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 106-69، صص 1394بهار و تابستان  – 14پژوهشي مطالعات اقتصاد اسالمي سال هفتم، شماره دوم، پياي  –علمي  دوفصلنامه

 ران و مقايسه آن با زكات پرداختيبرآورد ظرفيت بالقوه زكات در اقتصاد اي

 1389تا  1380 هاي سالطي 
 

 محمدمهدي عسکري
                :08/02/92تاريخ دريافت 

 04/03/94تاريخ پذيرش:                 انعبدالمحمد كاشي
 

 چکيده

فقرر اسرت کرر در اسرالر دارای      زکات يکی از منابع درآمدی دولت اسالمی بررای رفرع  

اهميت بسزايی است. اين فرضرير اليری از آج تيرت دارای اهميرت اسرت کرر يکری از        

دهرد و بواسر ر آج    ترين ابزارهای توازج ثروت در تامعر اسالمی را تشرکي  مری   اساسی

شود. در اين تحقيق  مين میشتی خانوارهای نيازمند در تامعر تأهای معي بخشی از حداق 
تا  1380های  های بالقوه حاص  از زکات در ايراج برای سال هيم بر محاسبر درآمدخوا می

بپردازيم و نتايج حاص  از آج را با مقدار بالفع  درآمدهای مذکور مقايسر کررده و   1389

. نتايج حاص  از ايرن تحقيرق نشراج    دهيم مینتايج حاص  را مورد تحلي  و بررسی قرار 

افرزاي    شدت برنسبت درآمد بالفع  بر درآمد بالقوه زکات  اخير های سالکر در  دهد می
طروری کرر ميرزاج پرداختری زکرات از       يافتر است و دارای يك تير  بلنرد اسرت. برر    

رسريده اسرت. امرا برا ايرن       1389درصد در سال  30بر نزديك  1383درصد در سال 3/1

وتود مقدار پرداختی زکات بر نسبت ظرفيت بالقوه موتود بسيار کرم و نرازيز اسرت و    

 آينده بييود يابد. های سالدر  رود میانتظار 
 

 واژگان كليدي

 ، زکات در ايراجزکات، زکات ف ره، ظرفيت بالقوه زکات، درصد پرداخت زکات
 

 JEL :H27بندي  طبقه
 

                                                             
 ع( دانشيار دانشکده معارف اسالمی و اقتصاد دانشگاه امار صادق(m.askari@isu.ac.ir                                 

 ع(اسالمی( دانشگاه امار صادق دانشجوی دکتری رشتر علور اقتصادی )گراي  اقتصاد(   kashian@isu.ac.ir 
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70   1394بهار و تابستان  – 14مطالعات اقتصاد اسالمي، سال هفتم، شماره دوم، پياپي 

 مقدمه

زکات يکی از منابع درآمدی دولت اسالمی برای رفع فقر است کر خداوند متعال بر آج 

رديف نمراز آورده    بسياری از آيات قرآج کريم هماهميت زيادی داده است و آج را در 

ترين ابزارهای  است. اين فرضير اليی از آج تيت دارای اهميت است کر يکی از اساسی

دهرد و بواسر ر آج اسرت کرر بخشری از       توازج ثروت در تامعر اسالمی را تشکي  می

تحقيرق  شرود. در ايرن    مين مری أهای معيشتی خانوارهرای نيازمنرد در تامعرر تر     حداق 

 1380هرای   از زکات در ايراج برای سال های بالقوه حاص  خواهيم بر محاسبر درآمد می

بپردازيم و نتايج حاص  از آج را با مقدار بالفع  درآمدهای مذکور مقايسر کرده  1389تا 

 . دهيم میو نتايج حاص  را مورد تحلي  و بررسی قرار 

مورد اختالف فقيای شيعر و سنی بوده ، گيرد زکات بر زر زيزهايی تعلق میاينکر 

است و لذا در مرحلر اول بايد مشخص شود کر منظورماج از زکات زيست. آنچرر کرر   

م است اين است کر زکات دارای يك معنای عار است و يك معنای خاص. مراد از سلَمُ

در  معنای خاص زکات هماج زيزی است کر مورد اختالف فقيا قررار گرفترر اسرت و   

مورد اظيار نظرهای  9گانر و يا امکاج تعميم آج بر بي  از  صار آج بر موارد نرمورد انح

، . اما مرراد از زکرات برر معنرای عرار     زيادی شده است کر در اينباره بحث خواهيم کرد

مس، زکات بر معنای خاص، زکات ف ره، صدقات مسرتحبی و  زکاتی است کر شام  خ

 شود. کفارات می

بر دنبال آج هستيم محاسبر ظرفيت بالقوه زکات بر معنای آنچر را کر در اين تحقيق 

 خاص و زکات ف ره است.

بر همين دلي  در قسمت اول اين تحقيق بر بررسی آرای فقيای شيعر درباره زکات 

بر معنای خاص خواهيم پرداخت و نشاج خواهيم داد کر مشيور فقيای شريعر برر ايرن    

کشرم ، خرمرا، گراو، گوسرفند،      ندر، تو،ات منحصر در موارد نر گانر )گنظرند کر زک

 طال و نقره( است.شتر، 
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  71 1389تا  1380هاي  برآورد ظرفيت بالقوه زكات در اقتصاد ايران و مقايسه آن با زكات پرداختي طي سال

در قسمت بعد بر برآورد ظرفيت بالقوه زکات در موارد نر گانر خواهيم پرداخت. از 

برر   آنجا کر برای محاسبر ظرفيت بالقوه زکات مروارد نرر گانرر، نيراز برر آمرار مربرو        

برالقوه زکرات بررای سرال     توانيم ظرفيرت   ، تنيا میسرشماری عمومی کشاورزی داريم

کنيم اين است  اکتفا می 1382را مورد محاسبر قرار دهيم. علت اينکر بر آمار سال  1382

کر آخرين سرشماری عمومی کشاورزی در اين سال انجرار شرده اسرت. البترر بعرد از      

های مختلف اقتصادی  ، با استفاده از ارزش افزوده بخ 1382محاسبر زکات بالقوه سال 

های ديگر خواهيم پرداخت کر توضيحات آج در ادامر خواهد  ر زکات در سالبر محاسب

آمد. در قسمت بعد بر محاسبر ظرفيت بالقوه زکات ف ره خواهيم پرداخت و در قسمت 

آخر نيز بر مقايسر درآمدهای بالقوه و بالفع  زکات در اقتصاد ايراج پرداختر و بر تحلي  

 نتايج آج خواهيم پرداخت.
 

 تحقيق . سابقه1

بر دلي  اهميت موضوع زکات، کارهای تحقيقی و فقيی بسريار زيرادی صرورت گرفترر     

معرفی همر آنيا و نقد و بررسی آنيا در اين مجرال ميسرر نيسرت، امرا برر       است. طبيعتاً

 برخی از آنيا کر قرابت بيشتری بر مقالر حاضر دارند، خواهيم پرداخت. 

بالقوه حاص  از پرداخت زکرات پرداخترر    بر بررسی ميزاج درآمدهای ثامنی کيوانی

است. هدفی را کر او در پاياج نامر خود دنبال کرده ، اين است کر آيا زکات تا زر حرد  

کنرد. لرذا در وحلرر اول ايشراج برر محاسربر        در اداره امور حکومتی بر دولت کمك می

خترر و در  گانر است پردا زکات با فرض انحصار در موارد نر درآمدهای بالقوه حاص  از

مين أدرصرد از مخرارد دولرت را تر    6/1نيايت بر اين نتيجر رسيده است کر زکات تنيا 

 ،1378 کند و لذا نمی تواند منبع مناسبی برای درآمدهای دولت باشد )ثامنی کيوانی، می

های ميم تحقيق ايشاج روشی است کر در محاسبر ظرفيرت برالقوه    (. از ويژگی109ص

گانرر    در زکات موارد نرر  بتر بايد توتر داشت کر زکات صرفاًزکات بکار گرفتر است. ال

شرود. لرذا    شود. بلکر خمس و زکات ف ره و ساير صدقات را نيز شام  می خالصر نمی
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72   1394بهار و تابستان  – 14مطالعات اقتصاد اسالمي، سال هفتم، شماره دوم، پياپي 

اگر بخواهيم ميزاج درآمد زکات نسبت بر مخارد دولرت را بررسری کررده و در مرورد     

 بگيريم.نق  آج بحث نماييم، بايد زکات بر معنای عار را در نظر 

مقايسر تحليلی آثار اقتصادی زکات و مالير تورمی بر تحلير  نظرری و   بر  عسکری

ايشاج بر بررسی انحصرار زکرات در    بر اين عالوه دو نوع ماليات می پردازد. نمقايسر اي

گانر  منابع زکات محدود بر موارد نر رسند کر دازند و بر اين نتيجر میپر گانر می موارد نر

شود مگر آنکر دلي  خاصی برای تخصيص داشتر باشيم  وال را شام  مینيست و همر ام

های مختلرف گروهری از    تواند در زماج حاکم حق می نظير محصوالت فاسد شدنی، لکن

(. 9ص ،1384 )عسرکری،  اموال را مورد عفو قرار دهد زررا کرر زکرات از آج اوسرت    

مبسو  و مستدل از نگاه ويژگی ميم تحقيق ايشاج اين است کر مسالر زکات را بر طور 

گيرری درهرر    تيجرفقيای شيعر و سنی مورد بحث و بررسی قرار داده است و اقدار بر ن

 قسمت نموده است.

بررسی تواج زکات )گنردر و ترو( در کراه  فقرر )م العرر      بر  آبادی گيلك حکيم

نتيجرر تحقيرق    (.101ص ،1385 آبرادی،  )گيلك حکيم پردازد ( میموردی استاج گلستاج

دهد زنانچر گردآوری و هزينر کردج زکات با درايت و مديريت انجرار شرود،    نشاج می

فوق را دارد. شاياج ذکر است کر سيم اين  موارد مين مالی درصد بااليی ازأزکات تواج ت

تحقيق در طرح مباحث اساسی فقيی اقتصادی زکرات برر ويرژه در بررآورد صرحي  و      

 )هماج(. همچنين مصارف آج است

و برا   همربو  بر زکرات ف رر   فقيیکوشد تا ضمن طرح بحث های  می سينیکياالح

توتر بر اطالعات موتود، مبلغ ريالی آج در س   خانوارهای شيری و روستايی در هر 

 1370-80 ای( و همچنرين در سر   ملری را بررای دوره زمرانی      دهك درآمدی )هزينر

يشراج ايرن بروده اسرت کرر      نتيجر تحقيق ا. (133ص ،1387 )کياءالحسينی، برآورد کند

کند و الزر است کرر از منرابع ديگرری     زکات ف ره بر تنيايی برای رفع فقر کفايت نمی

ای بسيار طبيعی اسرت، زررا    )هماج(. رسيدج بر زنين نتيجر برای رفع فقر استفاده شود
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  73 1389تا  1380هاي  برآورد ظرفيت بالقوه زكات در اقتصاد ايران و مقايسه آن با زكات پرداختي طي سال

کند، زکات است  السالر آنچر کر برای رفع فقر کفايت می کر در احاديث اه  بيت علييم

شود.  گانر نيز می و لذا شام  خمس و زکات موارد نر ها است زکات ف ره يکی از آجکر 

هايی همراه است.  گيرد روش مناسبی است کر البتر با پيچيدگی روشی کر ايشاج پي  می

 تر استفاده نماييم. سعی ما بر اين بوده است کر در اين مقالر خود از روشی ساده

هرای   ی و کرارآيی و اثربخشری بيينرر در حروزه    ور افرزاي  بيرره   پروردره  اسماعي 

سسات مالی زکرات را در  ؤايجاد م در ايراج را مستلزر ، اداره و توزيع زکاتآوری تمع

برای اين منظرور برر بررسری دو    (. 275ص ،1387 پوردره، )اسماعي  دانستر است کشور

و نقر   سسات مالی زکات يعنی امکاج تعميم متعلقات زکرات  ؤنياز فقيی ايجاد م پي 

زکات در کشورهای اسالمی از نظر  اترایبر  ختر و سپسپردا حکومت در قبال زکات 

 و وضرعيت فعلری   پرداختر استآوری و توزيع  های تمع قوانين، ساختار اداری و شيوه

و در پايراج برر ارايرر الگروی      کررده زکات را در تميوری اسالمی ايراج بررسری   اداره

 )هماج(. همت گماشتر استالمی ايراج سسات مالی زکات در تميوری اسؤم
 

 فقها درباره موارد تعلق زكات  ديدگاه . بررسي2

 نر اين و است واتب زيز، نر در زکات معتقدند آناج اکثريت بلکر امامی، فقيياج مشيور

 نقرره  و طرال  گوسرفند،  گراو،  شرتر،  کشرم ،  خرمرا،  ترو،  گندر،: از است عبارت زيز

 محقرق  طوسری،  شريخ  مرتضری،  سيد مفيد، شيخ صدوق، شيخ مانند مسکوك. بزرگانی

 آج برر  برخری  و کرده اختيار را قول اين معاصر، و متأخّر فقيای بيشتر و شييدين حلی،

 (.10ص ،1379 اند )امار خمينی، کرده اتماع ادعای

 در زکات وتوب بر و نپذيرفتر مشيوررا قول معدودی، تعداد امامی فقيياج مياج در

 ترايز  اشرياء  ايرن  در را آج ترك احتيا ، بنابر يا و شده قاي  گانر نر اشيای بجز مواردی

 اسالر )قول يرونس  صدر بر گانر نر موارد اختصاص  تواج بر از اين اقوال می .اند ندانستر

 از پدرش(، زکرات  و صدوق شيخ التجاره )قول مال در زکات عبدالرحمن(، وتوب بن

تنيرد(،   ابرن  قرول  پيمانر شود ) قفيز با کر زيزهايی تمار از عشری های زمين محصول
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 بنرابر  زکرات  وتوب موارد ا... منتظری( و توسعر رايج )آيت های پول در زکات وتوب

-9صصر  ،1384 اسالمی )در نظر شييد صدر( اشاره کررد )عسرکری،   حاکم صالحديد

142.) 

 نيست، يکساج زکات، وتوب موارد خصوص در سنّت اه  فقيای ديدگاه زر اگر

 گفترر  حال عين در .اند دانستر واتب گانر نر اشيای از بيشتر در را زکات آناج اکثر لکن

 ابری  ابن حی، بن صال  بن حسن سيرين، ابن بصری، حسن مانند ای عده کر است شده

 گانرر  نرر  اشريای  در منحصرر  را زکرات  روايرت   دو از يکری  در حنب  بن احمد و ليلی

 برا  را زکرات  متعلّقرات  اند کرده تالش سنّت نيز اه  معاصر علمای از برخی .اند دانستر

 اختيارات از را آج وتوب موارد تعيين رو اين از و دهند ان باق زماج مقتضيات و نيازها

 و امرالك  قبير   از امرروزی  ثرروت  منرابع  از بسرياری  در و انرد  دانسرتر  اسرالمی  حاکم

... و مختلرف  هرای  شرغ   درآمرد  و کارمنداج و کارگراج حقوق نقلير، وساي  مستغالت،

 اسکناس خصوص در .(772ر، ص2009 ،الزحيلی) اند دانستر واتب را زکات پرداخت

 آج در را زکرات ( شرافعی  و مرالکی  حنفری،  فقيرای ) فقيا تميور نيز رايج های سکّر و

 آنکر تز اند، ندانستر واتب آج در را زکات حنبلی، مذهب پيرواج ولی دانند، می واتب

 (.772ص ر،2009 ،الزحيلیشود ) تبدي  نقره و طال بر عمالً
 

 . محاسبه ظرفيت بالقوه زكات غالت اربعه، انعام ثالثه و نقدين در اقتصاد ايران3
 

 . زكات غالت اربعه: گندم، جو، كشمش، خرما3-1

در قسمت اول از اين بخر  برر بررسری درآمردهای برالقوه حاصر  از برالت اربعرر         

کر مبانی نظری، شرايط وتروب زکرات برالت     ز هرزيزی الزر استپردازيم. قب  ا می

های زکات بالت اربعر را مورد  ، مقدار و شيوه اخراد زکات بالت اربعر و ويژگیاربعر

رآمردهای  بررسی قرار داده و در قسمت بعدی با اراير يك مدل کلری بررای محاسربر د   

 پردازيم. حاص  از بالت اربعر، بر محاسبر اين درآمدها می
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 وب زكات غالت اربعه:. شرايط وج3-2

، برر  عق ، تمکن در تصرف و امثرال ذلرك   ،بر شرايط عمومی تکليف مانند بلوغعالوه 

طور کلی الزر است کر دو شر  وتود داشتر باشد تا زکات در برالت اربعرر واترب    

 شود: 

شرود کرر حجرم ايرن      نصاب: در مورد بالت اربعر زمانی زکرات واترب مری    -1

. (325ص ،1379 خمينری،  امارکيلوگرر برسد ) 207.847وسق يا  5محصول بر 

 گيرد.  ، مشمول زکات قرار نمیوليدی کر کمتر از اين مقدار باشدهر ت

: شخص در موقع پرداخت زکات بايد بر نسبت مالی کر زکرات  ملکيت داشتن -2

 ، مالکيت داشتر باشد.شود از آج پرداخت می

 

 . مقدار و شيوه اخراج زكات غالت اربعه: 3-3

 ،ر در آج کشت شده اند با آب براراج فتوای فقيا اگر زمينی کر محصوالت زيارگانطبق 

1، زکات محصول بدست آمده زاه و يا زشمر آبياری شده باشند

10
خواهد بود و اما اگر  

اده ای و امثال ذلرك اسرتف   با دلو آبياری شود و يا اينکر از روش هايی مانند آبياری ق ره

1 زکاتشود در اين صورت مقدار 
20
شود بر نسبت  خواهد بود و اگر از هردو را استفاده 

. بر عنواج مثال اگر نيمی از آبياری برا آب براراج بروده باشرد و     شود زکات پرداخت می

1ای و يا استقاده از دلو ، مقدار زکات  نيمی ديگر با آبياری ق ره

15
 خواهد بود.  

های بعدی بر آج زکرات   ال، در سيك محصول برای يك سال پرداخت شوداگر زکات 

 شود حتی اگر سال های متمادی از آج بگذرد. وضع نمی

يکی از نکاتی کر بايد در وضع زکات بر آج توتر کرد اين است کر زکات بر توليد 

هايی کر شرخص انجرار داده    شود بلکر مقدار هزينر ناخالص محصوالت فوق وضع نمی

مايد. منظور از مخارد د زکات را پرداخت ن. بعبايد از ميزاج توليد خود کم کند است را

 ، حفر  و ست کر شخص برای بدسرت آوردج محصرول  هايی ا ، تمامی هزينرها و هزينر

وری و آ ، تمرع داری، آبيراری  ، نگرر کند مانند: پول، بذر، درو وری آج پرداخت میآ تمع
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وتر کرد کر شود. البتر بايد ت هايی کر در فرآيند توليد شخص با آج مواتر می ساير هزينر

هرا   هاست و معيار پرداخت پس از کسر هزينر مالك بر نصاب رسيدج قب  از کسر هزينر

 است.
 

 . تعيين تابع زكات محصوالت كشاورزي3-4

 :گيريم برای سادگی بيشتر در کار فروض زير را در نظر می

𝑖 محصول مورد نظر = 

𝐶𝐺𝑃i   توليد نا خالص محصول =𝑖ار 
𝐶𝑁𝑃i   توليد خالص محصول =𝑖)ار )محصول مشمول ماليات 

𝑧ri   مقدار زکات محصول ديمی =𝑖ار 

𝑧𝑤i   مقدار زکات محصول آبی =𝑖ار 

حال می تواج با استناد بر متوج فقيی توابع مقدار زکات را مورد محاسبر قرار داد و 

 : دادديمی و آبی مورد محاسبر قرار ميزاج زکات را در هر يك از محصوالت 

𝑧ri = {
𝐶𝐺𝑃i         اگر              0 < 847.207𝐾𝑔
1

10
𝐶𝑁𝑃i     اگر            𝐶𝐺𝑃i ≥ 847.207𝐾𝑔

    (1                               )  

𝑧𝑤i = {
𝐶𝐺𝑃i         اگر              0 < 847.207𝐾𝑔
1

20
𝐶𝑁𝑃i     اگر            𝐶𝐺𝑃i ≥ 847.207𝐾𝑔

    (2                              )  

 

 . ارائه مدل كلي برآورد ظرفيت بالقوه زكات غالت اربعه3-5

 :کنيم کر برای اراير مدلی مناسب برای تخمين ظرفيت بالقوه زکات فرض می

Aمتوسط فروش يك کيلو از محصوالت کشاورزی : 

Lتوليد ک  محصول : 

Eشر  حد نصاب(مشمول )فاقد : مقدار توليد ناخالص بير 

Mر هر هکتار )واحد س  (ي: متوسط هزينر متغي 
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e)وسعت ک  اراضی کشور )در آج محصول : 

hهايی کرر مقردار توليداتشراج از حرد      )وسعت زمين مشمول زکات: وسعت اراضی بير

 نصاب کمتر است(

𝑧𝑤i مقدار زکات محصول آبی :𝑖1 

𝑧𝑟i مقدار زکات محصول ديمی :𝑖 

( را از توليد ک  محصرول  Eمشمول )مقدار توليد ناخالص بير ت کر اگرطبيعی اس

(Lکم نماييم )    محصول مشمول پرداخت زکات بدست می آيد. حال برا فرراهم شردج ،

زکرات را  توانيم مدلی را بر مينای فقر شيعر بدست آوريم کر در آج ميزاج  مواد اولير می

 دهد. نشاج می

 (3                                                ){

𝑧𝑤i = 0.05[𝐴(𝐿 − 𝐸) − 𝑀(𝑒 − ℎ)]
 
 

𝑧𝑟i = 0.10 [𝐴(𝐿 − 𝐸) − 𝑀(𝑒 − ℎ)]

 

 

 1382. محاسبه درآمد بالقوه زكات غالت اربعه براي سال 3-6

، س   کاشت و توليرد  برداری بيرهمقدار  تواج میزکات گندر آبی: براساس آمار موتود 

 تدول زير آورد.گندر آبی را در 
  

                                                             
1 i  کشم  و خرما است.محصول گندر، تو 4گيرد و بيانگر  د میرا بخو 4و  3و  2و  1اعداد ، 
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 13821برداري، سطح كاشت و توليد گندم آبي ايران  : مقدار بهره(1)جدول

متوسط تولید هر 

 2بهره برداری

 کیلوگرم

 تولید

 )تن(

 سطح کاشت

 )هکتار(

تعداد 

3برداری بهره
 

 شرح

 تمع طبقات 957586 2427920 7511984 71/7844

 هکتار 1/0از  کمتر 5976 672 2185 6292/365

 هکتار 2/0کمتر  تا 1/0 11923 1037 3736 344/313

 هکتار 5/0از  کمتر تا 2/0 41733 7535 25666 0049/615

 هکتار 1 از کمتر تا 5/0 62517 20965 68533 23/1096

 هکتار 2از  کمتر تا 1 124729 78088 246740 209/1978

 هکتار 3از  کمتر تا 2 114085 115504 356220 409/3122

 هکتار 4از  کمتر تا 3 95312 125544 393868 407/4132

 هکتار 5از  کمتر تا 4  76737 125150 389332 589/5073

 هکتار 5/7از  کمتر تا 5 153321 348654 1068406 426/6968

 هکتار 10 از کمتر تا 5/7 67156 183584 577291 268/8596

 هکتار 15از  کمتر تا10  90747 323467 997403 03/10991

 هکتار 20از  کمتر تا 15 38419 176151 529101 86/13771

 هکتار 25از  کمتر تا 20 25109 154625 461415 48/18376

 هکتار 35از  کمتر تا 25 21353 165914 489109 87/22905

 هکتار 50از  کمتر تا 35 12072 126539 378714 27/31371

 هکتار 100از  کمتر تا 50 11652 204477 617208 13/52970

 هکتار 200از  کمتر تا 100 3343 112748 353070 7/105614

 هکتار 500از  کمتر تا 200 1126 84742 273531 7/242922

                                                             
 69، صفحر ايراج آمارسرشماری عمومی کشاورزی، مرکز  1
 برداری هر طبقر بر دست آمده است. وج از تقسيم توليد بر تعداد بيرهاين ست 2

ممکن است برخی از واحدهای توليدی بي  از يك مالك داشتر باشد و برخی ديگر يك نفر مالك زند واحد  3

ات محسروب  باشد. در نصاب زکات واحد توليدی مالك اصلی نيست بلکر شرخص مکلرف مرالك وضرع زکر     

فرقری برين واحرد و مالرك قاير        شود. در اينجا فرض ما اين است کر هر واحد يك نفر مالك دارد و عمرالً  می

 ايم. نشده
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 هکتار 1000 از کمتر تا 500 194 29380 103709 5/534582

 هکتار 2000 از کمتر تا1000 53 14409 51727 1/975981

 هکتار وبيشتر2000 29 28735 125020 4311034

 1382، سال ار ايراج، سرشماری عمومی کشاورزیمأخذ: مرکز آم
 

هرايی هسرتند    های بي  از نيم هکتار، زمين تدول فوق حاکی از آج است کر زمين

ها هستند کر مقدار توليدشاج بر بري    شوند زرا کر تنيا اين زمين کر مشمول زکات می

 کيلوگرر رسيده است.  847از 

ترن بروده    7511984 يا حجم توليد برابر اسرت برا   Lدر معادالت اين بخ  مقدار 

. بردييی اسرت کرر    1توماج بروده اسرت   150 يا قيمت گندر در اين سال Aاست. مقدار 

يرا توليرد ناخرالص     Eباشرد. از طرفری مقردار     هزار توماج مری  150قيمت هر تن گندر 

 بوده است. تن  131707مشمول )فاقد شر  حد نصاب( برابر بير

تومراج بروده    303513يا متوسط هزينر متغير هرر هکترار )واحرد سر  (      Mمقدار 

هکترار بروده    2427920 يا وسعت ک  اراضی کشرور )در آج محصرول(   eمقدار  2است.

هرايی کرر مقردار     )وسرعت زمرين   يا وسعت اراضی بير مشمول زکات hاست و مقدار 

 ار بوده است.هکت 39453توليداتشاج از حد نصاب کمتر است( 

𝑧
𝑤گندر = 0.05[𝐴(𝐿 − 𝐸) −𝑀(𝑒 − ℎ)]  (4                                              )  
𝑧𝑤گندر = 0.05[150000(7511984 − 131707) − 303513(2427920 − 39453)] 

𝑧
𝑤گندر = 19105538271  

                                                             
 های سری زمانی ، پايگاه اطالعات و دادهسايت بانك مرکزی ايراج 1

نای فقيی هزينر ، سامانر اطالعات مربو  بر هزينر توليد محصوالت کشاورزی. مبسايت وزارت تياد کشاورزی 2

توليد، هزينر حسابداری است، در حالی کر آمارهای اعالر شده توسط مراکز آمار هزينر فرصت است کر خواننده 

 بايد بداج توتر کند. 
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تواج ادعا کرد زيزی در حدود بيست ميليارد توماج بر عنواج زکات بالقوه گندر  می

برا اسرتفاده از آمرار موترود      ترواج  مری بوده است. بر همين صورت  1382 آبی در سال

 ظرفيت بالقوه گندر ديم را نيز مورد محاسبر قرارداد. 

ترن بروده    4164292 يا حجم توليد برابرر اسرت برا    Lکر مقدار  دهد میآمار نشاج 

. بردييی اسرت کرر    1توماج بروده اسرت   150 يا قيمت گندر در اين سال Aاست. مقدار 

يرا توليرد ناخرالص     Eهزار توماج می باشرد. از طرفری مقردار     150مت هر تن گندر قي

يرا متوسرط    Mتن بوده است. مقردار   25797 مشمول )فاقد شر  حد نصاب( برابربير

يا وسعت ک   eمقدار  2توماج بوده است. 109719 ر هر هکتار )واحد س  (يهزينر متغي

يا وسعت اراضی  hوده است و مقدار هکتار ب 4513375 اراضی کشور )در آج محصول(

هايی کر مقدار توليداتشاج از حد نصاب کمترر اسرت(    )وسعت زمين مشمول زکاتبير

 :ا در اختيار داشتن اطالعات اوليرهکتار بوده است. ب 15536

𝑧
rگندر = 0.10[𝐴(𝐿 − 𝐸) −𝑀(𝑒 − ℎ)] (5                                                )   

𝑧𝑟گندر = 0.10[150000(4164292 − 25797) − 109719 (4513375 − 15536 )] 

𝑧
𝑟گندر = 12727585275  

  

                                                             
 های سری زمانی ، پايگاه اطالعات و دادهسايت بانك مرکزی ايراج 1

 يد محصوالت کشاورزیسايت وزارت تياد کشاورزی ، سامانر اطالعات مربو  بر هزينر تول 2
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 . زكات جو آبي3-7
 

 13821برداري، سطح كاشت و توليد جو آبي ايران  مقدار بهره :(2)جدول

متوسط تولید هر 

 2برداری بهره

 )کیلوگرم(

 تولید

 )تن(

 سطح کاشت

 )هکتار(
 شرح برداری تعداد بهره

 تمع طبقات 447891 606165 1624515 032023/3627

 هکتار 1 از تمع کمتر 57535 10462 30376 9568958/527

 هکتار 1/0از  کمتر 3585 273 1017 6820084/283

 هکتار 2/0از  کمتر تا 1/0 5913 438 1388 7370201/234

 هکتار 5/0از  کمتر تا 2/0 19101 2716 8202 401602/429

 هکتار 1ز کمترا تا 5/0 28936 7036 19770 2319602/683

 هکتار 2از  کمتر تا 1 52308 21559 57358 1096/54355

 هکتار 3از  کمتر تا 2 47085 28973 72774 587767/1545

 هکتار 4از  کمتر تا 3 41246 31962 80875 796198/1960

 هکتار 5از  کمتر تا 4 34454 31970 79080 234225/2295

 هکتار 5/7از  کمتر تا 5 70547 80688 201066 099933/2850

 هکتار 10از  کمتر تا 5/7 32536 43067 104950 657733/3225

 هکتار 15از  کمتر تا 10 47019 79464 199155 62815/4235

 هکتار 20از  کمتر تا 15 20993 43170 107828 378793/5136

 هکتار 25از  کمتر تا 20 14160 37826 96344 954802/6803

 هکتار 35از  کمتر تا 25 12464 39628 103963 062259/8341

 هکتار 50از  کمتر تا 35 7256 31263 86548 7839/11927

 هکتار 100از  کمتر تا 50 7074 49862 146957 24371/20774

 هکتار 200از  کمتر تا 100 2206 33244 103885 02176/47092

 هکتار 500از  کمتر تا 200 799 22877 76825 4393/96151

 هکتار 1000از کمتر تا 500 153 10389 39238 5163/256457

                                                             
 .1382؛ سرشماری عمومی کشاورزی، مرکز آمار ايراج، ک  کشور 1
 برداری هر طبقر بر دست آمده است. اين ستوج از تقسيم توليد بر تعداد بيره 2
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 هکتار2000 از کمتر تا1000 63 3876 13975 4444/388194

 هکتار وبيشتر 2000 19 5883 23319 789/1227315

 1382، سال ورزی، سرشماری عمومی کشامأخذ : مرکز آمار ايراج
 

های بي  از  برداری داللت بر آج دارد کر تنيا زمين نگاهی بر متوسط توليد هر بيره

ها هستند  شوند زرا کر تنيا اين زمين هايی هستند کر مشمول زکات می ، زمينيك هکتار

، ست. با استفاده از آمار در دسترسکيلوگرر رسيده ا 847کر مقدار توليدشاج بر بي  از 

کنيم. در معرادالت ايرن    ا فراهم می، رالعات اولير مورد نياز کر آنيا را معرفی نموديماط

يا قيمرت   Aتن بوده است. مقدار  1624515 يا حجم توليد برابر است با Lبخ  مقدار 

باشد. از  هزار توماج می 112. قيمت هر تن گندر 1توماج بوده است 112تو در اين سال 

 ترن  30376 مشمول )فاقد شر  حد نصاب( برابرر يا توليد ناخالص بير Eطرفی مقدار 

 بوده است. 

تومراج بروده    263770ر هر هکترار )واحرد سر  (    ييا متوسط هزينر متغي Mمقدار 

هکتار بوده است  606165 يا وسعت ک  اراضی کشور )در آج محصول( e. مقدار 2است

)وسعت زمين هايی کر مقدار توليداتشاج  مشمول زکاتيا وسعت اراضی بير hو مقدار 

 ار بوده است. هکت 10462 از حد نصاب کمتر است(

يرا را در فرمرول زيرر    ترواج آن  با در اختيار داشتن اطالعرات اوليرر مرورد نظرر مری     

 : تايگذاری کرد

𝑧
𝑤تو = 0.05[𝐴(𝐿 − 𝐸) −𝑀(𝑒 − ℎ)]  (6                                                )  

𝑧𝑤تو = 0.05[112000(1624515 − 30376) − 263770(606165 − 10462)] 

𝑧
𝑤تو = 1070749384  

                                                             
 های سری زمانی سايت بانك مرکزی ايراج، پايگاه اطالعات و داده 1

 بر هزينر توليد محصوالت کشاورزی ، سامانر اطالعات مربو سايت وزارت تياد کشاورزی 2
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زکات تو ديرم را مرورد محاسربر قررار داد. آمرار نشراج        تواج میبر همين صورت 

يرا   Aتن بوده است. مقردار   1007356 يا حجم توليد برابر است با Lکر مقدار  دهد می

 112. بدييی است کر قيمت هر تن گندر 1توماج بوده است 112قيمت تو در اين سال 

توليد ناخالص بير مشمول )فاقرد شرر  حرد    يا  Eباشد. از طرفی مقدار  هزار توماج می

 تن بوده است.  41359نصاب( برابر 

تومراج بروده    91372ر هرر هکترار )واحرد سر  (     ييا متوسط هزينر متغي Mمقدار 

هکترار بروده    1211547 يا وسعت ک  اراضی کشرور )در آج محصرول(   e. مقدار 2است

هرايی کرر مقردار     )وسرعت زمرين   مشمول زکرات يا وسعت اراضی بير hاست و مقدار 

 هکتار بوده است.  38840توليداتشاج از حد نصاب کمتر است( 

يرا را در فرمرول زيرر    ترواج آن  با در اختيار داشتن اطالعرات اوليرر مرورد نظرر مری     

 تايگذاری کرد:

𝑧
rتو  = 0.10[𝐴(𝐿 − 𝐸) − 𝑀(𝑒 − ℎ)] (7                                                 )  
𝑧𝑟تو = 0.10[112000(1007356 − 41359 ) − 91372 (1211547 − 38840 )] 

𝑧
𝑟تو = 103907999 

 . زكات بالقوه خرما:3-8

، در اختيار قوه زکات خرما با آج مواتر هستيميکی از مسايلی کر در تخمين ظرفيت بال

نبودج اطالعات مربو  بر اين محصول است. لذا نازاريم کر در اين قسمت از يکسری 

 فروضی استفاده نماييم. 

، هنگامی است کر خرما خشرك شرده   توای فقيا بر حد نصاب رسيدج خرمابر ف بنا

(. از آنجاييکر 1858لر شود )امار خمينی )ره(، مسئ بر آج تمر گفتر می باشد کر اص الحاً

                                                             
 های سری زمانی سايت بانك مرکزی ايراج، پايگاه اطالعات و داده 1

 ، سامانر اطالعات مربو  بر هزينر توليد محصوالت کشاورزیسايت وزارت تياد کشاورزی 2
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گرر خرمای خشك است لذا معيرار برر    کيلو 1نيم کيلو خرمای معمولی معادل و هر يك

 (. 1377، خواهد بود )ثامنی کيوانیکيلوگرر  1271د نصاب رسيدج در خرمای ح

هرايی کرر بري  از نريم هکترار       دهد کرر زمرين   ی بر آمارهای موتود نشاج مینگاه

های محاسربر زکرات    بر سراغ فرمول اند. مجدداً ، صاحبانشاج مشمول زکات شدهاند بوده

 ار آج را مورد محاسبر قرار دهيم.رويم تا مقد بالقوه می

𝑧 خرما  = 0.05[𝐴(𝐿 − 𝐸) −𝑀(𝑒 − ℎ)] (8              )                                    

يا قيمرت خرمرا در ايرن     A، مقدار تن 507859 يا توليد ک  برابر است با Mمقدار 

هرزار تومراج    201. بدييی است کر قيمرت هرر ترن خرمرا     1توماج بوده است 201سال 

حد نصراب( برابرر    مشمول )فاقد شر يا توليد ناخالص بير Eباشد. از طرفی مقدار  می

گرر از اين محصول در دسترس نيست ولی هزينر توليد يك کيلو تن بوده است. 29420

تواج از متوسط هزينر توليد برخی از محصوالت کشاورزی کر آمرار آنيرا در اختيرار     می

متوسط هزينر توليد برخری از   1382دهد کر در سال  ها نشاج می است استفاده کرد. آمار

تواج  بر در اختيار داشتن اطالعات فوق می .2توماج بوده است 60زی محصوالت کشاور

 ع زکات خرما را بر صورت زير نوشت:تاب

𝑧
=  خرما  0.05[𝑃(𝐿 − 𝐸)] (9                                                             )  

است. با  توماج 141دهد کر برابر  سود توليد هر کيلو خرما را نشاج می Pدر معادلر فوق 

 محاسباتی ساده داريم:
𝑧
=  خرما  3372994950  

  

                                                             
 ، قيمت محصوالت کشاورزی النامر آماری ايراج، سسايت مرکز آمار ايراج 1

. با توتر بر نازيز بودج درآمد زکات 1382، ينر توليد محصوالت کشاورزی منتخب، متوسط هزر ايراجمرکز آما 2

 ثير زندانی در نتايج کلی بحث ندارد.تأخرما استفاده از اين آمار 
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  85 1389تا  1380هاي  برآورد ظرفيت بالقوه زكات در اقتصاد ايران و مقايسه آن با زكات پرداختي طي سال

 : خالصه آمار توليد خرما در اقتصاد ايران(3)جدول

 برداری تعداد بهره تولید )تن( شرح
متوسط تولید بازای هر 

 برداری )کیلوگرم( بهره

 575/1799 282182 507859 تمع طبقات

 8949/147 43727 6467 بدوج زمين

 4436/795 101527 80759 هکتار 1 از تمع کمتر

 8373/331 30747 10203 هکتار 1/0کمتراز 

 0316/599 17555 10516 هکتار 2/0از  کمتر تا 1/0

 5752/910 28113 25599 هکتار 5/0 از کمتر تا 2/0

 575/1371 25112 34443 هکتار 1 از کمتر تا 5/0

 155/1961 34445 67552 هکتار 2از  کمتر تا 1

 762/2586 21000 54322 هکتار 3از  کمتر تا 2

 731/2839 14251 40469 هکتار 4از  کمتر تا 3

 551/2883 10657 30730 هکتار 5از  کمتر تا 4

 065/3237 20429 66130 هکتار 5/7از  کمتر تا 5

 585/3458 7449 25763 هکتار 10 از کمتر تا 5/7

 446/3472 11178 38815 هکتار 15از  کمتر تا 10

 589/3857 4771 18406 هکتار 20از  کمتر تا 15

 239/4268 4112 17551 هکتار 25از  کمتر تا 20

 377/4964 3509 17420 هکتار 35از  کمتر تا 25

 523/5234 2043 10878 هکتار 50از  کمتر تا 35

 719/7554 2257 17051 هکتار 100از  کمتر تا 50

 58/12887 596 7681 هکتار 200از  کمتر تا 100

 95/28545 185 5281 هکتار 500از  کمتر تا 200

 14/85724 29 2486 هکتار 1000 از کمتر تا 500

 14000 6 84 هکتار 2000 از کمتر تا 1000

 1777 9 16 بيشتر هکتار و 2000

برداری  )مرتب شده تدول تعداد بيره 1382، سال ر ايراج، سرشماری عمومی کشاورزی: مرکز آمامأخذ

 (1382و توليد خرما در سال 
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 1. زكات بالقوه كشمش3-9

، بلکرر توليرد آج   شود کر بر صورت مستقيم توليد نمیکشم  يکی از محصوالتی است 

شود. لذا برای محاسربر زکرات کشرم  سرراغ      از طريق خشك کردج انگور حاص  می

هرا حراکی از آج    آمرار رويرم.   کنندگاج کشم  میکنندگاج انگور و از اين رو توليد توليد

شود و قيمت انگور در ايرن   درصد از انگور کشور صرف توليد کشم  می 75است کر 

. در مورد هزينر توليد انگور آمار خاصی در دسترس نيست. 2توماج بوده است 122سال 

کنريم کرر برابرر     لذا از متوسط هزينر توليد محصوالت کشراورزی منتخرب اسرتفاده مری    

 درصد بوده است.  50 . لذا سود حاص  از توليد انگور تقريبا3ًتوماج بوده است 60

هکتار هستند کر متوسط توليد کشمششاج بر بي  از حد  100های باالی  تنيا زمين

های توليدی کشور در اين سال مشمول  تن از انگور 19039 نصاب رسيده است. لذا فقط

𝐿مقدار  اند. پرداخت زکات شده − 𝐸 19039000برابر است برا   يا توليد مشمول زکات 

توماج. با ضرب نيم در اين معادلر سرود   122برابر است با  Aکيلوگرر و قيمت آج يعنی 

 درصد از آج درآمد حاص  از زکات اين محصول خواهد بود. 5حاص  محاسبر شده کر 

𝑧انگور𝑤   = 0.05[𝐴(𝐿 − 𝐸)] ×
1

2
(10                                                         )  

𝑧انگور𝑤   = 232275800   
 

 ، گوسفند و شترزكات انعام ثالثه: گاو. 4-1

نروع حيروانی کرر زکرات برر آنيرا واترب اسرت          3در اين قسمت بر بررسری زکرات   

پردازيم.  میحيواج  3پردازيم. لذا در مرحلر اول بر بررسی شرايط وتوب زکات اين  می

دهريم و در نيايرت    حيواج را مورد بررسی قرار مری  3در مرحلر بعدی شرايط خود اين 

                                                             
 ايم. روش محاسبر و آمار مانند گندر و تو است کر از آوردج تداول امتناع کرده  1
 1382، سال کشاورزیت ، قيمت محصوالمرکز آمار ايراج  2
. با توتر بر اينکر درآمد حاصر  از  1382، ينر توليد محصوالت کشاورزی منتخب، متوسط هزمرکز آمار ايراج  3

 آورد. زکات کشم  بسيار نازيز است، لذا استفاده از اين آمار خللی بر نتايج کلی بحث وارد نمی
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شرايط اختصاصی هر کدار از اين حيوانرات را مرورد بررسری قررار داده و برر تخمرين       

 زکات اين حيوانات خواهيم پرداخت.ظرفيت بالقوه 
 

 . شرايط وجوب زكات انعام ثالثه4-1-1

 :برای زکات دار عبارتند ازختصاصی شرايط ا

بايرد و برا فررا     : با اتمار يازده ما گذشت يك سال تحقق مری گذشت يك سال -1

رسيدج ماه دوازدهم زکات بر مستحقين زکات منتق  می شود و مالرك اترازه   

ندارد کر در مقدار زکات تصرفی نمايد کر موتب از بين رفتن حق مسرتحقين  

، ضررامن خواهررد بررود )امررار يرردگررردد و زنانچررر در آج تصرررفی نمازکررات 

 (.  81، ص 1379خمينی)ره(، 

اگرر صراحب   ا در مراتع عمومی زريده باشرند و  ه : يعنی اينکر دارسايمر بودج -2

ای پرداخت کند در اين صورت زکات برر آج دار   مين علوفر هزينرأآنيا برای ت

گيرد. از آنجا کر آمارهای اقتصراد ايرراج برين سرايمر و بيرر سرايمر        تعلق نمی

تفاوتی قاي  نشده است مجبور هستيم کر با فروضری ضرعف آمرار را تبرراج     

ترواج از   نماييم. فرض ما در انعار ثالثر اين است کر حداکثر درآمردی کرر مری   

بر ايرن اسراس برين     طريق زکات انعار ثالثر بر دست آورد زقدر خواهد بود.

حرداکثر   ايم و نتايج حاص  برر صرورت   سايمر تفاوتی قاي  نشدهسايمر و بير

 درآمد است.

 .رسيدج بر حد نصاب -3

هايی دار در برای قرار گرفتن در شرمول مرواردی    : يکی از ويژگیعام  نبودج -4

گيرد اين اسرت کرر دار نبايرد عامر  باشرد و بررای        کر زکات بر آنيا تعلق می

 باشد.کارهايی مانند شخم زدج و يا امثال ذلك مورد استفاده قرار گرفتر 
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 شوند انعامي كه به عنوان زكات گرفته مي. شرايط 4-1-2

نوع از حيوانات  بايد پرداخرت  در مورد اينکر شخص در حين پرداخت زکات از کدار 

های اين شخص البر باشند و آج شرخص نيرز    ، شراي ی وتود دارد. اگر تمامی دارکند

برخی البر بروده و برخری    های البر خود بر عنواج زکات پرداخت کند. اگر بايد از دار

ای معيروب   ای سالم و عرده  ، شخص بايد از متوسط پرداخت نمايد. اگر عدهديگر زاق

اهرای مختلفری   های شخص در ت ها پرداخت کند. اگر دار بودند شخص بايد از متوسط

تواند از هر تايی کر دوست دارد پرداخت کند.  صورت شخص می پراکنده باشد در اين

اج در پرداخرت قيمرت برر عنرواج     مورد توتر قرار داد اين است کر ميز ای کر بايد نکتر

 کند. ، قيمت تايی است کر شخص هنگار پرداخت در آج زندگی میزکات
 

 ه ظرفيت بالقوه زكات انعام ثالثه. محاسب4-1-3
 

 زكات گوسفند .4-1-3-1

تدولی برای زکات گوسفند طراحری   تواج می )ره(بر اساس فتوای حضرت امار خمينی

 .کنيم میکرد کر آج را بر صورت زير بياج 
 

 : جدول زكات گوسفند(4)جدول

 مقدار زکات )نفر( تعداد گوسفند ردیف
 درصد پرداخت زکات

 حداکثر حداقل

1 1-39 0 0 0 

2 40-120 1 83/0 5/2 

3 121-200 2 1 65/1 

4 201-300 3 1 5/1 

5 301-399 4 1 33/1 

6 400-499 4 80/0 1 

7 500-599 5 83/0 1 

8 600-699 6 85/0 1 
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9 700-799 7 87/0 1 

10 800-899 8 88/0 1 

11 900-999 9 90/0 1 

12 1000-1099 10 91/0 1 

 )ره(حاسبات بر اساس فتوای امار خمينیم      
 

 تابع زکات گوسفند -

ت گوسفند را برر صرورت   تواج تابع زکا باره زکات گوسفند میبا فروض م رح شده در

 زير نوشت:

𝑧گوسفند =

{
 
 
 
 

 
 
 
 0                                                 ،                                                1 ≤ 𝑀 ≤ 39

1                                                  ،                                             40 ≤ 𝑀 ≤ 120

2                                                 ،                                          121 ≤ 𝑀 ≤ 200

3                                                 ،                                          201 ≤ 𝑀 ≤ 300

4                                                 ،                                          301 ≤ 𝑀 ≤ 499

5 + 𝑘          ،             500 + 100k ≤ 𝑀 ≤ 500 + 100(𝑘 + 1), 𝑘 = 1 , 2 , 3 , …

(11)  

 

 محاسبه ظرفیت بالقوه زکات گوسفند -

ز سرشرماری عمرومی کشراورزی سرال     در اين قسمت با استفاده از آمارهای موترود ا 

 پردازيم. لقوه حاص  از گوسفند میبر بررسی زکات با 1382
 

 1382برداري و توليد گوسفند در اقتصاد ايران  : تعداد بهره(5جدول)

 تعداد گوسفند و بره برداری تعداد بهره شرح

 37137289 1559002 تمع طبقات

 0 19375 فاقد دار در روز آمارگيری

 3466583 810156 نفر 20از  کمترتمع 

 90233 108837 نفر 2تا  1
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 204868 134283 نفر 4تا  3

 754447 243765 نفر 9تا  5

 2417034 323271 نفر 19تا  10

 15847189 591536 نفر 99تا 20تمع 

 2824264 197531 نفر 29تا  20

 2659144 125664 نفر 39تا  30

 2278027 81191 نفر 49تا  40

 2474248 72310 نفر 59تا  50

 2800587 65172 نفر 74تا  60

 2810919 49667 نفر 99تا  75

 17823518 137936 بيشتر نفر و 100تمع 

 5002830 66340 نفر 149تا  100

 3070886 28554 نفر 199تا  150

 5815822 34730 نفر 399تا  200

 1123208 3710 نفر 499تا  400

 2810771 4602 بيشتر نفر و 500

 1382، سال ر ايراج، سرشماری عمومی کشاورزی: مرکز آمامأخذ     
 

های زکات بازنويسی کرده و برر   در اينجا الزر است کر تدول فوق را با تکير بر نصاب

هرا از   اساس آج ميزاج زکات را مشخص نماييم. الزر بر ذکر است کر  در تمامی تبردي  

گيريم. تدول براال را برر    متوسط هر زيزی را در نظر میروش ميانگين استفاده کرده و 

 کنيم. صورت زير و برحسب ميانگين بازنويسی می

، زکرات پرداختری نيرز برر     شود برداری توسط يك نفر انجار می از آنجا کر هر بيره

 19361 نفرر  49ترا   40ها است. يعنی بر عنواج مثال در طبقرر   برداری تعداد بيره حسب

بردار بايد تنيا يك گوسفند بر عنواج زکرات پرداخرت    دارد کر هر بيره بردار وتود بيره

 شود. گوسفند بر عنواج زکات پرداخت می 19361 کند. و لذا در مجموع
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  91 1389تا  1380هاي  برآورد ظرفيت بالقوه زكات در اقتصاد ايران و مقايسه آن با زكات پرداختي طي سال

 برداري و مقدار زكات گوسفند متوسط توليد و تعداد بهره (:6)جدول

 1382در اقتصاد ايران 

ف
ردی

 

 طبقه
میانگین تعداد 

 گوسفندان هر طبقه

گوسفند به عنوان تعداد 

 زکات )راس(

تعداد 

 برداری بهره

مقدار زکات 

 (رأس)

 0 1962882 0 20 سأر 39 تا 1 1

 81191 81191 1 رأس 5/44 رأس 49تا  40 2

 72310 72310 1 رأس 5/55 رأس 59تا  50 3

 65172 65172 1 رأس 67 رأس 74تا  60 4

 49667 49667 1 رأس 87 رأس 99تا  75 5

6 
 149تا 100

 رأس
 132680 66340 2 رأس 124/5

7 
 199تا  150

 رأس
 57108 28554 2 رأس 174/5

8 
 399تا  200

 رأس
 104190 34730 3 رأس 5/299

9 
 499تا  400

 راس
 14840 3710 4 رأس 5/449

10 
 و رأس 500

 بيشتر
 23010 4602 5 و بيشتر رأس 500

 بر اساس فتوای امار خمينی)ره( 1382کشاورزی، سال مأخذ: مرکز آمار ايراج، سرشماری عمومی 
 

نفرر گوسرفند    6006168 ايم بر تعداد با محاسباتی کر نتيجر آج را در تدول فوق آورده

 هر کيلو گوسرفند شد. در اين سال قيمت  بايد در اين سال بر عنواج زکات پرداخت می

هرای   از طرفی يك گوسفند بر طور متوسط در کشرتارگاه  1.توماج بوده است 1750زنده 

                                                             
 .1382 های سال ، قيمتها سايت وزارت تياد کشاورزی، آمارنامر 1
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92   1394بهار و تابستان  – 14مطالعات اقتصاد اسالمي، سال هفتم، شماره دوم، پياپي 

تواج ادعا کررد   با در اختيار داشتن اين اطالعات می 1اند. وزج داشتر 30کشور در حدود 

 حداکثر برابر بوده است با: 1382ل کر مقدار زکات گوسفند در سا

𝑧گوسفند = 600168 × 1750 × 30 (12                                                       )  

𝑧گوسفند = 31508820000 
 

 زكات گاو. 4-1-3-2

کرر در قسرمت قبلری برر آج      با فرض تحقق يرافتن شررايط عمرومی زکرات حيوانرات     

، يکسری شرايط خاصی برای گاو وتود دارد تا زکات بر آج تعلق گيررد و آج  پرداختيم

 بر حد نصاب رسيدج گاو است. گاو دو نصاب دارد: 

)تبيع(.  ای است کر وارد سال دور شده است سی گاو کر زکات آج يك گوسالر -1

)امرار   گيررد  ، زکراتی برداج تعلرق نمری    بدييی است کر کمتر از سی نفرر گراو  

 (.1912 لرئ، مسخمينی)ره(

ای است کر وارد سال سور شده است. در بي   زي  گاو کر زکات آج گوسالر -2

، بايد بازای تعلق نمی گيرد و زوج بر شصت رسيدنفر زکاتی  60نفر تا  40از 

تبيع پرداخت  2گاو بايد  60هر سی تا بايد يك تبيع پرداخت کند و لذا بازای 

يد سی تا سی تا و يا زي  تا زير   نمايد. هرزر کر تعداد گاوها بيشتر شود با

ای حساب کند کرر   تا بشمارد و زکات آنيا را پرداخت نمايد البتر بايد بر گونر

ماند از نرر ترا بيشرتر نشرود. برر       از آج زيزی باقی نماند و اگر زيزی باقی می

ترا را پرداخرت    40تا و زکرات   30تا گاو دارد بايد زکات  70عنواج مثال اگر 

 (.317 ص، 1379 ينی)ره(،نمايد )امار خم

 

 تشکیل جدول و تابع زکات گاو -

 برای تشکي  تدول زکات گاو نازاريم کر زند فرض را مورد بررسی قرار دهيم. 

                                                             
 .1382ها و دار،  ، اطالعات مربو  بر کشتارگاهسايت مرکز آمار ايراج 1
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  93 1389تا  1380هاي  برآورد ظرفيت بالقوه زكات در اقتصاد ايران و مقايسه آن با زكات پرداختي طي سال

 نييم.  نار می aيك نفر گوسالر دوسالر يا تبيع را  -1

 نييم.  نار می bسالر را مسنر يا  3يك نفر گوسالر  -2

45 ارزش تبيع تقريباً -3

100
6يك گاو کام  است و ارزش مسنر  

10
يرك گراو کامر      

 .(40، ص1377ثامنی کيوانی ،است )
 

 ل زکات را بر صورت زير بنويسيم:توانيم تدو با در نظر گرفتن فروض زير می
 : جدول زكات گاو(7)جدول

ف
ردی

 

 مقدار زکات بر حسب واحد گاو مقدار زکات تعداد یا نصاب گاو

1 1 – 29 0 0 

2 30-39 A 45/0 

3 40-59 B 6/0 

4 60-69 2a 9/0 

5 70 – 79 a+b 05/1 

6 80 – 89 2b 2/1 

7 90 – 99 3a 35/1 

8 100 – 109 2a+b 5/1 

9 110 – 119 a+2b 65/1 

10 120 – 129 3b=4a 8/1 

11 130 – 139 3a+b 95/1 

12 140 – 149 2a+2b 1/2 

13 150 – 159 5a 25/2 

14 160 – 169 4b 4/2 

15 170 – 179 3a+2b 55/2 

16 180 – 189 6a 7/2 

17 190 – 199 4a+2b 85/2 

18 200 – 209 5b 3 

 ، توضي  داده شده در طول متنبر مبنای فتوای امار خمينی)ره(              
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94   1394بهار و تابستان  – 14مطالعات اقتصاد اسالمي، سال هفتم، شماره دوم، پياپي 

توانيم تابع زکرات گراو را مرورد محاسربر قررار       با در اختيار داشتن تدول فوق می

 دهيم.

𝑧گاو = 

{
  
 

  
1                                       و                                                    0  ≤ 𝑁 ≤ 29

30                                       و                                     گاو کام 0.45 ≤ 𝑁 ≤ 39

40                                          و                                     گاو کام  0.6 ≤ 𝑁 ≤ 69

60 و                0.015 + 10𝑘 ≤ 𝑁 ≤ 60 + 10(𝑘 + 1)    ,   𝑘 = 0 , 1 , 2 , …

(13)  

 

 1382برداري، تعداد و مقدار زكات گاو در اقتصاد ايران  : تعداد بهره(8)جدول

 مقدار کل زکات
 مقدار زکات

 برحسب گاو
 شرح بردارئ تعداد بهره ها تعداد گاو

 تمع طبقات 1250232 6009547 - -

 نفر 1-29 1232804 4817250 0 0

 نفر 39تا 30 6546 202032 45/0 7/2945

 نفر )متوسط( 44.5 3318 134100 6/0 8/1990

 نفر )متوسط( 54.5 2331 115144 6/0 6/1398

 نفر )متوسط( 67 1799 111050 9/0 1/1619

 )متوسط(نفر  82 1048 82092 2/1 6/1257

 نفر )متوسط( 149.5 1648 195621 25/2 3708

 نفر )متوسط( 349.5 576 151109 4/5 4/3110

 600متوسط  161 201150 9 1449

، محاسبات صورت گرفتر با توتر بر 1382مأخذ: مرکز آمار ايراج، سرشماری عمومی کشاورزی، سال 

 28-3تدول 
 

نفرر گراو    2/17479، بر تعرداد ايم آوردهبا محاسباتی کر نتيجر آج را در تدول فوق 

زنرده   شد. در اين سال قيمت هر کيلو گاو بايد در اين سال بر عنواج زکات پرداخت می

های کشرور در   . از طرفی يك گاو بر طور متوسط در کشتارگاه1توماج بوده است 1700

                                                             
 .1382های سال  ها، قيمت سايت وزارت تياد کشاورزی، آمارنامر 1

www.SID.ir

WWW.SID.IR
WWW.SID.IR


Arc
hive

 of
 S

ID

  95 1389تا  1380هاي  برآورد ظرفيت بالقوه زكات در اقتصاد ايران و مقايسه آن با زكات پرداختي طي سال

اج ادعا کررد  تو با در اختيار داشتن اين اطالعات می 1اند. گرر وزج داشتر کيلو 174حدود 

 : برابر بوده است با 1382و در سال کر مقدار زکات گا

𝑧گاو = 17479.2 × 1700 × 174 (14                                                        )  

𝑧گاو = 5170347360 
 

 . زكات شتر4-1-3-3

رسد کر شررايط   ، نوبت بر آج میعمومی وتوب زکات بر انعار ثالثر پس تحقق شرايط

 های آج را مورد بررسی قرار دهيم.  اختصاصی زکات شتر يعنی نصاب

 آوريرم  مینصاب است کر آج را بر اساس فتوای فقيا در تدول زير  12شتر دارای 

 (:1910 لرئمس)امار خمينی، 
 

 1382، مقدار زكات شتر در اقتصاد ايران ، تعداد كل وبرداري : تعداد بهره(9)جدول

 مقدار کل زکات
 زکاتمقدار 

 هر طبقه
 تعداد کل شترها

تعداد 

 برداری بهره
 شرح

 17104 139287 - 0 تمع طبقات

فاقددار در روز 

 آمارگيری
0 - 0 0 

 13118 35112 - 0 نفر 10تمع کمتراز 

 2758 2758 0 0 نفر 1

 2846 5319 0 0 نفر 2

 1925 4574 0 0 نفر 3

 1652 5002 0 0 نفر 4

 1411 5477 گوسفنديك  گوسفند 1411 نفر 5

 1637 7134 يك گوسفند گوسفند 1637 نفر 7تا  6

 888 4848 يك گوسفند گوسفند 888 نفر 9تا  8

 1522 12862 دو گوسفند گوسفند 3044 نفر 14تا  10

                                                             
 .1382، ها و دار عات مربو  بر کشتارگاه، اطالسايت مرکز آمار ايراج 1
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96   1394بهار و تابستان  – 14مطالعات اقتصاد اسالمي، سال هفتم، شماره دوم، پياپي 

 649 8034 سر گوسفند گوسفند 1947 نفر 19تا  15

 نفر 29تا  20

 شتر(  25)متوسط 
 697 13130 پنج گوسفند گوسفند 3485

 نفر 39تا  30

 شتر( 35)متوسط 
 شتر کام  207

يك شتر کر وارد سال دور 

 شتر کام  6/0= شده 
9559 345 

 نفر 49تا  40

 شتر( 45)متوسط 
 شتر کام  144

يك شتر کر وارد سال سور 

 شتر کام  8/0شده = 
6779 180 

 نفر 59تا  50

 شتر( 55)متوسط 
 146 شتر کام 

يك شتر کر وارد سال 

شده = يك شتر  زيارر

 کام 

6763 146 

 نفر 74تا  60

 شتر( 67)متوسط 
 175 شتر کام 

يك شتر کر وارد سال 

شتر  3/1پنجم شده = 

 کام 

8386 135 

 نفر 99تا  75

 شتر( 82)متوسط 
 شتر کام  150

دو شتر کر وارد سال سور 

 شده
7173 94 

 نفر 199تا  100

 شتر( 150)متوسط 
 شتر کام  468

وارد سال سر شتر کر 

 زيارر شده
17966 156 

 نفر 499تا  200

 شتر( 350)متوسط 
 شتر کام  420

شتر کر وارد سال زيارر  7

 شده
12123 60 

 نفر و بيشتر 500

 شتر( 650)متوسط 
 شتر کام  26

شتر کر وارد سال  13

 زيارر شده
1300 2 

 

 

 

 )ره(ات بر مبنای فتوای امار خمينیمحاسب
 

 

تواج تدول زکات شتر را بر صورت زيرر نوشرت. البترر     اطالعات فوق میبا استفاده از 

سالر است و 4بايد در اينجا زند فرض را مد نظر داشتر باشيم. يك شتر کام  يك شتر 

يك شتر کام  و شتری را کرر وارد سرال سرور     6/0لذا يك شتر وارد سال دور شده را 

 گيرريم  شتر کام  در نظرر مری   3/1شده را  5شتر کام  و شتری کر وارد سال  8/0شده 

، ايرم  يجر آج را در تدول فروق آورده (. با محاسباتی کر نت48، ص1377 ،)ثامنی کيوانی
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  97 1389تا  1380هاي  برآورد ظرفيت بالقوه زكات در اقتصاد ايران و مقايسه آن با زكات پرداختي طي سال

نفر شتر بايرد در ايرن سرال برر عنرواج زکرات        1736س گوسفند و أر 12412بر تعداد 

 1.تومراج بروده اسرت    1750زنرده   در اين سال قيمت هر کيلو گوسفند شد. پرداخت می

ميليوج توماج بوده اسرت کرر برا ايرن      35شتر بوده است برابر  100ر کر معادل مقدار دي

 رسد. هزار توماج می 350حساب قيمت يك شتر کام  بر حدود 

𝑧شتر = 12412 × 1700 × 30 + 350000 × 1736 (15                                  )  

𝑧شتر = 1240612000  
 

 . زكات نقدين: طال و نقره5

 باشند و ثانياً طال و نقره مسکوك بايد کر اوالً زمانی موضوعيت میزکات بر طال و نقره 

و  برر حرد نصراب برسرد     ها بر عنواج پول رايج مورد استفاده قرار گيرد و ثالثاً اين سکر

های طالی امروزی حايز شر  اول يعنی  رابعا يك سال از آنيا بگذرد. هر زند کر سکر

، شوند ها بر عنواج پول رايج محسوب نمی کر، اما از آنجا کر اين سستندمسکوك بودج ه

گيررد.   ، بر طال و نقره در شرايط حاضر زکاتی تعلرق نمری  طبق نظر مشيور فقيای شيعر

البتر برخی از فقيا اعتقاد دارند کر زکات بر پول رايرج و راکرد در هرر عصرری تعلرق      

تواج بر  میگيرد و مقصود از نقدين پول رايج هر عصری است. در مياج فقيای شيعر  می

قيای شريعر را  شييد صدر اشاره گردد کر قاي  بر اين نظرير است. لذا اگر نظر مشيور ف

، در اين صورت مقدار زکات نقدين برابر صفر خواهد بود. امرا اگرر   نظر داشتر باشيممدِ

، مقدار صورت زکات نقدين ، در اينشييد صدر را در اينباره بپذيريم نظرير فقيايی مانند

در بين فقيای شيعر قررار داده   توتيی خواهد بود. در اينجا بنا را بر فتوای مشيورقاب  

 .گيريم میو لذا زکات نقدين را صف در نظر 
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98   1394بهار و تابستان  – 14مطالعات اقتصاد اسالمي، سال هفتم، شماره دوم، پياپي 

با اطالعات مربوط به سال  87تا  80هاي  محاسبه درآمد بالقوه زكات براي سال. 6

82 

برالقوه در سرال    ايم مربو  اسرت برر زکرات    آنچر را کر تاکنوج مورد محاسبر قرار داده

بررای تحقيرق    1382، علت آنکر ما از آمار سال نيز اشاره شد . همان وری کر قبال1382ً

خود استفاده کرديم اين بود کر آخرين سرشماری عمومی کشاورزی در اين سال اتفاق 

باره در دسترس  ايناطالعات خاصی در  82ی بير از سال ها افتاده است و لذا برای سال

 نيست. 

، های مذکور داشتر باشريم  آنکر بتوانيم تخمين مناسبی از مقدار زکات در سال برای

افرزوده   و نيرز ارزش  82ظرفيرت برالقوه زکرات در سرال      82بر نتايج مربو  برر سرال   

کنيم. در مرحلرر اول الزر اسرت    های ديگر اتکا می های مختلف اقتصادی در سال بخ 

افرزوده   و ارزش 1382کرات در سرال   کر بتوانيم يرك نگراه کلری برر ظرفيرت برالقوه ز      

اسرتفاده   ذير  داف فوق از دو تردول  های مرتبط داشتر باشيم. برای رسيدج بر اه بخ 

 :کنيم می
 گانه به تفکيک موارد نه 1382: ظرفيت بالقوه زكات در سال (10)جدول

 خرما کشم  تو گندر

زکات 

بالت 

 اربعر

 شتر گوسفند گاو

زکات 

انعار 

 ثالثر

 ک  نقره طال

31
83
31
23
54
60

 

11
74
65
73
83
0

 

23
22
75
80
00

 33
72
99
49
50
0

 36
61
30
51
67
90

 

51
70
34
73
60
0

 31
50
88
20
00
00

 

12
40
61
20
00
0

 37
91
97
79
36
00

 

0
 

0
 

74
53
28
31
03
90

 

هرای مرذکور در تردول زيرر آورد و برا       تواج ارزش افزوده را برای سرال  حال می

 قرار داد.استفاده از اين ارزش افزوده مقدار زکات هرسال را مورد محاسبر 
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  99 1389تا  1380هاي  برآورد ظرفيت بالقوه زكات در اقتصاد ايران و مقايسه آن با زكات پرداختي طي سال

 هاي جاري در دوره هاي اقتصادي كشور به قيمت : ارزش افزوده رشته فعاليت(11)جدول

 (ارقام به میلیارد ریال)

 1390 1389 1387 1386 1385 1384 1383 1382 1381 1380 سال

ارزش 

افزوده 

 کشاورزی

80
30
7

 10
37
88

 

12
60
73

 

11
8

/
14
4

 

63
2

/
16
8

 

50
3

/
20
5

 

78
0

/
25
6

 

25
4

/
28
2

 

04
8

/
34
2

 

41
6

/
40
0

 

ارزش 

افزوده 

 زراعت

56
50
5

 

74
52
1

 

90
07
0

 

08
2

/
10
2

 

98
8

/
11
9

 

76
3

/
14
8

 

90
6

/
18
4

 

43
8

/
19
1

 

19
9

/
22
9

 

26
81
63

 

ارزش 

افزوده 

 دامداری

22
36
5

 

27
30
5

 

33
73
5

 

80
0

/
39

 

05
9

/
46

 

70
6

/
53

 

68/
41
7

 

04
9

/
87

 

72
9

/
10
8

 

12
72
13

 

 1389تا  1380های  های ملی ساالنه، سال ایران، حسابمأخذ مرکز آمار 
 

 : شود رای محاسبات بر کار گرفتر میروش زير ب

را در اختيار  82و  بر سال با توتر بر اينکر ما فقط زکات بالت اربعر و انعار ثالثر مرب

افزوده بخ  زراعت و زکرات انعرار ثالثرر را برر      ، زکات بالت اربعر را بر ارزشداريم

نرار    A2و   A1مرده را  های بدسرت آ  کنيم. نسبت افزوده بخ  دامداری تقسيم می ارزش

 نييم. می

𝐴1 =
زکات بالقوه بالت اربعر

ارزش افزوده زراعت
=

366130516790

90070000000000
 (16                                                )  

𝐴2 =
زکات بالقوه انعار ثالثر

ارزش افزوده دامداری
=

379197793600

33735000000000
(17                                                   )  

، تخمينی از زکات برالقوه  افزوده زراعت هر سال ضرب نماييم را در ارزش 𝐴1اگر 

افزوده دامداری هرر سرال ضررب کنريم تخمينری از       را در ارزش 𝐴2بالت اربعر و اگر 
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100   1394بهار و تابستان  – 14مطالعات اقتصاد اسالمي، سال هفتم، شماره دوم، پياپي 

ت را در نترايج ايرن محاسربا   ايرم.   زکات بالقوه انعار ثالثر برای هر سال بر دسرت آورده 

 .کنيد تدول زير مشاهده می
 

 1389تا  1380هاي  : ظرفيت بالقوه زكات در اقتصاد ايران طي سال(12)جدول

 (ارقام به میلیارد ریال)

 سال
 افزوده ارزش

 بخش زراعت

 افزوده  ارزش

 خش دامداریب

زکات بالقوه 

 غالت اربعه

زکات بالقوه 

 انعام ثالثه

کل زکات بالقوه 

 برآورد شده

1380 56505 22365 229 251 480 

1381 74521 27305 302 730 609 

1382 90070 33735 366 937 745 

1383 082/102 800/39 541 744 862 

1384 988/119 059/46 848 851 1006 

1385 763/148 706/53 560 460 1209 

1386 906/184 417/68 275 769 1521 

1387 438/191 049/87 778 978 1756 

1388 199/299 729/108 293 1222 2154 

1389 268163 127213 1090 1429 2519 

، سالنامر آماری کشور بعالوه محاسبات صورت گرفتر با توترر برر توضريحات    مأخذ : مرکز آمار ايراج

 مندرد در تدول
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  101 1389تا  1380هاي  برآورد ظرفيت بالقوه زكات در اقتصاد ايران و مقايسه آن با زكات پرداختي طي سال

 . زكات فطره بالقوه در اقتصاد ايران7
 

 بررسي نظري زكات فطره .7-1

هرای معيشرتی    أمين حداق ديگر از واتبات مالی در اسالر کر در تيت کمك بر ت يکی

نيازمنداج وضع شده است زکات ف ره است. پس از پاياج يرافتن مراه مبرارك رمضراج؛     

يعنى در شب عيد ف ر، افرادى کر داراى شرايط باشند، بايد زکاتى بپردازند کر مقدار و 

در شب عيرد ف رر داراى ايرن شررايط باشرند       موارد مصرف آج خواهد آمد. افرادى کر

 (:1991 ،لرسئ)ره(، مره بر آنيا واتب است )امار خمينیزکات ف 

 بالغ باشد.  -1

 .عاق  باشد -2

 .بنده کسى نباشد -3

 .فقير نباشد  -4

 

فردى کر داراى شرايط فوق باشد بايد زکات خود و کسانى کر در بروب شب عيد ف ر 

باشند يا بزرگ، مسلماج باشند يا کافر، خرد آناج ناج خور او هستند را بپردازد، کوزك 

بر او واتب باشد يا نر، در شير خود او باشند يا در شير ديگر )يعنى حتى اگر فرزند او 

کر ناج خور اوست بر مسافرت رفتر باشد بايد زکات او را بدهد( و همچنين ميمانى کر 

بايرد زکرات او را   باشد، اش شده  با رضايت او پي  از بروب شب عيد ف ر وارد خانر

 (.1995لر بده )امار خمينی)ره(، مسئ
 

 محاسبه زكات فطره براي اقتصاد ايران .37-2

شرود   همان وری کر گفتر شد زکات ف ره در پاياج ماه مبارك رمضاج بر افراد واتب می

بيشرترين اسرتفاده    و مقدار آج يك صاع از قوت بالب افراد است. از آنجا کرر معمروالً  

، لرذا  نواج قوت اصلی اعضای خانواده استای ناج بر ع مردر از ناج است و بر هر سفره
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102   1394بهار و تابستان  – 14مطالعات اقتصاد اسالمي، سال هفتم، شماره دوم، پياپي 

های خود گندر را  شود. ما نيز در تحلي  بر حسب گندر پرداخت می عموالًزکات ف ره م

 دهيم.  بر عنواج معيار زکات ف ره قرار می

آنچر کر آوريم،  ا در تدول زير میبرای محاسبات بر اطالعاتی نياز داريم کر آنيا ر

 در ستوج آخر آمده است مقدار زکات ف ره بالقوه در ايراج را نشاج می دهد.
 

 1387تا  1380هاي  : محاسبه زكات فطره براي اقتصاد ايران طي سال(13)جدول

 جمعیت کل سال

درصد افراد 

در حد فقر 

1مطلق
 

جمعیت مشمول 

2پرداخت زکات
 

 3متوسط قیمت

گندم کیلو 

3)تومان(
 

مقدار زکات فطره 

 بالقوه )تومان(

 17484342750 315 55505850 درصد 15 65301000 1380

 21978450000 390 56355000 درصد 15 66300000 1381

 25747987500 450 57217750 درصد 15 67315000 1382

 29627557500 510 58093250 درصد 15 68345000 1383

 32911677000 558 58981500 درصد 15 69390000 1384

 4494120000 7504 59921600 درصد 15 70496000 1385

 54721980000 900 60802200 درصد 15 71532000 1386

                                                             
 های اخير: طالعات رسمی برای سالعدر وتود ا1

( مرکرز آمرار   1996-97) 1375 های فقر و نابرابری توزيع درآمد در ايراج در سرال  براساس شاخص -1

: سايت باشد. منبع می 19/9و ملی  26/10، روستايی 12/9درصد تمعيت زير خط فقر شيری ، ايراج

 .1381اسالمی ايراج سال ، نماگرهای اقتصادی تميوری رکز آمار ايراجم

ميليوج نفر زير خط فقر م لق بر سر  10، بي  از ت عادل آذر رييس مرکز آمار ايراجبر اساس اظيارا -2

 درصد است. 15ميليونی ايراج حدود  70برند کر با توتر بر تمعيت  می
برر تردول خرودداری    مسلماج در ايراج بر نسبت مسلماج بسيار نازيز است و لذا از ورود آج درصد افراد بير 2

 ايم. کرده

 بر دست آمده است. 85/0سال در  15اين ستوج از حاص  ضرب تمعيت باالی 
 .، متوسط قيمت گندر بر تفکيك سال و ماهسايت نشريات مرکز آمارايراج 3

 بر بعد مقدار زکات ف ره بر طور رسمی از سوی مراتع تعيين گرديده است. 85از سال  4
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  103 1389تا  1380هاي  برآورد ظرفيت بالقوه زكات در اقتصاد ايران و مقايسه آن با زكات پرداختي طي سال

 74035680000 1200 61696400 درصد 15 72584000 1387

 93905025000 1500 62603350 درصد 15 73651000 1388

 95284575000 1500 63523050 درصد 15 74733000 1389

 

 . مقايسه درآمدهاي بالقوه و بالفعل زكات8

توانيم بر مقايسرر درآمردهای برالقوه و بالفعر  حاصر  از زکرات در        در اين قسمت می

اقتصاد ايراج بپردازيم و وضعيت پرداخت آج را در ايراج مورد تحلير  و بررسری قررار    

 :ايم کردهدهيم. نتايج مورد نظر را در تدول زير خالصر 
 

 مين حداقل معيشتد درآمدهاي دولت اسالمي در جهت تأ: برآور(14)جدول

 89تا  80هاي  خانوارهاي ايراني براي سال

 ارقام به میلیارد ریال )بدون در نظر گرفتن اعشار(

 سال

زکات 

غالت 

 اربعه

زکات 

انعام 

 ثالثه

زکات 

 نقدین

زکات 

 فطره

جمع زکات بالقوه 

1بدون فطره
 

زکات 

 بالفعل

درصد پرداخت 

 بالفعل به بالقوه

1380 229 251 0 174 480 - - 

1381 302 730 0 219 609 - - 

1382 366 937 0 257 745 - - 

1383 541 744 0 296 862 12 3/1 

1384 848 851 0 329 1006 23 2/2 

1385 560 460 0 449 1209 53 3/4 

1386 275 769 0 547 1521 126 2/8 

1387 778 978 0 740 1756 238 5/13 

1388 293 1222 0 939 2154 650 1/30 

1389 1090 1429 0 952 2519 740 3/29 

 دبيرخانر ستاد احيای زکات کشورو  محاسبات صورت گرفتر در طول فص  مأخذ:

 

                                                             
 زکات ف ره بالفع  وتود ندارد.آمار دقيق در مورد  1
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 گيري بندي و نتيجه جمع

گانر و زکات ف ره در  م کر ظرفيت بالقوه زکات موارد نردر اين تحقيق بر دنبال آج بودي

اقتصاد ايراج را مورد محاسبر قرار دهيم و آج را با درآمدهای بالفع  حاص  از زکات در 

تامعر مورد مقايسر قرار دهيم. بر اين منظور تمامی توليدات مشمول زکراتی را کرر برر    

برای توليدکننردگاج برر   حد نصاب رسيده بودند مورد محاسبر قرار داده و از سودی کر 

 ، ميزاج زکات را محاسبر کرديم. راه داشتهم

از طرفی با استناد بر آمار ستاد احيای زکات در مورد درآمردهای زکرات در طرول    

، بر بررسی اين نکتر پرداختيم کر در ايراج زند در صد از آنچر 1389تا  1383های  سال

رديم کرر  . نتايجی را بدست آوشود می، پرداخت ن زکات پرداخت شودير بايد بر عناوک

 مشاهده نماييم. 14شماره م در تدول تواني میخالصر آج را 

را بر عنواج نتايج اين  ها آجکر  شود میزند نکتر بر ذهن متبادر  14شماره از تدول 

 :کنيم میتحقيق اراير 

، مقدار زکات پرداختی از سوی مردر برر تير  قابر     های اخير در طول سال -1

کرر ميرزاج پرداخرت زکرات      83ای کرر از سرال    ای کرده است. بگونر مالحظر

درصد افزاي  يافتر اسرت کرر ايرن     3/29بر  89 درصد بوده است در سال 3/1

 سال بسيار خوب و رضايت بخ  است. 7افزاي  برای 

، اما ايم های زکات داشتر ای در درآمد العاده های اخير تي  فوق هرزند درسال -2

رود دريك کشور  يز بوده، انتظار میدر مجموع ميزاج زکات پرداختی بسيار ناز

 درصد نيز برسد. 70اسالمی اين مقدار بر زيزی باالتر از 

مقايسر آمار زکات بالقوه ف ره و زکات بالفعر  ايرراج داللرت برر آج دارد کرر       -3

تواند مکم  بسيار مناسبی برای زکرات مروارد    زکات ف ره در شرايط فعلی می

وری آ د احيای زکات بر زکات ف ره و تمعگذاری ستا گانر باشد. لذا سرماير نر

 شود.  آج برای مصرف هدفمند و متمرکز توصير می
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  105 1389تا  1380هاي  برآورد ظرفيت بالقوه زكات در اقتصاد ايران و مقايسه آن با زكات پرداختي طي سال

 كتابنامه

، عل  الشررايع ، (ق1408) ابوتعفر الصدوق محمد بن علی بن الحسين ابن بابوير القمی

 .68الجزء الثانی، ص بعة االولی،لبناج، مؤسسر االعلمی، ال  -بيروت 

من اليحضرره  ، ق(1413) علی بن الحسين ابن بابوير القمیابوتعفر الصدوق محمد بن 

، الجزء الثانی، کتاب الزکاة، تحقيق العالمة الشيخ محمد تواد الفقير، بيرروت،  الفقير

 االضواء، ال بعة الثانية.دار 

سسات مرالی زکرات در تميروری    ؤالگوی مناسب م» ،(1387) دره، ميدی پور اسماعي 

 کارشناسی ارشد دانشگاه امار صادق)ع(.نامر  پاياج، «اسالمی ايراج

 .الفقر السالمی و ادلةر(، 2009ی، وهبة )الزحيل

يرروت  ، دارالکتب اللبنانی و دارالکتاب المصری، باقتصادناق(، 1398الصدر، محمدباقر )

 و القاهره.

مؤسسرر تنظريم و نشرر آثرار االمرار الخمينری،       ، الوسيلر تحرير، (ق1421) االمار الخمينی

 .330-294 صص ،1379قم، بيار المجلد االول، کتاب الزکوة، ال بعة االولی 

نامرر   پاياج ،«محاسبر ظرفيت بالقوه زکات در اقتصاد ايراج»، (1377) ، فرشادکيوانی ثامنی
 .ارشد دانشگاه تربيت مدرس کارشناسی

هرای   ترواج فقرزدايری زکرات در برخری از اسرتاج     ارزيرابی  »، (1382) فر، حسرين  زمانی

 نامر کارشناسی ارشد دانشگاه تيراج. پاياج، «منتخب

 .62-45، قم، نشر حجت، صصعبادات نق  است اينباقر، صدر، شييد سيدمحمد

، «مقايسر تحليلی آثار اقتصادی زکرات و ماليرر ترورمی   »، (1380) ميدیعسکری، محمد

 صادق)ع(.نامر دکتری دانشگاه امار  پاياج

 .)ع(، دانشگاه امار صادقزکات نظری تحلي ، (1384) ميدی، محمدعسکری

 ،4ارسی بر شرح اللمعرة الدمشرقية(، د  )شرح ف النضيد، ق(1408) تبريزی، حسن قاروبی

 کتابفروشی داوری. قم، نشر
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نق  زکات ف ره در فقرزدايی م العرر مروردی:   »، (1387) کياءالحسينی، سيدضياءالدين

 .31شماره ،اقتصاد اسالمی، «1370-1385ايراج 

بررسی تواج زکات گندر و تو در کاه  فقرر  » ،)1385) تقیآبادی، محمد گيلك حکيم

 .122-101 صص، 54شماره ، نامر مفيد ،«م العر موردی استاج گلستاج

 مکتب االعالر االسالمی. ،الزکاه کتاب ،(1362منتظری، حسينعلی )

www.sci.org.ir مرکز آمار ايراج. 

www.cbi.ir بانك مرکزی تميوری اسالمی ايراج. 

www.maj.ir وزارت تياد کشاورزی. 

www2.refah.gov.ir وزارت رفاه. 

www.noormags.com پايگاه تخصصی مجالت نورمگ. 

www.magiran.com پايگاه تخصصی مجالت مگ ايراج. 

www.sid.ir نماير نشريات علمی پژوهشی کشور. 

www.irandoc.ac.ir پايگاه علور و فناوری اطالعات ايراج. 

www.hawzah.net رسانی حوزه پايگاه اطالع. 
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