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یروستاییبینبخشهایكلیدیاقتصاد 

توزیعدرآمدگردشگر
میرحسینموسوی،4زمزمساداتاصل،2اللهساداتاصل 9
تاریخدریافت-39/1/46:تاریخپذیرش 36/1/24:

چکیده
شودکهباایجادفعالیتهایمکمل

گردشگریروستاییبهعنوانفرآیندیدرتوسعهروستاییمحسوب  
می
کشاورزیزمینهتوسعهاقتصادیراازطریقباالبردنتواندرآمدزایی،اشتغالزاییودرنتیجهمعیشتپایدار
میآورد.دراینراستاهدفاینمقالهبررسیاثراتتوزیعدرآمدیگردشگریروستاییبهتفکیک
فراهم  
بخشهایمختلفاقتصادیاست.برایاینمنظورازماتریسحسابداریاجتماعیسال4989وتحلیلضرایب
مزیتهای استفاده از این روش،امکان مطالعه اثرات توزیع
فزایندهمنتجازاینماتریساستفادهشدهاست .از  
درآمدی خانوارهای روستایی به تفکیک بخشها است .این مدل با توجه به در نظر گرفتن کلیت اقتصاد تمام
میدهدکهتوسعه
میگیرد.نتایجنشان 
غیرمستقیمبینبخشهایاقتصادیواجتماعیرادربر 
اثراتمستقیمو 
خانوارهایروستاییدارد .

زیربخشهایگردشگریروستاییاثراتمثبتبرتوزیعدرآمد
واژگانكلیدی:توزیعدرآمد،گردشگریروستایی،ماتریسحسابداریاجتماعی
طبقهبندی D33, L83, D57:JEL

 7استادیار گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا (س)
 2کارشناس ارشد علوم اقتصادي -دانشگاه الزهرا(س)-نویسنده مسئول zm_sadatasl@yahoo.com
 3دانشجوي دکتري اقتصاد کشاورزي -دانشگاه پیام نور تهران
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مقدمه
میکنند (جانوواری 4)2449
با توجه به اینکه سه چهارم فقیرترین مردم در روستاها زندگی  
تواندفرصتیبرایحمایتازفعالیتهایسنتیازجمله:کشاورزی،

گردشگریروستایی  
می
صنایعدستیومحلیباشد.صنعتگردشگرییکصنعتکاربراستبههمیندلیلتوانایی
میلیونهاشغلبرایجوامعروستاییدارد،ایجادشغلدرصنعتگردشگری4/9برابرهر

ایجاد
بخش دیگریست .گردشگری یکی از سریعترین صنایع در حال رشد جهان است ،با متوسط
رشد داخلی  %9/6بین سالهای  4389-4339و  %9/1بین سالهای  4339 -2444و  %1/9بین
سالهای(.2444-2448سازمانگردشگریجهانی( .((2443

پرسش مهم این است؛ آیا توسعه گردشگری روستایی میتواند به عنوان راهی برای توزیع
مزایای صنعت گردشگری و بهبود درآمد خانوارهای مناطق روستایی تلقی گردد؟ در ساده
روستاییازطریقتفاوتدراندازهگیریرفاهاقتصادی

ترینشکل،تاثیراقتصادیگردشگری 
بین سطوح درآمدی بدون وجود فعالیتهای گردشگری و سطوح درآمدی با وجود
هایگردشگریمشخصمیشود.اگرصنعتگردشگریبتوانددرمناطقروستاییبا

فعالیت
عملکردنبهصورتمشارکتگستردهدرفرایندتوسعهروستاییتوسعهیابد،دراینصورت
میگردد.دراینمطالعهسعیشدهتابا
اثراتصنعتگردشگریبربهبودتوزیعدرآمدتقویت 
استفادهازتکنیکپیوندهایپسینوپیشینجایگاهگردشگریدربینبخشهایکلیدیاقتصاد

ایرانرتبهبندیگردد.


مباني نظري تحقیق
مفهوم گردشگري روستایي
گردشگرییکیازفعالیتهایعمدهاقتصادجهانیاستوعنصرمهمبرایتوسعهاقتصادیبه

دلیلتاثیرآن برتولیداشتغال ،بهبود وارائه زیرساختها،تولید درآمدمالیاتی ،صادراتو
تسریع در صلح جهانی است ،گردشگران نقش مهمی در حفظ صنایع دستی (معرق کاری،
چکشزنی(میخزنیرویمس)،ابریشموفرشدستبافت،بناهایتاریخیومعماریداشتهاند.
1 .January 2003
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مفهوم گردشگری روستایی در کشورهای مختلف دارای معانی متفاوتی است .در اروپا
گردشگریروستاییمعموالبرایتوصیفگردشگریکشاورزی(گردشگریمبتنیبرمزرعه
)بهکاربردهمیشود،امادرصورتلزومهمهفعالیتهایگردشگریدرنواحیروستاییرا

در بر میگیرد و توصیف میکند .به عنوان مثال؛ در فنالند گردشگری روستایی ،معموالً به
معنیاجارهدادنخانههایروستاییبهگردشگرانوتدارکموادغذاییدرروستاکنارهاست.
دراسلوواکیمهمترینقالبگردشگریروستایی،سیاحتدرمزارعخانوادگیاست؛جایی
که مهمان به همراه خانواده کشاورز و در اتاق مهمان زندگی میکند .در یونان مهمترین
خدماتگردشگریروستاییتأمینمحلاستراحتوصبحانهاستکهشاملمنزلروستاییبا
لوازمسنّتیآنوصبحانهسنّتیاست(.دربان)4989،درمجارستانگردشگریدهکدهایرایج
استواصطالحیویژهبرایروستاهایتوریستیوجودداردکهفقطبهفعالیتهاوخدمات

تدارکدیدهشد هدرروستاهااشارهداردودرواقع،حاکیازنوعیگردشگریارزاندرآنجا
و درگیر شدن در کشاورزی یا فعالیتهای محلی دیگری است که چندان برای گردشگر
معمولنیست.درهلند،گردشگریروستاییبهمعنیچادرزدندرمزرعهاست،کهدرمسیر
مجاور مزارع با فعالیتهایی نظیر قایق سواری ،پیاده روی یا اسب سواری پیوند خورده
است(.مردوچومیله 4)4333،
در این صورت ،با توجه به تعاریف ذکر شده از گردشگری روستایی ،میتوان گردشگری
روستایی را نیز این گونه تعریف کرد :گردشگری روستایی می تواند به کلیه فعالیتها و
اورزان،مردمودولتهابرایتفریح،استراحتوجذب

خدماتیگفتهشودکهبهوسیلهکش
گردشگران و نیز فعالیتهایی که به وسیله گردشگران در نواحی روستایی صورت میگیرد
گفته شود ،و تنها شامل گردشگری کشاورزی نمیشود ،بلکه همه فعالیتهایی را که
گردشگران در مناطق روستایی انجام میدهند ،در بر میگیرد .گردشگری فرهنگی و
گردشگری طبیعی از دیگر زیر مجموعههای گردشگری روستایی محسوب میشود.
(افتخاری )4981،

)1.urdoch & Miele, )1999
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مزایاي اقتصادي گردشگري روستایي در مناطق روستایي
بهبود توزیع درآمد و توسعه اقتصادي در روستاها
امروزهتوزیعدرآمدچهدرمناطقشهریوچهروستاییموردتوجهویژهایقراردارد.این
هایاخیرجایگاهیویژهدربحثهایتوسعهیاقتصادیبهخوداختصاصداده

موضوعدرسال
است.منظورازتوزیعدرآمدتشریحچگونگیسهمافرادیککشورازدرآمدملیومیزان
نابرابریدرآمددریککشورمیباشد.بهعبارتیدیگر،توزیعدرآمددرجهنابرابری موجود

میکند(.مایکلتودارو )4389،
بیندرآمدیککشورراتوصیف 
هادرسیاستگذاریهایکالن


اهمیتایجادتوزیعدرآمدمتعادلیکیازاهدافمهمدولت
اقتصادی می باشد .به همین دلیل لزوم ایجاد و توزیع عادالنه درآمد از طریق صنایع فقرزدا
(صنایعیکهرشداقتصادیفقرزدا4رابههمراهداشتهباشد)موردتوجهسیاستگذارانتوسعه
اقتصادیمیباشد .یکیازمهمترینصنایعیکهکمکبهبهبودتوزیعدرآمدمیکندصنعت

گردشگریبویژهگردشگریروستاییاست .
گذاریهایاجتماعیبهتنهایینمیتواندمنجربهکاهش


دردههگذشتهدیدهشدهکهسرمایه
فق رشودواینرشدبهنسبتبرابردرمناطقروستاییعلیرغممزیتنسبیپاییناست.بنابراین
رسیدگی به معضالت ،نیازهای روستائیان و ارتقای ترویج فعالیتهای غیرکشاورزی اقتصاد
روستاییموردنیازواقعشد.دراینراستاگردشگریروستاییبهعنوانیکفعالیتجدیدو
مکملبخشکشاورزیرونقگرفت.گردشگریروستاییابزاریبرایتوسعهاقتصادیهمه
میتوانبهبرخیاز
جانبه(زیربناها،ارتباطات،خدمات)درمناطقروستاییشد.دراینراستا  
مناطقروستاییکهزمانیدچارکاهششدیدجمعیتشدهبودندودرحالحاضرتبدیلبه
مقصد گردشگری شده اند اشاره کرد :در آفریقا ،2در کنیا ،9در تانزانیا ،1در بوتسوانا و در
آفریقایجنوبی9ازمعروفترینمواردهستند .
1 .Pro-Poor Growth
2. Massai-Mara
3 the Ngorongoro Crater
4 .the Okavango Delta
5 .Kruger National Park
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توسعهصنعتگردشگریبویژهدرروستاهاکهبامعضالتیهمچونبیکاریباال،محدودیت
هایروستایی،پایینبودنسطحبهرهوریدربخشکشاورزی،فقدان

منابعدرآمدی،مهاجرت
زیربناهای رفاهی و خدماتی مواجه هستند از اهمیت فراوانی برخوردار است .از اینرو باید
زمینه هایتوسعهگردشگریبهعنوانیکاستراتژیاقتصادی،اجتماعی،فرهنگیفراهمشود.

صنعتگردشگریباخصایصیمنحصربهفرد،دارایویژگیهاییاستکهفرایندفقرزداییرا
میکند.اهمیترویکردعدالتمحورانهدرتوزیعامکاناتوخدماتوهمچنینایجاد
هدایت 
برابریدرتوزیعدرآمدازمشخصههایاصلیتوسعهاقتصادیوفقرزداییمحسوبمیشود.
(اشلیومکسول 4)2444،


تجربه صنعت گردشگري در اقتصاد کشورهاي در حال توسعه:
درحالحاضرکشورهایدرحالتوسعهسهمکوچکی(حدود 94درصد)ازبازاربینالمللی
گردشگریرادراختیاردارند،درعینحالسهمآناندراینبازارهموارهدرحالرشداست.
ورودگردشگرانبینالمللیدرکشورهایدرحالتوسعهبهطورمتوسطازسال 4334سالیانه
 3/9درصدرشدداشتهواینرقمنسبتبهرشد 1/6درصدیکلگردشگراندرسراسرجهان
قابل تأمل است .درآمد حاصل از صنعت گردشگری  44درصد از کل درآمد صادراتی
کشورهای در حال توسعه را تشکیل میدهد .سهم گردشگری در تولید ناخاص داخلی در
کشورهایمختلفاز 9تا 9درصددرنپالوکنیاتا 29درصددرجامائیکامتفاوتاستو
سهم اشتغال بین  6تا  1درصد در هندوستان و آفریقای جنوبی برآورد شده است .اهمیت
اقتصادیصنعتگردشگریدرکشورهایمختلفتاحدودزیادیمتفاوتاست،بااینوجود،
در اقتصادهای وابسته به صنعت گردشگری به عنوان مثال؛ در فیجی ،صنعت گردشگری
میرود26(،درصدازکلدرآمد
بزرگترینمنبعارزیومهمترینمنبعتجاریاشتغالبهشمار 
حاصلازصادراتو46درصدتولیدناخالصداخلی)(.اوپرمنوسانگچون 2)4331،

1. Ashley and Maxwell,2001
2. Chon 1997 .MartinOpperman, Sung
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مواد و روشها
تکنیک تحلیل پیوندهاي بین بخشي با استفاده از ماتریس حسابداري اجتماعي
معنیپیوندهمانطورکهازنامشپیداستمیزانوابستگییکبخشبهبخشدیگررانشان
میدهد،اینوابستگیمیتواند بصورتوابستگییکبخشبهتهیهکنندگینهادهبرایآن

بخشباشدویابصورتوابستگیازجهتنحوهتوزیعکاالهایتولیدشدهتوسطآنبخش
باشد.پیوندهادوگروهعمدهدارند:پیوندهایپسین(پیوندهایطرفتقاضا)وپیوندهایپیشین

(پیوندهایطرفعرضه) .
بخشهای اقتصاد
پیوندهای پسین و پیشین ظرفیت بالقوۀ بخشها در تحرک بخشیدن به دیگر  
میباشندبهعنوان
بخشهایاقتصادیکهدارایبیشترینارتباطاتپسینوپیشین 
میباشندولذا 

فعالیتهایی که دارای قوی ترین

بخشهای کلیدی اقتصاد شناخته میشوند .به بیان دیگر 
میگردند.زیرا با تمرکز منابع
ارتباطات پسین وپیشین هستند ،بخشهای کلیدی اقتصاد تلقی  
بخشها،موجبات رشد سریع تر سایر بخشهای اقتصادی و
تولیدی (کار و سرمایه) در این  
میگردد.ایننوعپیوندهابهطورکلی،اثر
رشدوتوسعهاقتصادیدرسطحکالنوملیفراهم 
هایمختلفاقتصادنشانمیدهد .

تغییراتتقاضاینهاییرابرسیستمساختارتولیدیبخش


شاخص پیوند پسین
شاخصپیوندپسینبرایهربخش،ازنسبتجمعهزینههایواسطهایبخشبرکلستانده
بخشمحاسبهمیشود.سهنوعپیوندپسینقابلمحاسبهاست؛پیوندپسینمستقیم
پیوندپسینمستقیموغیرمستقیم 

وپیوندپسینمستقیموغیرمستقیمنرمالشده

(  .پیوندپسینمستقیم بخش  jامجمعستونیماتریس  Aاست.
هرچه

،
=



بزرگترباشدنشانمیدهدبخش برایتامیننهادهپیوندووابستگی



بیشتر با بخشهای دیگر دارد .پیوند پسین مستقیم و غیرمستقیم    1



است،اینپیوند نشانمیدهدبرایاینکهیکواحدتقاضاینهاییبخش امافزایش
یابدبهچهمیزانازتولیداتبخشهایدیگربهطورمستقیموغیرمستقیمنیازاست،درواقع

وابستگیرانشانمیدهد.آنشاخصیکهازهمهبزرگتراستموردنظراست .
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پیوندها یپسینبهصورتمتوسطجمعستونیماتریسمعکوسلئونتیفبهمتوسطکلاقتصاد
میآید :
کههمانپیوندهاینرمالشدهاست،بهصورتزیربدست 

کهدرآن



ماتریسمعکوسلئونتیفاست،هرعنصرماتریس ،




نمایانگرافزایشدرتولیدصنعت اماستکهدادههایموردلزومبراییکواحدازتقاضای
نهاییدرصنعت  ام ایجادشده است .رابطهفوقدر واقعمتوسط نیازهایواسطهمستقیم و
غیرمستقیمهرفعالیترابهمتوسطکلنظاماقتصادیبهازایافزایشیکواحدتقاضاینهایی
نشانمیدهد .
میدارد
بخشهایدیگرنشانمیدهدوبیان 
شاخصپیوندپسینمیزانوابستگیهربخشرابه 
بخشها را به عنوان
که بخش مورد نظر برای هر واحد تولید چه مقدار از محصوالت سایر  
نهادههایواسطهایمصرفمیکند.بهبیاندیگر،اینشاخص،مبینشدتواندازهپیوندهای

هایواسطهازآنهاست.این


هایاقتصاددرزمینهخریدنهاده
بخشموردنظربادیگربخش
یواسطهایموردنیازهربخشبهتولیدکلآنبخشبدست

شاخصازنسبتمجموعهزینهها

بخشها
میآید.شاخصپیوندپسین،میزانعرضهمحصولیکبخشرابرایاستفادهدرسایر 

میدهد و به عبارت بهتر معیاری برای سنجش نیازمندی سایر بخشها به ستاندۀ یک بخش
نشان  
میباشد .لذا هر چه این شاخص در یک بخش بزرگتر باشد ،سرمایه گذاری در آن
خاص  
بخش از اولویت باالتری برخوردار بوده و توسعة آن ،محرک توسعه سایر بخشها به شمار
خواهد آمد .ضرایب پیوستگی پسین از دو بخش ارتباط مستقیم و غیر مستقیم تشکیل میشود.
ضرایب پیوستگی مستقیم پسین ،اثر بخشی مستقیم تغییرات تقاضای نهایی هر بخش را بر نظام
میدهد که ازجمع ستونی عناصر ماتریس ضرایب فنی به دست
تولیدی بخشهای دیگر نشان  
میآید.چنانچهجمعستونیعناصرماتریسمعکوسلئونتیفرامحاسبهنماییم،مجموعضریب

میآید .
پیوستگیمستقیموغیرمستقیمبدست 
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همانشاخصپیوندپسینبخش بادیگربخشهاست.اینشاخصبرای

دررابطهفوق

امماتریسضریبهایفنیلئونتیفبرجمعکل

بخشیمانند ازتقسیمنمودنجمعستون 
یاینماتریسبهدستمیآید.حالاگر

ستونها

باشد،بخشمزبوردرمقایسهبا

میانگینصنایعدیگر،ارتباطبیشتریرابابخشهایدیگردرزمینهخریدنهادهواسطهازآنها
باشد،پیوندونهادههایواسطهاستفادهشدهازبخشهایدیگردر



دارد.امااگر

بخش ازمتوسطکلبخشهاکمتراست .

شاخص پیوند پیشین
شاخصپیوندپیشینبرایهربخشنشانمیدهدکهمحصولنهایییکبخش،بهچهمیزاندر
بخشهای دیگر به عنوان نهاده واسطه استفاده میشود .در واقع نشان دهنده این است که
بخشهایدیگراقتصادیچقدربهبخشموردمطالعهمانیازدارند.بهتبعبحثیکهدرپیوند
پسین داشتیم ،سه نوع پیوند پیشین قابل محاسبه است؛ پیوند پیشین مستقیم

پیشین مستقیم و غیرمستقیم   


.

) ،پیوند

و پیوند پیشین مستقیم و غیرمستقیم نرمال شده 

که بنا بر تعریف کوچکتر از یک است   .





 بزرگترازیکاست.پیوندپیشینمستقیموغیرمستقیمنرمالشدهبراساسمبادالت
جاریبینبخشی

بهصورتزیراست :


کهدرآن



ماتریسضریبهایمعکوسلئونتیفاست.این شاخص نشان



میدهد که چند درصد از محصوالت بخش مورد نظر به عنوان کاالی واسطهای مورد تقاضای

میگیرد .هر چه تولیدات یک بخش در سایر بخشهای اقتصاد به عنوان
سایر بخشها قرار  
واسطهای بیشتر مورد استفاده قرار گیرد ،شاخص پیوند پیشین آن بخش نیز بیشتر

نهادههای 

میتوان گفت که رشد بخش مورد نظر از رشد سایر بخشهای اقتصادی بیشتر
خواهد بود و  
درواقعاینشاخصنشانمیدهدکهمحصولنهایییکبخش،بهچهمیزاندر

میپذیرد.
تأثیر 
بخشهایدیگربهعنواننهادهواسطهاستفادهمیشود.ضرایب پیوستگی پیشین از دو بخش
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ارتباط مستقیم و غیر مستقیم تشکیل می شود .ضرایب پیوستگی مستقیم پیشین ،به محاسبه و
میپردازد .در واقع آثار مستقیم تغییرات
شناسایی بخشهای کلیدی به روش پیوندهای پیشین  
میدهدکهازجمعسطری
بخشهایپاییندستیرابرنظامتولیدیبخشباالدستینشان 
بالقوه 
میآید.چنانچه جمع سطری عناصر ماتریس معکوس
عناصر ماتریس ضرایب تولید به دست  
ضرایبتولیدرامحاسبهنماییم ،مجموعضریبپیوستگیمستقیموغیرمستقیمپیشینبهدست
میآید .درواقعشاخص پیوند پیشین میزان تقاضای یک بخش را برای استفاده از تولید سایر

میسازد و لذا هر چه این شاخص در یک بخش بزرگتر باشد ،سرمایهگذاری در
بخشها معین  
بخشها
آن بخش منافع بیشتری را نصیب سایر بخشهای اقتصادی نمودهوموجب رونق آن  
خواهد شد .شاخص پیوند پیشین از تقسیم نمودن مجموع ردیفی ماتریس ضریبهای فنی
باشد،

میآید.اگر
لئونتیفدربخشموردنظربرمجموعکلردیفها بهدست  

میتوان چنین نتیجه گرفت که در مقایسه با متوسط کل بخشها ،محصول بخش  مصرف

بیشتریرابهعنواننهادهواسطهدربخشهایدیگرداردواگر


باشد،عکساین

قضیهصادقاست .
به کمک این پیوندها بخشهای کلیدی شناسایی میشود و ساختار اقتصادی یک اقتصاد
میگردد.بخشکلیدیبهبخشیگفتهمیشودکههمازطرفعرضهوهمازطرف
مشخص  
تقاضاباالترینپیوندراداراباشد.یعنی

و

بزرگترازیکباشد.جدول()4بهمنظور

میرود :
شناساییبخشهایکلیدیبهکار 

):جدولمربوطبهشناساییبخشهایكلیدیاقتصاد 

جدول(1

پیوند
از نظر عرضه بخش کلیدي

برش کلزدت (م اک)

بخش کامالً غیر کلیدي

اش ظا ققمضم برش کلزدت
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آنچهکهموردنظربرنامهریزاناستبخشاولاست،تابتوانندتغییراتدربخشهایاقتصادی
را شناسایی کنند .بخش های کلیدی هم در طول زمان و هم به صورت مقطعی قابل بررسی
است .

بررسي توزیع درآمد در ماتریس حسابداري اجتماعي
حسابها را نشانمی دهد

ماتریس حسابداری اجتماعی ماتریس مربعی است و مجموعه ای از 
که جریانهای درآمدی و هزینه ای را بین فعالیتهای تولیدی ،عوامل تولید و مؤسسات
جریانهای پولیرا از طریق

(نهادهای اجتماعی و اقتصادی)توصیف می نماید.این ماتریس 
ستونها(هزینهها)وردیفها(درآمدها)انجاممیدهد،بهطوریکهمجموعهزینهها(ستونها)
ردیفها) برابر می باشند .ماتریس حسابداری اجتماعی جزء مدلهایی است که

و دریافتیها (
تمامبخشهای تولیدی،عوامل تولید و نهادهای اجتماعی و اقتصادی را در برگفته و از این رو
ساختار جامعی برای مطالعه اجزاء درآمد ملی فراهم می آورد .در این مدل چگونگی شکل
حسابهایموجودمشخصمیشود.برایمثالاینماتریسنشان

گیریجریاندرآمدوهزینه
میدهد که درآمد فعالیتهای تولید چگونه شکل گرفته و در چه راهی هزینه میشوند.

نهادهای اقتصادی و اجتماعی از جمله خانوارها و دولت درآمد خود را ازچه منابعی به دست
میدهد که درآمد
مینمایند .از سوی دیگر نشان 
میآورند و آن را در چه اموری مصرف  

عوامل تولید از چه بخشهایی و با چه نسبتهایی به دست آمده و چگونه در بین نهادهای
میگردد .بنابراین بر خالف جدول داده  -ستانده که تنها بر
اجتماعی و اقتصادی توزیع  
ارتباطاتتولیدمتمرکزاست،ماتریس حسابداریاجتماعیعالوهبربخشهای تولید،نهادهای
شرکتها )و عواملتولید را در برگرفته و چگونگی

اجتماعی و اقتصادی (خانوارها،دولت و 
میدهد،بطوریکهچنینمدلیجزئیاتبیشتروکاملتریاز
ایجادوتوزیعدرآمدآنهارانشان 
روشهای سنتیاقتصاد کالن و جدول داده  -ستانده در اختیار
تعیین درآمد را در مقایسه با  
اینرو از تجزیه ضرایب فزایندهماتریس حسابداری اجتماعی برای مطالعه آثار
میگذارد .از  

توزیعدرآمدیاستفادهمیشود .
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وروديها

حسابهاي برونزا

جمع وروديها

جمع وروديها
خروجيها
حسمبهمت ررو نا
()1

()2

حسمبهمت باو نا
()2

()6

نع تاو

هم


درجدولفوقکلیهحسابهایماتریسحسابداریاجتماعیبهدوحسابکلیدرونزاوبرونزا
درچهارناحیه1،9،2،4سازماندهیشدهاست.حسابهایدرونزاعبارتانداز:حسابتولید،
نهادهایداخلیجامعه(خانوارهاوشرکتها).حسابهای
حسابعواملتولیدوحسابجاری 
برونزاعبارتنداز:حسابدولت،حسابسرمایه،حسابدنیایخارج،مالیاتهایغیرمستقیمو
یارانهها .در این جدول  ،یک ماتریس مربع است و کلیه مبادالت جاری بین حسابهای

جمعتقاضایواسطهو یکبردارستونیواحداست .جمعستونیماتریس 
است.عناصرآن
9،4،2

واندیسهای



رانشانمیدهد.

تعدادحسابهایدرونزادرناحیه4



میکند.
درناحیه،2ماتریساقالمتزریقیحسابهایبرونزارابیان 
است.بهطوریکه9،2،4

وعناصرآن

است .

جمع درآمد حسابهای درونزا را نشان میدهد .عناصر آن 

است که جمع درآمد

یحسابهایبرونزا

ماتریساقالمنشتیها

حسابدرونزای امرابیان میکند .درناحیه 9
است.جمعستونیآن

استو یکبردارسطریواحداست.عناصرآن استبه

طوریکه   4،2،9است.اقالمنشتیسهحسابدرونزااست .درناحیه،1مبادالتبین
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میکند،کهمعموالًبهصورتیکقلمپسماند
هایبرونزاباحسابهایبرونزارابیان  

حساب
محاسبهمیشود.

و

جمعهزینهحسابهایدرونزاوعناصرآنبا



نشاندادهمیشود.





میدهند.بنابراین ،در
بهترتیب،جمعدرآمد وجمعهزینهحسابهای برونزارانشان  

چارچوب نظام حسابداری اقتصادی ،جمع اقالم ورودی (درآمدهای)  هر حساب درونزا یا
برونزا باید با جمع اقالم خروجی (هزینههای) آنها در یک سال مالی برابر باشد؛ یعنی:
و



باشد(.بانویی )4981،

جج

یافتههاي تحقیق
تحلیل پیوندهاي پسین و پیشین و تعیین بخش کلیدي در اقتصاد
میتوان پیوندهای پسین و پیشین
همانطور که گفته شد به کمک ماتریس معکوس لئونتیف  
بخشهایاقتصادرابایکدیگرنشانداد،بدینمنظوربا جمع ستونی عناصر ماتریس معکوس
میآید.اینشاخصبیانگراثراتمستقیمو
لئوتیف برای هر بخش شاخصپیوندپسینبدست  
تولیداتبخشهایدیگر

غیرمستقیمافزایشیک واحد تقاضاینهایی در بخش مورد نظر بر 
میدهد که استفاده از ستانده بخشهای
میباشد.بهعبارت بهتر شاخص مذکور نشان  
اقتصاد  
دیگر به عنوان نهاده واسطه در بخش مورد نظر ،در مقایسه با متوسط تمام بخشهای اقتصاد به
میباشد .به بیان دیگر این شاخص مبیّن اندازه پیوندهای بخش مورد نظر با دیگر
چه میزان  
بخشها در زمینه خرید نهادههای واسطه ای از آن بخشها میباشد.از این رو هرچه شاخص
مذکور برای یک بخش بزرگتر باشد ،بخش مذکورازطرفتقاضاداراینقش برجسته تری
میباشد .جدول شماره ( )2نتایج محاسبه شاخص پیوند پسین  و رتبه
در اقتصاد کشور  
میدهد.درماتریسحسابداریاجتماعیبخش
بخشهایاقتصادرابراساساینشاخصنشان 
گردشگری از ادغام بخشهای خدمات حمل و نقل جاده ای مسافر ،خدمات حمل و نقل
اقامتگاههای عمومی ،خدمات محلهای صرف غذا ونوشیدنی و

مسافر با راه آهن ،خدمات 
خدماتحملونقلهوائیبدستآمدهاست .
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بخشهایاقتصادبراساسآن 

جدول–2شاخصپیوندپسینورتبه

بخش

نام بخش

شاخص پیوند پسین

رتبه

7

کشمورشت

2/261

2

2

مد

2/220

3

باق

2/228

4

آب

2/681

5

تمش

2/288

6

هنمیع وابسخه به کشمورشت

6/616

1

سمیا هنمیع

2/122

8

تار گات

3/171

3

9

یند راوش و تار راوش

2/681

6

70

تدممت حنف و قف بمر

2/112

77

ارقبمطمت

2/620

72

تدممت ممل

2/181

73

تدممت ق قزر و قوس ه

2/128

74

تدممت هن خ

2/628

75

تدممت ا خنمی و راهنگ

2/612

76

قممزپ ا خنمی

2/262

71

آموشش

2/661

78

بهدا ن و ررمم

2/012

79

تدممت امنزن و ررمع مل

2/626

20

سمیا تدممت

2/228

منبع:یافتههایتحقیق 
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مطابق جدول شماره ( ،)2پیوند پسین بخش صنایع وابسته به کشاورزی بزرگتر از سایر
میباشد.پس از بخش مذکور ،صنایع کشاورزیوصنعت
بخشهای اقتصاد و برابر با  1/141
گردشگری رتبههای بعدی را به خود اختصاص داده اند .این رقم در واقع  نشان دهنده اثر
افزایش یک واحد تقاضای نهایی در بخش گردشگری بر تولیدات سایر بخشهای اقتصاد
میدهد که استفاده از ستانده
میباشد .به عبارت بهتر نتایجبدست آمدهازپیوندپسین نشان  

بخشهای دیگر به عنوان نهاده واسطه در بخش گردشگری ،در مقایسه با متوسط تمام
بخشهای اقتصاد به چه میزان است .بر اساس شاخص مذکور ،بخشهای ارتباطات و تامین
میباشند .
اجتماعیپائینترینرتبههارادارا 
برایمحاسبهشاخصپیوندپیشینازماتریسمعکوسضرایبمستقیمستاندهاستفادهمیشود،

جمع سطری عناصر این ماتریس شاخص پیوند پیشین را بدست میدهد .هر اندازه که یک
بخشهایدیگرنهادهواسطةبیشتریتولیدکند،شاخصپیوندپیشینآنبیشتر
بخشبرایسایر 
میباشد.
است و بخش مذکور از طرف عرضه دارای نقش برجسته تری در اقتصاد کشور  
بخشهای اقتصاد را بر اساس این
جدول شماره ()9نتایج محاسبه شاخص پیوند پیشین و رتبه  
میدهد .
شاخصنشان 
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جدول–9شاخصپیوندپیشینورتبهبخشهایاقتصادبراساسآن 

بخش

نام بخش

شاخص پیوند پیشین

رتبه

7

کشمورشت

0/261

2

2

مد

2/221

6

3

باق

1/228

4

آب

1/266

5

تمش

1/122

6

هنمیع وابسخه به کشمورشت

6/228

6

1

سمیا هنمیع

2/226

1

8

تار گات

0/202

2

9

یند راوش و تار راوش

2/268

70

تدممت حنف و قف بمر

2/600

77

ارقبمطمت

1/212

72

تدممت ممل

2/202

73

تدممت ق قزر و قوس ه

1/122

74

تدممت هن خ

2/122

75

تدممت ا خنمی و راهنگ

1/610

76

قممزپ ا خنمی

1/122

71

آموشش

2/116

78

بهدا ن و ررمم

1/862

79

تدممت امنزن و ررمع مل

1/221

20

سمیا تدممت

1/680

2
0

منبع:یافتههایتحقیق 


بخشهای اقتصاد و
مطابق جدول شماره ( ،)2پیوند پیشین بخش سایر صنایع بزرگتر از سایر  
رتبههای بعدی را
میباشد.پس از آن ،صنایع کشاورزی و صنعت گردشگری  ،
برابر با   3/111
به خود اختصاص داده اند .بر اساس شاخص مذکور ،بخشهای تامین اجتماعی و خدمات
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میباشند.طبقجدول()4همانطورکهگفتهشدبخشی
رتبههارادارا 
تحقیقوتوسعهپائینترین 
کهباالترینپیوندپسینوپیشینرانسبتبهدیگربخشهایاقتصادداراباشد،بخشکلیدی
شاخصهای پیوندپسینوپیشین،صنعتگردشگری

محسوبمیشود.درنتیجه با استفاده از 

جزوسهبخشنخستکلیدیاقتصادکشورمحسوبمیشود .

بررسي اثرات توزیع درآمدي بخش گردشگري در خانوارهاي روستایي
برای بررسی اثرات توزیع درآمد باید ضرایب فزاینده درآمدازماتریس حسابداری اجتماعی
تجزیهوسپسبااستفادهازمدلبیانشدهاینآثاربرفعالیتهایتولید،عواملتولیدوخانوارها
ماتریسحسابداریاجتماعینشانمیدهدخانوارهادرآمدخودرااز

موردبررسیقرارگیرند.
چهمنابعیبهدستمیآورندوآنرادرچهاموریمصرفمینمایند.ازسویدیگرنشانمی
دهدکهدرآمدعواملتولیداز چهبخشهاییوباچهنسبتهایی بهدستآمدهوچگونهدربین
نهادهایاجتماعیواقتصادیتوزیعمیگردد .
جدولشماره-4ضریبفزایندهدرآمدخانوارهایروستایی 

خانوار روستایي

صنعت گردشگري

کل اقتصاد

خدمات حمل ونقل

صادرات کاال
پنجک اول

0/020

0/072

0/033

0/072

پنجک دوم

0/039

0/024

0/060

0/024

پنجک سوم

0/067

0/031

0/70

0/038

پنجک چهارم

0/089

0/055

0/749

پنجک پنجم

0/243

0/75

0/45

0/762
منبع:یافتههایتحقیق 
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بخشها را نشان می دهد .در
جدول ()1نتایج تغییر یکواحدتقاضاینهایی بر درآمد نسبی  
می گویدباافزایشیکواحددرتقاضاینهاییبرایکاالهایهربخشچقدربرایهر
واقع  
میگردد .ضریب فزاینده درآمد خانوارهای روستایی بدست آمده از
خانوار درآمد ایجاد  
ماتریس معکوس لئونتیفدرپنجکپنجم درآمدی بیشتراز سایر گروههای درآمدی است.
کپنجمشاملگروههایپردرآمددرخانوارهایروستاییمیباشد.ازسویدیگرایجاد

پنج
درآمددرمیانپنجکها یدرآمدیدرخانوارهای روستاییدربخشگردشگری،نسبتبه
بخشخدماتحملونقلوصادراتکاالدرهمهگروههایدرآمدیبیشتراستواینامر
نشاندهندهاهمیتصنعتگردشگریدرایجاددرآمدبرایخانوارهایروستاییاست .


نتیجهگیري
درادبیاتاقتصادتوریسمگردشگریروستاییبهعنوانفرآیندیدرتوسعهروستاییدرنظر
توانددرقالبسیاستهایتوسعهمنطقهایومحلیامکانتوزیععادالنه

گرفته میشودکه می
خدماتوتسهیالتعمومیرادرمناطقروستاییایجادنمایدنتیجهاینفرآیندبهبودکیفیت
زندگی،کاهشمهاجرتروستاهابهشهرهاودرنتیجهپایداریمعیشتخانوارهایروستایی
خواهدبود.برایناساسدررویکردهایجدیدتوسعهروستاییبرجایگاهگردشگریخیلی
تاکیدشدهاست .
معموالًسیاستگذاراناقتصادیمایلندپیشازاعمالسیاستهایمختلف ،آثاراحتمالیآنرا
پیشبینیونتایجآنراتجزیهوتحلیلکنندودرصورتنامطلوببودنجنبههاییازآندر
سیاستها یمزبورتجدیدنظر بهعمل آورند .اینامر موجب میشود کهسیاستگذاران و
مجریانبخشهایمختلفاقتصادیکشورغافلگیرنشدهودرفرآیندکار،ازقدرتپیشبینی
و کنترل برخوردار باشند .اما ابزارها و روشهایی که برای ارزیابی آثار و تبعات سیاستهای
مختلفبکاربردهمیشوندباتوجهبهاهودافموردنظروماهیتمطالعات،متفاوفمیباشدو
هریکازابزارهامزایاومحدودیوتهاییرادارند.برایناساسبایددرانتخابابزارهانهایت
دقت را به عمل آورد تا نتایج بدست آمده از حداقل تورش برخوردار باشند .با توجه به
تاثیرگذاریوتاثیرپذیریبخشهاوبازارهایمختلفاقتصادیازهمدیگر،ضروریاستآثار
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سیاستهایاقتصادیبادرنظرگرفتنتعامالتکلیهبازارهاوبخشهایمختلفاقتصادیمورد
تجزیهوتحلیلقرارگیرد،چراکهباتاثیرپذیرییکیازمتغیرهایاقتصادیبهجهتتعامالت
متعدددراقتصاد،همهسیستماقتصادیتحتتاثیرقرارمیگیرد.دراینراستادراینمقالهسعی
یروستاییبربهتفکیکزیربخشهای

براینشدکهاثراتتوزیعدرآمدیناشیازگردشگر
اقتصادیبااستفادهازماتریساجتماعیواقتصادیپرداختهشود .
نتایج برآورد ضرایب فزاینده درآمد خانوارهای روستایی و تجزیه آنها نشان داد که در بین
بخشهایتولیدیبخشگردشگرینهتنهابهلحاظپتانسیلباالدرایجاداشتغالدرخودبخشو
در سایر بخشهای اقتصادی در خور توجه است،بلکه بهدلیل آنکه بخش قابل توجهی از آثار
توسعه این بخش بر ایجاد درآمد خانوارهای روستایی ظاهر می گردد ،از اهمیت باالیی
برخوردار است.به عالوه نتایج برآورد ضرایب فزایندهدرآمدی نیز بازگو کننده این واقعیت
است که توسعهبخش گردشگرینه تنها توان باالیی در افزایش درآمدخانوارهایروستایی
گروههای کم و متوسط درآمد روستایی و کاهش
دارد بلکه از جهت ایجاد درآمد برای  
شکافدرآمدینسبتبهبخشخدماتحملونقلوصادراتکاالدارایاولویتمیباشد .
این نتایج به خوبی جایگاه بخش گردشگری را در بین سایر بخشهای اقتصادی به ویژه
زیربخشهایصنعتی،ازلحاظپتانسیلباالدرکاهش معضلبیکاریونابرابریتوزیعدرآمد
آشکارمی سازد.ایننتایجمی تواندراهنمایی برایهدایتکارایسرمایهدرتوسعهبخشهای
باشدوبدینترتیبسیاستگزارانوبرنامهریزانکشوررادرجهتدستیابیبهبخشی

اقتصادی
میشود که
برنامههای توسعه یاری بخشد .با توجه به نتایج به دست آمده پیشنهاد  

از اهداف
سرمایهگذاریدربخشخدماتوبویژهسرمایهگذاریدربخشگردشگریبهطورعامو
گردشگری روستایی به طور خاص در اولویت سیاستهای دولت قرار گیرد و در این میان
ایجادمراکز بهداشت و امکاناتارتباطی وحمل و نقلمناسبدرنواحی روستایی یکیاز
مهمتریناقداماتدرراستایفرآیندتوسعهروستاییخواهدبود .
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