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 چکیده

های اخیر با روند افزایشی چشمگیری مواجه بوده است. از آنجا که بخش کشاورزی بخشی استراتژیک بوده و تأمین نرخ ارز در ایران به ویژه در سال
های آن بسیار حائز اهمیت است. در این راستا، در مطالعهه  کننده اصلی غذای مردم کشور است، تحلیل آثار افزایش نرخ ارز بر قیمت تمام شده زیربخش

 اجتمهایی  حسهابداری  حاضر، اثر افزایش نرخ ارز بر قیمت تمام شده تولید محصوالت پنج زیربخش کشاورزی محاسبه شده است. به این منظور ماتریس
 مسهیر،  سهاختاری  تجزیهه  روش از اسهتااده  با همچنین. شده است بهره گرفته مبتنی بر این ماتریس قیمتی تدوین شده و از الگوی 1390ایران در سال 

قیمهت   دهد کهنشان می یابد، مشخص شده است. نتایجهای کشاورزی انتقال میمسیرهایی که از طریق آنها اثر افزایش نرخ ارز به زیربخش ترینیمده
گیرد. نتایج تجزیه مسیر نیز بیانگر آن است یر افزایش نرخ ارز قرار میهای کشاورزی تحت تأثمحصوالت زیر بخش دام و طیور، بیشتر از سایر زیر بخش

ای در انتقال اثهر افهزایش نهرخ ارز بهه قیمهت محصهوالت کشهاورزی دارد.        که افزایش نرخ ارز در واردات بخش مواد و محصوالت شیمیایی سهم یمده
شود. لذا جهت کاهش اثر منای وتی به قیمت محصوالت کشاورزی منتقل میهای مختلف از طریق مسیرهای متااهمچنین اثر افزایش نرخ ارز در بخش

هایی نظیهر اولویهت در   توان سیاستشود، میهای کشاورزی، بسته به اینکه اثر از طریق چه بخشی و چه مسیری منتقل میهای ارزی بر زیربخششوک
های اولیه مورد استااده در تولید محصوالت کشاورزی حمایت از نهاده های مؤثر، همچنین سیاستتخصیص ارز ترجیحی برای واردات محصوالت بخش

 نظیر پرداخت یارانه را پیشنهاد داد.
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   2 1 مقدمه

ساسی در تعیین که نقش ا اقتصاد کلیدی و مهم متغیرهای از یکی
 ینهوان  بهه  توانمی را ارز نرخ باشد.های داخلی دارد نرخ ارز میقیمت

 ایران در .کرد تعریف دیگر کشور پول حسب بر کشور یک پول ارزش

 طهی  زیادی هایبا نوسان ارز نرخ مالی سیاسی و  اقتصادی، دالیل به

 خنهر  اخیهر  دهه چهار روند 1شکل  است. بوده همراه گذشته هایسال
طهی  مروری بر تغییرات نهرخ دالر در  دهد. می ارائه را ارز آزاد و اسمی
از  نهرخ ارز دهد که نشان می 1 شکلبر اساس سال قبل تاکنون  چهل
ههای  نوسهان اما به تدریج ، نوسان چندانی نداشته 13۷2تا  135۷سال 

 تهک  ارز کوتهاه  ایدوره بهرای  13۷0 دههه  دراست. آن افزایش یافته 
 شد، نرخی
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 نرخهی  تهک  مجهددا   13۸0 دهه ابتدای در نیاورد. دوام چندان اما
نیهز   1390 سال بود. پابرجا 13۸9 سال تا امر این و شد اجرا ارز کردن
 از. بهود  ارز قیمهت  ههای رکوردزنی و ارز نرخ شدید های نوسان شروع
 بهوده  روبرو نسبی ثبات با ارز بازار 1395 سال تا 1392 سال دوم نیمه
 1396 سهال  پهاییز  از ولهی  روند افزایشهی مییمهی داشهته،    ارز نرخ و

 (.  6) است نموده طی را افزایشی چشمگیری روند تاکنون
هایی که در نرخ ههای آزاد و رسهمی ارز رخ   انتظار می رود نوسان

 و صهادراتی  کاالههای  ههای قیمت بر اثرگذاری طریق از دهد، ابتدامی
 ههای مختلهف اثرگهذار   بخهش در تغییر و نوسان قیمت ها در  وارداتی،

های (، بطور متوسط طی سال6باشد. بر اساس گزارش بانک مرکزی )
ارزش دالری  سهم واردات و صادرات غیر ناتی از کل ،1396تا  135۷

 ارزش) از طرفهی حجهم   باشهد. درصد مهی  2۸ و ۷2تجارت به ترتیب 
تشکیل  ایرا واردات کاالهای واسطه کشور واردات از وسیعی( دالری

 ،یاواسهطه  یسهم واردات کاالهها  نیانگیمای که داده است، به گونه
، 35/61 بیه ترت، به1396تا  135۷ یهاسال یط یو مصرف یاهیسرما
 تغییهرات  که رودمی انتظار بنابراین .درصد بوده است 31/15و  ۷1/22
 وارداتهی،  ایواسهطه  کاالهای قیمت در تغییر طریق از یمدتا  ارز، نرخ
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ههای مختلهف   در نتیجه قیمهت تمهام شهده تولیهد در بخهش     هزینه و 
ههای  میزان و سهم بخهش  1دهد. جدول  قرار تأثیر اقتصادی را تحت

ای وارداتهی و داخلهی   ههای واسهطه  یمده اقتصادی را از مصرف نهاده
 سهایر  بهه  نسهبت  کشهاورزی  بخش 1دهد. بر اساس جدول نشان می

. طه وارداتهی دارد ههای واسه  مصهرف نههاده   از بیشتری سهم ها،بخش
 در شده های تولید و در نتیجه قیمت تمامهزینه رودمی انتظار بنابراین
 تغییهرات  تأثیر به طور مستقیم تحت هابخش سایر از بیشتر بخش این
 .بگیرد قرار ارز نرخ

 

 
 ارز  رسمی و آزاد روند نرخ -1 شکل

Official and free exchange rate trends Figure 1- 
 :Central bank (2019)  Source( 139۷منبع: بانک مرکزی )

 

 درصد-میلیارد ریال-داخلی و وارداتی ایهای واسطهمصرف نهاده های اقتصادی ازبخش سهم میزان و -1جدول 
Table 1- Amount and share of economic sectors’ consumption of imported and domestic intermediate inputs- Billion 

Rial-Percent  

 بخش
Section  

 وارداتیای   واسطه نهاده هایمصرف 
Consumption of imported 

intermediate inputs 

 مصرف نهاده های واسطه ای داخلی
Consumption of domestic 

intermediate inputs 

 مصرف کل
Total 

consumption 

 کشاورزی
Agriculture 

52493.35 246799.70 299293.05 

 17.54 82.46 100 (Share) سهم

 محصوالت غذایی

Food products 
33665.41 357114.24 390779.65 

 8.61 91.39 100 (Share) سهم

 صنعت
Industry 

277147.96 2023047.58 2300195.53 

 12.05 87.95 100 (Share) سهم

 معدن
Mine 

5716.31 54696.96 60413.27 

 9.46 90.54 100 (Share) سهم

 خدمات
Services 

150584.15 220742.66 1371326.80 

 10.98 89.02 100 (Share) سهم

 1390ستانده -جدول داده-منبع: مرکز آمار ایران 
Source: Statistical Center of Iran, Input-Output Table, 2011 
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از طریهق افهزایش   ییوه بر آن که افزایش نرخ ارز بطور مستقیم 

ای وارداتی مورد استااده در بخش کشهاورزیی،  های واسطهقیمت نهاده
دهد، همچنین قیمت هزینه تولید محصوالت این بخش را افزایش می

ای داخلی مورد استااده در بخهش کشهاورزی کهه در    های واسطهنهاده
ت ای وارداتی اسهتااده شهده و نیهز قیمه    های واسطهتولید آنها از نهاده

یوامل اولیه تولید )نیروی کار و سرمایه( در پی افزایش نرخ ارز ثابهت  
ههای تولیهد در   ها، هزینهه نمانده و بنابراین با افزایش قیمت این نهاده

گیرد. از آنجا بخش کشاورزی بطور غیرمستقیم هم تحت تأثیر قرار می
که بخش کشاورزی در ایران به دلیل تأمین غذای اصلی مردم کشور، 

باشد، لذا با توجه به نوسانات های مهم و استراتژیک میی از بخشیک
های اخیر، بررسی آثار افهزایش  باالی نرخ ارز در ایران به ویژه در سال

نرخ ارز بر هزینه تولید بخش کشاورزی و در نتیجه قیمت تمهام شهده   
محصوالت آن بسیار حائز اهمیت است. در ایهن راسهتا سهؤاالتی کهه     

نهرخ ارز بهر    اثرگذاری افزایش از این قرار است: میزان شوندمطرح می
 کشاورزی چقدر های های تولید در هر یک از زیر بخشافزایش هزینه
 تهأثیر  تحهت  سهایرین  از هها بیشهتر  این زیر بخش از یک است و کدام

 چهه  طریهق  گیرد؟ افزایش نهرخ ارز یمهدتا  از  می قرار ارز نرخ افزایش
اسهت؟   های کشاورزی اثرگهذار زیربخش رهزینه تولید د بر مسیرهایی

آثار کدام مسیر انتقال نرخ ارز در کوتهاه مهدت و آثهار کهدام مسهیر در      
 شود؟بلندمدت ظاهر می

پهذیرتر  آسیب هایزیربخش شناسایی فوق برای سواالت به پاسخ
 دادن قهرار  حمایت مورد برای بندیاولویت در مقابل افزایش نرخ ارز و

 راهههی فههراروی توانههدمههی و دارد ضههرورت بسههیار هههازیههربخش ایههن
 ههای اسهتراتژی  اتخاذ جهت کشاورزی در اقتصاد یرصه سیاستگذاران

 و اجتمهایی  و اقتصادی مشکیت و هابحران کاهش جهت در مناسب
بنابراین هدف اصلی  .دهد افزایش نرخ ارز قرار از ناشی ریسک کاهش

ی تولیهد در زیهر   هها این تحقیق بررسی اثر افزایش نرخ ارز بهر هزینهه  
های واسهطه وارداتهی مهی   های یمده کشاورزی از طریق نهادهبخش
آثار نرخ ارز بر شهاخص  یمطالعات انجام شده در خصوص بررس باشد.
در توان را میکننده و مصرف کننده(  دیواردات، تول متیق) متیق یها

است که اثر نهرخ   یگروه اول شامل مطالعات کرد. بندیطبقهسه گروه 
های قیمت را در کل اقتصهاد بررسهی نمودنهد. از جملهه     ز بر شاخصار

تهوان بهه   مطالعاتی که در این زمینه در خارج از کشور انجام شدند می
 (5ی )سگلوسک، (3) همکاران و ، بایرن(1) همکاران و مطالعه آگوئری

 ههای داده از اسهتااده  بها  مطالعهات  ایهن  اشاره کرد. (12) نیمبوریجو 
 قیمهت ) قیمهت  ههای شهاخص  بهر  ارز نرخ تغییر آثار رآوردب به تابلویی
. پرداختنهد  کشورها از گروهی در( کننده مصرف و کننده تولید واردات،

مطالعات داخلی مربوط به این گروه نیهز شهامل مطالعهاتی اسهت کهه      
و  ی(، محمههد15و همکههاران ) ی(، مصههباح13و همکههاران ) یکههازرون
 قیمهت  شهاخص  بهر  ارز نرخ اثر انمحقق انجام دادند. این( 16) یبرقع

 پویای یمومی تعادل و اقتصادسنجی هایروش از را کشور کل واردات
 رییه تغ اثراست که  ی. گروه دوم شامل مطالعاتکردند بررسی 1تصادفی

بهه   ایه یمده اقتصهاد و   یهارا در بخش متیق یهانرخ ارز بر شاخص
 ایالگوههه از اسههتااده بهها اقتصههادی بخههش یههک درصههورت مناههرد 
و روش پهارامتر   2برداریالگوهای خودرگرسیون جمله از اقتصادسنجی

 نمودند یبررس4و روش رژیم مارکف سویئچینگ  3متغیر در طول زمان
 کهارتر و همکهاران  به ینوان نمونه مطالعات خارج از کشور که توسهط  

در ایهن گهروه قهرار دارنهد.      ،انجهام شهد   (11) (، جابارا1۷) یوی(، ال4)
 یکازرونلی این گروه نیز شامل مطالعاتی است که توسط مطالعات داخ
قلهم   دیزاد و رشه  نی(، حس۸پور و همکاران ) ینیگ (،14) و همکاران

 بهه  را قیمهت  ههای شهاخص  بر ارز نرخ اثر سوم، انجام شد. گروه (10)
 بهین  ارتبهاط  گهرفتن  در نظهر  با مختلف هایبخش در کاالیی تاکیک
 بررسهی  مهورد  5سهتانده -داده الگوی زا استااده با اقتصادی هایبخش
( 2) همکاران و اردغان ،(9) کیوتاکا و هوانگ که ایمطالعه. دادند قرار
 گهروه  این در که داخلی مطالعات از. دارد قرار گروه این در دادند انجام
 اشاره کرد. ( 19) شریای و الریمی توان به مطالعهمی دارند، جای

تغییر  اثر بررسی که در است آن از حاکی فوق بندی مطالعاتجمع
 بهر  ارز تغییهر نهرخ   به بهرآورد آثهار   یمدتا  ها،قیمت شاخص بر ارز نرخ
اقتصاد یا یک بخش اقتصادی بطهور مناهرد پرداختهه     کل در هاقیمت
گرفته نشده است، بجز در مورد آن  نظر در هابخش بین ارتباط شده و

ستانده اسهتااده  -ول دادهدسته از مطالعاتی که در برآورد اثرات، از جدا
 و های انجام شده در ایران، مطالعه الریمهی اند. بر اساس بررسیکرده
-داده جهدول  با استااده از ای است که در آنتنها مطالعه (19) شریای
 و کهاال  26 بهه قیمهت   ارز انتقهال نهرخ   به بررسهی  13۸0 سال ستانده
کشهاورزی  اقتصادی پرداخته شده است. در این مطالعه بخهش   خدمت

محصهوالت  "و  "محصهوالت زرایهی و بهاغی   "تنها به دو زیر بخش 
تاکیک شده است. نتایج این مطالعه نشان داد که  "دامی و جنگلداری

ها درنظر گرفته شود افزایش ده درصدی در اگر تنها ارتباط بین بخش
درصهد و قیمهت    46/0را  "محصوالت زرایی و بهاغی "نرخ ارز قیمت 

دههد. امها   درصد افزایش می ۸4/0را  "جنگلداریمحصوالت دامی و "
در صورت تعدیل اجزای ارزش افزوده پس از افزایش نهرخ ارز، قیمهت   

های مذکور ده درصهد افهزایش مهی   هر کدام از محصوالت زیر بخش
نیهز نشهان داده    (19) شهریای  و یابد. همانطور که در مطالعه الریمهی 

 بهر  ارز نهرخ  تغییهر  آثهار  ارزیهابی  امکهان  سهتانده -داده شده، الگوهای
 کنندمی فراهم بخش هر در شده تولید کاالهای تاکیک به را هاقیمت

                                                           
1- Dynamic stochastic general equilibrium model 

2- Vector Auto Regression 

3- Time Varing Parameter 

4- Markov Regime Switching  

5- Input-Output 
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 ایواسهطه  ههای نههاده  کانال از صرفا  را آثار توانمی روش این با ولی
مثهل خانوارهها و    هها اثرگهذاری  این در مؤثر یوامل سایر و کرد برآورد

رفهع ایهن اشهکال،     شهود. بهرای  نمهی  گرفته نظر یوامل اولیه تولید در
 قیمتهی  الگهوی  از اسهتااده  با ابتدا که به دنبال آن است حاضر مطالعه
 هزینهه  بهر  ارز افزایش نرخ اثر اجتمایی-حسابداری ماتریس بر مبتنی
 نظر ییوه بر در که نماید بررسی ایگونه به را بخش کشاورزی تولید
 سهتانده -داده در الگوههای  همچنان کهه  ها؛فعالیت بین ارتباط گرفتن
-اقتصهادی  نهادههای  سهایر  با هافعالیت شود؛ ارتباطمی گرفته درنظر

. شهود  گرفتهه  نظهر  در نیهز  خانوارهها  و تولید یوامل جمله از اجتمایی
بعیوه برای بررسی دقیق تر بخش کشهاورزی، ایهن بخهش بهه پهنج      
زیربخش شامل محصوالت زرایی، محصوالت باغی، محصهوالت دام  

جنگلههداری خهدمات کشهاورزی و    یگیری وو طیهور، محصهوالت مههاه  
اثرگذاری  یمده مسیرهای حاضر، تاکیک شده است. همچنین مطالعه

 تهأثیر  تحهت  را کشهاورزی  محصوالت قیمت ارز نرخ آنها طریق از که
 وسهیع  ههای بررسهی  اساس نمود. بر خواهد مشخص نیز دهد،می قرار

 اثرگهذاری بررسهی   بهه  روش این به که ایمطالعه تاکنون انجام شده،
 بنهابراین . نشهد  یافهت  کشهور  داخهل  و خارج پرداخته باشد، در ارز نرخ

 ایویهژه  تکمیل کننده مطالعات قبلی بوده و لذا جایگهاه  حاضر مطالعه
 .دارد مربوطه موضوع ادبیات در

 

 مبانی نظری و روش تحقیق

 هایبخش زیر در تولید شده تمام قیمت بر ارز نرخ تغییر اثر اولین
مهی  های واسطه وارداتهی نهاده قیمت تغییر طریق از ورزیکشا یمده
 هزینهه  مسهتقیم  صهورت  به ابتدا ارز نرخ تغییر که صورت بدین باشد،
 تهأثیر  تحهت  را ایواسطه کاالهای این کننده مصرف هایبخش تولید
. گیردمی قرار تأثیر تحت کاالها شده تمام قیمت آن پی در و داده قرار

 وارداتهی  کاالههای  از خهود  تولید زنجیره در که نیتولیدکنندگا بنابراین
 افهزایش  نتیجهه  در و هاهزینه افزایش با ناگریز کنندمی استااده بیشتر
 تولیهد  کاالههای  قیمهت  تغییر. شد خواهند مواجه خود کاالهای قیمت
 به بستگی مستقیم صورت به کشاورزی مختلف هایزیربخش در شده
 همچنهین . ای وارداتهی دارد ی واسهطه هها نهاده به آنها وابستگی مقدار
 قیمهت  وارداتی، ایواسطه کاالهای قیمت کاهش یا و افزایش هرگونه
. دههد می قرار تأثیر تحت نیز مستقیم غیر صورت به را تولید شده تمام
ای کاالهای واسهطه  ابتدا که است این بر فرض مستقیم غیر حالت در

 سهسس  و شده دی استاادههای اقتصاتعدادی از بخش تولید در وارداتی
 در داخلی ایواسطه نهاده ینوان به هابخش آن شده تولید محصوالت

 لذا بسته بهه . گیردمی قرار استااده مورد کشاورزی هایزیربخش تولید
های واسطه نهاده از مقدار چه خود فرایند تولید در زیر بخش هر اینکه

 مسهتقیم  غیهر  صهورت  بهه  مقهدار  یا چهه  و مستقیم صورت وارداتی به
 قیمهت  افهزایش  از متاهاوتی  تأثیرپهذیری  توانهد مهی  کنهد، می استااده

 دیگهر  طرفهی  از. باشهد  داشهته  ارز نهرخ  نتیجهه  در و وارداتی کاالهای
 افهزایش  پی در کاالهای تولید شده در داخل شده تمام قیمت افزایش
 که آنجایی از و شودمی نهایی کاالهای قیمت افزایش موجب ارز، نرخ
 ههای هزینهه  افهزایش  بها  هستند، کاالها این کنندگانمصرف ارهاخانو
 ههای هزینهه  تأمین برای بنابراین و شوندمی مواجه آنها خرید از ناشی
 و سهرمایه  نیروی کار، جمله از تولید اولیه یوامل که هستند ناچار خود
 سهبب  مجهدداا  فرآینهد  این که نمایند یرضه باالتری قیمت با را زمین

 بهرای  شهد،  بیهان  آنچه بنابر. شد خواهد کاال شده تمام تقیم افزایش
 مهورد  روشهی  بایهد  تولیهد  ههای هزینهه  بر ارز نرخ در تغییر اثر ارزیابی
 ههای بخهش  وابسهتگی  میهزان  نمهودن  لحاظ با که گیرد قرار استااده
 مختلهف  ههای بخش بین ارتباط گرفتن نظر در با و واردات به مختلف
 یهک  تولید و خانوارها، اولیه یوامل با آنها ارتباط و یکدیگر با اقتصادی
 قیمت بر ارز نرخ اثرگذاری کمیت میزان از لمس قابل و روشن تصویر
 از. دههد  ارائهه  کشهاورزی  یمهده  ههای بخهش  زیهر  در تولید شده تمام

 بهه  را هها ارتبهاط  این تواندمی اجتمایی حسابداری ماتریس که آنجایی
 این بر مبتنی قیمتی الگوی از شپژوه این در لذا نماید، منعکس خوبی

 نیهز،  مسهیر  سهاختاری  تجزیهه  روش طریق از و شده استااده ماتریس
 .است شده شناسایی اثرگذار مسیرهای ترینیمده

 میهان  موجهود  ارتباطهات  (SAM) حسهابداری اجتمهایی   ماتریس
 نیهز  و تولیهد  یوامهل  میان در کاالها این از ناشی درآمد توزیع کاالها،
. دههد مهی  نشهان  را اجتمهایی -اقتصهادی  نهادههای  میان درآمد توزیع

 سهاختار  در اجتمایی-اقتصادی نهادهای درآمد مصرف نحوه همچنین
 اثهر  بررسهی  پژوهش، این در که آنجایی از. است مشاهده قابل مذکور

های واسهطه وارداتهی مهی   نهاده طریق از هاقیمت بر ارز افزایش نرخ
 جهدا  داخلهی  های واسطه وارداتهی از نهاده که است نیاز بنابراین باشد،
 کاالههای  آن در کهه  مهاتریس  ایهن  از کلهی  نمهای  2 جدول در. شوند

 .است شده ارائه اند،شده تاکیک داخلی از وارداتی
هها و سهتون ههای آن    های حسابسطرهای این ماتریس دریافتی

دهد. همچنین هر خانهه موجهود در   ها را نشان میهای حسابپرداختی
دههد.  ارزش مبادالت انجام شده بین دو حساب را نشان میجدول نیز 

به ترتیب پرداختی کاالی داخلی بخهش   و  به ینوان نمونه
اول را به حساب کاالهای داخلی و وارداتی همین بخش بابت مصرف 

نیز  دهد. ای در تولید نشان میاین کاالها به ینوان نهاده واسطه
پرداختی حساب کاالی داخلی بخش اول به یوامل اولیه تولیهد بابهت   

مالیاتههای پرداختهی بهه دولهت را از      مصرف این یوامل است و 

شود. مجموع کل پرداختیطرف حساب اولین کاالی داخلی شامل می
نشهان داده شهده،    های حساب کاالی داخلی بخهش اول کهه بها    

معادل  SAMه کل تولید کاالی اول در داخل کشور است که در هزین
شهود. سهایر   یرضه کاال بخش اول در داخل کشور در نظر گرفته مهی 

ها نیهز بهه همهین ترتیهب قابهل تاسهیر هسهتند. بهرای اینکهه          ستون
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را به یک الگوی تحلیلی تبدیل کرد، الزم اسهت حسهاب    SAMبتوان
تاکیهک شهود. همهانطور کهه در     های آن به دو بخش درونزا و برونزا 

های کاالههای داخلهی، یوامهل    نشان داده شده است، حساب 2جدول 
ههای کاالههای   ههای درونهزا و حسهاب   تولید و خانوارها جهز  حسهاب  

های برونهزا در نظهر   وارداتی، دولت، سرمایه و دنیای خارج جز  حساب
 شوند.گرفته می

لگهوی تحلیلهی   به یک ا حسابداری اجتماییبرای تبدیل ماتریس 
که بر اساس آن بتوان اثر تغییر در نهرخ ارز را بهر هزینهه تمهام شهده      

کهه   (9) کیوتاکها  و های اقتصادی برآورد کرد، از مطالعه هوانگبخش
برداری شده ستانده را به چنین الگویی تبدیل کردند، بهره-جدول داده

تناظر های این ماتریس هزینه حساب ماست. بنابراین از آنجا که ستون
دهد، هزینهه ههر سهتون مربهوط بهه حسهاب       با آن بخش را نشان می

 شود:ام به شکل زیر نوشته میjدرونزای 

 

 
ارزش  و  ام، jهزینهه حسهاب درونهزای     در رابطه باال 

-استااده قهرار مهی   ام موردjام که در بخش iکاالی داخلی و وارداتی 

ام به حساب یوامل اولیهه  jپرداختی بخش  تعداد کاالها،  nگیرد، 

پرداختهی   ام بهه حسهاب خانوارهها و   jپرداختی بخش  تولید، 

ام به سایر حساب های برونزا )دولت، دنیای خهارج و حسهاب    jبخش 
دار واحهد باشهد، رابطهه فهوق را بهه      بر iدهد. اگر سرمایه( را نشان می
 :توان به صورت زیر نوشتشکل ماتریسی می
                 

های درونزا بهه  اگر میل متوسط به مخارج برای هر یک از حساب
 شکل زیر تعریف شود:

 
توان به شکل ماتریسی با توجه به میل متوسط به ( را می2رابطه )
 ها به صورت زیر بازنویسی کرد:ر یک از حسابمخارج ه

          

بهرای   فونتیه سهتانده لئ -ماتریس ضرایب متوسهط داده  که در آن 
 فونتیه سهتانده لئ -ماتریس ضرایب متوسط داده کاالهای داخلی، 

یوامهل   هزینهه ضرایب متوسهط  اتریس م  برای کاالهای وارداتی،
مهاتریس   و  ماتریس ضهرایب متوسهط هزینهه خانوارهها     ، تولید

باشد. با ضرب دهد، میتشکیل می Zقطری که قطر اصلی آن را بردار 
 داریم: ( در 3طرفین رابطه )

 

                                             

or 

 

 آن: که در

 

ههای درونهزا را   ( هزینه یهک واحهد حسهاب   5طرف راست رابطه )
های آنها به حساب کاالها، یوامل تولیهد و خانوارهها   براساس پرداختی

ههای درونهزا، سهمت راسهت     دهد. از آنجا که قیمت حسهاب نشان می
شهود،  ها در نظر گرفتهه مهی  ابهای این حس(، برابر با هزینه5معادله )
ههای برونهزا و قیمهت کاالههای     ی قیمت ها شامل قیمت حسابهمه

 وارداتی معادل با یک فرض شده است. در صورتی که فرض شود 
های درونهزا در سهال پایهه شهامل قیمهت      بردار شاخص قیمت حساب

ت یوامهل تولیهد   ، شاخص قیم(ni ,… ,2 ,1=و کاالهای داخلی )

نیهز بهردار    است و  (و شاخص قیمت خانوارها )( داخلی )
شاخص قیمت کاالهای وارداتی در سال پایهه اسهت، الگهوی قیمتهی     

 بصورت زیر خواهد بود:  SAMمبتنی بر 

 

اگر رابطه فوق برای سه حساب درونزا )کاالهای داخلهی، یوامهل   
 وخانوارها( به صورت مجزا نوشته شود، داریم: تولید

           

                                           
          

 
 ,i=j=1کاالهای داخلی )شاخص قیمت بردار  در روابط باال 

, n2, … ،) ،شاخص بردار   بردار شاخص قیمت یوامل تولید
 بردار شهاخص قیمهت کاالههای وارداتهی،      ، قیمت خانوارها

مهاتریس ضهرایب    ماتریس ضرایب فنی کاالهای واسطه داخلی، 

ضهرایب متوسهط درآمهد    ماتریس  فنی کاالهای واسطه وارداتی، 

 خانوارهها،  ماتریس ضرایب متوسهط درآمهد    ، یوامل تولید
از کاالهای داخلهی،   ماتریس ضرایب متوسط هزینه یا مصرف خانوارها

از کاالههای   هزینه یا مصرف خانوارهها ماتریس ضرایب متوسط  
-بین خانوارهها مهی  س ضرایب متوسط مبادالت ماتری وارداتی و

 باشد. سه معادله فوق به شکل ماتریسی به صورت زیر است:
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  + +                                          

 
 

 

 
(، )های درونزا با حل یبارت فوق برای محاسبه قیمت حساب

 شود:( به صورت زیر حاصل می12رابطه )

+ )  

or 

+ )                

 

ماتریس ضرایب فزاینده قیمتهی    که در روابط باال
دیارانسیل گرفته و فهرض   در صورتی که از رابطه باال داخلی نام دارد.
 ضهرایب  و مخارج به متوسط میل ماتریس برونزا، هایشود که حساب

باشهند، تغییهر قیمهت    داخلی ثابت و وارداتی ای واسطه کاالهای فنی
های داخلی فقط تابعی از تغییر قیمت واردات بهه صهورت رابطهه زیهر     

 خواهد بود:

)                      

قیمت واردات بر اساس ارزش ریالی نیز برابر با حاصل ضرب نرخ 
( بهه شهکل زیهر    ( در قیمت واردات بر اساس ارزش دالری )eارز )

 خواهد بود:

                                                      

واردات براساس ارزش دالری ثابت  حال اگر فرض شود که قیمت
را معهادل   (توان تغییهر قیمهت واردات )  می،  است

در نظر گرفت. بنابراین اثر تغییر در نرخ ارز بهر  ( تغییر در نرخ ارز )
های درونزا از طریهق رابطهه زیهر قابهل محاسهبه اسهت       قیمت حساب

 (:(2) همکاران و )اردغان

                            

یهر در نهرخ ارز را بهر قیمهت     توان اثر تغی( می15بر اساس رابطه )
 ی داخلی بدست آورد. کاالها

برای تعیین مسیرهای یمده اثرگذاری نرخ ارز بر قیمت کاالههای  

 ازآنجهایی شهود.  اسهتااده مهی   1داخلی از روش تجزیه ساختاری مسهیر 
ههای  رویکرد ضرایب فزاینده متعارف فقط اثهرات کلهی تغییهر حسهاب    

دههد، از طریهق رویکهرد    های درونزا نشان میبرونزا را بر روی حساب
توان نشان داد که این اثرات کلی از چندین تحلیل ساختاری مسیر می

توان به اطییات مایدی در مورد آن می اند و با تجزیهاثر تشکیل شده
های بیرونی دسهت  اجزای مختلف اقتصاد نسبت به شوکالعمل یکس

کننهد، در تحلیهل   ( بیهان مهی  ۷و توربهک ) دفورنی یافت. همانطور که 
ساختاری مسیر اثر اقتصادی یک شوک؛ کهه توسهط ضهریب فزاینهده     

، کهل  2باشد: اثر مستقیمشود؛ به سه اثر قابل تجزیه مینشان داده می
منتقهل مهی   5طریق یک مسیر اولیه زاثر مستقیم که ا. 4اثر کلیو  3اثر

شود، یبارت است از تغییر ایجاد شده در سطح متغیر مربوط به حساب 
(j( در اثر یک واحد تغییر در سطح متغیر مربوط به حساب )i ،)   بها ایهن

ههای دیگهر ثابهت    فرض که سطح متغیرهای مربوط به تمهام حسهاب  
اثهر   شهده باشهد،   تشهکیل  jو  iاگر مسیر اولیه تنها از دوحساب  .باشند

 شود:مستقیم به صورت زیر نشان داده می
                                                              

ji
a  سطر ینصرj ام و ستونiمیل متوسط بهه مخهارج   ماتریس ام 

 تشهکیل  6قطب تعدادی اولیه که از مسیر یک طول . درباشدمی ()
 قرار متوالی هایقطب از ناشی تأثیر ضرب حاصل از مستقیم اثر شده،
 میهان  متقابهل  ارتباط وجود بدلیل .آیدمی بدست مسیر طول در گرفته
مهی  بوجود ۷مدارهایی مسیر، یک طول در یکدیگر با هاقطب از برخی
کهرده و   تقویت را اولیه مسیر طریق از شده منتقل مستقیم اثر که آیند
 در مسهیر  یهک  طهول  در اثهر  کهل . شهوند مهی  نامیهده  غیرمستقیم ثارآ

 در مهدارها  گونهاین وجود از ناشی غیرمستقیم و مستقیم آثار برگیرنده
 شود:باشد که به شکل زیر محاسبه میمی اولیه یک مسیر

                                                   

 
 
 
 
 

 
                                                           
1- Structural Path Decomposition 

2- Direct Effect 

3- Total Effect 

4- Global Effect 

 مسهیر  اسهت،  کهرده  یبور مرتبه یک خود دهنده تشکیل قطب هر از که مسیری -5
 شود.می نامیده اولیه

 .شودمی نامیده قطب هاحساب از یک هر -6
 وجهود  بهه  مهدار  یهک  باشند منطبق یکدیگر بر مسیر انتهایی و ابتدایی قطب اگر -۷
 .آیدمی
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که بایث تقویت اثر مستقیم شده  ضریب فزاینده مسیر است 

 آن هایقطب که)( ماتریس دترمینان تقسیم و مقدار آن از
خود این مهاتریس محاسهبه    دترمینان بر باشد شده حذف آن در مسیر
از حاصلضهرب ضهریب    اثر کل( در هر مسیر، 1۷بنابر رابطه ) شود.می
بیانگر  آید. نهایتا  اثر کلی( در اثر مستقیم بدست مینده مسیر )فزای

یجه یک واحد تغییر در متغیر مربوط به در نت( j)تأثیری است که قطب 
 تمهام  کلهی  از طریق تمام مسیرها پذیرا خواهد شد. لهذا اثهر   (i)قطب 

مهی  نظهر  در را شهبکه  اجهزای  تمام بین هایارتباط و اولیه مسیرهای
بنابراین اثرکلی اشاره به یناصر تشکیل دهنده ماتریس ضهرایب  . گیرد

 دیگر:به یبارت  .دارد SAMفزاینده 
                                

 تمهام  از شهده  منتقهل  اثهر  کهل  مجمهوع  برابهر  واقهع  در کلهی  اثر
 .باشدمی قطب دو بین مسیرهای
روش تجزیه سهاختاری  ر که در توضیحات فوق بیان شد، همانطو

رود. امها بهر   بکار می مسیر برای تجزیه ضرایب فزاینده 
(، برای محاسبه اثر تغییر نرخ ارز بر قیمت تمام شده 15اساس رابطه )

ماتریس ضرایب فنی کاالهای واسهطه  کاالها، ضرایب فزاینده باید در 
از کاالهای  مصرف خانوارهاماتریس ضرایب متوسط  و () وارداتی

ضهرایب  ( ضرب شود. لذا در این مطالعه بعهد از تجزیهه   وارداتی )
شهود تها   فزاینده، نتایج تجزیه، در ماتریس ضرایب واردات ضهرب مهی  

مسیرهای اثرگذاری تغییر نرخ ارز بر قیمت تمام شهده کاالهها حاصهل    
 گردد.
 

 بداری اجتماعی ایران و پایه های آماریماتریس حسا

 بهر  تأکیهد  بها  ایهران  اجتمهایی  حسابداری ماتریس مطالعه این در
 49 کهاالی داخلهی،   49 شهامل  110 در 110 ابعاد با کشاورزی بخش

 دنیهای  حسهاب  دولت، حساب خانوار، 6 تولید، یامل 3 کاالی وارداتی،
 شده تهیه ستانده-داده جداول آخرین مبنای سرمایه بر خارج و حساب

 شهده  تدوین(  1390 سال ستانده-داده جداول) ایران آمار مرکز توسط
در  1390در سهال   رانیه کهین ا  یاجتمهای  یحسابدار سی. ماتراست
، بهرای تهدوین ایهن    شد اشارهکه  گونهارائه شده است. همان 3جدول 

 یداخله  ایاز مبادالت واسطه یواردات یاواسطه ماتریس باید مبادالت
ههای اقتصهادی، کهه کاالههای     کل مبادالت بین بخششود.  کیاکت

سهتانده  -دادهگیهرد، در جهدول متقهارن    وارداتی و داخلی را در بر مهی 
ی کهدها  اساس رب( و کاال در کاال 99*99بخشی ) 99بصورت  1390

( توسهط  CPC V.2.0بنهدی محهوری محصهوالت )   نسخه دوم طبقهه 
ئهه شهده اسهت. همچنههین    ارا 139۷( در سهال  20مرکهز آمهار ایهران )   

مجمویهه  از جهدول واردات مربهوط بهه     یوارداته  یا طهواس مبادالت
 110*155قابل استخراج است که با ابعهاد   1390ستانده -دادهجداول 

 CPC یبر اسهاس کهدها  کاالها که  بوده تیو به صورت کاال در فعال

V.2.0 بنهدی بهین  ها براساس کدهای ویرایش چهارم طبقهو فعالیت-

 نیباشد. بنابرایم 1 (ISIC, Rev.4های اقتصادی )ی رشته فعالیتالملل

 نیبه  قیه تطب ی از وارداتی ابتهدا داخل یاواسطه برای تاکیک مبادالت
گرفت تا جدول واردات هم به صهورت  صورت  CPC و ISIC یکدها

از  یناشه  یبه منظهور کهاهش خطها   سسس . کاال در کاال حاصل گردد
ادغام شدند و  گریکدی با نیز هااز بخش یاز کدها، برخ یتداخل تعداد

های اقتصادی به صهورت کهاال   بین بخش ماتریس مبادالت تیدر نها
که اسامی این کاالها و خهدمات در   حاصل شد 49* 49درکاال با ابعاد 

سهازی مصهارف وارداتهی    ش ضمیمه ارائهه شهده اسهت. بهرای جدا    بخ
از مصهارف  نهادهای اقتصادی )خانوارها و دولهت( و حسهاب سهرمایه    

ها، از سهم وارات هر کاال از کل داخلی آنها در هر گروه از این حساب
مصارف آن کاال استااده شد. همچنین در ماتریس حسابداری اجتمایی 

انهد.  سرمایه و زمین تاکیک شهده  ،یوامل تولید به سه جز  نیروی کار
حساب خانوارها نیز به دو گروه خانوارهای روستایی و شهری تاکیهک  

متوسط و بهاال   ،و هر کدام از این دو گروه نیز به سه گروه درآمدی کم
ای از آمهار و اطییهات مهورد اسهتااده در     اند. بخش یمدهتقسیم شده

مرکهز   1390ستانده سال -ماتریس حسابداری اجتمایی از جدول داده
آمار ایران بدست آمده است. آمار مورد نیاز برای تاکیک ارزش افزوده 

 تولیهد  هزینهه  تولید در بخش زرایهت و باغبهانی از بانهک    بین یوامل
 منتشهر  کشهاورزی  جههاد  توسط که 1390 سال کشاورزی محصوالت

سهه   به است، استخراج گردید و برای تاکیک هر یک از خانوارها شده
 در خانوارهها  درآمهد  و هزینه طرح به مربوط اطییات از درآمدی گروه
 گهزارش  از نیهز  نیهاز  مهورد  مهار آ سایر. است شده استااده 1390 سال

 .است شده استخراج (6مرکزی ) بانک ترازنامه و اقتصادی
 

 نتایج و بحث

)دو برابر شدن نرخ ارز(  2درصد 100اثر افزایش نرخ ارز به میزان 
 رابطهه  اسهاس  بر قیمت تمام شده پنج زیربخش یمده کشهاورزی بهر  

. در این گزارش شده است 4در سطر آخر جدول  محاسبه شده و (15)
هایی که افزایش نهرخ ارز از طریهق   بخش ترین جدول همچنین یمده

تأثیرگهذار قهرار    های کشاورزی را تحتآنها قیمت تمام شده زیربخش
های اقتصادی از کل اثر افهزایش  دهد و سهم هر یک از این بخشمی

 نرخ ارز مشخص شده است. 

                                                           
 ها در سایت سازمان ملل به آدرس بندیاین طبقه -1

https://unstats.un.org/unsd/classifications/Econ 
 درج شده است.

تها   1395ههای  افزایش تقریبا  معادل متوسط افزایش نرخ ارز آزاد بهین سهال  این  -2
 براساس آمار بانک مرکزی است. 139۷

https://unstats.un.org/unsd/classifications/Econ
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گویای آن اسهت   4به ینوان مثال سطر آخر در ستون اول جدول 
قیمت محصوالت زرایی بهه   ارز، نرخ درصدی 100 اثر افزایش که در
درصد آن؛ معادل تقریبها    9/14 که یابدمی افزایش درصد 5/1۸میزان 
 بهر  اثرگذار های بخش ترینیمده توسط درصد از اثر کل نرخ ارز؛ ۸1
 ،(Z10)غذایی  محصوالت ،(Z1)زرایی  محصوالت شامل بخش این

 محصهوالت  و مهواد  ،(Z13) چهرم و محصهوالت وابسهته    ،منسوجات
 و حمهل  خهدمات  ،(Z24)آالت و تجهیهزات   ماشین ،(Z17) شیمیایی
بهه   .یابهد انتقهال مهی   (Z32) هتل و رسهتوران  خدمات و (Z30)نقل 

ههایی هسهتند کهه    ترین بخشیبارت دیگر بخش های نامبرده، یمده
، بیشترین نقش را در افزایش قیمت واردات آنها در پی افزایش نرخ ارز

 انتقال اثر افزایش نرخ ارز بر قیمت تمام شده محصوالت زرایهی دارد. 
و  0/16دهد، به ترتیهب  نشان می 4که ارقام ستون اول جدول بطوری

های تولید درصدی نرخ ارز بر هزینه 100درصد از کل اثر تغییر  ۸/15
ش قیمهت  درصد، از طریق افزای 9/2و  0/3محصوالت زرایی، معادل 

انتقهال   (Z17)شیمیایی  محصوالت و و مواد (Z1)محصوالت زرایی 
منسوجات، چهرم   ،(Z24)آالت و تجهیزات  یابد. پس از آن ماشینمی

هتل  خدمات ،(Z10)غذایی  ، محصوالت(Z13)و محصوالت وابسته 
به ترتیهب بیشهترین    (Z30)نقل  و حمل خدمات و (Z32)و رستوران 

تغییر در نرخ ارز بر قیمت تمام شده محصهوالت  نقش را در انتقال اثر 
 زرایی دارند.

بیانگر آنست که در اثهر افهزایش    4مقایسه ارقام سطر آخر جدول 

 و (Z3)دام و طیهور   درصد، قیمهت محصهوالت   100نرخ ارز به اندازه 
 2/22و  0/31بهه ترتیهب    (Z5)جنگلداری  و کشاورزی خدمات بخش

 ههای زیهربخش  سهایر  از ها بیشهتر و این بخش یابددرصد افزایش می
،  (Z1)قیمت محصوالت زرایهی  .گیرندمی قرار تأثیر تحت کشاورزی،

ترتیهب بها   بهه  ،(Z2)و محصهوالت بهاغی    (Z4)ماهی و سایر آبزیان 
ههای بعهدی   درصد، از این نظر در رتبهه  0/16 و 1/1۸ ،5/1۸افزایش 
انتقهال  گیرند. همچنین نتایج این جدول گویای آن اسهت کهه   قرار می

و خدمات کشاورزی  (Z2)اثر نرخ ارز به هزینه تولید محصوالت باغی 
، بیشتر از طریق افزایش قیمت مهواد و محصهوالت   (Z5)و جنگلداری 
آالت و تجهیهزات  گیرد. بعد از آن ماشهین صورت می (Z17)شیمیایی 

(Z24)    و منسوجات، چرم و محصهوالت وابسهته(Z13)   از مهمتهرین
هنههده اثههر افههزایش نههرخ ارز بههوده و در مههورد  هههای انتقههال دبخههش

بخش خدمات هتل ، (Z3)محصوالت خدمات کشاورزی و جنگلداری 
شهود. در مهورد   های نامبرده اضافه مهی نیز به بخش (Z32)ورستوران 

به ترتیب  اثرگذار های بخش ترینیمده (Z3)محصوالت دام و طیور 
اشد. قیمهت  بمی (Z10)و محصوالت غذایی  (Z1)محصوالت زرایی 

محصهوالت غهذایی    نیز یمدتا  از طریهق  (Z4)ماهیگیری  محصوالت
(Z10) ،  محصههوالت شههیمیایی(Z17) ،آالت و تجهیههزات ماشههین
(Z24) ،    منسوجات، چهرم و محصهوالت وابسهته(Z13)    تحهت تهأثیر

 گیرند.افزایش نرخ ارز قرار می

 

درصدی نرخ ارز )ارقام بر  100های کشاورزی در اثر افزایش قیمت زیر بخشهای مؤثر بر ترین بخشمیزان و سهم اثرگذاری عمده -4جدول 

 حسب درصد(
Table 4- Amount and share of effects of the most influential sectors on prices of agricultural sub-sectors in response to 100% 

increase in exchange rate (figures in percentage) 

 

ASهای اثرپذیر : بخش  Affected Sectors   ISهای اثرگذار  : بخش Influential Sectors 
        Source: Research findingsتحقیق هاییافته: منبع

              
                                    

Z1 

Crop farming 

products  

Z2 

Horticulture 

products 

Z3 

Livestock & 

poultry products 

Z4 

Fish& other fishing 

products 

Z5 

Forestry & 

agricultural 

services 

 مقدار
Amount 

 سهم
Share 

 مقدار
Amount 

 سهم
Share 

 مقدار
Amount 

 سهم
Share 

 مقدار
Amount 

 سهم
Share 

 مقدار
Amount 

 سهم
Share 

Z1 3.0 16.0 1.4 8.5 9.6 30.9 1.7 9.4 2.0 9.0 

Z10 1.7 9.4 1.5 9.5 8.4 27.1 3.1 17.4 1.6 7.4 

Z13 2.3 12.5 2.2 13.9 1.8 5.9 2.0 10.9 2.5 11.1 

Z17 2.9 15.8 3.1 19.5 1.9 6.2 2.2 12.3 4.7 21.2 

Z24 2.4 12.7 2.1 13.1 1.9 6.3 2.1 11.5 2.5 11.4 

Z30 1.2 6.3 0.9 5.9 1.6 5.1 1.3 7.4 1.4 6.1 

Z32 1.5 8.0 1.3 8.2 1.1 3.7 1.2 6.5 2.6 11.8 

 جمع
Total 

14.9 80.7 12.5 78.6 26.4 85.2 13.7 75.3 17.4 78.2 

رزکل اثر تغییر نرخ ا  
Total effect of 
the change in 
exchange rate 

18.5 100 16.0 100 31.0 100 18.1 100 22.2 100 

IS 

AS 
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هایی که از طریق آنها اثهر افهزایش   ترین بخشیمده 4در جدول 

های کشاورزی انتقال رز به قیمت تمام شده محصوالت زیربخشنرخ ا
هها بهر قیمهت    یابد، مشخص شد. اما نحوه اثرگهذاری ایهن بخهش   می

محصوالت کشاورزی در برخی موارد با ابهام مواجه است. بهه ینهوان   
 مواد مثال در مورد محصوالت زرایی مسیر اثرگذاری نرخ ارز از طریق

ابههل توجیههه اسههت زیههرا مههواد و  و ق واضههح شههیمیایی محصههوالت و
محصهوالت شهیمیایی از جملهه کهود شهیمیایی و سهموم بهه صهورت         

در تولید محصوالت زرایی مورد استااده قرار  مستقیم، به ینوان نهاده
گیرند. بنابراین افزایش قیمت وارداتی مواد و محصوالت شهیمیایی  می

بهه   در اثر افزایش نرخ ارز، قیمهت تمهام شهده محصهوالت زرایهی را     
رابطه با سایر بخهش  در دهد. ولیصورت مستقیم تحت تأثیر قرار می

وابسهته؛ نحهوه اثرگهذاری بهر      محصهوالت  و چرم ها؛ مثی  منسوجات،
قیمت محصوالت زرایی مشخص نیست. در این مطالعه به منظور رفع 

هها، از تجزیهه سهاختاری    این ابهامات و تعیین مسیر اثرگذاری بخهش 
، نحههوه 5 جههدول سههت. بههه ینههوان نمونههه درمسههیر اسههتااده شههده ا
درصهدی نهرخ ارز بهرای واردات منسهوجات،      100تأثیرگذاری افزایش 

چرم و محصوالت وابسته بر قیمت تمهام شهده محصهوالت زرایهی از     
 طریق روش تجزیه ساختاری مسیر ارائه شده است.

، هات مبدأ یمده اثرگذاری افهزایش نهرخ   5در ستون اول جدول 
نسههوجات، چههرم و محصههوالت وابسههته بههر قیمههت   ارز در بخههش م

مهی  نشهان  محصوالت زرایی با ییئم اختصاری محصهوالت زرایهی  
ههای  شوک افزایش قیمت در بخش (GE) کلی ستون دوم تأثیر. دهد

درصههدی نههرخ ارز بههرای واردات  100مبههدأ را کههه در پههی افههزایش  
شهده   قیمت تمام بر اتااق افتاده، وابسته محصوالت و چرم منسوجات،

بنابر ارقام بخش اول این ستون، اثر . دهدمی نشان محصوالت زرایی
کلی خانوار کم درآمد روستایی بر قیمهت محصهوالت زرایهی در پهی     

درصدی نرخ ارز در واردات منسوجات، چرم و محصوالت  100افزایش 
درصهد از کهل اثهر بخهش      ۷/4درصد است که  11/0وابسته، افزایش 

ت وابسته بر قیمت تمام شهده محصهوالت   منسوجات، چرم و محصوال
دهد. بهر اسهاس ایهن    ارائه شده بود را نشان می 4زرایی که درجدول 

ستون، بیشترین تأثیر کلی مربوط بهه خهانوار متوسهط درآمهد شههری      
درصد کهل اثهر بخهش منسهوجات، چهرم و       25( است که تقریبا  )

در این ستون نیز نشان  گیرد. سطر آخرمحصوالت وابسته را در بر می
ههای  دهد که خانوارهای روستایی و شهری به تاکیک سهه گهروه  می

درآمدی و بخش منسوجات، چرم و محصوالت وابسته جمعها  بهیش از   
درصههد اثههرات افههزایش نههرخ ارز در واردات منسههوجات، چههرم و    90

 دهند.محصوالت وابسته را به محصوالت زرایی انتقال می
ترین مسیرهای اولیه را نشان تعدادی ازیمده، 5ستون سوم جدول 

یابد. در جهدول  دهد که از طریق آنها اثر افزایش نرخ ارز انتقال میمی

های درآمدی خانوار، سه مسیر ، برای نحوه اثرگذاری هر یک از گروه5
چههرم و  ،گههذرد و بههرای منسههوجاتیمههده کههه از یوامههل تولیههد مههی

چهار مسیر یمده که یکهی مسهتقیم و سهه مسهیر     محصوالت وابسته، 
گذرد، نشهان داده شهده اسهت. بهه     دیگر از خانوارها و یوامل تولید می

دههد کهه بها    نشان مهی  5ینوان مثال مسیر اول در بخش اول جدول 
چرم، شاخص  درصدی نرخ ارز برای واردات منسوجات و 100افزایش 

یابد و به همین دلیهل  قیمت خانوارهای کم درآمد روستایی افزایش می
خانوارهای روستایی نهاده نیروی کار را با قیمت باالتری یرضهه مهی  

ههای تولیهد   کنند و افزایش دستمزد نیروی کار بایث افهزایش هزینهه  
شود. اثر مستقیم محصوالت زرایی و در نتیجه قیمت تمام شده آن می

(DE)  درصهد )سهتون    013/0شهود،  شوکی که از این مسیر وارد مهی
گردد. سسس بها یهک فاصهله    چهارم( است که درکوتاه مدت ظاهر می

 42/1معهادل   (PM)زمانی، این اثهر از طریهق یهک ضهریب فزاینهده      
که در برگیرنهده   (TE))ستون پنجم( تقویت شده و در نتیجه تمام اثر 

اثر مستقیم و غیر مستقیم حاصل از این شوک در مسیر مذکور اسهت،  
 شم( خواهد بود. بر اساس ستون هاهتم شستون درصد ) 021/0معادل 
خانوارهای کم درآمد روستایی بر قیمت  کلی اثر از درصد 12 ،5جدول 

زرایی )ناشی از افزایش قیمت وارداتی منسوجات، چهرم و   محصوالت
 ایهن  مسهتقیم  اثهر  از محصوالت وابسته در پی افزایش نرخ ارز(، ناشی

اصهله زمهانی ظهاهر    یهک ف  اثر که بعد از که تماماست، درحالی شوک
گیهرد )سهتون   شهوک را در بهر مهی    ایهن  کلی اثر درصد از19شود، می

هشتم(. بر اساس ارقام ستون هشتم، مسیر مذکور به همراه دو مسهیر  
های سرمایه بعدی که در سطر دوم و سوم ظاهر شده و از طریق نهاده

درصد اثهر کلهی را پوشهش     59کنند، جمعا  و زمین اثرات را منتقل می
نیز به همین ترتیهب قابهل تاسهیر     5های جدول دهند. سایر ردیفیم

، سهتون ششهم حهاکی از آن اسهت کهه      5است. در سطر آخر جهدول  
درصهد از اثهرات کلهی را     65مسیرهای مشخص شده به طور متوسط 

اند، در حالی که جمع اثرات کلی کهه در سهتون   تحت پوشش قرار داده
درصهد اثهر    90ه کهه بهیش از   درصهد بهود   10/2دوم ارانه شده معادل 

افزایش نرخ ارز در واردات منسوجات، چرم و محصهوالت وابسهته بهر    
 شود. درصد( را شامل می 3/2محصوالت زرایی )معادل 

مشههود اسهت، نحهوه     5بطور خیصه بر اساس آنچهه در جهدول   
اثرگذاری افزایش نهرخ ارز در واردات منسهوجات، چهرم و محصهوالت     

الت زرایهی بیشهتر از طریهق افهزایش هزینهه      وابسته بر قیمت محصو
خانوارها و در نتیجه افزایش قیمت یوامل تولیدی که توسط خانوارهها  

افتد. این امر در مهورد خانوارههای روسهتایی    شود، اتااق مییرضه می
بیشتر از طریق یامل زمهین و در مهورد خانوارههای شههری بیشهتر از      

 طریق نیروی کار است. 
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 درصدی نرخ ارز در واردات منسوجات، چرم و محصوالت وابسته بر قیمت محصوالت زراعی 100مسیر اثر افزایش تجزیه  -5جدول 
Table 5- Path decomposition of effect of 100 percent increase in exchange rate for importing textiles, leather and their 

products on price of crop farming products  

TE/GE DE/GE 
TE 

(Percent) 
PM 

DE 

(Percent) 

 مسیرهای اولیه
Elementary path 

GE 

(Percent) 
 مبدأ

Origin 

0.19 0.12 0.021 1.54 0.013 
 

0.11 

(4.7)  
0.10 0.07 0.011 1.39 0.008 

 

0.29 0.26 0.032 1.14 0.028 
 

0.59 0.45 0.064 1.36 0.050 Total 

0.28 0.18 0.075 1.54 0.049 
 

0.27 

(11.6)  
0.07 0.05 0.019 1.41 0.013 

 
0.39 0.34 0.105 1.17 0.090 

 
0.74 0.57 0.199 1.38 0.152 Total 

0.25 0.16 0.077 1.54 0.050  

0.31 

(13.2)  
0.04 0.03 0.013 1.42 0.009  

0.51 0.44 0.156 1.16 0.134 
 

0.80 0.63 0.246 1.37 0.193 Total 

0.41 0.26 0.128 1.58 0.081  

0.31 

(13.2)  
0.12 0.09 0.038 1.45 0.026  

0.05 0.04 0.015 1.24 0.012  
0.59 0.39 0.181 1.42 0.119 Total 

0.45 0.28 0.258 1.62 0.160 
 

0.57 

(24.7)  
0.12 0.08 0.071 1.52 0.047  

0.04 0.03 0.021 1.35 0.016  
0.61 0.39 0.350 1.50 0.222 Total 

0.43 0.27 0.186 1.60 0.116 
 

0.43 
(18.4)  

0.12 0.08 0.051 1.50 0.034  

0.06 0.05 0.026 1.32 0.020  
0.62 0.40 0.263 1.47 0.170 Total 

0.03 0.02 0.003 1.38 0.002 
 

0.11 
(4.8)  

0.34 0.17 0.037 1.93 0.019 
 

0.09 0.05 0.010 1.79 0.006 
 

0.16 0.11 0.018 1.53 0.012 
 

0.62 0.35 0.068 1.66 0.039 Total 

0.65 0.45 1.371 1.46 0.945  
2.10 

(90.5) 

 جمع 

Total 

 
GE ،DE  وTE باشند.به ترتیب اثر کلی، اثر مستقیم و کل اثر بر حسب درصد می 

 ( as a percentage Numbers in parentheses show sharesدهد )ها را بر حسب درصد نشان میتز سهمایداد داخل پران
GE=Global effect (in percent); DE=Direct effect (in percent); PM= Price path multiplier effect; TE= Total effect (in percent),   

=Low-income rural households, =Medium-income rural households, High-income rural household,  =Low-income 

urban households,  =Medium-income urban households, =High-income urban households,  =labar,  =capital,  

=land 

        Source: Research findings تحقیق هاییافته: منبع
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هها بهر زیهر    در مطالعه حاضر، مسیرهای تأثیرگذاری سهایر بخهش  

های یمده کشاورزی از روش تحلیهل سهاختاری مسهیر مشهابه     بخش
 از یریجلهوگ  دلیهل  بهه  هاتجزیه این مشخص شده، اما نتایج 6جدول 
ای است. در این بخش تنها خیصهه  نشده گزارش مقاله شدن طوالنی

ارائه گردیده است. در این جدول، سههم   6ها در جدول از نتایج تجزیه
ههای یمهده   های اثرگذار بر زیهر بخهش  ترین بخشتأثیرگذاری یمده

ها و همچنین از طریق کشاورزی که از طریق خود بخش، سایر بخش
یابند، ارائه شده است. به ینوان مثال مل تولید انتقال میخانوارها و یوا

دهد که در پی افزایش نهرخ  نشان می 6سطر دوم از ستون اول جدول 
(، بهر  Z10ارز، از کل اثر افزایش قیمت محصهوالت غهذایی وارداتهی )   
 ۷/1معهادل   4قیمت تمام شده محصوالت زرایی که بر اساس جدول 

خود بخش محصهوالت غهذایی بهه     درصد توسط 3/۷باشد، درصد می
یابد زیرا محصهوالت زرایهی در تولیهد خهود از     طور مستقیم انتقال می

 0/62کننهد.  ای استااده مهی محصوالت غذایی به ینوان نهاده واسطه
کند به این صورت ها انتقال پیدا میدرصد از اثر نیز توسط سایر بخش

افزایش نرخ ارز،  که با افزایش قیمت محصوالت غذایی وارداتی در پی
قیمت محصوالتی که مواد غذایی در تولید آنها به ینوان نهاده واسطه

یابهد و چهون ایهن محصهوالت در تولیهد      ای استااده شده، افزایش می
گیرند، قیمت تمام شده محصوالت بخش زرایت مورد استااده قرار می

هها و  درصد از اثهر نیهز توسهط خانوار    ۷/30یابد. زرایی نیز افزایش می
بدین معنی که افزایش قیمت محصوالت  ،شودیوامل تولید منتقل می

غذایی وارداتی، هزینه خانوارهها را افهزایش داده و درنتیجهه خانوارهها     
های خود، یوامل اولیه تولید )کار، زمین و سرمایه( برای پوشش هزینه

ههای تولیهد   کنند و بدین ترتیب هزینهه را با قیمت باالتری یرضه می
زرایت و در پی آن قیمت تمام شده محصوالت زرایی افهزایش   بخش
 یابد.می

 ،6 جههدول دوم و اول سههتون ارقههام اسههاس بههر خیصههه بطههور
 در ارز نهرخ  افهزایش  از بهاغی  و زرایهی  محصوالت قیمت تأثیرپذیری

 آالت ماشین ،(Z13) وابسته محصوالت و چرم منسوجات، هایبخش
 مسهیر  از اغلب ،(Z32) تورانرس و هتل خدمات و (Z24) تجهیزات و

 و (Z10) غهذایی  محصهوالت  ههای بخش در تولید، یوامل و خانوارها
 ههای بخهش  سایر مسیر از اغلب ،(Z17) شیمیایی محصوالت و مواد

 و خانوارهها  مسهیر  از ههم  ،(Z30) نقهل  و حمل بخش در و اقتصادی
. کنهد مهی  یبور اقتصادی های بخش سایر مسیر از هم و تولید یوامل
 افهزایش  اثر از توجهی قابل سهم شود،می دیده جدول در که انطورهم

ایهن   محصهوالت  قیمهت  بهر  زرایهی  محصوالت زیربخش در ارز نرخ
 بهر  اثر این درحالیکه شودمی منتقل زیربخش این خود طریق از بخش
 اقتصهادی  هایبخش سایر مسیرهای از یمدتا  باغی محصوالت قیمت

 . کندمی ریبو تولید یوامل و خانوارها و
 تأثیرپهذیری  دههد، مهی  نشهان  6 جهدول  سوم ستون که همانطور

بخهش  در ارز نهرخ  افزایش از طیور دام و زیربخش قیمت محصوالت
 و آالت ماشهین  و (Z13) وابسهته  محصوالت و چرم منسوجات، های

 مسهیر  از اغلهب  ،(Z32) رسهتوران  و هتهل  خدمات ،(Z24) تجهیزات
 مهورد  در ارز نهرخ  افهزایش . کنهد مهی  یبهور  تولیهد  یوامهل  و خانوارها

 و حمهل  بخش و (Z10) غذایی محصوالت ،(Z1) زرایی محصوالت
 محصهوالت  قیمهت  به بخش ها این خود طریق از یمدتا  (Z30) نقل
 نیهز  (Z17) شهیمیایی  محصهوالت  و مواد. شودمی منتقل طیور و دام

 قیمهت  بهه  اقتصادی هایبخش سایر مسیر از اغلب را ارز نرخ افزایش
 . دهندمی انتقال طیور دام و محصوالت
 ماهی زیربخش قیمت تأثیرپذیری ،6 جدول چهارم ستون براساس

 هههایبخههش در ارز نههرخ افههزایش از مههاهیگیری محصههوالت سههایر و
 و آالت ماشههین و (Z13) وابسههته محصههوالت و چههرم منسههوجات،
 مسهیر  از یمهدتا   ،(Z32) رسهتوران  و هتهل  خدمات ،(Z24) تجهیزات

 نظیهر  ههایی بخهش  در اثهر  ایهن . کندمی یبور تولید یوامل و ارهاخانو
 از یمده بطور ،(Z30) نقل و حمل بخش و (Z10) غذایی محصوالت

 و مهواد  بخهش  همچنهین . شهود مهی  منتقهل  بخش ها این خود طریق
 نهرخ  افهزایش  (Z1) زرایی محصوالت و (Z17) شیمیایی محصوالت

 سهایر  و ماهی قیمت به ادیاقتص هایبخش سایر مسیر از اغلب را ارز
 . دهندمی انتقال ماهیگیری محصوالت

 زیربخش قیمت تأثیرپذیری که دهدمی نشان 6 جدول آخر ستون
 منسوجات، بخش در ارز نرخ افزایش از جنگلداری و کشاورزی خدمات
 تجهیهزات  و آالت ماشهین  بخش و (Z13) وابسته محصوالت و چرم

(Z24)، سه. کند می یبور تولید یوامل و هاخانوار مسیر از یمده بطور 
 و ((Z17 شیمیایی محصوالت و مواد ،(Z1) زرایی محصوالت بخش
 مسهیر  دو هر از یمدتا  را ارز نرخ افزایش ،(Z30) نقل و حمل خدمات
 انتقهال  نحهوه . دهندمی انتقال اقتصادی هایبخش سایر و بخش خود
 از یمدتا  (Z32) رستوران و هتل خدمات بخش در ارز نرخ افزایش اثر

 از یمهدتا   (Z10) غذایی محصوالت بخش در و بخش این خود مسیر
 .  کندمی یبور اقتصادی هایبخش سایر مسیر
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 گیری و پیشنهادها نتیجه

 شهده  تمام قیمت بر ارز نرخ افزایش اثر بررسی تحقیق این هدف
نههاده  طریهق  از های یمده کشهاورزی الت در زیر بخشتولید محصو

 حسهابداری  ای واسطه وارداتی بوده است. به ایهن منظهور مهاتریس   ه
ستانده ایران در سهال  -بر مبنای آخرین جدول داده (SAM) اجتمایی
 مبتنهی بهر مهاتریس    قیمتهی  سسس از الگوی تدوین شده است. 1390

برای محاسبه اثر افزایش نرخ ارز بر قیمهت تمهام    اجتمایی حسابداری
 از اسهتااده  بها  همچنهین . استااده شد شده تولید محصوالت کشاورزی

مسیرهایی که از طریهق آنهها    ترینیمده مسیر، ساختاری تجزیه روش
یابهد،  های یمده کشاورزی انتقال مهی اثر افزایش نرخ ارز به زیربخش

 پهنج  بهه  کشهاورزی مهورد مطالعهه    مشخص شده اسهت. محصهوالت  
 محصهوالت دام  باغی، محصوالت زرایی، محصوالت شامل زیربخش
 و کشهاورزی  خهدمات  و مهاهیگیری  سایر محصوالت و ماهی و طیور،

 . است شده تاکیک جنگلداری
های زیر بخش در بین محصوالت داد که نشان پژوهش این نتایج

پذیرترین زیر بخش در مقابل کشاورزی، محصوالت دام و طیور آسیب
که قیمت این محصهوالت بطهور قابهل    باشد به طوریشوک ارزی می

گیهرد.  مهی  قهرار  ارز نهرخ  افزایش تأثیر تحت از سایرین بیشترتوجهی 
آسیب پذیری باالی این محصوالت درمقابهل شهوک ارزی تها حهدود     

ای وارداتهی در  ههای واسهطه  زیادی به دلیل سهم باالی مصرف نهاده
ههای  این بخش؛ بویژه برای تغذیه دام و طیور؛ نسبت به سایر بخهش 

 جنگلهداری  و خدمات کشاورزی تکشاورزی می باشد. پس از آن قیم
محصهوالت زاریهی،    ارز دارد. افهزایش نهرخ   از بیشترین تأثیرپذیری را
و محصهوالت بهاغی از ایهن نظهر بهه       ماهیگیری ماهی و محصوالت

گیرند، گرچه تااوت تأثیرپذیری آنهها  های بعدی قرار میترتیب در رتبه
استگذار حاه   بنابراین، چنانچه هدف سی باشد.از شوک ارزی زیاد نمی

امنیت غذایی از طریق جلوگیری از افهزایش قیمهت محصهوالت خهام     
کشاورزی در پی شوک ارزی باشد، حمایت از بخش دام و طیهور بایهد   

های محصهوالت  در اولویت قرار گیرد و پس از آن به ترتیب زیربخش
زرایی، ماهی و سایر محصوالت ماهیگیری و محصوالت بهاغی بایهد   

 شوند. مورد حمایت واقع 
نتایج تجزیه اثر افزایش نرخ ارز نشان داد که انتقال اثر نرخ ارز به 
قیمت تمام شده محصهوالت زرایهی و بهاغی و خهدمات کشهاورزی و      

بیشتر از طریق افزایش قیمت بخهش مهواد و محصهوالت     جنگلداری 
گیرد. البته در مورد محصوالت زرایی، نقش خهود  شیمیایی صورت می

انتقهال انهدکی بیشهتر از نقهش بخهش مهواد و       بخش زرایت در ایهن  
محصوالت شیمیایی بهوده اسهت. بعهد از بخهش مهواد و محصهوالت       

و منسهوجات، چهرم و    آالت و تجهیهزات های ماشهین شیمیایی، بخش
محصوالت وابسته دارای اهمیت بیشتری در انتقال اثر افزایش نرخ ارز 

افزایش نرخ  به سه زیربخش مذکور هستند. بر اساس نتایج تجزیه اثر
اثرگذار بر قیمت دام و طیور پس از افزایش  هایبخش ترین ارز، یمده

باشهد.  نرخ ارز، به ترتیب محصوالت زرایی و محصوالت غهذایی مهی  
دهند. درصد اثر افزایش نرخ ارز را انتقال می 50این دو بخش بیش از 

بخهش  یمدتا  از طریقنیز  ماهیگیری قیمت ماهی و سایر محصوالت

آالت و ماشهین ، مواد و محصوالت شهیمیایی ، محصوالت غذایی های

تحهت تهأثیر افهزایش     منسوجات، چرم و محصوالت وابسته، تجهیزات
درصد اثر افزایش نرخ ارز  50های مذکور گیرند. بخشنرخ ارز قرار می

دهند. بنهابر  را به بخش ماهی و سایر محصوالت ماهیگیری انتقال می
های جلوگیری از افزایش قیمت محصوالت اهآنچه بیان شد، یکی از ر

ترین کشاورزی، در پی وقوع یک شوک ارزی، حمایت از واردات یمده
باشد. چنین های اثر گذار بر آنها، به ترتیبی که نام برده شده، میبخش

های وارداتی محصهوالت ایهن   تواند از طریق کاهش تعرفهحمایتی می
نها در داخل وجود نداشته باشد؛ و که امکان تولید آها؛ در صورتیبخش

تهر از نهرخ ارز آزاد؛ بهرای    یا اولویت در تخصیص ارز ترجیحی؛ پهایین 
هها در  البته اجرای این سیاسهت  .واردات محصوالت آنها، صورت گیرد

شهود  تواند مؤثر واقع گردد اما در بلندمدت پیشنهاد مهی کوتاه مدت می
ر چهه بیشهتر کهاهش    های الزم در جههت هه  دولت اقدامات و سیاست

ای وارداتهی، کهه یمهدتا  مربهوط بهه      ههای واسهطه  وابستگی به نههاده 
کاالهای تولیدی بخشهای نهامبرده اسهت؛ را در پهیش بگیهرد. چنهین      

گههذاری در تولیههد توانههد از طریههق تشههویق سههرمایه پیشههنهادی مههی
های تأثیرگذار که در باال نام برده شده، انجام گیهرد.  محصوالت بخش

توانهد بهه دنبهال    نمونه در زیر بخش دام و طیور، دولت مهی  به ینوان
راهبردهای تولید خوراک دام و طیور و داروهای مورد نیاز ایهن بخهش   
در داخل کشور به جهای واردات آنهها باشهد تها وابسهتگی کشهور بهه        
محصوالت وارداتی کاهش یابد. بهدهی اسهت کهه ایهن امهر مسهتلزم       

ایی، صنایع غهذایی و شهیمیایی   گذاری در تولید محصوالت زرسرمایه
ههای  باشد. برقراری نرخ تعرفهه بهاال بهرای کهاهش واردات نههاده     می

دارد نیز مهی توانهد در    وجود داخل در هاآن تولید امکان که ایواسطه
 این مسیر ماید واقع گردد.

 تمهامی  قیمهت  بر اساس نتایج تجزیه ساختاری مسیر، تأثیرپذیری
 و مههواد" واردات در ارز نههرخ زایشافهه از کشههاورزی هههایبخههش زیههر

 و اقتصهادی  ههای بخهش  سایر طریق از یمدتا  ،"شیمیایی محصوالت
این  .کند و نقش خانوارها در این یبور ناچیز استمی یبور بخش خود

بدان معناست کهه بها افهزایش قیمهت مهواد و محصهوالت شهیمیایی        
وارداتی، قیمت محصهوالت کشهاورزی بهدلیل مصهرف مسهتقیم ایهن       

صوالت یا مصرف سایر محصوالتی که در فرآیند تولیدشان از مواد مح
یابد. لذا جهت و محصوالت شیمیایی وارداتی استااده شده، افزایش می

جلوگیری از انتقال اثر منای افزایش قیمت وارداتی مواد و محصهوالت  
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شیمیایی به قیمت محصوالت کشاورزی، حمایت باید از طریق کاهش 
ی و یا اولویت در تخصیص نهرخ ارز ترجیحهی بهرای    های وارداتتعرفه

واردات محصوالت خود این بخش صورت گیرد که البته این سیاسهت  
بصورت مقطعی وکوتاه مهدت مناسهب اسهت. در بلنهد مهدت کهاهش       

گذاری روی وابستگی به واردات محصوالت شیمیایی از طریق سرمایه
ت مناسهبی  توانهد سیاسه  افزایش تولید این بخش در داخل کشهور مهی  

 باشد. 
و  "منسهوجات، چهرم و محصهوالت وابسهته    "اثر افزایش قیمهت  

 کشهاورزی  هایبخش زیر تمامی بر قیمت "آالت و تجهیزاتماشین"
یابد بدان معنهی کهه   یمدتا  ز طریق خانوارها و یوامل تولید انتقال می

این افزایش قیمت، هزینه خانوارها را افزایش داده و برای تهأمین ایهن   
ه اضافه، خانوارها که صاحبان یوامهل تولیهد اولیهه هسهتند، ایهن      هزین

های تولید و قیمت تمام یوامل را گرانتر یرضه کرده و در نتیجه هزینه
یابهد. نحهوه انتقهال اثهر     شده محصوالت زرایی و باغی افهزایش مهی  

در پی افزایش نهرخ ارز نیهز    "رستوران و هتل خدمات"افزایش قیمت 
 و کشهاورزی  خهدمات  بخهش  ورزی، بجهز ههای کشها  به همهه بخهش  

 اغلهب  کند،می یبور بخش خود طریق از در آن این اثر که جنگلداری
لهذا بهرای جلهوگیری از آثهار      .باشدمی تولید یوامل و خانوارها مسیر از

مناههی شههوک ارزی در ایههن سههه بخههش در کنههار حمایههت از واردات  
لیهد داخلهی   ها یا سرمایه گذاری برای افزایش تومحصوالت این بخش
های حمایتی برای خانوارها و یوامل تولید نیز مهی آنها، اتخاذ سیاست

ههای حمهایتی پیشهنهادی در ایهن     تواند توصیه شود. از جمله سیاست
های مستقیم به خانوارها بخصوص به اقشار کهم درآمهد   زمینه پرداخت

شهوند و یها حمایهت از    های اضافی که متحمل مهی برای تأمین هزینه
های اولیه مورد اسهتااده در تولیهد محصهوالت کشهاورزی نظیهر      نهاده

ههای  باشد، بطوری که مانع افهزایش هزینهه  پرداخت یارانه به آنها می
تولید بخش کشاورزی شده و در یین حال سبب اتیف منهابع نگهردد.   

تواند مداوم باشهد و تنهها بصهورت مقطعهی     ها نیز نمیالبته این توصیه
دت کاهش وابسهتگی بهه واردات محصهوالت    مناسب است. در بلند م

نهایی مورد نیاز خانوارها و جایگزینی واردات سیاست مناسبتری بهرای  
کاهش اثرات افزایش هزینه خانوارها و یوامل اولیه تولید در پی وقوع 

 باشد.   یک شوک ارزی می
هها، تجزیهه سهاختاری مسهیر     در مورد مسیر اثرگذاری سایر بخش

و  "محصهوالت زرایهی  "زایش نرخ ارز در واردات دهد که افنشان می
یمدتا  از مسیر خود بخش یا از مسیر سایر بخش "محصوالت غذایی"

گهذارد. بنهابراین   های اقتصادی بر قیمت محصوالت کشاورزی اثر می
جهت جلوگیری از انتقال اثر منای افزایش قیمت وارداتی محصهوالت  

حمایت درکوتاه مدت  زرایی و غذایی به قیمت محصوالت کشاورزی،
های وارداتی محصوالتی تواند بطور مستقیم از طریق کاهش تعرفهمی

که امکان تولید در داخل ندارنهد و یها اولویهت در تخصهیص نهرخ ارز      
ترجیحی برای واردات محصوالت زرایی و غهذایی انجهام گیهرد و در    

گذاری در تولیهد محصهوالت ایهن دو بخهش جههت      بلندمدت سرمایه
شهود. امها از آنجها کهه افهزایش نهرخ ارز در       ردات توصیه میکاهش وا
بر قیمت محصوالت کشهاورزی از ههر    "خدمات حمل و نقل"واردات 

-های اقتصادی و خانوارها یبور مهی سه مسیر خود بخش، سایر بخش

کند، همراه با سیاست حمایهت از واردات ایهن محصهوالت و سهرمایه    
تهاه مهدت سیاسهت حمایهت از     تهوان درکو گذاری در تولیدات آنها، می

خانوارها و یوامل تولید مورد استااده در بخش کشاورزی را نیز مد نظر 
 قرار داد.
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Introduction: The exchange rate in Iran has experienced considerable increase with some fluctuations over 

last two decades. This has resulted in an increased cost of food production in Iran. Since, further increase in 
exchange rate is expected in the future, it is important to determine which groups of agricultural products, 
produced in different agricultural sub-sectors, are more sensitive to these changes and also to specify the major 
paths through which exchange rate increase is transmitted to different agricultural products. The main objective 
of this study is to provide explanations for these questions.  

Materials and Methods: To achieve the objectives of the study, a social accounting matrix (SAM) has been 
constructed based on the latest Iranian Input-Output Table released in 2011 by the Statistical Center of Iran. This 
SAM is a 110× 110 matrix and consists of different accounts.  Three accounts for factors of production (labor, 
land and capital), 6 household accounts (rural and urban households divided into three groups of low, middle and 
high income), one government account, one capital account, one account for rest of the world, and finally, one 
account for commodities which includes 49 domestic commodities and 49 imported commodities. To trace the 
effects of changes in exchange rate on prices of different products, the matrix of SAM is transformed to a SAM-
based price analytical model. Then, the structural path decomposition approach is used to specify the major paths 
through which the effects of increase in exchange rate are transferred to major agricultural products in different 
sub-sectors.  

Results and Discussion: Results of this study revealed that livestock and poultry products are the most 
responsive products to a shock on the exchange rate. Thus, the effect of the shock on the prices of these products 
is significant. Forestry and agricultural services are in the second place from this point of view. Crop farming 
products, fish and other fisheries products, and horticultural products are ranked on the next place. Since 
producing livestock and poultry products extensively depend on the imported feed materials, the production cost 
and consequently, the prices of the first group of products experience the highest increase. Subsidizing feed 
materials, following an exchange rate shock, or direct payment to the low income households’ group might be a 
way to mitigate the negative effects of the exchange rate shock on food security in Iran. The results of structural 
path analysis indicate that the effects of increase in exchange rate on the prices of agricultural products are 
mostly transmitted through increasing import prices in six main economic sectors namely; “materials and 
chemical products”, “crop farming products”, “food products” “textiles, leather and their products”, “the 
machinery and equipment” and “hotel and restaurant services”. However, impacts of the above sectors on prices 
are not the same in all agricultural subsectors. Price of “crop farming products” is mostly affected by prices of 
imported “crop farming products” as well as “materials and chemical products”. Prices of “horticultural 
products” and “forestry and agricultural services” are mainly affected by increasing prices of imported 
“materials and chemical products”. On the other hand, price of “livestock and poultry products” changes 
considerably with increase in import prices of “crop farming products (raw materials)” and “food products”. 
Finally, price of “fish and other fishing products” is mostly affected by price of imported “food products”. 

Based on the results of structural path analysis, the paths through which exchange rate shock are transferred 
to the cost of production and consequently prices of agricultural products are two separate channels. Increase in 
import prices of “materials and chemical products”, “crop farming products” and “food products” is transmitted 
to the prices of agricultural products as these products are utilized as inputs in production process of agricultural 
products directly or indirectly. On the other hand, an increase in import prices of “textiles, leather and their 
products” and “the machinery and equipment” indirectly affects production cost of agricultural products by first 
stimulating an increase in prices of primary factors, following increased cost of living for owners of these inputs.  

Conclusion: To decrease the negative impact of exchange shock on prices of food products, different 
policies can be adopted, depending on the sectors playing the main role in increasing the cost of production and 
the path through which the shock is transmitted. Generally, subsidizing feed materials, following an exchange 
rate shock, through allocation of preferred exchange rate or supplying these materials with a subsidized price is 
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recommended for the products such as poultry products in which most of the feeding materials are imported. On 
the other hand, direct payment to the low income households’ group might be a way to mitigate the negative 
effects of the exchange rate shock on food security in cases that most of the increased cost of production comes 
from increase in the cost of primary inputs. 

 
 Keywords: Exchange rate, Cost price, Food products, Social accounting matrix, Structural path 

decomposition 
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 ضمیمه

 

 نام کاالها و خدمات در ماتریس حسابداری اجتماعی ایران -1جدول 
Table 1- List of the commodities and services in the SAM of Iran  

 ردیف

Row 

 عنوان کاال و خدمات
 Name of the commodities and services 

 ردیف

Row 

 عنوان کاال و خدمات
Name of the commodities and services 

Z1 
 محصوالت زرایی

Crop farming products  Z16 

ای هسته سوخت شده؛ تصایه ناتی های فرآورده کک؛ کوره محصوالت   

Coke oven products; refined petroleum products; nuclear 

fuel 

Z2 
یمحصوالت باغ  

Horticulture products Z17 
الت شیمیایی مواد و محصو  

Materials & Chemical products 

Z3 
  طیور و دام محصوالت

Livestock & poultry products  Z18 
 محصوالت دارویی

Pharmaceutical products 

Z4 
 ماهی و سایر محصوالت ماهیگیری

Fish and other fishing products Z19 
 آهن ، فوالد و محصوالت آن

Basic Iron &steel & their products 

Z5 
 خدمات کشاورزی و جنگلداری

forestry & Agricultural Services  Z20 
 مس

Copper 

Z6 
 ذغال سنگ و لینیت، ذغال سنگ نارس

Coal and peat Z21 
 آلومینیوم

Aluminium 

Z7 
 نات خام و گاز طبیعی

Crude petroleum and natural gas Z22 
 سایر فلزات اساسی

Other basic metals 

Z8 
 کانی ها

Minerals Z23 
 فلزی محصوالت

Metale products 

Z9 
 خدمات معدن

Support services to mining Z24 
 ماشین آالت و تجهیزات

Machinery & equipments 

Z10 
 محصوالت غذایی

Food products Z25 
 مبل و کاالهای قابل حمل و غیره 

Furniture & other transportable goods  

Z11 
 آشامیدنیانواع 

Beverages Z26 
 انرژی

Energy 

Z12 
 فرآورده های توتون و تنباکو
Tobacco products Z27 

تخدمات مربوط به دفع فاضیب و زباله ، سایر خدمات مربوط به حااظت محیط زیس  
Sewage and waste collection, treatment and disposal and 

other environmental protection services 

Z13 
آنمنسوجات، چرم و محصوالت   

Textiles, Leather and their Products  Z28 
 ساختمان

Constructions 

Z14 

محصوالت ساخته شده از  چوب ، چوب پنبه ، نی و مواد 
 حصیر بافی

Products of wood, cork, straw and 

plaiting materials 

Z29 

 خدمات یمده فروشی و خرده فروشی
Wholesale & Retail trade services 

 

Z15 

خمیر کاغذ ، کاغذ و محصوالت کاغذی ، اوراق چاپی و 
 کاالهای مربوط

Pulp, paper and paper products; printed 

matter and related articles 

Z30 

 خدمات حمل و نقل
Transport services 
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  Table 1 (continued)                                                                                                                     1 ادامه جدول

 ردیف

Row 

 عنوان کاال و خدمات
 Name of the commodities and services 

 ردیف

Row 

 عنوان کاال و خدمات
Name of the commodities and services 

Z31 
 خدمات پست

Postal and courier services Z41 
 خدمات پشتیبانی

support services 

Z32 
هتل و رستورانخدمات   

Hotel & restaurant services Z42 

  دفاع نظامی و غیرنظامی، خدمات انتظامی و آتش نشانی خدمات اداری دولت،

Government administrative, Military &civil defence & 

Police and fire protection services 

Z33 

 خدمات مخابراتی و مخابراتی اینترنتی

telecommunications services & 

telecommunications Internet 

 

Z43 

 خدمات تامین اجتمایی اجباری
Administrative services related to compulsory social 

security schemes 

Z34 

، توزیع کانالی تلویزیون، رادیوخدمات تولید و توزیع ) برنامه های 
 برنامه تلویزیونی...(

Broadcasting, programming and programme 

distribution services 

 (television, radio, television program 

distribution) 

Z44 
 خدمات آموزشی

Education services 

Z35 
هاخدمات خبرگزاری  

News Service Z45 
مراقبت اجتمایی انسانی وبهداشت خدمات   

Human health and social care services 

Z36 

 بانک،واسطه مالی و بیمهخدمات 
Bank, Financial Intermediation & Insurance 

services 
Z46 

 خدمات سازمان یضویتی
Services of membership organizations 

Z37 
 خدمات معامیت ملکی

Real estate services Z47 
 خدمات تاریحی،فرهنگی و ورزشی

Recreational, cultural & sporting services 

Z38 
 خدمات کسب و کار

Business services Z48 
 خدمات کامسیوتر و خدمات تعمیرات

Computer services & repair services 

Z39 
 خدمات دامسزشکی

Veterinary services Z49 
 سایر خدمات

Other services 

Z40 

 کاالهای و متصدی بدون تجهیزات و آالت ماشین کرایه خدمات
وخانگی شخصی   

Leasing or rental services without operator 
  

 


