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 چکیده

ایجادفعالیتمیگردشگریروستاییبهعنوانفرآیندیدرتوسعهروستاییمحسوب با یمکملهاشودکه

اازطریقباالبردنتواندرآمدزایی،اشتغالزاییودرنتیجهمعیشتپایدارکشاورزیزمینهتوسعهاقتصادیر

دراینراستاهدفاینمقالهبررسیاثراتتوزیعدرآمدیگردشگریروستاییبهتفکیکمیفراهم آورد.

وتحلیلضرایب4989یمختلفاقتصادیاست.برایاینمنظورازماتریسحسابداریاجتماعیسالهابخش

توزیعاثراتمطالعهامکان،روشاینازاستفادههایمزیتازفزایندهمنتجازاینماتریساستفادهشدهاست.

تماماقتصادکلیتگرفتننظردربهتوجهبامدلاین.استهابخشتفکیکبهروستاییخانوارهایدرآمدی

توسعهکهدهدمینشاننتایج.گیردمیربردرااجتماعیواقتصادیهایبخشبینمستقیمغیرومستقیماثرات

.داردروستاییهایخانواردرآمدتوزیعبرمثبتاثراتروستاییگردشگریهایبخشزیر

 توزیعدرآمد،گردشگریروستایی،ماتریسحسابداریاجتماعیواژگانكلیدی:

JEL:D33, L83, D57طبقهبندی
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 مقدمه

 اینکه به توجه فقیربا چهارم زندگیسه روستاها در مردم میترین 4(2449)جانوواریکنند

فعالیتمیگردشگریروستایی کشاورزی،تواندفرصتیبرایحمایتاز هایسنتیازجمله:

صنایعدستیومحلیباشد.صنعتگردشگرییکصنعتکاربراستبههمیندلیلتوانایی

برابرهر9/4دشغلدرصنعتگردشگریایجادارد،هاشغلبرایجوامعروستاییمیلیونایجاد

متوسط با حالرشدجهاناست، سریعترینصنایعدر گردشگرییکیاز بخشدیگریست.

بینسال6/9رشدداخلی 4389-4339های% بینسالهای1/9و %2444-4339 بین9/1و %

.))2443.)سازمانگردشگریجهانی)2444-2448هایسال

 است؛ این توزیعتواندمیروستاییگردشگریتوسعهآیاپرسشمهم برای راهی عنوان به

ساده در تلقیگردد؟ خانوارهایمناطقروستایی درآمد بهبود مزایایصنعتگردشگریو

گیریرفاهاقتصادیهروستاییازطریقتفاوتدراندازگردشگریترینشکل،تاثیراقتصادی

فعالیت وجود بدون درآمدی سطوح گربین وجودهای با درآمدی سطوح و دشگری

اگرصنعتگردشگریبتوانددرمناطقروستاییباهایگردشگریمشخصمیفعالیت شود.

عملکردنبهصورتمشارکتگستردهدرفرایندتوسعهروستاییتوسعهیابد،دراینصورت

شدهتاباگردد.دراینمطالعهسعیمیاثراتصنعتگردشگریبربهبودتوزیعدرآمدتقویت

هایکلیدیاقتصاداستفادهازتکنیکپیوندهایپسینوپیشینجایگاهگردشگریدربینبخش

 ایرانرتبهبندیگردد.



 مباني نظري تحقیق

 مفهوم گردشگري روستایي

هایعمدهاقتصادجهانیاستوعنصرمهمبرایتوسعهاقتصادیبهگردشگرییکیازفعالیت

تول دلیلتاثیرآنبر و بهبود زیرساختایداشتغال، صادراتوهارائه تولیددرآمدمالیاتی، ،

دستی)معرقکاری، حفظصنایع نقشمهمیدر گردشگران صلحجهانیاست، در تسریع

چکشزنی)میخزنیرویمس(،ابریشموفرشدستبافت،بناهایتاریخیومعماریداشتهاند.

                                                                                                                                                                                 

1 .January 2003 
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م کشورهای در روستایی گردشگری اروپامفهوم در است. متفاوتی معانی دارای ختلف

گردشگریروستاییمعموالبرایتوصیفگردشگریکشاورزی)گردشگریمبتنیبرمزرعه

هایگردشگریدرنواحیروستاییراشود،امادرصورتلزومهمهفعالیت(بهکاربردهمی

می بر توصیفمیدر و فنالندگردشگرگیرد در مثال؛ عنوان به بهکند. معموالً یروستایی،

یروستاییبهگردشگرانوتدارکموادغذاییدرروستاکنارهاست.هامعنیاجارهدادنخانه

جایی سیاحتدرمزارعخانوادگیاست؛ دراسلوواکیمهمترینقالبگردشگریروستایی،

می زندگی مهمان اتاق در و کشاورز خانواده همراه به مهمان مهمکه یونان در ترینکند.

خدماتگردشگریروستاییتأمینمحلاستراحتوصبحانهاستکهشاملمنزلروستاییبا

(درمجارستانگردشگریدهکدهایرایج4989لوازمسنّتیآنوصبحانهسنّتیاست.)دربان،

برایروستاهایتوریستیوجودداردکهفقطبهفعالیت وخدماتاستواصطالحیویژه ها

هدرروستاهااشارهداردودرواقع،حاکیازنوعیگردشگریارزاندرآنجاتدارکدیدهشد

در شدن درگیر فعالیتو یا گردشگرکشاورزی برای چندان استکه دیگری محلی های

معمولنیست.درهلند،گردشگریروستاییبهمعنیچادرزدندرمزرعهاست،کهدرمسیر

فعالیت با مزارع قامجاور نظیر خوردههایی پیوند سواری اسب یا روی پیاده سواری، یق

4(4333مردوچومیله،است.)

می گردشگریروستایی، از شده تعاریفذکر به توجه با اینصورت، گردشگریدر توان

فعالیت کلیه به تواند می روستایی گردشگری تعریفکرد: گونه این نیز را وروستایی ها

بهوسیلهکش مردمودولتخدماتیگفتهشودکه استراحتوجذباورزان، برایتفریح، ها

فعالیت نیز و نواحیروستاییصورتمیگردشگران در گردشگران وسیله به گیردهاییکه

نمی کشاورزی گردشگری شامل تنها و شود، فعالیتگفته همه بلکه کهشود، را هایی

می انجام روستایی مناطق در میگردشگران بر در وگیرد.دهند، فرهنگی گردشگری

مجموعه زیر دیگر از طبیعی میگردشگری محسوب روستایی گردشگری شود.های

(4981)افتخاری،

 

                                                                                                                                                                                 

1.urdoch & Miele, )1999) 
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 مزایاي اقتصادي گردشگري روستایي در مناطق روستایي 

 رآمد و توسعه اقتصادي در روستاهابهبود توزیع د

توزیعدرآمدچهدرمناطقشهریوچهروستاییموردتوجهوی اینامروزه ایقراردارد. ژه

یاقتصادیبهخوداختصاصدادههایتوسعههایاخیرجایگاهیویژهدربحثموضوعدرسال

ازتوزیعدرآمدتشریحچگونگیسهمافرادیککشورازدرآمدملیومیزان منظور است.

بهعبارتیدیگر،توزیعدرآمددرجهنابرابرینابرابریدرآمددریککشورمی موجودباشد.

(4389کند.)مایکلتودارو،میبیندرآمدیککشورراتوصیف

هایکالنهادرسیاستگذاریاهمیتایجادتوزیعدرآمدمتعادلیکیازاهدافمهمدولت

فقرزدااقتصادیمی صنایع طریق از درآمد عادالنه توزیع و ایجاد لزوم دلیل همین به باشد.

رابههمراهداشتهباشد(موردتوجهسیاستگذارانتوسعه4)صنایعیکهرشداقتصادیفقرزدا

کندصنعتیکیازمهمترینصنایعیکهکمکبهبهبودتوزیعدرآمدمیباشد.اقتصادیمی

است.گردشگریبویژهگردشگریروستایی

تواندمنجربهکاهشیاجتماعیبهتنهایینمیهاگذاریدردههگذشتهدیدهشدهکهسرمایه

رشودواینرشدبهنسبتبرابردرمناطقروستاییعلیرغممزیتنسبیپاییناست.بنابراینفق

فعالیت ترویج ارتقای و روستائیان نیازهای معضالت، به غیرسیدگی اقتصادرهای کشاورزی

روستاییموردنیازواقعشد.دراینراستاگردشگریروستاییبهعنوانیکفعالیتجدیدو

گردشگریروستاییابزاریبرایتوسعهاقتصادیهمهمکملبخش کشاورزیرونقگرفت.

توانبهبرخیازمیجانبه)زیربناها،ارتباطات،خدمات(درمناطقروستاییشد.دراینراستا

بودندودرحالحاضرتبدیلبه مناطقروستاییکهزمانیدچارکاهششدیدجمعیتشده

اشاره اند گردشگریشده آفریقاکرد:مقصد کنیا ،2در تانزانیا9در در در1، و بوتسوانا در ،

ازمعروفترینمواردهستند.9آفریقایجنوبی

                                                                                                                                                                                 

1 . Pro-Poor Growth 
2  . Massai-Mara 
3 the Ngorongoro Crater 
4 .the Okavango Delta 
5 .Kruger National Park 
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محدودیت معضالتیهمچونبیکاریباال، با که درروستاها توسعهصنعتگردشگریبویژه

انوریدربخشکشاورزی،فقدهایروستایی،پایینبودنسطحبهرهمنابعدرآمدی،مهاجرت

 است. برخوردار اهمیتفراوانی از هستند مواجه خدماتی و رفاهی اینزیربناهای بایداز رو

هایتوسعهگردشگریبهعنوانیکاستراتژیاقتصادی،اجتماعی،فرهنگیفراهمشود.زمینه

صنعتگردشگریباخصایصیمنحصربهفرد،دارایویژگیهاییاستکهفرایندفقرزداییرا

ند.اهمیترویکردعدالتمحورانهدرتوزیعامکاناتوخدماتوهمچنینایجادکمیهدایت

شود.هایاصلیتوسعهاقتصادیوفقرزداییمحسوبمیبرابریدرتوزیعدرآمدازمشخصه

4(2444)اشلیومکسول،



 تجربه صنعت گردشگري در اقتصاد کشورهاي در حال توسعه:

درصد(ازبازاربینالمللی94سعهسهمکوچکی)حدوددرحالحاضرکشورهایدرحالتو

گردشگریرادراختیاردارند،درعینحالسهمآناندراینبازارهموارهدرحالرشداست.

سالیانه4334ورودگردشگرانبینالمللیدرکشورهایدرحالتوسعهبهطورمتوسطازسال

درصدیکلگردشگراندرسراسرجهان6/1درصدرشدداشتهواینرقمنسبتبهرشد9/3

 گردشگری صنعت از حاصل درآمد است. تأمل صادراتی44قابل درآمد کل از درصد

می تشکیل را توسعه حال درکشورهایدر ناخاصداخلی تولید در گردشگری سهم دهد.

9کشورهایمختلفاز 9تا تا متفاوتاس29درصددرنپالوکنیا تودرصددرجامائیکا

 بین اشتغال 6سهم اهمیت1تا است. شده برآورد جنوبی آفریقای و هندوستان در درصد

اقتصادیصنعتگردشگریدرکشورهایمختلفتاحدودزیادیمتفاوتاست،بااینوجود،

گردشگری صنعت فیجی، در مثال؛ عنوان به گردشگری صنعت به وابسته اقتصادهای در

درصدازکلدرآمد26رود،)میاشتغالبهشمارترینمنبعتجاریبزرگترینمنبعارزیومهم

2(4331)اوپرمنوسانگچون،درصدتولیدناخالصداخلی(.46حاصلازصادراتو

                                                                                                                                                                                 

1  . Ashley and Maxwell,2001 
2  . Chon 1997 .MartinOpperman, Sung 
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 ها مواد و روش

 ماتریس حسابداري اجتماعي از استفاده با بخشي بین پیوندهاي تحلیل تکنیک

نامشپیداستمیزا از نشانمعنیپیوندهمانطورکه نوابستگییکبخشبهبخشدیگررا

اینوابستگیمیمی برایآندهد، کنندگینهاده تهیه تواندبصورتوابستگییکبخشبه

بخشباشدویابصورتوابستگیازجهتنحوهتوزیعکاالهایتولیدشدهتوسطآنبخش

قاضا(وپیوندهایپیشینیطرفتهاباشد.پیوندهادوگروهعمدهدارند:پیوندهایپسین)پیوند

یطرفعرضه(.ها)پیوند

اقتصادهایبخشدیگربهبخشیدنتحرکدرهابخشبالقوۀظرفیتپیشینوپسینپیوندهای

عنوانبهباشندمیپیشینوپسینارتباطاتبیشتریندارایکهاقتصادیهایبخشلذاوباشندمی

شوندمیشناختهاقتصادکلیدیهایبخش ترینقویدارایکههاییفعالیتدیگریانببه.

گردندمیتلقیاقتصادکلیدیهایبخشهستند،وپیشینپسینارتباطات منابعتمرکزبازیرا.

سرمایهوکار)تولیدی موجباتبخشایندر( واقتصادیهایبخشسایرترسریعرشدها،

بهطورکلی،اثرهایننوعپیوندا.گرددمیفراهمملیوکالنسطحدراقتصادیتوسعهورشد

دهد.هایمختلفاقتصادنشانمیتغییراتتقاضاینهاییرابرسیستمساختارتولیدیبخش



 شاخص پیوند پسین

ازنسبتجمعهزینه هایواسطهایبخشبرکلستاندهشاخصپیوندپسینبرایهربخش،

، است؛پیوندپسینمستقیمبخشمحاسبهمیشود.سهنوعپیوندپسینقابلمحاسبه

وپیوندپسینمستقیموغیرمستقیمنرمالشدهپیوندپسینمستقیموغیرمستقیم

=است.Aامجمعستونیماتریسjپیوندپسینمستقیمبخش) . 

پیوندووابستگیدهدبخشبزرگترباشدنشانمیههرچ برایتامیننهاده

بخش با بیشتر  غیرمستقیم و مستقیم پسین پیوند دارد. دیگر  1های

امافزایشدهدبرایاینکهیکواحدتقاضاینهاییبخشنشانمیاست،اینپیوند

هایدیگربهطورمستقیموغیرمستقیمنیازاست،درواقعیابدبهچهمیزانازتولیداتبخش

دهد.آنشاخصیکهازهمهبزرگتراستموردنظراست.وابستگیرانشانمی



 043 های کلیدی اقتصاد  توزیع درآمد گردشگری روستایی بین بخش

 

  141 

 

یپسینبهصورتمتوسطجمعستونیماتریسمعکوسلئونتیفبهمتوسطکلاقتصادهاپیوند

آید:میکههمانپیوندهاینرمالشدهاست،بهصورتزیربدست



،ماتریسمعکوسلئونتیفاست،هرعنصرماتریسکهدرآن

یموردلزومبراییکواحدازتقاضایهااماستکهدادهافزایشدرتولیدصنعتنمایانگر

است.درصنعتنهایی ایجادشده مستقیموام واقعمتوسطنیازهایواسطه فوقدر رابطه

غیرمستقیمهرفعالیترابهمتوسطکلنظاماقتصادیبهازایافزایشیکواحدتقاضاینهایی

دهد.نشانمی

داردمیبیانودهدمینشاندیگرهایبخشبهرابخشهروابستگیپیوندپسینمیزانشاخص

عنوانبهراهابخشسایرمحصوالتازمقدارچهتولیدواحدهربراینظرموردبخشکه

بهبیاندیگر،اینشاخص،مبینشدتواندازهپیوندهای.کندمیمصرفایواسطههاینهاده

 با نظر ازآنهایاقتصاددرزمینهخریدنهادهدیگربخشبخشمورد اینهاهایواسطه ست.

ایموردنیازهربخشبهتولیدکلآنبخشبدستیواسطههاشاخصازنسبتمجموعهزینه

هابخشسایردراستفادهبرایرابخشیکمحصولعرضهمیزانپسین،پیوندآید.شاخصمی

بخشیکستاندۀبهبخشهاسایرنیازمندیسنجشبرایمعیاریبهترعبارتبهودهدمینشان

باشدمیخاص آندرگذاریسرمایهباشد،بزرگتربخشیکدرشاخصاینچههرلذا.

شماربههابخشسایرتوسعهمحرکآن،توسعةوبودهبرخوردارباالتریاولویتازبخش

.شودمیتشکیلمستقیمغیرومستقیمارتباطبخشودازپسینپیوستگیضرایب.آمدخواهد

نظامبررابخشهرنهاییتقاضایتغییراتمستقیمبخشیاثرپسین،مستقیمپیوستگیضرایب

دستبهفنیضرایبماتریسعناصرستونیازجمعکهدهدمینشاندیگرهایبخشتولیدی

ضریبمجموعنماییم،محاسبهرایفلئونتمعکوسماتریسعناصرستونیجمعچنانچه.آیدمی

.آیدمیبدستمستقیمغیرومستقیمپیوستگی
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اینشاخصبرایبادیگربخشهمانشاخصپیوندپسینبخشدررابطهفوق هاست.

یلئونتیفبرجمعکلیفنهاامماتریسضریبازتقسیمنمودنجمعستونبخشیمانند

باشد،بخشمزبوردرمقایسهباآید.حالاگریاینماتریسبهدستمیهاستون

بابخش هایدیگردرزمینهخریدنهادهواسطهازآنهامیانگینصنایعدیگر،ارتباطبیشتریرا

اگر اما  پیوندونهادهدارد. هایدیگردرفادهشدهازبخشیواسطهاستهاباشد،

هاکمتراست.ازمتوسطکلبخشبخش

 شاخص پیوند پیشین

دهدکهمحصولنهایییکبخش،بهچهمیزاندرنشانمیبخشهربرایپیشینپیوندشاخص

میبخش استفاده واسطه نهاده عنوان به دیگر استکههای این دهنده نشان واقع در شود.

بهتبعبحثیکهدرپیوندبخش نیازدارند. هایدیگراقتصادیچقدربهبخشموردمطالعهما

مستقیم پیشین پیوند است؛ محاسبه قابل پیشین پیوند نوع سه داشتیم، پیوند(پسین ،

  غیرمستقیم و مستقیم پیشین شده نرمال غیرمستقیم و مستقیم پیشین پیوند و

.   یکاست. از تعریفکوچکتر بر بنا که

پیوندپیشینمستقیموغیرمستقیمنرمالشدهبراساسمبادالت بزرگترازیکاست.

بهصورتزیراست:جاریبینبخشی



اینهاماتریسضریبکهدرآن نشانشاخصیمعکوسلئونتیفاست.

تقاضایموردایواسطهکاالیعنوانبهنظرموردبخشمحصوالتازدرصدچندکهدهدمی

گیردمیقرارهابخشسایر عنوانبهداقتصاهایبخشسایردربخشیکتولیداتچههر.

بیشترنیزبخشآنپیشینپیوندشاخصگیرد،قراراستفادهموردبیشترایواسطههاینهاده

بیشتراقتصادیهایبخشسایررشدازنظرموردبخشرشدکهگفتتوانمیوبودخواهد

دهدکهمحصولنهایییکبخش،بهچهمیزاندردرواقعاینشاخصنشانمیپذیرد.میتأثیر

ضرایبهایدیگربهعنواننهادهواسطهاستفادهمیخشب بخشدوازپیشینپیوستگیشود.
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ومحاسبهبهپیشین،مستقیمپیوستگیضرایبشود.میتشکیلمستقیمغیرومستقیمارتباط

تغییراتمستقیمآثارواقعدرپردازد.میپیشینهایپیوندروشبهکلیدییهابخششناسایی

سطریجمعازکهدهدمینشانباالدستیبخشتولیدینظامبررادستیپایینهایبخشبالقوه

آیدمیدستبهتولیدضرایبماتریسعناصر معکوسماتریسعناصرسطریجمعچنانچه.

دستبهپیشینمستقیمغیرومستقیمپیوستگیضریبمجموعنماییم،محاسبهراتولیدضرایب

سایرتولیدازاستفادهبرایرابخشیکتقاضایمیزانپیشینپیونددرواقعشاخص.آیدمی

درگذاریسرمایهباشد،بزرگتربخشیکدرشاخصاینچههرلذاوسازدمیمعینهابخش

هابخشآنرونقنمودهوموجباقتصادیهایبخشسایرنصیبرابیشتریمنافعبخشآن

شدخواهد . نمودن تقسیم از پیشین ماتریسضریبشاخصپیوند ردیفی فنیهامجموع ی

اگرمیبهدستهالئونتیفدربخشموردنظربرمجموعکلردیف باشد،آید.

متوسطکلبخشمی با مقایسه در گرفتکه محصولبخشهاتوانچنیننتیجه مصرف،

بهعنواننهادهواسطهدربخش باشد،عکساینگرهایدیگرداردوابیشتریرا

قضیهصادقاست.

بخش پیوندها کمکاین میبه شناسایی کلیدی یکاقتصادهای اقتصادی ساختار و شود

شودکههمازطرفعرضهوهمازطرفگردد.بخشکلیدیبهبخشیگفتهمیمیمشخص

(بهمنظور4بزرگترازیکباشد.جدول)وتقاضاباالترینپیوندراداراباشد.یعنی

رود:میهایکلیدیبهکارشناساییبخش


هایكلیدیاقتصاد(:جدولمربوطبهشناساییبخش1جدول)

  
 پیوند 

 برش کلزدت )م اک( از نظر عرضه بخش کلیدي
 

 اش  ظا ققمضم برش کلزدت بخش کامالً غیر کلیدي
 





 4931،  بهار 14سال سیزدهم،  شماره فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری،   046

 

هایاقتصادیبرنامهریزاناستبخشاولاست،تابتوانندتغییراتدربخشآنچهکهموردنظر

بخش شناساییکنند. صورتمقطعیقابلبررسیرا به هم و طولزمان هایکلیدیهمدر

است.

 اجتماعي حسابداري ماتریس در درآمد توزیع بررسي

دهدنشانمیراهاحسابازایمجموعهواستمربعیماتریساجتماعیحسابداریماتریس

تولیدییهافعالیتبینراایهزینهودرآمدییهاجریانکه مؤسساتتولیدعوامل، و

اقتصادیواجتماعینهادهای) نمایدمیتوصیف( طریقازپولیرایهاجریانماتریساین.

(هاستون)هامجموعهزینهکهطوریبه،دهدمیانجام(درآمدها)هاردیفو(هاهزینه)هاستون

هاردیف)هادریافتیو کهاستمدلهاییجزءاجتماعیحسابداریماتریس.باشندمیبرابر(

رواینازوبرگفتهدررااقتصادیواجتماعینهادهایوتولیدعوامل،تولیدییهاتمامبخش

آوردمیفراهمملیدرآمداجزاءمطالعهبرایجامعیساختار چگونگیشکلمدلایندر.

نشاناینماتریسمثالبرایشود.میمشخصموجودهایحسابهزینهودرآمدجریانگیری

هزینهچهدروگرفتهشکلچگونهتولیدهایفعالیتدرآمدکهدهدمی .شوندمیراهی

دستبهمنابعیازچهراخوددرآمددولتوخانوارهاجملهازاجتماعیواقتصادینهادهای

نمایندمیمصرفاموریچهدرراآنوآورندمی میدیگرسویاز. درآمدکهدهدنشان

دروآمدهدستبههایینسبتچهباوییهابخشچهازتولیدعوامل نهادهایبینچگونه

گرددمیتوزیعاقتصادیواجتماعی برتنهاکهستانده-دادهجدولخالفبربنابراین.

نهادهای،تولیدهایبربخشعالوهاجتماعیسابداریحماتریس،استمتمرکزتولیدارتباطات

چگونگیوبرگرفتهدرراعواملتولیدو(هاشرکتودولت،خانوارها)اقتصادیواجتماعی

ازکاملتریوبیشترجزئیاتمدلیکهچنینبطوری،دهدمینشانراآنهادرآمدتوزیعوایجاد

اختیاردرستانده-دادهجدولوکالنیاقتصادسنتیهاروشبامقایسهدررادرآمدتعیین

گذاردمی ماتریسضرایبتجزیهازروایناز. آثارمطالعهبرایاجتماعیحسابداریفزاینده

.شودمیاستفادهدرآمدیتوزیع
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 ها جمع ورودي

 

 حسابهاي برونزا

 

 ها جمع ورودي

  ها ورودي

 

 

  ها خروجي

 

 

 

 (2) 

 

(1) 

  ناهمت رروحسمب

 

 

 

 

(6) 

 

(2) 

 همت باو ناحسمب

 

  

 

 

 

 هم  نع تاو  

 



درجدولفوقکلیهحسابهایماتریسحسابداریاجتماعیبهدوحسابکلیدرونزاوبرونزا

سازماندهیشدهاست.حسابهایدرونزاعبارتانداز:حسابتولید،4،2،9،1درچهارناحیه

هاییداخلیجامعه)خانوارهاوشرکتها(.حسابهانهادحسابعواملتولیدوحسابجاری

یغیرمستقیموهابرونزاعبارتنداز:حسابدولت،حسابسرمایه،حسابدنیایخارج،مالیات

هایارانه اینجدول، در مبادالتجاریبینحساب. کلیه استو هاییکماتریسمربع

جمعستونیماتریسیکبردارستونیواحداست.وجمعتقاضایواسطه

دهد.رانشانمی4هایدرونزادرناحیهتعدادحسابیهاواندیساست.عناصرآن

9،4،2

وعناصرآنکند.میهایبرونزارابیانحساب،ماتریساقالمتزریقی2درناحیه  

است.9،2،4است.بهطوریکه

درآمدحساب  میجمع نشان را هایدرونزا آن عناصر درآمددهد. جمع استکه

بیانحسابدرونزای میامرا هایبرونزایحسابهاماتریساقالمنشتی9درناحیهکند.

استبهیکبردارسطریواحداست.عناصرآناستواست.جمعستونیآن

4،2،9طوریکه است. اقالمنشتیسهحسابدرونزا ،مبادالتبین1درناحیهاست.
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باحسابحساب بیانهایبرونزا را بهصورتیکقلمپسماندمیهایبرونزا کند،کهمعموالً

شود.نشاندادهمیهایدرونزاوعناصرآنباجمعهزینهحسابشود.محاسبهمی

 جمعو ترتیب، نشاندرآمدوجمعهزینهحساببه را درمیهایبرونزا بنابراین، دهند.

)درآمد ورودی اقالم جمع اقتصادی، حسابداری یاهاچارچوبنظام حسابدرونزا هر  ی(

خروجی)هزینه اقالم جمع با باید یعنی:هابرونزا باشد؛ برابر مالی یکسال در آنها ی(

(4981باشد.)بانویی، و
 جج

 هاي تحقیق یافته

 تحلیل پیوندهاي پسین و پیشین و تعیین بخش کلیدي در اقتصاد

کمکماتریسمعکوسلئونتیف به شد گفته که پیشینمیهمانطور پیوندهایپسینو توان

بایکدیگرنشانداد،بدینمنظوربابخش معکوسسماتریعناصرستونیجمعهایاقتصادرا

آید.اینشاخصبیانگراثراتمستقیمومیشاخصپیوندپسینبدستبخشهربرایلئوتیف

هایدیگرتولیداتبخشبرنظرموردبخشدرتقاضاینهاییواحدغیرمستقیمافزایشیک

باشدمیاقتصاد هایبخشستاندهازاستفادهکهدهدمینشانمذکورشاخصبهتربهعبارت.

بهاقتصادهایبخشتماممتوسطبامقایسهدرنظر،موردبخشدرواسطهنهادهنوانعبهدیگر

باشدمیمیزانچه دیگربانظرموردبخشپیوندهایاندازهمبیّنشاخصایندیگربیانبه.

باشدمیهابخشآنازایواسطهیهانهادهخریدزمینهدرهابخش شاخصهرچهروایناز.

تریبرجستهمذکورازطرفتقاضاداراینقشبخش،باشدبزرگترخشبیکبرایمذکور

جدولمیکشوراقتصاددر 2)شمارهباشد. شاخصمحاسبهنتایج( پسین رتبهوپیوند

درماتریسحسابداریاجتماعیبخش.دهدمینشاناینشاخصاساسبررااقتصادهایبخش

بخش ادغام از خدماتایجادهنقلوحملهایخدماتگردشگری نقلوحملمسافر،

خدماتراهبامسافر خدماتهایاقامتگاهآهن، ونوشیدنیوغذاصرفیهامحلعمومی،

هوائیبدستآمدهاست.نقلوحملخدمات
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آناساسبراقتصادهایبخشرتبهوپیوندپسینشاخص–2جدول

 رتبه شاخص پیوند پسین نام بخش بخش

 2 261/2 کشمورشت 7

  220/2 م د  2

  228/2 باق 3

  681/2 آب 4

  288/2 تمش 5

 1 616/6 هنمیع وابسخه به کشمورشت 6

  122/2 سمیا هنمیع 1

 3 171/3 تار گات 8

 6 681/2 یند  راوش و تار  راوش 9

  112/2 تدممت حنف و  قف بمر 70

 0 620/2 ارقبمطمت 77

  181/2 تدممت ممل  72

  128/2 قوس هتدممت ق قزر و  73

 6 628/2 تدممت هن خ  74

  612/2 تدممت ا خنمی  و راهنگ  75

  262/2 قممزپ ا خنمی  76

  661/2 آموشش 71

 2 012/2 بهدا ن و ررمم  78

  626/2 تدممت امنزن و ررمع مل  79

  228/2 سمیا تدممت 20

یتحقیقهامنبع:یافته
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بزرگتربخشپسینپیوند،(2)شمارهجدولمطابق کشاورزی به وابسته سایرازصنایع

برابرواقتصادهایبخش باشدمی141/1با کشاورزیوصنعتصنایعمذکور،بخشازپس.

اختصاصبهرابعدییهاگردشگریرتبه اثر.انددادهخود دهنده نشان  واقع در اینرقم

درواحدافزایشیک نهایی بخشتولیداتسایبرگردشگریبخشتقاضای اقتصادر های

باشدمی عبارت. پیوندپسینبهتربه از ستاندهازاستفادهکهدهدمینشاننتایجبدستآمده

تماممتوسطبامقایسهدرگردشگری،بخشدرواسطهنهادهعنوانبهدیگرهایبخش

برمیزانچهبهاقتصادهایبخش بخششاخصاساساست. تامینهایمذکور، ارتباطاتو

.باشندمیداراراهارتبهترینتماعیپائیناج

شود،برایمحاسبهشاخصپیوندپیشینازماتریسمعکوسضرایبمستقیمستاندهاستفادهمی

بدستمی پیشینرا اینماتریسشاخصپیوند سطریعناصر هرجمع یکاندازهدهد. که

بیشترآنپیشینپیوندشاخصکند،تولیدبیشتریواسطةنهادههایدیگربخشسایربرایبخش

دارای طرفعرضه از بخشمذکور .باشدمیکشوراقتصاددرتریبرجستهنقشاستو

ایناساسبررااقتصادهایبخشرتبهوپیشینپیوندشاخصمحاسبهنتایج(9)شمارهجدول

.دهدمینشانشاخص
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آنساسابراقتصادهایبخشرتبهوپیوندپیشینشاخص–9جدول

 رتبه شاخص پیوند پیشین نام بخش بخش

 2 261/0 کشمورشت 7

 6 221/2 م د  2

  228/1 باق 3

  266/1 آب 4

  122/1 تمش 5

 6 228/6 هنمیع وابسخه به کشمورشت 6

 1 226/2 سمیا هنمیع 1

 2 202/0 تار گات 8

  268/2 یند  راوش و تار  راوش 9

 2 600/2 تدممت حنف و  قف بمر 70

  212/1 ارقبمطمت 77

 0 202/2 تدممت ممل  72

  122/1 تدممت ق قزر و قوس ه 73

  122/2 تدممت هن خ  74

  610/1 تدممت ا خنمی  و راهنگ  75

  122/1 قممزپ ا خنمی  76

  116/2 آموشش 71

  862/1 بهدا ن و ررمم  78

  221/1 تدممت امنزن و ررمع مل  79

  680/1 سمیا تدممت 20

یتحقیقهامنبع:یافته

واقتصادهایبخشسایرازبزرگترسایرصنایعبخشپیشینپیوند،(2)شمارهجدولمطابق

باشدمی111/3بابرابر رابعدییهارتبهگردشگری،صنعتوکشاورزیصنایعآن،ازپس.

انددادهاختصاصخودبه خدماجتماعیتامینهایبخشمذکور،شاخصاساسبر. اتو
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(همانطورکهگفتهشدبخشی4طبقجدول).باشندمیداراراهارتبهترینتوسعهپائینوتحقیق

نسبتبهدیگربخش باشد،بخشکلیدیکهباالترینپیوندپسینوپیشینرا هایاقتصاددارا

پیوندپسینوپیشین،صنعتگردشگرییهاشاخصازاستفادهبادرنتیجهشود.محسوبمی

شود.کشورمحسوبمیاقتصادکلیدینخستبخشسهجزو

 بررسي اثرات توزیع درآمدي بخش گردشگري در خانوارهاي روستایي

اجتماعیحسابداریدرآمدازماتریسفزایندهضرایببایددرآمدتوزیعاثراتبررسیبرای

هاخانوارتولیدواملعوتولید،یهافعالیتبرآثاراینشدهبیانمدلازاستفادهباسپسوتجزیه

ازراخوددرآمددهدخانوارهاماتریسحسابداریاجتماعینشانمی.گیرندقراربررسیمورد

نشانمیدیگرسویاز.نمایندمیمصرفاموریچهدرراآنوآورندمیدستبهمنابعیچه

بینچگونهدروآمدهدستبهنسبتهاییچهباوییهابخشچهازتولیدعواملدرآمدکهدهد

.میگرددتوزیعاقتصادیواجتماعینهادهای

ضریبفزایندهدرآمدخانوارهایروستایی-4جدولشماره

خدمات حمل ونقل                     کل اقتصاد                                      خانوار روستایي                      صنعت گردشگري

 صادرات کاال   

 072/0 033/0 072/0 020/0 جک اولپن

 024/0 060/0 024/0 039/0 پنجک دوم

 038/0 70/0 031/0 067/0 پنجک سوم

 055/0 749/0 055/0 089/0 پنجک چهارم

         45/0 75/0 243/0 پنجک پنجم

762/0 

یتحقیقهامنبع:یافته
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در.دهدمینشانراهابخشنسبیدرآمدبریکواحدتقاضاینهاییتغییرنتایج(1)جدول

گویدباافزایشیکواحددرتقاضاینهاییبرایکاالهایهربخشچقدربرایهرمیواقع

ایجاد درآمد ازمیخانوار آمده بدست روستایی خانوارهای درآمد فزاینده ضریب گردد.

سایرگروههایدرآمدیاست. از پنجکپنجمدرآمدیبیشتر ماتریسمعکوسلئونتیفدر

باشد.ازسویدیگرایجادکپنجمشاملگروههایپردرآمددرخانوارهایروستاییمیپنج

میانپنجک نسبتبههادرآمددر یدرآمدیدرخانوارهایروستاییدربخشگردشگری،

بخشخدماتحملونقلوصادراتکاالدرهمهگروههایدرآمدیبیشتراستواینامر

یدرایجاددرآمدبرایخانوارهایروستاییاست.نشاندهندهاهمیتصنعتگردشگر


 گیري  نتیجه

درادبیاتاقتصادتوریسمگردشگریروستاییبهعنوانفرآیندیدرتوسعهروستاییدرنظر

یتوسعهمنطقهایومحلیامکانتوزیععادالنههاتوانددرقالبسیاستمیشودکهمیگرفته

درمنا طقروستاییایجادنمایدنتیجهاینفرآیندبهبودکیفیتخدماتوتسهیالتعمومیرا

ودرنتیجهپایداریمعیشتخانوارهایروستایی بهشهرها زندگی،کاهشمهاجرتروستاها

برایناساسدررویکردهایجدیدتوسعهروستاییبرجایگاهگردشگریخیلی خواهدبود.

تاکیدشدهاست.

آثاراحتمالیآنرا،یمختلفهاایلندپیشازاعمالسیاستگذاراناقتصادیممعموالًسیاست

هاییازآندربینیونتایجآنراتجزیهوتحلیلکنندودرصورتنامطلوببودنجنبهپیش

سیاستهاسیاست که موجبمیشود اینامر بهعملآورند. تجدیدنظر گذارانویمزبور

بینی،ازقدرتپیشفرآیندکارگیرنشدهودرافلغهایمختلفاقتصادیکشورمجریانبخش

باشند برخوردار کنترل و روش. و ابزارها تبعاتسیاستهااما و برایارزیابیآثار یهاییکه

وباشدفمی،متفاومختلفبکاربردهمیشوندباتوجهبهاهودافموردنظروماهیتمطالعات

بایددرانتخابابزارهانهایتبرایناساسارند.هاییرادومحدودیوتمزایاهریکازابزارها

باشند. تورشبرخوردار حداقل از بدستآمده نتایج تا آورد عمل به بهدقترا توجه با

هاوبازارهایمختلفاقتصادیازهمدیگر،ضروریاستآثارتاثیرگذاریوتاثیرپذیریبخش
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هایمختلفاقتصادیموردازارهاوبخشهایاقتصادیبادرنظرگرفتنتعامالتکلیهبسیاست

تجزیهوتحلیلقرارگیرد،چراکهباتاثیرپذیرییکیازمتغیرهایاقتصادیبهجهتتعامالت

دراینراستادراینمقالهسعیگیرد.سیستماقتصادیتحتتاثیرقرارمیهمهمتعدددراقتصاد،

یهایروستاییبربهتفکیکزیربخشبراینشدکهاثراتتوزیعدرآمدیناشیازگردشگر

اقتصادیبااستفادهازماتریساجتماعیواقتصادیپرداختهشود.

خانوارهایروستاییفزایندهضرایببرآوردنتایج نشانتجزیهودرآمد بیندرکهدادآنها

وخشبدرخوداشتغالایجاددرباالپتانسیللحاظبهنهتنهاگردشگریتولیدیبخشبخشهای

آثارازتوجهیقابلبخشآنکهبهدلیلبلکه،استتوجهخوردراقتصادیبخشهایسایردر

ظاهربخشاینتوسعه روستایی خانوارهای درآمد ایجاد گرددبر می باالییاز، اهمیت

استبرخوردار واقعیتاینکنندهبازگونیزفزایندهدرآمدیضرایببرآوردنتایجعالوهبه.

درآمدخانوارهایروستاییافزایشدرباالییتوانتنهاگردشگرینهسعهبخشتوکهاست

وهایگروهبرایدرآمدایجادجهتازبلکهدارد کاهشوروستاییدرآمدمتوسطکم

.میباشدنسبتبهبخشخدماتحملونقلوصادراتکاالدارایاولویتدرآمدیشکاف

جایگاه خوبی به نتایج این بخشریگردشگبخش سایر بین در بهرا اقتصادی ویژههای

معضلبیکاریونابرابریتوزیعدرآمدهایصنعتی،ازلحاظپتانسیلباالدرکاهشزیربخش

برایهدایتکارایسرمایهدرتوسعهبخشهایتواندراهنماییسازد.ایننتایجمیآشکارمی

درجهتدستیابیبهبخشییزانکشوررارگزارانوبرنامهباشدوبدینترتیبسیاستاقتصادی

اهدافبرنامه پیشنهاد.بخشدیارییتوسعههااز دستآمده نتایجبه به توجه کهمیبا شود

سرمایهگذاریدربخشخدماتوبویژهسرمایهگذاریدربخشگردشگریبهطورعامو

اولویتسیاست خاصدر طور گیردهاگردشگریروستاییبه اینمیانیدولتقرار در و

نواحیروستایییکیاز نقلمناسبدر امکاناتارتباطیوحملو بهداشتو مراکز ایجاد

مهمتریناقداماتدرراستایفرآیندتوسعهروستاییخواهدبود.
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