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ABSTRACT 

 
Production in agricultural sector is always facing with some fluctuations. Since this sector 

provides inputs for most of the economic sectors, fluctuations in production of agricultural sector 
are transferred to the related sectors and, results in fluctuation in these sectors. Given that food and 
beverage industries are the main industries using agricultural products, the purpose of the present 
study is to investigate the effect of production changes in agricultural subsectors (crops and 
horticulture, livestock and poultry, fisheries and forestry) on the production of food and beverage 
industries. To this end, Ghosh supply-driven model based on input-output table is applied as the 
analytical framework. In addition, to investigate the effect trend of the production change in 
agricultural sector on the food and beverage products over past three decades, input-output tables 
of 1986, 1991, 2001 are utilized. Results indicate that changes in production of agricultural sub-
sectors have the highest effect on food and beverage industries relative to the other economic 
sectors. Moreover, investigation of changes in the linkage between agricultural subsectors and food 
and beverage industries over studied period shows that linkages of the fisheries sub-sector have 
increased. For livestock and poultry sub-sector, these linkages remained constant, where the other 
agricultural sub-sectors have experienced a decrease in linkages with food and beverage industries. 
These result lead to the conclusion that, to create more values from crops and horticultural 
products, the expansion of food industries which are more related to these products, has to be 
considered more seriously.  
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  محصوالت  بررسي اثر تغييرات توليد محصوالت خام كشاورزي بر توليد
 ستانده) - غذايي فرآوري شده (تحليلي در چارچوب جداول داده

  
 3عطيه متقي جزي ،2، حبيب اهللا سالمي 1*وحيده انصاري

  دانشكده اقتصاد و توسعه كشاورزي،استاديار گروه اقتصاد كشاورزي، ، 1
  ، ايرانكرج، دانشگاه تهرانيعي، پرديس كشاورزي ومنابع طب

  دانشكده اقتصاد و توسعه كشاورزي،استاد گروه اقتصاد كشاورزي،  ،2
  ، ايرانكرجدانشگاه تهران، پرديس كشاورزي ومنابع طبيعي، 
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  )23/12/96تاريخ تصويب:  -5/7/96(تاريخ دريافت: 
  

  چكيده
  

ي توليد در بخش كشاورزي همواره با نوساناتي مواجه است. از آنجا كه بخش كشاورز
- ه بخشهاي اقتصادي است، نوسانات توليد در اين بخش بكننده نهاده بسياري از بخشتأمين

ايي و نايع غذاينكه صگرداند. نظر بهشود و توليد آنها را دچار نوسان مييهاي وابسته منتقل م
ررسي ترين صنايع وابسته به بخش كشاورزي است، هدف از مطالعه حاضر بآشاميدني از عمده

ان ش آبزيهاي كشاورزي (زراعت، باغداري، دام و طيور، پرورتاثير تغييرات توليد در زيربخش
رضه و آشاميدني است. به اين منظور، از الگوي ع ت صنايع غذاييو جنگلداري) بر توليدا

ت. ستانده به عنوان چارچوب تحليلي بهره گرفته شده اس -محور گش مبتني بر جدول داده
ر سه دمنظور بررسي روند تاثير تغييرات توليد بخش كشاورزي بر صنايع غذايي همچنين، به

تايج ناستفاده شده است.  1380و  1370، 1365 هايستانده سال -دهه گذشته از جداول داده
 هاي كشاورزي، توليد محصوالت غذايي وحاكي از آن است كه تغيير در توليد زير بخش

ين برتباط دهد. بررسي تغيير در اآشاميدني را بيش از توليد ساير بخشها تحت تاثير قرار مي
اين  هاي مورد بررسي،ول سالدهد كه در طهاي كشاورزي و صنايع غذايي نشان ميبخش زير

ارتباط در مورد زير بخش ماهي و ساير آبزيان بيشتر شده است. در مورد زير بخش 
هاي كشاورزي كه ساير زير بخشمحصوالت دامي و طيور ارتباطات ثابت بوده در حالي

گيري هجن نتيها چنياند. از يافتهكاهش ارتباط با بخش صنايع غذايي و آشاميدني را تجربه كرده
شود كه براي خلق ارزش بيشتر از توليدات محصوالت زراعي و باغي، توسعه صنايع مي

   تري مورد توجه قرار گيرد.صورت جديبايست بهغذايي مرتبط تر با اين محصوالت مي
 

بخش -ستانده -الگوي عرضه محور گش، پيوند پيشين، جدول دادهكليدي: هاي واژه
  كشاورزي، ايران

  

  مقدمه
وليدات كشاورزي به شدت تحت تأثير حوادث غير ت

اي چون بالياي طبيعي، خشكسالي، حمله آفات و مترقبه
ها قرار دارند كه ميزان توليد محصوالت شيوع بيماري

كند. از آنجا كه بخش اين بخش را دستخوش تغيير مي
هاي اقتصادي در داد و ستد كشاورزي با ساير بخش

خش كشاورزي توليد ساير است، تغييرات توليد در ب
كند. واضح هاي اقتصادي را با نوسان مواجه ميبخش

است كه تأثيرگذاري نوسانات توليد در بخش كشاورزي 
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باشد، بلكه هاي اقتصادي به يك ميزان نميبر ساير بخش
ها با بخش بسته به نوع و ميزان ارتباطي كه ساير بخش

ات توليد بخش كشاورزي دارند، تأثيرپذيري آنها از تغيير
  كشاورزي متفاوت است. 

هاي ارتباط بخش كشاورزي با ساير بخش   
 توان به دو ارتباط پسين و پيشيناقتصادي را مي

تفكيك كرد. در ارتباط پسين بخش كشاورزي براي 
توليد محصوالت خود متقاضي كاال و خدمات از 

هاي اقتصادي است. برعكس، در ارتباط ساير بخش
اورزي عرضه كننده كاال به ساير پيشين بخش كش

هايي هاي اقتصادي است. به بيان ديگر، بخشبخش
كنند كه كاال و خدمات به بخش كشاورزي عرضه مي

هايي كه محصوالت هاي پسين و بخشبخش
ده كشاورزي را در توليد محصوالت خود به عنوان نها

هاي پيشين بخش كشاورزي كنند، بخشمصرف مي
جود اين دو نوع رابطه بين شوند. ومحسوب مي

- ها است كه باعث ميبخش كشاورزي و ساير بخش

شود تا هر تغييري در توليدات بخش كشاورزي بر 
 بعاً گذار باشد. طهاي اقتصادي تاثيرتوليد ساير بخش

ر دهاي اقتصادي از تغييرات ميزان تاثيرپذيري بخش
 بخش كشاورزي به اين بستگي خواهد داشت كه اوالً 

خش بيك از اين دو نوع ارتباط بيشتر بر رابطه كدام 
ت ، شدها حاكم باشد و ثانياًكشاورزي با ساير بخش

اين ارتباط چگونه باشد. براين اساس، بخش 
كشاورزي هم در موقعيت متقاضي كاالها و خدمات 

كننده ها و هم در موقعيت عرضهاز ساير بخش
 ها مي تواند درهاي توليدي به ساير بخشنهاده

هاي اقتصادي نقش مهمي توليد و توسعه ساير بخش
  ايفا نمايد. 

اند كه بخش كشاورزي با مطالعات زيادي نشان داده
- ها ارتباطات پسين و پيشين قوي دارد. بهساير بخش

با محاسبه پيوندهاي   .Salami et al (2011)عنوان مثال 
هاي هاي اقتصادي بين سالپسين و پيشين بخش

نشان دادند كه بخش كشاورزي داراي  1380تا  1348
هاي اقتصادي به ويژه از بعد ارتباط قوي با ساير بخش

باشد. بنابراين، تغييرات توليد در بخش پيوند پيشين مي

ها را باالخص بدليل تواند توليد ساير بخشكشاورزي مي
تغييرات در عرضه نهاده به آنها (ارتباطات پيشين)، 

آنجا كه بخش كشاورزي دستخوش تغيير سازد. از 
اي براي توليد كننده نهاده واسطهترين فراهمعمده

ترين صنعت عنوان عمدهمحصوالت غذايي و آشاميدني به
رسد نوسانات پيشين بخش كشاورزي است، بنظر مي

توليد در بخش كشاورزي توليد محصوالت غذايي و 
ها تحت تأثير قرار آشاميدني را بيش از توليد ساير بخش

نيز  Ansari & Salami (2014, 2016)هد. در مطالعات د
هاي متفاوت نشان داده شده است كه تقاضاي با روش

بخش صنايع غذايي از محصوالت كشاورزي خام، بيش از 
تواند رشد صنايع غذايي مي ،ها بوده و لذاساير بخش
هاي كشاورزي را به مقدار قابل توجهي متأثر رشد بخش

شود آنست كه اي كه مطرح ميمدهسازد.  اما سؤال ع
- ميزان تأثيرگذاري بخش كشاورزي به تفكيك زيربخش

هاي آن بر توليدات محصوالت غذايي و آشاميدني در 
هاي اقتصادي از ديدگاه ارتباطات مقايسه با ساير بخش

ميزان اثرگذاري  ،پيشين به چه ميزان است؟ همچنين
اميدني در هاي كشاورزي بر صنايع غذايي و آشزير بخش

طول سه دهه گذشته چگونه دستخوش تغيير شده 
است؟ پاسخ به اين سواالت از آن جهت داراي اهميت 

تواند نقش است كه بخش صنايع فراوري كشاورزي مي
مهمي در افزايش خلق ارزش افزوده محصوالت خام 
كشاورزي برعهده داشته و در كاهش ضايعات در اين 

صنايع غذايي فرآوري رشد  ،بخش موثر باشد. همچنين
شده منجر به افزايش امنيت غذايي و صادرات غير نفتي 

تواند نقش مهمي در توسعه پايدار ايفا نمايد شده و مي
(Hatamifard, 2012).  

بررسي چگونگي اين تأثيرات و  گيري كمياندازه
كند كه تغييرات آن در طي زمان، اين امكان را فراهم مي

با صنايع غذايي و ساير  شدت ارتباط بخش كشاورزي
صنايع پيشين در طول زمان مورد مقايسه قرار گرفته و 
مشخص شود كه در طي زمان پيوند بخش كشاورزي با 
كدام يك از اين صنايع تقويت و با كدام يك از آنها 
تضعيف شده است. بدين ترتيب تصويري واضح از آثار 
تغييرات عرضه محصوالت كشاورزي به بخش صنايع 

اران زي و ساير صنايع پيشين را پيش روي سياستگغذاي
ريزي توانند از آن در جهت برنامهدهد كه ميقرار مي
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براي توسعه مناسب بخش صنايع فراوري محصوالت خام 
هدف مطالعه حاضر  ،استفاده نمايند. در اين راستا

هاي كشاورزي بررسي تاثير تغييرات توليد زير بخش
طيور، پرورش آبزيان و  (زراعت، باغداري، دام و

جنگلداري) بر توليدات غذايي و آشاميدني و مقايسه آن 
هاي با ساير صنايع پيشين طي سه دهه گذشته (سال

  باشد. ) مي1365- 80
در دنياي خارج انجام شده كه به  متعدديمطالعات 

هاي اقتصادي بخصوص بخش چگونگي ارتباط بخش
اند. براي اختههاي اقتصادي پردكشاورزي با ساير بخش

اثرات ) Eiser & Roberts )2002مثال، در اسكاتلند 
توليدي و اشتغالزايي تغيير درختان جنگلي از نوع 
مخروطي شكل به سمت درختان پهن برگ و بومي را با 

- بررسي كرده 1995ستانده سال -استفاده از جدول داده

اثرات كمبود عرضه بخش  Kwak et al.  (2005)اند.
بخش اقتصاد كره  32يي در اقتصاد كره را بر صنعت دريا
- و با استفاده از الگوي داده 1975- 1998براي دوره 

 .Fernandez–Macho et alاند. ستانده بررسي نموده
در توليد بخش  يدرصد 50 كاهش تبعات و آثار (2008)

 بر تقاضا كننده عرضه و منظر از اسپانيا را ماهيگيري

 درآمد و كاهش توليد واملع درآمد كاهش توليد، كاهش

در  1999 - 2003در طول دوره  جامعه داخلي نهادهاي
 قرار سنجش مورد اجتماعي حسابداري چارچوب ماتريس

 از استفاده با Kershner & Hubacek (2009) دادند.

 10 كاهش تبعات و آثار لئونتيف، محور تقاضا الگوي

 توليد كاهش بر را طبيعي وگاز خام نفت توليد درصد

 انگلستان، شيلي كشور سه براي اقتصادي هايساير بخش

ستانده به ترتيب در  - ژاپن در چارچوب جداول داده و
دادند.  قرار سنجش مورد 2000و 1996، 1995هاي سال

Yoo & Yang (2010)  نقش زيرساخت هاي عمومي آب
در اقتصاد ملي كره را بر توليدات صنعتي و سطح 

 –از روش تحليلي داده  ها با استفادهعمومي قيمت
 Choستانده مورد ارزيابي قرار دادند. درهمين كشور، 

 30) نيز به برآورد اثر تغيير برونزاي توليد در 2017(
بخش اقتصاد از جمله بخش كشاورزي بر توليد كل 

هاي كره با استفاده از دو ساير ايالت و ١ايالت چانگباك
                                                                                   
1. Chungfuk  

ه تك ستاند - الگوي تحليلي مبتني بر جدول داده
 2013اي مربوط به سال اي و چند منطقهمنطقه

  پرداخت. 
هاي انجام شده در ايران تنها دو بر اساس بررسي

اثر  Banouei (2012)و  et al.  Banouei (2012)مطالعه
تغييرات توليد يك بخش را به صورت برونزا روي ساير 

 اند. در مطالعههاي اقتصادي مورد بررسي قرار دادهبخش
Banouei  (2012) خشكسالي از ناشي توليد كاهش آثار 

 چارچوب در هابخش ساير توليد بر كشاورزي بخش در
 مبتني ٢گش محور عرضه و لئونتيف محور تقاضا الگوي

 99× 99 ابعاد به 1380 سال ستانده - داده جدول بر
 دو به كشاورزي بخش مطالعه اين در. شده است بررسي

 اين دو اثر و شده يكتفك باغداري و زراعت بخش زير
 كاهش و اقتصادي بخشهاي ساير توليد كاهش بر بخش

مي نشان نتايج. گرفت قرار تحليل مورد نهايي تقاضاي
 پسين پيوند از بيشتر زراعت بخش پيشين پيوند كه دهد
 بيشتر باغداري بخش پسين پيوند كهصورتي در است آن
  .et alديگري مطالعه در. است آن پيشين پيوند از

Banouei (2012) به( كشاورزي بخش توليد كاهش آثار 
 هايزيربخش به تفكيك بدون واحد بخش يك صورت

 ماتريس از استفاده با ها رابخش ساير توليد بر) آن
 نتايج. اندبرآورد كرده 1385 سال اجتماعي حسابداري

 بخش توليد درصد 25 كاهش كه داد نشان مطالعه اين
به ترتيب  كننده عرضه كننده وتقاضا  منظر از كشاورزي

 كشور يافزوده ارزش درصد 2/4 و 2/3 كاهش به منجر
  گردد. كشاورزي مي بخش يافزوده ارزش منهاي

 كه است آن از حاكي فوق شده انجام مطالعات مرور
 مبناي بر كه نشده انجام ايران در ايمطالعه كنون تا

 در ليدتو نوسانات به بررسي آثار ستانده-داده الگوهاي
آن  بخش چهار زير تفكيك به كشاورزي بخش

 طيور، و دامي محصوالت باغي، و زراعي (محصوالت
بر  جنگلي) محصوالت و آبزي حيوانات ساير و ماهي

 آثار اين و پرداخته صنايع پيشين به ويژه صنايع غذايي
 مورد )1380 و 1370 ،1365 (سالهاي زمان طول در را

 داراي مطالعه اين لذا،. باشد هداد قرار ارزيابي و مقايسه
 اين در شده انجام مطالعات ميان در ايوِيژه جايگاه

                                                                                   
2. Gosh supply driven model 
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 در ريزيبرنامه راستاي در تواندمي آن نتايج و بوده زمينه
 توليد نوسانات سوء آثار كاهش و مثبت آثار جهت تقويت

  مورد بهره برداري قرار گيرد. كشاورزي هايزيربخش در
  

  روش تحقيق
 يابزار از بي به اهداف مطالعه الزم استبراي دستيا

- هب را اقتصادي هايبخش بين ارتباط كه شود استفاده
 ستانده كه در-داده تحليلي سازد. الگوي منعكس خوبي

الگوي مناسبي  هاست،گيرنده روابط بين بخشبر
  . شودمحسوب مي

 مورد استفاده در ستانده – داده تحليلي الگوي در
 صنعت تعدادي از اقتصاد كه شودمي اين مطالعه، فرض

 محصول يك فقط هركدام كه است شده تشكيل مختلف
 يهاول نهاده تعدادي صنعت توليد هر در. كنندمي توليد
 توليد محصوالت تعدادي و سرمايه و كار نيروي نظير
اي واسطه هاينهاده عنوانهها بساير بخش در شده

 عنوانهت بصنع هر توليدات بخشي از شود.استفاده مي
 مورد صنايع ساير و صنعت آن خود در ايواسطه نهاده

صورت كاالي  به ديگري بخش و گيردمي قرار استفاده
رار ق دولت گذاران و سرمايه خانوارها، در اختيار نهايي
 ينهاي تقاضاي كل از بخشي. شوديا صادر مي گيرد ومي
 توليدات از كشور يك در موجود ايواسطه تقاضاي و
  .گرددمي تامين واردات طريق از ديگر بخشي و خليدا

ستانده دو الگوي كلي  –در چارچوب جدول داده 
ر تواند براي برآورد اثر تغييرات توليد يك بخش بمي

هاي اقتصادي مورد استفاده قرار گيرد كه ساير بخش
ر عبارتند از الگوي عرضه محور گش و الگوي تقاضا محو

تباط . در الگوي عرضه محور، ار)2009لئونتيف (يو و يو، 
رار ها از ديدگاه عرضه (پيوند پيشين) مورد توجه قبخش
ر گيرد بدين ترتيب كه تغيير توليد در هر بخش منجمي

ين هاي پيشاي به بخشهاي واسطهبه تغيير عرضه نهاده
 ر درطور مستقيم (از طريق تغييهشده و توليد آنها را ب

ه م (از طريق تغيير در عرضعرضه مستقيم) و غير مستقي
- هايي كه محصوالت آنها در توليد ساير بخشبه بخش

  رگيرد) تحت تأثيهاي اقتصادي مورد استفاده قرار مي
دهد. در الگوي تقاضا محور لئونتيف، ارتباط قرار مي

- هها از ديدگاه پسين مد نظر قرار گرفته است، ببخش
غيير تقاضا كه تغيير توليد در هر بخش منجر به تطوري

هاي پسين را اي شده و توليد بخشهاي واسطهاز نهاده
دهد. از طور مستقيم و غير مستقيم تحت تأثير قرار ميهب

 توليد تغييرات تأثير برآورد آنجا كه هدف مطالعه حاضر
 و آشاميدني و غذايي توليدات بر كشاورزي هايبخش زير

ر بايد باشد، الگوي عرضه محومي پيشين صنايع ساير
  مورد استفاده قرار گيرد. 

شود كه ارزش در الگوي عرضه محور گش فرض مي
ي قاضاهاي اقتصادي برونزا، توليد درونزا و تافزوده بخش

نهايي و اجزاي آن نامحدود است. تحت اين شرايط، 
ر ه) ب(كار و سرماي هاي اوليهبرآورد آثار تغييرات نهاده

حور مكلي الگوي عرضه  گردد. رابطهپذير ميتوليد امكان
  :(Yoo & Yoo, 2009)شود صورت زير نشان داده ميبه

  
  
)1(  
  

ميزان  ام، jمحصول ناخالص بخش  jXكه در آن 
 اي در توليدعنوان نهاده واسطهام كه بهiمحصول بخش

ارزش افزوده گيرد، ام مورد استفاده قرار ميjبخش 
ضرايب مستقيم توليد است كه نشان  ام و jبخش 

ام چه iدهد به ازاي ارزش يك واحد توليد در بخش مي
ده ام مورد استفاjميزان از آن در فرايند توليدي بخش 

  شود:گيرد و از رابطه زير محاسبه ميقرار مي
)2(   

ه ) بيانگر آنست كه مقدار محصول توليد شد1رابطه (
 اي و اوليههاي واسطهع نهادهدر هر بخش معادل مجمو

ت بكار برده شده در توليد آن است. اين رابطه به صور
 صورت زير خواهد بودبخش اقتصاد به nماتريسي براي 

  ): 2009هوباسك،  و (كرشنر
  
)3(   

  
 R بردار ارزش افزوده و Vبردار توليد،  Xكه در آن 

  باشد. از حل رابطه ماتريس ضرايب مستقيم توليد مي
  

  گردد:) حاصل مي4رابطه ( Xفوق براي 
  
)4(   
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دهد كه براي ايجاد ارزش افزوده رابطه فوق نشان مي
 X، بردار Rدر اقتصاد با فرض ضرايب مستقيم توليد  

از محصوالت بايد توليد گردد. در الگوي عرضه محور 
ماتريس ضرايب فزاينده توليد يا   R') –G=(I-1فوق، 

يش كس توليدات نام دارد و عناصر آن اثر افزاماتريس ع
يك واحد ارزش افزوده در هر بخش را بر توليد ساير 

ك ) براي ي3دهد. رابطه (ها در يك زمان نشان ميبخش
  شود:صورت زير بيان مياقتصاد فرضي سه بخشي به

)5(  

 
 

 
 

به شكل ماتريسي به صورت  xحل رابطه فوق براي 
  زير است:

  
)6(  
  
متغيرهاي برونزاي ارزش  و  و  ه در آن ك

متغيرهاي درونزاي توليد سه  و  و افزوده، 
) در Gعناصر ماتريس معكوس توليدات ( بخش و

طور كه بيان شد الگوي عرضه محور گش هستند. همان
اثر تغيير در ارزش افزوده يا   تريسما

دي هاي اقتصاپرداختي به عوامل توليد را بر توليد بخش
اثر افزايش يك واحد  عنوان مثالكند. بهبازگو مي

 ارزش افزوده در بخش سوم را بر توليد بخش اول نشان
 دهد. اما براي سنجش اثر تغيير در توليد يك بخشمي
يست هاي اقتصادي اين الگو قابل استفاده نساير بخش بر

رد مو و بايد از الگويي استفاده كرد كه در آن توليد بخش
  شود. نظر برونزا در نظر گرفته مي
همان بخشي است كه  سوم اگر فرض شود كه بخش

 هاشآمدهاي تغيير توليد در آن بر ساير بخقرار است پي
- تغيير مي زير صورت ه) ب5سنجيده شود، آنگاه رابطه (

 : (Miller & Blair, 2009)كند

   
)7( 
   

كه به شكل يك رابطه ماتريسي به صورت زير بيان 
  شود:مي

)٨(  

 
) به 9و از حل آن براي متغيرهاي درونزا رابطه (

  گردد:شكل زير حاصل مي
)9(  

 
  

ه ) توليد بخش سوم برونزا در نظر گرفت9در رابطه (
صر ستون سوم ماتريس حاصل از شده است. عنا

حاصلضرب دو ماتريس اول و دوم در طرف راست اين 
 رابطه، اثر يك واحد تغيير در توليد بخش سوم را بر

دهد. از آنجا كه اين نشان مي و توليد دو بخش 
ن دست آمده، حاكي از آهنتيجه از الگوي عرضه محور ب

در بخش سوم بدليل اينكه عرضه  است كه تغيير توليد
ها را تحت اي از اين بخش به  ساير بخشمواد واسطه

 خشهابدهد، منجر به تغيير توليد در ساير تاثير قرار مي
پيوند پيشين بخش سوم با  ،عبارت ديگرگردد. بهمي

ها دليل ايجاد تغيير در توليد آنهاست. ساير بخش
د تولي ييرتوان اثر تغمي بنابراين، با استفاده از الگوي فوق

يع هاي كشاورزي را بر توليد صنادر هر يك از زير بخش
 غذايي و آشاميدني و ساير صنايع پيشين مورد محاسبه

ه زمقرار داد. البته بايد به اين نكته توجه داشت كه ال
افزايش توليد محصوالت غذايي وآشاميدني در اثر 

وجود  افزايش توليد بخش كشاورزي از بعد عرضه،
ز ظرفيت خالي در اين بخش و در نتيجه تقاضاي بيشتر ا

 ،همين دليل. بهاستهاي كشاورزي محصوالت زيربخش
در ادبيات اقتصادي از الگوي عرضه محور اغلب جهت 
تحليل آثار كاهش توليد يك بخش اقتصادي بر ساير 

 عبارتشود. بهاستفاده مي "نه آثار افزايش"ها بخش
ي هاهاي الزم براي توليد در زيربخشاگر نهاده ،ديگر

ها با اقتصادي كاهش يابد بدون شك توليد اين بخش
مگر اينكه تمهيداتي چون  ،مشكل مواجه خواهد شد

  افزايش واردات انديشيده شود.
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ر براي اينكه روند آثار تغييرات در بخش كشاورزي ب
خصوص توليد صنايع غذايي و ههاي پيشين ببخش

-  داده شود نياز به وجود چند جدولآشاميدني مشخص 
 رد كاال ستانده-داده جدول مي باشد. تاكنون سه ستانده

در ايران  1380 و 1370 ،1365 سالهاي به مربوط كاال
 رسمي نهاد ايران، آمار مركز توسط كه باشدموجود مي

 سه اما، .است شده تدوين كشور، آمارهاي انتشار و توليد
 نوع و هابخش تعداد لحاظ از فوق ستانده - داده جدول
 ثراتا مقايسه براي بنابراين،. نيستند همسان بندي،طبقه
 در صنايع پيشين بر كشاورزي بخش توليد در تغيير
 سازيهمسان اين جداول است الزم مختلف، هايسال
 مربوط ستانده -داده جدول سه Ansari (2009). شوند

 قرار سهمقاي مورد را 1380 و 1370 ،1365 هايسال به
 هابخش تطابق مورد در خطا براي اينكه كمترين و داد

كرده  بخش تجميع 20در  را باشد آنها داشته وجود
 متور با آنها، شدن پذيرمقايسه براي عالوه، به است.
 1376 سال ثابت قيمت به هاجدول مبادالت، زدايي
 20در مطالعه حاضر سه جدول  ،لذا. گرديده است تبديل

- يوان پايه اطالعاتي مورد استفاده قرار مبخشي به عن
  گيرد.
  

  نتايج و بحث
شود. در ه ميبخش اراي نتايج اين مطالعه در دو

هاي كشاورزي بخش اول، مقدار و سهم عرضه زير بخش
هاي اقتصادي طي به بخش صنايع غذايي و ساير بخش

مورد بررسي و مقايسه  1380و  1370، 1365هاي سال
رات بخش دوم، نتايج برآورد اثر تغييگيرد. در قرار مي

توليد محصوالت چهار زير بخش كشاورزي بر توليد 
در سه  صنايع غذايي و آشاميدني و ساير صنايع پيشين

- ميه شده و روند آن مورد تحليل قرار سال مذكور اراي

  .گيرد
هاي كشاورزي به ساير روند عرضه زير بخش -الف

 1380و  1370 ،1365هاي هاي اقتصادي طي سالبخش

هاي ) مقدار و سهم عرضه زير بخش1جدول (
محصوالت زراعي، باغي و گل، محصوالت دامي (خام) و 
شكار، ماهي و ساير حيوانات آبزي و جنگل، مرتع، 

هاي هاي جنگلي و محصوالت آن را به ساير بخشچوب
نشان  1380و  1370، 1365هاي اقتصادي طي سال

- ن اول اين جدول نشان ميعنوان مثال ستودهد. بهمي

گل در  دهد كه از كل توليدات محصوالت زراعي، باغي و
درصد آن در توليد محصوالت خود  37/15، 1365سال 

درصد آن در توليد محصوالت دامي و  24/20اين بخش، 
درصد آن در توليد محصوالت غذايي و آشاميدني  64/57

  گيرد. مورد استفاده قرار مي
شود كه ) مشاهده مي1جدول ( بر مبناي اطالعات

) 1380و 1370، 1365در هر سه سال مورد بررسي (
سهم عرضه محصوالت سه زير بخش اصلي كشاورزي 
(محصوالت زراعي، باغي و گل، محصوالت دامي و شكار 
و ماهي و ساير حيوانات آبزي) به بخش محصوالت 

، راينها است. بنابي و آشاميدني بيشتر از ساير بخشايغذ
اين سه زير  رود تغيير در توليد محصوالتتظار ميان

ي و ثير بيشتري بر توليد محصوالت غذايبخش تأ
ه هاي اقتصادي داشتآشاميدني در مقايسه با ساير بخش

) نشان 1باشد. همانطوركه ارقام سطر هشتم جدول (
دهد در بين چهار زير بخش كشاورزي، عرضه مي

ي و غذايت دامي و شكار به بخش صنايع محصوال
آشاميدني بيشتر از عرضه سه زيربخش ديگر كشاوزري 

درصد كل  80كه بيش از بطوري ؛به اين بخش است
 ،شود. لذاتوليد محصوالت دامي به اين بخش عرضه مي

ز ارود نوسانات توليد در اين زير بخش بيش انتظار مي
هاي كشاورزي توليد محصوالت غذايي ساير زيربخش

 . پس از آن محصوالتگيردير قرار وآشاميدني تحت تأث
زراعي، باغي و گل، ماهي و ساير حيوانات آبزي و 
- محصوالت جنگل و مرتع از اين حيث به ترتيب در رتبه

  گيرند.هاي بعدي قرار مي
بررسي روند تغييرات عرضه محصوالت كشاورزي بر 

هاي مورد توليد محصوالت غذايي و آشاميدني در دوره
ت كه سهم عرضه محصوالت زراعي، بررسي حاكي از آنس

ي و آشاميدني كاهش يباغي به بخش محصوالت غذا
تواند نمايانگر كاهش پيوند اين دو يافته است كه مي

 Ansari بخش در طول زمان باشد. البته همانطور كه
تواند كند، بخشي از اين كاهش ميبيان مي (2009)

ل كنده در جدوبدليل آن باشد كه محصول برنج پوست
در گروه محصوالت زراعي قرار  1380ستانده سال -داده

 1370و  1365ستانده سال  -داشته ولي در جدول داده
در گروه صنايع غذايي قرار گرفته است. بنابراين، در سال 
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از تحويل شلتوك از بخش زراعت به صنايع  1380
غذايي براي فرآوري و تبديل آن به برنج پوست كنده 

تواند منجر به كوچك ن امر مينظر شده كه ايصرف
زراعي، باغي به بخش  شدن سهم عرضه محصوالت

ي و آشاميدني گردد كه تا حدي مطابق محصوالت غذاي
با واقعيت نيست. روند تغييرات عرضه محصوالت دامي و 
شكار و ماهي و ساير حيوانات آبزي به بخش صنايع 

) در سال 1غذايي وآشاميدني بر اساس ارقام جدول (
مجددا  1380كاهش و در سال  1365نسبت به  1370

شكار  اما اين روند محصوالت دامي و ؛افزايش يافته است
مورد محصوالت دامي و شكار از ثبات بيشتري  در

  برخوردار بوده است. 
- ) نشان مي1همانطوركه مقايسه سطرهاي جدول (

ي و آشاميدني، كه سه يدهد، پس از بخش صنايع غذا
اورزي بيشترين عرضه را به آن زير بخش اصلي كش

اند، مشاركت محصوالت زراعي، باغي و گل بيشتر داشته
در توليد محصوالت دامي و شكار و محصوالت خود اين 
بخش بوده است. محصوالت دامي و شكار نيز بيشتر 
براي توليد محصوالت خود اين بخش، محصوالت زراعي، 

اده باغي و گل و منسوجات، پوشاك وچرم مورد استف

كه ماهي و ساير حيوانات آبزي اند؛ در حاليقرار گرفته
عرضه بيشتري به بخش ساير خدمات و خود بخش 

  است.ماهي و ساير حيوانات آبزي داشته 
 و مرتع جنگل، بخش عرضه) 1( جدول چهارم ستون
دهد كه تا مي نشان هابخش ساير به را آن محصوالت

 ؛زي متفاوت بودههاي كشاورحد زيادي از ساير زير بخش
سهم عرضه محصوالت اين بخش براي  كهبطوري

 در ،توليدات غذايي و آشاميدني ناچيز است. همچنين
 به جنگل محصوالت عرضه هاي مورد بررسيسال طول
 توجهي قابل تغييرات دستخوش اقتصادي هايبخش
 عرضه درصد 78 ،1365 سال در كهبطوري. است شده

 شكار و دامي محصوالت بخش به بخش اين محصوالت
اين سهم كاهش يافته و به ساير  اما باگذشت زمان بوده،
 چوبي، محصوالت و چوب مانندهاي اقتصادي بخش

 و ساختمان پالستيكي، و الستيكي ي،شيمياي محصوالت
 تعلق گرفته است. بنابراين، كاغذي محصوالت و كاغذ

 در تريوسيع مشاركت زمان طي در جنگل محصوالت
 پيدا كرده و اقتصادي هايبخش ساير محصوالت توليد
 هايبخش تعداد با قويتري پيشين پيوند رودمي انتظار

  كرده باشند. برقرار بيشتري (غير ازصنايع غذايي)
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  (ميليون ريال) 1380و  1370،  1365هاي هاي اقتصادي طي سالهاي كشاورزي به ساير بخشعرضه زير بخش - 1جدول 
عنوان  
بخشهاي 

قتصاديا  

جنگل، مرتع، چوبهاي جنگلي و محصوالت  ماهي و ساير حيوانات آبزي محصوالت دامي(خام) و شكار محصوالت زراعي، باغي و گل
 آن

65 70 80 65 70 80 65 70 80 65 70 80 
محصوالت 

زراعي، 
 باغي و گل

1477964 3820774 4280917 269336 437997 345166 0 0 3 2073 154 41 

سهم 
د)(درص  15/37 22/83 23/07 2/90 3/20 1/74 0 0 0/00 0/35 0/03 0/00 

محصوالت 
دامي(خام) 

 و شكار
1945207 4935080 4202395 658954 1288597 2043044 242 1567 0 463449 33332 1132 

سهم 
 29/50 22/65 7/10 9/42 10/32 0/20 0/28 0 78/79 6/74 0/18 20/24 (درصد)
ماهي و 
ساير 
 حيوانات
 آبزي

739 5704 24221 983 8334 30561 13388 179523 50946 37 8 26 

سهم 
 0/03 0/13 0/01 0/06 0/15 11/31 33/07 18/39 0/00 0/00 0/00 0/00 (درصد)
جنگل، 
مرتع، 

چوبهاي 
جنگلي و 
 محصوالت 

80290 17759 29636 9065 974 1669 0 0 0 19213 112 0 

سهم 
 3/26 0/02 0 0 0 0/10 0/15 0/09 0/00 0/00 0 0/83 (درصد)

نفت خام 
و گاز 
 طبيعي

350 151 47905 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

سهم 
 0 0 0 0 0 0 0 0/00 0/25 0 0 0/00 (درصد)

ساير مواد 
 8 0 0 29 0 0 42 0 0 468 43786 159 معدني
سهم 
 0/00 0 0/01 0 0 0/00 0 0 0/00 0/23 0 0/00 (درصد)

محصوالت 
حاصل از 
 توتون و
 تنباكو

55171 51618 221119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

سهم 
 0 0 0 0 0 0 0 0 0/30 1/19 0 0/57 (درصد)

محصوالت 
غذائي و 
 آشاميدني

5539778 7110640 8090997 7927599 11032888 16856702 74326 224851 171688 56 0 528 

سهم 
 0/08 42/50 43/61 85/49 80/71 85/15 62/79 41/42 61/97 0/00 0 57/64 (درصد)
چوب و 

محصوالت 
 چوبي

63 525 1241 0 9 505 0 0 7 82504 392141 186949 

سهم 
 0/00 14/02 79/38 30/44 0 0/00 0/00 0 0 0/00 0 0/00 (درصد)
كاغذ و 

محصوالت 
 كاغذي

63 3684 307 0 0 61 0 0 23 0 0 96287 

سهم 
 15/68 0 0/00 0 0 0/00 0 0 0/02 0/00 0 0/00 (درصد)

محصوالت 
كاني غير 

 فلزي
7 1599 8599 0 0 361 0 0 177 130 0 0 

سهم 
 0 0/06 0/02 0 0 0/00 0 0 0/00 0/04 0 0/00 (درصد)
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  )1(ادامه جدول 
عنوان  
بخشهاي 
  اقتصادي

راعي، باغي و گلمحصوالت ز جنگل، مرتع، چوبهاي جنگلي و  ماهي و ساير حيوانات آبزي محصوالت دامي(خام) و شكار 
 محصوالت

65  70  80  65  70  80  65  70  80  65  70  80  
منسوجات، 
پوشاك و 

 چرم
331474 388709 745870 247279 433384 436743 0 0 54 1019 0 1978 

سهم 
 3/44 (درصد)

  

2/32 4/02 2/66 3/17 2/20 0 0 0/01 0/17 0 0/32 
هاي فرآورده
 0 19 7 0 0 0 527 0 0 0 466 151 نفتي

سهم 
 0/00 (درصد)

  

0/00 0 0 0 0/00 0 0 0/00 0/00 0 0 
محصوالت  

شيميائي، 
الستيكي و 
 پالستيكي

605 199 44829 0 18 425 0 0 72 16699 64804 212975 

سهم 
 0/00 (درصد)

  

0/00 0/24 0 0/00 0/00 0 0 0/02 2/83 13/11 34/68 
صنايع فلزي 

 0 0 0 115 0 0 367 0 0 2131 1671 7 مادر
سهم 

 0 (درصد)
  

0/00 0/01 0 0 0/00 0 0 0/04 0 0 0 
محصوالت 
فلزي ساخته 
شده، ماشين

آالت و 
 ابزار كار

278 1954 6586 0 0 754 0 0 361 18 3069 0 

سهم 
 0/00 (درصد)

  

0/01 0/03 0 0 0/00 0 0 0/13 0/00 0/62 0 

 0 0/040 0 109 0 0 0 5 0 5662 3783 19173 انرژي
سهم 

 0/03 (درصد)
  

0/11 0/03 0 0 0 0 0 0/03 0 0 0 
 102976 2 26 0 0 0 0 0/144 47845 169580 3840 0 ساختمان

سهم 
 0/49 (درصد)

  

1/01 0/02 0 0 0 0 0 0 0/00 0/00 16/76 
خدمات 

سات موس
 مالي و پولي

326 1934 4381 0 0/05 0 0 0 0 0 0/43 0 

سهم 
 0/00 (درصد)

  

0/01 0/02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ساير 
 خدمات

126004 196739 785678 159024 466727 78773 30397 136788 53423 2955 351 11149 
سهم 

 1/31 (درصد)
  

1/17 4/23 1/71 3/41 0/39 25/68 25/20 19/28 0/50 0/07 1/81 
 614054 493977 588192 277034 542730 118355 19795705 13668936 9272243 18550106 16728437 9610274 جمع عرضه

سهم 
 100 (درصد)

  

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

  هاي تحقيقمأخذ: يافته
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نتايج برآورد اثر تغييرات توليد محصوالت چهار  -ب
بخش كشاورزي بر توليد محصوالت غذايي و  زير

  آشاميدني
ير ) نتايج تأثير تغيير در توليدات هر ز2در جدول (

بخش اقتصادي ديگر بر مبناي  19بخش كشاورزي بر 
اي ه) در سال9الگوي عرضه محور با استفاده از رابطه (

ر منظور مقايسه دركنار يكديگبه  1380و  1370، 1365
 عدد مندرج در سطر ،عنوان مثالهقرار گرفته است. ب

دهد كه در سال دوم و ستون اول اين جدول نشان مي
افزايش (كاهش) توليدات محصوالت زراعي، باغي  1365

غير  دليل اثرات مستقيم وهريال، ب 1000و گل به ميزان 
مستقيم، منجر به افزايش (كاهش) توليد محصوالت 

- رقم براي سالگردد. اين ريال مي 180دامي به ميزان 

ريال  130و 210به ترتيب معادل  1380و  1370هاي 
) كه حاصل جمع ارقام هر 2باشد. سطر آخر جدول (مي

ير زستون است، مقدار اثر كل تغيير در توليد هر يك از 
هاي كشاورزي را در سال مورد نظر بر توليد كل بخش

ده دهد كه بيان كنناقتصاد (غير از خود بخش) نشان مي
هاي هاي كشاورزي با ساير بخشند پيشين زير بخشپيو

  باشد.اقتصاد مي
هر سه سال مورد  در )،2( جدول ارقام اساس بر

 غذايي محصوالت ) بخش1380و 1370، 1365بررسي (
ر تحت تأثير تغيير د هابخش ساير بيش از آشاميدني و

توليد محصوالت سه زير بخش اصلي كشاورزي 
گل، محصوالت دامي و شكار (محصوالت زراعي، باغي و 

مر اگيرد كه اين و ماهي و ساير حيوانات آبزي) قرار مي
خش هاي نامبرده با بپيشين قوي زيربخش بيانگر ارتباط

هاي صنايع غذايي و آشاميدني نسبت به ساير بخش
ن ) كه نشا1اقتصادي است. اين نتيجه با ارقام جدول (

صلي سهم عرضه محصوالت سه زير بخش ا"داد مي
ي و آشاميدني بيشتر يكشاورزي به بخش محصوالت غذا

  تطابق دارد. ، كامالً "ها استاز ساير بخش
 جدول اول سطر هشتم در سه ستون ارقام اساس بر

 واحد 1000 با افزايش (كاهش) ،1365در سال  )،2(
  و غذايي محصوالت توليد باغي، و زراعي محصوالت توليد

 انميز به و غير مستقيم،آشاميدني بدليل اثرات مستقيم 
اما همچنان كه . يابدمي افزايش (كاهش) واحد 600

هاي -سال طول در شود ميزان اين ارتباطديده مي
است. البته بخشي از اين  يافته كاهش 1380و  1370

 زيرا همانطور كه بيان ؛كاهش ممكن است واقعي نباشد
 ستانده-داده جدول در كندهپوست برنج محصول شد،
 ولي داشته قرار زراعي محصوالت گروه در 1380 سال
 گروه در 1370 و 1365 سال ستانده - داده جدول در

 به رمنج توانداين امر مي. است گرفته قرار غذايي صنايع
 باغي و زراعي محصوالت توليد در تغيير اثر شدن كوچك

 گردد كه 1380در سال  غذايي محصوالت توليدات بر
 رارقام مربوط به همين سطر د .نيست واقعيت با مطابق

 سه ستون دوم جدول مذكور حاكي از آن است كه با
 شكار، و دامي محصوالت توليد ريال 1000 افزايش

 ريال 690 ميزان به آشاميدني و غذايي محصوالت
 همانطور كه مشاهده. كندمي تجربه را توليد افزايش

ه شود ميزان اين اثرگذاري در هر سه سال ثابت بودمي
دهد كه نيز نشان مي )2( است. سه ستون سوم جدول

 رساي و ماهي توليد افزايش ريال 1000 با 1365 سال در
 به آشاميدني و غذايي محصوالت توليد آبزي، حيوانات
ر دمقدار اين اثر  .يافت خواهد افزايش ريال 78 ميزان
يافته ولي  كاهش 1380افزايش و در سال  1370سال 

  .است بيشتر 1365 باز هم نسبت به سال
 اثر محاسبه نتايج )، سه ستون آخر2( جدول در
 ساير بر مرتع را و جنگل محصوالت توليد در تغيير
 بر اساس اين ارقام، در .دهدنشان مي اقتصاد هايبخش
 آشاميدني پس از و يايغذ محصوالت 1365 سال

 تغيير پذيري را ازبيشترين تأثير شكار و دامي محصوالت
در دو سال بعد،  اما. دارد مرتع و جنگل خشب در توليد

كه نوسانات توليد در طوريهمتفاوت است ب اثرات كامالً 
بخش جنگل و مرتع اثر كمي بر توليدات صنايع غذايي و 
آشاميدني داشته و در عوض بيشترين تأثيرگذاري را بر 

 چوبي، محصوالت محصوالت و چوب هايبخش
 ساير و اختمانس پالستيكي، و الستيكي ي،شيمياي
  . دارد خدمات
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حور در وي عرضه مهاي اقتصادي بر مبناي الگاثر افزايش توليد محصوالت چهار زير بخش كشاورزي بر توليد ساير بخش - 2جدول 
 1380و  1370، 1365هاي سال

  هاي تحقيقمأخذ: يافته
  

عنوان بخشهاي   رديف
 اقتصادي

محصوالت زراعي، باغي و 
 گل

محصوالت دامي(خام) و 
 شكار

حيوانات ماهي و ساير 
 آبزي

جنگل، مرتع و محصوالت 
 آن

6513 7013 8013  6513 7013 8013 6513 7013 8013 6513 7013 8013 

محصوالت زراعي،   1
 باغي و گل

- - - 0/025 0/029 0/019 0/000 0/000 0/001 0/036 0/046 0/081 

محصوالت   2
 دامي(خام) و شكار

0/18 0/21 0/13 - - - 0/004 0/006 0/008 0/79 0/066 0/042 

ماهي و ساير   3
 حيوانات آبزي

0/001 0/001 0/002 0/001 0/002 0/003 - - - 0/00 0/006 0/002 

 و جنگل، مرتع  4
 چوبهاي جنگلي 

0/007 0/001 0/001 0/002 0/000 0 0/000 0 0 ‐ ‐ - 

نفت خام و گاز   5
 طبيعي

0/000 0/000 0/001 0/000 0/000 0/000 0 0/000 0/000 0/000 0/001 0/004 

 0/004 0/003 0/001 0 0/000 0 0/000 0/000 0/000 0/001 0/000 0/000 ساير مواد معدني  6

محصوالت حاصل از   7
 توتون و تنباكو

0/004 0/002 0/002 0/000 0 0/000 0 0 0 0/000 0/000 0/000 

محصوالت غذائي و   8
 آشاميدني

0/60 0/44 0/30 0/69 0/69 0/69 0/078 0/14 0/10 0/560 0/076 0/10 

چوب و محصوالت   9
 چوبي

0/001 0/001 0/000 0/001 0/000 0/000 0 0/000 0 0/14 0/51 0/22 

كاغذ و محصوالت   10
 كاغذي

0/000 0/001 0/000 0/000 0/001 0/001 0/000 0/000 0/000 0/001 0/002 0/14 

محصوالت كاني غير   11
 فلزي

0/001 0/001 0/001 0/001 0/001 0/001 0/000 0/000 0/000 0/003 0/014 0/030 

منسوجات، پوشاك   12
 و چرم

0/047 0/034 0/026 0/035 0/044 0/022 0/001 0/004 0/000 0/041 0/043 0/065 

 0/009 0/001 0/001 0/000 0/000 0 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 هاي نفتيفرآورده  13

14  
محصوالت  

تيكي شيميائي، الس
ك ال

0/004 0/002 0/005 0/004 0/003 0/005 0/000 0/001 0/001 0/039 0/12 0/31 

 0/020 0/006 0/000 0/000 0/000 0/000 0/002 0/001 0/000 0/002 0/001 0/000 صنايع فلزي مادر  15

16  
محصوالت فلزي 

ساخته شده، 
 آالت و ابزارماشين

0/004 0/003 0/006 0/004 0/004 0/006 0/000 0/002 0/003 0/018 0/048 0/16 

 0/009 0/004 0/001 0/000 0/000 0/000 0/001 0/001 0/006 0/001 0/001 0/001 انرژي  17
 0/27 0/31 0/092 0/002 0/003 0/001 0/005 0/005 0/005 0/005 0/009 0/008 ساختمان  18

خدمات موسسات   19
 مالي و پولي

0/000 0/001 0/000 0/000 0/001 0/000 0 0/000 0/000 0/000 0/002 0/007 

 0/27 0/14 0/10 0/040 0/088 0/036 0/065 0/078 0/077 0/051 0/048 0/070 ساير خدمات  20
 1/788 1/425 1/839 0/164 0/252 0/124 0/824 0/862 0/851 0/549 0/768 0/939 پيوند پيشين كل
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هاي كشاورزي از نظر ر بخشمقايسه بين زي
آشاميدني در  و ييغذا تأثيرگذاري بر توليد محصوالت

هر سه سال مورد بررسي گوياي آنست كه گر چه 
 باغي، تغييرات توليد در سه زيربخش محصوالت زراعي و

د محصوالت دامي و شكار و ماهي و حيوانات آبزي، تولي
ها محصوالت غذايي و آشاميدني را بيش از ساير بخش

ن ها يكسادهد، اما ميزان اثرگذاريتحت تأثير قرارمي
 كه تغييرات توليد محصوالت دامي برطوريهب ؛نبوده

- توليد محصوالت غذايي و آشاميدني بيش از ساير بخش

ز اها بوده و از ثبات بيشتري برخوردار بوده است. پس 
آن تغيير در توليد محصوالت زراعي و باغي بيشترين 

 بر توليدات محصوالت غذايي و آشاميدني اثرگذاري را
. داشته كه اين اثرگذاري در طي زمان كاهش يافته است

ات ليدتأثير نوسانات در توليد ماهي و ساير آبزيان بر تو
محصوالت غذايي و آشاميدني كمتر از دو بخش ديگر 

  بوده اما طي زمان افزايش يافته است. 
 از كه پسدهد ) نشان مي2نگاه اجمالي به جدول (

تغييرات توليد  آشاميدني، و غذايي محصوالت بخش
 شكار و دامي محصوالت توليد محصوالت زراعي و باغي،

كه دهد درحاليرا بيشتر از سايرين تحت تأثير قرار مي
تغييرات توليد محصوالت دامي و شكار و ماهي و ساير 
آبزيان نيز بر توليد ساير خدمات اثرگذاري بيشتري دارد. 

دست آمده براي پيوند هبا توجه به مقادير ب ،نينهمچ
توان چنين استنباط ) مي2پيشين در سطر آخر جدول (

كرد كه در زير بخش محصوالت زراعي و باغي پيوند 
هاي مورد بررسي روند كاهشي داشته كه پيشين در سال

عمدتًا ناشي از كاهش پيوند پيشين با بخش صنايع 
 بخش پيشين پيوندكل  غذايي بوده است. ميزان

 1370 سال در هابخش ساير با شكار و دامي محصوالت
 سال در اما داشته افزايش ناچيزي 1365 سال به نسبت
اين روند كاهشي با توجه به ثابت  كه يافته كاهش 1380

غذايي، بيشتر از كاهش بودن ميزان پيوند با بخش صنايع
پيوند پيشين محصوالت دامي و طيور با دو گروه 

حصوالت زراعي و باغي و منسوجات و پوشاك حاصل م
 حيوانات ساير و ماهي پيشين شده است. كاهش پيوند

 از 1380و افزايش آن در سال  1370آبزي در سال 
 و آشاميدني و غذايي محصوالت با پيشين پيوند تغيير
 آخر سه ستون سطر در .است كرده پيروي خدمات ساير

پيوند پيشين بخش كل  كه شودمي مشاهده )2جدول (
 1365نسبت به سال  1370جنگل و مرتع در سال 

كاهش يافته كه عمدتاً به تبع كاهش پيوند پيشين با 
با  1380اما اين پيوند در سال  ،بخش صنايع غذايي بوده

افزايش مواجه شده كه دليل آن افزايش پيوند پيشين با 
  هاي  اقتصادي بوده است.  تعداد قابل توجهي از بخش

 هاتيجه گيري  و پيشنهادن

 بررسي حاضر مطالعه از همانطوركه بيان شد هدف
 زير تفكيك به كشاورزي بخش در توليد تغييرات تاثير
 آشاميدني و غذايي و صنايع توليدات بر آن هايبخش

 اين به. بوده است پيشين صنايع ساير مقايسه آن با
 - داده جدول بر مبتني گش محور عرضه الگوي از منظور
 وندر بررسي براي ،عالوههب. است شده گرفته بهره ستانده
 سه در غذايي صنايع بر كشاورزي بخش تغييرات تاثير
 ،1365 هايسال ستانده -داده جداول از گذشته دهه

  . است شده استفاده 1380 و 1370
 در تغيير دست آمدههب بر اساس نتايج ،كليطورهب
و  زراعي صوالتكشاورزي (مح بخش اصلي سه زير توليد
كه  آبزيان) پرورش و طيور و دامي محصوالت باغي،

ها و هاي مورد نياز بخشمنجر به تغيير در عرضه نهاده
محصوالت  شود، توليدصنايع مرتبط با كشاورزي مي

غذايي و آشاميدني را به مقدار قابل توجه و بيش از ساير 
 كه اثر تغييردهد؛ بطوريها تحت تاثير قرار ميبخش

توليد در زير بخش كشاورزي بر توليد محصوالت غذايي 
و آشاميدني در مورد بخش دام و طيور و زراعت و 
باغباني نزديك به ده برابر و در مورد بخش شيالت 

دو برابر اثري است كه تغيير توليد در اين  تقريباً 
 توليد كاهش ،ها بر بخش ساير خدمات دارد. لذازيربخش

- واسطه نهاده عرضه منجر به كاهش ها،بخش اين زير در

غذايي  بويژه صنايع پيشين بخش كشاورزي صنايع به اي
. سازدو توليد در اين بخش را با مخاطره مواجه مي شده

- هاي كشاورزي ميبرعكس، افزايش توليد در زيربخش

تواند موجب رونق در توليد محصوالت غذايي و 
ه در آشاميدني شود كه سبب افزايش خلق ارزش افزود

با  شودمي پيشنهاد شود. بنابراين،بخش كشاورزي مي
 وري،بهره افزايش قبيل از مناسب هايسياست اعمال

 هايسيستم از استفاده خشكي، به مقاوم بذور از استفاده
آفات  و هابيماري به ابتال خطر از پيشگيري نوين، آبياري
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 كشاورزي هايبخش زير در توليد كاهش از امكان تا حد
- شود و موجبات توسعه توليد در اين زيربخش لوگيريج

 با ناگهاني مواجهه صورت در ،همچنين. ها مهيا گردد
 اين كه آنجا از كشاورزي، محصوالت توليد كاهش

 هايبخش توليد در ايواسطه نهاده عنوانهب محصوالت
 واردات جايبه شودتوصيه مي ؛شوندمي استفاده وابسته

 انجام خام محصوالت واردات شده، فرآوري محصوالت
- هب. دهند ادامه خود فعاليت به پيشين صنايع تا گيرد
 و باغ و زراعت بخش در توليد كاهش با مثال عنوان
 به باغي، و زراعي شده فرآوري محصوالت توليد كاهش
 باغي، و زراعي شده فرآوري محصوالت واردات جاي

  .گيرد صورت باغي و زراعي خام محصوالت واردات
 كشاورزي بخش توليد اثر تغييرات روند تايج بررسين

 طول در كه دهدمي نشان اقتصادي هايبخش ساير بر
 هايزيربخش پيشين پيوند بررسي، مورد هايسال

 مورد در اقتصاد كل با و غذايي صنايع بخش با كشاورزي
 بخش زير مورد در و افزايش آبزيان ساير و ماهي بخش

 در كهدرحالي ؛است بوده تثاب طيور و دامي محصوالت
(زراعت و باغداري و  كشاورزي هايبخشزير ساير

كاهش در پيوند . است يافته كاهش پيوند جنگداري) اين
پيشين دو بخش آخر، بدان معناست كه يا اين 
محصوالت به صورت خام و فرآوري نشده مورد استفاده 

ها اند يا اينكه رشد صنايع پيشين اين بخشقرار گرفته
هاي غذايي) همگام با رشد زيربخش(عمدتاً صنايع

 كه است معني بدان است. اين كشاورزي پيش نرفته
 هايبخش زير به وابسته صنايع توسعه توجه به عدم

 هازيربخش اين توليد تواندمي باغ، و زراعت مانند مهمي
شود با پيشنهاد مي ،سازد. بنابراين روبرو مخاطره با را

ها ذاري در صنايع پيشين اين زيربخشگافزايش سرمايه
بويژه صنايع فرآوري محصوالت زراعي و باغي و جنگل، 

ها، ضمن جلوگيري از كاهش پيوند پيشين اين زير بخش

نيز رشد اقتصادي  ،موجبات رشد ارزش افزوده و درنتيجه
فراهم بيش از پيش  از طريق فرآوري محصوالت خام

  .دگرد

هاي ت توليد در زيربخشمقايسه تأثير تغييرا نتايج
 كشاورزي بر توليد محصوالت غذايي و آشاميدني حاكي

شكار بيش از ساير  و دام كه زير بخش است آن از
توليدات محصوالت غذايي و  هاي كشاورزيزيربخش

 بخش تريندهد و عمدهمي آشاميدني را تحت تأثير قرار
بخش صنايع غذايي و  اينهاده نيازهاي تأمين در

اما واقعيت آنست كه بخش  شود.مي محسوب نيآشاميد
اعظمي از عرضه محصوالت دامي به بخش صنايع غذايي 

بخش عمده عرضه  ،عنوان مثالباشد. بهبابت فرآوري نمي
بندي بسته دام زنده به اين بخش جهت كشتار و نهايتاً

توان چنين استنباط نمود نمي ،باشد. بنابراينگوشت مي
بخش دام بيش از زير بخش زراعت  زيررشد و توسعه كه 

 توليد محصوالت غذايي ورشد و باغداري موجبات 
كند، چرا كه محصوالت زراعي و آشاميدني را فراهم مي

لذا توصيه  باشد.باغي داراي پتانسيل فرآوري باالتري مي
گذاري در صنايع فرآوري شود با افزايش سرمايهمي

رشد ل در جهت محصوالت زراعي و باغي، از اين پتانسي
توليد محصوالت اين زير بخش، افزايش ارزش افزوده و 

اين، تفاوت در  رشد اقتصادي بهره گرفت. عالوه بر ،نهايتاً 
هاي مختلف كشاورزي بر گذاري زيربخشميزان تاثيري
محصوالت غذايي و آشاميدني اين واقعيت را  بخش توليد
هاي كند كه صنايع فراوري مرتبط با زيربخشبازگو مي

مختلف به يك اندازه توسعه نيافته است. لذا، پتانسيل 
ها وجود دارد. گذاري در اين زمينهخوبي براي سرمايه

گذاري هم هاي سرمايهبرداري از چنين پتانسيلبهره
براي خلق ارزش افزوده بيشتر و هم براي كاهش 
ضايعات در بخش كشاورزي و هم افزايش اشتغال در 

  شود. وده و توصيه ميكشور بسيار مفيد ب
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