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  چکیده

 
تغییر تکنولوژي تولید در اقتصاد یکی از منابع مهم رشد تولید، نه تنها در طرف عرضه 

- زیرا تغییر تکنولوژي در هر یک از بخش. گرددبلکه در طرف تقاضاي اقتصاد نیز محسوب می

تواند از هاي تولیدي را در پی دارد که این جانشینی میهاي اقتصادي جانشینی بین نهاده

در مطالعه حاضر اثر تغییر . ها را متأثر سازدریق اثرات پسین رشد، تولید سایر بخشط

هاي اقتصادي بر رشد تولید چهار زیربخش کشاورزي از دیدگاه تقاضا، تکنولوژي در بخش

به این منظور از روش تحلیل تجزیه ساختاري . مورد تحلیل قرار گرفت 1365-80طی دوره 

در این .  بهره گرفته شد 1380و  1370، 1365هاي ستانده سال - در چارچوب جداول داده

روش، ابتدا  رشد تولید به سه عامل اصلی اثر تغییر در تقاضاي نهایی، جایگزینی واردات و 

سپس، با تجزیه اثر تغییر تکنولوژي به ضرایب منفرد، اثر تغییر . تغییر تکنولوژي تجزیه شد

هاي کشاورزي به تفکیک ادي بر رشد تولید زیربخشهاي اقتصتکنولوژي در هر یک از بخش

رشد تولیدات محصوالت کشاورزي بیشتر نتایج مطالعه گویاي آن است که . محاسبه گردید

باشد که به طور نسبی در جهت استفاده تحت تأثیر تغییر تکنولوژي در بخش صنایع غذایی می

. محصوالت کشاورزي بوده استبیشتر از محصوالت دامی و طیور و استفاده کمتر از سایر 

این امر لزوم گسترش این صنایع را براي فرآوري محصوالت زراعی، باغی و آبزیان به موازات 

 .سازدگسترش صنایع فرآوري محصوالت دامی و طیور آشکار می

  

ستانده، تحلیل تجزیه ساختاري، تغییر تکنولوژي،  -رشد، تحلیل داده :کلیدي هايواژه

  کشاورزي، ایران

  

  مقدمه

ها را تکنولوژي تولید یک محصول نحوه ترکیب نهاده

بنابراین، تغییر . کندبراي تولید آن محصول مشخص می

تکنولوژي تولید یک محصول تغییر در پروسه تولید آن 

تواند منجر به تولید یک سطح ثابت این تغییر می. است

از محصول با استفاده از مقدار نهاده کمتر و یا تولید 

هاي قبلی ح باالتري از محصول با همان مقدار نهادهسط

رو، تغییر تکنولوژي یکی از منابع رشد تولید از این. گردد

از طرف دیگر، . گردددر طرف عرضه اقتصاد محسوب می

هاي تغییر تکنولوژي موجب تغییر مقدار و یا نسبت نهاده

-مورد نیاز براي تولید یک مقدار مشخص محصول می

هاي تولید یجه، تقاضا براي برخی از نهادهدر نت. شود

از آنجا که . یابدافزایش و براي برخی دیگر کاهش می

اي در قسمتی از تولید هر بخش به عنوان نهاده واسطه

گیرد، تغییر در ها مورد استفاده قرار میتولید سایر بخش

هاي اقتصادي از تولیدات یک بخش به تقاضاي بخش
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تواند موجب تغییر در تولید می دلیل تغییر تکنولوژي،

به این ترتیب تغییر تکنولوژي که به . گرددبخش مذکور 

هاي اقتصادي از یک صورت تغییر در تقاضاي بخش

کند، یکی از منابع رشد ستانده بخش دیگر نمود پیدا می

ر به یاین تغی. شوددر طرف تقاضاي اقتصاد محسوب می

تقاضاي خانوارها، همراه تغییر در تقاضاي نهایی شامل 

گذاري و تقاضاي  تقاضاي دولت، تقاضاي سرمایه

صادراتی، منابع عمده رشد ستانده در طرف تقاضا در کل 

  اقتصاد و در هر یک از بخشهاي اقتصادي را تشکیل

  .دهندمی

هاي عمده اقتصادي در ایران بخش یکی از بخش

کشاورزي است  که رشد و توسعه آن به دالیل مختلف از 

ه نقش قابل مالحظه این بخش در تأمین امنیت جمل

غذایی کشور، تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنایع وابسته و 

آمدهاي ارزي از طریق بهره برداري از  تقویت در

در قانون . هاي صادراتی در خور توجه استپتانسیل

برنامه چهارم توسعه رشد بخش کشاورزي در طول 

ستیابی به اهداف چشم برنامه پنجم توسعه در راستاي د

درصد  6/5ساله ایران به طور متوسط معادل   20انداز 

تردید دستیابی به این هدف بدون بی.  در نظر گرفته شد

هاي رشد در بخش کشاورزي درك صحیح  محرك

بنابراین، شناخت ساختار . امکان پذیر نخواهد بود

  هاي رشد در بخشاقتصادي و تجزیه و تحلیل محرك

از آنجا که . هاي آن ضروري استو زیربخش کشاورزي

هاي اقتصادي یکی از منابع تغییر تکنولوژي در بخش

رشد تولید در بخش کشاورزي از دیدگاه تقاضا 

گردد، تمرکز این مطالعه بر محاسبه نیزمحسوب می

میزان اثر تغییر تکنولوژي  بر رشد ستانده بخش 

مختلف  هايکشاورزي و تجزیه این اثر به تفکیک بخش

 .باشداقتصادي می

مطالعات مختلفی در کشورهاي متفاوت، سهم اجزاي 

در اغلب . اند تقاضا را بر رشد تولید مورد بررسی قرار داده

این مطالعات تأکید روي نحوه اثر اجزاي تقاضاي نهایی 

بر رشد ستانده در طرف تقاضا بوده و در مورد اثر تغییر 

در رشد ستانده اکتفا تکنولوژي تنها به تعیین سهم آن 

   ،)Urata )1987چین به عنوان مثال، در . شده است

Liu)1998(  وPei et al. )2012(،  ،در کویتAl-Kawaz 

and Qasem )1998( در آفریقاي جنوبی ،Liu and Saal 

-Albala، در شیلی )1996 ( Korres، در یونان )2000(

Bertrand )1996( در شیکاگو ،Bhatta )2002(در ، 

 Lee and Schluterو  )Feldman et al. )1987آمریکا 

در  ،)2000( Akita and Hermawanدر اندونزي ، )1993(

   OECD Savona and Lorentz چهار کشور عضو

 Dasو در هند  Voyvoda  (2009) در ترکیه ،(2006)

به تعیین سهم اثر ) Singh and Kaur)2014  و  (2012)

تانده در کنار بررسی سهم تغییر تکنولوژي بر رشد س

اما در این . اندسایر اجزاي تقاضاي نهایی پرداخته

اي روي اثر تغییر تکنولوژي انجام نشده مطالعات، تجزیه

تعداد بسیار کمی از مطالعات نحوه تأثیر تغییر . است

تکنولوژي بر رشد ستانده را با جزییات بیشتري مورد 

توان به العات میاز جمله این مط. اندبررسی قرار داده

 Casler and و ) Rose and Chen )1991مطالعات 

Rose)1998 ( ضرایب در آمریکا اشاره کرد که در آنها

هاي سرمایه، نیروي کار، انرژي و داده ستانده  به گروه

سپس اثر تغییر در ضرایب این . اندمواد تقسیم شده

ها بر رشد ستانده به طور جداگانه مورد سنجش بخش

 )Dietzenbacher & Hokstra )2002 . ر گرفته استقرا

نیز در هلند اثر تغییر تکنولوژي را به سه اثر جانشینی 

وري و اثر ویژه هاي واسطه، اثر بهرهمتوسط بین نهاده

  .اندسلولی تجزیه کرده

تقاضاي (در ایران، سهم منابع رشد در طرف تقاضا 

هاي در رشد تولید بخش) نهایی و تغییر تکنولوژي

 Shirazi  )1999( ،Shoraka et(اقتصادي در سه مطالعه 

al. )2000(  وAnsari et al. )2011((  مورد بررسی قرار

گرفته که در همه این مطالعات اثر تقاضاي نهایی بر 

اثرات تغییر تکنولوژي مورد  رشد ستانده تجزیه شده ولی

 به عبارت دیگر، در این مطالعات .تجزیه قرار نگرفته است

ها به کدام بخش مشخص نشده که تغییر تکنولوژي در

با استفاده ) Shirazi  )1999. تغییر تولید منجر شده است

 1370و  1365، 1352هاي ستانده سال -از جداول داده

بخش  19افزوده در  به تحلیل منابع رشد تولید و ارزش

اقتصادي و از جمله دو زیربخش کشاورزي شامل 

بخش دامپروري، ماهیگیري و زیربخش زراعت و زیر

نتایج مطالعه او نشان داد که طی . جنگلداري پرداخت

ترین منابع رشد تولید در کل  عمده 1352- 65هاي سال

هاي اقتصادي از جمله بخش اقتصاد و در اغلب بخش

کشاورزي، گسترش تقاضاي داخلی و جایگزینی واردات 

ولوژي که سهم تقاضاي خارجی و تغییر تکنبوده در حالی

اما در دوره . در رشد تولید در این دوره منفی بوده است

سهم تقاضاي نهایی داخلی بر رشد ستانده تنها  70-65

کل مثبت بوده و سایر اجزا سهمی منفی در رشد ستانده 

نیز با استفاده از ) Shoraka et al. )2000. اندکل داشته

و  1363، 1353، 1348هاي ستانده سال -جداول داده

بخش عمده اقتصادي شامل  16منابع رشد را در  1367
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مورد  1347-67تنها یک بخش کشاورزي، طی دوره 

بررسی قرار داد و دو عامل گسترش تقاضاي نهایی و 

ترین منابع استراتژي جانشینی واردات را به عنوان عمده

که نقش ها معرفی کرد؛ در حالیرشد در این بخش

-67نده به جز در دوره تغییرات تکنولوژي بر رشد ستا

 Ansari etدر مطالعه . منفی یا بسیار ناچیز است 1363

al. )2011 ( منابع رشد تولید چهار زیربخش کشاورزي در

در  1365-80طرف تقاضاي اقتصاد ایران طی دوره 

ستانده، به اجزاي آن شامل  -چارچوب جداول داده

گذاري، تقاضاي خانوارها و دولت، تقاضاي سرمایه

 .شده استضاي صادراتی و تغییر تکنولوژي تجزیه تقا
ترین ، عمده1365-70نتایج نشان داد که طی دوره 

هاي زراعت و باغبانی، عامل رشد ستانده در زیربخش

و شیالت به ترتیب تغییر تکنولوژي در اقتصاد،  داريدام

گذاري و گسترش صادرات بوده افزایش تقاضاي سرمایه

گسترش تقاضاي  1370- 80 که در دورهاست درحالی

ترین نهایی خانوار در مورد سه زیربخش یاد شده عمده

بر اساس نتایج این مطالعه سهم . عامل رشد بوده است

تقاضاي نهایی داخلی و خارجی در رشد ستانده بخش 

که سهم کشاورزي به طور نسبی افزایش یافته، در حالی

سوب اي که در اصل تغییر تکنولوژي محتقاضاي واسطه

  .  شود، کاهش یافته استمی

نظر به اهمیت رشد و توسعه بخش کشاورزي در 

اقتصاد ایران و اینکه تغییرتکنولوژي یکی از منابع رشد 

همچنین با توجه به اینکه . باشدتولید در طرف تقاضا می

اي در مورد نحوه تأثیر تغییر تا کنون در ایران مطالعه

تانده بخش تکنولوژي در طرف تقاضا بر رشد س

کشاورزي مشاهده نشده است؛ هدف مطالعه حاضر 

-بررسی اثر تغییر تکنولوژي بر رشد تولید در زیربخش

هاي کشاورزي در طرف تقاضاي اقتصاد از طریق تجزیه 

هاي مختلف است تا تعیین شود که این اثر به بخش

تغییر تکنولوژي در کدام بخش بیشتر منجر به رشد 

براي نیل به این هدف، روش .بخش کشاورزي شده است

-80و  1365-70تحلیل تجزیه ساختاري در دو دوره 

هاي ستانده سال - گیري از جداول داده با بهره 1370

ه قرار گرفته مورد استفاد 1380و  1370، 1365

.است
١

هاي بر اساس این روش ابتدا رشد تولید زیربخش

 کشاورزي به سه اثر تغییر در تقاضاي نهایی، تغییر در

. شودجایگزینی واردات و تغییر تکنولوژي تفکیک می

                                                                                  
١

ستانده منتشر شده  -آخرین جدول داده  1380ستانده سال  -جدول داده

  .توسط مرکز آمار ایران است

سپس، اثر تغییر تکنولوژي به اثر تغییر تکنولوژي در هر 

هاي هاي اقتصادي بر رشد ستانده زیربخشیک از بخش

از آنجا که . گرددکشاورزي به تفکیک محاسبه می

ترکیب منابع رشد در طرف تقاضا منعکس کننده 

ست، با تجزیه سهم هر یک هاي اقتصادي دولت اسیاست

توان  از منابع در رشد تولید در مقاطع زمانی مختلف می

هاي دولت را بر رشد اقتصادي و تغییر اثر سیاست

 Liu(ساختاري در مقاطع مختلف زمانی ارزیابی کرد 

&Saal, 2000 .(رود نتایج این مطالعه بنابراین، انتظار می

ها اصالح سیاستهاي گذشته و ارزیابی سیاستبتواند در 

هاي توسعه پیشبرد استراتژيهاي آتی براي و برنامه

  . بخش کشاورزي در ایران مورد استفاده قرار گیرد

  

  هامواد و روش

شود که  ستانده فرض می -در الگوي تحلیلی داده

اقتصاد از تعدادي صنعت مختلف تشکیل شده است که 

کنند هر کدام فقط یک محصول تولید می
٢

هر  تولیدات. 

بخشی که به : توان به دو بخش تقسیم کرد صنعت را می

اي در خود آن صنعت و سایر صنایع  عنوان نهاده واسطه

گیرد و بخش دیگر به تقاضاي  مورد استفاده قرار می

شود که شامل مصرف بخش  نهایی تخصیص داده می

گذاري، مصرف دولت و صادرات  خصوصی، سرمایه

اي در یک  یی و واسطهبخشی از تقاضاي نها. باشد می

کشور از تولیدات داخلی و بخشی دیگر از طریق واردات 

معادله برابري عرضه و تقاضا در بخش . گردد تأمین می

iستانده به صورت زیر است -ام در الگوي داده:  

Xi = Wi + Yi – Mi  )1                                 (  

تیب تقاضاي به تر Yiو  Wiام، iبخش  تولید Xiکه در آن 

واردات  Miام و iاي و نهایی براي محصول بخش  واسطه

رابطه فوق به صورت  .باشند ام میiمحصول بخش 

  :استبخش اقتصاد به صورت زیر  nماتریسی براي 

X=A X + Y- M )2                                     (  

ماتریس ضرایب فنی  Aبردار تولیدات،  Xکه در آن 

بردار واردات  Mبردار تقاضاي نهایی و  Yستانده،- داده

  :آیدبدست می) 3(رابطه Xرابطه فوق براي با حل . است

X = (I-A)-1 (Y-M)=L (Y-M))3(                                                

                                                                                  
2

ستانده این امکان وجود دارد که هر صنعت تعدادي کاال  -در جداول داده

 1365ستانده سال  -یا خدمات تولید کند مانند آنچه در جداول داده

 - دلیل آنکه چنین امکانی بر اساس جدول داده اما به.شوددیده می 1380و

که یکی از جداول مورد استفاده در این تحقیق است،  1370ستانده سال 

  .وجود ندارد، چنین فرضی اجتناب ناپذیر است
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نشان داده  Lکه با حرف 1-(I-A)در رابطه باال عبارت 

ب شده است، ماتریس معکوس لئونتیف یا ماتریس ضرای

رابطه فوق،رابطه اصلی الگوي داده . فزاینده نام دارد

دهد براي تأمین تقاضاي نهایی ستانده است که نشان می

Y  با فرض وارداتM  و تکنولوژي تولیدA  باید بردارX 

  . از محصوالت داخلی تولید گردد

) X(، تغییر در تولید محصوالت داخلی )3(در رابطه 

تحلیل تجزیهتواند با استفاده از روش می
١

به اجزاي  

حلیل تجزیه انواع ت. تشکیل دهنده آن تجزیه گردد

اي را تحت پوشش قرار هاي مختلف ایستاي مقایسهروش

دهد و به شناسایی اثرات معینی که رشد یک متغیر می

 & Hoekstra(کند دهند، کمک میرا تحت تأثیر قرار می

Van den Bergh, 2002.(  تحلیل تجزیه وقتی در

گیرد، ستانده مورد استفاده قرار می - لگوهاي دادها

تحلیل تجزیه ساختاري
٢

 )SDA (شود که نامیده می

تأکید آن بر تحلیل اثرات تغییر در ساختار اقتصاد است 

)Hoekstra, 2005.( بر اساس این روش تغییر در تولید

-ΔX=X1در دو نقطه زمان، یعنی ) X(محصوالت داخلی 

X0 زیر به اجزاي تشکیل دهنده آن تواند به صورت می

  ):Dietzenbacher& Los, 1998(تجزیه گردد 

MLYLMYLX  )()4               (

و  Lعبارت اول در سمت راست رابطه فوق اثر تغییر در 

نشان  Xرا بر تغییر در Mو Yدو عبارت دوم اثر تغییر در 

شان اما متغیرهایی که وزنهاي این دو اثر را ن. دهندمی

هاي مختلفی در نظر گرفته توانند در زماندهند میمی

راه حل متداول براي حل این مسئله و انتخاب . شوند

گیري از ترین وزن، انتخاب نقطه میانه یا میانگینمناسب

ها در دو نقطه از زمان به صورت زیر است وزن

)Dietzenbacher&Hoekstra, 2002:(  
MLLYLLMMYYLX  )(2/1)(2/1)]()[(2/1 10101010

)5( 

 nلین جمله در سمت راست معادله فوق یک بردار او

بعدي است که تغییر در تولید را به ازاي تغییر در 

ستانده - ضرایب داده
٣

تغییر در ضرایب ماتریس ( 

معکوس لئونتیف که از آن تحت عنوان تغییر تکنولوژي 

هاي مورد مطالعه، در هر یک از بخش) شودنیز یاد می

واردات در میانگین، نشان  با فرض ثبات تقاضاي نهایی و

مثبت بودن عناصر این بردار گویاي آن است که . دهدمی

هاي تولیدي هاي واسطه به سمت پروسهساختار نهاده

                                                                                  
1
 Decomposition Analysis 

2
 Structural Decomposition Analysis 

3
 I-O Coefficient 

هاي فیزیکی را به صورت مستقیم یا غیر که این نهاده

دهند، حرکت کرده است مستقیم مورد استفاده قرار می

)Hoekstra, 2005 .(بردار بدین  منفی بودن عناصر این

هاي اقتصادي مفهوم است که تکنولوژي تولید در بخش

ها به در جهت کاهش استفاده از محصوالت این بخش

عنوان نهاده، چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیر 

جمله دوم در سمت راست . مستقیم، تغییر کرده است

برداري است که تغییر در تولید را به ازاي ) 5(معادله 

تقاضاي نهایی در طول زمان با فرض ثبات  تغییر در

ام در این بردار iعنصر . دهدتکنولوژي تولید نشان می

ام در اثر iنشان دهنده میزان تغییر در ستانده بخش 

هاي اقتصادي به تغییر در تقاضاي نهایی تمام بخش

به همین . دلیل اثرات مستقیم و غیر مستقیم آن است

نیز برداري ) 5(معادله ترتیب جمله سوم در سمت راست 

است که تغییر در ستانده را به ازاي تغییر در واردات در 

. دهدطول زمان با فرض ثبات تکنولوژي تولید نشان می

توانند به اجزاي هر یک از سه جزء مشروحه فوق می

از آنجا که تمرکز این مطالعه بر . دیگري تجزیه گردند

دامه بحث به تجزیه اثرات تغییر تکنولوژي است، در ا

  .شودبیان چگونگی تجزیه این اثر پرداخته می

، منجر به Aتغییر در ماتریس ضرایب نهاده واسطه 

از آنجا که . گرددتغییر در ماتریس معکوس لئونتیف می

L=(I-A)-1 باشد تغییر در ماتریس معکوس لئونتیف می

  :گردداز رابطه زیر حاصل می

0110 ALLALLL  )6       (                
                                  
از آنجا که هیچ یک از این دو فرم بر دیگري ترجیح 

ترین فرم تجزیه متوسط دو شکل فوق به ندارد، مناسب

 ,Dietzenbacher&Hoekstra(باشد صورت زیر می

2002:( 

)(2/1)(2/1 0110 ALLALLL  )7 (       
                                                

) 5(با جایگزاري رابطه فوق در بخش اول رابطه 

ستانده  - تغییر در ستانده به ازاي تغییر در ضرایب داده

)X1∆ (گردداز رابطه زیر حاصل می:  

)]()][([4/1 101001101 MMYYALLALLX 

)8        ( 

-مرحله بعد، تجزیه تغییر در ماتریس ضرایب داده

به ضرایب منفرد) A∆(ستانده 
٤

تا تغییرات اساسی  است 

 .ها با جزئیات بیشتري شرح داده شوددر ساختار نهاده

                                                                                  
4
Individual Coefficient 
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 ,Hoekstra(گیرد تجزیه به صورت زیر انجام می این

2005:(  

∆A=∆A11+∆A12+…+∆Aij+…+∆Ann )9(          
                                  

ستانده  - ، کل تغییر در ماتریس ضرایب دادهبنابراین

ضرایب منفرد  n×nمجموع تغییرات در  برابر است با

یک  Aijدهد و تعداد بخشها را نشان می nکه  Aماتریس 

ام و iماتریس صفر است که تنها یک عنصر در سطر 

) 8(در ) 9(با جایگزاري اجزاي رابطه  .ام داردjستون 

  :گردد، رابطه زیر حاصل میAij∆براي هر 
)]()][([4/1 101001101 MMYYLALLALX ijij

ij 

)10        ( 

تغییر در ستانده را به ازاي  ijX1بطه باال در را

ام ماتریس ضرایب jام و ستون iتغییر در عنصر سطر 

توان میبا استفاده از این رابطه . دهدنشان می Aفنی 

ستانده  -تغییرات ستانده را به ازاي تغییر در ضرایب داده

با ها مربوط به هر بخش و یا مربوط به گروهی از بخش

فرض ثبات تقاضاي نهایی و واردات مورد بررسی قرار 

مطالعاتی که روش تجزیه فوق را مورد استفاده قرار  . داد

- بندي میستانده را گروه - دادهدهند، اغلب ضرایب می

هاي مختلف را به کنند تا اثر تغییر تکنولوژي در گروه

 Roseبه عنوان مثال . طور مجزا مورد بررسی قرار دهند

and Chen )1991( وCasler and Rose )1998(  یک

اند ستانده بسته را مورد استفاده قرار داده -الگوي داده

هاي سرمایه، نیروي کار، انرژي که ضرایب در آن به گروه

و مواد
١

در مطالعه حاضر نیز اثر تغییر . اندتقسیم شده 

تکنولوژي بر رشد ستانده بخش کشاورزي به همین 

هاي مختلف ر تکنولوژي در بخشروش به اثر تغیی

 .شوداقتصادي تجزیه می

  آمار و اطالعات مورد استفاده

در تحقیق حاضر، اثر تغییر تکنولوژي بر رشد تولید 

-70بخش کشاورزي در طرف تقاضا در دو دوره زمانی 

به این منظور . شودبررسی می 1370- 80و  1365

 1380و  1370، 1365هاي ستانده سال -جداول داده

. )SCI, 1997 & 2006(اندمورد استفاده قرار گرفته

ها بنابراین، جداول مذکور از نظر تعداد سطرها و ستون

از آنجا . اند تا قابل مقایسه با یکدیگر باشندهمسان شده

که در این تحقیق بررسی بخش کشاورزي مورد تأکید 

هاي اقتصادي موجود باشد، سعی شده است که بخش می

اي ادغام شوند تا  ستانده به گونه -هدر جداول داد

                                                                                  
1
Material 

  هاي عمده و مهم بخش کشاورزي و  زیربخش

ها که ارتباط بیشتري با هایی از سایر بخشزیربخش

به . بخش کشاورزي دارند، تحت پوشش قرار داده شوند

 20ستانده یاد شده  - این ترتیب در سه جدول داده

ش زیربخ 4شده که شامل  بخش اقتصادي در نظر گرفته 

 4زیربخش صنایع و  10زیربخش معدن،  2کشاورزي، 

همچنین، جهت حذف اثر . 2باشد زیربخش خدمات می

ها، براي آنکه ارقام مندرج در جداول قابل افزایش قیمت

ستانده به قیمت  - مقایسه با یکدیگر باشند، جداول داده

جداول بر اساس روش ارایه شده در . اندثابت تبدیل شده

 ,UN(ستانده  - جدول داده ) Hand book(دستنامه 

گیري از روش تعدیل مضاعف به قیمت با بهره )1999

هاي بندي بخشاز آنجا که تقسیم. ثابت تبدیل شدند

هاي ملی که توسط بانک مرکزي موجود در حساب

)CBI, 2002 & 2006 (شود  تا حد زیادي با منتشر می

دارد،  ستانده تطابق - بندي موجود در جداول دادهطبقه

ستانده به  - ها براي تبدیل جداول دادهاز این حساب

به این منظور شاخص . قیمت ثابت استفاده شده است

قیمت ضمنی ستانده متناظر با هر کاال از تقسیم ارزش 

ستانده کاالها به قیمت جاري بر ارزش آنها به قیمت 

، محاسبه شده و سپس هر سطر موجود 1376ثابت سال 

ستانده با استفاده از شاخص مربوط به  - در جداول داده

کاالي موجود در آن سطر به قیمت ثابت تبدیل شده 

ها صورت گرفته تا هر این کار قبل از ادغام بخش. است

ستانده تا آنجا که امکان  - هاي جدول دادهیک از بخش

  . زدایی گردددارد با شاخص قیمت مربوط به خود تورم

  نتایج و بحث

هاي ا تغییرات تولید در زیر بخشدر این بخش ابتد

بر  1365- 1380کشاورزي و مصارف آنها طی دوره 

اي که به قیمت ثابت تبدیل اساس جداول داده ستانده

سپس . گیرداند، مورد بررسی و مقایسه قرار میشده

نتایج تجزیه رشد تولید به سه اثر تغییر در تقاضاي 

  گزارش نهایی، تغییر تکنولوژي و جایگزینی واردات 

در نهایت، نتایج تجزیه اثر تغییر تکنولوژي به . شودمی

شود تا اثر تغییر تکنولوژي در هر ضرایب منفرد ارایه می

                                                                                  
١

در گروه  1380ستانده سال -کنده در جدول دادهمحصول برنج پوست
و  1365ستانده سال  -محصوالت زراعی قرار داشته ولی در جدول داده

بنابراین براي آنکه جداول . در گروه صنایع غذایی قرار گرفته است 1370
از گروه  1380قابل مقایسه باشند الزم است این محصول درجدول 

اما از . اعی تفکیک شده و به محصوالت غذایی منتقل گرددمحصوالت زر
نایی براي تفکیک برنج از محصوالت زراعی در سطرها و بآنجا که هیچ م

ستانده وجود ندارد، این کار غیر ممکن بوده و به -ستونهاي جدول داده
بندي به همین صورت باید پذیرفته شود ولی در تفسیر نتایج ناچار تقسیم
  .شده به دلیل این مشکل باید مورد توجه قرار بگیردخطاي ایجاد 



 1394، 4، شماره 46-2دوره  سعه کشاورزي ایرانمجله تحقیقات اقتصاد و تو            770

هاي بخش اقتصادي بر رشد تولید زیربخش 20یک از 

  .کشاورزي به تفکیک مشخص شود

مروري بر تغییرات تولید در زیر بخشهاي  - الف

  1365-1380کشاورزي و مصارف آنها طی دوره 

بخش اقتصادي و رشد  20مقدار تولید ) 1(جدول 

-70طی دو دوره زمانی  1376آنها را به قیمت ثابت 

همچنین مقادیر . دهدنشان می 1370-80و  1365

اي و نهایی، مقدار واردات، سهم آنها از تقاضاي واسطه

ها نیز در این جدول تولید و نرخ رشد آنها در این سال

  . درج شده است

- 70دهد که در دوره نشان می) 1(طر آخر جدول س

 4/3متوسط ساالنه نرخ رشد تولید کل برابر با  1365

- درصد بوده که بیشتر آن صرف مصارف نهایی شده، به

که متوسط نرخ رشد ساالنه این مصارف طی این طوري

درصد بوده که بیش از پنج برابر متوسط نرخ  8/7دوره 

اما . باشدمی) درصد 4/1(ي ارشد ساالنه تقاضاي واسطه

که متوسط طوريدر دوره دوم وضعیت معکوس شده، به

درصد و بیش از  3/7اي نرخ رشد ساالنه تقاضاي واسطه

 5/3(دو برابر متوسط نرخ رشد ساالنه تقاضاي نهایی 

درصدي تولید به طور  53بوده و لذا افزایش ) درصد

  ن امرای. اي شده استنسبی بیشتر صرف مصارف واسطه

بیانگر آن است که در دوره دوم نسبت به دوره اول 

ارتباطات بین بخشی به واسطه رشد صنایع پسین 

بر اساس ارقام این جدول متوسط . افزایش یافته است

نرخ رشد ساالنه واردات نیز نسبت به دوره قبل کاهش 

درصد  2/33که رقم آن از طوريقابل توجهی داشته، به

این امر بیانگر تعقیب . استدرصد رسیده  8/0به 

سیاست جایگزینی واردات و حرکت به سمت خودکفایی 

  .است

مقدار تولید هر ) 1(بر اساس ارقام مندرج در جدول 

چهار زیربخش کشاورزي و مقدار تقاضاي نهایی از این 

 1370-80و  1365-70محصوالت طی هر دو دوره 

  اي از مقدار تقاضاي واسطه. افزایش یافته است

  حصوالت هر چهار زیربخش کشاورزي نیز در هر دوم
  

اي از یافته به جز تقاضاي واسطهدوره افزایش 

محصوالت جنگل و مرتع و ماهی و سایر آبزیان که به 

کاهش  1370-80و  1365- 70هاي ترتیب در دوره

واردات نیز براي محصوالت هر چهار زیربخش . اندیافته

شته به جز در مورد در هر دو دوره رشد قابل توجهی دا

ماهی و سایر حیوانات آبزي که واردات آن در دوره دوم 

  .کاهش یافته است

  

به  الیر ونیلیم -  80و  70، 65 يسالها یط دیواردات و مقدار تول ،یینها ،يواسطه ا ينرخ رشد و سهم تقاضا ر،یقادم  -1جدول 

  76ثابت  متیق

 عنوان محصوالت
 تولید واردات تقاضاي نهایی  واسطه  تقاضاي

1365 1370 1380 1365 1370 1380 1365 1370 1380 1365 1370 1380 

 41785933 26491501 13203205 3907032 1099898 241224 27142859 10862963 3834154 18550106 16728437 9610274 محصوالت زراعی و باغی

 )درصد(نرخ رشد 
 

74 11 
 

183 150 
 

356 255 
 

101 58 

 100 100 100 9- 4- 2- 65 41 29 44 63 73 )صددر(سهم 

 27030070 17966178 13135967 49981 30695 19673 7284346 4327937 3883397 19795705 13668936 9272243 محصوالت دامی و طیور

 )درصد(نرخ رشد 
 

47 45 
 

11 68 
 

56 63 
 

37 50 

 100 100 100 0 0 0 27 24 30 73 76 71 )درصد(سهم 

 1958595 1857563 1130646 571 897 20 1682132 1315730 1012311 277034 542731 118355 و سایر حیوانات آبزي ماهی

 )درصد(نرخ رشد 
 

359 -49 
 

30 28 
 

4336 -36 
 

64 5 

 100 100 100 0 0 0 86 71 90 14 29 10 )درصد(سهم 

 1062592 847024 645669 197958 2847 49 646495 355893 57526 614055 493978 588192 محصوالت جنگل و مرتع

 )درصد(نرخ رشد 
 

-16 24 
 

519 82 
 

5763 6852 
 

31 25 

 100 100 100 19- 0 0 61 42 9 58 58 91 )درصد(سهم 

 33289876 40362625 19058482 0 0 0 30715029 39359935 18146838 2574846 1002690 911644 نفت خام و گاز طبیعی

 )ددرص(نرخ رشد 
 

10 157 
 

117 -22 
 

0 0 
 

112 -18 

 100 100 100 0 0 0 92 98 95 8 2 5 )درصد(سهم 

 3102339 1676032 1528409 630245 218647 25084 29850 291076 20167 3702734 1603603 1533326 سایر مواد معدنی

 )درصد(نرخ رشد 
 

5 131 
 

1343 -90 
 

772 188 
 

10 85 

 100 100 100 20- 13- 2- 1 17 1 119 96 100 )درصد(سهم 

محصوالت حاصل از توتون و 

تنباکو محصوالت غذائی و 

 آشامیدنی

18411 20333 6188 1025857 614762 1793237 350704 212033 1102897 693564 423062 696528 

 )درصد(نرخ رشد 
 

10 -70 
 

-40 192 
 

-40 420 
 

-39 65 

 100 100 100 158- 50- 51- 257 145 148 1 5 3 )درصد(سهم 

محصوالت غذائی و 

 آشامیدنی
7767632 7099066 10063533 25376835 29307580 34164841 1350658 2120549 3716992 31793809 34286097 40511382 

 )درصد(نرخ رشد 
 

-9 42 
 

15 17 
 

57 75 
 

8 18 

 100 100 100 9- 6- 4- 84 85 80 25 21 24 )درصد(سهم 

 1158838 2040013 1247336 215912 436706 83590 58907- 830848 303420 1433657 1645870 1027505 چوبیچوب و محصوالت 

 )درصد(نرخ رشد 
 

60 -13 
 

174 -107 
 

422 -51 
 

64 -43 

 100 100 100 19- 21- 7- 5- 41 24 124 81 82 )درصد(سهم 

 2457732 1923611 2009885 1609887 847501 292006 505618 481201 134166 3562001 2289911 2167724 کاغذ و محصوالت کاغذي

 )درصد(نرخ رشد 
 

6 56 
 

259 5 
 

190 90 
 

-4 28 
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 )1(ادامه ي جدول 

  عنوان محصوالت
 تولید واردات تقاضاي نهایی  واسطه  تقاضاي

1365 1370 1380 1365 1370 1380 1365 1370 1380 1365 1370 1380 

 100 100 100 66- 44- 15- 21 25 7 145 119 108 )درصد(سهم 

 غیر کانی محصوالت

 فلزي
5785805 5893303 8237760 505635 1023988 1722848 198215 551958 670531 6093225 6365333 9290077 

 )درصد(نرخ رشد 
 

2 40 
 

103 68 
 

178 21 
 

4 46 

 100 100 100 7- 9- 3- 19 16 8 89 93 95 )درصد(سهم 

شاك و منسوجات، پو

 چرم
8112109 6204987 5188761 13838984 15258199 20070860 970287 3292901 9324111 20980807 18170286 15935510 

 12- 13-  183 239  32 10  16- 24-  )درصد(نرخ رشد 

 100 100 100 59- 18- 5- 126 84 66 33 34 39 )درصد(سهم 

 6627844 3812200 3079346 524047 3524817 2403064 3986016 1546605 1003456 3165876 5790412 4478954 هاي نفتی فرآورده

 74 24  85- 47  158 54  45- 29  )درصد(نرخ رشد 

 100 100 100 8- 92- 78- 60 41 33 48 152 145 )درصد(سهم 

  محصوالت  شیمیائی،

  و پالستیکی الستیکی
4074356 11374352 21374955 1214876 4283492 8214466 1790603 8523398 9366195 3498629 7134447 20223226 

 183 104  10 376  92 253  88 179  )درصد(نرخ رشد 

 100 100 100 46- 119- 51- 41 60 35 106 159 116 )درصد(سهم 

 15706185 6886420 3766765 5223987 7056195 2090886 1819878 2696762 284689- 19110295 11245853 6142340 صنایع فلزي مادر

 128 83  26- 237  33- 1047  70 83  )درصد(نرخ رشد 

 100 100 100 33- 102- 56- 12 39 8- 122 163 163 )درصد(سهم 

  محصوالت فلزي، 

 ماشین آالت ابزار کار
29794814 17874247 29841920 11810792 53001511 68594886 16682763 42805369 37710169 24922843 28070390 60726637 

 116 13  12- 157  29 349  67 40-  )درصد(نرخ رشد 

 100 100 100 62- 152- 67- 113 189 47 49 64 120 )درصد(سهم 

 6979506 6080752 5157061 34223 0 0 1591560 2029441 2485321 5422169 4051311 2671740 انرژي

 15 18  0 0  22- 18-  34 52  )درصد(نرخ رشد 

 100 100 100 0 0 0 23 33 48 78 67 52 )درصد(سهم 

 52695242 33747689 41094192 0 0 0 44724094 30875172 36696813 7971148 2872517 4397379  ساختمان

 56 18-  0 0  45 16-  177 35-  )درصد(نرخ رشد 

 100 100 100 0 0 0 85 91 89 15 9 11 )درصد(سهم 

خدمات موسسات 

 و پولی مالی
4904668 2245809 4945955 1644091 1046607 2039846 9601 272969 54283 6539158 3019448 6931519 

 130 54-  80- 2743  95 36-  120 54-  )درصد(نرخ رشد 

 100 100 100 1- 9- 0 29 35 25 71 74 75 )درصد(سهم 

 244648743 147084739 133539425 4642254 2160572 994150 184013348 127932509 113014234 65277649 21312802 21519341 سایر خدمات 

 66 10  115 117  44 13  206 1-  )درصد(نرخ رشد 

 100 100 100 2- 1- 1- 75 87 85 27 14 16 )درصد(سهم 

 592818374 388245410 333118421 78981275 73157952 27502576 440683301 327442213 235724183 231116348 133961149 124896814 جمع مصارف 

 53 17  8 166  35 39  73 7  )درصد(نرخ رشد 

 100 100 100 13- 19- 8- 74 84 71 39 35 37 )درصد(سهم 

 
متوسط نرخ رشد ساالنه ) 1(بر اساس ارقام جدول 

، 1365-70تولیدات محصوالت زراعی و باغی در دوره 

برابر متوسط نرخ  5/3اً درصد بوده که تقریب 2/20معادل 

در ) درصد 8/5(رشد ساالنه تولید محصوالت این بخش 

که ارقام این جدول همچنان. باشدمی 1370- 80دوره 

دهد، در هر دو دوره تقاضاي نهایی در مقایسه نشان می

اما . اي نرخ رشد باالتري داشته استبا تقاضاي واسطه

  است،  ترتفاوت در نرخ رشدها در دوره دوم محسوس

که در این دوره متوسط نرخ رشد ساالنه تقاضاي طوريبه

برابر متوسط نرخ رشد ساالنه تقاضاي  14نهایی تقریباً 

 5/2که این رقم در دوره قبل درحالی. اي استواسطه

اي از بنابراین، در دوره دوم تقاضاي واسطه. بوده است

محصوالت این بخش به طور نسبی کاهش یافته است، 

اي و نهایی از کل که اگر سهم تقاضاي واسطهوريطبه

تولید محاسبه شود، نتیجه حاکی از کاهش سهم تقاضاي 

 63اي از کل تولید محصوالت زراعی و باغی از واسطه

   1380درصد در سال  44به  1370درصد در سال 

این امر کاهش نسبی رشد صنایع پسین این . باشدمی

همانطور که جدول . هددبخش را در دوره دوم نشان می

دهد واردات محصوالت زراعی و باغی نیز نشان می) 1(

که طوريدر هر دو دوره رشد قابل توجهی داشته، به

نسبت واردات محصوالت این بخش به تولید آن در طی 
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درصد در  2از (هاي مورد بررسی افزایش یافته است سال

و  70درصد به ترتیب در سالهاي  9و  4به  65سال 

80.(  

دهد متوسط نرخ نشان می) 1(طور که جدول همان

 4/7رشد ساالنه محصوالت دامی و طیور در دوره اول 

بر اساس ارقام . درصد بوده است 5درصد و در دوره دوم 

اي از این جدول متوسط نرخ رشد ساالنه تقاضاي واسطه

محصوالت این بخش طی اول تقریباً دو برابر دوره دوم 

نرخ رشد ساالنه تقاضاي نهایی از این  است اما متوسط

درصد بوده که تقریباً سه  8/6محصوالت در دوره دوم 

این امر گویاي آنست که . برابر این نرخ در دوره اول است

در دوره دوم رشد تولید این بخش به مقدار قابل 

اي در رشد تقاضاي نهایی از محصوالت آن، مالحظه

ت نیز در هر دو واردات این محصوال. ظاهر شده است

دوره رشد مثبتی داشته اما سهم آن در کل تولید 

  .مقداري ناچیز است

گر چه رشد تولید ) 1(بر اساس سطر سوم جدول 

ماهی و سایر حیوانات آبزي در هر دو دوره مثبت بوده و 

مقدار تقاضاي نهایی از محصوالت این بخش در هر دو 

ش قابل توجه دوره افزایش یافته است، اما افزایش و کاه

-70اي از محصوالت این بخش در دوره تقاضاي واسطه

به ترتیب منجر به ایجاد تفاوت قابل  1370-80و  1365

اي در نرخ رشد تولید این بخش در دو دوره مالحظه

که رشد تولید این طوريمورد مطالعه شده است، به

بخش در دوره دوم تنها در افزایش تقاضاي نهایی از 

منعکس شده و استفاده از محصوالت این  محصوالت آن

بر . ها کاهش یافته استبخش در تولید سایر بخش

اساس ارقام ستون سوم واردات محصوالت این بخش 

نسبت به تولید آن مقدار قابل توجهی نبوده و مقدار آن 

  .طی دوره دوم کاهش یافته است

  نشان ) 1(همانطور که ارقام سطر چهارم جدول 

تولید محصوالت جنگل و مرتع در دوره دهد، رشد می

  اول تنها به مصرف نهایی رسیده است و تقاضاي 

اي از محصوالت این بخش کاهش یافته است در واسطه

حالیکه در دوره دوم هر دو تقاضاي نهایی و تقاضاي 

. اي از محصوالت این بخش افزایش یافته استواسطه

ی از آن روند افزایشی قابل توجه واردات این بخش حاک

است که تولید محصوالت این بخش براي تأمین تقاضاي 

اي و نهایی آن از رشد مناسبی برخوردار نبوده واسطه

  . است

نتایج تجزیه رشد تولید به سه اثر تغییر در تقاضاي  -ب

  نهایی، تغییر تکنولوژي و جایگزینی واردات

بخش اقتصادي به سه  20نتایج تجزیه رشد تولید 

تقاضاي نهایی، تغییر تکنولوژي و جایگزینی  اثر تغییر در

- 70در فواصل زمانی ) 5(واردات با استفاده از رابطه 

1365  

. اریه شده است) 2(محاسبه و در جدول  1370-80و 

همانطور که در متدولوژي شرح داده شد، اثر تغییر در 

تقاضاي نهایی براي هر بخش بیانگر میزان تغییر در 

یر در تقاضاي نهایی از محصوالت تولید آن به ازاي تغی

اثر تغییر تکنولوژي بیانگر . هاي اقتصادي استهمه بخش

میزان تغییر در تولید هر بخش به دلیل تغییر در 

. باشدهاي اقتصادي میتکنولوژي تولید در همه بخش

همچنین، اثر جایگزینی واردات براي هر بخش به معنی 

تغییر در تولید آن بخش به دلیل تغییر در واردات 

 . باشدهاي اقتصادي میمحصوالت همه بخش

دهد در نشان می) 2(همانطور که سطر اول جدول 

افزایش در تولید محصوالت زراعی و  1365-70دوره 

یر در تقاضاي نهایی در بخشهاي باغی در اثر تغی

درصد  75میلیارد ریال بوده که  9923اقتصادي حدود 

 37دهد و رشد کل تولید در این بخش را تشکیل می

درصد باقیمانده ناشی از تغییر تکنولوژي در این بخش و 

هاي تولیدي است که به طور نسبی در جهت سایر بخش

و موجب استفاده بیشتر از محصوالت این بخش بوده 

میلیارد ریال شده  4907رشد تولید آن حدوداً به میزان 

به عبارت دیگر، طی این دوره پیوند پسین سایر . است

. هاي اقتصادي با این بخش افزایش یافته استبخش

  هايکه رشد واردات در این بخش و سایر بخشدرحالی

درصد از رشد تولیدات این  12وابسته به آن به اندازه 

در دوره دوم تغییر در تکنولوژي . استه استبخش را ک

تولید محصوالت در اقتصاد، کاهش نسبی استفاده از 

محصوالت این بخش و درنتیجه کاهش تولید آن به 

افزایش . میلیارد ریال را در پی داشته است 3041میزان 

واردات نیز در این دوره نسبت به دوره قبل نقش منفی 

با وجود این . رده استبیشتري در کاهش تولید ایفا ک

رشد تولید این بخش در دوره دوم همچنان مثبت بوده 
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است زیرا اثر افزایش تقاضاي نهایی در اقتصاد به صورت 

مستقیم و غیر مستقیم موجب رشد چشمگیر تولید این 

بخش شده که کاهش تولید آن را بر اثر تغییر تکنولوژي 

  . و واردات خنثی کرده است

  درصد -میلیون ریال -1370-80و  1365- 70دو دوره  یط دیرشد تولمنابع  -2جدول 

عنوان 

 محصوالت

1365-70 1370-80 

 تغییر تولید اثرجایگزینی واردات اثر تغییر تکنولوژي اثرتغییر تقاضاي نهایی تغییر تولید اثرجایگزینی واردات اثرتغییر تکنولوژي اثرتغییر تقاضاي نهایی

 سهم مقدار سهم مقدار سهم مقدار سهم مقدار سهم مقدار سهم قدارم سهم مقدار سهم مقدار

محصوالت 

زراعی و 

 باغی 

9923040 75 4906896 37 -1541639 -12 13288296 100 22820033 149 -3040847 -20 -4484754 -29 
1529443

2 
100 

محصوالت 

دامی و 

 طیور

2414239 50 2985231 62 -569259 -12 4830211 100 6787892 75 3390018 37 -1114019 -12 9063892 100 

ماهی و 

سایر 

حیوانات 

362070 50 377763 52 -12916 -2 726917 100 477954 473 -363237 -360 -13685 -14 101032 100 

محصوالت 

جنگل و 

 مرتع

491271 244 -119739 -59 -170176 -85 201355 100 416001 193 2253 1 -202686 -94 215568 100 

نفت خام و 

 گاز طبیعی 
21646188 102 123967 1 -466012 -2 21304144 100 -7369259 -104 -558668 -8 855178 12 

-

7072749 

-

100 

سایر مواد 

 100 1426307 2- 31260- 27 390837 75 1066730 100 147623 1171- 1728466- 127 187242 1144 1688848 معدنی

محصوالت 

حاصل از 

 توتون و

 تنباکو

-409244 -151 684 0 138058 51 -270502 -100 1185445 433 -19654 -7 -892325 -326 273466 100 

محصوالت  

غذائی و 

 آشامیدنی 

5385757 216 -1452120 -58 -1441349 -58 2492288 100 7396925 119 857749 14 -2029389 -33 6225285 100 

چوب و 

محصوالت 

 چوبی

637462 80 675848 85 -520632 -66 792677 100 -389971 -44 -757940 -86 266736 30 -881174 
-

100 

کاغذ و  

محصوالت 

 کاغذي 

1751119 2030 -14647 -17 -1822745 -2113 -86274 -100 1587470 297 185540 35 -1238888 -232 534121 100 

محصوالت 

کانی غیر 

 فلزي

1024471 376 370754 136 -1123116 -413 272108 100 3448725 118 -360275 -12 -163707 -6 2924744 100 

منسوجات، 

پوشاك و 

 چرم 

3154855 112 -1906680 -68 -4058696 -144 -2810521 -100 7274476 326 -1549866 -69 -7959386 -356 
-

2234776 

-

100 

هاي  فرآورده

 نفتی 
1668942 228 869019 119 -1805107 -246 732854 100 4432841 157 -4513013 -160 2895816 103 2815644 100 

محصوالت  

شیمیائی، 

الستیکی و 

 پالستیکی 

8496307 234 7264234 200 -12124724 -333 3635818 100 13883072 106 1937754 15 -2732047 -21 
1308878

0 
100 

صنایع فلزي 

 100 8819765 41 3575908 18- 1625581- 78 6869438 100 3119655 387- 12067137- 116 3631173 370 11555620 مادر

محصوالت 

فلزي، 

ماشین آالت 

51175520 1626 -15454096 
-

491 
-32573877 -1035 3147547 100 26548305 81 55810 0 6052132 19 

3265624

7 
100 

 100 898754 10- 88527- 56- 506613- 166 1493894 100 923691 97- 900302- 110 1020456 87 803537 انرژي

 0 67407- 17 3234166 83 15780795 100- 7346504- 5- 337563- 27- 2016396- 68- 4992545-  ساختمان
1894755

4 
100 

خدمات 

موسسات 

 مالی و پولی

367987 10 -2918956 -83 -968741 -28 -3519710 -100 2404204 61 1338574 34 169293 4 3912071 100 

ایر س

 3- 3273388- 28 27797697 75 73039695 100 13545315 60- 8082549- 16- 2206659- 176 23834522 خدمات 
9756400

3 
100 

 5- 10476404- 13 25894704 92 189154664 100 55126989 149- 82176947- 7- 3676028- 256 140979964 کل  اقتصاد
2045729

64 
100 

  

گردد، مشاهده می) 1(همانطور که در جدول 

اي در هر دو دوره افزایش یافته است و تقاضاي واسطه

رسد که اثر تغییر تکنولوژي بنابراین، در ابتدا به نظر می

اما رشد . بر رشد تولید در هر دو دوره باید مثبت باشد

اي از محصوالت این بخش در دوره دوم تقاضاي واسطه

بوده و سهم تقریباً یک یازدهم رشد تقاضاي نهایی آن 

درصد  20آن از کل تولید این بخش تقریباً به اندازه 

اي در این این رشد تقاضاي واسطه. کاهش یافته است

بخش بر اساس نتیجه به دست آمده، به دلیل تغییر 

هاي اقتصادي به سمت استفاده تکنولوژي تولید بخش
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بیشتر از محصوالت این بخش نبوده است، بلکه به دلیل 

اضاي نهایی محصوالتی بوده که این محصول افزایش تق

گردد مثل اي آن محسوب میبه عنوان نهاده واسطه

- 80در واقع در دوره . افزایش تقاضاي نهایی بخش دام

استفاده از محصوالت زراعی و باغی در تولید سایر  1370

محصوالت اقتصادي به صورت نسبی و نه مطلق، کاهش 

شت که رشد تولید در دوره البته باید توجه دا. یافته است

بیشتر از حد واقعی برآورد شده است زیرا  80-1370

همانطور که در زیرنویس بخش قبل اشاره شد در سال 

محصوالت زراعی  محصول برنج پوست کنده جزء 1380

محسوب شده و بنابراین، رشد محصوالت صنایع غذایی 

کمتر از حد واقعی برآورد شده  1370- 80نیز در دوره 

این امر بر منفی شدن اثر تغییر تکنولوژي در این . تاس

بخش طی دوره دوم تا حدي مؤثر بوده است؛ زیرا در 

از تحویل شلتوك به بخش صنایع غذایی براي  80سال 

   70تبدیل آن به برنج پوست کنده بر خالف سال 

نظر شده و بنابراین در این دوره کاهش نسبی صرف

بخش صنایع غذایی دیده استفاده از محصوالت زراعی در 

 .تواند واقعی نباشدشود که میمی

محصوالت دامی و طیور طی دوره در بخش تولید 

اول افزایش تولید مربوط به دو اثر تغییر در تقاضاي 

یعنی به دلیل . نهایی و تغییر تکنولوژي بوده است

افزایش پیوند پسین این بخش، کاربرد محصوالت دامی و 

محصوالت اقتصادي به طور  طیور در تولید سایر

که افزایش چشمگیري افزایش یافته است؛ در حالی

. واردات نقش منفی در رشد تولید این بخش داشته است

در دوره دوم نیز همین روند ادامه یافته با این تفاوت که 

  سهم تغییر در تقاضاي نهایی در رشد محصوالت 

دامی و طیور افزایش و سهم تغییر تکنولوژي کاهش 

که ) 1(این کاهش با توجه به ارقام جدول . یافته است

  دهند طی دوره دوم نرخ رشد تقاضاي نشان می

اي کمتر از نرخ رشد تقاضاي نهایی بوده و سهم واسطه

  است، آن نیز از کل تولید این بخش کاهش یافته

  .تطابق دارد

دهد، رشد تولید در نشان می) 2(که جدول همچنان

ناشی از  65-70هاي زیان طی سالمورد بخش ماهی و آب

هر دو اثر تغییر در تقاضاي نهایی و تغییر در تکنولوژي 

درصد است  52و  50بوده که سهم آنها به ترتیب 

که اثر منفی افزایش واردات اندکی از اثرات درحالی

طی دوره دوم سهم تغییر در . مثبت قبلی را کاسته است

ر قابل توجهی تقاضاي خانوار در رشد تولید به مقدا

که تغییر تکنولوژي تولید افزایش یافته درحالی

محصوالت در مجموع به سمت کاهش استفاده از آبزیان 

بوده و بنابراین اثر منفی بر رشد تولید این بخش داشته 

گر چه این اثر به همراه اثر منفی واردات نتوانسته . است

را  است اثر مثبت تغییر در تقاضاي نهایی بر رشد تولید

خنثی کند و در نتیجه مقدار تولید آبزیان در این دوره 

) 1(مقایسه این نتایج با ارقام جدول . افزایش یافته است

دهد که با وجود کاهش واردات مستقیم نشان می

محصوالت این بخش طی دوره دوم عالمت منفی اثر 

جایگزینی واردات بر رشد تولیدات این بخش احتماالً به 

هاي پسین، واردات محصوالت سایر بخشدلیل افزایش 

همچنین، از آنجا که . مثل بخش صنایع غذایی بوده است

جهت اثر تغییر تکنولوژي در دو دوره مورد بررسی با 

اي در این دوره ها عالمت نرخ رشد تقاضاي واسطه

مطابق است، رشد مقادیر مطلق مصرف واسطه 

ي در محصوالت این بخش نیز اثر مثبت تغییر تکنولوژ

  . کنددوره اول و اثر منفی آن در دوره دوم را تأیید می

در مورد بخش جنگل، مرتع و محصوالت آن، طی 

گر چه اثر تغییر در تقاضاي نهایی  1365-70دوره 

هاي اقتصادي بر تولید این بخش مثبت بوده ولی بخش

کاهش استفاده از محصوالت این بخش در تولید سایر 

و ) ش پیوند پسین این بخشکاه(محصوالت اقتصادي 

افزایش واردات کاالها و خدمات اقتصادي موجب کاهش 

تولید این بخش شده است اما این اثر نتوانسته اثر مثبت 

قبلی را خنثی کند و در کل تولید این بخش طی دوره 

نیز که کاهش مقدار ) 1(جدول . اول افزایش یافته است

ابل توجه اي از این بخش و افزایش قتقاضاي واسطه

دهند، تأییدي بر واردات آن را طی این دوره نشان می

اگر چه نقش اثر منفی  70-80در دوره . این نتیجه است

واردات در کاهش تولیدات این بخش افزایش یافته است، 

ولی اثرات مثبت تغییر تقاضاي نهایی و تغییر تکنولوژي 

بر آن فائق آمده و درنتیجه تولید بخش جنگل و مرتع 

این نتایج با ارقام ارایه . ر این دوره افزایش یافته استد

در مورد جهت تغییر مقدار مطلق ) 1(شده در جدول 

اي از محصوالت این بخش در دو دوره، تقاضاي واسطه

همچنین نرخ رشد باالي واردات در دوره دوم نسبت به 

  .دوره اول کامالً مطابقت دارد

کیک رشد تولید که تف) 2(نتایج ارایه شده در جدول 

گر . دهد، بسیار کلی استها را به سه اثر نشان میبخش
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چه براي ارقام گزارش شده در این جدول توجیهاتی 

ارایه شد، براي اثبات صحت این توجیهات و شرح دقیق 

هاي اقتصادي چگونه تحت آنکه رشد تولید در بخش

تأثیر این سه عامل قرار گرفته است، الزم است که نتایج 

زیه این سه اثر بیان گردد تا بر اساس آن تصویر تج

. تري از آنچه در اقتصاد روي داده است، ارایه گرددروشن

از آنجا که در مطالعه حاضر تأکید بر بررسی اثر تغییر 

است، در هاي کشاورزيتکنولوژي بر رشد تولید زیربخش

  .گرددذیل نتایج تجزیه این اثر ارایه می

  تغییر تکنولوژي بر رشد تولید  اثر) 4(و ) 3(جداول 

  هايبخش اقتصادي را به تفکیک بخش 20کل و 

-نشان می 1370- 80و  1365- 70اقتصادي در دو دوره 

در واقع . اندمحاسبه شده) 10(دهند که بر اساس رابطه 

دهند که اگر تغییر تکنولوژي در این جداول نشان می

تر از هاي تولیدي منجر به استفاده بیشتر یا کمبخش

شده است، کدام یک از  iمحصوالت بخش مفروض 

را به مقدار بیشتر  iهاي اقتصادي محصوالت بخش بخش

به عبارت دیگر . اندیا کمتري مورد استفاده قرار داده

تولید کدام بخش موجب افزایش یا تغییر در تکنولوژي 

اي شده ام به عنوان نهاده واسطهiکاهش تولیدات بخش 

  .است

  

  

  الیر ونیلیم -1365-70 يسالها نیب ياقتصاد يبخشها کیبخشها به تفک دیتکنولوژي بر رشد تول رییاثر تغ -3جدول 

 عنوان محصوالت
  تغییر تکنولوژي

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 
 121 309827 1094 2519- 1972- 3132629 28843 27 2455- 29785- 13410 667443 291894 محصوالت زراعی و باغی 

%2 %5 %0 %0 %0 %0 %0 %24 %0 %0 %0 %2 %0 

2 
 282 303275 854 1723- 762- 2292797 238 17 2925- 8442- 11888 83100 31834- محصوالت دامی و طیور

-%1 %2 %0 %0 %0 %0 %0 %47 %0 %0 %0 %6 %0 

3 
 101- 5032 72 100- 40 144436 14 5 82 54- 110826 1574 110 ماهی و سایر حیوانات آبزي

%0 %0 %15 %0 %0 %0 %0 %20 %0 %0 %0 %1 %0 

4 
 206- 9020 615 191- 42667 253214- 22 39 614 6768- 2451 151140- 2369- محصوالت جنگل و مرتع

-%1 -%75 %1 -%3 %0 %0 %0 -%126 %21 %0 %0 %4 %0 

5 
 93637 35138 154 701- 75- 79763- 99- 4- 3480 3206- 483 18437- 64952- نفت خام و گاز طبیعی 

%0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 

6 
 14582 13633 13255- 470 1128- 69342- 364- 72 2298- 6238- 1929 23710- 33137- سایر مواد معدنی

-%22 -%16 %1 -%4 -%2 %0 %0 -%47 -%1 %0 -%9 %9 %10 

7 
محصوالت حاصل از توتون و 

 تنباکو

-76 -68 129 -8 -23 0 -225 -99 -1 -2 2 192 5 

%0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 

8 
 2784 119176 1607 3416- 2553- 720419- 643- 21- 13475- 18201- 8642 187656- 37647- میدنی محصوالت غذائی و آشا

-%2 -%8 %0 -%1 -%1 %0 %0 -%29 %0 %0 %0 %5 %0 

9 
 129 1648 1308 64- 2864 14303- 234- 34 199- 1665- 9039 6013- 23034- چوب و محصوالت چوبی

-%3 -%1 %1 %0 %0 %0 %0 -%2 %0 %0 %0 %0 %0 

10 
 5442 332511 3635 25541 2647- 218542- 3230 10 940- 3288- 1501 45167- 93952- کاغذ و محصوالت کاغذي 

-%109 -%52 %2 -%4 -%1 %0 %4 -%253 -%3 %30 %4 %385 %6 

11 
 15381 111725 6944 1249- 2913- 64265- 379- 89 13590- 4833- 358 31455- 40305- محصوالت کانی غیر فلزي

-%15 -%12 %0 -%2 -%5 %0 %0 -%24 -%1 %0 %3 %41 %6 

12 
 7716 249245- 2553- 568- 12403- 230230- 1025- 168- 5988- 8265- 5447 48391- 108295- منسوجات، پوشاك و چرم 

-%4 -%2 %0 %0 %0 %0 %0 -%8 %0 %0 %0 -%9 %0 

13 
 30271 169151 1882 2666- 264 235016- 81- 105 12537 11361- 6146 58728- 217591- هاي نفتی  فرآورده

-%30 -%8 %1 -%2 %2 %0 %0 -%32 %0 %0 %0 %23 %4 

14 
محصوالت  شیمیائی، الستیکی 

 و پالستیکی 

360797 96273 61294 -16559 39051 815 5058 1133114 28893 -13019 21309 1623066 1807 

%10 %3 %2 %0 %1 %0 %0 %31 %1 %0 %1 %45 %0 

15 
 9030 83507 3255 2264 111 84352- 1589- 140- 4404 7833- 23179 40993- 110688- صنایع فلزي مادر

-%4 -%1 %1 %0 %0 %0 %0 -%3 %0 %0 %0 %3 %0 

16 
محصوالت فلزي، ماشین آالت 

 و ابزار کار

-806035 -288971 -5851 -39852 -77062 -1958 -5710 -1376167 -35558 20859 7876 162208 80380 

-%26 -%9 %0 -%1 -%2 %0 %0 -%44 -%1 %1 %0 %5 %3 

17 

 8130 139482 7638 7763- 1395 95849- 1771 39- 39024 6295- 5424 22808- 117699- انرژي

-%13 -%2 %1 -%1 %4 %0 %0 -%10 %0 -%1 %1 %15 %1 

18 
 22784 28819 32 880- 2685- 200152- 1033- 13- 70375- 25855- 463- 76584- 48228-  ساختمان

-%1 -%1 %0 %0 -%1 %0 %0 -%3 %0 %0 %0 %0 %0 

 خدمات موسسات مالی و پولی 19
-186693 -141099 -4680 -37277 -137803 -414 -2737 -770176 -11053 1893 -5242 -190248 40498 

-%5 -%4 %0 -%1 -%4 %0 %0 -%22 %0 %0 %0 -%5 %1 

 سایر خدمات  20
-647451 -584970 6381 -66620 -198437 -326 -24200 -1355072 -7511 -11851 16430 1396764 52860 

-%5 -%4 %0 %0 -%1 %0 %0 -%10 %0 %0 %0 %10 %0 

 کل اقتصاد           
-1917187 -877801 257531 -302404 -426376 -1871 856 936015 -5026 4315 53658 4404680 385530  

-%3 -%2 %0 -%1 -%1 %0 %0 %2 %0 %0 %0 %8 %1 
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  )3(ي جدول ادامه 

 عنوان محصوالت

 تغییر تکنولوژي
تغییر تقاضاي 

 نهایی

جایگزینی 

 واردات
 رشد تولید

14 15 16 17 18 19 20 

 محصوالت زراعی و باغی  1

19433 -8755 982 10609 199521 6480 270069 9923040 -1541639 13288296 

%0 %0 %0 %0 %2 %0 %2 %75 -%12 %100 

 محصوالت دامی و طیور 2
20290 -6573 528 2965 37726 5136 278395 2414239 -569259 4830211 

%0 %0 %0 %0 %1 %0 %6 %50 -%12 %100 

 ماهی و سایر حیوانات آبزي 3
-406 -827 392 410 4898 224 111136 362070 -12916 726917 

%0 %0 %0 %0 %1 %0 %15 %50 -%2 %100 

 محصوالت جنگل و مرتع 4
-16901 -2263 2511 923 216728 656 37068 491271 -170176 201355 

-%8 -%1 %1 %0 %108 %0 %18 %244 -%85 %100 

 نفت خام و گاز طبیعی  5
7363 -8172 -655 40050 35597 5865 78265 21646188 -466012 21304144 

%0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %102 -%2 %100 

 سایر مواد معدنی 6
31071 -22614 -1617 935 488604 5367 -195717 1688848 -1728466 147623 

%21 -%15 -%1 %1 %331 %4 -%133 %1144 -%1171 %100 

7 
محصوالت حاصل از توتون و 

 تنباکو

11 -47 15 13 89 12 764 -409244 138058 -270502 

%0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 -%151 %51 -%100 

 محصوالت غذائی و آشامیدنی  8
87367 -9098 -3794 1340 25421 11288 -712823 5385757 -1441349 2492288 

%4 %0 %0 %0 %1 %0 -%29 %216 -%58 %100 

 چوب و محصوالت چوبی 9
8285 -2537 -2454 1012 643939 944 57150 637462 -520632 792677 

%1 %0 %0 %0 %81 %0 %7 %80 -%66 %100 

 کاغذ و محصوالت کاغذي  10
88380 -1771 43950 -258 112441 19070 -283794 1751119 -1822745 -86274 

%102 -%2 %51 %0 %130 %22 -%329 %2030 -%2113 -%100 

 محصوالت کانی غیر فلزي 11
-9417 82977 -39762 3995 105401 11652 240401 1024471 -1123116 272108 

-%3 %30 -%15 %1 %39 %4 %88 %376 -%413 %100 

 منسوجات، پوشاك و چرم  12
135117 3192 -68005 1439 -198493 18263 -1144226 3154855 -4058696 -2810521 

%5 %0 -%2 %0 -%7 %1 -%41 %112 -%144 -%100 

 هاي نفتی  فرآورده 13
19127 -28885 -441 74021 296023 24274 789986 1668942 -1805107 732854 

%3 -%4 %0 %10 %40 %3 %108 %228 -%246 %100 

14 
محصوالت  شیمیائی، 

 الستیکی و پالستیکی 

-518185 -139508 142927 56913 1001396 48506 3330287 8496307 -12124724 3635818 

-%14 -%4 %4 %2 %28 %1 %92 %234 -%333 %100 

 صنایع فلزي مادر 15
67653 -811783 89105 22276 5252414 42085 -910733 11555620 -12067137 3119655 

%2 -%26 %3 %1 %168 %1 -%29 %370 -%387 %100 

16 
محصوالت فلزي، ماشین آالت 

 و ابزار کار

224369 -127329 -181958 -36097 -1164800 56195 -11858638 51175520 -32573877 3147547 

%7 -%4 -%6 -%1 -%37 %2 -%377 %1626 -%1035 %100 

 انرژي 17
12941 -110035 17030 -62359 402355 23880 784234 803537 -900302 923691 

%1 -%12 %2 -%7 %44 %3 %85 %87 -%97 %100 

  ساختمان 18
8022 -21208 4884 1741 7943 12854 -1655999 -4992545 -337563 -7346504 

%0 %0 %0 %0 %0 %0 -%23 -%68   -%100 

 خدمات موسسات مالی و پولی 19
79733 17727 -25219 -27288 -79997 -122879 -1316000 367987 -968741 -3519710 

%2 %1 -%1 -%1 -%2 -%3 -%37 %10 -%28 -%100 

 سایر خدمات  20
117878 -344383 99026 82942 453393 94555 -1286067 23834522 -8082549 13545315 

%1 -%3 %1 %1 %3 %1 -%9 %176 -%60 %100 

 55126989 82176947- 140979964 13386241- 264428 7840599 175583 77444 1541890- 382131 کل اقتصاد           
%1 -%3 %0 %0 %14 %0 -%24 %256 -%149 %100 

  .باشد، علت گرد کردن اعداد در ردیف مربوطه استدرج شده، نمی) 1(ها دقیقاً معادل آنچه در جدول همدر مواردي که جمع س: تذکر
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  الیر ونیلیم -1370-80 يسالها نیب ياقتصاد يبخشها کیبخشها به تفک دیتکنولوژي بر رشد تول رییاثر تغ -4جدول 

 عنوان محصوالت
 تغییر تکنولوژي

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 محصوالت زراعی و باغی  1
-936332 -835285 25393 2344 61948 -4120 115921 -1478941 124 2813 2367 209392 959 

-%6 -%5 %0 %0 %0 %0 %1 -%10 %0 %0 %0 %1 %0 

 محصوالت دامی و طیور 2
-130463 204952 38936 -103 5229 22 1211 3678653 -7 1643 640 -51115 285 

-%1 %2 %0 %0 %0 %0 %0 %41 %0 %0 %0 -%1 %0 

 ماهی و سایر حیوانات آبزي 3
-104 -534 -120293 -6 -10 35 -1 -94869 -7 234 -68 -4303 -41 

%0 -%1 -%119 %0 %0 %0 %0 -%94 %0 %0 %0 -%4 %0 

 محصوالت جنگل و مرتع 4

9779 -8455 -1900 14 3373 63 596 23946 -388 -46280 1170 26217 818 

%5 -%4 -%1 %0 %2 %0 %0 %11 %0 -%21 %1 %12 %0 

 نفت خام و گاز طبیعی  5

-28559 -8704 7921 -88 -1179 471 127 -18382 -89 1182 1220 -46023 108773 

%0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 -%1 %2 

 سایر مواد معدنی 6
-14371 1210 -1098 -209 8047 806 332 12052 1 -1637 11381 -11793 -1021 

-%1 %0 %0 %0 %1 %0 %0 %1 %0 %0 %1 -%1 %0 

7 
محصوالت حاصل از توتون و 

 تنباکو

-43 -25 -261 0 -6 4 -1465 -379 -1 22 -9 -309 -5 

%0 %0 %0 %0 %0 %0 -%1 %0 %0 %0 %0 %0 %0 

 محصوالت غذائی و آشامیدنی  8
88688 355036 34830 -768 8760 268 1699 914028 -157 5890 148 -193915 137 

%1 %6 %1 %0 %0 %0 %0 %15 %0 %0 %0 -%3 %0 

 چوب و محصوالت چوبی 9
26366 -4271 -13711 -57 -994 969 602 -2418 9959 77 190 523 -131 

%3 %0 -%2 %0 %0 %0 %0 %0 %1 %0 %0 %0 %0 

 کاغذ و محصوالت کاغذي  10
28314 54562 2716 1551 13357 673 -1845 687590 922 -247796 -4294 -329173 1094 

%5 %10 %1 %0 %3 %0 %0 %129 %0 -%46 -%1 -%62 %0 

 محصوالت کانی غیر فلزي 11
-5006 2136 295 369 1024 322 702 69970 -774 3988 -7798 -101212 -5338 

%0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %2 %0 %0 %0 -%3 %0 

 و چرم  منسوجات، پوشاك 12

183942 12672 -20065 38 9835 -2066 2595 95537 -321 8033 6525 -1721767 4604 

%8 %1 -%1 %0 %0 %0 %0 %4 %0 %0 %0 -%77 %0 

 هاي نفتی  فرآورده 13
-184089 -52426 7814 -627 -16719 3784 -950 -215340 -614 8732 -7074 -236640 7600 

-%7 -%2 %0 %0 -%1 %0 %0 -%8 %0 %0 %0 -%8 %0 

14 
محصوالت  شیمیائی، الستیکی 

 و پالستیکی 

1400 22614 24699 388 244294 -7847 17607 139465 -2504 -66494 7988 1610410 66563 

%0 %0 %0 %0 %2 %0 %0 %1 %0 -%1 %0 %12 %1 

 صنایع فلزي مادر 15
-1291 28688 -16857 479 -10081 1313 1520 -21518 363 -16 -1844 -34525 -171 

%0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 

16 
محصوالت فلزي، ماشین آالت 

 و ابزار کار

-21517 156774 52057 447 5023 8575 7184 482859 7770 -38962 2232 -191892 7566 

%0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %1 %0 %0 %0 -%1 %0 

 انرژي 17
-59515 -34966 2787 357 3416 -2036 1451 -47703 -134 1712 -5605 -46289 10202 

-%7 -%4 %0 %0 %0 %0 %0 -%5 %0 %0 -%1 -%5 %1 

  ساختمان 18
33423 23205 7056 3049 -33534 -3636 2133 135235 -70 662 4047 -30237 801 

%0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %1 %0 %0 %0 %0 %0 

 خدمات موسسات مالی و پولی 19

118609 24723 12946 256 324442 -485 2236 242854 15 -6277 3575 60560 14704 

%3 %1 %0 %0 %8 %0 %0 %6 %0 %0 %0 %2 %0 

 سایر خدمات  20
1077602 830481 234268 17413 567367 8428 50465 4691348 7600 20373 124813 -800287 21495 

%1 %1 %0 %0 %1 %0 %0 %5 %0 %0 %0 -%1 %0 

 کل اقتصاد           
186833 772387 277532 24846 1193591 5545 202121 9293989 21690 -352103 139605 -1892379 238894 

%0 %0 %0 %0 %1 %0 %0 %5 %0 %0 %0 -%1 %0 
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  4ادامه جدول 

 محصوالت زراعی و باغی  1
-6655 -9662 33518 648 --3770 -51718 2282003-1529443

%0 %0 %0 %0 -%1 %0 %0 %149 -%29 %100 

 9063892- 6787892- 2884- 698 5082 11298 113- 1907 محصوالت دامی و طیور 2
%0 %0 %0 %0 %0 %0 -%4 %75 -%12 %100 

 101032 13685- 477954- 196- 3355- 43- 1825- 704 702 ماهی و سایر حیوانات آبزي 3
%1 %1 -%2 %0 -%3 %0 -%138 %473 -%14 %100 

 محصوالت جنگل و مرتع 4
-4738 -2027 30006 1492 -86328 795 54097 416001 -202686 215568 
-%2 -%1 %14 %1 -%40 %0 %25 %193 -%94 %100 

 نفت خام و گاز طبیعی  5
619 -2440 9024 ---5295 --855178 -

%0 %0 %0 %0 -%2 %0 -%6 -%104 %12 -%100 

 سایر مواد معدنی 6
154118066 268131479 113328 -4896 -24381 1066730 -31260 1426307 

%1 %1 %19 %0 %8 %0 -%2 %75 -%2 %100 

7 
محصوالت حاصل از توتون 

 و تنباکو

63 88 -239 -17 -394 -16 -16662 1185445 -892325 273466 

%0 %0 %0 %0 %0 %0 -%6 %433 -%326 %100 

8 
محصوالت غذائی و 

 آشامیدنی 

17751442 7477 11473 -14062 -7420 -7396925 -6225285 

%0 %0 %0 %0 %0 %0 -%6 %119 -%33 %100 

 چوب و محصوالت چوبی 9

-1302 -3447 12850645 --473 -42719 -389971 266736 -881174 

%0 %0 %15 %0 -%97 %0 -%5 -%44 %30 -%100 

 کاغذ و محصوالت کاغذي  10
4698-9608 -16255 -68027 -1996 251501 1587470 -534121 

%9 -%2 -%48 %3 -%13 %0 %47 %297 -%232 %100 

 محصوالت کانی غیر فلزي 11
231723252 24492 570 214506 --3448725 -163707 2924744 

%1 %1 %1 %0 %7 %0 -%20 %118 -%6 %100 

 منسوجات، پوشاك و چرم  12
--11172-9312 26589 --7274476 --

-%4 -%1 %5 %0 %1 -%1 -%6 %326 -%356 -%100 

 هاي نفتی  فرآورده 13
228127339 -59650 ----4432841 2895816 2815644 

%1 %1 -%2 -%4 -%34 -%1 -%97 %157 %103 %100 

14 
محصوالت  شیمیائی، 

 ستیکی الستیکی و پال

4620-3662 -5710 276303 --1388307-1308878

%4 %0 -%1 %0 %2 %0 -%5 %106 -%21 %100 

 صنایع فلزي مادر 15
145 6717411703-6436 ---6869438 3575908 8819765 

%0 %8 %13 %0 -%26 %0 -%12 %78 %41 %100 

16 
محصوالت فلزي، ماشین 

 آالت و ابزار کار

-20747 5404615348 ---26548306052132 3265624

%0 %0 %17 %0 -%8 %0 -%9 %81 %19 %100 

 انرژي 17
1342-11083262973451 --1493894 -88527 898754 

%1 -%9 %12 %29 %0 -%1 -%70 %166 -%10 %100 

  ساختمان 18
1865 4710 41373 21806 2243883480 774910 1578079-67407 1894755

%0 %0 %0 %0 %12 %0 %4 %83 %0 %100 

19 
خدمات موسسات مالی 

 پولیو

-7041 -9507 1304822629 367446 -121905 2404204 169293 3912071 

%0 %0 %3 %1 %9 -%2 %3 %61 %4 %100 

 سایر خدمات  20

1020-271157040861170229821 1147387303969-9756400

%0 %0 %3 %1 %6 %0 %12 %75 -%3 %100 

 کل اقتصاد     
5645428249764792327204131-2334891891546-2045729

%0 %0 %5 %0 %1 %0 %1 %92 -%5 %100 

  .باشد، علت گرد کردن اعداد در ردیف مربوطه استدرج شده، نمی) 1(ها دقیقاً معادل آنچه در جدول در مواردي که جمع سهم: تذکر
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از ) 4(و ) 3(هاي بر اساس ارقام سطر آخر در جدول

کل رشد تولیدي که مربوط به تغییر تکنولوژي در کل 

درصد از رشد تولید در دوره اول و  - 7(اقتصاد بوده است 

هاي ، طی دوره اول بخش)درصد در دوره دوم 13

غذایی محصوالت  ساختمان، منسوجات، پوشاك و چرم و

اي هاي واسطهمصرف بیشتر نهاده و آشامیدنی از طریق

  به ترتیب بیشترین سهم را در افزایش تولید کل 

اند و بخش سایر خدمات به دلیل کاهش مصرف داشته

اي بیشترین سهم را در کاهش تولید هاي واسطهنهاده

هاي مربوط به ارقام درج شده در ستون. استکل داشته

ي آنها از ادهد که تقاضاي واسطهها نشان میاین بخش

و از ) اعداد مثبت(هایی افزایش محصوالت چه بخش

یافته ) اعداد منفی(هایی کاهش محصوالت چه بخش

  در دوره دوم تغییر تکنولوژي به ترتیب در . است

آالت و ابزارکار و هاي محصوالت فلزي، ماشینبخش

  محصوالت غذایی و آشامیدنی استفاده بیشتر از 

ها و در نتیجه افزایش خشاي سایر بهاي واسطهنهاده

که در این دوره تولید کل را در پی داشته است، درحالی

اثر تغییر تکنولوژي در بخش منسوجات، پوشاك و چرم 

-بر رشد تولید کل اقتصاد به دلیل کاهش مصرف نهاده

بر اساس . ها منفی بوده استاي سایر بخشهاي واسطه

ییر آنچه ذکر شد در هر دو دوره مورد بررسی تغ

تکنولوژي در بخش صنایع غذایی عامل مهمی در رشد 

که تغییر تکنولوژي در تولید کل بوده است؛ در حالی

اي متفاوت و گاهی در دو هاي دیگر به گونهاغلب بخش

  .جهت مختلف بر رشد تولید کل اثر گذاشته است

دهد نشان می) 3(همانطور که سه سطر اول جدول  

- 70خش کشاورزي در دوره تغییر تولید در چهار زیرب

بیشتر تحت تأثیر تغییر تکنولوژي در بخش  1365

که این طوريصنایع غذایی و آشامیدنی بوده است، به

تغییر سهم قابل توجهی در رشد تولید محصوالت زراعی 

و باغی؛ محصوالت دامی و طیور و ماهی و سایر حیوانات 

یش به دلیل افزا) درصد 20و  47، 24به ترتیب (آبزي 

نسبی استفاده از آنها در تولید محصوالت صنایع غذایی 

اي هاي واسطهاین تغییر در مصرف نهاده. داشته است

ها به جاي ممکن است به مفهوم جانشینی این نهاده

اي یا اولیه باشد و یا اینکه به دلیل هاي واسطهسایر نهاده

اي براي هاي واسطهعدم کارایی، مقدار بیشتري از نهاده

. تولید یک واحد محصول مورد استفاده قرار گرفته باشد

، تغییر تکنولوژي )3(بر اساس ارقام سطر چهارم جدول 

درصد در کاهش  126در بخش صنایع غذایی، به میزان 

تولید محصوالت جنگل و مرتع به دلیل کاهش نسبی 

اي تقاضا از محصوالت آن به عنوان نهاده واسطه

  . مشارکت کرده است

تغییر در تولید سه زیربخش  1370- 80ره در دو

کشاورزي شامل محصوالت زراعی و باغی؛ محصوالت 

دامی و طیور و ماهی و سایر حیوانات آبزي نیز مانند 

دوره قبل تحت تأثیر تغییر تکنولوژي در بخش صنایع 

غذایی و آشامیدنی بوده است ولی جهت این تأثیر تنها 

قبل بوده و در سه در بخش دام و طیور موافق با دوره 

بنابراین، در . زیربخش دیگر متضاد با دوره قبل است

دوره دوم استفاده از محصوالت دامی و طیور و جنگل و 

مرتع در تکنولوژي تولید محصوالت غذایی و آشامیدنی 

که مصرف به طور نسبی افزایش پیدا کرده، درحالی

محصوالت زراعی و باغی و ماهی و سایر آبزیان در این 

  .تکنولوژي به طور نسبی کاهش یافته است

بر اساس آنچه شرح داده شد، تغییر تکنولوژي تولید 

در بخش محصوالت غذایی و آشامیدنی بیشترین تأثیر را 

پس از آن . بر رشد تولید بخش زراعت و دام داشته است

رشد تولید محصوالت زراعی و باغی در دوره اول تحت 

دام و طیور بوده که به  تأثیر تغییر تکنولوژي در بخش

تولید محصوالت این بخش  درصد در رشد 5میزان 

تغییر تکنولوژي در خود این بخش و . سهیم بوده است

هاي منسوجات، پوشاك و چرم؛ ساختمان و سایر بخش

درصد در رشد تولید  2خدمات نیز هر یک به اندازه 

در دوره دوم که . اندمحصوالت زراعی و باغی سهیم بوده

خالف دوره اول اثر تغییر تکنولوژي بر رشد تولید  بر

هاي بخش زراعت و باغداري منفی بوده، سهم بخش

محصوالت غذایی و آشامیدنی؛ محصوالت زراعی و باغی 

، - 10و محصوالت دامی و شکار در این کاهش به ترتیب 

بخشی از کاهش مصرف . درصد بوده است - 5و  - 6

که یی همچنانمحصوالت زراعی در بخش صنایع غذا

قبالً توضیح داده شد به دلیل حذف برنج پوست کنده از 

بخش صنعت و اضافه کردن آن به به بخش زراعت در 

بنابراین، از بخشی از مبادالت بین . است 1380سال 

صنایع غذایی و زراعت صرف نظر شده که اگر چنین 

نبود ممکن بود مصرف بخش صنایع غذایی از محصوالت 

  .یا حداقل کمتر منفی گردد زراعی مثبت و
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در بخش محصوالت دامی و طیور رشد تولید در اثر 

تغییر تکنولوژي، در هر دو دوره مورد بررسی عمدتاً 

مربوط به افزایش قابل توجه مصرف محصوالت آن در 

 رشد تولید. بخش صنایع غذایی و آشامیدنی بوده است

محصوالت دامی و طیور در دوره اول پس از تغییر 

نولوژي تولید در بخش صنایع غذایی بیشتر تحت تک

بخشهاي منسوجات، پوشاك و تأثیر تغییر تکنولوژي در 

و خود بخش ) درصد 6(، سایر خدمات )درصد 6(چرم 

که قرار گرفته است؛ در حالی) درصد 2(دام و طیور 

تغییر در تکنولوژي تولید محصوالت زراعی و باغی با 

 - 1(همی منفی کاهش مصرف محصوالت این بخش س

در دوره دوم عالوه  .در رشد تولید آن داشته است) درصد

بر این بخش، بخش سایر خدمات و منسوجات، پوشاك و 

چرم نیز به طور نسبی کاهش استفاده از محصوالت این 

 -4و  -1به ترتیب به اندازه (دهند بخش را نشان می

ولی استفاده از محصوالت دامی و شکار در خود ). درصد

ین بخش در دوره دوم نیز مانند دوره اول افزایش نشان ا

  .دهدمی

رشد تولید ماهی و سایر حیوانات آبزي در هر دو 

دوره مورد بررسی عمدتاً متأثر از تغییر تکنولوژي تولید 

محصوالت غذایی و آشامیدنی، سایر خدمات و خود 

بخش ماهی و سایر حیوانات آبزي بوده است؛ با این 

دوره اول عالیم این اثرات مثبت بوده و تفاوت که در 

موجب افزایش تولید این بخش در اثر تغییر تکنولوژي 

؛ )درصد 15و  15، 20به ترتیب به اندازه (شده است 

که در دوره دوم عالیم منفی بوده و بنابراین، درحالی

تولید این بخش در اثر کاهش استفاده از محصوالت آن 

نامبرده کاهش یافته است هاي در تکنولوژي تولید بخش

  ).درصد -119و  - 138، - 94به ترتیب به اندازه (

، تولید )4(و ) 3(بر اساس ارقام سطر چهارم جدول 

بخش جنگل، مرتع و محصوالت آن در اثر تغییر 

تکنولوژي تولید در کل اقتصاد طی دوره اول کاهش و 

اثر منفی تغییر . طی دوره دوم افزایش یافته است

ر دوره اول عمدتاً به دلیل کاهش نسبی تکنولوژي د

تقاضا از محصوالت این بخش در تکنولوژي تولید 

و ) درصد -126( محصوالت غذایی و آشامیدنی 

در این . بوده است) درصد - 75(محصوالت دامی و طیور 

دوره اگر چه افزایش مصرف بخش ساختمان و چوب و 

محصوالت چوبی از محصوالت این بخش سهم قابل 

در رشد ) درصد 21و  108به ترتیب به اندازه (ی توجه

تولید محصوالت جنگل و مرتع داشته، ولی این اثرات 

هاي دیگر نتوانسته اثرات منفی تغییر تکنولوژي در بخش

در جهت استفاده کمتر از محصوالت این بخش را خنثی 

در دوره دوم تغییر تکنولوژي در دو بخش . کند

  کاغذي به عنوان ساختمان و کاغذ و محصوالت 

ترین عامل کاهش تولید بخش جنگل و مرتع عمل عمده

اما ). درصد - 21و  -40به ترتیب به اندازه (کرده است 

نحوه تأثیرگذاري این دو بخش بر رشد ستانده بخش 

در این دوره استفاده . جنگل و مرتع کامالً متفاوت است

از محصوالت جنگل و مرتع در تولید ساختمان به طور 

بی کاهش یافته و این کاهش تقاضا موجب کاهش نس

ستانده این بخش شده است به عبارت دیگر، تغییر در 

ولی در بخش . ضریب فزاینده ساختمان منفی بوده است

کاغذ و محصوالت کاغذي عدد منفی به معنی کاهش 

در اینجا . تقاضا از محصوالت بخش جنگل و مرتع نیست

ل و مرتع در تولید در واقع استفاده از محصوالت جنگ

کاغذ و محصوالت کاغذي به طور نسبی افزایش یافته 

اما از ) تغییر در ضریب فزاینده مربوطه مثبت بوده است(

آنجا که میانگین خالص تقاضاي نهایی داخلی به دلیل 

واردات زیاد در این بخش منفی بوده، حاصلضرب تغییر 

نی در در ضریب فزاینده در تقاضاي نهایی منفی شده، یع

حقیقت اثر افزایش واردات موجب کاهش ستانده این 

در این دوره کاربرد بیشتر تولید بخش . بخش شده است

ها مثل جنگل و مرتع در تکنولوژي تولید برخی از بخش

آالت و ابزار کار؛ سایر خدمات؛ محصوالت فلزي، ماشین

منسوجات، پوشاك و چرم؛ محصوالت غذایی و 

راعی و باغی اثر منفی دو بخش آشامیدنی و محصوالت ز

قبلی را خنثی کرده و موجب شده که اثر تغییر 

 1تکنولوژي در بخشهاي اقتصادي در مجموع به اندازه 

  .درصد در افزایش تولید این بخش مشارکت داشته باشد

  نتیجه گیري و پیشنهادها

براساس نتایج حاصل از تجزیه رشد تولید به سه اثر 

ی، جایگزینی واردات و تغییر تغییر در تقاضاي نهای

ترین منبع رشد تولید کل اقتصاد در هر تکنولوژي، عمده

 هاي اقتصادي بودهدو دوره،تغییر در تقاضاي نهایی بخش

که نقش تغییر تکنولوژي در این رشد کم بوده درحالی

همچنین افزایش قابل توجه واردات در دوره اول . است

دراین دوره داشته، اثر منفی چشمگیري بر رشد تولید 
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که در دوره دوم با افزایش کمتري در واردات، از درحالی

از آنجا . این اثر منفی به مقدار زیادي کاسته شده است

که سهم عامل تغییر تکنولوژي در رشد تولید کل از 

به مقداري مثبت در  1365- 70مقداري منفی در دوره 

  تبدیل شده است، چنین استنباط  1370- 80دوره 

گردد که در طول زمان ارتباطات بین بخشی در کل می

اما مشارکت منفی این جزء در . اقتصاد تقویت شده است

رشد تولید محصوالت زراعی و باغی و ماهی و سایر 

و سهم ناچیز آن در  1370- 80حیوانات آبزي در دوره 

رشد تولید محصوالت جنگل و مرتع در این دوره همراه 

ولید محصوالت دامی و طیور با مشارکت مثبت آن در ت

در هر دو دوره به معنی آن است که تغییر تکنولوژي در 

هاي اقتصادي به طور نسبی به سمت افزایش بخش

استفاده از محصوالت دامی و طیور و کاهش استفاده از 

. هاي کشاورزي بوده استمحصوالت سایر زیربخش

 بنابراین، صنایع پسین محصوالت دامی و طیور نسبت به

. سایر محصوالت کشاورزي رشد بیشتري داشته است

گذاري در تولید صنایع پیشین لذا، عالوه بر آنکه سرمایه

محصوالت دامی و طیور موجب رشد تولید آن خواهد 

گذاري بیشتر در صنایع پیشین سایر شد؛ سرمایه

هاي کشاورزي نیز موجب افزایش تولید این زیربخش

ین کاهش سهم اثر همچن. ها خواهد گردیدزیربخش

منفی واردات در رشد تولید کل در دوره دوم نسبت به 

دوره اول به معناي تعقیب سیاست جایگزینی واردات در 

  .این دوره و عملکرد نسبتاً خوب این سیاست است

نتیجه به دست آمده در مورد تجزیه اثر تغییر 

دهد که تغییر تولید محصوالت نشان می تکنولوژي

دامی و طیور و ماهی و سایر حیوانات  زراعی و باغی،

آبزي در اثر تغییر تکنولوژي عمدتاً مربوط به تغییر 

تکنولوژي در تولید محصوالت غذایی و آشامیدنی بوده 

این تغییر در دوره دوم در جهت افزایش نسبی . است

استفاده از محصوالت دامی و طیور و کاهش نسبی 

در . وده استاستفاده از محصوالت دو زیربخش دیگر ب

واقع اثر منفی تغییر تکنولوژي در بخشهاي اقتصادي بر 

رشد تولید دو بخش زراعت و باغداري و ماهی و سایر 

حیوانات آبزي در دوره دوم حاکی از کاهش پیوند نسبی 

این دو بخش با سایر بخشهاي اقتصادي به ویژه بخش 

این وضعیت بیانگر آن است که یا . باشدصنایع غذایی می

هاي دیگري جایگزین این محصوالت در تکنولوژي هادهن

مثل جایگزینی محصوالت (اند تولید صنایع پیشین شده

غذایی فراوري شده به جاي محصوالت زراعی و باغی در 

و یا بخشهاي پیشین ) تکنولوژي تولید محصوالت دامی

این دو بخش مثل بخش صنایع غذایی به موازات رشد 

طوري که اند، بهش توسعه نیافتهتولید درخود این دو بخ

مصرف نسبی محصوالت این دو به عنوان نهاده واسطه، 

در مورد اخیر، ادامه . ها کاهش یافته استدر این بخش

اي از تولید این روند به معناي آن است که بخش عمده

ها بدون وارد شدن به مرحله فرآوري صرف این بخش

این امر موجب . دگردتقاضاي مستقیم از محصوالت آنها 

پوشی از اثر مثبت تغییر تکنولوژي به عنوان یکی از چشم

زیرا . گرددها میمنابع عمده رشد تولید این بخش

ها مثل افزایش تقاضا از صنایع وابسته به این بخش

صنایع غذایی و آشامیدنی به هر طریقی که باشد، مثالً 

شد افزایش تقاضاي داخلی و خارجی، تأثیر کمتري بر ر

  بنابراین، به نظر . ها خواهد داشتتولید این بخش

گذاري در بخش صنایع رسد که افزایش سرمایهمی

غذایی براي فرآوري محصوالت کشاورزي و از جمله 

تواند با محصوالت دو زیربخش مذکور ضمن آنکه می

ارایه محصوالتی با استانداردهاي باال و کیفیت بهتر توان 

جی را افزایش دهد، موجب رقابت در بازارهاي خار

افزایش تقاضا براي محصوالت کشاورزي شده و منبع 

  . گرددمهمی براي رشد تولید این بخش محسوب می
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