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 چكیده
وابستت    عیصنا ةتوسع یعنی ،اقتصاد یطرف تقاضا ةعمد استیدو س آثار یبررس حاضر ةمطالع یاصل هدف

 یهتا ربخشیت در ز دیت بتر ردتد تول   بختش  نیت خانوارهتا از مصصتو ا ا   یتقاضا شیو افزا یب  کشاورز

 ةستتاند  -داده جتدو   نیآختر  یمبنتا  بر رانیا یاجتماع یحسابدار سیماتر منظور نیا ب . است یکشاورز

 ةعمتد  ربخشیت در چهتار ز  یدرآمتد  آثتار و  دیمربوط ب  تول ندهیفزا بیو ضرا نیتدو 1836در سا   رانیا

 آثتار دد تتا    یتجز ریمس یساختار لیبا استفاده از روش تصل ندهیفزا بیسپس ضرا ؛مصاسب  دد یکشاورز

 وابستت   عیصنا نیب در ک  دهدیم نشان جینتا. دوند کیتفک آن مدابلند آثاراز  استیدو س نیا مداکوتاه

مصصو ا ختا    ةهم دیبر ردد تول یفراوان آثار ددهیورافر ییمصصو ا غذا دیتول ةتوسع ،یکشاورز ب 

 مثتل  وابستت   عیصتنا  ریستا  دیتول توسعةدارد و پس از آن  مدابلند در هم و مداکوتاههم در  یکشاورز

. رنتد یگیمت  قترار  یبعتد  گاهیجا در یکشاورز مصصو ا خود و رستوران و هتل چ ،یقال و یقال اا،یدخان

 ژهیت وبت   خانوارهتا  یدرآمتد  یهتا گروه ةهم ب  درآمد قیتزر اثر ک  داد نشان زین یدرآمد آثاربرآورد  جینتا

 درآمد عیبازتوز عالوه ب . است ریچشمگ اریبس ییغذا خا  مصصو ا دیتول ردد بر درآمدتر کم یهاگروه

 ریت اخ استت یدو س نیبنتابرا  ؛استت  یمشتابه  آثتار  یدارا زیت ن درآمتد کم یهاگروه ب  درآمدبا  یهاگروه از

 در متدا بلند در هتم  و مداکوتاهدر  هم یردد مصصو ا کشاورز یبرا یاستیمناسب س ةنیگز ندنتوا یم

 .دوند گرفت  نظر

 
 سیماتر نده،یفزا بیضرا ر،یمس یساختار لیتصل ،یکشاورز بخش ران،یا ،یدرآمد آثار :یدیکل یهاواژه

  یاجتماع یحسابدار

 

 مقدمه 
محسوب  اقتصادي عمدة يهابخش از یيك كشاورزي بخش

 بالقوة توسعةشود كه به دليل وجود استعدادهاي رشد و  می
 تنهانهاست. اين بخش  توجه انيشادر ايران بسيار  كشاورزي

بلكه  دارد، ياويژه اهميتبه جهت تأمين امنيت غذايی كشور 
 رشدتواند در  نياز صنايع وابسته می مورد اوليةبا تأمين مواد 

 حداكثر با همچنين ؛شودنيز مؤثر واقع  هابخش ساير توليد
 توان می بخش اين در صادراتی هاي پتانسيل از برداري بهره

و به اين ترتيب رشد  كرد تقويت را كشور ارزي آمدهاي در
بهبود  اقتصادي را بهبود بخشيد. به عالوه رشد اين بخش

كه جزء  یيانيوضعيت رفاه، درآمد و امنيت غذايی روستا
 كه يبه طور ،دارد پی درهاي پايين درآمدي هستند  دهك

 Thorbecke and Jung (1996)مطالعات بسياري از جمله 
اند كه نقش  داده نشان Datt and Ravallio (1998) و

كشاورزي در كاهش فقر در بسياري از مواقع چشمگيرتر از 
زايی  بخش صنعت است. بخش كشاورزي از نظر توان اشتغال
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 Banui and كه به طوري ارد،داي  ويژه اهميتنيز 
Mahmudi (2003)  بخش زايی اشتغال توان خود مطالعةدر 

از ساير  بيش ايران در را آن به وابسته صنايع و كشاورزي
اند. بنابر آنچه گفته شد،  اقتصادي برآورد كرده هايبخش
 هايترين بخش يكی از عمده كه ،كشاورزي بخش توسعة

توسعه و  هايدر جهت پيشبرد استراتژي است، اقتصادي
 و اقتصادي هايشاخص زمينةاهداف در  ياريدستيابی به بس

 كاهش اقتصادي، رشد غذايی، امنيت تأمين جمله از اجتماعی
 بخش توسعة اما ؛استتوجه  خوربسيار در اشتغال ايجاد و فقر

 در رشد هايمحرك و منابع یبررس و شناخت بدون يكشاورز
منابع رشد  یبررس رو اين از ؛بود نخواهد پذير امكان بخش نيا

 يبرااز اين منابع  كارا استفادةو  يتوليد در بخش كشاورز
هاي  در جهت پيشبرد استراتژي بخش نيافزايش توليد ا

 .استتوسعه بسيار مؤثر و حائز اهميت 
منابع رشد توليد در طرف تقاضاي  ،اقتصادي ادبيات در

 در. هستند منفكمنابع رشد توليد در طرف عرضه  ازاقتصاد 
هاي  منابع رشد توليد همان عوامل و نهاده ه،عرض طرف

نيروي كار و  شامل هاآن ترينتوليدي هستند كه مهم
 ةكنندكيعوامل تحر تقاضا طرف در كه یحال در اند، سرمايه

 اما است؛ يینها يتقاضا و ياواسطه توليد شامل تقاضاي
 ارتباط ليدل به بخش كي محصوالت از تقاضا شيافزا گونههر

 (خانوارها و ديتول)عوامل  مختلف ينهادها و هابخش نيب
 با ياقتصاد يهابخش ريآن بخش و سا ديتول شيموجب افزا

 از ياواسطه يتقاضا شيافزا . دشویم ندهيفزا بيضر كي
 يورامحصوالت فر ديتول ةتوسع قيطر از يكشاورز محصوالت

 دارند يكشاورز محصوالت با يقو نيشيپ ونديپ كه ياشده
دادند كه اتخاذ  نشان Banui et al. (2004)است.  ريپذامكان

 نيب ميارتباط مستق ليدل بهگسترش بخش صنعت  استيس
 ينهادها ريسا و ديتول عوامل واسطةدو بخش بدون  نيا

 با. دارد يدر توسعة بخش كشاورز يیبسزا نقش ياقتصاد
 بخشوابسته به  یمحصوالت صنعت ديدر تول يگذارهيسرما

كه  ابديیم شيافزا يمحصوالت كشاورز يتقاضا برا يكشاورز
 منجرمحصوالت  نيا ديتول شيافزا به ندهيفزا بيضر كيبا 
 توسعةبه  مربوط ندةيفزا بيضرا محاسبةبا  نيبنابرا ؛شودیم

را بر  عيصنا نيا در يگذارهيسرما آثار توانیم وابسته عيصنا
و  تيكرد و با توجه به اهم سهيمقا يكشاورز داتيرشد تول

و  هيسرما اقتصاد، عرضةدر طرف  هيعامل سرما یابيكم
اثر  نيشتريكه ب ياوابسته عيصنا توسعةاعتبارات را در جهت 

  .كرد تيهدا دندار يكشاورز بخش توسعةرا بر 

 يمحصوالت كشاورز يتقاضا كيتحر يبرا گريد ريمس
 باال در كه یقيطر به خدمات و كاالها داتيتول توسعةعالوه بر 

با  ،گريد عبارت به ؛ستدرآمد خانوارها شيافزا شد داده شرح
محصوالت  يبرا يینها يتقاضا درآمد به خانوارها قيتزر

 داتيتول شيبه افزا امر نيا و ابديیم شيافزا يكشاورز
 ندهيفزا بيضرا ةبا محاسب نيبنابرا ؛دشویم منجر يكشاورز

 ةسيو مقا يمحصوالت كشاورز ديبر تول يدرآمد آثارمربوط به 
 داتيتول در يگذارهيمربوط به اثر سرما ةنديفزا بيآن با ضرا

 شيافزا جهت در استيس دو نيا یابيارز به توانیم مختلف
 جهت در را ترمناسب استيس و پرداخت يكشاورز داتيتول

حاضر  ةاتخاذ كرد. مطالع يمحصوالت كشاورز ديتول ةتوسع
تا از آن به عنوان  است ندهيفزا بيضرا نيا ةمحاسب یدر پ زين

 انيم ياستراتژ نيبهتر نييو تع سهيمقا يبرا ياريمع
 خانوار يدرآمد مختلف يهاگروه به درآمد قيتزر يهااستيس
 ةتوسع هدف با ياقتصاد يهابخش در يگذارهيسرما ةتوسع و

 . ديبه عمل آ يبرداربهره يبخش كشاورز
در  شدهانجامكه اغلب مطالعات  دهدیم نشان هایبررس

 ةيتجزبه  اقتصاد يتقاضا طرف در رشد منابع یبررس نةيزم
 درمختلف تقاضا  يهاگروه به ياقتصاد يهابخش ديتول رشد
و  یابيو كمتر به ارز اندپرداخته یزمان مختلف يهادوره
 ديتول رشد بر تقاضا شيافزا در مؤثر يهااستيس اثر سةيمقا

به  توانیم مطالعات نيا جملةكه از  اندشده متمركز
 در Bhatta (2002) ن،يدر چ Liu (1998)مطالعات 

 Hokstra ،ياندونز در Jacob (2004) كا،يآمر يكاگويش
  Mohammadi and Bazazan (2007)در هلند،  (2005)

 یمطالعات اما ؛كرد اشاره رانيدر ا Ansari et al. (2011) و
 رانيا ياقتصاد يهابخش در يگذارهيسرما آثار نييتعبه  كه

 منابع قيتزر كه اندنشان داده اندپرداختهكل  ديبر رشد تول
بر  یمتفاوت آثار تواندیم ياقتصاد مختلف يهابخش به یمال
 وSalami  (2004) ةكل كشور داشته باشد. مطالع ديتول

Ansari  (2009)باكه  هستندمطالعات  نيا جملة از 
و  1370 يهاسال یاجتماع يحسابدار سيماتر از استفاده
 هاسيماتر نيا يمبنا بر ندهيفزا بيضرا محاسبةو  1380

به بخش  یمنابع مال صيكه تخص اندداده نشانانجام شده و 
 رشد براثر را  نيشتريوابسته به آن ب عيو صنا يكشاورز

 يهاتيفعال توسعة آثار، نيكل اقتصاد دارند. با وجود ا ديتول
تا كنون مورد  رانيا يبخش كشاورز ديبر تول ياقتصاد

 در آثار نيا ،حاضر مطالعةمطالعه قرار نگرفته است. در 
 خانوارها درآمد شيافزا اثر همراه به مدتبلند و مدتكوتاه



 3        ...دیتول رشد بر اقتصاد یتقاضا طرف یها استیس یابیارز: یسالم و یانصار 

 نيا در. اندشده سهيو مقا یابيارز يكشاورز بخش ديتول بر
كه ارتباط   -یاجتماع يحسابدار سيابتدا ماتر ،مطالعه

 خانوارها و ديتول عوامل ،يديتول يهاتمام بخش انيمتقابل م
 يمقدار يالگو يو بر مبنا نيتدو  - است شده لحاظ آن در

 محاسبه يكشاورز بخش ديتول ندةيفزا بيبر آن ضرا یمبتن
از  مدتبلند از مدتكوتاه آثار كيتفك يسپس برا ؛است شده

 بهره گرفته شده است. ريمس يساختار ليروش تحل

 

 قیتحق روش

 یاجتماع یحسابدار سیماتر بر یمبتن یلیتحل یالگو

 برابري اصل ساده شكل به اجتماعی حسابداري ماتريس
 ؛ (Pyatt, 1998)كند را در اقتصاد بيان می مخارج و درآمدها
ساختار اين ماتريس به شكل ماتريس مربع با ابعاد  بنابراين

n×n  است كهn موجود در اين ماتريس را  هايتعداد حساب
ارائه  1دهد. شماي كلی اين ماتريس در جدول  نشان می

 SAM ،دهد می نشان جدول نيا كه طورشده است. همان
حساب  :گيرد كه عبارتند از حساب اصلی را در بر می دو

 شامل زين هاحساب نيا از كي. هرهيو حساب سرما يجار
به  يحساب جار ،1جدول  درهستند.  حسابريز يتعداد

 نهادهاي و توليد عوامل ها،تيفعال كاالها، هايحساب
 دنياي حساب و هاشركت و دولت ،خانوارها شامل اقتصادي

 به جدول در كه زين سرمايه حساب. است شده كيتفك خارج
 نيهم به تواندیم است شده وارد یكل حساب كي صورت

جدول نشان  نيكه ا طورهمان. شود كيتفك هارحسابيز
 و هاهاي حساب دريافتی ،ماتريس سطرهاي دهد،یم

 يبرا ؛دهد می نشان را هاهاي حساب پرداختی ،آن هاي ستون
 و كاالها براي را مختلف يهاحساب يتقاضا اول سطرمثال 

 14R ،ياواسطه يتقاضا 11R. دهدیم نشان ياقتصاد خدمات
 یصادرات يتقاضا 17Rدولت،  يتقاضا 11Rخانوارها،  يتقاضا

 يتقاضا هاآن مجموع و است يگذارهيسرما يتقاضا 18Rو 
 نشان( 1Z) شدهديتول خدمات و كاالها از را اقتصاد كل

 حساب كاالها به یپرداخت 11R زي. در ستون اول ندهد یم
حساب  یپرداخت 11Rكاالها و خدمات،  ديبابت تول هاتيفعال

واردات كاالها و  71Rبر واردات و  اتيكاالها به دولت بابت مال
مجموع ستون اول كل  نيبنابرا ؛دهدیخدمات را نشان م

با كل تقاضا  و استدر اقتصاد  (1Z) خدمات و كاالها عرضة
ارزش مبادالت  زيدر جدول ن موجود خانةبرابر است. هر 

بنابراين اگر  ؛كند می گزارش را حساب دو بين شدهانجام
نشان  Rijماتريس با  امjو ستون  امiمقدار ورودي در سطر 

 i به حساب  j حساب ةشدپرداختمبالغ  Rijداده شود، 
 . است

از چند  اغلب 1در جدول  شدهارائه هايحساب از يكهر
ماتريس حسابداري  رو نيا از ؛شوند جزء تشكيل می
 اي از چند ماتريس است كه جريان  اجتماعی مجموعه

مثال  يبرا ؛دنده می نشان را هزينه و درآمد توليد، واردايره

31R  توليدي به عوامل اصلی  هاي فعاليت افزودةتوزيع ارزش
 مشاركت نحوة 43Rتوليد شامل نيروي كار، زمين و سرمايه، 

 هايپرداخت 14Rعوامل توليد در تشكيل درآمد خانوارها و 
خريد كاالها و خدمات را  يبراخانوارها به حساب كاالها 

 .كندیم بازگو
 

 اجتماعی حسابداری ماتریس کلی نمای. 1 جدول
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 الگوي به اجتماعی حسابداري ماتريس تبديل براي
 دو به ماتريس اين در موجود هايابتدا بايد حساب تحليلی

-حساب معموالً. شوند تفكيك برونزا و درونزا هايحساب گروه

 جزء هاشركت و خانوارها توليد، عوامل ها،فعاليت كاالها، هاي
 خارج دنياي و سرمايه دولت، هايحساب و درونزا هايحساب

 (Pyat and  شوندیم گرفته نظر در برونزا هايحساب جزء

(Round, 1979 هدف اصلی تبديل .SAM به الگوي تحليلی 
 واحد يك تغيير آن اساس بر كه است فزاينده بيضرا محاسبة

درونزا  هايحساب رشد بر برونزا هايحساب مقادير در
شكل  هك ،1شود. براي اين منظور از جدول  گيري می اندازه

 ،شود. در اين جدول استفاده می ،ستا 1جدول  ةشدخالصه
 دهد می نشان را درونزا هايمبادالت بين حساب Nماتريس 

 شود؛ حاصل می n بردار ،Nهاي ماتريس  از جمع سطر كه
 از يكهر هايجمع دريافتی nهر عنصر بردار  بنابراين
كند.  درونزا بيان می هايحساب تمام از را درونزا هاي حساب

 از تزريقات يا هاجدول پرداختی نيدر ا Xماتريس 
دهد. جمع  درونزا را نشان می هايحساب به برونزا هاي حساب

دهد. اين بردار جمع  را نتيجه می xبردار  Xسطرهاي ماتريس 
درونزا را از تمامی  هايحساب از يكهاي هر دريافتی

 دهد. بردار  هاي برونزا نشان می حساب
nzكل 1جدول  در 

 هاحساب اين خود از را درونزا هايحساب دريافتی درآمدهاي
(n )برونزا هايحساب از و (xنشان می )  :دهد، بنابراين 

(1)                 xnZn                 

 

 SAMدر  زابرون و زادرون هایحساب های زیرماتریس. 2 جدول

 هاحساب
 هاپرداخت

 کل جمع های برونزاحساب جمع های درونزاحساب

 هادریافت

 N n X x های درونزاحساب
nz 

 L l T t های برونزاحساب
xZ 

  کل
n

Z
 

 
xZ 

 

 
 درونزا هايهاي حساب پرداختی L ماتريس ،1جدول  در

 هايحساب از تراوشو به عبارت ديگر  برونزا هايحساب به
حاصل  lبردار  L. از جمع سطرهاي ماتريس ستدرونزا

 از يكهر هايوصولی جمع آن عنصر هر كه دشو می
دهد.  درونزا نشان می هايحساب تمامی از را برونزا هاي حساب

را  برونزا هايحساب بين مبادالت مذكور جدول در Tماتريس 
است  tدهد. جمع سطري اين ماتريس برابر با بردار  نشان می

برونزا را از  هايحساب از يككه هر عضو آن جمع وصولی هر
دهد. بردار نشان می هاحساب اين خود

xZ  كل  1در جدول
 و( t) برونزا هايحساب خود از را برونزا هايدرآمدهاي حساب

 :بنابراين ،كند می انيب( l) درونزا هايحساب از

(1)                  xZ t l  
 Lو  Nهاي  ستونی ماتريس جمع بر Nاگر عناصر ماتريس  

 دهينامnnAتقسيم اين از حاصل ماتريس و ندشوتقسيم 

 هايحساب براي مخارج متوسط زانيم nnAماتريس  شود،
 نيب ةرابط ،تعريف اساس بر. كندیم بازگو را درونزا

 :نوشت ريز صورت به توانیرا م n وnnA هاي ماتريس

(3                     )nnnZAn  

 با توان می را درونزا هايحساب درآمد گيريشكل نحوة
 هزير ب ةبه صورت معادل 1 رابطة در 3 رابطة گذاريجاي
 :آورد دست

(4  )( )n nn n n nnZ A Z x Z I A x     1

 

(1)  ( )a nn n aM I A Z M x   1 

است كه  SAMالگوي مقداري مبتنی بر  1 رابطة

 ةرابط. دارد نام يندهادر آن ماتريس ضرايب فز aM سيماتر
 از تابعی صورت به را درونزا هايفوق درآمد حساب

بر اساس  ،مطالعه نيا در. كندیم انيب برونزا هاي حساب
 كاالها حساب اند،كرده انيب Round (1979) وPyat آنچه 

 حساب و خانوارها حساب د،يتول عوامل حساب ها،تيفعال و
 هيدرونزا و حساب دولت، حساب سرما يهاحساب هاشركت

 ؛اندشده فرض برونزا يهاحسابخارج  يايو حساب دن
 1 ةمطالعه با استفاده از رابط نيهدف ا يدر راستا نيبنابرا

 مختلف يهابخش در يگذارهيسرما يهااستيس اثر توانیم
مختلف خانوار را بر رشد  يهاگروه به درآمد قيتزر و يديتول
كرد. براي يك حساب خاص  یابيارز يبخش كشاورز ديتول

 آيد: فوق به شكل زير درمی ةرابط iمثل 
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1. Structural Path Analysis  2. Network  3. Paths    4. Influence 
5. Elementary Path  6. Cricuit  7. Direct Effect   8. Total Effect 
9. Global Effect   10. Path Multiplier 

(6 ), , , ,
n

i ij j

j

Z m x i j n


 
1

1 2 

(7) aijijji Mmmx/Z  

اثر  aMدر ماتريس  ijmعنصر  7 ةرابط اساس بر

بر روي درآمد حساب  ام jتغيير يك واحد در حساب برونزاي 
 يحاو Ma سيعناصر ماتر نيبنابرا است؛ امiدرونزاي 

 قياثر تزر توانیم هاآن يكه از رو است يدياطالعات مف
 ياقتصاد يهاتيفعال از كيبه هر دولت طرف از یمنابع مال

 ديتول شيافزاخانوار را بر  يدرآمد يهاگروه از كيهر و
 گريكديو با  مشخص يكشاورز يهاربخشيز از كيهر
 منابع صيتخص يهااستيس يريگكرد و در جهت سهيمقا

 ةیتجز .گرفت كار هب يكشاورز بخش رشد نفع به یمال

 آثار كه ،aM ةفزايند ضرايب ماتريس ندهیفزا بیضرا

 درونزا هايحساب روي بر را برونزا هايكلی تغيير حساب
 است اي از چند اثر تشكيل شده از مجموعه ،دهد می نشان

 ةنحو مورد در مفيدي اطالعات هاآن تفكيك و تجزيه با كه
بيرونی حاصل  هايبه شوك اجزاي مختلف اقتصاد واكنش

روش  ندهيفزا بيضرا ةيتجز يهاروش از یكي. شود می
كه در آن مسيرهاي مختلفی  است 1تحليل ساختاري مسير

 را درونزا هايحساب هاآن طريق از برونزا هايكه شوك
و ارتباط متقابل بين  است مشخص شده سازد می متأثر

 . دشو می تعيين مسيرها اين طريق از مختلف هايحساب
 انيبThorbecke  (1984) و Defournyاساس آنچه  بر
از تمام  1ياشبكه در روش تحليل ساختاري مسير ،كنندیم

مرتبط  گريحساب را به حساب د كي كه 3يیرهايمس
 jبر حساب  i حساب 4تأثير. دشویم يیشناسا سازد یم
. يابد  انتقال مدار كي اي هياول ريمس كي طريق از تواند یم

 ةدهندمسيري است كه از هر بخش تشكيل 1اوليه مسير
 حساب آن در كه مسيري و كند عبور بارخود تنها يك

را تشكيل  6مدار يك باشند، منطبق انتهايی و ابتدايی
 دهد.  می

اثر تغيير در متغير برونزا بر  ،ريمس ساختاري تحليل در
 تمام ،7مستقيم اثر: شودیمتغير درونزا به سه جزء تقسيم م

و تأثير  ،است مستقيم غير و مستقيم اثر مجموع كه ،8اثر
. اثر مستقيم دشویم حاصل آثار كه از جمع تمام 9كلی

در  شدهتغيير ايجاد :عبارت است از jبر روي حساب  iحساب 

اثر يك واحد تغيير در  رب jمتغير مربوط به حساب  سطح
 سطح ثبات فرض با ،iسطح متغير مربوط به حساب 

ديگر كه در طول مسير  هايحساب به مربوط متغيرهاي
 نسبت Zj یاثر معادل مشتق جزئ نيمورد نظر قرار ندارند. ا

Zi jبه 

ji

i

Z
a

Z

 
 

 
همان  nnAماتريس  بنابراين ؛است 

 تمام”. است SAMماتريس اثر مستقيم در الگوي مقداري 
اثر مستقيم و آثار  ةدربرگيرند معين مسير يك طول در“ اثر

است كه اثر مستقيم  يیناشی از وجود مدارها مستقيم غير
 Thorbecke (1984)و  Defournyكند.  اوليه را تقويت می

 ريمس ميمستق اثر ضرب حاصل از اثر تمام كه دادند شانن
مسير ةفزايند ضريب نام به ندهيفزا بيضر كي در هياول

( )pM 10
 از زيمسير ن ةفزايند ضريب. ديآیم دست به 

)( یماتريس دترمينان تقسيم nnAI  آن يهاكه حساب 
خود دترمينان بر باشند شده حذف آن در مسير

)( nnAI  ةاثر كلی هم ،تينها در. ديآیدست م به 
 ؛دهد ارتباطات بين اجزاي شبكه را تحت پوشش قرار می

از تمام  شدهمنتقل آثاربنابراين اثر كلی در واقع مجموع تمام 
 ةدهندكه همان عناصر تشكيل استمسيرهاي بين دو قطب 

در صورت  نيبنابرا ؛است aM ةماتريس ضرايب فزايند
در  رييتغ یكل اثر  jو  iدو حساب  نيب هياول ريمس nوجود 

  شودیحاصل م ريز ةرابط از  j بر حساب iحساب 

(Defourny and Thorbecke, 1984): 

(8 )    
n

p p

D

ji

n

p

T

jiij

G

ji MIImI
11 )()()(

 

             aij Mm                

)(كه jiI  در حساب  تغييراثر  ةدهندنشانi  بر حسابj  و 

G، T  وD تمام اثر و اثر  ،یاثر كل ةدهندنشان بيترتبه
 . هستند ميمستق

 را jبر  iدهد كه اثر كلی حساب  نشان می 8 رابطة
 از كيكرد. هر هيتجز آثاراز تمام  يامجموعه به توان می

 ميمستق اثر دو به تواندیم زين( اثر)تمام  مجموعه نيا ياجزا
 دهدیم نشان فوق حاتيتوض. دشو هيمسير تجز ةفزايند اثر و

 ريمس يساختار ليبه روش تحل ندهيفزا بيضرا ةيتجز با كه

 ميمستق آثار توانیم ( )

D

i jI  يهاتيفعال از كيهر ةتوسع 

 یكل آثار از را يكشاورز يهاربخشيز ديتول بر ياقتصاد
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 ( )

G

i jI  نيا مدتكوتاه آثار بتوان تا دكر كيتفك نآ 

  .كرد یابيارز آن مدتبلند آثار كنار در را استيس
 

  رانیا یاجتماع یحسابدار سیماتر

بهره گرفته  یاجتماع يحسابدار سياز ماتر ،مطالعه نيدر ا
 نييبا هدف تع( 1388) يانصار ةمطالعكه در شده است 

 ني. ااست شده نيتدو  رانيدر ا يگذارهيسرما يهاتياولو
 137 در 137 ابعاد با يكشاورز بخش بر ديتأك با سيماتر

 حساب خانوار، 6 د،يتول عامل 3 ت،يفعال 49 كاال، 63 شامل
 يهاشركت حساب دها،يسوبس حساب ات،يمال حساب دولت،

 هيحساب سرما 10خارج و  يايدن ،یدولت ريو غ یدولت
كالن كشور  یاجتماع يحسابدار سيساخته شده است. ماتر

 نيا طور كهارائه شده است. همان مهيضم بخش 1 در جدول
 و يجار حساب دو از سيماتر نيدهد، اینشان م زيجدول ن
 شامل يجار حساب. است شده ليتشك هيسرما حساب
 دولت، خانوارها، د،يها، عوامل تولتيفعال كاالها، حساب

 هيسرما حساب و خارج يايها و دنها، شركتارانهيها، اتيمال
خارج  يايها و دنخانوارها، دولت، شركت يهاحساب شامل
مطالعه بر مبناي  نيا. ماتريس حسابداري اجتماعی است

مركز  يسو ازشده مينظتستانده  - داده يهاولآخرين جد
 ني( تدو1380سال  ةستاند -داده يهاولآمار ايران )جد

كه اقتصاد  است فرض شده سيماتر نيا ةيته در. است شده
 دركه  است یو خدمات يديتول تيفعال 49شامل  رانيا

 نيكند. در ایم ديقلم كاال و خدمت را تول 63 مجموع
كه در اقتصاد  يیهابخش است شده یسع ،يبندميتقس
 جداگانه بخش كيند هركدام به صورت دار يشتريب تياهم
شده از انتخاب يهااالمكان بخشیحت و شوند گرفته نظر در

 نيمشابه باشند. در ا يبندطبقه ينظر تعداد ارقام كدها
 ياغلب كاالها و خدمات بر اساس كدها يبندطبقه ،مطالعه

محصوالت  يمحور يبندنخست طبقه ةنسخ یدو رقم
(CPC V.1.0و طبقه )دو  يها بر اساس كدهاتيفعال يبند

 يهاتيفعال ةرشت یالمللنيب يبندطبقه سوم شيرايو یرقم
از كاالها  ي، به جز تعداد1دهستن( ISIC, Rev.3) ياقتصاد
 يیغذا عيو صنا يكشاورز يهاربخشيبه زكه  يیهاتيو فعال
 يها با كدهاتر آنیجزئ یبررس هدف ليند كه به دلمربوط

                                                                                       
 ملل سازمان تيسا در هايبندطبقه نيا .1

 (http://unstats.un.org/unsd/cr/registry )اندشده درج. 

 وارد یاجتماع يحسابدار سيدر ماتر یو چهاررقم یرقمسه
موجود در  يهاتيكاالها و خدمات و فعال یاند. اسامشده

SAM  ارائه شده  مهيضم قسمت در 3و  1 يهاولجددر
شده، عوامل نيتدو یاجتماع يحسابدار سياست. در ماتر

 هيسرما و كار يروين ن،يزم جزء سه به اقتصاد در ديتول
 يشهر خانوار گروه دو به زياند. حساب خانوار نشده كيتفك

 سه به زين گروه دو نيا از كدام هر و شده كيتفك روستايی و
 اند.شده ميتقس باال درآمد و متوسط درآمد درآمد، كم گروه

از آمار و اطالعات مورد استفاده در  يابخش عمده
از  ميمستقطور  به رانيا یاجتماع يحسابدار سيماتر
)جدول مصرف و  1380سال  ةستاند -داده يهاولجد

استخراج و  (SCI, 2006) رانيمركز آمار اجدول عرضه( 
 كيتفك ي. برااندشده عيمطالعه تجم نيمتناسب با هدف ا

 طرح به مربوط اطالعات از يدرآمد گروه شش به خانوارها
 در يیروستا و يشهر يخانوارها به مربوط درآمد و نهيهز

 (SCIa & SCIb, 2002 &2005) 1381 و 1380 سال

 نيب هيحساب سرما كيتفك نيهمچن ؛استفاده شده است
 يايدن و یدولت ريو غ یدولت يهاخانوارها، دولت، شركت

ثابت ناخالص از  ةيسرما ليتشك سيماتر از استفاده با خارج
در سال  رانيمركز آمار ا ةستاند -داده يهاولجد يسر

1380 (SCI, 2006 )يهاكارگاه از يريو طرح آمارگ 
 ,SCI) 1381در سال  شتريده نفر كاركن و ب یصنعت

 از استفاده مورد آمار ريصورت گرفته است. سا( 2003
، گزارش (SCI, 2002) 1380در سال  رانيا يآمار ةسالنام
 ,CBI) 1380 در سال يبانك مركز ةو ترازنام ياقتصاد

 1380و گزارش بورس اوراق بهادار تهران در سال  (2002
(SEO, 2002) نياز تفاضل ب ،تينها در. انداستخراج شده 

ها انداز آنها مقدار پسحساب از كيهر ةنيكل درآمد و هز
 حاصل شده است.

 

 بحث و جینتا
 1 رابطة ازمطالعه  نيا در فزاينده ضرايب تعيين منظور به

 شدهمحاسبه ةنديفزا بيضرا سيماتر. استفاده شده است
 و ميمستق آثاراز ارقام آن  كيهر كه دارد 113 در 113ابعاد 

 يهاحساب بر را برونزا يهاحساب در رييتغ ميمستق ريغ
 نيا از يیهاقسمت ،بحث نيا ةادام در. دهدیم نشان درونزا

 آثار و يمحصوالت كشاورز ديتول ةنديفزا بي)ضرا سيماتر
 نيهمچن ؛( متناسب با اهداف مطالعه ارائه شده استيدرآمد

 درآمد قيتزر و ياقتصاد يهاتيفعال ةتوسع مدتكوتاه آثار

http://unstats.un.org/unsd/cr/registry
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 از استفاده با يكشاورز يهاربخشيز ديتول بر خانوارها به
 جينتا كهاست  شده محاسبه ريمس يساختار ليتحل روش

 .شودیم داده شرح ليذ در آن

 
 رشد بر یاقتصاد یهابخش دیتول ةتوسع آثار: الف

 مدتکوتاه و مدتدر بلند یمحصوالت کشاورز

 بر را ياقتصاد يهابخش ديتول ةتوسع آثار 6تا  3 ولجد
 ،یزراع)محصوالت  يكشاورز ربخشيز چهار محصوالت رشد

 ريسا و یماه و وريط و یدام محصوالت ،یباغ محصوالت
 آثارسهم  نيهمچن مدت،كوتاه و مدتبلند در( يآبز واناتيح

 ها،ولجد نيا در. دهدیم نشان را مدتبلند از مدتكوتاه
 مدتبلند آثار تياهم بيترتبه يكاالها و خدمات اقتصاد

 نيا آخر و اول سطر كه يبه طور ،اندشده يبندرتبه
 هاآن ديتول ةتوسع كه دهندیم نشان را يیهابخش ها ولجد
 محصوالت ديتول رشد بر را اثر نيكمتر و نيشتريب بيترتبه

شرح داده شد،  يلوژدومت در كه طورهمان. دارد يكشاورز
 آثار كه ندهست ديتول ةنديفزا بيضرا همان مدتبلند آثار
 ديتول بررا  خدمات و كاالها از كيهر ديتول شيافزا یكل

 دهندیم نشان يكشاورز ربخشياز چهار ز كيهر محصوالت
 نيو بالفصل حاصل از ا ميمستق آثار مدتكوتاه آثار و
( مدتبلند آثار) ندهيفزا بيضرا ةيكه از تجز ندسته استيس

 نيا در رفته كار به يمتدولوژ كه آنجا از. اندهشد حاصل
نكته توجه شود كه  نيبه ا ديبااست،  محورتقاضا ليتحل

 ةتوسع يبرا یخال تيمنوط به وجود ظرف آثار نيتحقق ا
 یكنون طياست كه با توجه به شرا يدر بخش كشاورز ديتول

 . ستيدور از انتظار ن

را  يكاالها و خدمات اقتصاد ديتول ةتوسع آثار 3 جدول
 اول ستون ارقام. دهدینشان م یمحصوالت زراع داتيبر تول

 دهدیهستند، نشان م ندهيفزا بيكه همان ضرا ،جدول نيا
 شيافزا الير 1000 ارزش به یزراع محصوالت داتيتول اگر

 ليدل به الير 101 ارزش به يديتول مازاد مدتبلند در د،نابي
 يهاحساب ريسا و حساب نيا نيب متقابل ارتباطات وجود

 شيافزا كه یحال در ،دشویم جاديا بخش نيهم در موجود

 موجب شدهيورافر يیغذا محصوالت ديتول در الير 1000
 ؛دشویم الير 391 زانيم به یزراع محصوالت ديتول رشد

 نيشتريب یمحصوالت زراع ديتول مدتدر بلند نيبنابرا
 پس. دارد شدهيفراور يیرا از رشد محصوالت غذا يرياثرپذ

 يهاروغن ور،يو ط یمحصوالت دام ديتول ةتوسع آن، از
اثر را بر رشد  نيشتريب  گاريتوتون و تنباكو و س ،یخوراك

 نيا يدارند. بر اساس دو ستون بعد یمحصوالت زراع ديتول
 هابخش نيا ديتول ةتوسع آثاراز  یتوجه انيشاجدول سهم 

 آثاراز  درصد 38 مثال يبرا ؛شودیمحاصل  مدتكوتاهدر 
 مدتكوتاه در شدهيورافر يیمحصوالت غذا ديتول ةتوسع

 ديتول الير 1000 شيبا افزا گر،يبه عبارت د ؛دشویم ظاهر
 ،هابخش ريسا واسطةبخش، بالفاصله و بدون  نيمحصوالت ا

. ابديیم شيافزا الير 110 زانيم به یزراع محصوالت ديتول
 انگريجدول ب نيكاالها و خدمات در ا ريسا تيتوجه به موقع

هاي هاي عمومی و محل خوب خدمات اقامتگاه باًيتقر گاهيجا
 چه،يو قال یقال ،یمحصوالت زراع ،صرف غذا و نوشيدنی

 ديتول رشد در خدمات از یبرخ و يباغدار محصوالت
 یقال ديتول كه یحال در ،است مدتبلند در یزراع محصوالت

منظر در  نياز ا یخوب گاهيو منسوجات و پوشاك جا چهيو قال

 .دارد مدتكوتاه
 يكاالها و خدمات اقتصاد ديتول ةتوسع آثار ،4جدول  در
 طورنشان داده شده است.  همان یمحصوالت باغ داتيبر تول

محصوالت  ديدر رشد تول ،دهدیم نشان جدول نيا ارقام كه
محصوالت خود بخش و  ديتول ةدر بلندمدت، توسع یباغ

 كه دارند را ريتأث نيشتريب شدهيورافر يیمحصوالت غذا
 در شدهيورافر يیمحصوالت غذا ةتوسع نقش البته
 آثاردرصد  10كه  يبه طور است، توجه انيشا زين مدت كوتاه
كه معادل  دشویم ظاهر مدتكوتاه بخش در نيا ةتوسع

 مدتبخش در كوتاه نيخود ا ةتوسع آثاردو برابر  باًيتقر
 و یآموزش خدمات مدتبلند در بخش، دو نيا از پس. است

 ،یدفاع خدمات ،یفروشخرده و یفروشعمده خدمات ،یتيترب
 موارد رياز سا شيب یزراع محصوالت و ینشانآتش و یانتظام

 در كه یحال در ،سازندیرا متأثر م یرشد محصوالت باغ
بر  يريچشمگ ريتأث ياقتصاد يهابخش ريسا مدتكوتاه

 ندارند.   یرشد محصوالت باغ
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 یزراع محصوالت دیتول بر یاقتصاد خدمات و محصوالت دیتول شیافزا واحد کی اثر. 3 جدول

 کاالها و خدمات
 آثار

 بلندمدت 

 اثرات
 کوتاه مدت

مدت از سهم آثار کوتاه
 بلندمدت )درصد(

C1 3/5 0/042 1/205 یزراع مصصو ا 
C8,9 , 11, … , 11 38/0 0/150 0/395 ددهیفراور ییغذا مصصو ا 

C3 45/8 0/162 0/354 وریط و یدام مصصو ا 
C10 53/6 0/151 0/281 یخوراک یهاروغن 
C16 71/6 0/165 0/231 گاریس و تنباکو و توتون 
C43 11/3 0/023 0/208 غذا صرف هایمصل و عمومی های اقامتگاه خدماا 
C18 32/8 0/065 0/199 چ یقال و یقال 
C1 0/0 0/000 0/181 یباغ مصصو ا 
C60 1/0 0/002 0/17 یتیترب و یآموزد خدماا 
C19 1/5 0/003 0/163 ینشانآتش و یانتظام ،یدفاع خدماا 
C41 0/0 0/000 0/159 فرودیخرده و فرودیعمده خدماا 
C13 1/7 0/003 0/158 تجهیزاا و آ امادین کرایة خدماا 
C49 0/0 0/000 0/154 بانکداری خدماا 
C16 0/4 0/001 0/148 معدن و صنعت ،کشاورزی خدماا 
C63 2/7 0/004 0/144 خدماا ریسا 
C61 3/5 0/005 0/141 یورزد و یهنر ،یفرهنگ خدماا 
C14 1/5 0/002 0/138 توسع  و تصقیق خدماا 
C1 1/3 0/002 0/137 یآبز واناایح ریسا و یماه 
C19 0/0 0/000 0/137 متفرق  یکا ها ریسا و مبلمان 
C61 3/1 0/004 0/137 یاجتماع و یدرمان ،یبهدادت خدماا 
C17 0/0 0/000 0/132 کا ها ینگهدار و ریتعم خدماا 
C44 0/1 0/000 0/129 یاجاده و یلیر ونقلحمل خدماا 
C18 0/6 0/001 0/126 یاجتماع نیتأم و دولت یادار خدماا 
C11 1/4 0/002 0/124 فنی و علمی ای،حرف  خدماا ریسا 
C17 32/7 0/039 0/119 پوداک و منسوجاا 
C14 1/9 0/002 0/118 کشآفت و کود انواع 
C46 0/6 0/001 0/116 ییهوا ونقلحمل خدماا 
C41 0/1 0/000 0/111 ساختمان صنعت 
C4 0/7 0/001 0/108 یجنگلدار مصصو ا 
C18 0/4 0/000 0/108 یفلز ریغ یکان مصصو ا 
C40 0/1 0/000 0/102 یانرژ 
C47 0/1 0/000 0/101 ونقلحمل کمکی و پشتیبانی خدماا 
C10 0/0 0/000 0/101 یمال های گریواسط  سایر 
C48 0/0 0/000 0/1 مخابراا و پست خدماا 
C11 0/0 0/000 0/091 بیم  خدماا 
C11 1/2 0/001 0/091 مستغالا و امالک خدماا 
C33 0/2 0/000 0/089 مربوط قطعاا و کشاورزی آ امادین 
C7 0/6 0/001 0/086 یمعدن مواد ریسا 
C31 0/1 0/000 0/085 یکیفابر یفلز مصصو ا 
C17 0/3 0/000 0/083 یکیپالست و یکی ست مصصو ا 
C11 0/0 0/000 0/081 ینفت یهافراورده ریسا 
C41 0/2 0/000 0/081 یآب ونقلحمل خدماا 
C10 ،0/2 0/000 0/079 آن مصصو ا و کاغذ چوب 

     



 1        ...دیتول رشد بر اقتصاد یتقاضا طرف یها استیس یابیارز: یسالم و یانصار 

 . اثر یک واحد افزایش تولید محصوالت و خدمات اقتصادی بر تولید محصوالت زراعی3جدول ادامة 

 کاالها و خدمات
 آثار

 بلندمدا 
 اثرات

 کوتاه مدا
مدا از سهم آثار کوتاه

 بلندمدا )درصد(
C16 1/9 0/002 0/078 سایر مواد دیمیایی 
C30 0/2 0/000 0/077 مادر یفلز عیصنا 
C 6 0/0 0/000 0/075 یعیطب گاز و خا  نفت 
C19  0/1 0/000 0/075 یچرم مصصو ا و چر 
C36 0/2 0/000 0/066 الکتریکی هایدستگاه و آ امادین 
C11 0/1 0/000 0/065 نیبنز 
C39 0/2 0/000 0/064 ونقلحمل زاایتجه 
C13 2/9 0/002 0/063 یاساس ییایمید مواد 
C11 3/3 0/002 0/053 ییدارو مصصو ا 
C34 0/2 0/000 0/048 خاص کاربرد با آ امادین و یخانگ لیوسا 
C38 0/2 0/000 0/027 قیدق ابزار و یکیاپت ،یپزدک زاایتجه 
C31 0/1 0/000 0/026 مصاسباتی و حسابداری دفتری، آ امادین 
C37 0/2 0/000 0/024 مخابراا و تلویزیون و رادیو ب  مربوط تجهیزاا 
C31 0/2 0/000 0/023 با کاربرد عا   آ امادین 

 

 و یدام محصوالت ديتول رشد 1اساس ارقام جدول  بر
 شيافزا ريتحت تأث شتريب مدتكوتاهو  مدتبلند در وريط

 كه يبه طور ،دارد قرار شدهيفراور يیمحصوالت غذا ديتول
 الير 1000 زانيمحصوالت به م نيا ديتول شيبا افزا

 338 زانيم به وريط و یدام داتيتول مدتكوتاهبالفاصله در 
 نيا مدتدر بلند یزمان ةفاصل كي با و ابديیم شيافزا الير

محصوالت خود  ةتوسع. ديرس خواهد الير 118 به رقم
 مدتدر بلند الير 119 ةبه انداز يديمازاد تول زيبخش ن

 مدتكوتاه در آن الير 94 تنها كه یحال در ،كندیم جاديا
 دهد،یم نشان 8 جدول ارقام كه طورهمان. شودیم حاصل

 محصوالت ديتول رشد بر ياقتصاد يهابخش ريسا ةتوسع اثر
از اثر  یتوجه انيشابه مقدار  مدتبلند در وريط و یدام

. با است كمتر شدهيفراور يیمحصوالت غذا ديتول ةتوسع
سه بخش چرم و  داتيتول ةتوسع مدتكوتاه آثار ،نيا وجود

و منسوجات و پوشاك  چهيو قال یقال ،یمحصوالت چرم
 .است ريچشمگ هابخش رينسبت به سا

 ديتول بر را ياقتصاد يهابخش ديتول ةاثر توسع 6 جدول
 نيا در كه طورهمان. دهدیم نشان انيآبز ريسا و یماه

و  مدتهم در كوتاه آثار نيشتريب شود،یم مشاهده جدول
 مربوطبخش  نيخود ا داتيتول توسعة بههم در بلندمدت 

 بخش نيا در شدهجاديا ديتول مازاد كه يطور به است،
 ةتوسع اثر رب شدهجاديا ديمعادل سه برابر تول باًيتقر

 مقابل در 031/0) مدتبلند در شدهيورافر يیمحصوالت غذا

در مقابل  016/0) مدتكوتاه در آن برابر نه باًيتقر و( 013/0

از  یآن است كه بخش اعظم انگريب امر ني. ااست( 003/0
 مورد نشدهيورابخش به صورت خام و فر نيمحصوالت ا

پس  ،انيآبز ريسا و یماه ديتول رشد. رديگیم قرار استفاده
 ريتأث تحت شتريب مدتبلند و مدتدر كوتاه ،از خود بخش

خدمات  ةتوسع و شدهيفراور يیغذا محصوالت ديتول شيافزا
هاي صرف غذا و نوشيدنی قرار هاي عمومی و محل اقامتگاه

 بر هابخش ريسا ةتوسع مدتكوتاه آثار كه یحال در ،دارد
 .است صفر معادل باًيتقر بخش نيا رشد

 عيصنا نيب در كه ديآیبرم نيچن فوق جينتا مجموع از
 يیغذا محصوالت ديتول شيافزا ،يكشاورز به وابسته

 محصوالت ديتول شيافزا در يمؤثر اريبس نقش شدهيفراور
 گاهيبلندمدت دارد. جا در همو  مدتكوتاه در هم يكشاورز

 چه،يقال و یقال مثل يیغذا ريغ وابستة عياز صنا یبرخ
 يهااز بخش یبرخ و تنباكو و توتون و پوشاك و منسوجات

 ،یزراع)محصوالت  نشدهيفراور يیغذا محصوالت و یخدمات
 ،یمحصوالت زراع ديدر رشد تول زين (وريط و یدام ،یباغ
 مورد در كه یحال در ،است توجه انيشا وريو ط یدام ،یباغ
 اريبس بخش خود در يگذارهيسرما اثر الت،يش ربخشيز
 از ؛است خدمات و عيصنا ريسا در يگذارهيسرما اثر از شتريب
 از يكشاورز محصوالت ديتول شيافزا هدف چنانچهرو  نيا

 ةتوسع باشد، يديتول يهابخش در يگذارهيسرما قيطر
 از یبرخ و نشدهيفراور و شدهيفراور يیمحصوالت غذا

 . دارند تياولو چهيو قال یمثل قال يیغذا ريغ ةوابست عيصنا
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 یباغ محصوالت دیتول بر یاقتصاد خدمات و محصوالت دیتول شیافزا واحد کی اثر. 5 جدول

 خدمات و کاالها
 آثار

 مدت بلند

 آثار
 مدت کوتاه

 از مدتکوتاه آثار سهم
 (درصد) مدتبلند

C1 0/8 0/009 1/078 یباغ مصصو ا 
C8,9 , 11, … , 11 20/2 0/015 0/072 ددهیفراور ییغذا مصصو ا 

C60 1/3 0/001 0/069 یتیترب و یآموزد خدماا 
C41 1/3 0/001 0/065 فرودیخرده و فرودیعمده خدماا 
C19 0/7 0/000 0/064 ینشانآتش و یانتظام ،یدفاع خدماا 
C1 2/1 0/001 0/063 یزراع مصصو ا 
C49 0/5 0/000 0/063 بانکداری خدماا 
C13 0/2 0/000 0/062 تجهیزاا و آ امادین ةکرای خدماا 
C43 4/3 0/003 0/06 غذا صرف هایمصل و عمومی های اقامتگاه خدماا 
C3 0/0 0/000 0/056 وریط و یدام مصصو ا 
C14 1/2 0/001 0/055 توسع  و تصقیق خدماا 
C61 0/7 0/000 0/055 یورزد و یهنر ،یفرهنگ خدماا 
C63 3/2 0/002 0/055 خدماا ریسا 
C61 1/5 0/001 0/054 یاجتماع و یدرمان ،یبهدادت خدماا 
C17 0/1 0/000 0/053 کا ها ینگهدار و ریتعم خدماا 
C44 0/0 0/000 0/052 یاجاده و یلیر نقلوحمل خدماا 
C16 3/9 0/002 0/051 معدن و صنعت ،کشاورزی خدماا 
C18 0/6 0/000 0/051 یاجتماع نیمأت و دولت یادار خدماا 
C1 0/1 0/000 0/056 یآبز واناایح ریسا و یماه 

C11 1/1 0/001 0/056 فنی و علمی ،ایحرف  خدماا ریسا 
C18 0/0 0/000 0/045 چ یقال و یقال 
C46 2/4 0/001 0/045 ییهوا نقلوحمل خدماا 
C4 2/8 0/001 0/044 یجنگلدار مصصو ا 
C41 0/0 0/000 0/044 ساختمان صنعت 
C18 0/1 0/000 0/043 یفلز ریغ یکان مصصو ا 
C19 0/0 0/000 0/043 متفرق  یکا ها ریسا و مبلمان 
C40 0/6 0/000 0/041 یانرژ 
C10 0/2 0/000 0/041 یمال یها گریواسط  سایر 
C47 0/1 0/000 0/04 نقلوحمل کمکی و پشتیبانی خدماا 
C48 0/0 0/000 0/04 مخابراا و پست خدماا 
C11 0/5 0/000 0/037 بیم  خدماا 
C11 0/0 0/000 0/036 مستغالا و امالک خدماا 
C33 0/1 0/000 0/035 مربوط قطعاا و کشاورزی آ امادین 
C7 0/2 0/000 0/034 یمعدن مواد ریسا 
C14 0/5 0/000 0/033 کشآفت و کود انواع 
C31 0/0 0/000 0/033 یکیفابر یفلز مصصو ا 
C11 0/0 0/000 0/032 ینفت یهاوردهافر ریسا 

C41 0/1 0/000 0/032 یآب نقلوحمل خدماا 
C10 0/1 0/000 0/031 یخوراک یهاروغن 
C10 ،0/0 0/000 0/031 آن مصصو ا و کاغذ چوب 
C17 0/1 0/000 0/031 یکیپالست و یکی ست مصصو ا 

C6 0/1 0/000 0/03 یعیطب گاز و خا  نفت 
C30 0/0 0/000 0/03 مادر یفلز عیصنا 
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 . اثر یک واحد افزایش تولید محصوالت و خدمات اقتصادی بر تولید محصوالت باغی5جدول ادامة 
 

 کاالها و خدمات
 آثار

 بلند مدت
 آثار

 کوتاه مدت

مدت از سهم آثار کوتاه
 بلندمدت )درصد(

C17 0/0 0/000 0/027 منسوجاا و پوداک 
C11 0/0 0/000 0/026 نیبنز 
C36 0/1 0/000 0/026 الکتریکی هایدستگاه و آ امادین 
C16 0/4 0/000 0/025 ییایمید مواد ریسا 
C39 0/1 0/000 0/025 نقلوحمل زاایتجه 
C13 0/6 0/000 0/024 یاساس ییایمید مواد 
C16 0/0 0/000 0/023 گاریس و تنباکو و توتون 
C19  0/1 0/000 0/023 یچرم مصصو ا و چر 
C11 0/6 0/000 0/02 ییدارو مصصو ا 
C34 0/1 0/000 0/019 خاص کاربرد با آ امادین و یخانگ لیوسا 
C38 0/1 0/000 0/011 قیدق ابزار و یکیاپت ،یپزدک زاایتجه 
C31 0/0 0/000 0/01 مصاسباتی و حسابداری دفتری، آ امادین 
C31 0/0 0/000 0/009 عا  کاربرد با آ امادین 
C37 0/0 0/000 0/009 مخابراا و تلویزیون و رادیو ب  مربوط تجهیزاا 

 

 وریو ط یمحصوالت دام دیبر تول یمحصوالت و خدمات اقتصاد دیتول شیواحد افزا کیاثر  .4 جدول

  خدمات و کاالها
 آثار

 مدت بلند 

 آثار
 مدتکوتاه 

 از مدتکوتاه آثار سهم
 (درصد) مدتبلند

C8 7/5 0/094 1/259 وریط و یدام مصصو ا 
C3,1 , 11, … , 10 64/1 0/338 0/528 ددهیفراور ییغذا مصصو ا 

C18 1/7 0/003 0/185 غذا صرف هایمصل و عمومی های اقامتگاه خدماا 
C2 0/0 0/000 0/137 یباغ مصصو ا 
C21 0/0 0/000 0/135 متفرق  یکا ها ریسا و مبلمان 
C06 0/3 0/000 0/128 یتیترب و یآموزد خدماا 
C01 1/1 0/001 0/126 ینشانآتش و یانتظام ،یدفاع خدماا 
C00 4/3 0/005 0/125 معدن و صنعتی ،کشاورزی خدماا 
C1 0/0 0/000 0/123 یزراع مصصو ا 
C13 21/2 0/026 0/121 چ یقال و یقال 
C12 0/2 0/000 0/121 فرودیخرده و فرودیعمده خدماا 
C11 0/0 0/000 0/117 بانکداری خدماا 
C08 0/0 0/000 0/117 تجهیزاا و آ امادین کرایة خدماا 
C08 0/4 0/000 0/115 خدماا ریسا 
C0 0/0 0/000 0/114 یآبز واناایح ریسا و یماه 
C11  39/8 0/043 0/107 یچرم مصصو ا و چر 
C01 0/0 0/000 0/103 توسع  و تصقیق خدماا 
C01 0/0 0/000 0/103 یاجتماع و یدرمان ،یبهدادت خدماا 
C02 0/0 0/000 0/103 یورزد و یهنر ،یفرهنگ خدماا 
C01 0/0 0/000 0/101 کا ها ینگهدار و ریتعم خدماا 
C11 0/0 0/000 0/098 یاجاده و یلیر نقلوحمل خدماا 
C03 0/0 0/000 0/095 یاجتماع نیمأت و دولت یادار خدماا 
C00 0/0 0/000 0/093 فنی و علمی ،ایحرف  خدماا ریسا 
C10 0/0 0/000 0/091 ییهوا نقلوحمل خدماا 
C21 0/1 0/000 0/085 کشآفت و کود انواع 
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 . اثر یک واحد افزایش تولید محصوالت و خدمات اقتصادی بر تولید محصوالت دامی و طیور4جدول ادامة 

 کاالها و خدمات 
 آثار

بلند مدت   
 آثار

مدتکوتاه   
مدت از سهم آثار کوتاه

 بلندمدت )درصد(
C11 0/0 0/000 0/084 صنعت ساختمان 
C23 0/1 0/000 0/083 مصصو ا کانی غیر فلزی 
C1 0/0 0/000 0/082 یجنگلدار مصصو ا 
C16 0/0 0/000 0/077 یانرژ 
C11 0/0 0/000 0/077 نقلوحمل کمکی و پشتیبانی خدماا 
C13 0/0 0/000 0/076 مخابراا و پست خدماا 
C06 0/0 0/000 0/076 یمال یها گریواسط  سایر 
C11 21/3 0/015 0/072 پوداک و منسوجاا 
C01 0/0 0/000 0/069 بیم  خدماا 
C88 0/0 0/000 0/068 مربوط قطعاا و کشاورزی آ امادین 
C02 0/0 0/000 0/068 مستغالا و امالک خدماا 
C1 0/1 0/000 0/066 یمعدن مواد ریسا 
C81 0/0 0/000 0/065 یکیفابر یفلز مصصو ا 
C21 0/1 0/000 0/064 یکیپالست و یکی ست مصصو ا 
C16 0/0 0/000 0/061 یخوراک یهاروغن 
C10 0/0 0/000 0/061 یآب نقلوحمل خدماا 
C26 ،0/0 0/000 0/06 آن مصصو ا و کاغذ چوب 
C22 0/0 0/000 0/06 ینفت یهاوردهافر ریسا 
C86 0/0 0/000 0/058 مادر یفلز عیصنا 
C0 0/0 0/000 0/056 یعیطب گاز و خا  نفت 
C20 0/1 0/000 0/053 ییایمید مواد ریسا 
C80 0/0 0/000 0/05 الکتریکی هایدستگاه و آ امادین 
C81 0/0 0/000 0/05 نقلوحمل زاایتجه 
C21 0/0 0/000 0/049 نیبنز 
C28 0/1 0/000 0/047 یاساس ییایمید مواد 
C10 0/0 0/000 0/045 گاریس و تنباکو و توتون 
C20 0/2 0/000 0/038 ییدارو مصصو ا 
C81 0/0 0/000 0/037 خاص کاربرد با آ امادین و یخانگ لیوسا 
C83 0/0 0/000 0/02 قیدق ابزار و یکیاپت ،یپزدک زاایتجه 
C80 0/0 0/000 0/019 مصاسباتی و حسابداری دفتری، آ امادین 
C81 0/0 0/000 0/018 مخابراا و تلویزیون و رادیو ب  مربوط تجهیزاا 
C82 0/0 0/000 0/017 عا  کاربرد با آ امادین 

 

 یآبز واناتیح ریسا و یماه دیتول بر یاقتصاد خدمات و محصوالت دیتول شیافزا واحد کی اثر. 6 جدول

 کاالها و خدمات
 آثار

 بلند مدت

 آثار

 مدتکوتاه

 از مدتکوتاه آثار سهم

 (درصد) بلندمدت

C1 2/5 0/026 1/035 یآبز واناایح ریسا و یماه 

C8,9 , 11, … , 11 26/5 0/003 0/013 دده یفراور ییغذا مصصو ا 

C43 17/2 0/002 0/012 غذا صرف هایمصل و عمومی های اقامتگاه خدماا 

C1 0/0 0/000 0/011 یباغ مصصو ا 

C19 3/1 0/000 0/011 ینشانآتش و یانتظام ،یدفاع خدماا 
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 . اثر یک واحد افزایش تولید محصوالت و خدمات اقتصادی بر تولید ماهی و سایر حیوانات آبزی6جدول  ةادام

 مدت کوتاه آثار بلندمدت آثار کاالها و خدمات
مدت از سهم آثار کوتاه

 بلندمدت )درصد(

C60 2/8 0/000 0/011 خدماا آموزدی و تربیتی 

C1 0/0 0/000 0/01 مصصو ا زراعی 

C41 0/0 0/000 0/01 فرودیخرده و فرودیعمده خدماا 

C49 0/0 0/000 0/01 بانکداری خدماا 

C13 0/0 0/000 0/01 تجهیزاا و آ امادین کرایة خدماا 
C3 0/0 0/000 0/009 وریط و یدام مصصو ا 
C14 0/2 0/000 0/009 وتوسع  تصقیق خدماا 
C61 9/0 0/001 0/009 یاجتماع و یدرمان ،یبهدادت خدماا 
C61 0/0 0/000 0/009 یورزد و یهنر ،یفرهنگ خدماا 
C63 3/2 0/000 0/009 خدماا ریسا 
C44 0/1 0/000 0/008 یاجاده و یلیر ونقلحمل خدماا 
C46 8/5 0/001 0/008 ییهوا ونقلحمل خدماا 
C11 0/2 0/000 0/008 فنی و علمی ،ایحرف  خدماا ریسا 
C16 0/0 0/000 0/008 معدن و صنعت کشاورزی، خدماا 
C17 0/0 0/000 0/008 کا ها ینگهدار و ریتعم خدماا 
C18 0/9 0/000 0/008 یاجتماع نیتأم و دولت یادار خدماا 
C4 0/0 0/000 0/007 یجنگلدار مصصو ا 
C18 0/2 0/000 0/007 چ یقال و یقال 
C18 0/4 0/000 0/007 یفلز ریغ یکان مصصو ا 
C19 0/0 0/000 0/007 متفرق  یکا ها ریسا و مبلمان 
C40 0/1 0/000 0/007 یانرژ 
C41 0/0 0/000 0/007 ساختمان صنعت 
C47 0/0 0/000 0/007 ونقلحمل کمکی و پشتیبانی خدماا 
C48 0/0 0/000 0/007 مخابراا و پست خدماا 
C10 0/0 0/000 0/007 یمال یها گریواسط  سایر 
C7 0/7 0/000 0/006 یمعدن مواد ریسا 
C33 0/2 0/000 0/006 مربوط قطعاا و کشاورزی آ امادین 
C11 0/0 0/000 0/006 بیم  خدماا 
C11 0/0 0/000 0/006 مستغالا و امالک خدماا 

C6 0/0 0/000 0/005 یعیطب گاز و خا  نفت 
C10 0/2 0/000 0/005 یخوراک یهاروغن 
C10 ،0/2 0/000 0/005 آن مصصو ا و کاغذ چوب 
C11 0/1 0/000 0/005 ینفت یهافراورده ریسا 
C14 0/2 0/000 0/005 کشآفت و کود انواع 
C17 0/4 0/000 0/005 یکیپالست و یکی ست مصصو ا 
C30 0/2 0/000 0/005 مادر یفلز عیصنا 
C31 0/2 0/000 0/005 یکیفابر یفلز مصصو ا 
C41 0/0 0/000 0/005 یآب ونقلحمل خدماا 
C16 0/0 0/000 0/004 گاریس و تنباکو و توتون 
C17 0/2 0/000 0/004 پوداک و منسوجاا 
C19  0/2 0/000 0/004 یچرم مصصو ا و چر 
C11 0/1 0/000 0/004 نیبنز 
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. اثر یک واحد افزایش تولید محصوالت و خدمات اقتصادی بر تولید ماهی و سایر حیوانات آبزی6جدول ادامة   

 مدتکوتاه آثار بلندمدت آثار کاالها و خدمات
 از مداکوتاه آثار سهم

(درصد) بلندمدا  

C13 0/2 0/000 0/004 مواد دیمیایی اساسی 
C16 0/1 0/000 0/004 سایر مواد دیمیایی 
C36 0/3 0/000 0/004 های الکتریکیآ ا و دستگاهمادین 
C39 0/2 0/000 0/004 ونقلحمل زاایتجه 
C11 0/2 0/000 0/003 ییدارو مصصو ا 
C34 0/2 0/000 0/003 خاص کاربرد با آ امادین و یخانگ لیوسا 
C31 0/1 0/000 0/002 مصاسباتی و حسابداری دفتری، آ امادین 
C37 0/1 0/000 0/002 مخابراا و تلویزیون و رادیو ب  مربوط تجهیزاا 
C38 0/2 0/000 0/002 قیدق ابزار و یکیاپت ،یپزدک زاایتجه 
C31 0/3 0/000 0/001 عا  کاربرد با آ امادین 

 

 یدرآمد آثار: ب

 از یكي شد، داده شرح قبل يهاقسمت در كه طورهمان
 بر عالوه يكشاورز محصوالت ديتول كيتحر يرهايمس
 قيطر از يینها يتقاضا شيافزا ،ياواسطه يتقاضا شيافزا
درآمد  قيبا تزر ،گريبه عبارت د ؛ستخانوارها درآمد شيافزا

 ابديیم شيافزا يمحصوالت كشاورز يبه خانوارها، تقاضا برا
 البته ؛شودیم منجر يكشاورز داتيتول شيافزا بهكه 

در  الًمث ،درآمد انتقال شد، اشاره زين شتريپ كه طور همان

موجب  یبه خانوارها، در صورت ارانهي ميقالب پرداخت مستق
 يبرا الزم طيشرا كه دشویم يكشاورز يهاربخشيرشد ز

 نيا ريدر غ ،باشد فراهم هاتيظرف ةتوسع و يگذارهيسرما
 رانيا اقتصاد در يحدود تا زين اكنون كه همچنان صورت،
 اقتصاد در تورم جاديا به استيس نيا اتخاذ است، مشهود

 تواندیم زيواردات ن شيافزا نيبر ا عالوه ؛شد خواهد منجر
شده و  ديتقاضا به بخش تول شيافزا آثار انتقال مانع

را مختل  يكشاورز داتيبر رشد تول استيس نيا یاثربخش
 .   دينما

 ربخشيمحصوالت چهار ز ديبر تول يدرآمد آثار
شش گروه خانوار مورد مطالعه  يدر بلندمدت برا يكشاورز

 نيمثال سطر اول از ا يبرا ؛ارائه شده است 7در جدول 
درآمد به  قيتزر الير 1000كه  دهدیجدول نشان م

موجب  مدتبلند در يشهر و يیروستا درآمدكم يخانوارها
 و 383 ارزش به بيترتبه یمحصوالت زراع ديتول شيافزا

مربوط  يبعد يسطرها بيترت ني. به همشودیم الير 141
دو گروه  نيكاهش درآمد ا اي قيتزر آثاردو ستون  نيبه ا

نشان  يكشاورز گريد ربخشيسه ز ديخانوارها را بر تول
 قيتزر استيس مدتكوتاه آثار زين 8. در جدول دهند یم

مثال بر اساس  يراب ؛به خانوارها گزارش شده است درآمد
 يدرآمد به خانوارها قيتزر الير 1000 جدول نيسطر اول ا

 ليدل به مدتكوتاه در بالفاصله يشهر و يیروستا درآمدكم
-به یمحصوالت زراع ديتول شيموجب افزا ميمستق يتقاضا

 ارقام كه طورهمان. شودیم الير 71 و 134به ارزش  بيترت
 يهاربخشيز همة يبرا د،ندهیم نشان جدول دو نيا

 در يدرآمد مشابه يهاگروه به مربوط يدرآمد اثر يكشاورز

 ةيناحاز دو  كيهر در و است شتريب شهر به نسبت روستا
 درآمدتركم يدرآمد به خانوارها قيتزر زين يیو روستا يشهر

 .دارد يكشاورز داتيتول رشد بر يشتريب اثر
 انگريب 8 و 7 يهاولجد در يكشاورز محصوالت سةيمقا

محصوالت  مدتبلند در هم و مدتكوتاهاست كه هم در  آن
درآمد  شيافزا ريمحصوالت تحت تأث رياز سا شيب یزراع

 نيا يمصرف باال آن عمدة ليخانوارها قرار دارند كه دل
پس از  .است نشده يفراورمحصوالت اغلب به شكل خام و 

 يهاربخشيز بيترتبه مدتدر بلند یمحصوالت زراع
منتفع  استيس نياز ا التيو سپس ش يباغدار ،يدامپرور

 از يباغدار ربخشيز مدتكوتاهدر  كه یحال در شوندیم
 كه ستا آن امر نيا علت. رديگیم یشيپ يدامپرور ربخشيز

 مورد خام صورت به یباغ محصوالت از ياعمده بخش
 یمصرف محصوالت دام كه یحال در ،رنديگیم قرار استفاده

 . استمحصوالت  نيا يفراوراغلب پس از  وريو ط
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 مدتبلند در یکشاورز محصوالت دیتول بر یدرآمد آثار. 7 جدول

 خدماا و کا ها
 یدهر یخانوارها  ییروستا یخانوارها

 درآمد با  درآمد متوسط درآمد کم  درآمد با  درآمد متوسط درآمد کم

C1 0/158 0/195 0/245  0/218 0/278 0/383 یزراع مصصو ا 

C2 0/071 0/082 0/093  0/081 0/101 0/128 یباغ مصصو ا 

C8 0/124 0/147 0/177  0/162 0/208 0/274 وریط و یدام مصصو ا 

C0 0/013 0/012 0/013  0/014 0/016 0/018 یآبز واناایح ریسا و یماه 

 

 مدتدرکوتاه یمحصوالت کشاورز دیبر تول یدرآمد آثار. 8 جدول

 خدماا و کا ها
 یدهر یخانوارها  ییروستا یخانوارها

 کم

 درآمد

 متوسط

 درآمد

 با 

 درآمد

 طمتوس درآمد کم 

 درآمد

 با 

 0/026 0/047 0/072  0/066 0/089 0/134 یزراع مصصو ا C1 درآمد

C2 0/029 0/038 0/045  0/035 0/048 0/061 یباغ مصصو ا 

C8 0/005 0/007 0/009  0/024 0/032 0/035 وریط و یدام مصصو ا 

C0 0/005 0/005 0/005  0/007 0/007 0/007 یآبز واناایح ریسا و یماه 

 
با  7در جدول  شدهارائه يدرآمد آثار ةسيمقا ،یكل حالت در

كه  دهدینشان م 6 تا 3ارقام ارائه شده در ستون اول جداول 
خانوار  يدرآمد يدرآمد به همه گروهها قيدر بلندمدت اثر تزر

بوده و  ريچشمگ اريبس ياغلب محصوالت كشاورز ديبر رشد تول
و  شدهيفراور يیمحصوالت غذا ديتول شياثر افزا فيدر رد
 و يیغذا محصوالت ديتول در يگذارهي)سرما نشدهيفراور

چنانچه  اما ؛دارد قرار يكشاورز به وابسته عيصنا و( يكشاورز
( با 8درآمد به خانوارها )جدول  قيتزر استيس مدتكوتاه آثار
 خدمات و كاالها ديتول در يگذارهيسرما استيس مدتكوتاه آثار

 سهيمقا مورد( 6 و 1 ،4 ،3 يهاولجد از دوم)ستون  ياقتصاد
درآمد به خانوارها  قيكه تزر شودیم استنباط نيچن رند،يگ قرار

حتماً آثار  ياز بخش كشاورز ميمستق يتقاضا جاديا ليبه دل
 یول ،داشت خواهد يكشاورز محصوالت رشد بر مدتكوتاه

و  يديتول يهابخش از ياريبس در يگذارهيسرما استيس
محسوب  يبخش كشاورز نيپس عيكه جزء صنا یخدمات

 و گذاشت نخواهد يبر جا یمدتكوتاهآثار  گونه چيه شوند ینم
 يبرا يكشاورز محصوالت رشد بر مدتكوتاهمقدار اثر  رو نيا از

 . استصفر  ياقتصاد يهابخش از ياريبس
 7 يهاولجد اول سطر در شدهارائه يدرآمد آثار سةيمقا

كه در بلند  دهدیم نشان 3در جدول  شدهارائهارقام  با 8 و
 بر يیروستا درآمدكم يدرآمد به خانوارها قيمدت اثر تزر

 از شتريب( 383/0 ندهيفزا بيضر)با  یزراع محصوالت ديتول
همه محصوالت و خدمات به جز  ديدر تول يگذارهيسرما اثر

 .است( 391/0 ندهيفزا بي)ضر شدهيفراور يیمحصوالت غذا
 دو بلندمدت در یزراع محصوالت ديتول رشد يبرالذا 

 يیمحصوالت غذا ديدر تول يگذارهيسرما استيس
 درآمدكم يدرآمد به خانوارها قيو سپس تزر شده يفراور

 يهااستيس آن از پس. هستند تياولو يدارا يیروستا
 يهاروغن و وريط و یدام محصوالت ديتول در يگذارهيسرما

 درآمد متوسط يخانوارها به درآمد قيتزر و یخوراك
 نيشتريب يدارا بيترتبه يشهر درآمدكم و يیروستا

 اماهستند.  مدتبلند در یزراع محصوالت رشد بر ياثرگذار
 وابسته صنعت چهار ديتول در يگذارهيسرما اثر مدتكوتاهدر 
 محصوالت گار،يس و تنباكو و توتون شامل زراعت بخش به

 يیغذا محصوالت و یخوراك يهاروغن ور،يط و یدام
. دارند یزراع محصوالت رشد بر را اثر نيشتريب شدهيفراور
 درآمد متوسط و كم يخانوارها به درآمد قيتزر آن از پس

 يدارا يیروستا درآمدباال و يشهر درآمدكم ،يیروستا
 گاهيجا در چهيقال و یقال ديتول در يگذارهيسرما و ندتياولو
 .رديگیم قرار يبعد

 انگريب 7 و سطر دوم جدول 4 جدول در شدهارائه ارقام
 يهاگروه همه به درآمد قيتزر اثر بلندمدت در كه ستا آن

 محصوالت رشد بر يشهر درآمدباال يخانوارها جز به خانوار
 شتريتمام محصوالت و خدمات ب ديتول ةتوسع اثر از یباغ

 ،در بلندمدت یباغ محصوالت رشد يبرا نيبنابرا ؛است
 جز به يدرآمد يهاگروه تمام به درآمد قيتزر يهااستيس
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 ديتول توسعه آن از پس و بوده مؤثرتر يشهر درآمدباال
 سپس و شدهيفراور يیغذا محصوالت و یباغ محصوالت

 در بيترتبه يشهر درآمدباال يخانوارها به درآمد قيتزر
كه ارقام  طورهمان ،مدتكوتاه در. رنديگیم قرار تياولو

در رشد  دهد،ینشان م 8 و سطر دوم جدول 4 جدول
 يهاگروه همةدرآمد به  قيتزر استيس یمحصوالت باغ

 ياقتصاد خدماتكاالها و  ديتول توسعة استياز س يدرآمد
 محصوالت ديدر تول يگذارهيسرما و است ترتياهمبا رايبس
 گاهيجا در منظر نيا از یباغ محصوالت و شده يفراور يیغذا
 توجه قابل انگرنقشيب كه جهينت نيا. رنديگیم قرار يبعد

 كوتاه در ژهيو به یباغ محصوالت رشد بر خانوار يتقاضا
 به اغلب محصوالت نيا كه است آن از یحاك باشد،یم مدت

 .رنديگیم قرار تقاضا مورد نشده يفرآور و خام صورت
 7در سطر سوم جدول  شدهارائه يدرآمد آثار كه طورهمان

 در ،دهدیم نشان 1در جدول  شدهارائه ندةيفزا بيضرا و
 شده يفراور يیغذا محصوالت ديتول در يگذارهيسرما مدتبلند

 ؛دارد وريط و یدام محصوالت ديتول رشد بر را اثر نيشتريب
 درآمدكم يدرآمد به خانوارها قيتزر استيس سه سپس
و  وريو ط یمحصوالت دام ديدر تول يگذارهيسرما ،يیروستا

 بيترتبه يیمتوسط درآمد روستا يدرآمد به خانوارها قيتزر
 در وريط و یدام محصوالت ديتول بر ياثرگذار نيشتريب يدارا
 ،يشهر درآمد كم يخانوارها به درآمد قيتزر. هستند مدت بلند
 توسعةپس از  زين يو متوسط درآمد شهر يیروستا درآمدباال

در  یدنيو محل صرف غذا و نوش یعموم يهااقامتگاه خدمات
در  يگذارهيسرما زين مدتكوتاهقرار دارند. در  يبعد گاهيجا
و  وريو ط یمحصوالت دام شده،يفراور يیمحصوالت غذا ديتول

در  تياولو نيباالتر يدارا بيترتبه یچرم و محصوالت چرم
 سه نيا از پس. هستند یمحصوالت دام ديبه رشد تول یابيدست

 يیروستا درآمد متوسط و كم يهاگروه به درآمد قيتزر بخش،
 و چهيقال و یقال صنعت توسعه. باشدیم تياولو يدارا

 زين يدرآمد يهاگروه ريسا به قيتزر و پوشاك و منسوجات
 يگذارهيسرما يهااستيس رينسبت به سا يباالتر گاهيجا يدارا
 هستند.  ياقتصاد يهابخش در

 8 و 7 يهاولجد آخر سطر و 6جدول  ارقام سةيمقا
 در زين انيآبز ريسا و یماه ديتول رشد در كه ستا آن يايگو

به جز  خانوار يهاگروه تمام به درآمد قيتزر اثر بلندمدت
و  محصوالت ةهم ديتول توسعةاز اثر  يمتوسط درآمد شهر

 شتريبخش ب نيمحصوالت هم ديخدمات به جز توسعه تول
 مدتدر بلند انيآبز ريو سا یماه ديرشد تول  ياست. لذا برا

 تمام به درآمد قيتزر بخش، نيا خود در يگذارهيسرما
 ،يشهر درآمد متوسط جز به يدرآمد يهاگروه
شده و  يفراور يیمحصوالت غذا ديدر تول يگذار هيسرما

 بيترتبه  يمتوسط درآمد شهر يدرآمد به خانوارها قيتزر
رشد  يبرا كه یحال در. باشندیم تياهم نيشتريب يدارا
در كوتاه مدت  يآبز واناتيح ريو سا یماه ديتول

درآمد به  قيدر خود بخش و سپس تزر يگذار هيسرما
. رديمورد توجه قرار گ ديبا يو شهر يیروستا يخانوارها

نقش  به نسبت بخش نيا رشد در خانوارها توجه انيشانقش 
 يباغدار بخش مانند زين نجايا در شدهيفراور يیغذا عيصنا

 التيمحصوالت ش نشدهيفراورمصرف خام و  ةكنندبازگو
 .است
 آثار یابيارز بر عالوه ،8 و 7 يهاولجد ارقام از استفاده با

 يكشاورز داتيمختلف بر رشد تول يدرآمد به خانوارها قيتزر
 نيمجدد درآمد بر رشد ا عيتوز استيآثار اتخاذ س توانیم

 استيآن را با س جيكرد و نتا یابيارز زيمحصوالت را ن
 مثال يبرا ؛كرد سهيمقا يديتول يهابخش در يگذار هيسرما

به  يشهر درآمدباال يخانوارها از درآمد الير 1000 انتقال
 داتيتول كاهش موجب يیروستا درآمدكم يخانوارها

 يخانوارها به مربوط ندةيفزا بيبا ضرا يكشاورز يهاربخشيز
 ندهيفزا بيضرا با محصوالت نيا شيافزا و يشهر درآمدباال

از آنجا كه  و شودیم يیروستا درآمدكم يخانوارها به مربوط
 از شتريب يیروستا درآمدكم يخانوارها ندهيفزا بيضرا
 شيموجب افزا استيس نيا تينها دراست،  يشهر درآمدباال
به  التيو ش وريو ط یو دام یباغ ،یمحصوالت زراع ديتول
و  مدتدر بلند الير 1و  110، 71، 111 زانيبه م بيترت

 نيا ةسيمقا. شودیم مدتكوتاهدر  الير 1و  30، 31، 108
 كه دهدیم نشان 6 تا 3 يهاولجد در شدهارائهارقام با ارقام 

 محصوالت رشد بر استيس نيا اثر مدتبلند و مدتكوتاه در
 ديدر تول يگذارهيسرما آثارپنجم پس از  ةرتب در یزراع

 ور،يط و یدام محصوالت شده،يفراور يیمحصوالت غذا
 اثر از قبل و گاريس و تنباكو و توتون و یخوراك يهاروغن
 گرفتننظردر)بدون  یزراع محصوالت ديتول در يگذارهيسرما

 استيس نيا اثر نيهمچن ؛رديگیم قرار( قيتزر ةياولمقدار 
پس از  ،مدتبلند در یباغ محصوالت رشد بر يدرآمد عيتوز

 در محصوالت، نيا خود ديتول در يگذارهيسرما استياثر س
 يگذارهيسرما يهااستيس اتخاذ اثر با سهيمقا در رده نيباالتر

 كه یحال در رد،يگیم قرار خدمات و محصوالت ريسا ديتول در
 همةدر  يگذارهيسرما اثر از یعيتوز اثر نيا مدتكوتاهدر 
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 رشد بر مذكور استيساست. اثر  شتريب ياقتصاد يهابخش
پس از  چهارم رتبةدر  مدتبلند  در زين یدام محصوالت

محصوالت  شده،يفراور يیغذا محصوالت توسعة استيس
هاي صرف هاي عمومی و محل اقامتگاهو خدمات  وريو ط یدام

پس از  چهارم رتبةدر  زين مدتكوتاهغذا و نوشيدنی و در 
 محصوالت شده،يفراور يیغذا محصوالت توسعة استيس

 نيدارد. اما آثار ا قرار یچرم محصوالت و چرم و وريط و یدام
و  مدتدر بلند التيدرآمد بر رشد بخش ش عيبازتوز
 را بخش نيا محصوالت رايز ؛است زيناچ اريبس مدت كوتاه

از  .داننرسیم مصرف به ياديمقدار ز به درآمدباال يخانوارها
 مناسب استيس كي اتخاذ كه ديآیبرم نيفوق چن جينتا
 باشد داشته درآمد قيتزر به ازين نكهيا بدون يدرآمد عيتوز

 ديتول در يگذارهيسرما استيس اتخاذ از شتريب اريبس تواندیم
 يمحصوالت خام كشاورز داتيرشد تول محصوالت از ياريبس
 ( را متأثر سازد. انيآبز ريو سا یاز ماه ري)غ
 

 شنهادهایپو  یریگجهینت
 به هوابست عيصنا نيب درمطالعه نشان داد كه  نيا جينتا

 آثار شدهيفراور يیمحصوالت غذا ديتول ةتوسع يكشاورز
 يخام كشاورز محصوالت همة ديبر رشد تول یتوجه انيشا

شامل محصوالت  يكشاورز ربخشي)محصوالت چهار ز
( هم در انيآبز ريو سا یماه ور،يط ،یدام ،یباغ ،یزراع

در مورد دو  كه يبه طور ،دارد مدتبلند در هم و مدتكوتاه
 نيخود ا ةتوسع آثار از آن آثار يبخش زراعت و دامپرور

 عيدر بخش صنا يگذارهيسرما لذا و است شتريب زين هابخش
 هيتوص شدتبهمحصوالت  نيا ديتول رشدمنظور  به يیغذا

 ريسا و یماه و یباغ محصوالت مورد در نيهمچن ؛شودیم
به صورت خام  شتريمطالعه ب جيكه با توجه به نتا ،انيآبز

 توسعةبا  هستند، يفراور ليپتانس يو دارا شوندیمصرف م
رشد  توانیم افزوده ارزش شيافزا ضمن یليتبد عيصنا
. به عالوه بر اساس ديمحصوالت را سرعت بخش نيا ديتول
وابسته به بخش  عيصنا ريسا ديمطالعه، توسعه تول نيا جينتا

هتل و رستوران،  چه،يو قال یقال ات،يمثل دخان يكشاورز
 آثار زين يمنسوجات و پوشاك و خود محصوالت كشاورز

 و یدام و یزراع محصوالت ديتول رشد در يامالحظه قابل
رشد  يبرا نيدارند و بنابرا مدتكوتاهو  مدتبلند در وريط

 . شوندیم شنهاديپمحصوالت  نيا ديتول
 بده  درآمدد  قيتزر اثر كه داد نشان يدرآمد آثاربرآورد  جينتا

محصدوالت خدام    ديخانوارها بر رشد تول يدرآمد يهاگروه همه

 توسدعة از اثدر   یحتد  يبدوده و در مدوارد   ريچشمگ اريبس يیغذا
در مدورد رشدد    كده  يبده طدور   ،اسدت  شتريب زين وابسته عيصنا
 يدرآمد يهاگروه همةبه  باًيدرآمد تقر قياثر تزر ،یباغ داتيتول

در  يديد تول يهدا بخدش  همدة در  يگدذار هيسدرما  آثاراز  شتريب
 آثدار  نيد ا التياست و در مورد بخش شد  مدتبلند و مدتكوتاه

 قدرار  بخدش  خدود  محصوالت ديتول در يگذارهيپس از اثر سرما
مربدوط بده    ياثدر درآمدد   زيد ن يدرآمدد  آثدار  اني. در مرديگیم

 داتيد تول رشدد  بدر  درآمدد كدم  يو خانوارها يیروستا يخانوارها
به  ،است شتريب يدرآمد يهاگروه ريسا يدرآمد اثر از يكشاورز

 مددت بلند در وريد ط و یدامد  و یزراع محصوالت رشد كه يطور
 قيتزر ريتأث تحت يیغذا عيصنا در يگذارهيسرما از ريتأث از پس

 نيهمچند  ؛دارد قدرار  يیروسدتا  درآمدد كدم  يخانوارها به درآمد
مثل انتقدال درآمدد از    يدرآمد عيمناسب توز استيس كياتخاذ 

 بدر  يیروستا درآمدكم يخانوارها به يشهر درآمدباال يخانوارها
 ريسدا  و یمداه  جدز )بده   يكشداورز  خدام  محصوالت ديتول رشد

 بدوده  اثرگدذار  اريبس بلندمدت در هم و مدتهم در كوتاه (انيآبز
درآمدد بده    قيد تز آثار فيردهم باًيتقر اثر نيا كه يبه طور است،

 عيصدنا  ةو  توسدع  يیكدم و متوسدط درآمدد روسدتا     يخانوارها
بخش  ديدر تول يگذارهيسرما استيوابسته قرار گرفته و از اثر س

 يبدرا  نيبندابرا  ؛است شتريب ياقتصاد خدماتاز كاالها و  یعيوس
 ژهيد ودرآمد به خانوارها بده  قيتزر يبخش كشاورز ديتول كيتحر

 يخانوارهدا  از درآمد مجدد عيتوز نيهمچن درآمدكم يخانوارها
 قيد از طر مثالً يیروستا درآمدكم يخانوارها به يشهر درآمدباال

 قالدب  در آن انتقدال  و درآمدد باال ياز خانوارها شتريب اتياخذ مال
 مندابع  بده  ازيد ن بددون  درآمدد كم يخانوارها به یرفاه يهاكمك

 .شود گرفته نظر در یاستيمناسب س ةنيگز تواندیم ديجد یمال
 يديتول يهاكه چنانچه بخش است ذكر انيشا ،انيپا در

 ةتوسع اثر بركه  يیبه تقاضاها يیپاسخگو يبرا یكاف تيظرف
 جداد يمجددد درآمدد ا   عيد درآمدد و توز  قيوابسته، تزر عيصنا

 يهدا يگذارهيبه طور همزمان سرما اي نداشته باشند دشو یم
 موجدب  تنهدا نه يیهااستيس نيچن اتخاذ ،ردينگ صورت الزم
 یبلكه آثار تورم ،دشوینم يكشاورز محصوالت ديتول شيافزا

كده خدود    گدذارد یمد  يبدر جدا   مدتكوتاه در اقلحد ياديز
 ؛انددازد یمد را بده مخداطره    درآمدكم يهاگروه يیغذا تيامن

 بدر  هدا اسدت يس نيد ا مثبدت  آثاراز  هيرویبواردات  نيهمچن
 يهدا اسدت يس شودیم هيتوص نيبنابرا ؛كاهدیم ديتول بخش

 همدراه  تقاضدا  طرف در يكشاورز بخش ديتول توسعةمؤثر بر 
 يهدا بخدش  در تيظرف جاديا و يگذارهيسرما يهااستيس با

 .ندشواتخاذ  يديتول
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 قیتحق یهاافتهی: مأخذ

 

 1381 سال یاجتماع یحسابدار سیعنوان کاالها و خدمات موجود در ماتر. 2جدول 

 خدمات و محصوالت عنوان فیرد خدمات و محصوالت عنوان فیرد

C1 یزراع مصصو ا C88 مربوط قطعاا و کشاورزی آ امادین 

C2 یباغ مصصو ا C81 خاص کاربرد با تجهیزاا و آ امادین سایر و یخانگ لیوسا 

C8 دکار و)خا (  یدام مصصو ا C80 مصاسباتی و حسابداری دفتری، آ امادین 

C1 ادجار قطع و جنگلداری مصصو ا C80 الکتریکی هایدستگاه و آ امادین 

C0 یآبز واناایح ریسا و یماه C81 مخابراا و تلویزیون و رادیو ب  مربوط های دستگاه و تجهیزاا 

C0 یعیطب گاز و خا  نفت C83 قیدق ابزار و یکیاپت ،یپزدک زاایتجه 

C1 یمعدن مواد ریسا C81 نقلوحمل زاایتجه 

C3 کشتار از حاصل مصصو ا و گودت C16 یانرژ 
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 1381سال  یاجتماع یحسابدار سیعنوان کاالها و خدمات موجود در ماتر .2جدول ادامة 

C1 جاایسبزو  وهیکنسرو م ،ییایدر واناایح ریو سا یماه کنسرو C11 ساختمان صنعت 

C16 یخوراک یهاروغن C12 فرودیخردهو  فرودیعمده خدماا 

C11 یلبن مصصو ا C18 نودیدنی و غذا صرف هایمصلهای عمومی و  اقامتگاه خدماا 

C12 یچا و دکر و قند C11 یجادها و یلیر نقلوحمل خدماا 

C18 نان انواع و آرد C10 یآب نقلوحمل خدماا 

C11 غذایی مواد سایر C10 ییهوا نقلوحمل خدماا 

C10 نوداب  انواع C11 نقلوحملپشتیبانی و کمکی  خدماا 

C10 گاریس و تنباکو و توتون C13 مخابراا و پست خدماا 

C11 پوداک و منسوجاا C11 بانکداری خدماا 

C13 چ یقال و یقال C06 ها آن جنبی های فعالیت و مالی های گریواسط  سایر 

C11  یچرم مصصو ا و چر C01 بیم  خدماا 

C26 ،آن مصصو ا و کاغذ چوب C02 مستغالا و امالک خدماا 

C21 نیبنز C08 تجهیزاا و آ ا مادین کرای  خدماا 

C22 آن یجنب مصصو ا و ینفت یهافرآورده ریسا C01 وتوسع  تصقیق خدماا 

C28 ییچوکائو و پالستیکی مواد ،یاساس ییایمید مواد C00 توسع  و قیتصق جز ب  فنی و علمی ای،حرف خدماا  ریسا 

C21 کش آفت و کود انواع C00 معدن و صنعتی ، کشاورزی خدماا 

C20 ییدارو مصصو ا C01 کا ها ینگهدار و ریتعم خدماا 

C20 ییایمید مواد ریسا C03 یاجبار یاجتماع نیتأمدولت و  یادار خدماا 

C21 یکیپالست و یکی ست مصصو ا C01 ینشانآتشو  یانتظام ،یدفاع خدماا 

C23 یفلز ریغ یکان مصصو ا C06 یتیترب و یآموزد خدماا 

C21 متفرق  یکا ها ریسا و مبلمان C01 یاجتماع و یدرمان ،یبهدادت خدماا 

C86 مادر یفلز عیصنا C02 یورزد و یهنر ،یفرهنگ خدماا 

C81 یکیفابر یفلز مصصو ا C08 خدماا ریسا 

C82 عا  کاربرد با آ امادین   
 

 1381 سال یاجتماع یحسابدار سیموجود در ماتر یهاتیعنوان رشته فعال. 3جدول 

 تیفعال عنوان فیرد تیفعال  عنوان فیرد

A1 زراعت A20 دقیق و یپزدک اپتیکی، ابزار ساخت 

A2 یباغدار A21 ونقلحملتجهیزاا  ساخت 

A8 دامپروری و کشاورزی خدماا A23 یانرژ 

A1 دکار و یزنبوردار ،یمرغدار ،یدامدار A21 ساختمان صنعت 

A0 جنگلداری A86 فرودیخرده و فرودیعمده 

A0 ماهیگیری A81 یراتیتعم خدماا 

A1 یعیطب گاز و خا  نفت استخراج A82 رستوران و هتل 

A3 یمعدن مواد ریسا استخراج A88 یاجادهو  یلیر نقلوحمل 

A1 ها چربی و ها روغن انواع ساخت A81 آبی نقلوحمل 

A16 هاآدامیدنی انواع و ییغذا مصصو ا سایر ساخت A80 ییهوا نقلوحمل 

A11 وتنباکو توتون از مصصو ا ساخت A80 نقلوحمل کمکی و پشتیبانی خدماا 

A12 پوداک و منسوجاا ساخت A81 مخابراا و پست 

A18 یچرم مصصو ا و چر  ساخت A83 بانک 

A11 آن مصصو ا و کاغذ چوب، ساخت A81 مالی های گریواسط  سایر 
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 1381سال  یاجتماع یحسابدار سیموجود در ماتر یهاتیعنوان رشته فعال. 3جدول ادامة 
A10 آن یجنب مصصو ا و ینفت یهافراورده ساخت A16 م یب 

A10 ییدیمیا مصصو ا و مواد ساخت A11 مستغالا و امالک 

A11 پالستیکی و  ستیکی مصصو ا ساخت A12 تجهیزاا و آ امادین ةکرای 

A13 فلزی غیر کانی مصصو ا ساخت A18 کار و کسب های فعالیت 

A11 متفرق  یکا ها ریسا و مبلمان ساخت A11 یاجبار یاجتماع نیتام و یعموم امور ادارة 

A26 مادر یفلز عیصنا ساخت A10 یانتظام و یدفاع امور 

A21 یکیفابر یفلز مصصو ا ساخت A10 یتیترب و یآموزد یهاتیفعال 

A22 زاایتجه و آ امادین ساخت A11 یاجتماع و یدرمان ،یبهدادت یهاتیفعال 

A28 مصاسباتی و حسابداری ،دفتری آ امادین ساخت A13 یورزد و یهنر ،یفرهنگ یهاتیفعال 

A21 برقی های دستگاه و آ امادین ساخت A11 خدماا ریسا 

A20 ارتباطی وسایل و ها دستگاه و تلویزیون ، رادیو ساخت   

 


