 

حساب سرمايه و حساب دنياي خارج به ، حساب دولت
پس بر اساس س. اندي برونزا فرض شدهها حسابعنوان 
هر . ماتريس ضرايب فزاينده محاسبه شده است، )۵(رابطه 

يک از ارقام در اين ماتريس اثرات مستقيم و غيرمستقيم 
تزريق يک واحد درآمد به حسابي که نام آن در ستون 
مربوطه است را بر حسابي که در سطر مربوطه جاي گرفته 

نده از آنجا که ماتريس ضرايب فزاي. دهدنشان مي، است
 ۶۳ شامل ۱۲۳ در ۱۲۳محاسبه شده داراي ابعادي بزرگ 

،  شرکت است۲ خانوار و ۶،  عامل توليد۳،  فعاليت۴۹، کاال
لذا در . باشدارائه کامل آن در مطالعه حاضر مقدور نمي

يي از اين ماتريس متناسب با ها قسمتادامه اين بحث 
ي اهمچنين ضرايب فزاينده. اهداف مطالعه ارائه شده است

هاي  ي کشاورزي را بر دريافتيها بخشکه اثر توسعه زير
دهد با استفاده از نيروي کار و درآمد خانوارها نشان مي



 ۱۱  ...نقش بخش کشاورزي در ايجاد اشتغال و توزيع درآمد: سالمي و انصاري  

تجزيه شده که نتايج آن در ذيل شرح داده ) ۱۰(رابطه 
  .شودمي

  زايياثرات  اشتغال
ضرايب فزاينده پرداختي به عامل نيروي ) ۶(جدول 

 اهميت از بزرگ به دهد که به ترتيب کار را نشان مي
همانطور که اين جدول نشان . اند کوچک رتبه بندي شده

ي خدمات از ها بخشتوسعه توليد تعدادي از زير ، دهد مي
دفاعي و انتظامي و عمده ، جمله خدمات آموزشي و تربيتي

فروشي و خرده فروشي و خدمات بانکي بيشترين نقش را 
با فرض . نددر افزايش پرداختي به عامل نيروي کار دار
   در   اشتغال اينکه پرداختي به نيروي کار متناسب با ايجاد

توان چنين استنباط کرد که اين مي، نظر گرفته شود
 بيشترين نقش را در افزايش اشتغال در اقتصاد ها بخشزير

البته فرض معادل گرفتن پرداختي به نيروي . کشور دارند
: ا در بر دارددو فرض ضمني ديگر ر، کار با ايجاد اشتغال

اول فرض ثابت بودن تکنولوژي توليد است که در واقع 
   چارچوب  در که  است  ييها تحليل يکي از فروض اصلي 

 ستانده و ماتريس حسابداري اجتماعي انجام ‐ جداول داده
دوم فرض . شوند و در اين مطالعه اجتناب ناپذير استمي

يعني فرض ، باشد ميثابت بودن دستمزدها با افزايش توليد 
کامالً با کشش بودن عرضه کار که اين امر به دليل وجود 

. رسد نمينيروي کار مازاد در ايران دور از واقعيت به نظر 
 بر اساس ها فعاليتصحت مقايسه اشتغالزايي ، عالوه بر اين

اين معيار مستلزم آنست که نرخ دستمزد نيروي کار براي 
ي مختلف يکسان باشد و در صورت عدم تساوي ها فعاليت

نرخ دستمزدها تعيين ميزان اشتغالزايي بر اساس دريافتي 
براي مثال . نيروي کار بايد با احتياط بيشتري صورت گيرد

 صنعتي که عمدتاً يها فعاليتمقايسه اشتغالزايي برخي از 
 با فعاليتي مثل کنند مياز نيروي کار ماهراستفاده 

عمدتاً از نيروي کار غير ماهر استفاده ساختمان که 
 و طبيعتاً نرخ دستمزد نيروي کار در آنها پايين تر کنند مي

است بر اساس مبلغ پرداختي به نيروي کار مي تواند بطور 
  .کامل واقعيت را بازگو نکند

  
  

   ضرايب فزاينده نيروي کار به ترتيب اهميت‐ ۶جدول 
 رتبه ه نيروي کارضرايب فزايند عنوان محصوالت و خدمات

C۶۰ ۱  ۳۵۱۹/۱ خدمات آموزشي و تربيتي 
C۵۹ ۲ ۲۴۳۹/۱ انتظامي و آتش نشاني، خدمات دفاعي 
C۴۲ ۳ ۲۲۹۳/۱ خدمات عمده فروشي و خرده فروشي 
C۴۹ ۴ ۱۸۷۷/۱ خدمات بانكداري 
C۵۳ ۵ ۱۴۴۹/۱ خدمات كرايه ماشين آالت و تجهيزات 
C۶۲ ۶ ۹۸۹۷/۰ هنري و ورزشي، خدمات فرهنگي 
C۵۴ ۷ ۹۸۲۴/۰ خدمات تحقيق وتوسعه 
C۴۴ ۸ ۹۵۶۲/۰ خدمات حمل و نقل ريلي و جادهاي 
C۴۳ ۹ ۹۳۹۱/۰ هاي عمومي و محل هاي صرف غذا ونوشيدني خدمات اقامتگاه 
C۲ ۱۰ ۹۳۵۹/۰ محصوالت باغي و گل 

C۱۳ ۱۱ ۹۲۵۰/۰ آرد و انواع نان 
C۵۷ ۱۲ ۹۲۲۲/۰ خدمات تعمير و نگهداري کاالها 
C۱۵  ۱۳ ۹۲۱۷/۰ انواع نوشابه 
C۶۱ ۱۴ ۹۱۶۴/۰ درماني و اجتماعي، خدمات بهداشتي 
C۸ ۱۵ ۹۱۳۵/۰ گوشت و محصوالت حاصل از کشتار 

C۶۳ ۱۶ ۹۰۴۳/۰ ساير خدمات 
C۱۱ ۱۷ ۸۹۹۱/۰ محصوالت لبني 
C۹ ۱۸ ۸۹۵۴/۰ کنسرو ميوه و سيزيجات، کنسرو ماهي و ساير حيوانات دريايي 
C۳ ۱۹ ۸۶۵۷/۰ و شکار) خام(ي محصوالت دام 
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   ضرايب فزاينده نيروي کار به ترتيب اهميت‐ ۶جدول ادامه 
 رتبه ضرايب فزاينده نيروي کار عنوان محصوالت و خدمات

C۵۵ ۲۰ ۸۶۱۰/۰ علمي و فني به جز تحقيق و توسعه، ايساير خدمات حرفه 
C۵۸ ۲۱ ۸۳۸۴/۰ خدمات اداري دولت و تامين اجتماعي اجباري 
C۱ ۲۲ ۸۳۲۷/۰ محصوالت زراعي 
C۵ ۲۳ ۸۱۴۷/۰ ماهي و ساير حيوانات آبزي 
C۵۶ ۲۴ ۷۹۷۹/۰ صنعتي و معدن، خدمات كشاورزي 
C۱۴ ۲۵ ۷۹۳۳/۰ ساير مواد غذايي 
C۱۸ ۲۶ ۷۷۳۵/۰ قالي و قاليچه 
C۴۱ ۲۷ ۷۵۳۳/۰ صنعت ساختمان 
C۴۶ ۲۸ ۷۴۳۶/۰ خدمات حمل و نقل هوائي 
C۴ ۲۹ ۷۴۲۲/۰  جنگلي و محصوالت آنجنگل و مرتع و چوبهاي 
C۲۸ ۳۰ ۶۹۸۷/۰ محصوالت کاني غير فلزي 
C۲۹ ۳۱ ۶۸۱۴/۰ مبلمان و ساير کاالهاي متفرقه 
C۴۸ ۳۲ ۶۱۷۷/۰ خدمات پست و مخابرات 
C۴۷ ۳۳ ۶۰۱۹/۰ خدمات پشتيباني و كمكي حمل و نقل 
C۴۰ ۳۴ ۵۹۹۶/۰ انرژي 
C۳۱ ۳۵ ۵۶۷۹/۰  و تجهيزاتمحصوالت فلزي فابريکي به جز ماشين آالت 
C۵۰ ۳۶ ۵۶۷۱/۰ ها ي جنبي آنها فعاليتهاي مالي و  ساير واسطه گري 
C۳۳ ۳۷ ۵۶۱۹/۰ ماشين آالت كشاورزي و قطعات مربوط 
C۲۰ ۳۸ ۵۳۸۴/۰ کاغذ و محصوالت آن،  چوب 
C۲۷ ۳۹ ۵۱۳۲/۰ محصوالت الستيکي و پالستيکي 
C۴۵ ۴۰ ۵۰۲۴/۰ خدمات حمل و نقل آبي 
C۱۲ ۴۱ ۴۹۶۵/۰  و شکر و چايقند 
C۵۱ ۴۲ ۴۸۴۱/۰ خدمات بيمه 
C۳۰ ۴۳ ۴۸۰۴/۰ صنايع فلزي مادر 
C۷ ۴۴ ۴۷۹۲/۰ ساير مواد معدني 
C۱۰ ۴۵ ۴۶۲۹/۰ هاي خوراکيروغن 
C۱۷ ۴۶ ۴۵۸۴/۰ منسوجات و پوشاک 
C۲۴ ۴۷ ۴۵۸۳/۰ انواع كود و آفت كش 
C۵۲ ۴۸ ۴۳۶۶/۰ خدمات امالک و مستغالت 
C۳۶ ۴۹ ۴۲۹۵/۰ ت و دستگاههاي الكتريكيماشين آال 
C۳۹ ۵۰ ۳۹۸۸/۰ تجهيزات حمل و نقل 
C۱۹ ۵۱ ۳۹۸۱/۰ چرم و محصوالت چرمي 
C۱۶ ۵۲ ۳۷۹۰/۰ توتون و تنباکو و سيگار 
C۲۲ ۵۳ ۳۶۴۰/۰ هاي نفتي و محصوالت جنبي آنساير فرآورده 
C۲۶  ۵۴ ۳۵۳۶/۰ ساير مواد شيميايي 
C۲۳ ۵۵ ۳۰۸۴/۰ د پالستيكي و كائو چوئي اساسيموا، مواد شيميايي اساسي 
C۳۴ ۵۶ ۳۰۳۲/۰ وسايل خانگي و ساير ماشين آالت و تجهيزات با كاربرد خاص 
C۲۱ ۵۷ ۲۷۸۰/۰ بنزين 
C۲۵ ۵۸ ۲۶۰۹/۰ محصوالت داروئي 
C۶ ۵۹ ۲۴۶۵/۰ نفت خام و گاز طبيعي 

C۳۸ ۶۰ ۱۷۸۶/۰ اپتيکي و ابزار دقيق، تجهيزات پزشکي 
C۳۵ ۶۱ ۱۷۷۲/۰ حسابداري و محاسباتي ، ت دفتريماشين آال 
C۳۷ ۶۲ ۱۵۹۶/۰ هاي مربوط به راديو و تلويزيون و مخابرات تجهيزات و دستگاه 
C۳۲ ۶۳ ۱۴۴۳/۰ ماشين آالت با كاربرد عام 



 ۱۳  ...نقش بخش کشاورزي در ايجاد اشتغال و توزيع درآمد: سالمي و انصاري  

   تجزيه اثرات افزايش تقاضاي کاالهاي کشاورزي بر پرداختي به نيروي کار‐ ۷جدول 
 DE PM TE DE/GETE/GE مسيرهاي اوليه GE مبدأ

F۱←A۱←C۱ ۲۱۰/۰ ۹۲/۱۴۰۳/۰ ۲۵/۰ ۴۸/۰ 
F۱←A۱۰←C۱ ۰۰۰/۰ ۱۹/۲ ۰۰۱/۰ ۰۰/۰ ۰۰/۰ 
F۱←A۳۰←C۴۲←A۱←C۱ ۰۰۷/۰ ۹۹/۱ ۰۱۴/۰ ۰۱/۰ ۰۲/۰ 
F۱←A۱۶←C۲۴←A۱←C۱ ۰۰۲/۰ ۲۵/۲ ۰۰۴/۰ ۰۰/۰ ۰۰/۰ 
F۱←A۳←C۵۶←A۱←C۱ ۰۱۰/۰ ۹۹/۱ ۰۱۹/۰ ۰۱/۰ ۰۲/۰ 
F۱←A۳۳←C۴۴←A۱←C۱ ۰۰۹/۰ ۰۴/۲ ۰۱۷/۰ ۰۱/۰ ۰۲/۰ 

 ۱C( ۸۳۳/۰(محصوالت زراعي 

F۱←A۲۸←C۴۰←A۱←C۱ ۰۰۲/۰ ۴۵/۲ ۰۰۵/۰ ۰۰/۰ ۰۱/۰ 
 ۵۶/۰ ۲۹/۰ ۴۶۴/۰  ۲۴۰/۰   کل

F۱←A۲←C۲ ۲۵۳/۰ ۷۹/۱ ۴۵۲/۰ ۲۷/۰ ۴۸/۰ 
F۱←A۳۰←C۴۲←A۲←C۲ ۰۱۲/۰ ۸۶/۱ ۰۲۲/۰ ۰۱/۰ ۰۲/۰ 
F۱←A۳۳←C۴۴←A۲←C۲ ۰۰۷/۰ ۹۰/۱ ۰۱۴/۰ ۰۱/۰ ۰۱/۰ 
F۱←A۲۸←C۴۰←A۲←C۲ ۰۰۴/۰ ۲۹/۲ ۰۰۸/۰ ۰۰/۰ ۰۱/۰ 
F۱←A۳←C۵۶←A۲←C۲ ۰۰۴/۰ ۸۶/۱ ۰۰۸/۰ ۰۰/۰ ۰۱/۰ 
F۱←A۳۸←C۴۹←A۲←C۲ ۰۱۱/۰ ۸۶/۱ ۰۲۰/۰ ۰۱/۰ ۰۲/۰ 

 ۲C( ۹۳۶/۰(محصوالت باغي و گل 

F۱←A۱۶←C۲۴←A۲←C۲ ۰۰۳/۰ ۱۰/۲ ۰۰۷/۰ ۰۰/۰ ۰۱/۰ 
 ۵۷/۰ ۳۱/۰ ۵۳۲/۰  ۲۹۴/۰   کل

F۱←A۴←C۳ ۱۹۱/۰ ۰۵/۲ ۳۹۱/۰ ۲۲/۰ ۴۵/۰ 
F۱←A۳۰←C۴۲←A۴←C۳ ۰۴۳/۰ ۱۲/۲ ۰۹۱/۰ ۰۵/۰ ۱۱/۰ 
F۱←A۳۳←C۴۴←A۴←C۳ ۰۱۵/۰ ۱۷/۲ ۰۳۲/۰ ۰۲/۰ ۰۴/۰ 
F۱←A۱←C۱←A۴←C۳ ۰۳۴/۰ ۲۴/۲ ۰۷۷/۰ ۰۴/۰ ۰۹/۰ 

و شکار ) خام(امي محصوالت د
)۳C( 

۸۶۶/۰ 

F۱←A۱۰←C۱۴←A۴←C۳ ۰۰۶/۰ ۲۴/۲ ۰۱۳/۰ ۰۱/۰ ۰۲/۰ 
 ۷۰/۰ ۳۳/۰ ۶۰۳/۰  ۲۸۸/۰   کل

F۱←A۵←C۴ ۳۰۷/۰ ۷۴/۱ ۵۳۳/۰ ۴۱/۰ ۷۲/۰ 
F۱←A۳۲←C۴۳←A۵←C۴ ۰۰۳/۰ ۷۵/۱ ۰۰۵/۰ ۰۰/۰ ۰۱/۰ 
F۱←A۳۳←C۴۴←A۵←C۴ ۰۱۱/۰ ۸۵/۱ ۰۲۱/۰ ۰۲/۰ ۰۳/۰ 
F۱←A۳←C۵۶←A۵←C۴ ۰۰۶/۰ ۷۴/۱ ۰۱۰/۰ ۰۱/۰ ۰۱/۰ 

و محصوالت آن ، مرتع، جنگل
)۴C( 

۷۴۲/۰ 

F۱←A۴۴←C۴ ۰۰۵/۰ ۷۳/۱ ۰۰۹/۰ ۰۱/۰ ۰۱/۰ 
 ۷۸/۰ ۴۵/۰ ۵۷۷/۰  ۳۳۲/۰   کل

F۱←A۶←C۵ ۲۵۸/۰ ۷۸/۱ ۴۶۰/۰ ۳۲/۰ ۵۶/۰ 
F۱←A۳۰←C۴۲←A۶←C۵ ۰۲۷/۰ ۸۵/۱ ۰۵۰/۰ ۰۳/۰ ۰۶/۰ 
F۱←A۱۷←C۲۷←A۶←C۵ ۰۰۳/۰ ۸۱/۱ ۰۰۶/۰ ۰۰/۰ ۰۱/۰ 
F۱←A۱۰←C۱۴←A۶←C۵ ۰۰۲/۰ ۰۷/۲ ۰۰۵/۰ ۰۰/۰ ۰۱/۰ 
F۱←A۳۱←C۵۷←A۶←C۵ ۰۹/۰ ۷۸/۱ ۰۱۶/۰ ۰۱/۰ ۰۲/۰ 

ماهي و ساير حيوانات آبزي 
)۵C( 

۸۱۵/۰ 

F۱←A۲۱←C۳۱←A۶←C۵ ۰۰۲/۰ ۸۳/۱ ۰۰۴/۰ ۰۰/۰ ۰۱/۰ 
 ۶۶/۰ ۳۷/۰ ۵۴۰/۰  ۳۰۲/۰   کل
  ۱F= نيروي کار ، A = ها ، فعاليتC= کاالها و خدمات 

  
) ۶(و همانطور که جدول ، با در نظر داشتن توضيحات فوق

ي ها ، بخشي توليديها بخشدهد در بين  نشان مي
يي با اهميت و زا اشتغالکشاورزي و صنايع غذايي از جنبه 

ي توليدي و برخي ها بخشباشند و ساير داراي اولويت مي
بنابراين . گيزندبعدي قرار ميهاي از خدمات در رده

- ها به عنوان اولويتهاي سرمايه توانند در سياستگذاري مي
اين . وجه قرار گيرندگذاري جهت افزايش اشتغال مورد ت

که توان ) Banouei & Mahmudi )2003نتايج ، نتيجه
اشتغالزايي بااليي را براي بخش کشاورزي و صنايع وابسته 

  .دهد ميمورد تاييد قرار ، اندبه آن برآورد کرده

 ريال توليد ۱۰۰۰افزايش ) ۶(بر اساس ارقام جدول 
وي محصوالت باغي و گل موجب افزايش پرداختي به نير

همين مقدار افزايش در . گردد  ريال مي۹۳۶کار به اندازه 
، محصوالت زراعي و آبزيان، توليد محصوالت دامي و شکار

 و ۸۳۳، ۸۹۵پرداختي به نيروي کار را به ترتيب به اندازه 
براي بخش ۷۴۲۲/۰عدد . دهد ريال افزايش مي۸۱۵

ريال توليد ۱۰۰۰دهد که با افزايش جنگل نيز نشان مي
. يابد ريال افزايش مي۷۴۲ بخش دريافتي نيروي کار اين

اما اينکه افزايش پرداختي به نيروي کار از کدام مسير 
اتفاق مي افتد و به عبارت ديگر توسعه توليد کدام 
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محصوالت براي ايجاد اشتغال بيشتر در اولويت است 
نتايج . باشد مينيازمند تجزيه ضرايب فزاينده مربوطه 

اينده پرداختي به عامل نيروي کار براي تجزيه ضرايب فز
  . نشان داده شده است) ۷(محصوالت کشاورزي در جدول 

هاي وارده از جمله  مبدأ شوک) ۷(ستون اول جدول 
افزايش تقاضا در اقتصاد را براي هر کدام از محصوالت 

ستون دوم جدول تأثير کلي اين . دهد ميکشاورزي نشان 
. دهد نيروي کار نشان ميشوک را بر افزايش پرداختي به

براساس اطالعات اين ستون بطور کلي اثر توسعه توليد 
ها بر  محصوالت باغي مثال از طريق افزايش صادرات آن
هاي  خلق درآمد نيروي کار نسبت به ساير زيربخش

از اين جهت محصوالت دامي در . کشاورزي بيشتر است
عدي قرار رتبه دوم قرار دارد و محصوالت زراعي در رتبه ب

در ستون سوم تعدادي از مهمترين مسيرهاي . مي گيرد
، شوداوليه که بخشي از اثرات از طريق آنها انتقال داده مي

براي مثال اولين رديف در اين ستون . اندمشخص شده
به ) ۱C" (محصوالت زراعي" که افزايش توليددهد مينشان 
موجب " فعاليت زراعت"  ريال از طريق افزايش۱۰۰۰ميزان 

هاي نيروي کار بطور مستقيم به ميزان افزايش دريافتي
اين اثر اوليه با يک ضريب فزاينده  .شود مي ريال ۲۱۰
موجب افزايش دريافتي نيروي ) ۱ رديف ۵ستون  (۹۲/۱

 ۷بنا به آنچه در ستون . گردد ريال مي) TE (۴۰۳کار به 
 درصد از اثر کلي توسعه ۲۵ جدول آمده ۱ رديف

ناشي از ) دريافتي نيروي کار(اعي بر اشتغال محصوالت زر
، به عبارت ديگر. اثر مستقيم اين توسعه بر اشتغال است

اين ميزان اثر بالفاصله پس از توسعه محصوالت زراعي و 
با يک فاصله زماني تمام اثر . شود در کوتاه مدت ظاهر مي

رديف ، ستون آخر( درصد ۴۸ ريال معادل ۴۰۳به ميزان 
. شود ت کلي اين سياست بر اشتغال آشکار مياز اثرا) يک

از طريق اثري )  درصد۵۲( ريال ۸۳۳مابقي اثرات تا ميزان 
که افزايش توليد محصوالت زراعي بر توسعه ساير 

هاي کشاورزي و غير کشاورزي دارد و از آن طريق  فعاليت
اين بخش در واقع . شود حاصل مي، کند ايجاد اشتغال مي

ه محصوالت زراعي را بر اشتغال نشان اثرات بلندمدت توسع
از ،  که بدون آنکه تزريق جديدي صورت گيرددهد مي

به عبارت . گردد ريال حاصل مي۱۰۰۰همان تزريق اوليه 
يي توسعه محصوالت زا اشتغال درصد از اثرات ۵۲ديگر 

زراعي بطور غيرمستقيم و در فاصله زماني بيشتر با 
اي اقتصادي حاصل ه اثرگذاري بر توسعه ساير فعاليت

هايي از چگونگي اثر توسعه محصوالت  نمونه. شود مي
هاي  زراعي بر اشتغال از مسيرهاي غير مستقيم در رديف

 دهد مي جدول نشان ۳براي مثال رديف . بعدي آمده است
که توسعه محصوالت زراعي موجب افزايش فعاليت زراعت 
 و اين باعث توسعه خدمات عمده فروشي و خرده فروشي

)۴۲C ( و طبعا موجب توسعه فعاليت عمده فروشي و خرده
 ۲اين توسعه در کل به ميزان . شود مي) ۳۰A(فروشي

ستون ( کند درصد از کل اشتغال ايجاد شده مشارکت مي
  ).  ۳آخر رديف 

يي مستقيم محصوالت مختلف زا اشتغالمقايسه اثرات 
کشاورزي و سهم اين اثر از کل ايجاد اشتغال نشان 

 که توسعه محصوالت جنگل و مرتع در رتبه اول دده مي
و توليدات ماهي و ساير آبزيان در رتبه دوم )  درصد۷۲(
سه گروه باقيمانده از اين نظر . گيرند قرار مي)  درصد۵۶(

اين بدان معني است که اگر هدف ايجاد . باشند مشابه مي
اشتغال سريع در کوتاه مدت باشد توسعه دو گروه اول در 

در مقابل توسعه اين گروه کمتر . گيرد  قرار مياولويت
هاي اقتصادي را فراهم  تواند موجبات توسعه فعاليت مي

  . آورد و در آنها ايجاد اشتغال نمايد
مسير هاي مشخص شده در جدول نشان   بطوري که

زير ( افزايش توليد محصوالت مختلف کشاورزيدهد،  مي
ستقيم در  پس از ايجاد اشتغال م)ي کشاورزيها بخش

هاي  بيشتر موجب افزايش اشتغال در بخش، خود بخش
خدمات حمل و نقل ريلي و ، خرده فروشي و عمده فروشي

. گردد صنعتي و معدن مي واي و خدمات کشاورزيجاده
م هفت از اين اثرات بر اساس ستون قابل توجهيبخش 

بخش ،  بنابراين نتيجه.گردد جدول در کوتاه مدت ظاهر مي
گذاري ي اولويت دار در سرمايهها بخشنه تنها از کشاورزي 

بلکه به دليل ، گردداز نظر افزايش اشتغال محسوب مي
آنکه بخش قابل توجهي از آثار توسعه اين بخش بر ايجاد 

  .در خور اهميت است، گرددمدت ظاهر مياشتغال در کوتاه
  درآمدياثرات 
ي براي کاالها و خدمات يب فزاينده درآمداضر
اين ضرايب .  گزارش شده است)۸( در جدول ادياقتص

 هريک از محصوالت و توليددهد که با افزايش نشان مي
در اين جدول . شود مي  خلقچه ميزان درآمد، خدمات

، اند شدهمحصوالت و خدمات به ترتيب اولويت رتبه بندي 
 و خدمات که در باالي جدول قرار بطوري که محصوالت

  .تر هستند  ايجاد درآمد با اهميتدارند از نظر مشارکت در
شود توسعه  همچنانکه در اين جدول ديده مي

محصوالت باغي و گل پس از خدمات آموزشي بيشترين 
بطوريکه با افزايش ، درآمد را براي خانوارها ايجاد مي کند

 ريال در درآمد ۲۳۰۶ اين محصوالت توليد ريال ۱۰۰۰
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توسعه محصوالت  ،با کمي اختالف. شود ميخانوارها افزوده 
زراعي نيز وضعيت مشابهي در ايجاد درآمد براي خانوارها 

از اين جهت محصوالت دامي و شکار در مرحله بعدي . دارد
توسعه ) ۸(بر اساس ارقام مندرج در جدول . قرار مي گيرد
کشاورزي به ع غذايي و ينامحصوالت ص، تابرخي از خدم

ي اقتصادي ها شبخ با ساير ها بخشدليل ارتباط زياد اين 
 و حتي صنعتيتوسعه محصوالت و فعاليت هاي بيشتر از 
  .  خانوارها موثر هستند برايدر ايجاد درآمدساختمان 

اقتصادي بر توزيع فعاليت هاي براي تعيين اثر توسعه 
ضرايب فزاينده ابتدا ، يي مختلف درآمدها گروهدرآمد بين 

آمدي ي شش گانه درها گروهدرآمدي براي هر گروه از 
ي ها گروهاما به دليل اينکه . محاسبه شده استخانوار 

، هاي متفاوت درآمدي هستنددرآمدي خانوارها داراي سهم
مقادير مطلق ضرايب فزاينده نمي تواند تصوير مناسبي از 

. ي مختلف در توزيع درآمدي را بازگو کندها بخشاهميت 
يک براي قابل مقايسه شدن اين ضرايب الزم است هر ، لذا

.  از آنها به سهم درآمدي گروه مربوطه تقسيم گردند
ضرايب گردند ضرايبي که به اين ترتيب حاصل مي

 ارائه )۹( در جدول  نام دارند کهاستاندارد شده درآمدي
 توسعه دهند مينشان اين ضرايب بطوري که  .اند شده

صنايع وابسته به آن توليد محصوالت  کشاورزي و توليدات
ي ها گروهانه درآمدي روستايي را نسبت به گرو هاي سه گ

در بسياري از موارد از . سازد مشابه شهري بيشتر منتفع مي
محصوالت باغي و ، )۱C( جمله توسعه محصوالت زراعي

گوشت و ، )۳C( محصوالت خام دامي و شکار) ۲C( گل
خانوارهاي کم درآمد ) ۸C( محصوالت حاصل از شکار

 پردرآمد شهري بيشتر روستايي را حتي از خانوارهاي
ضمن آنکه ضرايب فزاينده درآمدي اين . دزسا منتفع مي

مجموعه توليدات به مراتب باالتر از ضرايب فراينده 
درآمدي بسياري از ساير توليدات از جمله توليدات صنعتي 

از جهت ايجاد درآمد براي ، بنابراين. باشد ميدر کشور 
کاهش شکاف  و  متوسط درآمد روستاييم وي کها گروه

توسعه ، ي درآمديها گروهدرآمد بين شهر و روستا و بين 
 داراي اولويتتوليدات کشاورزي و صنايع وابسته به آن 

، حصوالت باغي و گلدر اين ميان م. باشدميخاص 
 و محصوالت دامي که همگي محصوالت محصوالت زراعي

داراي اهميت بيشتري عمده بخش کشاورزي کشور است 
که بر ) Salami) 2004ين نتايج با نتايج مطالعه  ا.باشند مي

 انجام شده است ۱۳۷۰مبناي جدول داده ستانده سال 
ي ها بخش زيردهد مياين مقايسه نشان . مطابقت دارد

 درآمد تر مناسبکشاورزي جايگاه خود را در توزيع 
اند و در توزيع درآمد در کشور با  همچنان حفظ نموده

  . باشند اهميت مي

  
  ضرايب فزاينده درآمدي به ترتيب اهميت ‐۸ جدول

 رتبه ضرايب فزاينده درآمدي عنوان محصوالت و خدمات
C۶۰ ۱ ۳۱۸/۲ خدمات آموزشي و تربيتي 
C۲ ۲ ۳۰۶/۲ محصوالت باغي و گل 

C۴۲ ۳ ۲۶۶/۲ خدمات عمده فروشي و خرده فروشي 
C  ۴۹  ۴ ۲۱۰/۲ خدمات بانكداري 
C  ۵۹  ۵ ۱۸۷/۲ ش نشانيانتظامي و آت، خدمات دفاعي 
C  ۱۳  ۶ ۱۷۴/۲ آرد و انواع نان 
C  ۵۳  ۷ ۱۷۴/۲ خدمات كرايه ماشين آالت و تجهيزات 
C  ۱۵  ۸ ۱۶۹/۲ انواع نوشابه  
C  ۸  ۹ ۱۴۷/۲ گوشت و محصوالت حاصل از کشتار 
C  ۹  ۱۰ ۱۰۵/۲ کنسرو ميوه و سيزيجات، کنسرو ماهي و ساير حيوانات دريايي 

C  ۱۱  ۱۱ ۰۹۵/۲ محصوالت لبني 
C  ۱  ۱۲ ۰۴۷/۲ محصوالت زراعي 

C  ۵۴  ۱۳ ۰۰۸/۲ خدمات تحقيق وتوسعه 
C  ۶۲  ۱۴ ۹۹۵/۱ هنري و ورزشي، خدمات فرهنگي 
C  ۴۳  ۱۵ ۹۷۰/۱ هاي عمومي و محل هاي صرف غذا ونوشيدني خدمات اقامتگاه 
C  ۳  ۱۶ ۹۶۳/۱ و شکار) خام(محصوالت دامي  

C  ۶۱  ۱۷ ۹۶۳/۱ درماني و اجتماعي، خدمات بهداشتي 
C  ۶۳  ۱۸ ۹۵۲/۱ ساير خدمات 
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   ضرايب فزاينده درآمدي به ترتيب اهميت‐۸ادامه جدول 
 رتبه ضرايب فزاينده درآمدي عنوان محصوالت و خدمات

C  ۵۷  ۱۹ ۹۴۳/۱ خدمات تعمير و نگهداري کاالها 
C  ۵۸  ۲۰ ۹۳۹/۱ خدمات اداري دولت و تامين اجتماعي اجباري 
C  ۴۴  ۲۱ ۹۰۷/۱  و جادهايخدمات حمل و نقل ريلي 
C  ۵  ۲۲ ۸۶۴/۱ ماهي و ساير حيوانات آبزي 

C  ۱۴  ۲۳ ۸۵۳/۱ ساير مواد غذايي 
C  ۵۵  ۲۴ ۸۳۵/۱ علمي و فني به جز تحقيق و توسعه، ساير خدمات حرفه اي  
C  ۵۶  ۲۵ ۸۲۹/۱ صنعتي و معدن، خدمات كشاورزي  
C  ۵۰  ۲۶ ۷۳۱/۱ ها ي جنبي آنها فعاليتهاي مالي و  ساير واسطه گري 
C  ۴۰  ۲۷ ۶۹۲/۱ انرژي 
C  ۴۱  ۲۸ ۶۸۲/۱ صنعت ساختمان 
C  ۲۸  ۲۹ ۶۶۱/۱ محصوالت کاني غير فلزي 
C  ۱۸  ۳۰ ۶۵۳/۱ قالي و قاليچه 
C  ۴۶  ۳۱ ۶۴۳/۱ خدمات حمل و نقل هوائي 
C  ۴۷  ۳۲ ۶۲۶/۱ خدمات پشتيباني و كمكي حمل و نقل 
C  ۴۸  ۳۳ ۶۲۴/۱ خدمات پست و مخابرات 
C  ۵۲  ۳۴ ۶۱۵/۱ ک و مستغالتخدمات امال 
C  ۴  ۳۵ ۵۸۷/۱ جنگل و مرتع و چوبهاي جنگلي و محصوالت آن 

C۵۱ ۳۶  ۵۶۲/۱ خدمات بيمه 
C  ۲۹  ۳۷ ۵۳۹/۱ مبلمان و ساير کاالهاي متفرقه 
C  ۶  ۳۸ ۴۹۸/۱ نفت خام و گاز طبيعي 
C  ۲۲  ۳۹ ۴۵۲/۱ هاي نفتي و محصوالت جنبي آنساير فرآورده 
C  ۷  ۴۰ ۴۱۹/۱ ساير مواد معدني 
C  ۳۳  ۴۱ ۳۷۷/۱ ماشين آالت كشاورزي و قطعات مربوط 
C  ۲۴  ۴۲ ۳۴۵/۱ انواع كود و آفت كش 
C  ۴۵  ۴۳ ۲۷۳/۱ خدمات حمل و نقل آبي 
C  ۳۱  ۴۴ ۲۵۶/۱ محصوالت فلزي فابريکي به جز ماشين آالت و تجهيزات 
C  ۲۱  ۴۵ ۲۰۵/۱ بنزين 
C  ۲۷  ۴۶ ۱۹۸/۱ محصوالت الستيکي و پالستيکي 
C  ۳۰  ۴۷ ۱۹۳/۱ صنايع فلزي مادر 
C  ۱۲  ۴۸ ۱۶۷/۱ قند و شکر و چاي 
C  ۲۰  ۴۹ ۱۴۸/۱ کاغذ و محصوالت آن،  چوب 
C  ۱۰  ۵۰ ۱۰۴/۱ هاي خوراکيروغن 
C  ۲۶  ۵۱ ۰۰۷/۱ ساير مواد شيميايي  
C  ۳۶  ۵۲ ۰۰۴/۱ ماشين آالت و دستگاههاي الكتريكي 
C  ۲۳  ۵۳ ۹۹۷/۰ وئي اساسيمواد پالستيكي و كائو چ، مواد شيميايي اساسي 
C  ۳۹  ۵۴ ۹۹۱/۰ تجهيزات حمل و نقل 
C  ۱۷  ۵۵ ۹۷۸/۰ منسوجات و پوشاک 
C  ۱۹  ۵۶ ۸۴۲/۰ چرم و محصوالت چرمي 
C  ۲۵  ۵۷ ۸۲۸/۰ محصوالت داروئي 
C  ۱۶  ۵۸ ۸۰۷/۰ توتون و تنباکو و سيگار 
C  ۳۴  ۵۹ ۷۴۲/۰ وسايل خانگي و ساير ماشين آالت و تجهيزات با كاربرد خاص 
C  ۳۸  ۶۰ ۴۰۲/۰ اپتيکي و ابزار دقيق، تجهيزات پزشکي 
C  ۳۵  ۶۱ ۳۸۷/۰ حسابداري و محاسباتي ، ماشين آالت دفتري  
C  ۳۷  ۶۲ ۳۵۵/۰ هاي مربوط به راديو و تلويزيون و مخابرات تجهيزات و دستگاه 
C  ۳۲  ۶۳ ۳۵۰/۰ ماشين آالت با كاربرد عام 
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  ي مختلف درآمديها گروهشده بر اساس  ضرايب فزاينده درآمدي استاندارد ‐۹جدول 

كم درآمد  عنوان محصوالت و خدمات
 روستايي

متوسط درآمد 
 روستايي

درآمد باالي 
 روستايي

كم درآمد 
 شهري

متوسط درآمد 
 شهري

درآمد باالي 
 شهري

C۱ ۲۹۱/۱ ۲۰۶/۱ ۱۳۴/۱ ۵۸۵/۲ ۲۵۰/۲ ۹۱۰/۱ محصوالت زراعي 
C۲ ۴۵۵/۱ ۳۵۶/۱ ۲۷۵/۱ ۹۵۶/۲ ۵۶۷/۲ ۱۷۵/۲ محصوالت باغي و گل 
C۳  ۲۴۶/۱ ۲۲۶/۱ ۱۴۹/۱ ۴۸۹/۱ ۴۲۲/۱ ۲۸۷/۱ و شکار) خام(محصوالت دامي 
C۴ ۰۳۰/۱ ۰۲۷/۱ ۹۵۹/۰ ۰۰۷/۰ ۰۰۸/۱ ۹۳۱/۰ جنگل و مرتع و چوبهاي جنگلي و محصوالت آن 
C۵ ۱۶۷/۱ ۱۶۳/۱ ۰۹۲/۱ ۱۴۴/۱ ۱۴۷/۱ ۰۷۴/۱ ماهي و ساير حيوانات آبزي 
C۶ ۶۳۰/۰ ۶۲۹/۰ ۶۳۳/۰ ۵۰۲/۰ ۵۵۷/۰ ۶۵۳/۰ نفت خام و گاز طبيعي 
C۷ ۷۸۲/۰ ۷۸۰/۰ ۷۴۷/۰ ۷۱۹/۰ ۷۴۱/۰ ۷۴۱/۰ ساير مواد معدني 
C۸ ۳۴۰/۱ ۳۱۴/۱ ۲۳۵/۱ ۶۵۹/۱ ۵۷۴/۱ ۴۲۶/۱ گوشت و محصوالت حاصل از کشتار 
C۹ ۳۱۴/۱ ۲۸۹/۱ ۲۱۱/۱ ۶۲۷/۱ ۵۴۴/۱ ۳۹۸/۱ کنسرو ميوه و سيزيجات، کنسرو ماهي و ساير حيوانات دريايي 
C۱۰ ۶۸۷/۰ ۶۶۹/۰ ۶۳۰/۰ ۹۲۲/۰ ۸۶۰/۰ ۷۷۱/۰ هاي خوراکيروغن 
C۱۱ ۳۱۳/۱ ۲۸۹/۱ ۲۱۰/۱ ۶۱۲/۱ ۵۳۲/۱ ۳۷۸/۱ محصوالت لبني 
C۱۲ ۷۲۹/۰ ۷۱۴/۰ ۶۷۱/۰ ۹۰۴/۰ ۸۵۸/۰ ۷۷۶/۰ قند و شکر و چاي 
C۱۳ ۳۵۷/۱ ۳۳۱/۱ ۲۵۱/۱ ۶۸۱/۱ ۵۹۵/۱ ۴۴۴/۱ آرد و انواع نان 
C۱۴ ۱۶۰/۱ ۱۳۸/۱ ۰۶۹/۱ ۴۳۱/۱ ۳۵۹/۱ ۲۳۰/۱ ساير مواد غذايي 
C۱۵  ۳۵۳/۱ ۳۲۷/۱ ۲۴۷/۱ ۶۷۴/۱ ۵۸۹/۱ ۴۳۹/۱ انواع نوشابه 
C۱۶ ۵۳۴/۰ ۵۱۲/۰ ۴۸۴/۰ ۷۴۴/۰ ۶۸۷/۰ ۶۰۰/۰ توتون و تنباکو و سيگار 
C۱۷ ۶۳۸/۰ ۶۳۲/۰ ۵۹۰/۰ ۶۹۰/۰ ۶۷۳/۰ ۶۱۱/۰ منسوجات و پوشاک 
C۱۸ ۰۷۷/۱ ۰۶۸/۱ ۹۹۷/۰ ۱۶۱/۱ ۱۳۴/۱ ۰۳۱/۱ قالي و قاليچه 
C۱۹ ۵۵۰/۰ ۵۴۸/۰ ۵۱۱/۰ ۵۶۱/۰ ۵۵۵/۰ ۵۰۸/۰ چرم و محصوالت چرمي 
C۲۰ ۷۴۶/۰ ۷۴۴/۰ ۶۹۵/۰ ۷۳۰/۰ ۷۳۰/۰ ۶۷۴/۰ کاغذ و محصوالت آن،  چوب 
C۲۱ ۵۶۷/۰ ۵۶۶/۰ ۵۵۷/۰ ۴۸۳/۰ ۵۱۸/۰ ۵۶۵/۰ بنزين 
C۲۲ ۷۰۵/۰ ۷۰۴/۰ ۶۸۹/۰ ۶۱۲/۰ ۶۵۰/۰ ۶۹۶/۰ هاي نفتي و محصوالت جنبي آنساير فرآورده 
C۲۳ ۵۲۸/۰ ۵۲۷/۰ ۵۰۸/۰ ۴۸۳/۰ ۵۰۱/۰ ۵۱۰/۰ مواد پالستيكي و كائو چوئي اساسي، واد شيميايي اساسيم 
C۲۴ ۷۴۶/۰ ۷۴۱/۰ ۷۰۹/۰ ۷۳۳/۰ ۷۴۲/۰ ۷۳۰/۰ انواع كود و آفت كش 
C۲۵ ۴۴۲/۰ ۴۴۱/۰ ۴۲۵/۰ ۴۰۶/۰ ۴۲۰/۰ ۴۲۶/۰ محصوالت داروئي 
C۲۶  ۵۶۶/۰ ۵۶۳/۰ ۵۳۸/۰ ۵۴۵/۰ ۵۵۴/۰ ۵۴۴/۰ ساير مواد شيميايي 
C۲۷ ۷۴۲/۰ ۷۴۰/۰ ۶۹۶/۰ ۷۱۹/۰ ۷۲۴/۰ ۶۸۲/۰ محصوالت الستيکي و پالستيکي 
C۲۸ ۰۱۹/۱ ۰۱۶/۱ ۹۵۷/۰ ۹۷۶/۰ ۹۸۶/۰ ۹۳۵/۰ محصوالت کاني غير فلزي 
C۲۹ ۹۷۲/۰ ۹۶۶/۰ ۹۰۶/۰ ۹۸۶/۰ ۹۸۰/۰ ۹۱۰/۰ مبلمان و ساير کاالهاي متفرقه 
C۳۰ ۷۱۶/۰ ۷۱۴/۰ ۶۷۴/۰ ۶۸۰/۰ ۶۹۰/۰ ۶۶۱/۰ صنايع فلزي مادر 
C۳۱  ۸۰۰/۰ ۷۹۸/۰ ۷۴۸/۰ ۷۷۸/۰ ۷۸۰/۰ ۷۲۷/۰ محصوالت فلزي فابريکي به جز ماشين آالت 
C۳۲ ۲۱۲/۰ ۲۱۱/۰ ۱۹۹/۰ ۲۰۲/۰ ۲۰۴/۰ ۱۹۵/۰ ماشين آالت با كاربرد عام 
C۳۳ ۸۳۱/۰ ۸۲۹/۰ ۷۸۳/۰ ۷۹۲/۰ ۸۰۲/۰ ۷۶۶/۰ ماشين آالت كشاورزي و قطعات مربوط 

C۳۴۴۴۸/۰ ۴۴۷/۰  ۴۲۲/۰ ۴۲۷/۰ ۴۳۳/۰ ۴۱۳/۰ ين آالت و تجهيزات با كاربرد خاصوسايل خانگي و ساير ماش 
C۳۵ ۲۴۸/۰ ۲۴۸/۰ ۲۳۲/۰ ۲۴۱/۰ ۲۴۲/۰ ۲۲۵/۰ حسابداري و محاسباتي ، ماشين آالت دفتري 
C۳۶۶۲۱/۰ ۶۲۰/۰ ۵۸۳/۰ ۵۹۷/۰ ۶۰۲/۰ ۵۶۹/۰ ماشين آالت و دستگاههاي الكتريكي 
C۳۷۲۲۶/۰ ۲۲۵/۰ ۲۱۱/۰ ۲۱۹/۰ ۲۲۰/۰ ۲۰۵/۰  راديو و تلويزيون و مخابراتهاي مربوط به تجهيزات و دستگاه 
C۳۸۲۵۴/۰ ۲۵۳/۰ ۲۳۷/۰ ۲۴۵/۰ ۲۴۷/۰ ۲۳۱/۰ اپتيکي و ابزار دقيق، تجهيزات پزشکي 
C۳۹۵۹۴/۰ ۵۹۳/۰ ۵۶۰/۰ ۵۶۶/۰ ۵۷۴/۰ ۵۴۹/۰ تجهيزات حمل و نقل 
C۴۰۲۵۳/۰ ۹۵۱/۰ ۹۰۸/۰ ۸۸۲/۰ ۹۰۶/۰ ۸۹۶/۰ انرژي 
C۴۱۰۶۶/۱ ۰۶۴/۱ ۹۹۹/۰ ۰۳۲/۱ ۰۳۷/۱ ۹۶۹/۰ اختمانصعت س 
C۴۲۵۹۸/۱ ۵۹۴/۱ ۴۷۱/۱ ۵۹۷/۱ ۵۷۹/۱ ۴۰۹/۱ خدمات عمده فروشي و خرده فروشي 
C۴۳۲۹۶/۱ ۲۸۶/۱ ۱۹۹/۱ ۳۷۱/۱ ۳۴۴/۱ ۲۲۱/۱ هاي عمومي و محل هاي صرف غذا ونوشيدني خدمات اقامتگاه 
C۴۴۲۸۶/۱ ۲۸۲/۱ ۱۹۱/۱ ۲۶۶/۱ ۲۶۱/۱ ۱۴۶/۱ خدمات حمل و نقل ريلي و جادهاي 
C۴۵۷۵۶/۰ ۷۵۴/۰ ۷۱۴/۰ ۷۱۵/۰ ۷۲۸/۰ ۷۰۰/۰ خدمات حمل و نقل آبي 
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  ي مختلف درآمديها گروه ضرايب فزاينده درآمدي استاندارد شده بر اساس ‐۹ادامه جدول 

كم درآمد  عنوان محصوالت و خدمات
 روستايي

متوسط درآمد 
 روستايي

درآمد باالي 
 روستايي

كم درآمد 
 شهري

متوسط درآمد 
 شهري

درآمد باالي 
 شهري

C۴۶ ۰۴۸/۱ ۰۴۴/۱ ۹۷۸/۰ ۰۲۷/۱ ۰۲۸/۱ ۹۵۶/۰ خدمات حمل و نقل هوائي 
C۴۷ ۹۳۶/۰ ۹۳۳/۰ ۸۸۸/۰ ۷۸۵/۰ ۸۹۵/۰ ۸۷۵/۰ خدمات پشتيباني و كمكي حمل و نقل 
C۴۸ ۹۴۷/۰ ۹۴۵/۰ ۸۹۷/۰ ۸۸۷/۰ ۹۰۶/۰ ۸۸۰/۰ خدمات پست و مخابرات 
C۴۹ ۵۵۰/۱ ۵۴۶/۱ ۴۲۸/۱ ۵۴۵/۱ ۵۳۰/۱ ۳۶۸/۱ خدمات بانكداري 
C۵۰ ۹۴۰/۰ ۹۳۸/۱ ۹۰۱/۰ ۸۵۵/۰ ۸۸۶/۰ ۸۹۲/۰ ها ي جنبي آنها فعاليتهاي مالي و  ساير واسطه گري 
C۵۱ ۸۲۸/۰ ۷۲۶/۰ ۷۹۶/۰ ۷۴۶/۰ ۷۷۷/۰ ۷۹۳/۰ خدمات بيمه 
C۵۲ ۸۰۸/۰ ۸۰۶/۰ ۷۸۵/۰ ۷۱۰/۰ ۷۴۹/۰ ۷۸۹/۰ خدمات امالک و مستغالت 
C۵۳ ۵۰۸/۱ ۵۰۳/۱ ۳۹۰/۱ ۵۲۹/۱ ۵۰۸/۱ ۳۵۱/۱ ن آالت و تجهيزاتخدمات كرايه ماشي 
C۵۴ ۳۳۵/۱ ۳۳۲/۱ ۲۴۰/۱ ۳۱۴/۱ ۳۱۰/۱ ۱۹۸/۱ خدمات تحقيق وتوسعه 
C۵۵  ۱۹۳/۱ ۱۹۰/۱ ۱۱۱/۱ ۱۶۵/۱ ۱۶۶/۱ ۰۷۶/۱ علمي و فني به جز تحقيق و توسعه، ساير خدمات حرفه اي 
C۵۶  ۱۴۵/۱ ۱۴۰/۱ ۰۷۰/۱ ۱۴۳/۱ ۱۴۰/۱ ۰۶۵/۱ صنعتي و معدن، خدمات كشاورزي 
C۵۷ ۲۷۱/۱ ۲۶۷/۱ ۱۸۲/۱ ۲۴۶/۱ ۲۴۵/۱ ۱۴۶/۱ خدمات تعمير و نگهداري کاالها 
C۵۸ ۲۰۶/۱ ۲۰۳/۱ ۱۳۱/۱ ۱۵۹/۱ ۱۶۹/۱ ۱۰۱/۱ خدمات اداري دولت و تامين اجتماعي اجباري 
C۵۹ ۵۸۶/۱ ۵۸۱/۱ ۴۵۵/۱ ۶۰۶/۱ ۵۸۰/۱ ۳۹۳/۱ انتظامي و آتش نشاني، خدمات دفاعي 
C۶۰  ۷۰۶/۱ ۷۰۱/۱ ۵۶۲/۱ ۷۲۸/۱ ۶۹۸/۱ ۴۸۹/۱ آموزشي و تربيتيخدمات 
C۶۱ ۲۷۳/۱ ۲۶۹/۱ ۱۸۵/۱ ۲۴۹/۱ ۲۴۸/۱ ۱۵۳/۱ درماني و اجتماعي، خدمات بهداشتي 
C۶۲ ۳۳۷/۱ ۳۳۴/۱ ۲۴۰/۱ ۳۲۳/۱ ۳۱۷/۱ ۱۹۹/۱ هنري و ورزشي، خدمات فرهنگي 
C۶۳ ۲۶۱/۱ ۲۵۷/۱ ۱۷۴/۱ ۲۴۸/۱ ۲۴۵/۱ ۱۵۱/۱ ساير خدمات  

  
ي مختلف درآمدي ها گروهين اينکه چگونه براي تعي

 قرار کاالهاي کشاورزي فروشتحت تاثير افزايش 
ضرايب استاندارد نشده تجزيه (ضرايب فزاينده ، گيرند مي
مربوطه به روش .) اند ارائه نشده۹اند که در جدول شده

ها به دليل نتايج اين تجزيه. اند شدهتجزيه ، تجزيه مسير
شدن مقاله در اينجا گزارش نشده جلوگيري از طوالني 

نتايج تجزيه ضرايب فزاينده درآمدي محصوالت . ١است
در شش گروه درآمدي  و محصوالت باغي و گل زراعي

اين درصد اثر توسعه  ۵۰بيش از  که دهد ميخانوار نشان 
 بر درآمد خانوارهاي روستايي از محل درآمد محصوالت

د نيروي کار درصد آن از محل درآم ۱۵زمين و بيش از 
در حاليکه درمورد ،  استفعاليتروستايي شاغل در اين دو 

خانوارهاي شهري سهم انتقال درآمد از مسير نيروي کار 
به ). درصد ۱۰درصد در مقابل  ۳۴(بيشتر از زمين است 

 درصد اثرات اين سياست بر خانوارهاي ۵۰عالوه بيش از 
ه براي و حال آنک يابدمدت تحقق ميروستايي در کوتاه

اين .  درصد است۳۰خانوارهاي شهري اين رقم در حدود 
نتيجه نقش مثبت توسعه اين دو زيربخش را در کاهش 

به علت اثربخشي سريع آن در ، نابرابري در توزيع درآمد
 . سازدبيش از پيش آشکار مي، خانوارهاي روستايي

                                                                                         
  . عالقمندان قرار خواهد گرفت ت در اختيار در صورت درخواس .١

 از مسير  عمدتاًافزايش فروش محصوالت دامي و شکار
و ) درصد۲۲بيش از (کار شاغل در اين بخش عامل نيروي 

) درصد۱۶بيش از ( موجود در بخش زراعت  زمينعامل
در حاليکه خانوارهاي ، عايد خانوارهاي روستايي مي گردد

 خودشهري بيشتر از محل درآمد نيروي کار شاغل در 
 .کنند ميکسب درآمد ) درصد ۳۲بيش از (بخش 

 نيروي کار و دريافتيهاي خانوارهاي روستايي از محل
 درصد کل ۳۰سرمايه شاغل در بخش دامداري حدود 

دريافتيهاي حاصل از گسترش اين فعاليت است که حدود 
شود در حاليکه اين  درصد آن در کوتاه مدت ظاهر مي۱۵

 درصد ۲۰ و ۴۰دو رقم براي خانوارهاي شهري بيش از 
اين نتيجه گوياي آنست که اثر توسعه اين بخش . باشدمي
انوارهاي شهري اندکي زودتر از خانوارهاي روستايي بر خ

اما پس از آنکه اثر اين توسعه به بخش زراعت . کندبروز مي
خانوارهاي روستايي به دليل افزايش ، انتقال پيدا کرد

. گردنددرآمد زمين از اثرات اين توسعه بيشتر بهرمند مي
 و آبزيانتوليد عمده ترين مسير اثرگذاري گسترش 

 نيز از نيروي  بر درآمد خانوارها جنگل و مرتعتمحصوال
بر . است ها بخش  همينپس سرمايه موجود درسکار و 

 نسبتاً قابل  بخش، تأثير کلياساس نسبت اثر مستقيم به 
 بخش بر درآمد خانوارها دو اين  توسعه تاثير کليتوجهي از

 البته بروز اين اثرات براي .شود ميدر کوتاه مدت ظاهر 
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اي شهري اندکي زودتر از خانوارهاي روستايي خانواره
   .شودحاصل مي

  گيري و پيشنهادهانتيجه
در اين مطالعه با تدوين ماتريس حسابداري اجتماعي 

 و محاسبه ضرايب فزاينده نيروي کار و ۱۳۸۰براي سال 
درآمد در چارچوب اين ماتريس به بررسي نقش بخش 

ي در توزيع کشاورزي در ايجاد اشتغال و کاهش نابرابر
به اين منظور محصوالت . درآمد پرداخته شده است

، کشاورزي به پنج زيربخش شامل محصوالت زراعي
محصوالت ، محصوالت دامي و شکار، محصوالت باغي

. جنگل و مرتع و ماهي و ساير آبزيان تفکيک شده است
خانوارها نيز به دو گروه خانوارهاي شهري و روستايي و هر 

درآمد و متوسط، درآمده درآمدي شامل کمگروه به سه گرو
، پس از برآورد ضرايب فزاينده. باالدرآمد تقسيم شده است

تجزيه آنها به منظور تعيين مسيرهايي که از طريق آنها 
ي کشاورزي موجبات افزايش اشتغال و درآمد ها بخشزير

آورند با استفاده از روش تحليل ساختاري را فراهم مي
  . ستمسير انجام شده ا

نتايج برآورد ضرايب فزاينده نيروي کار و تجزيه آنها 
ي توليدي بخش کشاورزي نه ها بخشنشان داد که در بين 

تنها به لحاظ پتانسيل باال در ايجاد اشتغال درخود بخش و 
بلکه به ، ي اقتصادي در خور توجه استها بخشدر ساير 

 دليل آنکه بخش قابل توجهي از آثار توسعه اين بخش بر

از اهميت ، گرددمدت ظاهر ميايجاد اشتغال در کوتاه
به عالوه نتايج برآورد ضرايب فزاينده . بااليي برخوردار است

درآمدي نيز بازگو کننده اين واقعيت است که توسعه 
بخش کشاورزي نه تنها توان بااليي در افزايش درآمد 

 مي کها گروهاز جهت ايجاد درآمد براي خانوارها دارد بلکه 
داراي  و کاهش شکاف درآمدي  متوسط درآمد روستاييو

 محصوالت باغي و توسعه، اين ميان در. باشداولويت مي
 و محصوالت دامي به ترتيب داراي محصوالت زراعي، گل

نتايج تجزيه ضرايب درآمدي . بيشترين اهميت مي باشند
دهد که آثار توسعه آنها بر درآمد دو بخش اول نشان مي

روستايي در مدت زمان کمتري نسبت به خانوارهاي 
اين نتايج به خوبي جايگاه . شودخانوارهاي شهري ظاهر مي

ي اقتصادي به ها بخشبخش کشاورزي را در بين ساير 
از لحاظ پتانسيل باال در کاهش ، ي صنعتيها بخشويژه زير

معضل بيکاري و نابرابري توزيع درآمد در مدت زمان کمتر 
 ديگر نظريه محوريت بخش کشاورزي سازد و بارآشکار مي

حداقل در دستيابي به دو ، ي توليديها بخشرا در بين 
تواند راهنمايي اين نتايج مي. بخشداعتبار مي، هدف فوق

ي اقتصادي ها بخشبراي هدايت کاراي سرمايه در توسعه 
ريزان کشور را باشد و بدين ترتيب سياستگزاران و برنامه

هاي توسعه ي از اهداف برنامهدر جهت دستيابي به بخش
  .ياري بخشد
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