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  مقاله پژوهشي
 با رانيا كشاورزي بخش اشتغال و ديتول بر 1398 سال ليس اثر بررسي

   افتهي ميتعم فرضي حذف روش از استفاده

  4ترحمي فرهاد ،3نادمي يونس ،2حسنوند داريوش ،1پور باران نغمه

  11/2/1400 پذيرش: تاريخ    5/8/1399 دريافت: تاريخ

  چكيده
 جاني خسارات باعث پيوسته، وقوع به كشور مختلف نقاط در ،1398 آبي سال در ي كههاي سيل

 و كشاورزي بخش بر 1398 سال سيل تأثير بررسي حاضر با هدف تحقيق .ه استشد چشمگير مالي و
 وابستگي ميزانو همچنين، تعيين  ايران اقتصاد در ها بخش ساير روي بخش اين بر وارده خسارت تأثير
 يافته تعميم فرضي حذف روش از ،منظور يندب .صورت گرفت ها بخش ساير به كشاورزي بخش
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 بخش ستانده كاهش سهم ابتدا ،اول سناريوي در .شد استفاده سناريو، دو كارگيري هب با ،لهر و ديازنباخر
 برآوردشده ميزان از ، با استفادهسپس شد و محاسبه درصد 28 ميزان به 1398 سال سيل در كشاورزي

 و كشاورزي بخش اشتغال و ستانده بر آن آثار منظور تعيين به يافته تعميم فرضي حذف روش انجام براي
 با روش همينبررسي  ،دوم سناريوي در .استفاده شد اقتصادي هاي بخش ساير بر بخش اين اثر نيز

 در كه داد نشان پژوهش نتايج ت.صورت گرف بخش اين بر درصدي ده منفي تكانه يك از استفاده
بخش  و يابد مي كاهش درصد) 1/31( ريال ميليون 130102 حدود اقتصاد كل ستانده ،اول سناريوي
 را تأثير بيشترين و هتل و رستوران و نيز بخش صنعت گاز و آب ،برق هاي بخشزيرو  كشاورزي

 خدمات هاي بخشزير ،سپس و كشاورزيخود بخش  روي كاهش اين نيز اشتغال ديدگاه از ؛پذيرند مي
 در ؛ همچنين،دارد را اثر بيشترينو هتل و رستوران و نيز بخش صنعت  فروشي خرده و فروشي عمده

 روي ويابد  مي كاهش درصد) 44/17( ريال ميليون 68677 حدود اقتصاد كل ستانده دوم، سناريوي
 ،تحقيق نتايج به توجه با .دارد را تأثير بيشترين گاز و آب ،برق بخشزير و كشاورزي بخشخود  ستانده

 خسارت كشاورزي، بخش در ناشي از وقوع سيل خسارت جبرانتوجه به  شايسته است كه افزون بر
 فروشي خرده و فروشي عمده خدمات و توليد) منظر (از گاز و آب ،برق ويژه به اقتصادي هاي بخش ساير
 در كانون نيز كشاورزي بخش خسارت از پذيريتأثير بيشترين با هايي بخش عنوان به اشتغال) منظر (از

  گيرد. قرار گذاران سياست توجه
  

  .اشتغال توليد، يافته، تعميم فرضي حذف روش ستانده، -داده جدول سيل، ها: واژهكليد

  JEL : D15, E24, L52, O21, Q54 بندي طبقه

  مقدمه
 هاي كمك به و رود فراتر محلي ظرفيت از كه شود مي تعريف رويدادي عنوان به فاجعه

 و زياد صدمات با ايجاد همچنين، و )Hoyois et al., 2006( داشته باشد نياز المللي بين يا ملي
 و عادي زندگي و شود  ها انسان مرگ سبب براي افراد، اجتماعي و اقتصادي جسمي، ضررهاي
 طبيعي ييها پديده بار فاجعه وقايع واقع، در ).Ergünay, 1996( كند مختل را انساني هاي فعاليت



  ......اشتغال و توليد بر 1398 سال سيل اثر بررسي   

٧۵  

هاي توسعه  برنامه ، برزيرساختي خسارات و انساني گسترده تلفات ايجاد روند كه با شمار مي به
 گذاري اشتراك عدم كفايت سامانة دليل به ،توسعه حال در كشورهاي .گذارند مي تأثير كشور

 در مقياس وسيع طبيعي بالياي از ،انساني توسعه هاي برنامه و ها زيرساخت و ضعف در اطالعات
 بر را تأثير بيشترين غالباً سيل طبيعي، خطرات مجموعه بين از ).Öcal, 1996( پذيرند مي تأثير

  ).UNISDR, 2011( است داشته بشريت
 طبيعي بالياي ترين مخرب جمله از ها سيالب و ها طوفان وقوع ،جهاني مقياس در
اين  از ناشي طبيعي حوادث اثر در ميرو مرگ بيشتريناي كه  گونه به شوند، مي محسوب
 رخداد از ناشي خسارات و ها ويراني مسائل با كشورها از كمي تعداد تنها .هاست پديده
 كه شود مي بيني پيش ).Casale and Murgottini, 1999( نيستند مواجه بزرگهاي  سيالب
 يابد افزايش آينده در ،هواو آب تغييرات و اجتماعي و اقتصادي توسعه دليل به ،سيل تلفات

)IPCC, 2012.(  
 سد ديواره شدن شكسته حد، از بيش بارندگي دليل به كه است ناگهاني رويدادي سيل،

 آمدن باال سيل« ديگر، تعريف در افتد. مي اتفاق ساعت چند طي ها، برگردان سيل خرابي يا و
 به نسبت اصوالً و رددا نسبي حالتي آمدن باال اين ؛است مسيل يا رودخانه يك در آب زياد نسبتاً
 اطالق زماني به سيل وقوع عموماً ).Nied et al., 2014( »شود مي سنجيده نرمال يا عادي زمان
 زماني تا ،اساس اين بر .كند تهديد را ابنيه و ها ساختمان زرع، و كشت اراضي، آب، كه شود مي
 باشد، نشده تلفات و خسارت باعث و داشته جريان مسيل يا رودخانه دائمي بستر در آب كه
 انتقال توانايي رودخانه دائمي بستر و شود زياد آب حجم كه زماني اما ؛شود نمي محسوب سيل
 اطالق سيالب يا سيل عنوان دربرگيرد، نيز را رودخانه مجاور اراضي و باشد نداشته را آب

  ).ICARC, 7201( شد خواهد

  خرابي و شدت تناوب، اخير، هاي سال در كه دهد مي نشان موجود اطالعات و آمار
 و است افزايش به رو افتد، مي اتفاق ايران كشور ازجمله و جهان نقاط برخي در كه ها سيالب
 كه داشت نظر در بايد البته شود. مي عنوان اقليم تغيير و جو جهاني شدن گرم نيز آن اصلي دليل
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 ؛ به ديگر سخن،است هواشناسي حدي هاي پديده رخداد اقليم، تغيير پديده عواقب از
 افزايش اقليم تغيير پديده اثر در ها خشكسالي و خشك هاي دوره وقوع فراواني كه گونه همان
 نامناسب زمان در و آسا سيل هاي بارش شكل به بارش الگوي تغيير نيز نسبت همان به يابد، مي
  ).Kundzewicz et al., 2014( يابد مي افزايش نيز

 طريق از اول، : مسيرباشد مؤثر اقتصاد كالن عملكرد بر متفاوت مسير دو از تواند مي سيل
 بر كه كشاورزي) هاي زيربخش توليد هاي فعاليت (عمدتاً ديده آسيب هاي بخش عرضه كاهش
 دوم، گذازد؛ و مسير مي ريتأث تورم و اقتصادي رشد ، برآن تبع به و است مؤثر اقتصاد كل عرضه

 كه غيرمستقيم) و (مستقيم ديده آسيب خانوارهاي مصرف سطح و ثروت كاهش طريق از
 اقتصادي رشد عملكرد بر نيز طريق اين از و باشد مؤثر اقتصاد كل تقاضاي كاهش بر تواند مي
   .بكاهد اول مسير تورمي تبعات از هم حدودي تا تواند مي ، گرچهگذاردب منفي تأثير

 ابعاد و مقياس به سو، ، از يكيادشده هاي مسير از كدام هر اقتصادي تأثيرات ميزان
 جمله (از حادثه از پس اتخاذشده هاي سياست به از سوي ديگر، و ها خسارت برآورد
  ).a2019 ,ICARC( دارد بستگي آن مالي تأمين نحوه و حمايتي) و بازسازي هاي سياست

 هاي فعاليت ،ت مستقيم و غيرمستقيماخسار ، با ايجادطبيعي بالياي كه رود مي انتظار
 صورت دو به مستقيم خسارت ).Hochrainer, 2009( كند مختل مدت كوتاه در را اقتصادي

 انساني هاي آسيب يا ناتواني مير،و مرگ شامل كه كار نيروي دادن دست از يكي، افتد: مي اتفاق
 به (خسارت مادي هاي دارايي رفتن بين از شامل كه سرمايه دادن دست از ؛ و ديگري،است
 رفتن دست از به منجر است ممكن مستقيم تخسار است. ها) زيرساخت و ها كارخانه ها، خانه
 محصول مثالً( انتظار مورد توليد ميزان كاهش و (دستمزد) كار بالقوه هاي ساعت بيشتر

 تواند مي شده بيني پيش توليد ميزان كاهش و احتمالي دستمزد دادن دست از شود. )كشاورزي
 ،فاجعه اين وقوع عدم صورت در زيرا بگذارد، تأثير كشور اقتصادي رشد بر غيرمستقيم طور به

  ).Noy and Nualsri, 2007( شد مي اضافه كشور داخلي ناخالص توليد به رفته دست از دستمزد
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بيش  اقتصادي هاي تكانه به نسبت توسعه حال در كشورهاي كه حساسيت رسد مي نظر به
 مالي و اقتصادي پيامدهاي با مقابله براي آنها ظرفيت باشد، چراكه يافته توسعه كشورهاي از

 بالياي اقتصادي مدت طوالني عواقب ).Fomby et al., 2013( است محدود حوادثي چنين
 در است ممكن طبيعي بالياي نيست. مشخص تجربي، نظر از چه و نظري لحاظ از چه طبيعي،
 باشد نداشته يتأثير حتي داشته يا مثبت يا منفي اثر بلندمدت اقتصادي توسعه و رشد

)Chhibber and Laajaj, 2013.( تأثير مدت، كوتاه مانند كه در بلندمدت نيز رود انتظار مي 
  باشد. منفي اقتصادي رشد بر طبيعي بالياي

 بالياي دچار كشورهاي رشد مسيرهاي است ممكن مادي و انساني سرمايه به صدمه
منفي  تأثير ،درازمدت در ،طريق اين از و دهد سوق تر پايين سطح هاي تعادل سمت به را طبيعي
 هاي هزينه اغلب شديد طبيعي بالياي ).Berlemann and Wenzel, 2016( بگذارد دائمي
 زيرا ،است تر برجسته توسعه حال در كشورهاي براي تأثير اين كند. مي ايجاد را بااليي فرصت
 اجتماعي رفاه هاي طرح ساير براي توانست مي د،شو مي بهبود صرف فاجعه از پس كه وجوهي
 ايجاد را اطمينان عدم از فضايي تواند مي مكرر بالياي اين، بر عالوه گيرد. قرار استفاده مورد
  ).Fiala, 2017( كند مختل را كشور يك در بلندمدت گذاري سرمايه انداز چشم و كند

 ايران، جمله از جهان مختلف مناطق در ساالنه، هاي سيالب از ناشي هاي خسارت بروز
 مديريت طريق از ويژه به سيل خطر مديريت كارآمد هاي منظا گسترش و ايجاد به توجه لزوم
 بسيار مطالعاتهاي  يافته بر پاية سازد. مي نمايان را سيالبي هاي دشت در زمين از استفاده نحوه
 خطر مطالعه براي ،واقع در است. پيچيده بسيار اي مسئله سيل خطر تعيين در همين زمينه، زياد
 را و هر كدام تجزيه يكديگر از مستقل عوامل از قلمرو دو به را آن بايد ،اي منطقه هر در سيل

  د.كر بررسي جداگانه
 ايران رو، و از اين دهد مي رخ ايران در آن نوع 33 جهان، در طبيعي بالياي نوع 43 از

 در 1398 فروردين و 1397 اسفند هاي بارش رود. مي شمار به جهان بالخيز كشور ده از يكي
 و تاخسار ،كشور آبي كم بحران التيام و فراوان بركات داشتن همراه به رغم علي نيز كشور
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 بودن غيريكنواخت و ايران اقليمي شرايط ).2019bICARC ,( است داشته در پي را مشكالتي
 و سال مختلف فصول در مخرب هاي سيل بروز باعث كشور درها  بارش مكاني و زماني توزيع
 Parandeh Khozani and( شود مي كشور مختلف مناطق در فراوان خسارات شدن وارد

Lashkari, 2010.( طبيعت از رويه بي استفاده و غيراصولي سازهايو ساخت مناطق، اغلب در 
 خسارات كردن وارد ضمن و شده جاري زمين سطح در باران اعظم بخش تا است شده موجب
 خارج دسترس از ،اي استفاده گونه هيچ بدون زيرزميني، هاي سفره تغذيه عدم و جاني و مالي
 از ،مواقع برخي كشور، نقاط تمام تقريباً و است محتمل كشور از اي نقطه هر در سيل وقوع شود.
براي  است. متفاوت مختلف، مناطق در سيالب مشخصات و نوع البته شوند. مي متأثر پديده اين

 و تلفات اغلب تند، شيب و كوتاه طول با ييها رودخانه وجود با ،كشور شمالي مناطق در نمونه،
 از ناشي و تدريجي ها سيالب اغلب ،جنوبي مناطق در كه حالي در است، زياد سيل خسارات

 باالي بسيار خسارات اما كم و جاني تلفات و هاست رودخانه باالدست در سنگين هاي بارش
   .(ICARC, 2019b) دارد همراه به را صنعتي و مسكوني كشاورزي، اراضي

 نشان گذشته هاي  دهه طول در جهان نقاط ساير و ايران در سيل وقوع از ناشي خسارات
 ،رو اين از شود. انجام بسياري هاي فعاليت بايد هنوز ،پديده اين همراه مسائل با مقابله براي كه دهد مي

 از بسياري در خسارات ناشي از وقوع سيل كاهش مؤثرتر هاي شيوه گسترش و حوادث اين مطالعه
  ).Saghafi and Rezaei Moghaddam, 2012( است هيافت اهميت دنيا نقاط

 وقوع و بوده كشور آبي هاي سال ترين پربارش از يكي 7139- 8139 آبي سال
 و آمار بررسي است. گذاشته برجاي چشمگير مالي و جاني خسارات آن از ناشي هاي سيالب
 ي گستردهديد در راستاي اخذ تصميمات مقتضي، تواند مي هاي يادشده بسيال به مربوط ارقام
مقالة  ساختار ،گفته مطالب پيش به توجه اب بنابراين، دهد. گيرندگان تصميم و گذاران سياست به

 ،دوم بخشو در  سيل اقتصادي آثار و موضوع ادبيات به اول، بخش در :است شرحدين ب حاضر
 قرار بحث مورد آمده دست به نتايج ،سوم بخش شود؛ در پرداخته مي تحقيق شناسي روش به
 به نسبت حاضر پژوهش نوآوري شود. مي ارائه پيشنهادها و گيري نتيجه نيز پايان در و ؛گيرد مي
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 با كشاورزي بخش بر 1398 سيل خسارات انميز تحليل و بررسي در مرتبط تحقيقات ساير
 ستانده - داده جدول جديدترين كارگيري به و 1يافته تعميم فرضي حذف روش از استفاده
  است. كشوري

 در كه است پذيرفته انجام مختلف هاي روش با گوناگون مطالعات سيل اثرات زمينه در
  .شود مي يادآوري آمده دست هب نتايج همراه به ها پژوهشاين  از ي، برخادامه

 دوام و باليا بازيابي عنوان با اي مقاله در)، Asgary et al., 2012( همكاران و عسگري
 كوچك كارهايو كسب بر سيل اين اثرات بررسي به پاكستان، 2010سيل از پس ارهاوك كسب

 ماه شش وكارها كسب درصد داد كه نود نشان ها يافته پرداختند؛ باليا بازيابي بر عوامل مؤثر و
 تنها و بودند همراه زيان با )درصد 75 حدود( آنها اكثريت اما شدند، گرفته سر از سيل از پس
 تند.گرف قرار بهتري وضعيت در يا و قبلي سطح همان در درصد 22 حدود در كمي تعداد

 سرعت، تواند مي غيردولتي و دولتي هاي حمايت مقررداشتن كه دهد مي نشان نتايج بنابراين،
  .ببرد باال را كوچك وكارهاي كسب بالياي بازيابي پايداري و كيفيت

 جمله از طبيعي بالياي از نوع سه تأثير بررسي به )Miao and Popp, 2013( پاپ و وائمي
 استفاده با ،تجربي تحليلنتايج  و پرداختند فناوري نسبي كاهش روي سيل و خشكسالي زلزله،

 بالياي سازگاري محرك اثر ،ساله 25 دوره يك طول در كشور سي براي پانل مدل يك از
 دهد، كاهش را مشابه فاجعه خطرات تواند مي كه فناوري را اختراع ثبت هاي جريان بر طبيعي
   .ساخته است آشكار

 و مدل عمومي تعادل وتحليل تجزيه از استفاده )، باRose et al., 2016( همكاران و رز
و به  دندكر بررسي جنوبي كاليفرنياي براي را سونامي اقتصادي پيامدهاي ستانده، - داده
 كاليفرنيا، جنوب اقتصاد براي داخلي ناخالص توليد كاهش با اقتصادي اتتأثير گيري اندازه

 از« توليد كه داد نشان اقتصادي اتتأثير كل كاليفرنيا، براي ند.پرداخت متحده اياالت و كاليفرنيا

                                                                                                                                   
1. generalized hypothetical extraction method  
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 از مستقيمطور  به ها، بخش تأمين زنجيره در دست، پايين و باالدست صنايع در »رفته دست
  د.پذير مي تأثير النگ بندر و آنجلس لس بندر در اختالالت

 ريزي برنامه مدل از استفاده با )،Oosterhaven and Tobben, 2017( توبن و اوسترهاون
 شرق جنوب و جنوب در 2013 شديد طغيان از ناشي غيرمستقيم اقتصادي خسارات ،1غيرخطي
 اقتصادي مختلف هاي محيط به NLP مدل نتايج حساسيت كردند و به بررسي ارزيابي را آلمان
 ضررهاي همالحظ قابل طور به نهايي تقاضاي از دولت حمايت دادكه نشان نتايج ند.پرداخت

 قابل طور به كارو كسب ،چرخه راس در كه حالي در دهد، مي كاهش را كوچك غيرمستقيم
  يابد. مي افزايش توجه

 اقتصادي تأثير بررسي« عنوان با خود مقاله در)، Panwar and Sen, 2019( سن و پانوار
 پانل برداري رگرسيون خودكار هاي مدل از استفاده با هند، منتخب اياالت در سيل

 طي هند منتخب ايالت 24 در سيل وقوع پي در را رشد پويايي و اقتصادي تأثير ،»2شده تقويت
 هاي بخش در مدت كوتاه در سيل كه ددا نشان نتايج .ندكرد بررسي 2015تا  1990 دوره

 ؛ واست رشد منفي اثرات داراي شده، مشاهده مثبت اثرات كه كشاورزي بخش جز به ،اقتصادي
 ساير به كشاورزي بخش در سيل مثبت اتتأثير كه نشد مشخص موجود، ادبيات برخالف
 اتتأثير ها سيل كه داد نشان مطالعه اين كلي، طور به .شود مي سرازير اقتصادي هاي بخش

 شدت و انساني توسعه دولتي سطوحاز  آن ميزان كه دارند اقتصادي هاي بخش در گوناگون
  .پذيرد مي تأثير سيل وقايع هاي زمينه

 آوري جمع براي نظرسنجي از استفاده با )،Hudson et al., 2019( همكاران و هادسن
 اتتأثير ،2011 سال در فرانسه در منطقه سه خانوارهاي از تصادفي نمونه يك از اطالعات
 مربوط تصميمات و فرد ذهني تصورات ،اين پديده تجارب از فرد ذهني رفاه بر سيل درازمدت

 بر شدت به سيل بالياي كه بردند پي نكته ينو بد زدند تخمين را سيل در بر ابر آمادگي به

                                                                                                                                   
1. Nonlinear Programming (NLP)  
2. Panel Vector Auto Regression-X (PVAR-X) 
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 منفي تأثير سيل يك تجربه كه ددا نشان نتايج همچنين، د.گذار مي تأثير انسان ذهني سالمت
 بر عالوه ؛شود مي ضعيفت كامالً ، سالمت ذهنيزمان گذشت با كه دارد ذهن سالمت بر زيادي
 سالمت آسيب به متحمل تا بپذيرد تأثير سيل از مستقيمطور  به فرد حتماً كه نيست نياز اين،
   شود. ي خودذهن

 خسارات اسالمي انقالب مسكن بنياد همراه به ملل سازمان از تيئهي ،رودبار زلزله از پس
 كردند برآورد اي در قالب مطالعه را زلزله اين از ديده آسيب مناطق بازسازي نيازهاي و
)UNDP-UNCHS-HFIR, 1996(. دالر ميليون ، گذشته از پنجاهمطالعه نتايج اين اساس بر 

 زلزله از ناشي اقتصادي خسارات كل اين منطقه، صنعتي هاي بنيان بر وارده ارزي خسارت
 مسكن، بخش به مربوط آن درصد 76 حدود كه شده برآورد ريال ميليارد 1638 بيش از رودبار

 هاي بخش به مربوط بقيه و زده زلزله خانوارهاي زندگي لوازم و وسايل به مربوط درصد 8/5
 يادشده، خسارات مجموع از است. بوده منطقه اقتصادي هاي فعاليت ساير و زيربنايي توليدي
  است. داشته غيرمستقيم ماهيت درصد 8/6 حدود

 بالياي تأثير) به بررسي Sadeghi and Emamgholipour, 2009( پور امامقلي و صادقي
 با خودرگرسيوني روش ،منظور ينپرداختند و بد ايران غيرنفتي داخلي ناخالص توليد بر طبيعي
 مدت كوتاه الگوهاي برآورد نتايج گرفتند. كار به 1338- 83 زماني دوره در را توزيعيهاي  وقفه
 و طبيعي بالياي خسارات ميزان بين شكل U ارتباط و اقتصاد بر باليا اين منفي تأثير بلندمدت و

 .داده است نشان را غيرنفتي داخلي ناخالص توليد

 بالياي تأثير) Saberi Zadeh and Daqiqi Asli, 2019( اصلي دقيقي و زاده صابري
 كشورهاي  جاده در1390تا  1361 زماني دوره در داده رخهاي  سيل ،موردي صورت به و طبيعي

 رابطه از حاكي آمده دست به نتايج .دندكر بررسيرا  بخش اين اقتصادي رشد بر آن اثرات و
 )- 03/0( منفي صورت به مدل در آن ضريب و بوده اقتصادي رشد و طبيعي بالياي بين معكوس

 وقوع افزايش با كه است آن بيانگر و بوده دار معني درصد پنج سطح در كه است شده ظاهر
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 و طبيعي بالياي بين دار معني ارتباط رو، ؛ و از اينيابد مي كاهش كشور اقتصادي رشد ،باليا
  .دشو مشاهده مي اقتصادي رشد

 اهميت دليل به چه و جامعه افراد غذايي مواد تأمين لحاظ به ، چهكشاورزي بخش نقش
 ازها  سيالب وقوع .كند مي توجيه را بخش يندب خاص توجه كشور، اقتصاد در چشمگير آن

ها  هزينه اين است. كرده وارد كشور اقتصاد به را عظيمي مالي هاي هزينه همواره تاكنون گذشته
 بخش بودجه دوش بر سيل شده، كه بار مالي آن خسارت جبران و ها زيرساخت بازسازي صرف
 در د.انجام مي سال طول در دولت بودجه حجم كاهش رو، به ؛ و از ايناست كشور عمراني
 كاهش لحاظ به تواند هم مي اقتصاد بر سيل تأثير ميزان ، شناختدولت دقيق هاي برنامه تدوين
 آمار بررسي رو، از اين باشد. مؤثر مناسب، راهكارهاي ارائه براي هم و سيل منفي اتتأثير ميزان

 به وسيع يديددر راستاي اخذ تصميمات مقتضي،  تواند مي سيل به مربوط ارقام و
 ميزان بررسي حاضر پژوهش هدف كهاز آنجا  دهد.ب كشور گيرندگان تصميم و گذاران سياست
 روش از استفاده با كشاورزي بخش اشتغال و توليد بر 1398 فروردين و 1397 اسفند سيل تأثير

چندان  انجامشده، مطالعات بررسي به توجه با راستا، اين در ،است يافته تعميم فرضي حذف
 فرضي حذف روش گيري از با بهره كشاورزي بخش بر سيل اثرات بررسي زمينه در يتحقيقات
   .نشده است مشاهده يافته تعميم

  تحقيق شناسي روش
 1396 اسفند در (كه 1390 سال بخشي 99 ستانده - داده جدول از ة حاضر،مقال در

 جدول سپس، است. شده استفاده بخش در بخش صورت به )شده منتشر مركزي بانك توسط
 است. گرفته قرار استفاده مورد واردات تفكيك از پس و شده تجميع بخش يادشده به دوازده

 است، مطرح يافته تعميم فرضي حذف روش قالب در كه جزئي فرضي حذف روش
 - داده سازي مدل پيشگامان از كه )Dietzenbacher and Lahr, 2013( لهر و ديازنباخر توسط
 :اند ، كه از آن جملهاست گسترده كاربردهاي داراي روش اين شد. معرفي ،روند شمار مي به ستانده
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 بالياي خسارات ميزان ارزيابي انرژي، هاي تحليل اقتصاد، در (كليدي) پيشرو هاي بخش شناسايي
 از ناشي هوا آلودگي ميزان ومحيطي  زيست هاي تحليل و اشتغال ميزان تحليل سيل، قبيل از طبيعي
 آن مزاياي برخي حاضر پژوهش در روش اين از استفاده علت .)CO2اكسيد كربن ( گاز دي انتشار
 كامل فرضي حذف روش هاي كاستي دنش برطرف هاآن ترين مهم كه تسها روش ساير با قياس در
 صرفاً فرضي حذف روش ،سخن ديگر به .است واقعي دنياي مشاهدات با بيشتر سازگاري و تطابق و
 هاي واقعيت با بخش يك كامل حذف آنكه حال ،است متمركز بخش يك كامل حذف بر

 داد قرار نظر مد را زيربخش يك يا و بخش يك جزئي حذف دباي و است تضاد در اقتصادي
)Dietzenbacher and Lahr, 2013(. هاي پديده از برخي تأثير ،روش اين در واقع، در 

 اين در مجدد تعادل ايجاد و ستانده - داده جدول يك از آنها حذف با توان مي را اقتصادي
 پديده )اهميت يا( تأثير ميزان آيد، مي پديد جدول دو بين كه تفاوتي .كرد گيري اندازه جدول

 متوسط ستانده در تغييرات تأثير گيري اندازه براي رويكرد اين از توان مي پس .دهد مي نشان را
 براي آن از توان مي البته، .نيست پذير امكان لئونتيف چارچوب در كار اين كه كرد، استفاده
 كرد. استفاده اقتصاد در ديگري بخش يا خاص تأسيس يك تعطيلي احتمالي اتتأثير تخمين

 يك از نفت توليد توقف يا گاز انتقال لوله خط در انفجار استان، يك در سيل وقوع براي نمونه،
 ونقل حمل كشاورزي، بخش عرضه در ترتيب، ، بهدرصدي α كاهش به منجر صرفاً ميدان
 اساس بر روش اين .است جزئي حذف مبناي بر همگي كه شد، خواهد نفت استخراج و اي لوله

 گروه دو به فرضي حذفهاي  روش ،يكل طور به است. شده نهاده بنا نامتوازن رشد نظريه
 برطرف منظور به ،لهر و ديازنباخر شوند. مي تقسيم يافته تعميم فرضي حذف و كامل حذف
 پيشنهاد را يافته تعميم فرضي حذف روش ،كامل فرضي حذف هاي روش هاي كاستي ساختن
  از: ندا عبارت شده ياد كاستي سه .كردند

 كامل طور به بخش يك واقعي، جهان در زيرا ؛قعوا عالم مشاهدات با سازگاري و تطابق عدم )1
 و كودتا جنگ، منطقه، يك در زلزله و سيل وقوع راي نمونه،ب شود. نمي حذف اقتصاد از

 كه روند شمار مي به عواملي از اقتصادي هاي نوسان و نيز درماني و رفاهي امكانات تخريب
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 در آنكه حال ،ندآور مي فراهم را ياقتصاد هاي بخش عرضه كاهش موجبات ،مجموع در
 .شود مي فرض محذوف مطلق صورت به اقتصاد بخش يك ،املك فرضي حذف روش

 كامل حذف يا وجود ر اثرب رفاه تغييرات سنجش براي معياري عنوان به كل ستانده بر تاكيد )2
 كل ستانده در بخش يك حذف آثار عمده رويكرد، اين اساس بر چراكه ؛بخش يك

 .يابد مي ظهور اقتصاد

ها  بخش ساير با يادشده بخش اي واسطه مبادالت ،شود حذف بخش يك كه صورتي در )3
 شد خواهد اي واسطه مبادالت ماتريس شدن تر كوچك موجب كه ،شود مي حذف

)Dietzenbacher and Lahr, 2013.(  
 در كه بود وارد كلي فرضي حذف روش بر سه ايراد عمده ،گفته شد كه گونه همان

 از درصد  فرض) 1: شد داده پاسخ نحو بدين ها نارسايي اين ،يافته حذف فرضي تعميم روش
 اقتصاد واقعيت در آنچه با تا شود مي حذف گوناگون داليل به اقتصاد هاي بخش اي واسطه داده
 اي واسطه مبادالت ماتريس بر مطلق تاكيدتنها  )2؛ باشد. داشته بيشتري تطابق دهد، مي روي
 كه ندارد لزومي )3 ؛گيرد مي قرار نظر مد نيز آن تغييرات و افزوده ارزش بردار و ندارد وجود

 داليل به را ها بخش در درصد  افزايش توان مي بلكه يابد، كاهش بخش يك داده از درصد 
 فرض ... و اقتصادي گذاري سياست مخازن، و معادن اكتشاف طبيعي، عوامل همچون متعدد
 تر كوچك اي واسطه مبادالت ماتريس نتيجه، در و شود نمي حذف بخش عرضه) 4 و كرد؛

   .شد نخواهد
 ظرفيت هاي محدوديت اثرات تحليل براي جزئي فرضي حذف روش از لهر و اخربديازن

 توليد بخش يك توسط قبالً كه محصوالتيفرض مبتني بر اين روش، بر اساس  ؛كردند استفاده
 واردات طريق از و منطقه اقتصاد از خارج منابع از يا و شوند نمي تقاضا ديگر احتماالً ند،شد مي

 از كدام هر كه شود مي فرض ،روش اين در ).Dehghan Shourkand, 2017( شوند مي تامين
 از يكي توليد توقف صورت در و است همگن بنگاه اي مجموعه از متشكل اقتصادي هاي بخش
 عرضه ظرفيت، كاهش پي در شود. مي رو هروب محدوديت با نظر مورد بخش ظرفيت ها، بنگاه
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 به بنگاه اين توسط قبالً كه مقاديري و يابد مي كاهش  ميزان به ها بخش ساير به 1ام بخش
 از خارج منابع توسط يا دشو نمي تقاضا كه شود مي فرض اكنون ،دش مي عرضه ها بخش ساير

 تقاضاشده هاي هنهاد ،2x بخش ستانده كاهش دليل به .شود مي تأمين )واردات( محلي اقتصاد
 .يابند مي كاهش ميزان همان به كه )اه نهاده ،يعني( ها همه ازاي به نيز )3z( ام بخش توسط
   :كرد خواهد تغيير زير رابطة صورت به 4 فني ضرايب ماتريس رو، از اين

)1(  a
α

α
a 														i 1,2,…… , n																		 

عنوان مواد  به kبراي توليد يك واحد كاال در بخش  iميزان نياز توليد بخش  aكه در آن، 
 است. جزئي حذف دهنده نشان )1( هتعداد كل صنايع موجود در سيستم است. رابط Nواسطه و 

 اين و يابد مي كاهش درصد	α اندازه به A ماتريس سطر امينk قطري عنصر جز به عناصر تمام
iتمامي موضوع در مورد k، j 1,2, …… , n داشت: خواهيم و است صادق  

)2(  a
α

α
a 	  

 دامنه نوعي به و شود مي شامل را درصد صد تا صفر بخشي حذف اين كه است مشخص
0ت صور به α تغييرات α aكه  حالتي در .است 1 a داريم باشد، 1 م تما براي 0
j k داشت: خواهيم ماتريس، نماد در است. كامل فرضي حذف روش همان كه ،ها  

)3(  A A αe b 	  

                                                                                                                                   
 صنعت وجود ندارند. بخش تعداد صنايعي كه ديگر در -1

2- X بردار توليد ناخالص صنعت است و xاي و نهايي بخش  ميزان توليد كاالي واسطهk.  
3- Z هاي سرمايه است.  ماتريس جريان 

صـورت   هدهنـده آن بـ   يس ضرايب فنـي اسـت كـه عناصـر تشـكيل     ماتريس نيازهاي مستقيم اقتصاد يا همان ماتر ،در واقع -4
a  .يند توليد كل اقتصــاد را به شــكل جريان كاال به داخـل و خـارج بخـش    آفر يضـــرايب فن ماتريساست
 .سازد هاي مختلف را نمايان مي كند و محتواي داخلي مبادالت بين بخش خالصــه مي
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 آن عناصر بقية و يك عدد آن عنصر امينk كه است برداري بيانگر  ،)3رابطه (در 
  و: هستند صفر

)4(  b a 	. a 	. … . a . 	.0. a . 	. … . a 	  

I ماتريس ابتدا پس A I A αe b لئونتيف معكوس ماتريس ،سپس و 
  .Dietzenbacher and Lahr, 2013)( شود مي محاسبه

 معكوس ماتريس)، Henderson and Searle, 1981( سارل و هندرسون مطالعات طبق
   :شود مي محاسبه زير رابطة صورت به لئونتيف

)5(  L L
α

α
a 	  

 ميزان انتو يم تغييرات، از بعد و قبل لئونتيف معكوس ماتريس شدن مشخص از پس
  د:كر محاسبه )6( رابطه با را ستانده تغييرات

)6(  x x L L f	 

 ̅ ةانداز به تواند مي بخشي عرضه يصددر α كاهش اثر در نهايي تقاضاي ميزان
  :يابد هشكا

)7(  f̅ 1 α f 	 

x ميزان به نيز ستانده ،يابد مي كاهش نهايي تقاضاي كه هنگامي x	خواهد كاهش 
  از: است عبارت كه ،داشت

)8(  x x L L f	̅ 

 را افزوده ارزش و اشتغال نظير ديگري معيارهاي ،گذاري سياست منظر از توان مي البته
 افزوده ارزش است. كل افزوده ارزش معيار بر حاضر پژوهش تمركز كه ،گرفت نظر در نيز

 رفاه ميزان دادن نشان براي خوبي معيار تواند مي زيرا ،است اقتصاددانان عالقه مورد معيار
 تعيين نيز آنها مصرف ميزان مبناي بر تواند مي جامعه در افراد رفاه باشد. جامعه در اقتصادي
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 درون در نيز تصرف قابل درآمد و ستآنها تصرف قابل درآمد از تابعي افراد مصرف شود.
 روش به GDP بخشي، حسابداري نظام در كه آنجا از .دارد قرار) GDPتوليد ناخالص داخلي (

 رفاه گيري اندازه براي كل افزوده ارزش معيار از توان مي شود، مي منعكس اي هزينه و درآمدي
 در تغييرات محاسبه براي اند، دهكر محاسبه و لهر ديازنباخر آنچه طبق .كرد استفاده 1خانوارها
   داشت: خواهيم ،كل افزوده ارزش

)9(  VA VA ∑ v x x λ ∑v l λ μ 	 

 افزوده ارزش نسبت صورت به كه استارزش افزوده  ضريب يك بيانگر v عبارت ،كه در آن
 صورت به افزوده ارزش يندهافز ضرايب شود. مي محاسبه بخش همان ستانده بر امi بخش

μ́ vL كه شوند مي تعريف μ نهايي تقاضاي واحد يك افزايش تبعات و آثار دهنده نشان 
 ارزش محاسبه براي ،بنابراين .است كل افزوده ارزش بر غيرمستقيم و مستقيم صورت به i بخش
VA رابطه از توان مي ،ها بخش تمامي در كل افزوده μ́x μ́Lf گرفت بهره )Tavassoli 

and Mohajeri, 2017.(  
 استفاده )1390(سال  ايران اقتصاد ستانده - داده جدولجديدترين  از حاضر، پژوهش در
 تفكيك از پس است. شده تهيه بخش در بخش فناوري با بخشي 99 صورت به شده، كه
 دوازده قالب در تجميع بخشي، اشتغالهاي  داده محدوديت به توجه با و جدولاين  از واردات
 كشاورزي بخش بر 1398 سال سيل تأثير ،سناريو دو طريق از ،سپس و گرفته صورت بخش
 سال سيل در كشاورزي بخش ستانده كاهش سهم ابتدا ،اول سناريوي در است. هشد بررسي
 استفاده يافته تعميم فرضي حذف روش انجام براي برآوردشده ميزان از ،سپس و محاسبه 1398
 ساير بر كشاورزي بخش اثر و كشاورزي بخش اشتغال و ستانده بر آن آثار تا است شده
 ده حذف صورت به منفي تكانه يك ابتدا ،دوم سناريوي در .شود مشخص اقتصادي هاي بخش

                                                                                                                                   
 دهنـد كـه   مـي  تـرجيح  معمـوالً  گران اقتصادي ، تحليل)Dietzenbacher and Lahr, 2013( اساس مقاله ديازنباخر و لهر بر -1

 افزوده ارزش ثيرات توسطأاين ت معموالً كنند. لحاظ مورد نظر شهروندان رفاه حسب بر را »اقتصاد كل« بر تغييرات تأثير
 .گيري شده است اندازه) شود مي شناخته نيز داخلي ناخالص توليد عنوان به كه( كل
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 اثر و كشاورزي بخش اشتغال و ستانده بر آن آثار و شده وارد كشاورزي بخش بر درصدي
 دوم يسناريو از استفاده علت است. شده بررسي اقتصادي هاي بخش ساير بر كشاورزي بخش
 ،پس باشد؛ همراه تورش با است ممكن اول سناريوي توسط سيل خسارات تعيين كه است آن
 توجه بايد است. شده بررسي كشاورزي بخش در 1درصدي ده حذف اثر فرضي صورت به

 ايران در كشاورزي بخش بر سيل از ناشي خسارات تأثير زمينه در تحقيقي تاكنون كه داشت
   است. نشده انجام

 پژوهش هاي يافته

  اول سناريوي

 مركز هاي گزارش ،همچنين وها  استانداري و كشور وزارت از اخذشده آمار
 معادل ،1398 فروردين سيل خسارت ميزان ،مجموع در كه دهد مي نشان مجلس هاي پژوهش

 ريال ميليون 197921891كشاورزي بخش براي ميزان اين كه ،بوده ريال ميليون 350000000
 ،1390 سال ثابت قيمت به كشاورزي بخش و كشور كل خسارت ميزان است. شده ردوبرآ
 قيمت به كشاورزي بخش ستانده ،همچنين .2است ريال ميليون 537539 و 1232423 ترتيب، به

 ميزان ارقام، اين داشتن دست در با است. هشد برآورد ريال ميليون 1930506 ،1390 سال ثابت
 حقيقي ميزان نسبت كمك با ،1398 فروردين سيل در كشاورزي بخش ستانده كاهش سهم

                                                                                                                                   
 از آن تقاضاي شود، برابر ده بخش يك توليد اگر نمونه، است؛ يعني، براي خطي ريزي برنامه بر مبتني ستانده - داده جدول -1

شود، پيامدهاي آن به  انتخاب به هر ميزان است و حاكم موضوع همين نيز فرضي حذف در و شود مي برابر ده ها بخش ساير
مطالعة  در است. درصدي يافتة يك تعميم حذف برابر ده درصدي ده حذف تبعات شود؛ بنابراين، همان ميزان چند برابر مي

 محاسبات مبناي درصدي ده )، حذفDietzenbacher and Lahr, 2013(لهر  و ديازنباخر مقاله از حاضر، به پيروي
 است. گرفته قرار

هاي مجلس در سال  مركز پژوهش ،ها و همچنين هاي وزارت كشور و استانداري اساس گزارش شده در ابتدا برارقام ذكر -2
حقيقي  براي، است 1390ستانده مورد استفاده مربوط به سال  -كه جدول دادهاز آنجا و به قيمت جاري است.  1398

تر از واقع  ارقام كوچك رو، شده است و از ايناستفاده  1390) سال PPIكننده (، از شاخص قيمت توليدكردن ارقام
 .ستها تورم طي اين سال آن كه دليل رسد، مينظر  هب
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 درصد 28 كشاورزي، بخش ستانده حقيقي ميزان به كشاورزي بخش در كشور سيل خسارت
 اشتغال و ستانده بر كشاورزي بخش ستانده درصدي 28 حذف از حاصل نتايج شده، كه محاسبه
  است. آمده 1 جدول در اقتصاديهاي  بخش ساير

/ ها بخش ساير در اشتغال و ستانده بر كشاورزي بخش درصدي 28 حذف آثار - 1 جدول
  ها زيربخش

 رتبه
   اشتغال كاهش

 (نفر)
 رتبه

  ستانده كاهش
 ريال) (ميليون

 رديف / زيربخشبخش

 1 كشاورزي  124088 1 956920 1

 2 طبيعيگازوخامنفت 49 7 546 11

 3 معادنساير 21 8 664 10

 4 صنعت 506 4 33629 4

 5 گازوآب،برق 4012 2 3388 6

 6 ساختمان 5 10 2479 7

 7  فروشي خرده و فروشي عمده 4 11 47776 2

 8 رستورانوهتل 1291 3 34455 3

 9 انبارداري و نقل و حمل 51 6 529 12

 10 ماليگريواسطه 2 12 2399 8

 11 كاروكسبومستغالت 7 9 978 9

 12 اجتماعي مينتأ و اعفد عمومي، امور 66 5 8149 5

  كل كاهش  130102  ---  1901913  ---
  پژوهشهاي  يافته :مأخذ

 124088 ميزان به را تأثير بيشترين كشاورزي شبخ شود، مي مشاهده كه گونه همان
 با گاز و آب ،برق هاي بخشزير ،آن از پس پذيرد؛ مي 1خود ستانده حذف از ريال ميليون

                                                                                                                                   
شود، بيشترين ميزان كاهش  ها و تقاضاي نهايي كم مي كشاورزي، زماني كه خريدوفروشدرصدي ستانده بخش  28با حذف  - 1

افتد؛ چون بخش كشاورزي براي توليد از توليدات بخش خود نيز تقاضا خواهد كرد، ساير  توليد در بخش كشاورزي اتفاق مي
 شوند. توليد مواجه ميبخشي)، با كاهش  دليل زنجيره توليد (پيوندهاي بين ها نيز به ها/ زيربخش بخش



 115شمارة   ،29اقتصاد كشاورزي و توسعه، سال 

٩٠ 

با  صنعتبخش  و ريال يليونم 1291 با كاهش رستوران و هتل و ريال ميليون 4012 كاهش
 در پذيريتأثير كمترين ،ديگر سوي از پذيرند. مي را تأثير بيشترين ريال ميليون 506 كاهش
 ساختمانو  فروشي، خرده و فروشي عمده مالي، گري واسطه هاي بخشزير در ،ترتيب به ستانده،
 كشاورزي بخش در ستانده ميزان ،1390ستانده سال   - با توجه جدول داده شود. مي ديده

 اين ستانده درصد 23 حدود ،شده انجام هاي بررسي با كه است بوده ريال ميليون 297814582
  .دشو  مي مشكل دچار )1ريال ميليون 68497354 به نزديك ،يعني( بخش

 روي ترتيب، ، بهكشاورزي بخش در ستانده درصدي 28 حذف تأثيربيشترين  اشتغال، ديدگاه از
 و فروشي عمده خدمات هاي بخشو زير شاغل نفر 956920 كاهش با كشاورزيبخش 
با  صنعتبخش  نيز و شاغل نفر 34455 رستوران و هتل خدمات و نفر 47776 فروشي خرده
 روي حذف اين كه شود مي مشاهده ،ديگر سوي از .شاغل خواهد بود نفر 33629 كاهش

 مستغالت و معادن ساير طبيعي، گاز و خام نفت ،انبارداري و نقلو حمل خدمات هاي بخشزير
 سال سرشماري و ايران آمار مركز آمارهاي به توجه با .دارد را تأثيركمترين  كارو كسب و

 پژوهش هاي بررسي طبق كه است بوده نفر هزار 3902 ميزان اشتغال در بخش كشاورزي ،1390
 23 حدود ،بنابراين ؛شوند مي مشكل دچار بخش اين نشاغال از نفر هزار 900 به نزديك حاضر،
  بينند. مي آسيب بخش اين نشاغال از درصد

 دوم سناريوي

 ساير اشتغال و ستانده بر كشاورزي بخش در ستانده حذف ده درصدي از حاصل نتايج
 است. شده گزارش 2 جدول در اقتصادي هاي بخش

                                                                                                                                   
درصـد سـتانده بخـش كشـاورزي      23، در ايـن سـناريو،   يافتـه  تعميمشده به روش حذف فرضي  بر اساس محاسبات انجام -1

، حـدود  اسـت ميليـون ريـال    297814582بـا توجـه بـه آنكـه سـتانده بخـش كشـاورزي         ايـن ميـزان،   يابد كـه  كاهش مي
 ).297814582 × 23/0= 68497354( خواهد بودميليون ريال  68497354
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 ساير در اشتغال و ستانده بر كشاورزي بخش ستانده درصدي ده حذف آثار - 2 جدول
  ها / زيربخشها بخش

 رتبه
  اشتغال كاهش

 (نفر)
 رتبه

  ستانده كاهش
 ريال) (ميليون

 رديف / زيربخشبخش

 1 كشاورزي  64609 1 498242 

 2 طبيعيگازوخامنفت 33 7 369 11

 3 معادن ساير 14 8 449 10

 4 صنعت 342 4 22747 4

 5 گازوآب،برق 2714 2 2292 6

 6 ساختمان 4 10 1677 7

 7 فروشيخردهوفروشيعمده 2 11 32317 2

 8 رستورانوهتل 873 3 23306 3

 9 انبارداري و نقلو حمل 34 6 358 12

 10 ماليگريواسطه 1 12 1622 8

 11 كارو كسب و مستغالت 4 9 662 9

 12 اجتماعي مينأت و اعفد عمومي، امور 45 5 5512 5

 كلكاهش 68677  ---  589553  ---
  پژوهشهاي  : يافتهمأخذ

 كشاورزي بخش در ستانده درصدي ده حذف كه شود مي مشاهده ،2 جدول بررسي با
 آن، از پس ؛گذارد مي ريال ميليون 64609 ميزان به بخش نهمي ستانده روي را تأثير بيشترين

 ،برق هاي بخشزير ستانده كاهش سبب كشاورزي بخش سيل خسارت درصدي ده كاهش اين
 از د.شو مي ريال ميليون 873 ميزان به رستوران و هتل و ريال ميليون 2714ز به ميزان گا و آب
 هاي بخشزير روي كشاورزي بخش ده درصدي منفي تكانه تأثير كمترين ديگر، سوي

خواهد  كارو كسب و مستغالت و ،مالي گري واسطه فروشي، خرده و فروشي عمده ساختمان،
 297814582 ميزان ستانده در بخش كشاورزي ،1390 سال ستانده  - داده جدول توجه با .بود
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 دچار بخش اين ستانده درصد دوازده حدود ،شده انجام هاي بررسي با ؛است بوده ريال ميليون
  .است 1ريال ميليون 35737750 حدود ميزان اين كه ،دشو  مي مشكل

 ستانده حذف از كشاورزي، بخش در خسارت درصدي ده حذف با اشتغال، ديدگاه از
هاي  و زيربخش شاغل نفر 498242 كاهش با كشاورزيبخش ، خود ترتيب به اين بخش،

شاغل  نفر 23306 با كاهش رستوران و هتل و نفر 32317 با كاهش فروشي خرده و فروشي عمده
 بر تأثير كمترين ،حذف اين با كه شود مي مشاهده ،ديگر سوي از .دنپذير مي را تأثيربيشترين 

 و مستغالت و ،انبارداري و نقلو حمل معادن، ساير طبيعي، گاز و خام نفت هاي بخشزير
 ميزان ،1390با توجه به آمارهاي مركز آمار ايران و سرشماري سال  .خواهد بود كارو كسب
حاضر،  پژوهش هاي بررسي طبق است كه بوده نفر هزار 3902 كشاورزي بخش در اشتغال
 دوازده حدود ،بنابراين شوند؛ مي مشكل دچار بخش اين نشاغال از نفر هزار 468 به نزديك
  بينند. مي آسيب بخش اين نشاغال از درصد

 ها و ديگر بخش با كشاورزي بخش كه گفت توان مي ،آمده دست به نتايج به توجه با
 ،برق« هاي زيربخش ستانده، نظر از است. ارتباط در ايران اقتصاد مهم هاي بخشزير از بسياري

 و فروشي عمده«نيز  اشتغال منظر از و صنعت و بخش» رستوران و هتل«و » گاز و آب
 هايي است و صنعت نيز از جمله بخش ها بخشزير جمله از »رستوران و هتل«و » فروشي خرده
  د.پذير مي كشاورزي بخشي بين ارتباطات از را تأثير بيشترين كه

 يادشده سيل زمينه در تحقيقي گونه هيچ آنكه دليل به كه است ضروري نكته يندب توجه
 در اطالعات تنها و نشده انجام ايران در كشاورزي بخش بر آن از ناشي خسارات تأثير ويژه به و

 ،همچنين و ها استانداري و كشور وزارت سوي از منتشرشده آمارهاي و ارقام دسترس

                                                                                                                                   
درصد ستانده بخـش كشـاورزي   دوازده در اين سناريو، يافته،  تعميمشده به روش حذف فرضي  بر اساس محاسبات انجام -1

، حـدود  اسـت ميليـون ريـال    297814582بـا توجـه بـه آنكـه سـتانده بخـش كشـاورزي         ايـن ميـزان،   يابد كـه  كاهش مي
 ).297814582 × 12/0= 35737750( بودخواهد ميليون ريال  35737750
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 پيشين مطالعات با اي مقايسهانجام هر گونه  ،است مجلس هاي پژوهش مركز هاي گزارش
   .پذير نبوده است امكان

  هاپيشنهاد و گيري نتيجه
 بخش بر 1398 فروردين سيل تأثير از روشن يتصوير ارائه حاضر تحقيق هدف
 در ها و زيربخش ها بخش ساير روي كشاورزي بخش بر وارده خسارت تأثير و كشاورزي

 با بخشي ة دوازدهستاند - داده جدول يك قالب در ،منظور همين به ت.اسبوده  ايران اقتصاد
 بر يادشده سيل تأثير سناريو، دو از گيري بهره با يافته، تعميم فرضي حذف روش از استفاده
   .شده است تبيين ها ها و زيربخش و ديگر بخش كشاورزي بخش

 1398 سال سيل از كشاورزي بخش ستانده كاهش سهم نخست، ،اول سناريوي در
 استفاده يافته تعميم فرضي حذف روش انجام براي برآوردشده ميزان از ،سپس شده و محاسبه
 بخش بر درصدي ده حذف صورت به منفي تكانه يك ابتدا نيز دوم سناريوي در است. شده

 بر كشاورزي بخش اثر و كشاورزي بخش اشتغال و ستانده بر آن آثار و شده وارد كشاورزي
   است. شده بررسي اقتصادي يها و زيربخش ها بخش ساير

هاي وزارت كشور، ميزان سهم كاهش ستانده بخش كشاورزي  گيري از گزارش با بهره
برآورد تأثيرپذيري  ازحاصل  نتايجبر اساس و درصد محاسبه شده  28، 1398در سيل سال 

توان چنين نتيجه گرفت  مي )،1(جدول  اقتصاديهاي  بخشزير ها و بخش ساير اشتغال و ستانده
  كه:

از حذف  همين بخش كشاورزي ،كشاورزي بخش در سيل خسارت درصدي 28 حذفبا  - 
 ،آن از پس ؛پذيرد مي ريال ميليون 124088 ميزان به را تأثير بيشترين ستانده خود بخش

ن با رستورا و هتل و ريال ميليون 4012 كاهش با گاز و آب ،برق هاي بخشزير ،ترتيب به
 اين از را تأثير بيشترين ريال ميليون 506 با كاهش صنعت بخش و ريال يليونم 1291 كاهش
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 در ،ترتيب به ،ستانده، در پذيريتأثير كمترين ،ديگر سوي از پذيرند. مي كاهش
   شود. مي ديده ساختمانو  فروشي، خرده و فروشي عمده مالي، گري واسطه هاي بخشزير

 را تأثير بيشترين كشاورزي بخش درسيل  خسارت درصدي 28 حذف اشتغال، ديدگاه از - 
 خدمات هاي بخشو زير شاغل نفر 956920 كاهش با كشاورزيخود بخش  روي ،ترتيب به

 34455 با كاهش رستوران و هتل خدمات و نفر 47776 با كاهش فروشي خرده و فروشي عمده
 كه شود مي مشاهده ،ديگر سوي از دارد. شاغل نفر 33629 با كاهش صنعت بخش و شاغل نفر

 گاز و خام نفت ،انبارداري و نقلو حمل خدمات هاي بخشزير روي اين حذف تأثير كمترين
  است. كارو كسب و مستغالت و ،معادن ساير طبيعي،

 نيهم ستانده روي را تأثير بيشترين كشاورزي بخش در سيل خسارت درصدي ده حذف - 
 خسارت درصدي ده كاهش اين آن، از پس گذارد؛ مي ريال ميليون 64609 ميزان به بخش
 2714 ميزان به گاز و آب ،برق هاي بخشزير ستانده كاهش سبب كشاورزي بخش در سيل

 بخش ديگر، سوي از د.شو مي ريال ميليون 873 ميزان به رستوران و هتل و ريال ميليون
 ساختمان، هاي بخشزير بر را تأثير كمترين درصدي ده منفي تكانه از كشاورزي

  گذارد. مي كارو كسب و مستغالت و ،مالي گري واسطه فروشي، خرده و فروشي عمده
 ،بخش اين كشاورزي، بخش در سيل خسارت درصدي ده حذف با اشتغال، ديدگاه از - 

 هاي زيربخششاغل و  نفر 498242 كاهش با كشاورزي خود بخش از ،ترتيب به
 نفر 23306 با كاهش رستوران و هتل و نفر 32317 با كاهش فروشي خرده و فروشي عمده
 ،حذف اين با كه شود مي مشاهده ،ديگر سوي از د.پذير مي بيشترين تأثير را شاغل
 و مستغالت و ،انبارداري و نقلو حمل معادن، ساير طبيعي، گاز و خام نفت هاي بخشزير

  .پذيرند را ميكمترين تأثير  كارو كسب
، ميزان خسارت وارده به بخش توليد زنجيره دليل به ،شد مالحظه كه گونه همان
 ،برق هاي بخشزير ويژه ها و به ديگر بخش و شود نمي محدود بخش نهمي به صرفاً كشاورزي

 و فروشي خرده و فروشي عمده خدمات و توليد منظر از رستوران و هتل خدمات و گاز و آب
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 كه شود مي پيشنهاد ،بنابراين بينند. مي را آسيب بيشترين اشتغال منظر از رستوران و هتل خدمات
 مد نيز غيرمستقيم خسارات و بخشي بين ارتباطات اقتصادي، هاي بخش خسارت جبران منظور به

 - داده جدول گيري از با بهره اشتغال، بحث در افزون بر اين، گيرد. قرار گذاران سياست نظر
 كرد تا از اين رهگذر، محاسبه را غيرمستقيم و مستقيم اشتغال كاهش آثار توان ، ميستانده
   د.ارائه شو خصوص اين در گيران تصميم به تر دقيق يتصوير
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