
 2-21های / صفحه3/ شماره 8/ جلد  اقتصاد کشاورزی

 

در بخش  اشتغال و صادرات رابطه بین رشد،بررسی 

 کشاورزی ایران
 مجتبي مجاوریان، امیرمنصور طهرانچیان و زینب پورصفر1
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 چکیده
ران است. ایرشد اقتصادی، صادرات و اشتغال در بخش کشاورزی سه متغیر بین بررسی رابطه  پژوهش،ف از این ده

موجب انتخاب  یاد شدهاستفاده شده است. رابطه همزمان سه متغیر  6431-09زمانی برای این منظور از آمار سری
دست آمده نشانگر، تاثیرپذیری رشد بخش کشاورزی از نتایج بهد. ش 3SLSبرآوردگرسیستم معادالت همزمان و 

 دست آمده یک درصد افزایش در رشدهنتایج ب پایهباشد. بر تولید و سرمایه می هایاملوری عاشتغال و بهرهرشد 
د. در تابع شودرصد رشد در تولید کشاورزی می 85/9و  43/9، 4/9وری به ترتیب موجب اشتغال، سرمایه و بهره

این بخش اثر معناداری نشان ندادند. در مقابل واقعی  درشد اشتغال هیچکدام از متغیرهای رشد کشاورزی و دستمز
درصد  6/9دار و مثبت بر اشتغال کشاورزی دارد. یک درصد رشد در سرمایه موجب سرمایه و صادرات تاثیر معنی

ال را افزایش دهد. در تابع درصد اشتغ 93/9تواند شود. یک درصد رشد در صادرات کشاورزی میدر رشد اشتغال می
ادی در پیشنه داری را نشان ندادند که با توجه به انتخاب متغیرهایاغلب متغیرها رابطه معنی صادرات کشاورزی

آمده برای ت دسهنتایج ب پایهبر بینی کرد.زا بودن صادرات کشاورزی ایران را پیشتوان بروننظریات اقتصادی، می
رشد  . اینآیدشمار میبهترین راهکار ن مهموری به عنواافزوده کشاورزی، تمرکز بر رشد بهرهباال بردن رشد ارزش

رشد  ی از رشد تولید بهعدم وجود رابطه علّدست آید. هجدید ب فناوریآموزش تولیدکنندگان و ترویج  باتواند می
صادرات کشاورزی کشور، راهکارهای بازاریابی اهمیت بیشتری  قابلیتکردن اجرایی دهد برای صادرات نشان می

 .نسبت به راهکارهای تولیدی دارد

 JEL:Q10،F16،Q17،O47بندی طبقه
 کشاورزی، اشتغال، صادرات کشاورزی، رشدهای کلیدی:واژه

  

                                                 
 گاه مازندراندانشاستادیار و عضو هیئت علمي ،دانشیار و عضو هیئت علمي دانشگاه منابع طبیعي و كشاورزي ساريبه ترتیب؛  1

 دانشگاه عالمه محدث نوريارشد اقتصاد  و كارشناس
Email: mmojaverian@yahoo.com 
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 مقدمه 

 هاياملباشد كه شناخت عهاي اقتصادي مهم در كشور ميبخش كشاورزي به عنوان یکي از بخش

اهمیت خاصي است )اسماعیلي و حسن پور كاشاني،  داراي مؤثر بر رشد و توسعه این بخش

هاي صنعت و معدن و نسبت باالي بخش كشاورزي در مقایسه با بخشبه (. درجه كاربري 1831

هاي صادرات، فراهم آوري برخي داده از راهامکان كسب درآمد ارزي  بنابراین توان اشتغالزایي،

ها ر بخشگیدستاده  خدمات و نیز ایجاد بازاري براي هاي صنعت واز به ویژه براي بخشمورد نی

این، عالوه بر (. 1831)طهرانچیان،  از جمله دالیل اهمیت بخش كشاورزي در اقتصاد ملي هستند

باشد و افزایش سهم صادرات غیر از مباحث مهم اقتصادي در ایران، موضوع صادرات غیر نفتي مي

هاي توسعه اقتصادي كشور مطرح است كه در این میان عنوان یک هدف عمده در برنامه نفتي به

اي در صادرات غیر نفتي داشته و صادرات این بخش صادرات محصوالت كشاورزي نقش عمده

(. این سه متغیر 1831ثبات بیشتري است)مقدسي و علي شاهي،  داراي هاي دیگرنسبت به بخش

، اشتغال)بیکاري( و صادرات بخشي از مباحث مهم اقتصاد كالن و كالن یعني، رشد اقتصادي

كه در حالي(. 1831)خالدي و همکاران، آیند شمار ميبههاي اقتصادي كشورها ها و برنامهسیاست

طور جداگانه بررسي كردند و این امر اثرات غیر مستقیم ها بررابطه این سه متغیر  هاپژوهشاغلب 

 به از این مطالعه بررسي رابطه این سه متغیر در بخش كشاورزي ایران هدفدهد؛را نشان نمي

 است.طور همزمان

( با استفاده از آزمون علیت گرنجر به بررسي رابطه علیت گرنجري بین رشد بخش 6001كاتیلگو)

پرداخت. نتایج نشان  1791-6006كشاورزي و رشد اقتصادي شمال كشور قبرس در دوره زماني 

در  (6011) راي ها موجود است.از رشد اقتصادي به رشد كشاورزي در تمام وقفهداد كه علیت 

 1796-98هاي هاي ساالنه سالداده برابراي به بررسي رایطه بین صادرات و رشد اقتصادي مقاله

اقتصادسنجي و آزمون علیت گرنجر پرداخت.  هايروشدر كشور هندوستان از  6010-11تا 

هاي یک استراتژي رشد ناشي از صادرات را در هندوستان شناسایي ريبرتدست آمده نتایج به

( به بررسي نقش صادرات و رشد اقتصادي كشور نیجریه با استفاده 6018كرد.سانتوس و موسه)

پرداختند. نتایج نشان  1790-6007دوره  درچارچوب تصحیح خطا،  برابراز آزمون علیت گرنجر 

صادرات به سمت رشد اقتصادي وجود دارد و فرضیه صادرات از سویه داده است كه رابطه یک 

 كند.عامل رشد اقتصادي را در كشور نیجریه اثبات مي
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مربوط به بخش كشاورزي و  1810-38زماني آمار سري با استفاده از (1831) خالدي و همکاران

وط به )شامل سه معادله رشد اقتصادي، اشتغال و صادرات مرب با كمک یک دستگاه معادالت

 و موثر بر رشد اقتصادي بخش كشاورزي، اشتغال و صادرات آن هاياملررسي عكشاورزي( به ب

نشانگر تاثیرپذیري رشد  دست آمدهبه. نتایج ندها پرداختهمچنین رابطه موجود در بین آن

تولید، تاثیرپذیري  هاياملوري عاقتصادي بخش كشاورزي از اشتغال موجودي سرمایه و بهره

از موجودي سرمایه و صادرات كشاورزي و همچنین تاثیرپذیري صادرات كشاورزي از  اشتغال

هاي ارزي و حمایتي رشد بخش كشاورزي، شاخص نسبي قیمت صادرات كشاورزي و سیاست

به بررسي افزایش میزان صادرات غیرنفتي و  پژوهشيدر  (1831) فر و خاكپورمحنت باشد.مي

هاي اقتصادسنجي به روش ( با استفاده از مدل1811-33دوره )در تاثیر آن بر رشد اقتصادي 

دست آمده نشان داد كه رابطه مثبت و معناداري بین حداقل مربعات معمولي پرداختند. نتایج به

 (1870) عادلي و دهنويمهدوي افزایش صادرات غیرنفتي و رشد اقتصادي در كشور وجود دارد.

انلي انباشتگي پآزمون ریشه واحد پانلي،هم مانندتصادسنجي اق هايروشبا استفاده از جدیدترین 

و علیت پانلي، رابطه علیت بین رشد اقتصادي و صادرات براي دو گروه از كشورها یعني كشورهاي 

مورد بررسي قرار دادند. بر  1731-6001دوره زماني  درOECDدر حال توسعه و كشورهاي عضو 

حال توسعه تنها در بلندمدت و در ر كشورهاي دردرات دبرخي از نتایج تحقیق، توسعه صا پایه

 تواند باعث رشد اقتصادي شود.مدت ميدر بلندمدت و كوتاه OECDكشورهاي عضو

 روش تحقیق
در بخش كشاورزي و با كمک یک  1811-70زماني ، با استفاده از آمار سريپژوهشدر این 

صادرات مربوط به كشاورزي(، نوع مجموعه معادالت)شامل سه معادله رشد اقتصادي، اشتغال و 

موجود در بین سه متغیر رشد اشتغال، رشد اقتصادي و رشد صادرات در بخش  هايهابطر

آماري  ابع رسميگیرد. آمار و اطالعات مورد نیاز از منكشاورزي ایران، مورد بررسي قرار مي

آوري شد. براي برآورد (گردگمرک ج.ا.ایران و همچنین مركز آمار ایران ،بانک مركزيكشور)

دست بهشود و به منظور اطمینان از نتایج استفاده مي 3SLSبرآوردگرهاي اقتصادسنجي از مدل

زماني، قطري هاي اقتصادي مورد نیاز یعني ایستایي، اریب همهاي برآوردي، آزمونآمده از مدل

ر ورزي به شکل زیشود. معادالت رشد اقتصادي، اشتغال و صادرات كشابودن و تشخیص انجام مي

 اند.استخراج شده
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 بخش کشاورزیمعادله رشد  -الف

باشد. مي هاي تولیدوري عاملكار و سرمایه و بهرهبنابر مباني اقتصاد تولید، تولید تابعي از نیروي

ي و سادگي دلیل تفسیرپذیرداگالس براي تصریح تابع استفاده شود )به-كابچنانچه از تابع تولید 

 توان نوشت:گیرد( ميبیشتر مورد استفاده قرار مي

(1) 𝐺𝐷𝑃𝑡
𝐴 = 𝐴𝑡𝐿𝑡

𝛼1𝐾𝑡
𝛼2  

𝐺𝐷𝑃𝑡كه در آن 
𝐴افزوده كشاورزي در زمان ارزشt ،tA  ضریب فناوري و شاخصي براي محاسبه

كار رفته در بخش كشاورزي در زمان كار و سرمایه بهبه ترتیب نیروي tKو t ،tLوري در زمان بهره

t ،1α  2وαهاياملوري كل عشاخص بهرهباشد. كار و سرمایه ميبه ترتیب كشش نیروي 

( محاسبه QIتولید) هاياملافزوده بر شاخص مقداري كل ع، از تقسیم ارزش(TFP)تولید

 .(1831خالدي و همکاران)شودمي

(6) QI= LαKβ 

گیري كامل انجام دیفرانسیل یاد شدهدر تابع تولید از تابع  Aبه جاي  TFPپس از جایگزیني 

 گیرد:مي

(8  ) 

𝐺𝐷𝑃𝑡
𝐴 = 𝐿𝑡

𝛼1𝐾𝑡
𝛼2𝑇𝐹𝑃𝑡

𝛼3 

𝑑𝐺𝐷𝑃𝑡
𝐴 =

𝛿𝐺𝐷𝑃

𝛿𝐿
𝑑𝐿 +

𝛿𝐺𝐷𝑃

𝛿𝐾
𝑑𝐾 +

𝛿𝐺𝐷𝑃

𝛿𝑇𝐹𝑃
𝑑𝑇𝐹𝑃 

𝑑𝐺𝐷𝑃𝑡
𝐴 =

𝛼1𝐺𝐷𝑃𝑡
𝐴

𝐿
𝑑𝐿 +

𝛼2𝐺𝐷𝑃𝑡
𝐴

𝐾
𝑑𝐾 +

𝛼3𝐺𝐷𝑃𝑡
𝐴

𝑇𝐹𝑃
𝑑𝑇𝐹𝑃 

𝑑𝐺𝐷𝑃𝑡
𝐴

𝐺𝐷𝑃𝑡
𝐴 =

𝛼1𝐺𝐷𝑃𝑡
𝐴

𝐺𝐷𝑃𝑡
𝐴

𝑑𝐿

𝐿
+

𝛼2𝐺𝐷𝑃𝑡
𝐴

𝐺𝐷𝑃𝑡
𝐴

𝑑𝐾

𝐾
+

𝛼3𝐺𝐷𝑃𝑡
𝐴

𝐺𝐷𝑃𝑡
𝐴

𝑑𝑇𝐹𝑃

𝑇𝐹𝑃
 

𝑑𝐺𝐷𝑃𝑡
𝐴

𝐺𝐷𝑃𝑡
𝐴 /𝑑𝑡 = 𝛼1

𝑑𝐿

𝐿
/𝑑𝑡 + 𝛼2

𝑑𝐾

𝐾
/𝑑𝑡 + 𝛼3

𝑑𝑇𝐹𝑃

𝑇𝐹𝑃
/𝑑𝑡 

GDṖ t
A = 𝛼1�̇�𝑡 + 𝛼2𝐾�̇�+𝛼3𝑇𝐹𝑃̇ 𝑡 + 휀1𝑡 

 معادله اشتغال-ب

(، اگر تولید كل و عامل سرمایه را بتوان از روابطي 1897بر اساس شیوه كالین)جعفري هرندي، 

بت داگالس نس -توان از طریق نرمالیزه كردن تابع كابدیگر در مدل معین ساخت، به سهولت مي

استخراج كرد. سادگي، تفسیرپذیري تعداد پارامترهاي كمتر با كار را كار، معادله نیرويبه نیروي

و دستمزد ترین دلیل انتخاب این تابع است.سرمایههاي محدود در دسترس مهمتوجه به داده

زاي سمت راست معادله است. كشاورزي متغیر درونGDPزا بوده و رشد متغیرهاي برون)واقعي( 

 ود.شصادرات نیز در معادله مربوط به اشتغال قرار داده ميبه منظور بررسي آثار صادرات، متغیر 
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(1) 𝐿𝑛𝐿t
A = 𝛽𝟎 + 𝛽1𝐿𝑛𝐾𝑡

𝐴 + 𝛽2𝐺𝐷𝑃𝑡
𝐴̇ + 𝛽3𝑊𝑎𝑔𝑒𝑡

𝐴 + 𝛽4𝐿𝑛𝑋𝑡
𝐴 + 휀2𝑡 

 صادرات کشاورزی تابع-ج

مانند تولید ناخالص داخلي،شاخص نسبي  هایيامل( متاثر از عAXصادرات محصوالت كشاورزي)

 .قیمت كاالهاي صادراتي و صادرات سال گذشته در نظر گرفته شد

(1) 𝐿𝑛𝑋t
A = 𝛿𝟎 + 𝛿𝟏𝐺𝐷𝑃𝑡

𝐴̇ + 𝛿𝟐𝐿𝑛𝑃𝑋𝑡
𝐴 + 𝛿𝟑𝐿𝑛𝑋𝑡−1

𝐴 + 휀3𝑡  

(1) PX = [ 
Px( $ ).eR

Pg
] 

قیمت دالري كاالهاي  ( $ )Px.دهد(، شاخص نسبي قیمت كاالهاي صادراتي را نشان مي1معادله )

سیستم معادالت تحقیق  اینبنابرباشد. قیمت كاالهاي داخلي ميPg، رسمي نرخ ارز eRصادراتي،

 عبارتند از

(9) 
GDṖ t

A = 𝛼1�̇�𝑡 + 𝛼2𝐾�̇�+𝛼3𝑇𝐹𝑃̇ 𝑡 + 휀1𝑡  

𝐿𝑛𝐿t
A = 𝛽𝟎 + 𝛽1𝐿𝑛𝐾𝑡

𝐴 + 𝛽2𝐺𝐷𝑃𝑡
𝐴̇ + 𝛽3𝑊𝑎𝑔𝑒𝑡

𝐴 + 𝛽4𝐿𝑛𝑋𝑡
𝐴 + 휀2𝑡 

𝐿𝑛𝑋t
A = 𝛿𝟎 + 𝛿𝟏𝐺𝐷𝑃𝑡

𝐴̇ + 𝛿𝟐𝐿𝑛𝑃𝑋𝑡
𝐴 + 𝛿𝟑𝐿𝑛𝑋𝑡−1

𝐴 + 휀3𝑡  
𝐺𝐷𝑃𝐴 كه 

رشد  �̇�𝐴اشتغال در بخش كشاورزي،  رشد�̇�𝐴افزوده بخش كشاورزي، ارزشرشد̇

شاخص نسبي  PXGرشد موجودي سرمایه در بخش كشاورزي، �̇�𝐴صادرات بخش كشاورزي، 

𝑇𝐹𝑃̇قیمت كاالهاي صادراتي و  A كلیه متغیرها د.باشنتولید كشاورزي مي هاياملوري كل عبهره

 به قیمت ثابت انتخاب شد.

 نتایج و بحث
افزوده بخش كشاورزي در طي زمان مورد بررسي، روند رو به ، متغیر ارزش(1) بر اساس نمودار

به روند افزایشي خود دوباره پس از یک كاهش نسبي  1839و  1830هاي رشد داشته و در سال

فت و همواره با ا نداشتهبازگشته است. ارزش صادرات بخش كشاورزي نیز از روند حركتي ثابتي 

داراي  1819-37هاي صادرات كاالهاي كشاورزي و سنتي طي سال و خیزهایي مواجه بوده است.

ر در سال میلیون دال1/1011به  1819میلیون دالر در سال  7/131تغییرات شدیدي بوده واز 

برابر افزایش یافت. سهم كاالهاي كشاورزي وسنتي از كل صادرات  8/69یعني به میزان  1837

درصد در نوسان بوده و پس از كاهش  6/31تا  8/61غیر نفتي نیز در دوره مورد بررسي بین 

 1/71) 1810و افزایش مجدد به حداكثر میزان خود در سال  1811-17هاي شدید در سال

توان به از دالیل این افت و خیزها مياست. گذراندهرا  كاهشيسیده وپس از آن روند درصد( ر



 2313/ 3/ شماره 8اقتصاد کشاورزی/ جلد    6

 

، نام برد. هاجنگ و انقالب در بازه زماني داده مانندهایي قیمت دالر و همچنین بحران نوسان

 ده است.كردوره حفظ در این ن روند افزایشي خود را تعداد شاغال

 
 1431=111افزوده، اشتغال و صادرات بخش کشاورزی های ارزش (روند شاخص1نمودار)

 ههاي یاد شد. نتایج محاسبهده استشوري بخش كشاورزي بیان استخراج بهره ،تحقیق در روش

تواند روي كشاورزي در ایران نوسان زیادي دارد كه ميباشد. رشد بهرهمي( 1)به شرح جدول 

هیجان و اوج هاي اشد. در هر حال در سالریزي بلندمدت براي این هدف بنشانگر عدم برنامه

وري منفي یا پایین بوده است. این نتیجه نشان از رد فرضیه رشد بهره طور عمومانقالب و جنگ به

ي فناورهاي داخلي و خارجي است. به عبارت دیگر گرچه از نظر استقالل كشاورزي ایران از تنش

 طيهایمحیاملفناوري در این بخش به ع اما رشدها است ر بخشگیتر از دتولید مستقلهایاملو ع

وري كشاورزي مربوط به برنامه اول توسعه پس از وابسته است. بهترین دوره از نظر رشد بهره

 جنگ است. پایان

 واحد: درصدتولید در بخش کشاورزی   هایاملوری کل ع(رشد بهره1جدول)
 وري كلبهره سال وري كلبهره سال وري كلبهره سال وري كلبهره سال

1811 1/1 1811 3/1 1891 6/1 1831 1/1 

1811 1/1 1811 1/0 1891 9/0 1831 6/8 

1811 1/11- 1811 0 1891 1/1- 1831 9/1 

1819 9/6- 1819 1/6- 1899 6/9 1839 9/11- 

1813 1/6- 1813 9/1 1893 1/3- 1833 6/1 

1817 8/1- 1817 1/7 1897 1/0 1837 7/1 

1810 3/1- 1890 1/1 1830 1/1- 1870 1/1- 

1811 3/0- 1891 8/9 1831 8/7  

1816 1/6- 1896 3/0- 1836 1/6 

1818 1/0 1898 1/0- 1838 9/1- 

 هاي تحقیق: یافتهنبعم



 7...صادرات بررسی رابطه بین رشد، اشتغال و

 

 

فولر ها با استفاده از آزمون ریشه واحد دیکيها، مانایي دادهزماني دادهبا توجه به ماهیت سري

 (نشان داده شده است.6)یافته انجام گرفت. نتایج در جدول تعمیم

 (بررسی مانایی متغیرهای تحقیق2جدول)

 مانا / نامانا آمارة آزمون سطح معناداري مرتبه تفاضل متغیر

 I(0) مانا  -371/9 0000/0 در سطح  رشد ارزش  افزوده 

 I(0) مانا -877/6 0197/0 در سطح رشد سرمایه

 I(1) مانا -788/1 0001/0 اولین تفاضل رشد اشتغال

 I(0) مانا -119/8 0007/0 در سطح شاخص قیمترشد

 I(0) مانا -810/1 0000/0 در سطح بهره وري

 I(0) مانا -661/1 0003/0 در سطح رشد صادرات

 هاي تحقیق: یافتهنبعم

متغیرها در سطح ر گید اشتغال با تفاضل مانا بوده و درششود متغیر همانطور كه مالحظه مي

 باشند.مانا مي

د. نتایج در جدول استفاده ش براي درک نیاز به دستگاه معادالت همزمان از آزمون اریب همزماني

كه ضریب جمله پسماند در هر سه معادله موجود در سیستم ارئه شده است. با توجه به این (8)

دار شده است،هر سه معادله داراي اریب همزماني هستند.وجود اریب همزماني فرض معني

توان از روش برآورد، این معادالت را نمي برايكند. بنابراین را نقض مي0i,xicov(u=(كالسیک 

 حداقل مربعات معمولي و به صورت معادالت مستقل در نظر گرفت.

 مزمانی سه معادلهاز آزمون اریب ه دست آمدهبه(نتایج 4جدول)

 سطح معني داري انحراف معیار ضریب جمله پسماند

 0106/0 110/0 816/0 معادله اول

 0111/0 086/0 119/0 معادله دوم

 0061/0 011/0 107/0 معادله سوم

 هاي تحقیقمنبع:یافته

ست الزم ا ايسیستمي و تک معادله برآوردگرهايمناسب از بین  برآوردگربه منظور انتخاب نوع 

 .دشوبه صورت زیر،محاسبه مي 𝛌آزمون قطري بودن انجام گیرد. ضریب همبستگي و آماره 

مربوط به معادله اول 𝜆1 = 𝑛 ∑ ∑ 𝑟𝑖𝑗
2 = 2.04

𝑖−ℎ

𝑗=1

𝐺

𝐼=2
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مربوط به معادله دوم 𝜆2 =  𝑛 ∑ ∑ 𝑟𝑖𝑗
2 = 1.81

𝑖−ℎ

𝑗=1

𝐺

𝑖=2

 

مربوط به معادله سوم 𝜆3 =  𝑛 ∑ ∑ 𝑟𝑖𝑗
2 = 1.45

𝑖−ℎ

𝑗=1

𝐺

𝑖=2

 

باشد،فرض صفر مبني برقطري آن بیشتر مي 1محاسباتي از مقادیر بحراني𝛌كه با توجه به این

ت به الزم است معادال بنابراین توان رد كرد،بنابراین پسماند معادالت همبسته هستندبودن را مي

 .شود برآوردصورت سیستمي 
ارائه شده  (1)افزوده بخش كشاورزي،اشتغال و صادرات در جدول نتایج برآورد معادالت ارزش

 دهد.درصد نشان مي 1و  1داري ضریب را در به ترتیب سطح معني **و* است.

 ای(نتایج برآورد سیستم معادالت با روش حداقل مربعات سه مرحله3)جدول

 معادله رشد صادرات معادله رشد اشتغال افزودهرشد ارزش معادله

 متغیر

 توضیحي
 tآماره  ضریب

متغیر 

 توضیحي
 tآماره  ضریب

متغیر 

 توضیحي
 tآماره  ضریب

رشد 

 اشتغال
 91/0 87/1 ثابت 86/71 91/18** ثابت 86/8 8/0**

رشد 

 سرمایه
*81/0 01/6 

رشد ارزش 

 افزوده
0008/0 19/0 

رشد ارزش 

 افزوده
0008/0- 08/0- 

بهره 

 وري
 01/1 -071/0** سرمایه 81/9 13/0**

صادرات 

 دوره قبل
*91/0 11/6 

 11/6 001/0 صادرات   
شاخص 

 قیمت
07/0 

7/0 

  
 

دستمزد 

 واقعي
0091/0 66/0    

2R 1/0  2R 71/0  2R 7/0  

   هاي تحقیقمنبع:یافته

                                                 
 باشد.مي 7736/0و  0116/1، 18681/1مقدار بحراني براي سه مدل به ترتیب 1
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(، ضریب رشد اشتغال،مثبت و از نظر آماري 1افزوده كشاورزي)معادله در معادله رشد ارزش

افزوده بخش كشاورزي اثر مثبت شود كه رشد اشتغال بر ارزشنتیجه ميمعناداراست. بنابراین 

باشد. به مي8/0افزوده بخش كشاورزي از رشد اشتغال مقدار مثبت دارد. میزان اثرپذیري ارزش

درصد رشد كشاورزي خواهد شد. به  8/0این ترتیب یک درصد افزایش در اشتغال باعث افزایش 

دار بودن ضریب موید آن رزي در ناحیه اقتصادي قرار دارد. معنيكار در كشاواین ترتیب نیروي

داري دارد. در هر حال است فاصله آن تا شروع ناحیه غیر اقتصادي )ناحیه سوم( تفاوت معني

سنتي و غیر تخصصي بودن فعالیت در اغلب موارد  ویژهبهفرسا و پایین بودن دستمزد و كار طاقت

كه  رودشود. انتظار ميكرده به تولید كشاورزي مي، جوان و تحصیلكار جدیدمانع از ورود نیروي

(، مثبت باشد. زیرا 6افزوده بخش كشاورزي در معادله اشتغال)معادله عالمت ضریب رشد ارزش

افزوده بخش كشاورزي باعث بهبود فضاي كسب و كار در این بخش شده و به  افزایش ارزش

ناداري مربوطه دست آمده و سطح معشود. ضریب  بهمي افزایش رشد اشتغال در این بخش منجر

افزوده بخش كشاورزي در پذیري رشد اشتغال بخش كشاورزي از رشد ارزشنشان از عدم تاثیر

دارد. گرچه عالمت آن مطابق انتظار بوده است. به این ترتیب رابطه بین رشد اشتغال ( 6معادله )

 منابع تولید به تولید سمتو از  سویهرد بررسي یک دوره مو در و رشد تولید در كشاورزي ایران

تواند ناشي از روند سرمایه بر شدن تولیدات دار نشدن اثر رشد بخش بر اشتغال مياست. معني

دار شدن اثر رشد سرمایه بر رشد اشتغال موید همین موضوع است جدید كشاورزي باشد. معني

گذاري( بوده است. به بیان دیگر )سرمایه كه رشد تولید كشاورزي بیشتر مدیون رشد سرمایه

به معني افزایش كار شده و در مجموع رشد كشاورزي بناچار تدریج سرمایه جانشین نیرويهب

 باشد.اشتغال در این بخش نمي

دار است. گرچه سطح (، ضریبرشد سرمایه معني1افزوده كشاورزي)معادلهدر معادله ارزش

تواند ناشي از تنوع اشکال سرمایه و دیگر تولید است. این امر ميداري آن كمتر از دو عامل معني

دار شدن ضریب هاي مختلف كشاورزي باشد. معنيسطوح متفاوت نیاز به سرمایه در فعالیت

تقیم بر طور غیر مسهگذاري بگذاري در تابع اشتغال گویاي این است كه بیشتر اثر سرمایهسرمایه

د اثر كار بر تولیوري نیرويگذاري با افزایش بهرهترتیب سرمایه رشد قابل مشاهده است. به این

 غیر مستقیم دارد. 

. باشدتولید در تابع رشد مثبت و از نظر آماري معنادار مي هاياملوري عضریب مربوط به بهره

بخش  افزودهتولید بخش كشاورزي به طور مستقیم بر رشد ارزش هاياملوري عبدین ترتیب بهره
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دود وري حمده به ازاي هر یک درصد رشد بهرهآدست هكشاورزي تاثیرگذار است. بر اساس نتایج ب

دنبال خواهد داشت. یکي از متغیرهاي موثر بر اشتغال دستمزد )واقعي( هدرصد رشد تولید ب13/0

دار نيعنشان از عدم تاثیر م برآوردانتظار باید اثر مثبت بر آن داشته باشد. نتایج  برابراست كه 

شود. صادرات محصوالت ده ميدیرابطه مثبت  طور میانگینهاین متغیر بر اشتغال دارد گرچه ب

رات تواند ناشي از صاددار بر اشتغال این بخش دارد. این نتیجه ميكشاورزي تاثیر مثبت و معني

 محصوالت كاربر باشد. 

 ي مانند فضايهایاملنشدند. شاید عدار در تابع صادرات اغلب متغیرهاي وارد شده در الگو معني

یمت ق ماننداقتصادي  هاياملاهمیت بیشتري نسبت به عسیاسي حاكم بر محیط تجارت خارجي 

 راست. توجه به این نکته كه بخشي از صادرات محصوالت كشاورزي و مواد غذایي دداشته نسبي 

بخش صادرات كه زمان و مقدار  ریزي شده بوده و نیاز به مجوز اي دولتي دارد. اینایران برنامه

و تابع متغیرهاي اقتصادي  شمار آمدهبهزا شود برونهاي دولتي تعیین ميآن توسط دستگاه

 زا )توسطترین متغیر موثر بر صادرات است در ایران به صورت بروننخواهد بود. نرخ ارز كه مهم

باشد زه اصلي صادركنندگان ميهاي نسبي كه انگیدولتي( تعیین شده و نماینده قیمت هايمقام

 نیست. 

 گیری و پیشنهادهانتیجه
گیري اثر سه متغیر رشد، اشتغال و صادرات بخش كشاورزي ایران به منظور اندازه پژوهشاین 

منابع رسمي آماري طي دوره  با استفاده ازهاي تحقیق به صورت سري زماني و انجام گرفت. داده

حداقل برآوردگر . الگوي مورد استفاده دستگاه معادالت همزمان و نوع شدآوري گرد70-1811

 دست آمده عبارتند از:ترین نتایج بهباشد. مهماي ميمربعات سه مرحله

 د.نتولیدو سرمایه تاثیرمستقیمیبررشداقتصادیبخشکشاورزي دارهایاملکل عوریرشد اشتغال،بهره

كشاورزي و دستمزد واقعي این بخش تایید نشده است. اما تاثیرپذیري اشتغال از رشد اقتصادي 

داري داشته است. همچنین افزایش صادرات گذاري بر رشد اشتغال اثر مثبت و معنيسرمایه

 دهد.سطح اشتغال را افزایش مي

ط ي مانند محیهایاملزا باشد. عكه درونزا است تا اینرشد صادرات بخش كشاورزي بیشتر برون

 تواند از علل آن باشد.وزهاي دولتي ميسیاسي و مج

 شود:پیشنهاد مي یاد شدهبر اساس نتایج 
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تولید بیشتر از رشد در مصرف  هاياملوري كل عبراي تحقق رشد كشاورزي، ضرورت بهبود بهره

 .ر گیردگذاران قراشود این موضوع مورد توجه سیاستپیشنهاد مي نباشد. بنابرایمنابع تولید مي

 گذاري نیرويگذاري داشته كه سرمایهزایي بخش كشاورزي، نیاز به سرمایهغالگسترش اشت

كار تحصیل كرده و متخصص به جاي نیروي شود. ضمن جایگزیني نیرويميشامل  نیز انساني را

 افزایش موجودي راهتمركز بر گسترش سرمایه از  ،سواد، مناسب استسواد و بي، كمسالمندكار 

 سرمایه در این بخش مد نظر دولتمردان قرار گیرد.

هاي گذاري در تجارت این محصول و رفع محدودیتزا كردن صادرات با كاهش سیاستدرون

تواند در روابط همسو بین سه شود ميبازرگاني خارجي كه منجر به بازارگرا شدن كشاورزي مي

 زي موثر باشد.متغیر صادرات، تولید و اشتغال كشاور

 منابع 

(. بررسي رابطه بین رشد بخش كشاورزي و رشد اقتصادي 1831. )، ساسماعیلي، ع.، حسن پور كاشاني

، مجموعه مقاالت ششمین كنفرانس اقتصاد ARDLبا تاكید بر بخش كشاورزي : كاربرد الگوي 

 دانشگاه فردوسي مشهد. كشاورزي ایران.

غیر نفتي و اشتغال.پایان نامه كارشناسي ارشد اقتصاد كشاورزي. (. صادرات 1897جعفري هرندي، ز. )

 دانشکده علوم اقتصادي و سیاسي. دانشگاه شهید بهشتي. تهران.

(.  بررسي رابطه رشد اقتصادي،اشتغال و صادرات در 1831خالدي، ک.، حفاراردستاني، م. و طوسي، م.)

ري(. ششمین كنفرانس اقتصاد كشاورزي بخش كشاورزي ایران)با تاكید بر سیاست هاي ارزي و تجا

 ایران. دانشگاه فردوسي مشهد.

(.ششمین كنفرانس 1831-1810(. نقش كشاورزي در رشد اقتصادي ایران)1831طهرانچیان، ا.م.)

 .اقتصاد كشاورزي ایران. دانشگاه فردوسي مشهد

رشد اقتصادي در ایران:  (. ارزیابي میزان صادرات غیرنفتي و اثر آن بر1831محنت فر،ي. و خاكپور،ح.)

(. مجله اقتصادي. دو ماهنامه بررسي مسایل و سیاست هاي 1811-1838یک تحلیل تجربي)

 .71، صفحه. 11اقتصادي. سال پنجم.شماره 

مؤثر بر سهم ایران در بازار جهاني محصوالت  هاي(. مطالعه عامل1831مقدسي، ر.، علي شاهي، م. )

 كشاورزي. پنجمین كنفرانس اقتصاد كشاورزي ایران. دانشگاه سیستان و بلوچستان زاهدان.

(. مقایسه رابطه ي علیت بین رشد اقتصادي و صادرات در 1870مهدوي عادلي، م.ح. و دهنوي، ج.)

مبتني بر داده هاي پانلي(. فصلنامه  ) یک تحلیلOECDكشورهاي در حال توسعه و كشورهاي عضو 

 (.1-61، صفحه هاي. 6. شماره 3اقتصاد مقداري)بررسي هاي اقتصادي سابق(. )دوره .
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