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 دهکيچ
کار )اشتغال( کشاورزی ايران برای ر واردات بخش کشاورزی بر تقاضای نيرویيثتأ ، ارزيابیبررسیاين هدف از 

تقاضای  ،اين بررسیدر است.  9141 اندازچشماشتغال اين بخش برای  ینيبشيپو  9331-9318دوره زمانی 
منظور ، موجودی سرمايه و واردات بخش کشاورزی افزودهکار در بخش کشاورزی تابعی از دستمزد، ارزشنيروی

 و مدت و بلندمدت، از الگوهای خودرگرسيونی برداریکوتاههای و پويايی یجمعهمبرآورد رابطه  برای. شده است
به ديگر  به دليل کارايی بيشتر نسبت شدهطراحیمدل تصحيح خطای برداری استفاده شد. همچنين از شبکه عصبی 

استفاده شد. نتايج نشان  9141تا  9311های بينی اشتغال بخش کشاورزی ايران برای سالالگوها در جهت پيش
ی بر منفر يثتأدستمزد و واردات  ه،يسرما یموجود مثبت ور يثتأی افزوده بخش کشاورزارزشمدت در بلندداد که 

نتايج نشان داد که روند کاهش سهم اشتغال در بخش کشاورزی ايران به  نيهمچن .داردی اشتغال بخش کشاورز
درصد به  43/9و از رشد ساالنه  خواهد داشتهای گذشته ادامه ، همچون دهه9141نسبت کل اقتصاد تا سال 

بخش کشاورزی اجرايی شود  افزودهارزشهای دولت بايد با هدف افزايش . در نهايت سياسترسدمیدرصد  11/4
 جديد، امنيت غذايی و خودکفايی فراهم شود. یهاشغلموجبات ايجاد تا از اين طريق 

 JEL: E24, E27, Q17بندی طبقه

 .یمصنوع یشبکه عصب کار،يروین یتقاضا بينی،يشپ ،واردات يران،اهای كليدی: واژه
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 مقدمه

امل ع عنوانبهبوده است و نیروي کار نه تنها  ي جهانسرمایه انسانی همواره محور توسعه کشورها

 ,Tayebi & Zakerfar)آیدشمار میبهدر توسعه و ایجاد ثروت  بنیادینرشد اقتصادي، بلکه عامل 

نقش بسیار کلیدي در حفظ تعادل و رشد هر  بازار کاراقتصادي،  يهاهینظر. در چارچوب (2008

در فرایند تولید در اقتصاد است.  ترین نهادهعنوان مهمکار، بهنظام اقتصادي بر عهده دارد و نیروي

زایی است و اشتغال بسیار باالییاهمیت  دارايگذاران اقتصادي کار براي سیاستاشتغال نیروي

. مسئله افزایش بیکاري (Zhang et al., 2017)رود شمار میهدفی مهم براي آنان به عنوانبه

در  هاي تولیديدر بخش کشاورزي به دلیل نوع ساختار اقتصادي و پایین بودن ظرفیت ژهیوبه

چهار دهه اخیر مسئوالن را به سمتی سوق داده است که براي ساماندهی اقتصادي و کاهش 

را  هاذاريگها در جهتی صورت گیرد که بیشترین اثرگذاريها و سیاستریزيهبیکاري، باید برنام

 يهاتیظرفهاي مختلف با ها و فعالیت(. در این میان بخشDavidson et al., 2008داشته باشد )

گذاران کشور قرار روي مسئوالن و سیاسترا پیش پرشماريهاي زایی، گزینهمتفاوت اشتغال

، بخش توسعهدرحالکشورهاي  دیگرهاي اقتصادي در ایران و ترین بخشاند. یکی از مهمداده

ه طور بگیر آن، از حیث توسعه اشتغال هاي نسبی اقتصادي چشمرغم مزیتکشاورزي است که به

 ;Mohammedi et al., 2008رو است )ههاي جدي روببخشی فروکاهنده و با محدودیت معمول

Ghavidel & Kamijani, 2006 زمینهعلمی در  هايها و ارزیابیبررسی(. در نتیجه انجام 

اشتغال بخش کشاورزي در ایران طی  آماربهتر در این بخش اهمیت فراوانی دارد.  يگذاراستیس

ت. اس یافتهکاهش توجهیقابلطور که سهم اشتغال این بخش به دهدیمچهار دهه گذشته نشان 

 1/71، نزدیک به 7531درصد و در سال  6/53، 7531 در سالسهم اشتغال بخش کشاورزي 

(. اما هنوز سهم Ministry of Cooperatives Labour and Social Welfare, 2020درصد بوده است )

 افتهیعهتوسشورهاي بسیار بیشتر از ک توسعهدرحالاشتغال این بخش در ایران و دیگر کشورهاي 

 عنوانبهاي اي و واسطهکاالهاي سرمایهواردات نیز  سوییاز (. Jalayee & Sattari, 2012است )

زیرا براي تداوم تولید و  .عهده دارد تولید در رشد اقتصادي نقش مهمی بر هاي مهمعاملیکی از 

 Najafi) در اقتصاد ایران حیاتی است ياو واسطه ياهیآن واردات کاالهاي سرما يهاتیرشد ظرف

et al., 2020) . یژهوکشاورزي، به هايمحصول زمینه دراقتصاد کشور ایران در یک دهه گذشته 

توجهی از مصرف داخلی این اقالم از و بخش قابل بوده شدت وابسته به وارداتکاالهاي اساسی به

(. با کاهش ارزش پول کشور قیمت Monjezi et al., 2011) شده است نیطریق واردات تأم
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ید تول در نهایت یافته ووارداتی افزایش يهاقیمت واردات و در نتیجه هزینه نهاده ،صادرات کاهش

نی ارگباز کههنگامیقیمتی  هايتغییرپذیري .رندیگیقرار مآن  ریداخلی تحت تأث يهامتیو ق

 شتربیصادرات  ازواردات  میزان کهمیهنگاولی  کنندییکدیگر را خنثی م ،خارجی در توازن است

 (.Tavakoli & Sayah, 2010) شودیم روروبهبا کاهش درآمد واقعی کشور شود، 

است. از سوي  رانیا ویژهبه جهاني اثرگذار بر توسعه کشاورز هايریمتغ ترینمهمجمله واردات از 

هاي گذشته کاهش یافته است. سهم اشتغال بخش کشاورزي در اقتصاد ایران در دههدیگر 

بسیار  اهها و ارزیابیبررسیر واردات بر اشتغال بخش کشاورزي در یثو ارزیابی تأبنابراین بررسی 

متغیر واردات و برخی متغیرهاي  به ارزیابی تأثیربررسی  اینرو در از این حائز اهمیت است.

 منتخب بر اشتغال بخش کشاورزي پرداخته شده است.

 یمباني نظر
ر . اشتغال ددیآیم شماربهترین نیازهاي یک جامعه دستیابی افراد به شغل مورد نظرشان از مهم

 هنبود زمیناست، زیرا تامین یا  راهبردياقتصادي، یک بحث کلیدي و هاي هاي همه مبحثگذاره

اشته ددستیابی به توسعه هر کشور مثبت و منفی در چگونگی  اثر تواندیماشتغال نیروي انسانی 

ان فیزیکی انس -فکري يهايتوانمندو  هانیرو همهاز  شودیماشد. اشتغال عاملی است که باعث ب

اجتماعی هر کشور را در نهایت  -(. روند توسعه اقتصاديGhadiri et al., 2007استفاده شود )

کامل و مناسب از منابع انسانی هر  يبرداربهره. در همین راستا کندیممنابع انسانی آن تعیین 

ولی در ایران از این  .راهبردي توسعه در نظر گرفته شود هايهدفیکی از  عنوانبهکشوري باید 

بود ناست که  روبههاي زیادي روچالشو به همین لحاظ بازار کار با  شودینمعامل استفاده بهینه 

 Sohailiاز آن جمله است ) پذیري در انجام کارتعهد و مسئولیتنیروي انسانی، از استفاده  زمینه

et al., 2018هایی است که در یک دوره معین در مقابل آن مزدي (. اشتغال مجموعه فعالیت

کارگیري منطقی نیروهاي متخصص کارآمد هاز بستاغال عبارتدیگر اشتشود. به بیانپرداخت می

 ياگونههاي تخصصی مورد لزوم سازمانی، به با موقعیت ناآن سازگاريتخصصی و  هايشغلدر 

گر دیعبارتیسازمانی را ممکن سازد. به يهاهدفبه  دستیابی، ناآن درست و بهینهکه اشتغال 

ه ن اشتغال چالشاشتغال بخشی از تقاضاي نیروي کار است که افراد داراي شغل و مزد شوند. 

، بلکه با توجه به میزان دیآیماجتماعی روز در کشور به شمار  هايمسئلهترین تنها یکی از مهم

ترین چالش اجتماعی چند دهه آینده نیز آن را مهم توانیمرشد جمعیت در دو دهه گذشته 

 رسندیماشتغال افرادي که به سن کار  بذاته(. Zahedani Mazandarani, 2004آورد ) شماربه
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(. زیرا اشتغال نوعی معرف و مجوز Sohaili et al., 2018اجتماعی است ) -یک الزام سیاسی

اقتصاددانان، تامین اشتغال کامل در کنار  کهآنبه همین دلیل با وجود  باشدیمزندگی مستقل 

چهارگانه  هايفرا از هد هاپرداختو موازنه تراز  هامتیقرشد مداوم اقتصادي، تثبیت سطح 

. نقش اشتغال در دانندیم هاآنترین اشتغال کامل را مهم ، اما به اتفاق،کنندیماقتصادي بیان 

آن را کانون ارتباطات انسانی و اجتماعی تلقی  توانیمپویایی زندگی انسان انکارناپذیر است و 

 (.  Yazdhkasti & VakilAbadi, 2007) کرد

رها در امروز امري بسیار حیاتی براي کشو جهانتجارت )صادرات و واردات( و گسترش آن در 

گذاري و جذب درآمدهاي ارزي براي سرمایه نیماز طریق تأ جانبههمهجهت پیشرفت و توسعه 

تجارت و  هاياثرگذاريمختلفی بر  هاي. نظریه(Fehresti sani et al., 2017) استفناوري نوین 

ت و بلندمد مدتکوتاه يهادورهآزادسازي آن بر اشتغال تاکنون ارائه شده است و برخی آن را براي 

. در ادامه به سه مدل مهم سنتی، اندگرفتهمثبت و منفی بر اشتغال درنظر  هاياثرگذاريداراي 

 يادسازر آزی، با وجود فرض نبود تأثیسنت يهامدلدر . شودیماشاره  پردازانهینظرنئوکالسیک و 

. ردیگیم ر قراریتحت تأث هاشغلت یفکیامل(، کرض اشتغال ف لیت اشتغال )به دلیمکتجارت بر 

ران ارگکاز  یصادرات و واردات انواع مختلف يهابخشه کداشت  ن فرض وجودیشتر ایپ کهیدرحال

 يدر بلندمدت بر تقاضا تواندیمتجارت  ي، آزادسازرندیگیم کاربهمختلف  يهاقسمترا در 

ر درآمد ییبه تغ ینسب ير در تقاضایین تغیرگذار باشد و ایتأث ارگرانکاز  یانواع مختلف ینسب

تجارت  یسنت يهامدلاگرچه  نی. بنابرا(Nasrallahi & Poushdouz, 2014) شودیممنجر  ینسب

در قالب  یلیاقتصاد به هر دل چهنچنا ، اماکندرا رد  ياریکا نرخ بیر تجارت بر سطح اشتغال یتأث

 طورهببر اشتغال است.  يبه اثرگذار نشده باشد، ساختار تجارت قادر يبندکرهیپامل کاشتغال 

گان خواهند توانست با هنندکصادر شش است،کار با ک يرویه عرضه نک ییمثال، در اقتصادها

 ياشورهکدر  وضعیتن یا رخداد خود را گسترش دهند. هايدیار، تولک يروین يزه برایجاد انگیا

به  اندتویمار ک يرویش حقوق نیافزا قیزه از طریجاد انگیار محتمل بوده و با ایبس توسعهدرحال

 هايدورهاقتصاد،  یکالسکنئو يهامدلدر  (.Bostan et al, 2021) شود ش اشتغال منجریافزا

 شدهنییتع ارکبازار  يرهایو متغ يالن اقتصادک يرهایدر بلندمدت توسط متغ ياریکاشتغال و ب

اقتصاددانان ست. یرگذار نیبلندمدت بر سطح اشتغال تأث در يتجار يهااستیسو تجارت و 

 يجارتو  ياقتصاد هايتکانهو هم  هااستیس، هم مدتکوتاه يهادورهدر  باورندبراین یکالسکنئو

دهد؛ یر قرار میرا تحت تأث ياقتصاد يهاتیفعالسطح  يتجار يهااستیسدر  یرات اصلییو تغ
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ن خواهد ییتوسط عرضه و تقاضا تع یتعادل ستمزددار شفاف بوده، کدر بلندمدت، بازار  کهیدرحال

 هايدورهدر  يتجار هاي، اصالحهالیتحل ه ویاز تجز ياریه در بسکاست  ین درحالیشد. ا

، رونیا. از شودیم هابخش همهگر آن در یص بار دیرگذار بوده و موجب تخصیبلندمدت اشتغال تأث

 هیشتر عنوان فرضیقرار داده و بمورد انتقاد را « کاملاشتغال » هیتجارت، فرض پردازانهینظر

 تجارت توسعه يه آزادسازک کنندیمد کیتأ به جدو  دهندیمح یرا به آن ترج« برونزااشتغال »

یز ن پردازانهینظر. گرددیمه خود باز یبلندمدت به سطح اول دارد و اشتغال در یبلندمدت را در پ

ا یش یاشتغال را افزا تواندیمتجارت  يدستمزد، آزادساز يریپذانعطافدر صورت  باورندبراین

 ينند، آزادسازکپرداخت  یافکدستمزد  هابنگاه، چنانچه يرقابت انحصار يایاهش دهد. در دنک

وجود  ياریکتجارت ب يآزادساز ش خواهد داد؛ اما در هر صورت پس ازیتجارت اشتغال را افزا

 (.Nasrallahi & Poushdouz, 2014) خواهد داشت

 قپیشینه تحقی

 هايبررسییکی از متغیرهاي مؤثر در هر اقتصادي،  عنوانبهبه لحاظ اهمیت باالي اشتغال، 

مؤثر بر اشتغال با استفاده از  هايعامل یبررسو  ینیبشیپگوناگونی در داخل و خارج کشور به 

 .شودیمپرداخته  هابررسیبرخی از این نتایج اند. در ادامه به مختلف پرداخته يهامدل

(2001 )Sadeghi & Homayonifar  به بررسی نقش کشاورزي در تأمین اشتغال و کاهش بیکاري

نشان دادند که کشش سطح اشتغال نسبت به افزایش سطح زیر کشت نسبت به متغیرهاي 

 Azarinfar & Torkmani( 2005)است. داراي اهمیت بیشتري افزوده ي و ارزشگذارهیسرما

کار در بخش کشاورزي پرداختند. نتایج بررسی تأثیر رشد فناوري و صادرات بر اشتغال نیرويبه

ر کار دبا اشتغال نیروي ، موجودي سرمایه و تولید ناخالص ملیفناورينشان داد که نرخ رشد 

به بررسی تأثیر متغیرهایی چون مالیات  Tine & Freddy( 2005) .همسو نیستندبخش کشاورزي 

دولت بر تولید ناخالص داخلی، رشد و اشتغال  شده(هاي )اعتبارهاي تخصیص دادهزینهو ه

ش کند و افزایپرداختند و نتایج نشان داد که با افزایش مالیات رشد و اشتغال کاهش پیدا می

ي سازمدلی و نیبشیپبه  .Karbasi et al ( 2008)شود. دولت باعث افزایش اشتغال می هايهزینه

پرداختند. نتایج نشان داد  7511-7551با استفاده از متغیرهاي پولی و مالی طی سال  اشتغال

ي آینده روند افزایشی کندي خواهد داشت. هاسالکه روند اشتغال در بخش کشاورزي طی 

((2008 Tayebi & Zakerfar نشان دادند که آزادسازي تجاري بسته به هاي خود در نتایج و بررسی

اي گذارد به گونهمتفاوتی را بر سطح اشتغال کشور بر جاي می پیامدهاينوع کاالهاي وارداتی، 
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 شدر بلندمدت به افزای تنهااي مدت و کاالهاي واسطهکه کاالهاي وارداتی مصرفی تنها در کوتاه

مدت و بلندمدت افزایش اي در کوتاههاي سرمایهکه واردات کاالشوند، در صورتیاشتغال منجر می

به برآورد تابع تقاضاي نیروي کار در  Jalayee & Javdan (2010)شود. اشتغال را موجب می

آن است که آزادسازي  گویايپرداختند. نتایج  7531-7516بخش کشاورزي براي دوره زمانی 

( 2010)خش کشاورزي ایران داشته است. مدت و بلندمدت تأثیر منفی بر اشتغال بتجاري در کوتاه

Shiri & Rahman نشان دادند که تابع تقاضاي نیروي کار استان کرمانشاه هاي خود در نتایج بررسی

 Zhang( 2010) افزوده استان رابطه مستقیم و با دستمزد نیروي کار رابطه عکس دارد.با ارزش

et al.  .د ینتایج نشان داد که افزایش اشتغال و تولبه بررسی تجارت چین و آفریقا پرداختند

در  .Amini et al(2012) مثبت است.  تأثیرات دو کشور داراي ناخالص داخلی در واردات و صادر

افزوده، صادرات و سرمایه تحقیق و توسعه نشان دادند که اشتغال با وقفه، ارزشهاي نتایج بررسی

دستمزد واقعی، هزینه واقعی سرمایه و سرمایه  کهیدرحالمثبت و معنادار بر اشتغال دارند  تأثیر

در با استفاده از الگوي جاذبه  .Tian et al( 2013)سرانه تاثیر منفی و معناداري بر اشتغال دارند. 

 کمدست صادرکننده کشور در اشتغال افزایش درصد 7 هر نشان دادند کههاي خود نتایج بررسی

 واردکننده کشور در اشتغال درصدي 7 افزایش کرد و هر خواهد ایجاد صادرات افزایش درصد 5

در  Dahmarde & alizadeh( 2016) .به دنبال خواهد داشت را واردات افزایش درصد 3 از بیش

که نیروي کار با  ندنشان داد 7اوزاوا -با استفاده از کشش جانشینی آلنهاي خود نتایج بررسی

. همچنین متغیر مجازي باشندیمجانشین  يهانهادهسرمایه و واردات و نیز سرمایه با واردات، 

 Lichter et (2017) .گذاردیمبر تقاضاي نیروي کار و سرمایه  يداریمعنتحریم نیز اثر منفی و 

al.  ي کاري تاثیر مثبت و هاگروهنشان دادند که صادرات آلمان بر تمامی  هايدر نتایج بررسی

 ثیرتأباشد و با این حال، معنادار دارد و شکاف بین دستمزد کارگران با مهارت باال و پایین می

به بررسی اشتغال در  .Greenville et al( 2019) کار مثبت است.وري نیرويآزادسازي بر بهره

 آنانارزش جهانی پرداختند. نتایج پژوهش  يهارهیزنجبخش تجارت غذا و کشاورزي با توجه به 

 بین میانگینطور به کشاورزي و هاي ارزش جهانی تجارتهزنجیر جهانی، سطح نشان داد که در

 .شودیمشامل  را در تجارت 3171 و 3111 سال در کشاورزي کار نیروي مجموع از درصد 31-36

  .دارد صادرات در بخش کارگران بازده بر منفی تاثیر کشاورزي يهاارانهیهمچنین 

                                           
1 Allen-Uzawa Elasticities 
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 Tkacz (2001) بررسیبه  توانیمدر مورد مقایسه الگوهاي مختلف با شبکه عصبی مصنوعی نیز 

ه عصبی نشان داد که شبکاشاره کرد. نتایج ی رشد تولید ناخالص داخلی کانادا نیبشیپي نهیدرزم

ی کمتري در مقایسه با نیبشیپماه داراي خطاي  73ي زمانی کمتر از هاافقمصنوعی تنها در 

 هايپاسخ VARي بیشتر از یک سال مدل هادورهبرداري است و در خود رگرسیون ندفرای

مصنوعی پس از انتشار خطا شبکه عصبی Olson & Mossman( 2003) .کندیمي ارائه ترقیدق

مقایسه کردند. نتایج نشان داد که شبکه عصبی توانایی  رگرسیون خطیرا با مدل الجیت و 

 رونیاغیرخطی بین متغیر وابسته و مستقل دارد و از  هايرابطهبیشتري در شناسایی و 

 .Valipour et al( 2013) بررسیاز  آمدهبدست. نتایج دینمایمي نیز تولید ترقیدقي هاینیبشیپ

 هشبکو شبکه عصبی مصنوعی نشان داد که الگوي  ARMA ،ARIMAمقایسه الگوهاي  زمینهدر 

 است.  ینیبشیپبهترین مدل براي  عنوانبهنورون  71عصبی مصنوعی با 

 داراي کشاورزي بخش در کارنیروي تقاضاي بررسی الگوي شده،انجام هايبررسی به توجه با

 رارق تأثیر تحت را آن تواندمی کشاورزي واردات ژهیوبهمتغیرهاي مختلف  و است خاصی اهمیت

 VAR ،VECMدر حوزه اقتصاد کشاورزي به مقایسه الگوهاي  پژوهشیدهد. همچنین تاکنون 

این وآوري ن عنوانبه توانیم بنابراین اشتغال نپرداخته است ژهیوبه ینیبشیپ زمینهدر  7ANNو 

 این ،اشدبمی آن به پاسخگویی درصدد هاي بنیادین که این بررسیپرسشدرنظر گرفت.  بررسی

 واردات ژهیوبهبخش کشاورزي و  افزودهارزشمتغیرهاي دستمزد، موجودي سرمایه و  است که

 و دهدمی قرار تأثیر تحت را بخش این اشتغال و کارنیروي تقاضاي میزان چه به کشاورزي بخش

 میانو همچنین از بود؟  خواهد میزانچه 7111 سال تا کارنیروي تقاضاي میزان بینیپیش

اشتغال بخش کشاورزي ایران  ینیبشیپ زمینهکدام الگو، در  ANNو  VAR ،VECMالگوهاي 

 کارایی بیشتري است. داراي 7111 اندازچشمبراي 

 روش تحقیق
، موجودي سرمایه، کارنیرويتابعی از دستمزد  این بررسیدر  کارنیرويتابع تقاضا براي 

 :در نظر گرفته شدواردات بخش کشاورزي بخش کشاورزي و  افزودهارزش

(7) LL = α + β1LW + β2LK + β3LAvg + β4M                   

                                           
1 Artificial Neural Network 
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 يافزودهارزش: Avg: موجودي سرمایه و k، کارنیروي: دستمزد w: سطح اشتغال، L (،7) رابطهدر 

 باشند. واردات بخش کشاورزي می Mبخش کشاورزي و 

ر واردات یثتأ، بررسی Shiri & Rahman( 2010)و .Golestani et al (2012) هايبررسیبا توجه به 

مدل تصحیح  و (VAR)بخش کشاورزي بر اشتغال این بخش از دو مدل خودرگرسیون برداري 

 رگرسورها از همانندي مجموعه VAR الگوي در معادله هر استفاده شد.( VECM)خطاي برداري 

 .شودیم منجر (3رابطه ) صورتبه VAR عمومی الگوي يبندترکیب به که دارد را

𝑦𝑡  =  ∑ 𝐴𝑖

𝑝

𝑖=1
𝑦𝑡−𝑖 + 𝜀𝑡 (3) 

𝑦𝑡 در زمان  ها، یک بردار ستونی از مشاهدهt  متغیرهاي الگو است.  همهنسبت به𝜀𝑡  بردار ستونی

همزمان با یکدیگر همبسته باشند  طوربهکه ممکن است  باشدیماخالل تصادفی  مقدارهاياز 

 𝐴𝑖(. Shafei et al., 2020یا تغییر ناگهانی شهرت دارد ) واکنشبه  VAR شناسیروشکه در 

هاي متقابل بین وقفه هايرابطه VARبوده و غیرصفر است. در الگوي  هافراسنجهنیز ماتریس 

 انباشتگی باشد، از طریقمختلف متغیرها بررسی شده و در صورتی که الگوي مورد نظر داراي هم

بلندمدت و  هايرابطهگیرد که در نتیجه آن الگوي تصحیح خطاي برداري برآورد انجام می

آن  يهاکه داده یجاقتصادسن يهابرآورد مدل در دست آورد.توان بهانباشته را میبردارهاي هم

 آمدهدستب جینتا بنابرمشخص نموده و  رهایمتغ ییایپا یستیبا در آغازاست،  یزمان دورهصورت به

 ;Saeidaei et al., 2001) شودمیاتخاذ  یینها میبرآورد، تصم یمرحله در مورد چگونگ نیاز ا

Nasr Esfahani et al., 2017.)  افته یفولر تعمیمبراي پایایی متغیرها از آزمون دیکی این بررسیدر

(ADF)  ارائه شده است. 7استفاده شد که در جدول 

 7خورشیپ یشبکه عصب ياز الگو ،بینیزمانی براي پیش دورههاي بر مدلاین بررسی افزون  در

 يورود هیال يهانرون شمار نییتع یمصنوع یعصب شبکه یطراح در اول مرحلهاستفاده شد. 

براي الیه ورودي شبکه چهار نرون در نظر گرفته شد. مرحله دوم تعیین  (.Sohrabi, 2017) است

چنین بخش آزمون است. حجم نمونه براي این منظور به حجم نمونه براي بخش یادگیري و هم

 7531تا  7535جهت یادگیري و اعتبار مدل و دوره  7533تا  7531دو قسمت تقسیم شد: دوره 

هاي خروجی و میانی است. هاي الیهنرون شماربراي انجام آزمون استفاده شد. مرحله سوم تعیین 

                                           
1Feedforward Neural Network  
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کار که متغیر هدف تقاضاي نیرويا توجه به اینهاي الیه خروجی در این پژوهش بنرون شمار

هاي الیه میانی از طریق روش نرون شماربخش کشاورزي است، برابر یک در نظر گرفته شد. 

و خطا مشخص شد. به این صورت که براي این مدل نرون در الیه میانی تعبیه شد. نماي  آزمون

 ( است:7صورت شکل )به شدهطراحیشبکه 

 
 طراحي شبکه عصبي مصنوعي با متغیر خروجي اشتغال در بخش کشاورزی (4)شکل 

Figure (1) Design of artificial neural network with employment output 

variable in agriculture sector 

تکرار در مدل،  مانند ضریب یادگیري، شمار درونی مدل هايصرها و عنفراسنجهدر مرحله بعد 

هاي میانی و خروجی تبدیل در الیه هايتابعچنین نوع بینی مطلوب و هممقدار خطاي پیش

. سپس قاعده یادگیري شبکه عصبی مصنوعی مشخص (Narimani, 2013) شوندیممشخص 

این استفاده شد. همچنین در  7LMتسریع تولید نتایج از روش  برايشود، که در این پژوهش می

هاي عصبی مصنوعی از با شبکه VECMو  VARبینی مدل براي مقایسه قابلیت پیش بررسی

استفاده شد.  (MAD)5حرافمطلق ان قدر میانگین و (MSE) 3خطا مربع معیارهاي میانگین

وسط شده تبینیپیش هايمیزانکوچکی معیارهاي خطا براي هر الگو نشانگر این نکته است که 

 باشند. همچنین قدرت باالترواقعی )سري متغیر مورد نظر( نزدیکتر می هايمیزاناین الگوها، به 

  (.Tayebi & Zakerfar, 2008; Guo & Xue, 2014)دهد بینی را نشان میآن الگو در امر پیش

و  هايهاي مربوط به قیمت فروش محصولهي دستمزد بخش کشاورزي از دادبراي محاسبه

 برمبنايي خدمات کشاورزي، براي متغیر واردات از کل واردات بخش کشاورزي ایران هزینه

و براي اشتغال در بخش کشاورزي نیز از اطالعات مرکز آمار  1سازمان خواروبارکشاورزياطالعات 

هاي مورد بوده و داده 7531-7531هاي شامل سال بررسیایران استفاده شد. دوره زمانی مورد 

                                           
1Levernerg _ Margnurdt  
2 Mean Squared Error 
3 Mean Absolute Deviation 
4 FAO 
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آوري شد. همچنین براي تحلیل یران، مرکز آمار ایران و فائو گردنیاز از سازمان برنامه و بودجه ا

 استفاده شد. EVIEWSو  MATLABزاري افنرم يهابستهاز  هاداده

 نتایج و بحث

 (VAR) یبردارونیخودرگرسمدل 

 گزارش شده است.( 7) یافته براي متغیرهاي مدل در جدولفولر تعمیم -نتایج آزمون دیکی

 متغیرها نتایج آزمون ایستایي (4) جدول
Table (2) Unit root test of variables 

 متغیر

Variable 
LL LW LK LAvg LM 

 سطح

Level 
-1.932 -1.208 0.036 -1.283 -0.723 

 تفاضل مرتبه اول

Difference st1 
-3.029 -4.745 -4.622 -7.372 -5.266 

 نتیجه 
Result 

 
I(1) I(1) I(1) I(1) I(1) 

 Source: Research Findings   قیتحق يهاافتهیمنبع: 

متغیرها در تفاضل مرتبه اول ایستا هستند. بدین  همهصورت گرفته  آزمون با توجه به نتایج

دارهاي برآورد بر برايمهم برآورد الگوي مورد نظر فراهم شده است.  يهاشرطترتیب یکی از 

 گزارش شده است. (3)عنوان وقفه بهینه انتخاب شد. نتایج در جدول خودرگرسیونی، وقفه اول به

 وقفه بهینه در برآورد بردارهای خودرگرسیوني (1)جدول 

Table (3) Optimal Lag in Estimating Autoregressive Vectors  
 وقفه
Lag 

AIC SC HQ 

0 -3.41 -3.18 -3.34 

1 *8811.- *5110.- *4211.- 

2 11.75 -9.23 -10.92 

 Source: Research Findings قیتحق يهاافتهیمنبع: 

جدول  تصوربهوقفه بهینه اول  این بررسی برمبنايبرداري براي متغیرهاي خودرگرسیونیالگوي 

 ( خواهد بود.5)
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 (VAR)نتایج تخمین مدل خودرگرسیوني  (3)جدول 
Table (4) Estimation results of Vector Autoregressive Model (VAR) 

 آزمون

Test 
LL(-1) LK(-1) LW(-1) LVag(-1) LM(-1) C 

LL 1.037 -0.045 -0.063 0.024 -0.001 -0.43 

T-Stat 10.11 -2.83 -1.14 1.23 -1.56 -0.15 

R2=0/83                           F=102/34  

قیتحق يهاافتهیمنبع:   Source: Research Findings 

فته خود تأثیر پذیر طور مستقیم از شمار دوره پیشکار بهتقاضاي نیرويار شم(، 5جدول ) برمبناي

که یک هنگامی طور معمولبهو معنادار دارد.  و با موجودي سرمایه بخش کشاورزي رابطه عکس

برآورد شده مربوط  هايیبهمه ضررود که شود، انتظار نمیبرداري برآورد میالگوي خودتوضیح

 ها در مجموع برمبنايیبدار باشند، اما ممکن است که ضریهاي متغیرها از نظر آماري معنبه وقفه

 .باشدیمدار بوده باشند. عالمت متغیرها همسو با تئوري مدل معنی Fهاي آزمون آماره

 (VECM) یبرداریخطامدل تصحیح 
ي اشتغال کشاورزي مدل تصحیح براي تحلیل اثرگذاري بلندمدت متغیرهاي موجود در الگو

 مدت و بلندمدت مقایسه گردد.شود تا به کمک آن تأثیر متغیرها در کوتاهمی برآورد برداريخطاي
برآورد شده است. از بین الگوهاي مطرح در مدل  VECMزیر الگوي  هايهحلطی مر بنابراین
VECM  برآوردالگوي بدون عرض از مبدأ و بدون روند برگزیده شده است. گام نخستین در 
VECM  نبیشتریهاي مرسوم کار از آزمونانباشته است. براي اینهم بهینه بردار شمارتعیین 

 ( گزارش شده است.1. نتایج در جدول )تأثیر استفاده شدمقدار ویژه و 
 𝝀𝑻𝒓𝒂𝒄𝒆و  𝝀𝑴𝒂𝒙نتایج آزمون   (1)جدول 

Table (4) Results of  𝝀𝑴𝒂𝒙 and 𝝀𝑻𝒓𝒂𝒄𝒆 

 فرضیه صفر

Null Hypothesis 

 فرضیه مقابل

Alternative 

Hypothesis 
λMax 

 (%33مقدار بحرانی)

Critical Value (95%) 

 داريسطح معنی

Significance Level 

r=0 7=r 31.61 30.44 0.0356 

r ≤ 1 3=r 16.05 24.16 0.4271 

r ≤2 5=r 12.62 17.79 0.2536 

 فرضیه صفر

Null Hypothesis 

 فرضیه مقابل

Alternative 
Hypothesis 

λtrace 
 (%33مقدار بحرانی)

Critical Value (95%) 

 داريسطح معنی

Significance Level 

r=0 7=r 68.22 60.06 0.0087 

r≤ 1 3=r 36.61 40.17 0.1092 

r ≤2 5=r 20.56 24.28 0.1372 

 Source: Research Findings  قیتحق يهاافتهیمنبع: 
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مقدار ویژه  فرضیه وجود یک بردار همجمعی بلندمدت  بیشینهبا توجه به نتایج دو آزمون اثر و 

در  يبرداريخطاشود. نتایج مدل تصحیح داري، پذیرفته میدرصد معنی 3تعادلی در سطح 

 گزارش شده است. (3) جدول

 (VECM) یبرداریخطامدل تصحیح  برآوردنتایج ( 1) جدول

Table (5) Estimation results of Vector Error Correction Model (VECM) 
 آزمون

Test 
LL(-1) LK(-1) LW(-1) LVag(-1) LM(-1) 

 ضریب
Coefficient 

1 -4.20 -0.51 4.42 -0.64 

T-stat - -4.12 -1.68 3.12 -1.97 

R2=0/67                 F= 124/59                   ECM (-1)=-0/46  

 Source: Research Findings  قیتحق يهاافتهیمنبع: 

ر افزوده بخش کشاورزي، تأثی، لگاریتم ارزشدست آمده طی دوره مورد بررسیهبا توجه به نتایج ب

بخش  افزودهارزشدیگر رشد بخش کشاورزي ایران دارد. به بیانداري بر اشتغال مثبت و معنی

افزوده و افزایش کشاورزي، رشد اشتغال را در این بخش در پی خواهد داشت. زیرا با رشد ارزش

یشتر و این امر امکان ورود ب شودهاي تولیدي فراهم تولید، انگیزه الزم براي گسترش فعالیت بنگاه

ت به صور . رابطه دستمزد و تقاضا براي نیروي کارسازدکار را به بخش کشاورزي فراهم نیروي

هاي تولیدي بخش کشاورزي در ایران به صورت از فعالیت توجهیقابلباشد. سهم معکوس می

گیرد همچنین این بخش داراي معیشتی است و بدون پرداخت دستمزد آشکار صورت می

 ايهدارندبازعنوان باشد و این امر بههاي اقتصادي میبخش دیگرتري نسبت به دستمزدهاي پایین

رود. در نتیجه افزایش دستمزد اسمی نیروي کار، تقاضاي نیروي شمار میگسترش اشتغال بهبراي 

داري از لگاریتم موجودي تأثیر منفی و معنی ،آمدهدستهنتایج ب بنابرد. دهمیکار را کاهش 

سرمایه و لگاریتم واردات بخش کشاورزي به اشتغال بخش کشاورزي وجود دارد. تأثیر منفی و 

دار موجودي سرمایه بر اشتغال بخش کشاورزي به این دلیل است که کشاورزي در ایران معنی

و  پیشرفته هايفناوريایه و ورود عنوان یک بخش کاربر شناخته شده است، با افزایش سرمبه

ش کار در این بخش را کاهکارگیري مستقیم نیرويمکانیزاسیون بیشتر در بخش کشاورزي به

مار شبههاي جانشین در فرایند تولید عنوان نهادهکار و سرمایه بهدهد و از سوي دیگر نیرويمی

. شودمیدر فرایند تولید استفاده کار کمتري و با افزایش سرمایه در این بخش نیروي آیندمی

اخلی و د باال بودن هزینه تمام شده تولیدهايدلیل سنتی بودن تولید و بخش کشاورزي ایران به
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فزایش واردات خارجی را ندارد و با ا ناسب، قدرت الزم در مقابل تولیدهايضعف در بازاررسانی م

شود و این امر کاهش انگیزه خارجی جایگزین تولیدات داخلی می بخش کشاورزي تولیدهاي

گیرد و همچنین موجود در معرض خطر قرار می هايدنبال دارد و شغلبه تولیدکنندگان داخلی را

وند و شمی روروبهوارداتی را ندارند با تعطیلی  هايتولیدي که توان رقابت با محصول هايبنگاه

ر واردات بخش کشاورزي داراي دایدهند لذا تأثیر منفی و معناي کار خود را از دست میعده

 باشد.می توجیه

 و در سطح -16/1برابر  تاحدودي ECMدهد که ضریب نشان می VECMهمچنین برآورد مدل 

است، لذا وجود  -7و  1که مقدار عددي این ضریب بین دار است، با توجه به اینرصد معنید 3

دهد شود. همچنین این ضریب نشان میي تعادلی بلندمدت بین متغیرهاي مدل تأیید میرابطه

یابد. مدت، به سمت تعادل بلندمدت خود تعدیل میوارد بر متغیر اشتغال در کوتاه هايتکانهکه 

 کم است. تاحدودي هر چند سرعت این تعدیل

 ينیبشیپانس خطای تحریک و تجزیه واری های واکنشتابع

هاي وارد شده از سمت دیگر ( واکنش لگاریتم اشتغال بخش کشاورزي به تکانه7در نمودار )

د وجو هاتابعمتغیرها به اندازه یک انحراف معیار براي دوره ده ساله نشان داده شده است. در این 

ارزیابی  نظامبر کل متغیرهاي  نظامیک انحراف معیار شوک در هر یک از متغیرهاي انتخابی 

 رخداد را پس از تکانهتأثیر  بیشینهو  تکانهتوان مدت زمان شود. با استفاده از این معیار میمی

تصادي اق نظامرا بر  هاتکانهتوانند تأثیر گذاران می. بدین ترتیب سیاستکردمشخص  تکانه

 .دگذاري استفاده کننبراي سیاستها شناسایی کنند و از آن
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 ضربه های واکنشتابع( 4نمودار)

Graph (1) Impulse-Response Functions 
 قیتحق يهاافتهیمنبع: 

Source: Research Findings 

( متغیر اشتغال بخش کشاورزي در پی واکنش به تکانه متغیر لگاریتم موجودي 7نمودار ) برمبناي

گیرد و تا پایان دوره روند منفی نزولی دارد و از دوره پنجم روند صعودي بخود می آغازسرمایه، از 

دوره روند نزولی دارد و از  آغاز. تکانه متغیر لگاریتم دستمزد از کندمیدوره این روند را حفظ 

کند. تکانه لگاریتم گیرد و به سمت تعادل حرکت میدوره ششم روند صعودي بخود می

روند صعودي مثبت دارد و از دوره ششم روند نزولی مثبت  آغازش کشاورزي از افزوده بخارزش

تکانه لگاریتم واردات کشاورزي که مورد نماید. گیرد و این روند را تا پایان دوره حفظ میبخود می

دوره تأثیر منفی و نزولی دارد و از دوره ششم روند  آغاز، از باشدیمنیز  بررسیاصلی  تأکید

ر . دکندو به سمت تعادل حرکت  کردگیرد و تا پایان دوره این روند را حفظ خود میصعودي به

 تکانهنتیجه در نمودارهاي مربوط به موجودي سرمایه، دستمزد و واردات بخش کشاورزي، یک 

و در نمودار  منفی تأثیرانحراف معیار  دازه یکتمزد و واردات حداقل به انموجوي سرمایه، دس

حداقل به اندازه یک انحراف معیار  افزودهارزش تکانهبحش کشاورزي، یک  افزودهارزشمربوط به 

 متغیرهاي مدل دارد.  تأثیر مثبت بر همه

زیه به کمک تج است.  شده( نتایج مربوط به تجزیه واریانس متغیر اشتغال بررسی 6در جدول )

وارده به هر یک از متغیرهاي دیگر الگو تعیین  تکانهثباتی هر متغیر در مقابل انس، سهم بیواری

ی به بینچند درصد واریانس خطاي پیش کردتوان تعیین شود. به کمک تجزیه واریانس میمی

ا شود. ستون اول که بوسیله خود متغیر و چند درصد به وسیله متغیرهاي دیگر توضیح داده می
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S.E هاي مختلف است. علت افزایش خطاي بینی در دورهمشخص است، بیانگر خطاي پیش

 شود.محاسبه می برمبناي خطاي سال پیشبینی در طی زمان این است که خطا در هر سال پیش

 بیني تقاضای نیروی کارنتایج تجزیه واریانس خطای پیش (1) جدول

Table (6) Results of analysis of variance of labor demand forecast error 
 دوره

Period 
S.E LL LM LK LW LVAG 

1 0/0082 100/00 0/0000 0/0000 0/0000 0/0000 

2 0/0139 94/190 0/012 0/0152 5/6182 0/1646 

3 0/0196 89/134 0/3301 0/0256 10/119 0/3912 

4 0/0248 85/670 0/8556 0/2049 12/690 0/5780 

5 0/0295 82/859 1/5299 0/5601 14/320 0/7301 

6 0/0336 80/459 2/3339 1/0838 15/258 0/8649 

7 0/0372 78/299 3/2315 1/790 15/725 0/9849 

8 0/0403 76/272 4/1942 2/5558 18/884 1/0924 

9 0.0432 74/334 5/1958 3/4443 15/837 1/1890 

10 0/0457 72/466 6/2119 4/3942 15/651 1/2757 

 Source: Research Findings  قیتحق يهاافتهیمنبع: 

متغیر وابسته )تقاضاي نیروي کار( هاي همه تغییرپذیري(، در دوره اول 6نتایج جدول ) بنابر

ي و در دوره یافتهکاهشهاي بعدي این سهم توسط خود متغیر توضیح داده شده است. در دوره

هاي مورد بررسی، مقدار خود رسیده است. با کاهش سهم متغیر در طول دوره کمتریندهم به 

 نمتغیرها روند صعودي داشته است. لگاریتم دستمزد در بین متغیرها، داراي بیشتری دیگرسهم 

متغیر واردات بخش کشاورزي، موجودي  بیترتبهو پس از آن  ها بوده استدوره يهمهسهم در 

 گیرند.هاي بعدي قرار میافزوده در ردهسرمایه بخش کشاورزي و ارزش

 ANN, VECM, VARهای بیني و مقایسه عملکرد مدلپیش

ه اشار هایی که پیشترنتایج بررسینشان داده شده است، و همسو با ( 1جدول )در  طورکههمان

ور قابل طکار بخش کشاورزي بهبینی تقاضاي نیرويشده در پیششده است، شبکه عصبی طراحی

 عمل کرده است.  VECMو  VARهاي تر از مدلاي دقیقمالحظه
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 ANN, VECM, VARهای بیني مدلنتایج مقایسه پیش (7) جدول
Table (7) Comparison results of models predictions ANN, VECM, VAR 

 متغیر وابسته )خروجی(
Dependent variable (output) 

 اشتغال در بخش کشاورزي
Employment in the agricultural sector 

 معیار کارایی
Performance criteria 

MAE MSD 

Model  VAR 3-10*2/86 5-10*4/58 

Model  VECM 3-10*5/12 5-10*5/47 

Model  ANN 3-10*1/88 6-10*5/87 

 Source: Research Findings قیتحق يهاافتهیمنبع: 

 اینمونهبیني برونپیش

ینی میزان بهاي عصبی مصنوعی در پیشآمده و نظر به کارایی عملکرد شبکهدستهنتایج ببنابر 

. بینی خارج از نمونه برگزیده شدمنظور پیشکار بخش کشاورزي، این رهیافت به تقاضاي نیروي

بینی واردات بخش کشاورزي ایران براي پیش براي شدهطراحیهاي عصبی از شبکه مبنابر این 

هاي رشد متغیرهاي مدل، با میانگین نرخ تحت یک سناریو و برابر 7111تا  7533هاي سال

در  االباي با اعمال سناریو نمونهنبینی بروج پیشاي صورت گرفت. نتایبینی برون نمونهپیش

 .ه استگزارش شد (1)جدول 

 ای با استفاده از شبکه عصبي مصنوعيبیني برون نمونهنتایج پیش (1) جدول
Table (8) Results of sample output prediction using artificial neural network 

 سال
Year 

اشتغال در بخش کشاورزي 

 )میلیون نفر(
Employment in the agricultural 

sector (million people) 

 سال
Year 

کشاورزي  بخش در اشتغال

 )میلیون نفر(
Employment in the agricultural 

sector (million people) 
1399 4436458 1402 4535459 

1400 4486811 1403 4572026 

1401 4510603 1404 4591268 

 Source: Research Findings قیتحق يهاافتهیمنبع: 

بینی، روند هاي مورد پیشدهد میزان اشتغال در بخش کشاورزي طی سالنشان می (1)جدول 

روند و درصد ساالنه اشتغال کشاورزي در نمودار  ینیبشیپ. کندمیافزایشی اما ناچیز را دنبال 

(، میانگین میزان افزایش اشتغال ساالنه بخش 5و  3نمودار ) برمبناي( مشخص شده است. 5و  3)

ساله منتهی به  71درصد است که نسبت به بازه  11/1، 7111-7533کشاورزي براي بازه زمانی 

عنوان کرد که بخش  توانیم. در نتیجه دهدیمدرصد کاهش را نشان  36/1، 7533سال 

درصد رشد خواهد داشت که این  6 زدیک بهن(، در کل 7111-7533ساله ) 6کشاورزي در بازه 
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، مجموع رشد 7531سال  ازهمانند پیشدر بازه زمانی  کهیدرحالبود،  خواهد یبخشدرونرشد 

 ابدییمدیگر، میزان اشتغال بخش کشاورزي افزایش عبارتبهدرصد بوده است.  71ساالنه بیش از 

اما با توجه به رشد فزاینده بخش خدمات و صنعت، سهم بخش کشاورزي از اشتغال کل کشور 

 .کندیمروند کاهشی خود را دنبال 

 
 4111-4331روند اشتغال برای دوره زماني  ينیبشیپ( 1نمودار )

Graph (2) Prediction of employment trend for the period 2020-2026 
 قیتحق يهاافتهیمنبع: 

Source: Research Findings 

 
 4111-4377( رشد ساالنه اشتغال بخش کشاورزی در بازه زماني 3نمودار )

Graph (3) Annual growth of employment in the agricultural sector in the 

period 1999-2026 
 قیتحق يهاافتهیمنبع: 

Source: Research Findings 
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 پیشنهادهاگیری و نتیجه

موجودي سرمایه بخش کشاورزي بر میزان تقاضاي  هايگذاري، اثربررسیهاي این یافته برمبناي

ده منفی آن بر میزان اشتغال این بخش تأیید ش تأثیربوده و  برابر با انتظارهانیروي کار این بخش 

 VECMالگوي  برمبناي. ادار نشدندمعناست. دیگر متغیرها عالمت مورد انتظار را دارا بوده اما 

آن لگاریتم متغیرهاي موجودي سرمایه،  برمبنايیک بردار بلندمدت وجود دارد که  دستمزد

که لگاریتم متغیر شتغال بخش کشاورزي داشته در حالیدستمزد و واردات رابطه منفی با ا

 آمدهدستببخش کشاورزي با اشتغال این بخش رابطه مثبت و معناداري دارد. نتایج  افزودهارزش

که با استفاده از مدل برتر یعنی شبکه عصبی مصنوعی صورت گرفت،  يانمونهبرون ینیبشیپاز 

 تاحدوديکه میزان تقاضاي نیروي کار در بخش کشاورزي داراي یک روند افزایشی اما  دادنشان

رسد. اما این روند دلیلی بر افزایش سهم اشتغال می نفر 1337361به  7111مالیم بوده و تا سال 

 هاخشببود. بلکه نسبت به دیگر  نخواهدکشاورزي  يهابخش دیگربخش کشاورزي نسبت به 

 يهادههسهم اشتغال بخش کشاورزي از کل اقتصاد در  طورکلبهداشت.  خواهدسهم کمتري 

اشت. د خواهدادامه  این بررسی ینیبشیپلی را داشته است که همین روند برمبناي اخیر روند نزو

، .Dahmarde & alizadeh ،(2012) Amini et al (2016) هاينتایج بررسیبا  نتایج این بررسی

(2010) Shiri & Rahman  (2008)و .Karbasi et al تقاضاي نیروي کار همسو  ينهیدرزم

 (2008)و   Karbasi et al. (2008)باشد. ولی از نظر میزان اشتغال )میلیون نفر( با مطالعه می

Nassabian et al. و مدل مورد  بررسیدوره زمانی مورد  تواندیمیکی از دالیل آن  ،همسو نیست

 (2013) هايبررسیمقایسه الگوهاي ارائه شده با نتایج  ينهیدرزماستفاده باشد. همچنین 

Valipour et al.  ( 2003)وOlson & Mossman ،.همسو است 

یار مهم بس يهااستیسیکی از  عنوانبه ییزااشتغال کهنیابا توجه به موقعیت اقتصاد کشور و 

دهنده ادامه کاهش سهم اشتغال تحقیق که نشاناین براي دولت است، همچنین با توجه به نتایج 

 تاکید رونیا، از باشدیمو رشد ناچیز  7111 اندازچشمبخش کشاورزي در اقتصاد کشور براي 

نفی م تأثیرجدید شغلی در بخش کشاورزي باشد.  يهافرصتسیاست و  دنبالبهدولت  شودیم

هاي شغلی در مشخص شد، در نهایت فرصت این بررسیواردات بر اشتغال بخش کشاورزي در 

منفی واردات بخش کشاورزي  تأثیرگیرند. براي جبران بخش کشاورزي در معرض تهدید قرار می

هاي دولت بایستی با هدف حمایت از تولید و تجارت در این بخش سیاست بر اشتغال این بخش،

بخش کشاورزي را افزایش داده تا از این طریق هم  افزدهارزشبتوان  کهيطوربهبه اجرا درآید. 
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ضرورت و خودکفایی فراهم شود. همچنین  ییغذاتیامنجدید و هم  يهاشغلموجبات ایجاد 

فراهم شود. در  هابخش دیگر به کار مازاد بخش کشاورزي نیروي انتقال زمینه الزم براي دارد

لف مخت يهابخشثر بر اشتغال ؤم هايزمینه عاملبیشتري در  هايبایستی بررسینهایت نیز 

 را در جهت هاربخشیزو  هابخشمهم اثرگذار بر اشتغال  هايعاملاقتصادي صورت گیرد تا بتوان 

صادي اقت هايزمینه مسئلهدر  ینیبشیپ زمینهمناسب مشخص کرد. همچنین در  يگذاراستیس

بدیهی د کارایی بیشتر استفاده شو لیدلبهاز روش شبکه عصبی مصنوعی  بایستیاشتغال  ژهیوبه

 مقایسه الگوهاي مختلف دارد. ينهیدرزماین مسئله نیاز به مطالعات بیشتر  است
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Extended Abstract 

Introduction 

Import is one of the most important variables affecting the development of 

agriculture in the world, especially in Iran. On the other hand, the share of 

agricultural employment in the Iranian economy has decreased in recent 

decades. Therefore, the study of the effect of imports on employment in the 

agricultural sector is very important in studies. Therefore, in the present 

study, the effect of import variable and some selected variables on 

employment in the agricultural sector has been investigated. According to 

studies, the study of labor demand pattern in the agricultural sector is of 

particular importance and various variables, especially agricultural imports, 

can affect it. Also, so far, a study in the field of agricultural economics has 

not compared the VAR, VECM and ANN models in terms of forecasting 

employment in particular, which can be considered as an innovation of the 

present study. The main questions that this study seeks to answer are to what 

extent the variables of wages, capital stock and value added of the agricultural 

sector, especially the import of the agricultural sector, affect labor demand 

and employment in this sector and predict labor demand by 2026 What will 

it be? Also, among the VAR, VECM and ANN models, which model is more 

effective in forecasting employment in Iran's agricultural sector for Outlook 

2026? 
 

Materials and Methode 

According to the studies of Golestani et al. (2012) and Shiri & Rahman 

(2010), two models of vector autoregression (VAR) and vector error 

correction model (VECM) were used to investigate the effect of agricultural 
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imports on employment in this sector. Each equation in the VAR pattern has 

a similar set of regulators that leads to the formulation of the general VAR 

pattern as follows. 

𝑦𝑡  =  ∑ 𝐴𝑖

𝑝

𝑖=1
𝑦𝑡−𝑖 + 𝜀𝑡  

 

In the present study, in addition to time series models, the feed neural network 

model was used for prediction. The grid view is designed as follows: 

 
Figure (1) Design of artificial neural network with employment output 

variable in agriculture sector 

Also, in the present study, the mean square error (MSE) and mean absolute 

deviation (MAD) were used to compare the predictability of VAR and VECM 

models with artificial neural networks. To calculate the wage of the 

agricultural sector, data related to the selling price of products and the cost of 

agricultural services were used, for the import variable, the total import of the 

Iranian agricultural sector was based on FAO information, and for 

employment in the agricultural sector, the data of the Statistics Center of Iran. 

The study period included the years 1978-2019 and the required data were 

collected from the Program and Budget Organization of Iran, Statistics Center 

of Iran and FAO. MATLAB and EVIEWS software packages were also used 

for data analysis. 

 
Results and discussion 

Based on the findings of this study, the effect of agricultural capital stock on 

labor demand in this sector is in line with expectations and its negative effect 

on employment in this sector has been confirmed. Other variables had the 

expected sign but were not significant. According to the VECM model, there 

is at least one long-term vector according to which the logarithm of capital 

stock, wages and import variables has a negative relationship with 

employment in the agricultural sector, while the logarithm of value-added 

variables in the agricultural sector has a positive and significant relationship 

with employment. The results of the exemplary forecast, which was made 



 

 

using the superior model, namely the artificial neural network, showed that 

the demand for labor in the agricultural sector has an increasing but almost 

gentle trend, reaching 4591268 people by 2026. But this trend will not be a 

reason to increase the share of employment in the agricultural sector 

compared to other agricultural sectors. Rather, it will have a smaller share 

than other sectors. In general, the share of agricultural employment in the 

total economy has been declining in recent decades, which will continue 

according to the forecast of the present study. 

 
Suggestion 

To compensate for the negative effect of agricultural imports on employment 

in this sector, government policies should be implemented to support 

production and trade in this sector. In order to increase the added value of the 

agricultural sector in order to provide both new jobs and food security and 

self-sufficiency. It is suggested that more studies be conducted on the factors 

affecting the employment of different economic sectors in order to determine 

the important factors affecting the employment of sectors and sub-sectors for 

appropriate policy-making. 
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