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  كشاورزی هایفعالیت توسعهبندی اولویت 

 ایران در اشتغال رشد هدف با

 1اهلل سالمی، حسن مافی، وحیده انصاری، غالمرضا پیکانی، تکتم محتشمیحبیب

   1397/10/30تاریخ پذیرش:1397/07/17                                                                            تاریخ دریافت:

 چکیده
گذاري شده در دار كشاورزي براي دستیابي به رشد اشتغال هدفاولويت هايفعالیتتعیین  هدف با اين بررسي
ريزي رياضي الگوي برنامه در اين راستا، .است شده انجامسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور تو برنامه ششم

اهداف كالن افزايش تا  هدشتلفیق تماعي آمیخته اتريس حسابداري اجم الگوي بااي بخش كشاورزي منطقه
 يالگوبا استفاده از اين . ارتباط داده شودهاي كشور( )استاندر سطح خرد تولیدي هاي منابع محدوديت به اشتغال

باشند و براي توسعه مياولويت براي  ها داراياستاندر كدام ها و فعالیتكدام  دكرمشخص توان ميتلفیقي 
 اشتغال رشد آرمان تحقق براي دهدمي نشان بررسي اين نتايج موثرند.بیشتر  ملي رشد اشتغال هدف بهدستیابي 

رشد  درصد 4/4 معادل ساالنه بايد ايران كشاورزي بخش كشور، ششم توسعه برنامه در شده بینيپیش درصد 9/3
 3/4 و 8/6 ،3/2 ،8/4 ترتیب به نیزپروري آبزي و دامي باغي، زراعي، هايزيربخش براي رشد اين باشد.داشته 
 1/0 رشد درصد و برنج با 3/8 رشد دهد در زيربخش زراعي، گندم بانشان مي بررسيهاي يافته .است درصد

هاي استان اند. در اين زيربخش،درصد بیشترين و كمترين اولويت را براي توسعه تولید به خود اختصاص داده
در زيربخش باغباني،  .هستندزراعي  هايفعالیت توسعه رايباولويت ين بیشترراي ادخوزستان، اردبیل و فارس 

درصد كمترين  3/0درصد بیشترين و محصول چاي با رشد  5/3 با رشد دارهاي هستهمیوهمحصول خانواده 
هاي فارس، مازندران و آذربايجان شرقي و غربي استاندر اين زيربخش،  اند.اولويت را به خود اختصاص داده

هاي باغداري در راستاي دستیابي به هدف رشد فعالیتدر توسعه گذاري اي بیشترين اولويت براي سرمايهارد
گوشت گاو دهد كه به توسعه تولید نتايج نشان مي دام، طیور و آبزيان هايفعالیترابطه با  در هستند.اشتغال ملي 

 گیالن، چهارمحال و بختیاري و ،خوزستان ،درانمازن بايد داده شود.كپورماهیان اولويت بیشتري نسبت به تولید 
هاي فعالیت. اما، براي توسعه هستند پروريآبزيهاي فعالیتهايي با بیشترين اولويت در توسعه استان لرستان

اين  بررسيشود. با توجه به نتايج اين نميهاي كشور ديده دامداري و مرغداري تفاوت چنداني بین استان
كه براي دستیابي به هدف رشد اشتغال در برنامه ششم توسعه، بازنگري در پرتفوي  آيديبدست مگیري نتیجه
 .باشدمي ضروري كشاورزي هايفعالیتجاري 

 .JEL: C61، C67، D24 بندیطبقه

  .اشتغال كشاورزي، تولید ،آمیخته اجتماعي حسابداري ماتريس ،رياضي ريزيبرنامه الگوي :كلیدی های واژه

                                                 
 رتیب: استاد )نویسنده مسئول(، دانشجوی دکتری، استادیار، دانشیار دانشگاه تهران و استادیار دانشگاه تربت حیدریه.به ت 1

Email: hsalami@ut.ac.ir  

http://www.iranianjae.ir/article_34571.html
http://www.iranianjae.ir/article_34571.html
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 مقدمه
 فقر، کاهش و زاییاشتغالخودکفایی،  ،غذا ینتام سیاست بر تاکید گذشته هایسال طی در

 پایه منابع پایداری و هامزیت به توجه بدون را ایران مختلف مناطق در کشاورزی هایفعالیت

های کشاورزی  های نادرست منابع و آمایش نامناسب فعالیتو موجب تخصیص داده گسترش

 هایاولویت گذشته، هایسیاست پیامدهای شدن مشخص با .(1315طاهری، ) استشده 

 و ایمنطقه هایفعالیت در بازنگری به ملزم را کشاورزی بخش ،فرابخشی قوانین در سیاستی

 الگوهای اصالح بر توسعه ششم برنامه قانون در که طوری به ده استکر منابع درست تخصیص

  .1ه استدش تاکید خاک و آب وریبهره ارتقاء هدف با ایهقمنط کشت

برای تحقق اهداف کالن  کشاورزی بخش هایفعالیت درست آمایش در آنچه به طور کلی

 بر کیدات با مستعد مناطقبرای  مناسب هایفعالیت شناسایی است، اهمیت دارایاقتصادی 

 پاسخگویی مستلزم مهم این شناخت است. اقتصادی هایبخش دیگر با آن صادیاقت پیوندهای

 است اولویت دارای ایران مناطق کدام در محصوالت کدام تولید که است بنیادی پرسش این هب

این بدان معنی است که  ؟گذارند اثر خود پیشین و پسین صنایع بر چگونه هافعالیت این و

ریزی یکپارچه ملی و نیازمند برنامهدر سطح ملی اشتغال رشد  مانندهدف کالنی دستیابی به 

بینانه به بخش کشاورزی و نگرشی فرابخشی است. این خود نیز نیازمند نگاهی واقع ای بامنطقه

های اقتصادی از یک سو و پیوندهای آن با دیگر بخشهای منابع تولیدی پیش رو از محدودیت

ای در دستیابی به اهداف کالن های منطقهظرفیتها و دن محدودیتکرسوی دیگر است. لحاظ 

از اجرایی  پیشاقتصادی تحقق این اهداف در اقتصاد کشور  مدهایپیااقتصادی و سنجش 

بینی اینکه آیا اهداف کالن تعیین شده اساسا دستیافتی هستند تر از آن پیشدن آن و مهمکر

 کشت و تولیدتوسعه  تعیین اولویتبه بیان دیگر تحلیلی فراگیر است.  الگوی هتوسعنیازمند 

 یقیتلف ییالگونیازمند ازی آثار کالن آن در سطح ملی سدر مناطق مختلف و شبیه کشاورزی

دن کرلحاظ  و از یک سو یکشاورز بخش یامنطقه هایتیواقع یرندهبرگ در کهاست 

برای تحقق  یاقتصاد یهابخش دیگر باهای کشاورزی فعالیت پیشین و پسین یهاارتباط

 این بررسیهدف اصلی  .باشداز سوی دیگر  اهداف کالن اقتصادی و در اینجا رشد اشتغال ملی

                                                 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی  ششم توسعه پنجساله قانون برنامه( 1315سازمان برنامه و بودجه کشور ) 1

 .الف، ت، ر یبندها 35 و 31مواد ایران. 
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ها و و تعیین فعالیت های مطرح شدهدن چنین بستری برای پاسخگویی به پرسشکرفراهم 

 است.ار برای دستیابی به هدف تعیین شده رشد اشتغال در سطح ملی دمناطق اولویت

 سبب اقتصادی کالن اهداف  با آن پیوند و بخشی مسائل تحلیل اهمیت اخیر هایسال در

 و ریزیبرنامه الگوهای تلفیقاز  آنها از برخی .است هشد باره این در مختلفی الگوهای عهتوس

 اند.هآمد بدست اقتصادسنجی و ستانده داده الگوهایترکیب  از دیگر برخی و اقتصادسنجی

است که با هدف  ستانده داده و اقتصادسنجی الگوهای تلفیق از اینمونه 1دانشگاه مریلند الگوی

 های دولت و شناخت محیط اقتصادیریزی کسب و کار، تجزیه و تحلیل سیاستبرنامهبهبود 

سنجی و های کالنپویا از الگوی معادالتیو شامل تدوین شده است. این الگ 2المون کلوپرتوسط 

تجارت کاالهای مختلف به یکدیگر مرتبط  به واسطهکشور است که  13ستانده برای -داده

ها از ها و اثرپذیری آنارتباط بین فعالیتبینی و تحلیل پیشبرای  . از این الگوشوندمی

 است دانشگاه مریلندای از الگوی نسخه 3لیفت الگوی .شودمیاستفاده های پولی و مالی نوسان

 ازاین الگو  هایبینیپیش جهتاست.  تجزیه و تحلیل اقتصاد امریکا توسعه یافته با هدفکه 

بینی مصرف خصوصی ، برای برآورد و پیشبه طور مثال ت.اس کالن سطح بهخرد  سطح

آن  تصریح شود که درمیاستفاده  4تقاضای شاید کافی معادالتاز  )تقاضای خانوارها(

 متغییر ،، مصرف و قیمت کاالهاهای مصرفی خانوار برای کاالهای مختلفهزینه

بینی ن الگو برای پیشدر نظر گرفته شده است. در ای 5های معادلو مقیاس شناختیجمعیت

 های تقاضای نهایی نیز الگوهای اقتصادسنجی خاصی استفاده شده استرفتار دیگر بخش

 (.2001، 6)داگالس

 هایپژوهش اقتصادی، هایتحلیل و تجزیه و هابینیپیش در هابررسی گونه این اهمیت وجود با

 بررسیهای انجام شده در ایران پژوهش از یکی است. شده انجام ایران در دیدگاه این با اندکی

الگوی  و یخط یزیربرنامه الگویتلفیق که در آن الگویی از  است (2001) همکاران و سالمی

در بخش  یخشکسال یاقتصاد پیامدهای بررسی برایو از آن ن اقتصادسنجی ایجاد کال

 گذاریسرمایه و اهفعالیت بندیاولویت ادبیات مرور .استشده  ستفادها ملی اقتصاد برکشاورزی 

                                                 
1 Interindustry Forecasting Project at the University of Maryland. 
2 Almon Clopper 
3 Long-term Interindustry Forecasting Tool. 
4 Perhaps Adequats Demand System (PADS) 
5 Equivalences scales 
6 Douglas 
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 یا خرد ابعاد از یکی بر بیشتردر ایران  پژوهشگران دهد،می نشان نیز ایران کشاورزی بخش در

 کالن سطح در بخشی و خرد پیامدهای بررسی دنبال به کمتر و اندشده متمرکز موضوع کالن

 با ،(1333) انصاری و (1332) سالمی بررسی مانند هاپژوهش از برخیبرای مثال  .اندبوده

 در هابخشزیرگذاری را در سطح های سرمایهاولویت اجتماعی حسابداری ماتریس از استفاده

 و هاشاخص کاربرد با نیز هابررسی از تعدادییا  .نددکر مشخص ایران کشاورزی بخش

  کشاورزی هایزیربخش همان سطح دررا  گذاریسرمایه هایاولویت چندمعیاره، شناسیروش

 مجموع در .(1312، خادمیان و مازار عرب ؛1311 ،ییآقاگل ؛1331 شعبانی،) اندهکرد تعیین

برعکس،  ایاند. ها وارد نشدهها به سطح فعالیتاز سطح زیر بخش و کلی هابررسی این نتایج

ها و محصوالت( هایی از بخش کشاورزی سطح خرد )فعالیتبه تحلیل هاپژوهشگروه دیگری از 

ای از این دست نمونه (1313)و سالمی و محتشمی  (1310) محتشمی رسیبر اند.پرداخته

 یینتع و کشاورزی راهبردی محصوالت تقاضای و عرضه شکاف بینیپیش هدف با که هستند

تدوین شده است. نمونه دیگری از  یدیتول هاییتظرف توسعه یبرا گذارییهسرما هاییتاولو

 در اقلیم تغییر اقتصادی پیامدهای بررسی رایب که  است (1311) نظری پژوهش، نوعاین 

در  انجام شده است. ایمنطقه ریاضی ریزیبرنامه الگوی یکدر چارچوب  کشور زراعت زیربخش

 و است محدود کشاورزی بخش تولیدی هایفعالیت به تنها هاتحلیلدامنه  هاپژوهشاین  همه

برقرار  اقتصادی کالن هایشاخص ا بای رارتباط انجام شده توسط آنها سیاستی هایسازیشبیه

 هتوسعپیش رو به دنبال آن است تا با  مقاله، شناختیروشبا توجه به خالء موجود د. کننمی

د و کنتلفیق ها و مناطق( را با اطالعات سطح کالن اطالعات سطح خرد )فعالیت تلفیقی الگویی

برای کشاورزی  یهالیتفعا بندیاولویتبدین طریق الگوی تحلیلی مناسبی را برای 

 با هدف دستیابی به رشد اشتغال مورد نظر در برنامه ششم توسعه فراهم آورد. گذاری سرمایه

 روش تحقيق
، و از جمله اشتغال و رشد اقتصادی ران برای دستیابی به اهداف کالن اقتصادی و اجتماعییدر ا

آن  پیروها و کتی که هر یک از بخشها مشاردر این برنامهد. شوهای پنج ساله تعریف میبرنامه

شود. در این میان بخش د مشخص میکننایفا اهداف های اقتصادی باید در تحقق زیربخش

اجتماعی کشور برعهده  -ای در تحقق اهداف کالن اقتصادیطور سنتی سهم عمدهه کشاورزی ب

هنگی کشور ، اجتماعی و فریاقتصاد توسعه ششم برنامهیکی از اهداف مهم داشته است. 

. (1315)قانون برنامه ششم توسعه،  است ملیدر سطح اشتغال  یدرصد 1/3 رشد بهدستیابی 



 

 

 

 

 

 

 

 251اولویت بندی توسعه فعالیت های...

 

آن از کل اشتغال  که سهمگرفته شده  درنظر درصد 1/3 نیز برای بخش کشاورزی این شاخص

بایست از طریق رشد در این میزان رشد در اشتغال طبعا می. استدرصد  13 ملی حدود

که در مناطق مختلف  در بخش کشاورزی)محصوالت مختلف( لف تولیدی های مختفعالیت

توان رشد یکسانی نمیبرای دستیابی به این هدف است که  روشنتامین شود. اند کشور پراکنده

جریان  جاندر آ هاهای کشاورزی و بدون توجه به مناطقی که این فعالیتفعالیت همهرا برای 

براین،  افزونیژه آب درنظر گرفت. به و تولیدیهای منابع تبدون لحاظ کردن محدودی و دارند

های ها بر فعالیتنهای کشاورزی را بدون توجه به تاثیر آبندی رشد فعالیتتوان اولویتنمی

 د. کرتعیین  های کشاورزیمستقیم فعالیتزایی غیرهای اقتصادی و در نتیجه اشتغالبخش دیگر

های کشاورزی گی توسعه فعالیتوناد شده در تعیین چگی موارد همهبرای در نظر گرفتن 

نهم آها در سطح خرد یعنی در سطح فعالیت سواز یک بایست از رویکردی استفاده شود که می

ریزی تولید برای دستیابی به های تولیدی را در برنامهها و محدودیتظرفیتها به تفکیک استان

های کشاورزی دیگر ارتباط متقابل  فعالیت سویاهداف کالن مشخص شده در نظر بگیرد و از 

داده د. چارچوب الگوی تحلیلی کنهای اقتصادی در سطح کالن مشخص بخش دیگررا با رشد 

ین شده باشد ها تدوای و به تفکیک فعالیتبه صورت منطقهاگر  ستانده و حسابداری اجتماعی

ه به صورت ملی و در سطحی تجمیع . اما، در ایران جداول داده ستاندچنین قابلیتی را دارد

، اطالعات الزم برای دستابی به بنابراینشود. شده و نه به تفکیک فعالیت )محصول( ارائه می

ریزی ریاضی بستر خوبی برای دیگر چارچوب برنامه سویکند. از فراهم نمیرا  بررسیهدف این 

فراهم را ت و مناطق های تولیدی به تفکیک محصوالظرفیتها و در نظر گرفتن محدودیت

با توجه به ها در آن وجود ندارد. ، امکان بررسی ارتباط پسین و پیشین فعالیتاماکند. می

رسد از تلفیق این دو نظر میه ساختاری هر یک از این دو چارچوب تحلیلی ب هایویژگی

ی تعیین و بستر مناسبی برا کردتوان اطالعات سطح کالن را با اطالعات سطح خرد تلفیق می

ها( به تفکیک مناطق مختلف با هدف دستیابی به یک های توسعه محصوالت )فعالیتاولویت

د. کرفراهم  های اقتصادیبخش دیگرهدف کالن و با در نظر گرفتن اثرات این توسعه بر رشد 

 شود.تلفیق این دو توضیح داده میدر ادامه ساختار کلی هر یک از این دو جزء ارائه و چگونگی 

یک الگوی باید  نخستبخش کشاورزی با اقتصاد کالن  ایمنطقهریزی برنامهالگوی تلفیق  برای

 یالگو معمول شکل در. تعریف شود 1ستانده یا ماتریس حسابداری اجتماعی آمیخته-داده

                                                 
1Mix Input-Output (MI-O) or Mix Social Accounting Matrix (MSAM)  
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fA) - (I  xاستاندارد ستانده-داده -1( بخش تقاضای نهایی ، f)، ها زا و حساب فعالیتبرون

(xدرونزا در نظر گرفته می ،) هایبررسی در اغلب که ستانده آمیخته-داده الگوهایشود. در 

های (، فعالیت2001، 1)میلر و بلیر شودیم استفاده طبیعی منابع و یکشاورز اقتصاد یتجرب

، امکان تلفیق الگوهای راهشوند و از این زا در نظر گرفته میمرتبط با بخش کشاورزی برون

 یتاهم( برای بررسی 1111) 2دال و پاپاداسشود. به طور مثال کالن فراهم میالگوی  بخشی با

سهمیه  پیامد( برای تحلیل 1114) رابرتز، متحده یاالتا یکشاورز مختلف محصول 16 ینسب

 مناطق کاهش یرتاث( برای بررسی 2002) 3یپول و لئونگو  کالن اقتصادبر  یرش یدتول مقداری

 یختهآم ستانده-داده رهیافتاز  پشتالک یهاگونه از یبرخ از حفاظت با هدف گیرییماه

بدست  فزاینده ضرایب ماتریس محاسبه مندنیاز هابررسی نوع این کلی طور به اند.استفاده کرده

  است. آمیختهالگوی  از آمده

در ی های اقتصادبرنامهزا برای بررسی آثار زا و برونهای درونرهیافت آمیخته کردن حساب

کند. ستانده فراهم می-دادهالگوهای اطالعات بیشتری را نسبت به ماتریس حسابداری اجتماعی 

اشتغال و توزیع درآمد نیز به  اتتولیدی، بررسی تغییر پیامدهایدر این ماتریس افزون بر 

بهبود در سطح کالن  مورد نظرهای آن را برای تحلیل کاراییشود و الگوی تحلیلی اضافه می

 است زیر صورت به (1) رابطه مبنای بر اجتماعی حسابداری ماتریسشکل استاندارد . دهدمی

 :(همان)

(1)  
MAI
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n

n
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 است. اجتماعی حسابداری ماتریس الگوی در متعارف فزاینده ضرایب ماتریس یک M آن در که

 طوره ب تواندمی (M) فزاینده ضرایب ماتریس طریق زا (f)بخش برونزای بردار  رد تغییر نوع هر

  د.کن ایجاد dXهای درونزای حساب در را تغییراتی غیرمستقیم و مستقیم

 حسابداری ماتریس مانند نیز آمیخته اجتماعی حسابداری ماتریس کارکرد و کلی ساختار

 متفاوت اندکی زابرون و زادرون هایحساب تعریف که تفاوت این با است، استاندارد اجتماعی

 هایحساب از آمیخته نوع یک است، بررسی این هدف که آنچه مانند موارد برخی در شود.می

 هابخش از برخی برای نهایی تقاضای آن در که شودمی تعریف SAM برای زابرون و زادرون

                                                 
1 Miller and Blair  
2 Papadas and Dahl 
3 Leung and Pooley 
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 در زابرون صورت به ماندهباقی های()حساب هایبخش دیگر برای ناخالص تولید و ها()حساب

با اقتباس از الگوی داده توان ماتریس حسابداری اجتماعی آمیخته را می شود.می گرفته نظر

 حسابداری ماتریس کلی شکل 2 رابطهتدوین کرد. ( 2001ستانده آمیخته میلر و بلیر )

این الگو، برای از  .از شکل استاندارد آن مشتق شده استکه  دهدمی نشان را آمیخته اجتماعی

که اگر قرار باشد اشتغال در سطح ملی به میزان مشخصی افزایش یابد پی بردن به این نکته 

 شود.ند استفاده میکهای مختلف اقتصادی به چه میزان باید رشد سطح فعالیت
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 تصریح زابرون صورت به که است از حساب عوامل تولید اشتغال بردار exX در این رابطه،

 دیگرزای بخش برون exf و زا )تولید، عوامل تولید و نهادها(درون هایحساب اربرد enXشود. می

 بردارها ابعاد نماگر نیز n و kو  است فنی ضرایب معرف A ماتریس است. اقتصادی هایحساب

 یتقاضا ییراتتغزمانی که ، 2رابطه  مبنایبر  .برای بخش درونزا و برونزای الگوی آمیخته است

خواهد مقدار اشتغال  ییرتغ ناشی از زای الگوهای درونبخش ییراتتغ، باشد صفر برونزا، یینها

 شود:برآورد می 3. این تغییرات بر اساس رابطه بود
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 جمله ها اقتصادی ازدر بخش (∆enX) موجب تغییر تولید (∆exX)اشتغال  تکانه، اینجادر 

اشتغال در الگوی  تاثیر تکانهسازی نقطه آغاز کار، شبیه .شودهای کشاورزی میزیربخش

ماتریس زا بودن عامل نیروی کار در است. این کار با فرض برون ماتریس حسابداری اجتماعی

و  های اقتصادیهای بخشاشتغال بر فعالیتتاثیر تکانه آغاز و با تعیین حسابداری اجتماعی 
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 شود. این تغییرات سپسدنبال میورزی در سطح ملی های کشاتغییرات تولید زیربخش برآورد

  شود.شده بخش کشاورزی میواسنجیهای تولیدی وارد الگوی به عنوان آرمان

که چهار دارد فعالیت  41محصول و  63 ،بررسیحساب تولید ماتریس حسابداری اجتماعی این 

لید، در برگیرنده نیروی فعالیت زراعی، باغی، دامی و آبزی بخشی از آن است. حساب عوامل تو

درآمد به  پر. حساب نهادها، شامل خانوارهای سه گروه کم، متوسط و استکار، سرمایه و زمین 

ها به غیر . همه این حساب(1333)انصاری،  ها و دولت استتفکیک شهری و روستایی، شرکت

 SAMزای ونزا هستند و دولت به همراه حساب سرمایه و دنیای خارج بخش براز دولت درون

، نیروی کار از حساب عوامل  SAMدهند. در شکل آمیختهرا در حالت استاندارد تشکیل می

 زاست.تولید نیز برون

های کشاورزی و تعیین در زیربخش اشتغال تکانهمقدار تغییرات تولید متناظر با  برای انتقال

از  تدوین شود.زی ریاضی ریباید یک الگوی برنامه ،اولویت تولید محصوالت در مناطق مختلف

و  تولیدی منابع هایمحدودیت باید کشاورزی محصوالت تولیدتحلیلی  نظری، الگوی دیدگاه

زراعی،  اراضی ،آب ی منابعهامحدودیت نادیده گرفتن .در بر بگیرد راها روابط میان فعالیت

ادرست الگوی بخش به تصریح ن مختلف، هایفعالیت میان متقابل آثار نیز وهای تولیدی ظرفیت

ای ضرایب منطقه هایتفاوت لحاظ کردن ،هادر کنار این محدودیت .شودکشاورزی منتهی می

 این در .اهمیت است داراینیز  هافعالیت سطح کاهش یا توسعه بینیشفنی تولید در پی

 که است (1310) محتشمیالگوی  از اقتباسی ایران کشاورزی بخش ایمنطقه الگوی ،بررسی

 هایزیربخش هایفعالیت و است یافته توسعه باغی و زراعی هایزیربخش هایفعالیت آن در

 ریاضی ریزیبرنامه رهیافت ازپژوهش  این در است. شده افزوده آن به نیز آبزیان و طیور دام،

 وضع نخست روش این .است شده استفاده کشاورزی بخش الگوی تدوین برای (PMP) 1مثبت

 در تغییر آثار سازیشبیه برای گرایانهواقع یآغاز هنقط تا دکنمی بازتولید ار هافعالیت موجود

 سطح جمعی در الگوی در اینجا، یک .باشد یسیاست اهداف و فناوری تغییرات ،هامحدودیت

 در نظر گرفتن دارد که با وجود استانی الگوهای در هافعالیت با کل ارتباط کالن )کشور( در

 یزیربرنامه یالگو ساختار. آیددست میه ها بفعالیت محیطی شرایط و تترجیحا در هاتفاوت

  :است یرز شکل به سود یسازبیشینه هدف گرفتن درنظر با مثبت یاضیر

                                                 
1Positive Mathematical Programming  
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' ،آن در که

np بردار یک (1*j) استان در محصوالت قیمت از nام، nA، فنی ضرایب ماتریس 

 و زراعی هایفعالیت به تخصیص قابل هایزمین موجودی بردار  nb ،امn استان در زمین نهاده

 nbsآبزیان، و طیور و دام تولیدی هایظرفیت فنی ضرایب تریسما nS،امn استان در باغی
 آب مقدار ng و امn استان در بزیانآ و طیور دام، هایزیربخش در تولیدی هایظرفیت بردار

 نیاز میانگین براساس که است امn استان در امj محصول گرمکیلو هر تولید برای شدهمصرف

 آن تامین سطح و آبیاری راندمان لحاظ از پس کشور مختلف هایاستان در محصوالت آبی

 قابل زیرزمینی و سطحی آب منابع موجودی کل nbw.است شده برآور آبیاری(کم )لحاظ

)ˆ( است. مترمکعب حسب بر استان هر هایفعالیت به تخصیص 2xQxدومی درجه هزینه تابع 

 شده واسنجی 1315 پایه سال به که است هزینه تابع ضرایب Q̂ ماتریس آن در که است

 بازگو کشور در تولید کل هزینه با را امn استان هزینه تفاوت که است کمیتی nnxû.تاس

در  یزن یارتباط بخش دام و زراع است. امn استان در محصولتولید  (j*1) بردار nx و کندمی

 ی. چهار گروه اصلشودمیلحاظ  یبخش زراع یادام از منابع علوفه یانرژ ینتام یودچارچوب ق

و علوفه سبز و  یادانه کنسانتره، علوفه ی،شامل منابع مرتع یوردام و ط یربخشز یامنابع علوفه

 یبدام و ترک یازمورد ن یانرژ کمینه ینمربوط به تام یودشامل ق هایتمحدود ینخشک است. ا

 J (j=1,…,J) منطقه هر در که شودمی فرض ها در مناطق مختلف است.دام ییغذا یرهج
 گندم) زراعی فعالیت 33 قالب در محصول نوع 51 شامل J تحقیق این در دارد. وجود محصول

 دیم، و آبی پنبه دیم، و آبی عدس لوبیا، دیم، و آبی نخود شلتوک، دیم، و جوآبی دیم، و آبی

  یار،خ فرنگی،گوجه دیم، و آبی یاسو دیم، و آبی کلزا ای،دانهذرت یاز،پ زمینی،یبس قند، چغندر

 ی،اعلوفه تذر دیم، و آبی یونجه نیشکر، دیم، و آبی آفتابگردان خربزه، دیم، و آبی هندوانه

 پرتقال، یم،د و یآب انگور یب،س زعفران، ،ایگلخانه یارخ) باغی فعالیت 26 (،دیم و آبی شبدر

 فندق، گردو، یم،د و یآب بادام پسته، ا،خرم فروت، یپگر و نارنج ی،نارنگ یموترش،ل یموشیرین،ل

 یآب یتونز ی،گالب آلبالو، و یالسگ ی،چا ی،آب و یمد یرانج انار، ،(دارهاي هستهمیوه) آلو خانواده
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 و مرغ گوشت گاو، شیر گوسفند، گوشت گاو، گوشت) دامپروری فعالیت پنج (،زرشک و یمد و

 (آبیگرم پرورشی ماهیان کپور و سردآبی یپروش آالقزل) پروریآبزی فعالیت دو و (مرغتخم

 است.

 نخست، گام گیرد.می شکل گام سه طی در یاد شده (PMP) مثبت ریاضی ریزیبرنامه الگوی

 دوم، گام ؛واسنجی هایمحدودیت نظرگرفتن در با خطی ریزیبرنامهالگوی  تصریح شامل

 سوم، گام و غیرخطی هدف عتاب ضرایب تعیین برای اول مرحلهالگوی  دوگان مقادیر کاربرد

 اقتصادی تحلیل یبرا غیرخطی ریزیبرنامهالگوی  یک قالب در شدهواسنجی هدف تابع کاربرد

 برای در گام سوم ریزیبرنامه الگوی هدف تابع و هامحدودیت ساختار و شکل هاست.سیاست

 کند:می تغییر زیر شکل به کالنالگوی  با تلفیق

(5)  
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 است i زیربخش برای igoal آرمان از انحراف موهومی متغیرهای idposو idneg،5رابطه  در

است  3در رابطه  ∆enXهایی از بردار معادل مولفه igoalدر واقع آرمان  شود. کمینه باید که

تر اشاره شد، طور که پیشهمان دهد.های کشاورزی را نشان مید در زیربخشکه تغییرات تولی

های زراعی، حاوی چهار مولفه است که تغییرات تولید زیربخش ∆k,…,x4,x3,x2,x1(xenX(بردار 

برای برآورد تغییرات تولید کند. برآورد میو ملی  پروری را در سطح جمعیباغی، دامی و آبزی

، پیوند الگوی کالن و ها به تفکیک مناطق مختلفلیدی این زیربخشدر سطح محصوالت تو

شود تغییرات تولید با این رهیافت مشخص می شود.ای بخش کشاورزی انجام میالگوی منطقه

مناطق در کدام کدام محصوالت و  درهای کشاورزی در سطح ملی برآورد شده برای زیربخش

های کشاورزی در سطح ملی به اجزای خردتر یربخشتغییرات تولید جمعی ز، عبارتیباشد. به 

شود. این تفکیک مالحظات های مختلف تجزیه میاستان در سطحآن )محصوالت تولیدی( 

رو تخصیص منابع و گیرد و از اینمربوط به محدودیت منابع و امکانات تولیدی را در نظر می

نگری بیشتری برخوردار از واقع را های توسعه برای تولید محصوالت کشاورزیتعیین اولویت

 د.کنمی
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 اجتماعی حسابداری ماتریس به مربوط ،1الگوی  تصریح برای شده کارگرفته به آماری هپای

 عملکرد، زیرکشت، سطح شامل نیز پژوهش PMP الگوهای اطالعات است. (1333) انصاری

 مختلف هایستانا در شده بررسی محصوالت از هکتار هر تولید ههزین و تولیدی هایظرفیت

 استخراج کشاورزی جهاد وزارت هایآمارنامه و تولید ههزین اطالعات بانک از که است کشور

 مصرفی آب و آب منابع موجودی ،ایران آمار مرکز از محصوالت هسرمزرع قیمت .ه استشد

 و منابع یتوضع" و "کشور آب منابع مدیریت سازمان" هایگزارش از مختلف محصوالت

 در یمد و یآب یباغ و یزراع محصوالت یرکشتز سطوح توسعه امکان و یکشاورز آب مصارف

  .ه استشد استخراج "ساله پنج یهابرنامه

 بحث و نتايج
 برآورد و ششم توسعه برنامه در شده گذاریهدف اشتغال رشد سازیشبیه برای نخست گام

 اجتماعی بداریحسا ماتریس تشکیل هدف، این به کشاورزی هایزیربخش مساعدت سهم

 تحلیلی الگوی نگرش این با و شده فرض زابرون اشتغال حساب الگو این در است. آمیخته

SAM برای تدوین ماتریس حسابداری  .است شده برآورد آمیخته فزاینده ضرایب ماتریس و

استفاده شد. سپس، با  2اجتماعی آمیخته و برآورد ضرایب فزاینده متناظر با آن از رابطه 

های تولیدی در زا و از جمله فعالیتهای دروناشتغال بر حساب تاثیر تکانه، 3اده از رابطه استف

 ششم برنامه کالن اهداف اساس بر طور که بیان شدهمان های کشاورزی برآورد شد.زیربخش

در نظر گرفته  درصد 1/3 متوسط طور به برنامه هایسال در ملی اشتغال رشد کشور، توسعه

 ماتریس پایه سال در اشتغال ساختار احتساب با تکانهین مقدار رشد به عنوان ا .شده است

 نتایج شد.وارد الگوی کالن  ،بررسی پایه سال با آن تطبیق و آمیخته اجتماعی حسابداری

 همان دهد.می نشان را SAM در کشاورزی هایزیربخش برای تولید ارزش تغییرات ،1 جدول

 1356160 معادل 1315برای سال  کشاورزی بخش کل تولید ارزش شود،می مشاهده که طور

 در باید ششم، برنامه در شده بینیپیش اشتغال تحقق برای که است شده برآورد ریال میلیارد

بر این اساس،  یابد. افزایش ریال میلیارد 51340 معادل درصد 4/4 میانگین طور به سال هر

درصد و  15درصد، طیور  13باغبانی رصد، د 24دامپروری درصد،  40زیربخش زراعت حدود 

دهند. همچنین برای مساعدت درصد از کل این تغییرات را به خود اختصاص می 3شیالت نیز 

درصد،  3/2درصد، زیربخش باغبانی  3/4به آرمان توسعه اشتغال ملی باید زیربخش زراعت 

 رشد کند. درصد در هر سال 3/4درصد و زیربخش شیالت  3/6زیربخش دام و طیور 
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 ریال( میلیارد) –ملی اشتغال رشدبرای تحقق آرمان  کشاورزی بخش توليد ساالنه سهم برآورد  (1) جدول

Estimating the Annual Share of Agricultural Production to Achieve the National  -Table 1

Employment Growth Goal (Billion Rials) 

 زیربخش
)Subsector(  

 در ولیدت ارزش

 پایه سال
Production (

value in base 
)year 

 ساالنه تغییرات مقدار

 ارزش تولید
Amount of annual (

production value 
)changes 

 ساالنه تغییرات درصد

 ارزش تولید
Percentage change (

in annual 
)production value 

 تغییرات کل از سهم

 ارزش تولید
The share of total (

uction value prod
)changes 

 411110 23113 3/4% 40% (armingFی )زراع

 203423 14240 3/6% 24% (ivestockL) یدام

 416522 11023 3/2% 13% (orticultureH) یباغ

 121111 3321 3/6% 15% (Poultry) طیور

 42343 1332 3/4% 3% (isheriesF) آبزیان

 بخش کشاورزی
)Agricultural Sector( 

1356160 51340 4/4% 100% 

  Reference: Research Findings    تحقیق هاییافته :منبع

هرای  مربوط به تغییرات ساالنه ارزش تولید محصوالت در زیرربخش  ، نتایجباال اتپس از محاسب

با توجره بره آنکره الگروی      .شدمنتقل  کشاورزی بخش ایمنطقه ریزیبرنامه الگویبه کشاورزی 

بررداران بخرش   ، بازگوکننرده انتخراب بهینره بهرره    ای بخش کشاورزی ایراننطقهمشده واسنجی

افزایشری بررای    تکانره ، بررسی اندکار گرفته شدهه ن همه منابع موجود بآکه در  کشاورزی است

وری در کراربرد  های کشاورزی مستلزم توسعه منابع آب و خراک یرا بهبرود بهرره    تولید زیربخش

درصرد بهبرود    3ترا   2برای ایرن منظرور حردود     ت کشاورزی است.نهاده آب و عملکرد محصوال

 5ترا   3و حردود   های مختلفوری آب با توجه به سطح راندمان آبیاری محصوالت در استانبهره

 بررسری در ایرن  هرا در نظرر گرفتره شرد.     درصد بهبود عملکرد با توجه به روند گذشته تولید آن

ه های کالن بخش کشاورزی محردود شرد  ق با سیاستبر در الگو منطبمقدار رشد محصوالت آب

راندمان آبیاری برای این محصوالت بهبود بر و رشد عملکرد محصوالت آب که است. بدین معنی

 کمتر از دیگر محصوالت و در حدود یک درصد لحاظ شد.  

 کالن الگوی در شدهمحاسبه تولیدی هایارزش از انحرافکردن  کمینهبا هدف  ،بر این اساس

 تغییرات ،5با استفاده از رابطه  ،1 در جدولید ساالنه ارزش تول ییراتمقدار تغ)ستون مربوط به 

 تغییرات ،2 جدول .ه استدشبرآورد  محصوالت از یک هردر  و مناطق از یک هر در تولید

 اشتغال رشد آرمان به دستیابی برای کشور مختلف یهااستان یزراع تالمحصو یدتول ساالنه

 دهد.می نشان را ششم وسعهت برنامه
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)ستون تولید کل  میلیون تن 1/2زراعی  محصوالتکل تغییرات تولید  ،2 جدول نتایج اساس بر

)ستون تولید کل در سطر مقدار  درصد 2/4معادل رشد وزنی  (کل کشور میانگیندر سطر 

گندم با که  درصد در سال است 5/6رشد تولید غالت معادل  در این میاندر سال است. رشد( 

. به عبارتی تولید دهدمیبه خود اختصاص در توسعه غالت را  اولویت بیشترینرشد درصد  3/3

هزار تن،  151های خوزستان با حدود استان وهزار تن افزایش یابد  151ساالنه باید گندم 

خواهند افزایش تولید گندم  در اولویتهزار تن  13هزار تن و فارس با  100گلستان با حدود 

های ه استانک استهزار تن در هر سال  221درصد معادل  1/6تولید جو  توسعه. همچنین بود

باشند. تغییرات بیشترین تغییرات تولید را داشته  و اردبیل گلستان خراسان رضوی، همدان،

ها کاهشی است به طوری که تغییرات تولید آن در کل کشور تنها تولید برنج در بیشتر استان

 دارایای مانند برنج زار تن در سال خواهد بود. همچنین توسعه تولید ذرت دانهه سهحدود 

خواهد هزار تن در کل کشور افزایش  10در هر سال حدود مقدار آن و  کمی استتغییرات 

 یافت.

 3/6ساالنه  ،برای تولید محصوالتدستیابی به آرمان یاد شده  به منظوردر گروه حبوبات نیز 

در هر سال به باید نخود و عدس لوبیا، شود. بر این اساس تولید ی میبینپیش رشد درصد

سازی انجام شده نباتات صنعتی نیز بر اساس شبیه. یابدافزایش هزار تن  5و  11، 14ترتیب 

 کلزا. در این گروه، بیشترین رشد تولید مربوط به باشددرصد رشد ساالنه  3/0دارای بایست می

 هاییشترین مقدار افزایش تولید این محصول نیز مربوط به استاندرصد است. ب 10 با حدود

درصد و رشد  2/3همچنین، رشد ساالنه تولید پنبه حدود  است. ، اردبیل و گلستانخوزستان

 درصد خواهد بود. 5/1و  1گردان و سویا نیز به ترتیب ساالنه تولید آفتاب

باید ساالنه اعدت به آرمان اشتغال محصوالت جالیزی نیز برای مس ،2جدول  اساس نتایجبر 

درصد بیشترین و خربزه  3/3زمینی با سیبد. در بین محصوالت این گروه، درصد رشد کن 4/3

ای نیز به محصوالت علوفهاند. درصد کمترین رشد تولید را به خود اختصاص داده 4/0با حدود 

درصد  3/3با ، تولید شبدر درصد رشد تولید را نشان می دهند. در این گروه 5 میانگینطور 

با ای افزایش تولید مربوط به ذرت علوفهمقدار بیشترین رشد را داراست هر چند که بیشترین 

  خواهد بود.هزار تن در سال  521حدود 

مختلف کشور برای دستیابی به  یهااستان یمحصوالت باغ یدساالنه تول ییراتتغ، 3جدول 

شود رشد وزنی محصوالت باغی برای ن طور که مشاهده میدهد. همارا نشان میآرمان اشتغال 
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رشد در بین محصوالت اولویت و درصد است. بیشترین  6/2دستیابی به رشد اشتغال، حدود 

درصد و کمترین  5/3باغی مربوط به خانواده آلو )آلو، زردآلو، هلو، شلیل و گوجه سبز( با حدود 

ر سال خواهد بود. همان طور که مشاهده درصد د 3/0تولید چای با حدود مربوط به  آن

شود بیشترین مقدار تغییرات تولید مربوط به محصوالت عمده باغی مانند مرکبات، انگور، می

سیب و خانواده آلو است. با این وجود از دیدگاه ارزش تولید سهم محصوالت خشکبار در 

ران، بادام و پسته با خلق تغییرات تولید زعفتوجه است.  شایاننیز  بررسیمساعدت به آرمان 

توجهی به  شایانارزش تولید باال و مصرف آب کمتر نسبت به دیگر محصوالت باغی کمک 

و از این نظر در اولویت توسعه تولید قرار  کنددستیابی به هدف مد نظر در این زیربخش می

بوط به تولید محصوالت باغی مرو اولویت های مختلف بیشترین رشد در بین استان دارند.

های تولید مربوط به استان و اولویت های چهارمحال بختیاری و کردستان و کمترین رشداستان

اولویت توسعه تولید محصوالت باغی بستگی زیادی به مناطق و به طور کلی،  بوشهر و قم است.

 هایهای تولید این محصوالت دارد. به طور مثال، تولید زعفران و زرشک در استانخواستگاه

در  در اولویت است. خراسان رضوی و خراسان جنوبی و تولید چای و فندق در استان گیالن

های کرمان، خراسان رضوی، یزد، فارس و سمنان بیشترین اولویت تولید پسته به ترتیب استان

های مازندران، فارس، را با توسعه این محصول دارند. برای تولید مرکبات نیز استان سازگاریو 

 فارس و  هایدر مجموع نیز استان رمان و هرمزگان دارای بیشترین اولویت هستند.جنوب ک

درصد از کل تغییرات تولید محصوالت باغی،  15و  13مازندران به ترتیب با سهمی حدود 

 باشند.گذاری در زمینه باغداری میایهدارای بیشترین اولویت برای سرم
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 )تن( توسعه ششم برنامه اشتغال آرمان به دستيابی براینسبت  به سال پايه  کشور مختلف یهااستان یزراع تالمحصو يدتول ساالنه تغييرات مقدار برآورد (2) جدول

 استان
 علوفه جالیز و فییص سبزی، صنعتی نباتات حبوبات غالت

 کل تولید
 ایعلوفه ذرت شبدر یونجه خربزه هندوانه خیار فرنگیگوجه ینیزمسیب پیاز کلزا سویا آفتابگردان چغندرقند پنبه نخود عدس لوبیا ذرت برنج جو گندم

  131513  3615  101  50311  42  230  343  1121  31200  10136  211  0  220  33  115  1110  156  610  11 (23)  12550  66361 آذربایجان شرقی

  101232  13341  4  25133  16  36  113  1313  3641  2111  1  0  165  3414  1  1005  22  15 (10) 0  1110  43054 آذربایجان غربی

  226323  30025  45  23611  105  501  334  154  11224  231  1105  2134  33  154  402  163  1514  300  661  13  11133  61424 اردبیل

  106361  1124  0  24363  115  351  443  2101  20616  11641  11  0  0  3  0  130  300  2314  0 (2)  4251  25426 زنجان

  102340  51001  3  1561  43  13  3005  146  3662  1315  16  0  0  0  1  0  2  1  0  0  3103  12100 تهران

  14131  24140  114  10512  326  33  1112  261  23451  10451  33  0  2  210  12  16  11  323 (66) (434)  1032  13301 اصفهان

  213112  65100  5  12520  433  2655  1434  6313  11111  11661  114  0  1  2304  1101  121  250  3011 (111) (1465)  12636  11621 فارس

  31315  11060  233  12430  132  261  236  160  1421  364  103  0  1  131  36  61  23  1613  0  0  11235  21215 مرکزی

  15161  623  0  165  10  402  1231  1113  113  3454  10  0  0  0  23  0  0  0 (315)  0  133  2130 هرمزگان

  135 (111)  0 (331) (12) (13)  11  351  16  16  0  0  0  0  0  0  0  0 (44)  0 (2)  304 بوشهر

  464215  146116  2203  13136  313  3662  4664  4163  23135  31466  1232  0  0  51512  0  0  142  1136  10603 (153)  3113  151415 خوزستان

 (145) (542)  0 (1332) (5) (11)  1310  6  15  15 (1)  0 (2)  0 (4) (0) (0) (1) (533)  0 (3)  212 یزد

 (11616) (2623)  0 (3121) 0 (62)  113  1  310  45 (3)  0 (1)  0 (45) (4) (0) (2) (2230)  0 (21)  1250 کرمان

  116161  15114  441  21116  0  251  1331  303  10330  0  261  0  1  1123  0  414  11  55  262  0  11134  36336 همدان

  143613  32302  161  1135  1104  354  1031  3414  13513  5130  116  0  0  3312  1152  16  40  31  0 (31)  24161  43433 خراسان رضوی

  50101  1313  0  3331  41  2  163  1111  2131  1311  160  0  11  552  133  132  130  231  1  15  10021  21561 خراسان شمالی

  311 (421) 0 (436)  1 (10)  54  3  35  31 0  0 0  3 (61) 0  0  0  0  0  311  111 خراسان جنوبی

  24255  4100  0  3644  311  232  334  401  4311  556  0  0  26  313  114  0  21  1  0  0  3261  5663 سمنان

  113266  230  1510  11030  1  131  310  211  21215  654  13  0  1  255  0  1332  31  64  51 0  3201  56111 کردستان

  50313  2326  13636  1463  1  13  111  114  1261  560  436  311  0  0  1  0  11  101  22  1313  3422  13231 مازندران

  111106  26312  1311  2166  163  431  633  2634  14260  1063  152  1316  40  15  1146  25  113  63  11  103  13343  11351 گلستان

  5613  0  364  25  3  111  16  1  33  131  1  3  0  0  0  0  21  34  1  2611  303  1443 گیالن

  120310  11212  4300  12235  0  1415  3313  341  23031  4430  126  33  13  1616  0  3343  646  3241  11  33  14211  35310 لرستان

  56312  10120  2036  10165  0  1  31  24  13613  1333  22  0  0  266  0  43  112  511  0 (16)  3516  1200 بختیاری چهارمحال

  11125  502  30  610  4  250  156  12  0  250  54  0  0  0  0  25  213  166  101 (35)  3512  13111 بویراحمد و کهگیلویه

  131101  4110  3642  13354  0  5  50  3015  14312  1312  321  0  15  4131  0  2331  120  0  1645  1  16062  60660 کرمانشاه

 (2605) (1042)  0 (1126) (2) (2)  21  1  0  0 (3)  0  0  0 (61)  0  0 0  0  0 (26)  231 قم

  53426  24426  0  5431  145  243  302  2131  1043  343  141  0  0  221  10  43  30  41 (144) (131)  4543  14521 قزوین

  61110  12640  1241  11435  414  2351  626  263  131  3113  111  0  6  0  0  3  11  3  34 (64)  2011  14154 ستانچبلو و سیستان

  21342  4063  0  1010  52  513  1523  61  231  211  136  0  1  51  0  136  136  1  342 (20)  4111  16113 ایالم

  106516  3003  43  13454  1  2216  13201  4110  21012  30101  25  0  0  0  0  3  24  123  643  0  1021  1433 جنوب کرمان

  14651  1625  0  413  0  0  125  12  23  0  1  0  0  0  5  0  1  2  0  0  1521  2335 البرز

  2144112  521346  31661  312111  5211  13221  45665  40521  453315  166500  6113  10416  612  35526  5512  10355  5111  14166  1566  2332  221141  151353 جمع

 %4.2 %4.3 %3.3 %5.3 %0.4 %0.5 %1.5 %0.1 %3.3 %6.1 %10.3 %1.5 %1.0 %0.1 %3.2 %5.1 %6.3 %6.3 %0.3 %0.1 %6.1 %3.3 مقدار رشد

 پرانتز بیانگر منفی بودن اعداد است.   ؛تحقیق هاییافته :منبع
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r for achieving the employment objective Sixth Development Plan (Ton)Table 2. Estimation of the annual variation in crop production in different provinces of the country relative to the base yea 

province 
Cereal Legumes Industrial plants Cash crops Forage 

Total 
Wheat Barley Rice Corn Beans Lentils Pea cotton Sugarbeet Sunflower Soya Rapeseed Onion Potato Tomato Cucumber Watermelon Melon Alfalfa Clover corn 

E-Azarbaijan 66361  12550  (23) 11  610  156  1110  115  33  220  0  211  10136  31200  1121  343  230  42  50311  101  3615  131513  

W-

Azerbaijan 
43054  1110  0 (10) 15  22  1005  1  3414  165  0  1  2111  3641  1313  113  36  16  25133  4  13341  101232  

Ardabil 61424  11133  13  661  300  1514  163  402  154  33  2134  1105  231  11224  154  334  501  105  23611  45  30025  226323  

Zanjan 25426  4251  (2) 0  2314  300  130  0  3  0  0  11  11641  20616  2101  443  351  115  24363  0  1124  106361  

Tehran 12100  3103  0  0  1  2  0  1  0  0  0  16  1315  3662  146  3005  13  43  1561  3  51001  102340  

Esfahan 13301  1032  (434) (66) 323  11  16  12  210  2  0  33  10451  23451  261  1112  33  326  10512  114  24140  14131  

Fars 11621  12636  (1465) (111) 3011  250  121  1101  2304  1  0  114  11661  11111  6313  1434  2655  433  12520  5  65100  213112  

Markazi 21215  11235  0  0  1613  23  61  36  131  1  0  103  364  1421  160  236  261  132  12430  233  11060  31315  

Hormozgan 2130  133  0  (315) 0  0  0  23  0  0  0  10  3454  113  1113  1231  402  10  165  0  623  15161  

Boshehr 304  (2) 0  (44) 0  0  0  0  0  0  0  0  16  16  351  11  (13) (12) (331) 0  (111) 135  

Khozestan 151415  3113  (153) 10603  1136  142  0  0  51512  0  0  1232  31466  23135  4163  4664  3662  313  13136  2203  146116  464215  

Yazd 212  (3) 0  (533) (1) (0) (0) (4) 0  (2) 0  (1) 15  15  6  1310  (11) (5) (1332) 0  (542) (145) 

Kerman 1250  (21) 0  (2230) (2) (0) (4) (45) 0  (1) 0  (3) 45  310  1  113  (62) 0 (3121) 0  (2623) (11616) 

Hamadan 36336  11134  0  262  55  11  414  0  1123  1  0  261  0  10330  303  1331  251  0  21116  441  15114  116161  

Khorasan 

Razavi 
43433  24161  (31) 0  31  40  16  1152  3312  0  0  116  5130  13513  3414  1031  354  1104  1135  161  32302  143613  

N-Khorasan 21561  10021  15  1  231  130  132  133  552  11  0  160  1311  2131  1111  163  2  41  3331  0  1313  50101  

S- Khorasan 111  311  0  0  0  0  0 (61) 3  0 0  0 31  35  3  54  (10) 1  (436) 0 (421) 311  

Semnan 5663  3261  0  0  1  21  0  114  313  26  0  0  556  4311  401  334  232  311  3644  0  4100  24255  

Kurdistan 56111  3201  0 51  64  31  1332  0  255  1  0  13  654  21215  211  310  131  1  11030  1510  230  113266  

Mazandaran 13231  3422  1313  22  101  11  0  1  0  0  311  436  560  1261  114  111  13  1  1463  13636  2326  50313  

Golestan 11351  13343  103  11  63  113  25  1146  15  40  1316  152  1063  14260  2634  633  431  163  2166  1311  26312  111106  

Gilan 1443  303  2611  1  34  21  0  0  0  0  3  1  131  33  1  16  111  3  25  364  0  5613  

Lorestan 35310  14211  33  11  3241  646  3343  0  1616  13  33  126  4430  23031  341  3313  1415  0  12235  4300  11212  120310  

ChaharMahal 

Bakhtiari 
1200  3516  (16) 0  511  112  43  0  266  0  0  22  1333  13613  24  31  1  0  10165  2036  10120  56312  

Kohgiloyeh& 

Boyerahmad 
13111  3512  (35) 101  166  213  25  0  0  0  0  54  250  0  12  156  250  4  610  30  502  11125  

Kermanshah 60660  16062  1  1645  0  120  2331  0  4131  15  0  321  1312  14312  3015  50  5  0  13354  3642  4110  131101  

Qom 231  (26) 0  0  0 0  0  (61) 0  0  0  (3) 0  0  1  21  (2) (2) (1126) 0  (1042) (2605) 

Qazvin 14521  4543  (131) (144) 41  30  43  10  221  0  0  141  343  1043  2131  302  243  145  5431  0  24426  53426  

Sistan & 

Baluchestan 
14154  2011  (64) 34  3  11  3  0  0  6  0  111  3113  131  263  626  2351  414  11435  1241  12640  61110  

Ilam 16113  4111  (20) 342  1  136  136  0  51  1  0  136  211  231  61  1523  513  52  1010  0  4063  21342  

South 

kerman 
1433  1021  0  643  123  24  3  0  0  0  0  25  30101  21012  4110  13201  2216  1  13454  43  3003  106516  

Alborz 2335  1521  0  0  2  1  0  5  0  0  0  1  0  23  12  125  0  0  413  0  1625  14651  

Total 151353  221141  2332  1566  14166  5111  10355  5512  35526  612  10416  6113  166500  453315  40521  45665  13221  5211  312111  31661  521346  2144112  

Growth rate 3.3% 6.1% 0.1% 0.3% 6.3% 6.3% 5.1% 3.2% 0.1% 1.0% 1.5% 10.3% 6.1% 3.3% 0.1% 1.5% 0.5% 0.4% 5.3% 3.3% 4.3% 4.2% 

Reference: Research Findings;  The parenthesis denotes the negativity of the numbers.  
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 )تن( توسعه ششم برنامه اشتغال آرمان به دستيابی براینسبت  به سال پايه  کشور مختلف یهااستان باغی تالمحصو يدتول ساالنه ييراتتغ مقدار برآورد (3)دولج

 انار انگور گیالس گالبی سیب استان
خانواده 

 وآل
 نارنگی پرتقال

 لیمو

 شیرین

 لیمو

 ترش

 سایر

 مرکبات
 کل تولید *زعفران زرشک چای فندق بادام گردو پسته خرما انجیر زیتون

  30241  24  1  0  0  421  401  6  0  13  0  0  0  0  0  0  4010  101  12641  321  421  11310 شرقی آذربایجان

  23111  0  0  0  0  111  32  1  0  3  0  0  0  0  0  0  3111  23  4311  131  100  20232 غربی آذربایجان

  1116  3  0  0  2  1  35  0  0  1  10  0  0  0  0  0  2650  31  510  235  211  4110 اردبیل

  13412  2  0  0  6  32  131  1  0  24  366  0  0  0  0  0  2163  633  1633  10  163  2161 زنجان

  16323  10  0  0  0  12  33  13  0  12  3  0  0  0  0  0  3643  301  2523  1033  510  3023 تهران

  12005  152  0  0  0  226  101  114  16  12  4  0  0  0  0  0  1516  2145  1114  132  230  4131 اصفهان

  11330  65  1  0  0  1362  206  543  2113  2561  11  1053  6450  10144  3023  10511  6324  1136  11231  46  51  1411 فارس

  14214  16  0  0  0  214  102  343  0  34  4  0  0  0  0  0  2334  4013  4103  121  13  1451 مرکزی

  3141  0  0  0  0  1  0  1  1342  13  0  201  2331  516  166  2101  2  23  61  0  0  1 هرمزگان

  1035  0  0  0  0  0  0  0  511  0  0  5  310  1  12  45  0  2  3  0  0  0 بوشهر

  1551  0  0  0  0  4  11  0  4266  111  13  256  210  53  243  1553  40  501  251  0  0  3 خوزستان

  2401  32  0  0  0  66  0  555  33  0  0  1  0  0  0  0  513  611  411  0  4  13 یزد

  3300  116  0  0  0  214  11  1143  2101  31  0  53  25  10  31  1412  111  524  312  50  53  411 کرمان

  11211  1  0  0  0  233  511  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3356  0  12644  111  122  2255 همدان

  20536  1201  3  0  0  333  45  1552  0  25  0  0  0  0  0  0  2342  2252  1131  333  1010  3441 رضوی خراسان

  1633  150  0  0  0  31  31  34  0  1  1  0  0  0  0  0  123  44  6341  115  111  1501 شمالی خراسان

  161  1031  151  0  0  13  0  112  24  0  0  2  0  0  0  3  12  254  136  0  4  4 جنوبی خراسان

  5134  12  0  0  0  56  35  412  5  26  0  0  0  0  0  0  111  1406  2413  11  62  535 سمنان

  3533  1  0  0  0  51  252  0  0  14  0  0  0  0  0  0  1110  163  4013  303  115  1604 کردستان

  63433  0  0  0  1  0  105  0  0  22  5  131  43  124  13536  40143  6251  244  16  311  133  163 مازندران

  5313  25  0  0  0  0  21  0  0  6  60  4  2  2  220  1314  3122  14  1  15  51  15 گلستان

  5123  2  0  361  121  0  131  0  0  32  202  212  0  0  214  3502  133  41  43  1  25  63 گیالن

  1060  16  0  0  0  143  244  1  0  451  11  1  15  0  0  3  2323  100  1611  14  50  1351 لرستان

  1335  1  0  0  0  1053  136  0  0  4  0  0  0  0  0  0  1315  31  2303  14  4  1501 بختیاری چهارمحال

  5531  0  0  0  0  13  110  0  4  42  2  3  433  55  114  465  411  114  1131  3  3  2213 بویراحمد و کهگیلویه

  1411  10  0  0  0  133  251  1  22  135  20  1  13  23  6  36  1312  133  3153  11  21  1243 کرمانشاه

  564  0  0  0  0  5  0  41  0  0  0  0  0  0  0  0  63  215  161  0  3  11 قم

  11313  3  0  0  0  11  34  61  0  2  0  0  0  0  0  0  1506  101  3111  221  233  634 قزوین

  1501  0  0  0  0  1  0  10  511  0  0  13  12  11  24  11  150  103  356  0  0  3 ستانچبلو و سیستان

  540  0  0  0  0  2  43  0  5  31  10  1  20  1  3  10  116  52  231  0  0  4 ایالم

  12113  0  0  0  0  3  13  1  2341  1  0  1211  150  116  201  1003  131  66  43  13  25  13 کرمان جنوب

  3135  2  0  0  0  20  13  2  0  0  0  0  0  0  0  0  6062  16  111  111  533  1153 البرز

  732783  10771  118  341  171  1187  3377  4137  11327  3484  821  7011  11003  11933  18981  47401  42173  22777  107041  7203  7424  97097 جمع

 %2.6 %3.1 %0.1 %0.3 %0.6 %3.3 %1.4 %2.4 %1.5 %1.5 %0.3 %2.0 %2.2 %2.2 %2.5 %2.1 %3.5 %2.2 %3.4 %1.0 %2.4 %2.3 مقدار رشد

  * واحد زعفران بر حسب کیلوگرم است.   تحقیق هاییافته :منبع
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objective Sixth ction of horticultural products in different provinces of the country relative to the base year for achieving the employment Table 3. Estimation of the annual changes in the produ

Development Plan (Ton) 

province Apple pear Cherry Grapes Pomegranate Plum Orange Tangerine Lemon 
sour 

lemon 
Other 

citrus Olive Fig Date Pistachios Walnut Almond Hazelnut Tea Barberry Saffron Total 

E-Azarbaijan 11310  421  321  12641  101  4010  0  0  0  0  0  0  13  0  6  401  421  0  0  1  24  30241  

W-

Azerbaijan 
20232  100  131  4311  23  3111  0  0  0  0  0  0  3  0  1  32  111  0  0  0  0  23111  

Ardabil 4110  211  235  510  31  2650  0  0  0  0  0  10  1  0  0  35  1  2  0  0  3  1116  

Zanjan 2161  163  10  1633  633  2163  0  0  0  0  0  366  24  0  1  131  32  6  0  0  2  13412  

Tehran 3023  510  1033  2523  301  3643  0  0  0  0  0  3  12  0  13  33  12  0  0  0  10  16323  

Esfahan 4131  230  132  1114  2145  1516  0  0  0  0  0  4  12  16  114  101  226  0  0  0  152  12005  

Fars 1411  51  46  11231  1136  6324  10511  3023  10144  6450  1053  11  2561  2113  543  206  1362  0  0  1  65  11330  

Markazi 1451  13  121  4103  4013  2334  0  0  0  0  0  4  34  0  343  102  214  0  0  0  16  14214  

Hormozgan 1  0  0  61  23  2  2101  166  516  2331  201  0  13  1342  1  0  1  0  0  0  0  3141  

Boshehr 0  0  0  3  2  0  45  12  1  310  5  0  0  511  0  0  0  0  0  0  0  1035  

Khozestan 3  0  0  251  501  40  1553  243  53  210  256  13  111  4266  0  11  4  0  0  0  0  1551  

Yazd 13  4  0  411  611  513  0  0  0  0  1  0  0  33  555  0  66  0  0  0  32  2401  

Kerman 411  53  50  312  524  111  1412  31  10  25  53  0  31  2101  1143  11  214  0  0  0  116  3300  

Hamadan 2255  122  111  12644  0  3356  0  0  0  0  0  0  0  0  0  511  233  0  0  0  1  11211  

Khorasan 

Razavi 
3441  1010  333  1131  2252  2342  0  0  0  0  0  0  25  0  1552  45  333  0  0  3  1201  20536  

N-Khorasan 1501  111  115  6341  44  123  0  0  0  0  0  1  1  0  34  31  31  0  0  0  150  1633  

S- Khorasan 4  4  0  136  254  12  3  0  0  0  2  0  0  24  112  0  13  0  0  151  1031  161  

Semnan 535  62  11  2413  1406  111  0  0  0  0  0  0  26  5  412  35  56  0  0  0  12  5134  

Kurdistan 1604  115  303  4013  163  1110  0  0  0  0  0  0  14  0  0  252  51  0  0  0  1  3533  

Mazandaran 163  133  311  16  244  6251  40143  13536  124  43  131  5  22  0  0  105  0  1  0  0  0  63433  

Golestan 15  51  15  1  14  3122  1314  220  2  2  4  60  6  0  0  21  0  0  0  0  25  5313  

Gilan 63  25  1  43  41  133  3502  214  0  0  212  202  32  0  0  131  0  121  361  0  2  5123  

Lorestan 1351  50  14  1611  100  2323  3  0  0  15  1  11  451  0  1  244  143  0  0  0  16  1060  

ChaharMahal 

Bakhtiari 
1501  4  14  2303  31  1315  0  0  0  0  0  0  4  0  0  136  1053  0  0  0  1  1335  

Kohgiloyeh& 

Boyerahmad 
2213  3  3  1131  114  411  465  114  55  433  3  2  42  4  0  110  13  0  0  0  0  5531  

Kermanshah 1243  21  11  3153  133  1312  36  6  23  13  1  20  135  22  1  251  133  0  0  0  10  1411  

Qom 11  3  0  161  215  63  0  0  0  0  0  0  0  0  41  0  5  0  0  0  0  564  

Qazvin 634  233  221  3111  101  1506  0  0  0  0  0  0  2  0  61  34  11  0  0  0  3  11313  

Sistan & 

Baluchestan 
3  0  0  356  103  150  11  24  11  12  13  0  0  511  10  0  1  0  0  0  0  1501  

Ilam 4  0  0  231  52  116  10  3  1  20  1  10  31  5  0  43  2  0  0  0  0  540  

South 

kerman 
13  25  13  43  66  131  1003  201  116  150  1211  0  1  2341  1  13  3  0  0  0  0  12113  

Alborz 1153  533  111  111  16  6062  0  0  0  0  0  0  0  0  2  13  20  0  0  0  2  3135  

Total 97097  7424  7203  107041  22777  42173  47401  18981  11933  11003  7011  821  3484  11327  4137  3377  1187  171  341  118  10771  732783  

Growth rate 2.3% 2.4% 1.0% 3.4% 2.2% 3.5% 2.1% 2.5% 2.2% 2.2% 2.0% 0.3% 1.5% 1.5% 2.4% 1.4% 3.3% 0.6% 
0.3

% 
0.1% 3.1% 2.6% 

Reference: Research Findings;   Saffron unit is in kilograms.  
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 )تن( توسعه ششم برنامه اشتغال آرمان به دستيابی براینسبت  به سال پايه  کشور مختلف یهااستان آبزی و دامی تالمحصو يدتول ساالنه ييراتتغ مقدار برآورد (7) جدول

 کل تولید پرورشی آبزيان طيور دام استان

  آبی گرم ماهی سردآبی ماهی مرغ تخم رغم گوشت شیر گوسفند گوشت گاو گوشت 
  55112  1  223  5665  6231  41264  110  1404 شرقی آذربایجان

  42022  21  212  512  6213  30263  1610  3041 غربی آذربایجان

  23343  21  113  552  3215  21465  112  2011 اردبیل

  11626  2  100  101  3151  11145  402  111 زنجان

  44262  16  43  1112  2634  30113  311  456 تهران

  51146  3  236  5130  13623  36145  333  311 اصفهان

  56533  25  400  2605  10212  41561  1343  321 فارس

  30532  0  111  2441  4413  22204  614  606 مرکزی

  3421  1  0  11  510  2261  222  364 هرمزگان

  6316  0  0  54  2121  3111  114  321 بوشهر

  33021  1133  54  461  6613  26410  30  2615 خوزستان

  24453  2  34  1216  3631  11011  11  416 یزد

  20156  23  51  163  3413  15316  15  433 کرمان

  34356  26  211  333  3114  23112  331  1316 همدان

  12116  40  440  6104  12143  52362  1414  423 رضوی سانخرا

  11330  2  32  31  1223  1153  1303  114 شمالی خراسان

  14413  13  23  113  3132  3311  210  1031 جنوبی خراسان

  16566  3  35  335  3335  10013  1161  563 سمنان

  13431  1  141  325  5614  1313  532  1362 کردستان

  55113  1616  135  124  1011  33623  413  4211 مازندران

  31154  416  40  1205  1013  23241  162  1131 گلستان

  26243  1230  261  31  6103  15123  354  2330 گیالن

  21154  33  1355  401  4112  13645  1303  1432 لرستان

  23055  0  1401  212  1601  11301  216  310 بختیاری چهارمحال

  3101  0  330  211  311  5431  235  416 بویراحمد و کهگیلویه

  23114  13  431  661  2313  11132  1335  1221 کرمانشاه

  11426  1  23  4311  2443  10040 0  511 قم

  51311  3  152  4611  4113  41063  464  145 قزوین

  12406  40  3  331  1111  5331  2430  1151 ستانچبلو و انسیست

  11201  16  123  0  2316  1205  100  142 ایالم

  5163  33  13  26  144  4512  131  111 کرمان جنوب

  13633  0  115  5345  1616  10336  151  32 البرز

  719128 1479 7099 18971 177907 471190 22088 34078 جمع

 %6.6 %2.3 %5.5 %6.4 %1.0 %6.6 %6.0 %1.1 مقدار رشد

         تحقیق هاییافته :منبع
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t objective Sixth se year for achieving employmenEstimation of annual changes in livestock and aquaculture production in different provinces of the country relative to the ba -Table 4 

Development Plan (Ton) 

province Livestock Poultry Aquaculture توليد کل 

Beef Lamb meat Milk Chicken Egg Trout Fish carp  

E-Azarbaijan 1404  110  41264  6231  5665  223  1  55112  

W-Azerbaijan 3041  1610  30263  6213  512  212  21  42022  

Ardabil 2011  112  21465  3215  552  113  21  23343  

Zanjan 111  402  11145  3151  101  100  2  11626  

Tehran 456  311  30113  2634  1112  43  16  44262  

Esfahan 311  333  36145  13623  5130  236  3  51146  

Fars 321  1343  41561  10212  2605  400  25  56533  

Markazi 606  614  22204  4413  2441  111  0  30532  

Hormozgan 364  222  2261  510  11  0  1  3421  

Boshehr 321  114  3111  2121  54  0  0  6316  

Khozestan 2615  30  26410  6613  461  54  1133  33021  

Yazd 416  11  11011  3631  1216  34  2  24453  

Kerman 433  15  15316  3413  163  51  23  20156  

Hamadan 1316  331  23112  3114  333  211  26  34356  

Khorasan Razavi 423  1414  52362  12143  6104  440  40  12116  

N-Khorasan 114  1303  1153  1223  31  32  2  11330  

S- Khorasan 1031  210  3311  3132  113  23  13  14413  

Semnan 563  1161  10013  3335  335  35  3  16566  

Kurdistan 1362  532  1313  5614  325  141  1  13431  

Mazandaran 4211  413  33623  1011  124  135  1616  55113  

Golestan 1131  162  23241  1013  1205  40  416  31154  

Gilan 2330  354  15123  6103  31  261  1230  26243  

Lorestan 1432  1303  13645  4112  401  1355  33  21154  

ChaharMahal Bakhtiari 310  216  11301  1601  212  1401  0  23055  

Kohgiloyeh& Boyerahmad 416  235  5431  311  211  330  0  3101  

Kermanshah 1221  1335  11132  2313  661  431  13  23114  

Qom 511  0 10040  2443  4311  23  1  11426  

Qazvin 145  464  41063  4113  4611  152  3  51311  

Sistan & Baluchestan 1151  2430  5331  1111  331  3  40  12406  

Ilam 142  100  1205  2316  0  123  16  11201  

South kerman 111  131  4512  144  26  13  33  5163  

Alborz 32  151  10336  1616  5345  115  0  13633  

Total 34078 22088 471190 177907 18971 7099 1479 719128  

Growth rate 1.1% 6.0% 6.6% 1.0% 6.4% 5.5% 2.3% 6.6% 

Reference: Research 
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 مختلف کشور یهااستان به تفکیک یو آبز یمحصوالت دام یدساالنه تول ییراتبرآورد مقدار تغ

یان دهد تولیدات دام، طیور و آبزبینی انجام شده در الگو نشان میپیش .آمده است 4جدول در 

درصد  1/1 در زیربخش دام، تولید گوشت گاو  کند.درصد رشد  6/6 میانگینباید به طور 

 6/6 یابد. تولید شیر نیز حدودار تن( افزایش میهز22درصد ) 6 تن( و گوشت گوسفندهزار 36)

ها، تولید گوشت مرغ بر اساس یافتهدهد. هزار تن افزایش را نشان می 641معادل  رشد درصد

 1رشدی یعنی هزار تن در سال  145 معادلافزایش مقدار بیشترین باید در میان انواع گوشت، 

هزار تن در سال افزایش  51 درصد معادل 4/6 تولید تخم مرغ نیز حدود تجربه کند. را یدرصد

رشد تولید در  ظرفیتدهد یابد تا انحراف از آرمان یاد شده کمینه شود. نتایج الگو نشان میمی

آبی است و بر این اساس توسعه زیربخش آبزیان برای ماهیان سردآبی بیش از کپورماهیان گرم

های چهارمحال از این نظر، به ترتیب استانارد. آال( در اولویت قرار دتولید ماهیان سردآبی )قزل

و بختیاری، لرستان، مازنداران، کهگیلویه و بویراحمد و زنجان بیشترین اولویت را برای توسعه 

آبی سه استان خوزستان، مازنداران و گیالن آال دارند. در زمینه پروش ماهیان گرمپرورش قزل

 در اولویت توسعه این فعالیت هستند.

 و پيشنهادات گيریهنتيج
درصد  5تا  3 افزایشآب و  یوردرصد بهره 3تا  2 نشان داد که بدون افزایش این بررسینتایج 

های مختلف امکان دستیابی به اهداف تعیین شده برای رشد محصوالت در استان عملکرد

صوالت و این هدف تنها با بازتخصیص این منابع بین محاشتغال در بخش کشاورزی وجود ندارد 

د اهداف شویافتنی نیست. از این رو اگر بخش کشاورزی موفق به تامین موارد یاد شده ندست

 تعیین شده در برنامه برای این بخش محقق نخواهد شد. 

 و کندمیتغییر  الگواین الگوی بخش کشاورزی،  دردر صورت اعمال تغییرات یاد شده 

هایی که با محدودیت بیشتر ای در استاندانهذرت ای وعلوفهمحصوالتی مانند برنج، یونجه، ذرت

. از سوی شوندمیگندم و جو جایگزین  مانندتر برکم آببا محصوالت هستند رو همنابع آب روب

که با محدودیت  کرمان، قم و یزدهایی مانند های زراعی در استانبیشتر فعالیتسطح دیگر، 

  .یابدمیشدید منابع آب روبرو هستند کاهش 

 یهااستانهای زراعی برای توسعه فعالیتدست آمده، هو بر اساس نتایج ب به طور کلی

اولویت بیشتری دارند. با این وجود، اولویت توسعه تولید گندم مربوط  و فارس یلخوزستان، اردب

های خوزستان، گلستان و فارس است. در مورد محصول جو، بیشترین اولویت توسعه به استان
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های خراسان رضوی، همدان و گلستان است. در زمینه تولید حبوبات نیز به استان تولید مربوط

 های لرستان، فارس و زنجان اولویت بیشتری دارند.استان

های باغداری بیش از تولیدات زراعی است و از همان طور که اشاره شد، وابستگی اقلیمی فعالیت

های اقلیمی وابسته است. هر چند وتاین رو الگوی کشت این محصوالت نیز بیشتر به تفا

های باغی برای توسعه فعالیت یو غرب یشرق یجانفارس، مازندران و آذربا یهااستان کلیطوربه

 طور عمدهبههای مرکزی و اما توسعه تولیدات باغی از نوع خشکبار در استان ،ترندمناسب

های هر های باغبانی توجه به اولویترو، در توسعه فعالیتخشک ایران دارای اولویت است. از این

 اهمیت است. دارایها در مناطق مستعد یک از فعالیت

 یوردام و ط یربخشدر ز یمحصوالت پروتئن یدتوسعه تول یتکه اولو دهدینشان م بررسی یجنتا

نسبت به بخش  ترییکنواخت یعتوز یربخشز ینمحصوالت در ا یداست و تول یاناز آبز یشترب

توسعه  ت،اس یازمندبه منابع آب فراوان ن یآبگرم یانماه ید. با توجه به آن که تولددار یانآبز

 یکبه عنوان  یسردآب یان، اما پرورش ماهیت روبروستمحدودبا ها استان یشترآن در ب یدتول

 چهارمحال و بختیاری، لرستان، مازندران، کهگیلویه و بویراحمد، هایاستان مکمل در یتفعال

 .شودیم یهتوص یو باغ یزراع هاییربخشز یبرااسان رضوی، کرمانشاه و فارس زنجان، خر

برای دستیابی به هدف ملی رشد اشتغال، زیربخش زراعت باید بررسی نشان داد، نتایج این 

بخش دامداری با سهمی حدود د. کنمورد نیاز را تامین تولید کل افزایش درصد از  40 حدود

برای دستیابی به هدف تعیین شده تخصیص منابع بنابراین، ر دارد. درصد در جایگاه دوم قرا 24

 بندی شود. بر همین اساس اولویت بایدها مالی به زیربخش

های کشاورزی از راهگزین بهبود بهروری آب و عملکرد برای توسعه تولید فعالیت بررسیدر این 

محدودیت منابع  هبا توجه باستفاده شد. به بیان دیگر، نظر  تحقق رشد مورد یبرامحصوالت 

های مد نظر قرار گرفت. ویژه آب، الگوی توسعه عمودی فعالیتهساختاری در بخش کشاورزی ب

های تولید شود روشپیشنهاد می بهبود عملکرد محصوالت کشاورزیرو، برای تحقق از این

یابد.  فزایشاتولیدکنندگان نیز  دیگرواسطه آن عملکرد هکشاورزان پیشرو ترویج شود تا ب

آبیاری، توجه و تاکید بر مزایای آبیاری تحت فشار از طریق  کارآییهمچنین در زمینه افزایش 

های ترویجی و آموزشی در کنار ارائه تسهیالت برای تغییر روش آبیاری ضروری است. از روش

های یطها در محبر هستند و تولید آنآب اغلبمحصوالت جالیزی  کهسوی دیگر، با توجه به آن

شود توسعه تولید این محصوالت است، توصیه می وری بیشتر آب همراهبا بهرهای کشت گلخانه
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ها فراهم دیگر فعالیتبیشتر بدین ترتیب منابع الزم برای تولید ای انجام شود. گلخانه شرایطدر 

 د.شومی یرپذامکاناز این طریق  اهداف اشتغالشود و دستیابی به می

 با، این موضوع باید یستن پذیرامکان یدستور ن که تغییر الگوی کشت به شکلبا توجه به آ

های مورد نظر ای مانند اعطای تسهیالت بانکی به فعالیتمنطقهمند های هدفگذاریسیاست

 یستکه قرار ن یخاص در مناطق هایدر مناطق دارای اولویت و عدم پرداخت آن به فعالیت

هایی از این دست، موجب همسویی اجرای سیاست .دنبال شود یابدتوسعه  جامحصول در آن

تحقق  زمینه شود وبرداران کشاورزی( و منافع اجتماعی میبیشتر منافع خصوصی )بهره

 کند.را فراهم می این بررسیهای یافته
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Abstract: 
The present study aims to specify the agricultural activities which have prioriety in 

achieving employment growth rate target in the sixth National Economic, Social, and 

Cultural Development Plan in Iran. To this end, a regional mathematical programing 

model for the agricultural sector is integrated with a mixed model of social accouting 

matrix to connect the national employment objective to the regional agricultural 

production inputs constraint. This integrated model can specify what activities and in 

what provinces have the prioriety to be expanded and are more helpful in achieving  

national employment objective. Results indicate that to reach 3.9 percent employment 

growth rate specified in the sixth national plan, a growth rate of 4.4 percent in the 

agricultural sector output is required. The required growth rate in farming, horticulture, 

livestock, and fisheries subsectors are 4.8, 2.3, 6.8, and 4.3 percent, respectively. 
Further, the findings reveal that wheat with 8.3 percent and rice with 0.1 percent have 

the highest and lowest priority, respectively, for expansion in the crops sub-sector. In 

this sub-sector, Khuzestan, Ardebil and Fars provinces have the highest priority for this 

crop to be produced. In the horticultural sub-sector, stone fruit products have the 

highest proriety to be expanded by a growth rates of 3.5% and tea product has  the 

lowest peroriety to be expanded with a growth rate of 0.3 percent.  The horticultural 

activities have priority of growth  in the provinces of Fars, Mazandaran and East and 

West Azarbaijan Regarding livestock, poultry and aquaculture products, results show 

that a higher peroriety must be given to the beef production relative to the carp 

production. Mazandaran, Khuzestan, Gilan, Chaharmahal Bakhtiari and Lorestan are 

the provinces with the highest priority in the development of aquaculture activities. 

However, the development of livestock and poultry activities does not differ 

significantly between provinces of the country. In conclusion achieving the 

employment growth goal of the Sixth Development Plan, is incumbent upon a serious 

review of the current portfolio of agricultural activities by the policy makers.    
JEL classification: C61, C67, D24. 
Keywords: Mathematical programing Model, Mix Social Accounting 

Matrix, Agricultural Production, Employment.  
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