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 در نواحیو غیر کشاورزی  کشاورزی بخش رشدفضایی  همبستگیتحلیل 

  افغانستانکشاورزی -اقتصادی

اهلل سالمی، امیرحسین چیذری، زاد، سید صفدر حسینی، حبیبمجتبی نیک

 1انوارالحق احدی
  10/10/0011 تاریخ پذیرش:                                                                               01/10/0900 تاریخ دریافت:

 چكیده
 بخش ینترمهم ،اشتغال ی ازدرصد 54سهم  ی وناخالص داخل یداز تول یدرصد 02با سهم  یبخش کشاورز

، انتظار مبنا بر همین. است غذایی در این کشورمنیتبهبود ابیکاری و  و فقر کاهش سطح برای افغانستان یاقتصاد
 یهمبستگتعیین حاضر،  یههدف مطالع های اقتصادی نیز اثرگذار باشد.بخش دیگررزی بر رود رشد بخش کشاومی

برای تان افغانس کشاورزی–یاقتصاد ینواح به تفکیک صنعت و خدمات یهابخشکشاورزی و  بین بخشفضایی 
 ویاویی ایستا و پتابل فضایی یگیری از الگوهابا بهرههای اقتصادی بخش دیگربررسی چگونگی ارتباط این بخش با 

 ییفضا یتگخودهمبسوجود  ییداتتعیین شده و پس از افغانستان  یکشاورز-یاقتصاد یمنظور، نواح ینبه ا باشد.می
در قالب  واحین یندر ا یرشد بخش کشاورز ینب ییفضا یهمبستگ یزانمهای تشخیصی، با استفاده از آمارهمثبت 

-یونمختلط خودرگرس ایستا و پویای و همچنین الگوهای (SEM) اخالل یدر اجزا ییفضا یونرگرس یالگو
-7931 یدوره زمان یبرادر الگوهای برآوردی  .شدندنهایی ارزیابی به عنوان مدل (SAR) ییفضا یونخودرگرس

 لمللیابین هاییتحمای دولتی، هاگذارییهسرما ، به نقشاثرات سرریز رشد بخش صنعت و خدماتعالوه بر  7912
 و اثرات مستقیم و شدههر ناحیه نیز توجه  مکانی، مذهبی و قومیهای خاص ویژگیبا لحاظ  نسانیسرمایه ا و

-های غیرکشاورزی و نقش سرمایهسرریز رشد بخش گویاینتایج . شدغیرمستقیم حاصل از هر عامل استخراج 

 رگرفتندر نظ که باشدمی یکشاورزرشد بخش  یامنطقه یوندهایدر پ )دانش فنی( های فیزیکی و انسانیگذاری
زاید؛ افهای رشد بخش کشاورزی میریزیبر اثر بخشی برنامه ،ای بخش کشاورزیگذاری منطقهسیاستدر  هاآن

 المللی و ارتقاء سطحهای بیناستمرار رشد بخش کشاورزی، جذب حمایت حفظ اهمیت در این زمینه بر همچنین
 ساززمینها هگذاری بین بخشی و توسعه متوازن بخشسیاست جه بهاز سوی دیگر تو .شودمیسرمایه انسانی تأکید 

 خواهد بود. رشد و توسعه فراگیر اقتصاد افغانستان

 JEL: R11, F43, Q28, O41بندی طبقه

نواحی  ،تابلویی الگوهای فضایی فضایی، همبستگی، و غیرکشاورزی کشاورزی بخش رشدهای کلیدی: واژه

 .افغانستان کشاورزی،-اقتصادی

                                           
 ، استادیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران، وزیر زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان. اندانشجوی دکتری، استاد به ترتیب 1

Email: Hoseini@ut.ac.ir 

http://www.iranianjae.ir/article_243766.html
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 مقدمه

 نترین بخش اقتصادی افغانستاترین و اصلیبه عنوان مهم ریزی برای رشد بخش کشاورزیبرنامه

 ینا یتدرصد جمع 75از  یشب .باشدمی این کشورتوسعه پایدار اقتصادی  بنیادینهای از اولویت

 .FAO)21 ,(018 باشندیبخش م ینو درآمد ا یداتو وابسته به تول هستندکشور ساکن روستاها 

بخش از اشتغال این سهم  درصد است و 02حدود  از تولید ناخالص داخلی بخش کشاورزی سهم

ات افغانستان را تشکیل ردرصد ارزش صاد 02محصوالت این بخش بیش از  باشد.میدرصد  55

فقر و امنیت غذایی بهبود نرخ باالی بیکاری، ، کاهش مبنابر همین . NSIA)0(2020 ,دهند می

 .باشدمیرشد بخش کشاورزی در افغانستان  مستلزم توجه  به ،در کشور

ی هابخش دیگررشد بخش کشاورزی توجه به رشد توسعه و نظریه های توسعه، برای  بنا بر 

ن و پسیزیرا، ارتباط . ها ضروری استاقتصادی و ارتباط متقابل بخش کشاورزی با سایر بخش

وسعه ت درنتیجه وشود می همبستگی میان آنان  های اقتصادی منجر به ایجادپیشین میان بخش

برای  .کندرا ضروری میهای توسعه در برنامه هابخش دیگرکشاورزی و  هماهنگ میان بخش

های کشاورزی و امکانات های شغلی، نهادهفرصتایجاد رشد بخش صنعت و خدمات با مثال، 

ز نیبخش کشاورزی  ،ی دیگراز سو کند.کمک میش کشاورزی خخدماتی و ارتباطی به رشد ب

ای و مالی به بخش صنعت دارد که این های نهادهنقش بسزایی در تأمین مواد اولیه و مساعدت

، مبنابرهمین  .(Verner, 2001; Naval, 2016)باشد امر در کشورهای توسعه نیافته بارز می

پذیر ناگریزرورت های اقتصادی یک ضاقتصاددانان براین باورند که توسعه هماهنگ بین بخش

 .(Salami, 1998)برای توسعه اقتصادی کشورهاست 

 چگونه است وهای اقتصادی در نواحی مختلف افغانستان اما این موضوع که ارتباط بین بخش 

ها شود چندان مشخص نیست و بخش دیگرموجب رشد  تواندرشد یک بخش تا چه اندازه می

ی هابنابراین، بررسی چگونگی ارتباط بین بخشد. وجود ندار زمینهاطالعات چندانی در این 

 ندیسودمتواند اطالعات باشد و مییک ضرورت میاقتصادی در نواحی مختلف کشور افغانستان 

 . کندریزان و سیاستگذاران فراهم را برای برنامه

 و گذاریباشد. سیاستمناطق میبین نامطلوب شکاف توسعه، کاهش های برنامهیکی از اهداف 

نیازمند شناخت وضعیت موجود مناطق، ارزیابی  گام نخستریزی به این منظور، در برنامه

                                           
1 Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) 
2 National Statistics and Information Authority of Afghanistan (NSIA) 
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 واحینو ارتباطات جغرافیایی میان  ناحیهدر هر  بخش عوامل مؤثر بر رشدارتباطات بین بخشی و 

 . ,Honjo) (1981 باشدمی

 مینهزدر . نظر گرفت توان یک منطقه را مستقل از مناطق دیگر درای نمیرشد منطقه فرآینددر 

ای مطالعات زیادی در کشورهای های اقتصادی و توسعه منطقهرشد بخشروابط بین  چگونگی

 باشد. برایمختلف صورت گرفته است گرچه جای این مطالعات در کشور افغانستان خالی می

 ییضاف یوابستگیران و ا یهااستان یرشد اقتصاد Madanizadeh et al. (2020) همطالع مثال،

 . نتایج ایناندکردهبررسی  استفاده از الگوهای وقفه و خطای فضاییبا مناطق با هم دیگر را 

آن  یمانند رشد اقتصاد یاییمنطقه جغراف یک یاقتصاد یهامؤلفهدهد می مطالعه نشان

 Kohansal. شوندیبه آنها وابسته م یقطر ینمناطق قرار دارند و از ا دیگری یرهامتغ یرتأثتحت

& Hamidehpour (2020)  ر ب یدبا تأک یعوامل مؤثر بر رشد اقتصاد ییفضا یلتحلبه منظور

وسعه در حال ت یو کشورها یافتهتوسعه  یدر دو گروه کشورها یاپو تابلویی ییفضاروش  از تجارت

 رنتایج این مطالعه ب. دننمایمی ییدتأرا رشد بین بخشی  یزوجود اثرات سرر و استفاده نموده

 Kasraei تأکید دارد.رشد  سازیینهزم برای و تجارت یانسان یهسرما، یزیکیف یهامل سرماوع

تفاده با اس ،اینظریه همگرایی، وابستگی فضایی و رشد منطقهدر مطالعه خود تحت عنوان  (2007)

های اقتصاد سنجی فضایی و استفاده از روش با نشان داد که سنجی فضایی اقتصاد الگوهای از

، Xu et al. (2020)همچنین  .شودتر میشفاف مناطقروابط فضایی موجود میان  ،س وزنیماتری

Patandianan & Shibusawa (2020)  وLiu and Lin (2018)  به منظور بررسی همبستگی

ها در مناطق مختلف در کشورهای ژاپن و چین از رویکرد بخش دیگرفضایی رشد بخش صنعت با 

 ,Crespoو  Mingyang et al. (2006)اند. به همین ترتیب ده نمودهاقتصادسنجی فضایی استفا

et al. (2004) گیری از رهیافت اقتصادسنجی فضایی به بررسی و تعیین در مطالعات خود با بهره

در سایر کشورها نیز مطالعاتی در این زمینه انجام اند. سرریزهای فنآوری و تولید سبز پرداخته

 Marlon & Tatlonghari (2017) ،Yu & Lee  (2012) ،Herwartzامل های آن ششده که نمونه

& Niebuhr (2011) ،Ertur & Koch (2007)  وKosfeld & Dreger  (2006) باشد. می 

ز رشد سرری اثراتفضایی و  همبستگیبررسی  حاضر مطالعههدف اصلی  باال،با عنایت به موارد  

طی بازه زمانی  کشاورزی افغانستان-اقتصادی در بین نواحی و غیرکشاورزی بخش کشاورزی

  باشد.می 1907-1932
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 روش تحقیق

ی رشد سولو، رشد اقتصادی در هر بخش وابسته به انباشت سرمایه فیزیکی نظریه مبنایبر 

ای و فنآوری تولید در جهت افزایش توان ، بحث تأمین منابع سرمایه(Solow, 1956)باشد می

ای دارد. همچنین الگوی های اقتصادی رشد نقش ویژهادی در نظریههای اقتصتولیدی بخش

 مبنایر ب .(Feder, 1982)کار تأکید دارد کاربردی فدر در رابطه با رشد اقتصادی بر تأثیر نیروی

و  کار گرفته شدهه نهاده سرمایه ب میزانارزش افزوده در هر بخش تابعی از  نیز های تولیدنظریه

در  Feder (1982) . لیکن(Salami et al, 2009)باشد شده در آن بخش می نیروی کار استفاده

ی سازد. بدین معنها را مطرح میهای اقتصادی مسئه سرریز بین بخشبررسی ارتباط بین بخش

تبط های مرتواند بر بخشت و توسعه در یک بخش اقتصادی میفاست پیشر بر این باورکه وی 

در مطالعه خود ارزش  وی ،مبنا. بر همین شودای در برآوردها ملحوظ نهاثر بگذارد و لذا باید به گو

داند، آن را متأثر از بر اینکه تابعی از نیروی کار و سرمایه می افزونافزوده بخش کشاورزی را 

 Dowrick & Gemmellو  Hwa (1989)گیرد. ارزش افزوده در بخش صنعت نیز در نظر می

ها را در مطالعات خود سرریز بین بخش ،استداللآن با تکیه بر  و از فدر پیروینیز به  (1991)

 بر اینکند. وی ای دیگر همین نظر فدر را بیان مینیز به گونه Romer (1986). اندکردهمنظور 

های مرتبط را به بخش دیگراست که در بررسی عوامل مؤثر بر رشد یک بخش باید رشد  باور

 رشد اقتصادی، به هاینظریهامروزه نیز در تکمیل  نظر گرفت. دهنده درعنوان یک عامل توضیح

 ,Fischer) شودمیمیان مناطق تولید بر رشد بخشی تأکید  فناورانهنقش سرمایه انسانی و سرریز 

یر تحت تأثهای اقتصادی فعالیتهای اقتصادی یک منطقه جغرافیایی مانند رشد مؤلفه .(2016

شی در سایر مناطق قرار دارند. چرا که، طبق قانون جغرافیایی بین بخ 1متغیرها و اثرات سرریز

ی را ترند تأثیر بیشترهایی که به هم نزدیکهر مکانی به مکان دیگر وابسته است و مکان 0توبلر

ای بخشی از سوی دیگر رشد منطقه .(Miller, 2004) های دورتر، بر همدیگر دارندنسبت به مکان

، ارتباطات، تحرک عوامل تولید و تجارت فناورییز دانش فنی و در مناطق مختلف در قالب سر

ای( ناشی از جریان  سرریزهای فضایی )منطقهبه عبارت دیگر،  مناطق را بهم مرتبط می سازند.

عنوان اثرات  باگذاری بین مناطق همجوار است. این سرریزها، فنآوری، دانش، تولید و سرمایه

                                           
1 Spillover Effects 
2 Tobler First Law 
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 ای و اقتصادای، اقتصاد منطقهحوزه رشد منطقهمربوط به ات شوند. نظرینیز مطرح می 1خارجی

 . (Blad & Lannergren, 2010)اند موضوع سرریزها را مورد توجه قرار دادهنوآوری 

 ,Lesage)پذیردوابستگی فضایی صورت میالگوهای از طریق های فضایی ستگیهمب تبیین

از وقفه فضایی متغیر وابسته،  ،الگودر  اثرات فضایی لحاظ کردن رمنظو به در این روش. (2004

وقفه فضایی متغیر مستقل، خودهمبستگی فضایی اجزای اخالل و یا ترکیبی از سه مورد استفاده 

این ارتباطات نیز  شدت بیان .دنشومی )مکانی( نامیده0فضایی خودرگرسیون الگوهایکه  شودمی

 ,.Baltagi et al) شودمی تعیین فضایی همبستگی از ضریب استفاده با الگوها این چهارچوب در

2007. Elhorst, 2014).  

 توضیح متغیرهای ماتریس و Yمورد مطالعه را با  مناطق در د بخش کشاورزیشر میزان بردار اگر

 زیر فضایی به صورت پویای تابلویی خودرگرسیون کلی شود، الگوی نشان داده Xبا  آن یهدهند

 :(Elhorst, 2010) بود خواهد

بردار  𝛽 است. متغیرهای توضیحی بردار Xو  tدر زمان  iناحیه متغیر وابسته  Y آن که در

 توانند طبق تعاریف همسایگیهستند که میهای وزنی فضایی سماتری 𝑊2و  𝑊1است. پارامترها 

خودهمبستگی  𝜌پارامتر  .شوند ایجاد فاصله از تابعیی هبه منزل یا و مجاورت اساس بر فضایی

𝜏اگر  کند. گیری میفضایی را اندازه = مدل ایستا و در غیر این صورت مدل پویا خواهد باشد،  0

 جزء اخالل بین گروهی 𝛼𝑖 گروهی،جزء اخالل درون 𝛾𝑡لگوی پانل، جزء اخالل ا 𝑢𝑖𝑡  بود.

اثرات ثابت انفرادی )مقطعی( یا اثرات ثابت تصادفی انفرادی )مقطعی( را نشان  𝛼𝑖. باشدمی

 اخالل اجزای همبستگی ضریب λدهد. نیز اثرات ثابت و تصادفی زمان را نشان می𝛾𝑡 دهد،  می

 .(Elhorst, 2010) است مختلف مناطق در رگرسیون یا خطاهای

 همبستگی بین اول، است: نوع مطرح همبستگی نوع دو نواحی بین که دهدمی نشان ( 1) الگوی

وزن داده  𝑊1همسایگی  ماتریس قالب در اساس همسایگی بر که است مختلف مناطق در رشد

 جزء بین همبستگی دوم، نوع کند.ی میگیراندازه را فضایی همبستگی این شدت 𝜌شوند و می

کند. می گیریرا اندازه همبستگی این شدت λهای مختلف است که اخالل در مکان اجزای یا خطا

                                           
1  Externalities 
2 Spatial Autoregressive model 

(1)  
𝑌𝑖𝑡 = 𝜏𝑌𝑡−1 + 𝜌𝑊1𝑌𝑖𝑡 + 𝑋𝑖𝑡𝛽 + 𝛼𝑖 + 𝛾𝑡+ 𝑢𝑖𝑡 

𝑢𝑖𝑡 = 𝜆𝑊2𝑢𝑖𝑡 + 𝜀 

𝜀 ≈ 𝑛(0, 𝜎2𝐼𝑛)  
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در الگوی اگر  آید.تری به دست میالگوهای ساده ،(1)کلی  الگوی در هاتمحدودی برخی اعمال با

W2 اًصرفایستا،  = به دست  1R(SA( خودرگرسیون فضایی -باشد، الگوی مختلط رگرسیون 0

 .(Kohansal & Hamidehpour, 2020) شودکه به صورت زیر نشان داده می آیدمی

ایط عملگر وقفه در واقع . در این شردارند را خود پیشین تعاریف متغیرهای همه آن در که

 کالسیک رگرسیون تحلیل و تجزیه در معموالً کند.میانگین وزنی مشاهدات همسایه را ایجاد می

 ممکن اخالل اجزای های فضاییداده اما هستند، مستقل الگو اخالل اجزای که است بر این فرض

 در فضای مشاهدات تنگرف قرار موقعیت از تابعی هاآن ساختار همبستگی و باشند همبسته است

 آوردمی وجود به را فضایی الگوهای خودرگرسیون از دیگری نوع حالت این باشد. بررسی مورد

 الگوی ایستا و شود و با فرضنامیده می SEM)0)الگوی رگرسیون فضایی در اجزای اخالل که

W1 =  Kohansal) شودآید که به صورت زیر نشان داده میبه دست می (1) در الگوی کلی 0

& Hamidehpour, 2020). 

 خطاهای فضایی است. متغیرها همبستگی ضریب λو  های وزنی فضاییماتریس 𝑊2که در آن 

های آزمون با و عمل در بایستمی است تربمناس الگو کدام اینکه را دارند. اما خود پیشین تعاریف

 شود. تعیین تشخیصی

 فضایی همبستگی از وجود آگاهی برای آماری آزمون چندین فضایی ادبیات اقتصادسنجی در 

) ,Cliff and Ord ,1973 است 9موران Iها آماره ترین آنکه معمول دارد وجود اخالل اجزای در

1981; Moran, 1950)  شود:به صورت زیر تعریف میکه 

                                           
1 Spatial Autoregressive Model 
2 Spatial Errors Model 
3 Moran's I−statistic 

(9)  𝑌𝑖𝑡 = 𝜌𝑊1𝑌𝑖𝑡 + 𝑋𝑖𝑡𝛽 + 𝛼𝑖 + 𝛾𝑡+ 𝜀
𝑖𝑡

 

𝜀 ≈ 𝑛(0, 𝜎2𝐼𝑛) 

(5)  
𝑌𝑖𝑡 = 𝑋𝑖𝑡𝛽 + 𝛼𝑖 + 𝛾𝑡+ 𝑢𝑖𝑡 

𝑢𝑖𝑡 = 𝜆𝑊2𝑢𝑖𝑡 + 𝜀 

𝜀 ≈ 𝑛(0, 𝜎2𝐼𝑛)  

(5)  I = (
𝑛

∑ ∑ 𝑊𝑖𝑗𝑗𝑖
)(

∑ ∑ 𝑊𝑖𝑗(𝑥𝑖 − 𝑥)(𝑥𝑗 − 𝑥)𝑗𝑖

∑ (𝑥𝑖 − 𝑥)𝑖
) 
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ها یا واحدهای فضایی و هایی برای موقعیتشاخص jو  iی مورد نظر، متغیر وابسته xدر آن که 

n مولفه تعداد مشاهده ها یا مناطق است .ijW ی ارتباط بین مکان در این ماتریس نشان دهنده

i  وj  .دار باشد باید به طور حتم تأثیرات فضایی در تصریح مدل چنانچه این آماره معنیاست

خودهمبستگی مثبت است و  گویایتر باشد، لحاظ شود و اگر این آماره از میانگین آن بزرگ

است،  های یکسانبندی فضایی دارای اندازهکه دسته. خودهمبستگی مثبت بدان معناست برعکس

به عبارت دیگر افزایش یک متغیر در یک ناحیه باعث افزایش همان متغیر در مناطق همجوار 

تشخیصی در این های از دیگر آزمون .(Bailey and Gatrell, 1995; Griffith, 1996) شودمی

باشد. مقدار آماره جری سی می GOG)0( و جتیس و اورد جی GC)1 (جری سیهای رابطه آزمون

گیرد. مقدار یک به معنای عدم وجود خودهمبستگی فضایی، صفر و دو را در بر می نمقادیر بی

ک بیانگر تر از یمقادیر کمتر از یک بیانگر خودهمبستگی فضایی مثبت فزاینده و مقادیر بیش

جتیس  دار آمارهش مثبت و معنیارز .(Geary, 1954)خودهمبستگی فضایی منفی فزاینده است. 

 یهااگر آماره .Ord & Getis, 1995)( برعکسو  است خودهمبستگی فضایی مثبتو اورد بیانگر 

توان دو مدل وقفه و خطای فضایی را به را تأیید کرد، می فضایی خودهمبستگی وجود تشخیصی

 Robustو  LMهای تشخیصی ناست، بستگی به آماره آزمو ترمناسب الگوکار برد. اما اینکه کدام 

LM ی داری آمارهبرای هر دو مدل دارد. معنیLM(lag)  وLM(error) دهنده وجود نشان

کند که کمک می Robust LM(error)و  Robust LM(lag)های وابستگی فضایی است. آماره

در ود. ش دانسته شود چه نوع وابستگی فضایی وجود دارد و کدام مدل فضایی باید به کار گرفته

تایج نمقادیر برتر باید به  بندی رسید،های مطرح شده به جمعحالتی که نتوان از نتایج آزمون

 .(Anselin, 1988) توجه شود AICو  𝑅2  ،log likelihoodهای دیگر مانند آماره

 ماتریس یا 9همسایگی ماتریس ایجاد نخستین گام فضایی، خودرگرسیون الگوهای تدوین برای

 است شده مختلفی مطرح هایشرو فضایی هایوزن ماتریس ایجاد است. برای فضایی هایوزن

 ماتریس تعریف وجغرافیایی  5مجاورت مبنای بر های فضاییوزن ماتریس تعریف آنها ترینممه که

استفاده  خطیدر این مطالعه از روش مجاورت جغرافیایی  که است 5فاصله تابعی از منزلة به

                                           
1 Geary’s C 
2 Getis & Ord’s G 
3 Neighbouring matrix 
4 Contiguity 
5 Distance 
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 ,Lesage)گیرند صفر می عدد نواحی همسایه عدد یک و نواحی غیر همسایه مبناین شود؛ بر امی

1999). 

های تابلویی های مورد مطالعه، از روش دادهدر این مطالعه به علت نوع دادههمانطور که بیان شد، 

 برآورداستفاده شده و معادله عوامل مؤثر بر رشد بخش کشاورزی در دو حالت ایستا و پویا 

های پنل با اثرات ثابت و اثرات بدین منظور از آزمون هاسمن برای انتخاب بین مدلشود. می

که توسط  (GMM)یافته گشتاورها از روش تعمیم نیز پویا برآوردبرای شود. تصادفی استفاده می

ن مچنیه .بور، نیوی و رسن و ولتز وایکن توسعه داده شده، استفاده شده است -بوند، آرالنو -آرالنو

ه متغیرهای توضیحی، از ماتریس ابزارها استفاد دیگربا وقفه و وابسته برای رفع همبستگی متغیر 

 ,Arellano & Bond) دهندای را ارائه میدو مرحله GMM برآوردگربوند  -شود که آرالنومی

1991). 
ین های خارجی تأمدر کشورهای در کمتر توسعه یافته بخش زیادی از سرمایه از طریق کمک

گذاری سرمایه .(Rifat, 2012)رود بر رشد بخش کشاورزی مؤثر باشند و انتظار می شودمی

-تهای دولتی و حمایگذاریدر دو دسته شامل سرمایهنیز فیزیکی در بخش کشاورزی افغانستان 

جی های ترویانسانی و ارائه آموزش پذیرد. همچنین ارتقاء سطح سرمایهالمللی صورت میهای بین

های فنی و تولیدی در نواحی اقتصادی ر بخش کشاورزی با هدف بهبود سطح سواد و توانایید

یق ای تنها از طرهای محدود منطقهکشاورزی افغانستان با توجه به مشکالت امنیتی و دسترسی

بر توجه به سرریزهای بین  افزونگردد. لذا در این مطالعه های کشاورزی هر ناحیه ارائه میتعاونی

متغیرهای اثرگذار بر ارزش افزوده بخش  دیگرهای صنعت و خدمات به خشی شامل بخشب

ش المللی( در بخی )بیندولتیرغ هاییتو حما گذاری دولتیکشاورزی از جمله نیروی کار، سرمایه

نیز توجه شده  های کشاورزی(تعاونی شماری )آموزش کشاورزتوانایی فنی و  سطح کشاورزی،

ی مرز یتشاخص موقع یرسه متغ یفبه منظور تعر یزن مجازی یرهایمتغ ازاست. همچنین 

ورد م یدر نواح )سنی یا غیر سنی( و مذهب قومیت )پشتون یا غیرپشتون( )دسترسی به مرز(،

ورها مربوط به کش رشد بخش کشاورزی مطالعاتتوان به در این رابطه می بهره گرفته شد. یبررس

 (Muhammad-Lawal & Atte, 2016) مطالعات ستان از جملهو مناطقی متناسب با شرایط افغان

 ,.Chirwa et al)در هند و  (Chand & Raju, 2008) ،در آفریقا (Anyanwu, 2014)در نیجریه، 

اداره ملی احصائیه از  مطالعههای مورد نیاز در این اطالعات و داده .کرداشاره در ماالوی  (2008
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وزارت مالیه ج.ا. افغانستان و  MAIL)0( ت، آبیاری و مالداری، وزارت زراعNSIA)1( و معلومات 

)9(MOF ملل متحد  یسازمان خواربار و کشاورزهای ساالنه و همچنین گزارش)5(FAO  از بخش

و  Stata 13.0 از نرم افزار یقتحق یجنتا یلتحل یبرا گردیده است. دریافتکشاورزی این کشور 

استفاده شده  ArcGIS افزارنرم از یکشاورز-یاقتصاد ینواح یکبه تفک افغانستان بندیپهنه یبرا

 است.

 نتایج و بحث
بندی پهنهگام نخست در  ای رشد بخش کشاورزی افغانستانریزی منطقهبه منظور برنامه

سازمان جهانی فائو  AEZ)5(اکولوژیکی -های زراعیکشاورزی افغانستان بر مبنای پهنه-یاقتصاد

های اطالعاتی مربوط بر این با تطبیق نقشه افزون. (Maletta & Favre, 2003) صورت گرفته است

تی ، میزان تسلط دول، پراکندگی بازارهای اصلی محصوالت کشاورزیاصلی ارتباطی هایشاهراهبه 

شاورزی ک-اقتصادیپهنه ده تکمیل و به  بندیاین پهنهو پراکندگی اقوام و مذاهب در افغانستان 

 همه خصوصیات گوناگونبندی با در برگرفتن این پهنه (.1)شکل شماره  ارتقاء داده شده است

شرایط سیاسی و اجتماعی به عنوان مبنای  نظر گرفتناقلیمی، کشاورزی و اقتصادی و در 

طور که مشاهده همان. است شدهای بخش کشاورزی افغانستان استفاده گذاری منطقهسیاست

و شرایط  شدههای مختلف تفکیک با رنگ 1شکل های اقتصادی کشاورزی در شود پهنهمی

 اقلیمی هر پهنه نیز در راهنمای نقشه مشخص شده است.

                                           
1 National Statistics and Information Authority of Afghanistan 
2 Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock 
3 Ministry of Finance 
4 The Food and Agriculture Organization of the United Nations 
5 Agro-Ecological Zones 
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 (همراه با تقسیمات کشوریکشاورزی افغانستان ) -بندی اقتصادیپهنه (4)شکل 

Figure (1) Afghanistan Economic-Agricultural Zoning  

 1در الگوهای اقتصادی مطالعه حاضر در جدول  مشخصات آماری، آمار و اطالعات مورد استفاده

 انافغانستکشاورزی -اقتصادی گانهده ارائه شده است. اطالعات ارائه شده در سطح مقاطع نواحی

 است. شدهآوری گرد 1932-1907برای دوره زمانی 
 مورد استفاده اطالعات آماری آمار ومشخصات (  4جدول )

Table (1) Statistical specifications of statistics and Data used 

 : محاسبات دقیقمنبع

 نام متغیر
Variable Name 

 واحد
 Unit 

 میانگین
Average 

 انحراف معیار
Std.deviation 

 کمینه
Minimum 

 بیشینه
Maximum 

 ارزش افزوده بخش کشاورزی
 Value added of the agricultural sector 

 14/181 2/017 32/814 9/815 میلیارد افغانی

 وده بخش صنعتارزش افز  
Value added of the industrial sector 

 11/421 6/803 11/459 10/611 میلیارد افغانی

 ارزش افزوده بخش خدمات
 Value added of the service sector 

 46/374 8/480 38/459 23/250 میلیارد افغانی

Labor force    0/484 0/079 48/862 0/270 میلیون نفر نیروی کار 

 گذاری دولتییزان سرمایهم

Government investment 
 41/961 5/234 55/613 24/800 میلیارد افغانی

 المللی(های غیر دولتی )بینمیزان حمایت

Non-Governmental 

 (International) support 
 46/734 3/961 71/711 19/650 میلیارد افغانی

 ها(تعاونی شمار) یفن ییسطح سواد و توانا

Number of Cooperatives 
 398/000 25/000 59/956 199/400 باب 
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ز ا های تعیین شدهرشد بخش کشاورزی در پهنه به منظور تشخیص وابستگی فضاییسپس 

شود؛ مقدار مثبت مشاهده می 0طور که در جدول های تشخیصی استفاده شده است. همانآزمون

الت باشد. در این حشده می یادمبستگی فضایی مثبت در میان نواحی مورآن بیانگر خوده Iآماره 

ها نیز آزمون دیگراند. نتایج نواحی با رشد باالتر به طور متوسط توسط نواحی مشابه احاطه شده

 باشد.این مسئله می بیانگرتر از یک بودن مقدار آماره با توجه به مثبت و کوچک
 وابستگی فضایی های تشخیصیتایج آزمون( ن1) جدول

Table (2) Results of spatial dependence diagnostic tests 

                                                                         Source: Research finding های تحقیقیافته: منبع

بخش  دعوامل مؤثر بر رش دیگرروابط بین بخشی و سازی الگو ،با توجه به نتایج به دست آمده

به در ادامه  کشاورزی باید در حضور بعد فضا صورت گیرد. -کشاورزی میان نواحی اقتصادی

اتریس دست آورد. لذا مه منظور برآورد الگوی فضایی مورد نظر، ابتدا باید متغیر تأخیر فضایی را ب

 درماتریس مجاورت مرتبه اول استاندارد تبدیل و  صورت دست آورده و سپس بهه مجاورت را ب

زی با کشاور-آید. ماتریس مجاورت برای نواحی اقتصادیدست میه خیر فضایی بأنهایت متغیر ت

ارائه در ادامه  (.)(Lesage, 1999یک لبه مشترک  دارایمناطق  یهمه) 1روش مجاورت خطی

 .شده است

از استاندارد شدن، در  پس، حاصلماتریس 

مقدار متغیر وابسته ضرب شده و متغیر تأخیر 

از  پیشآید. در ادامه فضایی به دست می

 F، به بررسی آماره ت فضاییمعادال برآورد

 شود. آمارهلیمر و آزمون هاسمن پرداخته می

ات ثابت ص استفاده از اثریی تشخبرا کند.را تأیید می تابلوییاستفاده از روش  ،لیمر محاسبه شده

دو آزمون هاسمن استفاده شده؛ که نتایج این آزمون بیانگر وجود اثرات یا تصادفی از آماره کای

 (.9باشد )جدول ثابت می

                                           
1 Linear contiguity 

 نوع آزمون
 Type of test 

 آماره آزمونمقدار 
Value of test statistics 

 ارزش احتمال
 Probability value 

 Moran I-statistic 0/310 0/007 مورآن  Iآزمون 

 Geary's c test 0/801 0/001(GC)آزمون جری 

 Getis & Ord’s G test 0/345 0/001 (GOG)اورد -آزمون جتیس

10 × 10 =

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 1 0 1 1 0 0
1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1 0 1 1 0 1 1 0 0 0
0 0 0 0 1 0 1 0 1 0
0 0 1 0 1 1 0 1 1 1
0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
0 0 0 0 0 1 1 0 0 1
0 0 0 0 0 0 1 1 1 0]
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 برای تعیین روش برآورد الگوفضایی های تابلویی دادههای نتایج آزمون  (3)جدول 
Table (3) Results of spatial panel data tests to determine the model estimation method 

                                                                         Source: Research finding های تحقیق: یافتهمنبع

 ،ینلوبا استفاده از دو آماره وجود ریشه واحد تلفیقی )آزمون  های معادلهدر ادامه ایستایی داده

 نتایج نشان دادو  شد( بررسی 0ینش پسران و یم،ا ( و ریشه واحد اثرات فردی )آزمون1و چو ینل

بوده و فرضیه صفر مبنی بر وجود  25/2احتمال خطا در بررسی پایایی متغیرها کمتر از  میزان

 بنابراین د.شدرصد تأیید  05نان یپایایی متغیرها با اطملذا  ؛شودمیرد  متغیرهاریشه واحد در 

 قابل نخواهیم شد. کاذبدچار الگوهای ساختگی یا بوده و همچنین  مسئلهبدون  برآورد الگو

 یحیتوض یرهایمتغ ینب یوجود همخط در آغاز، در مرحله برآورد الگو سپس توجه است که

س پ یتاستفاده شد. در نها یانسوار یهمنظور از آزمون تجز ینمدنظر قرار گرفت و به امختلف 

ارائه شده  5آن در جدول  یجنتا شد، کهبرازش  یینها یالگوها ،خطیهم نبود مسئلهاطمینان از 

های مکانی متغیر وابسته در ضریب همبستگی فضایی بین وقفه دست آمدهه بنتایج  بنابراست. 

-است. اما همان 93/2و مثبت بوده و مقدار آن  داریمعن ،ییفضا یونخودرگرس-یونرگرس یالگو

، لفبخش کشاورزی در نواحی مختیی بین رشد فضا همبستگی بر افزون شد، اشاره پیشتر که طور

ممکن است همبسته باشند. الگوی رگرسیون فضایی در اجزای اخالل نشان  یزاخالل الگو ن یاجزا

الزم به ذکر است که مفهوم اثرات  ست.نیدار یاخالل معن یاجزا یهمبستگ یبکه ضر دهدیم

ایی در مدل خطایی های مختلف فضایی تفاسیر متفاوتی دارد. وجود اثرات فضفضایی در مدل

د بر وار تکانهفضایی مبین وجود وابستگی فضایی در اجزاء اخالل مدل است، به این معنی که 

کند. به عبارت دیگر اثرات فضایی در مدل های دیگر نیز سرایت میمکان یهمهیک مکان به 

. در واقع مدل خطای فضایی مبین (Le Gallo et al, 2005)خطای فضایی سراسری است 

های تکانهیا  موقعیتی است که در آن متغیر حذف شده از مدل، خودهمبستگی فضایی دارند و

. به عبارت دیگر پذیرش (Elhorst, 2014)کنند ، از یک الگوی فضایی پیروی می9مشاهده نشده

                                           
1 Levin, Lin & Chu t values 
2  Im, Pesaran and Shin W-stat 
3 Unobserved Shocks 

 نوع آزمون
Type of test 

 مقدار آماره آزمون
Value of test statistics 

 ارزش احتمال
Probability value 

 F  :315/32 0/00 آماره F-leamer  آزمون لیمر

 هاسمن فضاییآزمون 
 Spatial-Husman 

 16/91  0/005( :  𝑥2)دو آماره کای
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مدل خطای فضایی به این معنی است که وابستگی فضایی در مدل وجود دارد اما علل چنین 

 ناسایی نیست.وابستگی قابل ش

 یهر دو آمارهدهد نشان می Robust LMو  LM یصیتشخ یهابه آماره آزمون مربوط نتایج
LM) lag)  وLM) error )د تاییاخالل و وقفه  یدر اجزا ییفضا یوجود وابستگ، لذا دار استیمعن

 ینوع وابستگن برای تعیی، باشدمیدار یهر دو مدل معنبرای  LM با توجه به اینکه آماره .دشومی
طور که . همانرویمیم Robust LM یهابه سراغ آمارهمناسب  ییفضا الگوی انتخابو  ییفضا

در ( (Robust LM lag یول یستدار نیمعن ییفضا یمدل خطا یآماره برا ینا شودیمشاهده م
 یبرتر ریانگب یزن log likelihood و 2R مانند یگرد یها. آمارهباشدیدار میدرصد معن 5سطح 

ستفاده د. اباش یم ییفضا ینسبت به مدل خطا ییفضا یونخودرگرس-یونمدل مختلط خودرگرس
داری معنی با توجه به عدم 5الگرانژ و نسبت درستنمایی در جدول موارن، ضریب I هایاز آماره

 برایناکند. بنها، فرضیه صفر مبنی بر نبود همبستگی فضایی در اجزای اخالل را تأیید میآماره
-یم یتلق یینها یالگو 5ارائه شده در جدول  ییفضا یونخودرگرس-یونمدل مختلط خودرگرس

  .شود

 (و پویا ایستا برآورد)رشد بخش کشاورزی  فضایی ورد الگوهایآنتایج بر  (1)جدول 
Table (4) Results of estimating spatial models of agricultural sector growth (static and dynamic estimation) 

 روش برآورد )الگو( 
Estimation  
Method (model) 

 
 

 شرح متغیرها
Description  

of Variables 

 ایستا برآورد
Static estimation  

 پویا برآورد
Dynamic estimation 

الگوی رگرسیون فضایی 

 در اجزای اخالل
(SEM) 

Spatial Errors Model 

الگوی مختلط 

-خودرگرسیون

  درگرسیون فضاییخو
(SAR) 

Spatial Autoregressive 
Model 

الگوی مختلط 

-خودرگرسیون

 خودرگرسیون فضایی
(SAR) 

Spatial Autoregressive 
Model 

 نام متغیر

Variable name 
 ضریب

Coefficient 

 t آماره

t statistic 

 ضریب

Coefficient 

 t آماره

t statistic 

 ضریب

Coefficient 

 t آماره

t statistic 

 -- -- ***-Constant   0.76 13/2* -3/07 02/3ضریب ثابت

 با وقفه رشد بخش کشاورزی

Lag of Agricultural sector growth 
-- -- -- -- 0/92 59/3*** 

 ارزش افزوده بخش صنعت  
Value added of the industrial sector 

0/41 1/38 0/34 1/47 0/29 1/36 

 ارزش افزوده بخش خدمات
 Value added of the service sector 

1/81 571/* 1/38 991/** 1/14 513/*** 

Labor force    381 0/27 *78/1 0/32 **1/97 0/37 نیروی کار/* 

 گذاری دولتیمیزان سرمایه

Government investment 
0/93 771/* 0/70 512/** 0/63 28/1* 

 المللی(های غیر دولتی )بینمیزان حمایت

Non-Governmental 

(International) support 

1/20 212/** 1/31 252/*** 1/22 613/*** 
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 رشد بخش کشاورزی )برآورد ایستا و پویا( فضایی ورد الگوهایآنتایج بر(  1جدول )ادامه 
Table (4) Results of estimating spatial models of agricultural sector growth (static and dynamic estimation) 

  درصد( 1و  درصد 5 ،درصد 12داری در سطح به ترتیب معنی ، **** و **های تحقیق )ته: یافمنبع

 های تشخیصی برای بررسی خودهمبستگی فضایی در اجزای اخالل(  نتایج بررسی آماره5جدول )

Table (5) Results of diagnostic statistics for spatial autocorrelation in error components 

                                                                         Source: Research finding های تحقیق: یافتهمنبع

 روش برآورد )الگو( 
Estimation  

Method (model) 

 
 

 شرح متغیرها
Description  

of Variables 

 برآورد ایستا
Static estimation  

 برآورد پویا
Dynamic estimation 

الگوی رگرسیون فضایی 

 در اجزای اخالل
(SEM) 

Spatial Errors Model 

الگوی مختلط 

-خودرگرسیون

  ییخودرگرسیون فضا
(SAR) 

Spatial Autoregressive 

Model 

الگوی مختلط 

-خودرگرسیون

 خودرگرسیون فضایی
(SAR) 

Spatial Autoregressive 

Model 
 ها(تعاونی شمارسطح سواد و توانایی فنی )

(Number of cooperatives) 
0/66 611/* 0/51 951/* 0/49 372/*** 

 متغیر مجازی مجاورت مرزی

Dummy 1 (Border proximity) 
0/73 871/* 0/76 691/* 0/91 092/** 

 متغیر مجازی مذهب

Dummy 2 (Religion) 
0/31 1/41 0/36 1/35 0/41 1/08 

 متغیر مجازی قومیت
Dummy 3 (Ethnicity) 

0/48 1/97** 0/43 2/20** 0/36 2/23** 

 اجزای اخالل همبستگی ضریب
Correlation coefficient of residual 

0/27 1/33 -- -- -- -- 

 وابسته متغیر هایوقفه همبستگی ضریب

Correlation coefficient of 
Dependent variable 

-- -- 0/38 751/* 0/32 1/95** 

 R-squared 0/69 0/88 0/92  ضریب تعیین

 لگاریتم درستنمایی
 Log-Likelihood 

-83/94 -75.23 J-statistic: -59/67 

 Durbin.W Statistic 1/99 1/87 Instrumenz Rank: 122  دوربین واتسون

Lagrange Multiplier (lag)_Panel 557/*** 3/489- AR(1):  

Prob : 0/008 Robust LM (lag) _Panel 613/** 

Lagrange Multiplier (error)_ Panel 764/** 1/167- AR(2): 
Prob : 0/217 Robust LM (error) _Panel 0/28 

 آزموننوع 
Type of test 

 مقدار آماره آزمون
Value of test statistics 

 ارزش احتمال
Probability value 

 Moran I-Statactic  1/76 0/14موران Iآزمون 

  Lagrange Multiplier آزمون ضریب الگرانژ

(LM) test 
0/97 0/39 

 Likelihood-Ratio آزمون نسبت درستنمایی

(LR) test 
1/24 0/33 
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همبسته  ،یهمبستگ یببودن ضر داری، معناثرات ثابتکردن ی ایستا با لحاظ الگو یجنتا با مطابق

مذهب دارای اثر  مجازیضریب متغیر هرچند . کندیم ییدتأ نواحی ینرا در ا رشد بخشبودن 

مثبت و  مرزیو مجاورت یت قوم یدام یرهایمتغ یباضرباشد، اما دار میمثبت اما غیرمعنی

 و در افغانستان ، زیرا با توجه به اختالفات شدید قومیبوده که مطابق انتظار است داریمعن

توجه خاص در رسیدگی  همچنین برتری قومیت پشتون از نظر قدرت سیاسی و اقتصادی باعث

تن داشبنابراین  .شودمی اکثریت )پشتون( قومیتمناطق مورد سکونت ها برای و جلب حمایت

 های)مجاورت ناحیه با مرز های دسترسی به کشورهای همسایهو همچنین مزیت پشتون قومیت

شاورزی ها، باعث همسویی و رشد بخش کبرای صادرات محصوالت و واردات نهاده سایر کشورها(

د رشهای برآوردی نیز نشان داده شده است. این مسئله به خوبی در الگوگردد. ناحیه می آندر 

)حمل و نقلی( و همچنین  ارتباطی و خدماتیمالی، ت البخش خدمات با توجه به تأمین تسهی

ساز رشد بخش کشاورزی و افزایش تقاضای محصوالت ایجاد امنیت نسبی در هر منطقه زمینه

ن شود. ایدار در الگو مشاهده میباشد و این مسئله با ضریب مثبت و معنیبخش کشاورزی می

در حالی است که رشد بخش صنعت با وجود اثرات مثبت بر رشد بخش کشاورزی دارای اثرات 

 انیافتگی بخش صنعت در کشور افغانستباشد، این مسئله با توجه به عدم توسعه داری نمیمعنی

گر از سوی دی باشد،و همچنین ارتباطات ضعیف این بخش با بخش کشاورزی قابل تفسیر می

 نیروی کارر متغیپذیرد. به صورت سنتی انجام می بیشترتولید در بخش کشاورزی افغانستان نیز 

ر ساختار سنتی تولید د در واقع باشد.دار بر رشد بخش کشاورزی مینیز دارای اثر مثبت و معنی

 یذارگیهسرما یزانممتغیرهای باشد. میوابسته به نیروی انسانی  افغانستانبخش کشاورزی 

احیه ن کشاورزی در هرنیز منجر به رشد بخش (المللیین)ب یدولت یرغ هاییتحما میزانو  یدولت

تر و از سوی دیگر فساد کم مللیالهای بینحمایت ترکه با توجه به حجم بیشتر و پایدار شودمی

 شمارز که ا یفن ییسواد و توانا متغیر سطح نیز برخوردار است.ی از اثر بیشتر در بخش اجرایی،

برای سنجش آن استفاده شده است؛ اثرات  متغیر جانشینها در هر ناحیه به عنوان یک یتعاون

های بر ارائه آموزش افزونمناطق  ها در سطحرا به همراه دارد. این تعاونیقابل انتظار  ومثبت 

دهد و خدمات های حمایتی را در اختیار تولیدکنندگان قرار میفنی و ترویجی، خدمات و نهاده

نیز از آزمون  GMMبرای برآورد مدل پویا به روش آورد. بازاریابی مشترک را برای اعضا فراهم می

ل استفاده شد که با توجه به عدم سارگان برای بررسی عدم همبستگی ابزارها با جمله اخال

توان فرضیه صفر را رد (؛ نمی075/2احتمال آماره سارگان :  میزانداری آماره محاسباتی )معنی
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از آزمون  به دست آمدهباشند. همچنین نتایج کرد و متغیرهای ابزاری انتخاب شده صحیح می

همبستگی سریالی مرتبه اول را توان فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود خودباند نشان داد که نمی

پذیرفت؛ به این ترتیب پویا بودن مدل و استفاده از وقفه درجه اول متغیر وابسته به عنوان متغیر 

خود  عدمگردد. اما برای تأیید تأیید می GMMمستقل در مدل گشتاورهای تعمیم یافته 

رای ، نتایج آزمون باند بودشضرایب میاریبی همبستگی سریالی باالتر از درجه اول که منجر به 

توان فرضیه وجود خودهمبستگی که تنها می دهدخودهمبستگی سریالی مرتبه دوم نشان می

کشاورزی با یک وقفه اثر مثبت و دهد رشد بخشنتایج این مدل نشان می مرتبه اول را پذیرفت.

یایی و استمرار در کشاورزی به همراه دارد که این مسئله اهمیت پوداری را بر رشد بخشمعنی

 دهد.ها نشان میهای حمایتی از بخش کشاورزی را در زمان انتخاب و اجرای سیاستسیاست

  باشد.سایر نتایج این مدل تأیید کننده نتایج مدل ایستا می

مورد  های اثرات متغیرهای فضایی یا سرایتسرریز تعیینیکی از نتایج برآورد الگوهای فضایی 

بر  iمجاور می باشد. اثرات مستقیم اثر تغییر متغیر مستقل معین را در ناحیه  مطالعه به نواحی

که  شودبر این، اثر کل به حالتی اطالق می افزوندهد. روی میانگین رشد در آن ناحیه نشان می

م به چه میزان افزایش iاگر متغیر مستقل معین در کل نواحی افزایش یابد میانگین رشد در ناحیه 

فزایش آید که بیانگر اثر افت. از کسر اثر مستقیم از اثر کل، اثر غیرمستقیم به دست میخواهد یا

باشد )این اثرات بیانگر متوسط م میiمتغیر مستقل معین در سایر نواحی بر میانگین رشد ناحیه 

 گویایبه طور کلی اثر مستقیم  .(Lesage & Pace, 2010)باشند تغییرات در کل نواحی می

 در ادامه بههای بین نواحی است. ای و اثرغیر مستقیم حاکی از سرریزای درون ناحیههسرریز

ر مورد مطالعه به نواحی مجاو هایهای اثرات متغیریا سرایت بین بخشی های فضاییبررسی سرریز

از متغیرهای  یک هر تغییر غیرمستقیم و مستقیم اثرات محاسبه است. برای پرداخته شده کشور

روی متغیر وابسته از نتایج مدل وقفه فضایی ایستا استفاده شده است. اثر مستقیم مستقل بر 

های بین نواحی است. در جدول سرریز گویایغیرمستقیم  ای و اثرهای درون ناحیهسرریز گویای

اثرات مستقیم و غیر مستقیم تغییر متغیرهای مستقل بر میانگین رشد بخش کشاورزی ارائه  (6)

 شده است.
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 ییوقفه فضا الگویدر قالب  یرمستقیمو غ یماثرات مستقنتایج تفکیک   (6)دول ج
Table (6) Results of Separation of Direct and Indirect Effects in The form of Spatial 

Autoregressive Model 

  درصد( 1و  درصد 5 ،درصد 12سطح داری در به ترتیب معنی ، **** و **های تحقیق ): یافتهمنبع

دهد که اثر مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مدل از این بخش نیز نشان می به دست آمدهنتایج 

 باشد.اثرات سرریز فضایی رشد بخش صنعت و خدمات بر بخش کشاورزی مثبت میاز جمله 

تقاء رو ا المللیهای بینحمایتهای دولتی، گذاریسرمایه، کارهمچنین متغیرهای نیروی

ر رشد ها بو تسهیالت در دسترس تولیدکنندگان از طریق گسترش تعاونی ی فنیهاتوانمندی

و ایجاد همبستگی  باشدمیدار مثبت و معنی ،بخش کشاورزی در هر ناحیه و نواحی همسایه آن

ر مورد د میرمستقیآثار غ . مقادیر باالینمایدفضایی در قالب سرمایه و دانش فنی را تأیید می

 نتشارا بین بخشی و سرریز اتوجود اثر یلبه دل یی رافضا یهمبستگ یتقدرت باال و اهم هایرمتغ

 .دهدینشان م دانش و سرمایه

 گیری و پیشنهادهانتیجه
رشد بخش کشاورزی میان نواحی وابستگی فضایی  تبیین و ارزیابی هدف از مطالعه حاضر

ابلویی فضایی ت الگوهایاستفاده از با بین بخشی سرریز  کشاورزی افغانستان و اثرات-اقتصادی

-های اقتصادیپهنه در آغازبدین منظور  .باشدمی1932-1907برای دوره زمانی ایستا و پویا 

 نام متغیر
Variable Name 

 ضریب
Coefficient 

 کل اثر
Total Effect 

 اثرات مستقیم
Direct Effects 

 اثرات غیرمستقیم
Indirect Effects 

ارزش افزوده بخش صنعت    

Value added of the industrial sector 
0/34 0/29 0/18 0/11 

 ارزش افزوده بخش خدمات
 Value added of the service sector 

1/38 1/62** 0/91** 0/71** 

Labor force    00/1 *0/16 *0/26 0/32 نیروی کار* 

 گذاری دولتیمیزان سرمایه

Government Investment 
0/80 1/15** 810/** 40/3** 

 المللی(های غیر دولتی )بینمیزان حمایت  

International Support 
1/31 1/67*** 1/10*** 0/57*** 

 ها(سطح سواد و توانایی فنی )تعداد تعاونی

Number of Cooperatives 
0/51 86/0* 510/* 350/* 

 متغیر مجازی مجاورت مرزی

Dummy 1 (Border Proximity) 
0/76 30/8* 510/* 20/3* 

 متغیر مجازی مذهب

Dummy 2 (Religion) 
0/36 0/57 0/33 0/24 

 متغیر مجازی قومیت
Dummy 3 (Ethnicity) 

0/43 710/** 450/** 60/2** 
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 تعیین شده و سپس به ،مجزا و اقتصادی زراعی ،شرایط اقلیمی مبنایکشاورزی افغانستان بر 

ضایی رشد بخش کشاورزی میان نواحی تعیین های فهای تشخیصی وجود وابستگیکمک آماره

مختلط  و (SEM) الگوی رگرسیون فضایی در اجزای اخالل شده، تأیید گردید. سپس با استفاده از

-به صورت ایستا و الگوی مختلط خودرگرسیون (SAR) خودرگرسیون فضایی-خودرگرسیون

 ، روابطفضایی یهاتگی، وابسبه صورت پویا در قالب اثرات ثابت (SAR)خودرگرسیون فضایی 

د. گرفتنقرار  مورد برآوردعوامل مؤثر بر رشد بخش کشاورزی افغانستان  دیگربین بخشی و 

جهت تفکیک اثرات مستقیم و  وقفه فضاییاز الگوی ایستای  به دست آمدهاز نتایج همچنین 

خش ر رشد ب( عوامل مؤثر بفناوریی بین بخشی و اثرات انتشار سرمایه و هاغیرمستقیم )سرریز

ثرات و ارزیابی ا همبستگی فضایی رشد نتایج این مطالعه ضمن تأیید کشاورزی استفاده شد.

 ؛شاورزیک-رشد در نواحی اقتصادیعوامل مؤثر بر و اثرات غیرمستقیم بین بخشی  فضایی یزرسر

بخش به همراه این بر رشد داری وقفه رشد بخش کشاورزی تأثیر مثبت و معنیدهد نشان می

های گذشته این متأثر از رشد سالتا حدود زیادی کشاورزی ، به عبارت دیگر رشد بخشرددا

اثر بهبود وضعیت مالی، حمایتی و تولیدی بخش کشاورزی در یک  گویای باشد. این امربخش می

دست آمده پیشنهادهایی ه در ادامه با توجه به نتایج بباشد. های بعدی میسال و آثار آن در سال

 شود.می ارائه

با توجه به وجود اثرات سرریز فضایی از بخش غیرکشاورزی بر بخش کشاورزی تالش در جهت 

های اقتصادی از جمله صنعت و خدمات با بخش کشاورزی در هر ناحیه توسعه هماهنگ بخش

ها با گسترش اثرات سرریز و تقویت رشد بخش و تقویت ارتباطات میان آن ای داردویژهاهمیت 

های صنعت و رشد بخش کشاورزی در هر ناحیه مستلزم رشد بخشهمراه خواهد بود.  کشاورزی

در حالی که بخش تر بوده است. باشد، این رابطه برای بخش خدمات بسیار قویخدمات می

 ایظرفیت بالقوهدارای دهد، نیمی از ارزش افزوده کل کشور را تشکیل می نزدیک بهخدمات 

در  درست و هدفمندریزی باشد و در صورت برنامهای کشور میپیشبرد اهداف توسعه برای

در  ،ایکشاورزی به دلیل وجود ارتباط مؤثر منطقه تواند در تعامل با بخشمی گسترش خدمات

از سوی دیگر تقویت همزمان بخش صنعت  واقع شود. سودمندرشد و توسعه پایدار اقتصادی 

قویت ت ش کشاورزی نباید مورد غفلت قرار بگیرد.سازی تولید در بخبرای ایجاد زمینه صنعتی

ساز نهزمیو ایجاد رابطه مکمل با بخش کشاورزی، بخش صنعت با افزایش بازدهی بخش کشاورزی 

 حرکت به سمت کشاورزی تجاری خواهد بود. 
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المللی بین نواحی مختلف و های ملی و بینحمایت نیازمندرشد بخش کشاورزی  با وجود اینکه

های رقابتی بین نواحی است؛ لیکن به منظور استفاده از مزیت رقابتی ایجاد شده، یتایجاد مز

 احینوهای ارتباطی بین از جمله راه غیرمستقیم فضاییضروری است عوامل ایجاد کننده اثرات 

. ودشای بخش کشاورزی در بین نواحی توزیع مختلف توسعه یابند تا منافع حاصل از رشد منطقه

با مزیت کمتر در رشد بخش کشاورزی،  نواحیشود ب میجهای ارتباطی موسترش راهبه عبارتی گ

. توسعه بخش کشاورزی به این ترتیب شودمند از منافع رشد بخش کشاورزی نواحی مجاور بهره

و به صورت فراگیر چه بسا وضعیت نواحی با مزیت کمتر را در رشد بخش کشاورزی نیز تقویت 

ر این بهمچنین . شودبیشتر میان نواحی به توسعه بخش کشاورزی منجر  ده و با ایجاد رقابتکر

های حمل و نقلی برای نواحی که در گسترش شبکه ویژهمناسب و به های ایجاد زیرساخت مبنا

الزم است لذا  مجاورت نواحی با رشد باالتر قرار دارند منافع بیشتری را به همراه خواهد داشت.

شد رساز زمینه مراکز به عنوانرا  ش کشاورزی نواحی با رشد باالترسیاستگذاران برای رشد بخ

 برشمارند.بخش کشاورزی 

دهد عواملی نشان می غیرمستقیماز الگوهای برآوردی و محاسبه اثرات  به دست آمدهنتایج 

-المللی از بخش کشاورزی و افزایش تعاونیهای ملی و بینافزایش حمایت نیروی کار وهمچون 

عالوه بر رشد بخش کشاورزی در یک منطقه بر سایر نواحی نیز تأثیر  رزی در هر ناحیههای کشاو

. به عبارت دیگر افزایش این عوامل در یک منطقه باعث بهبود رشد در نواحی مجاور مثبت دارند

های گذاری، سیاستهای سرمایهجریان های مختلف از جملهگردد. در نتیجه نواحی از کانالمی

 ادیای در عوامل گذاری منطقه. لذا توجه به سیاستهم در ارتباط هستند اقتصادی با اجتماعی و

-یکه در قالب تعاون متغیر سرمایه انسانی های مجاور نیز مؤثر باشد.تواند در رشد ناحیهشده می

دار بر رشد بخش کشاورزی دارد، زیرا نیروی اثر مثبت و معنی های کشاورزی بررسی شده است،

و بهبود  رتباکیفیت تر بوده و منجر به خلق محصوالتباالتر، کاراتر و خالق توانایی فنی کار با

ز ا فناوریسازی دیگر سرمایه انسانی باعث بهبود روند بومی سویشوند. از ها میوری نهادهبهره

 Ghaffari Fardو  Teixeira & Queirós, (2016)مطالعات  باشود. این موضوع نواحی مجاور می

et al. (2013)  درصد( در  92و با توجه به سطح پایین نرخ سواد )کمتر از  نیز مطابقت دارد

 با ایجاد امنیت اقتصادی و ضرورت دارد همچنین .افغانستان باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد

تقویت دولت مرکزی و ساختارهای ، گذار فراهم شودگذاری زمینه جذب سرمایهتشویق سرمایه

ایی آن در سطح نواحی و همچنین مبارزه با فساد و تالش در جهت کاهش تمرکز قدرت در اجر



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1/4911/شماره 41اقتصاد کشاورزی/جلد   499

 

 اثرات نیز به طور کلی گذار قرار بگیرد.است که باید مورد توجه سیاستدیگری مرکز از مواردی 

تأییدی بر اهمیت بررسی فضایی مقوله رشد بخش  های بین بخشیدار و سرریزمعنی غیرمستقیم

در نظر گرفتن  ای است.های منطقهگذاریو لحاظ کردن آن در سیاست یر کشاورزیو غ کشاورزی

ها در رشد بخش عوامل اقتصادی موجب تأثیرگذاری بیشتر سیاست دیگراین عامل در کنار 

در ناحیه را ها سایر بخشکشاورزی خواهد شد و اثرات ثانویه رشد -کشاورزی نواحی اقتصادی

 بخشد.بهبود میحی کشور نیز )اثر سرریز( بر سایر نوا

رشد  طتوان بیان داشت که برای رشد بخش کشاورزی در هر ناحیه بایستی به شرایدر نهایت می

ی بر اگذاری منطقهریزی و سیاستتوان به برنامهدر نواحی همجوار نیز توجه شود. در نتیجه نمی

تواند به برخی از نواحی نمی در واقع توجه ویژهد. کرهای قومی و مذهبی اکتفا ویژگی مبنای

زیرا رشد نامتوازن نواحی منجر به  ،رتفع سازدممشکل رشد بخش کشاورزی را در سطح ملی 

 اجتماعی در نواحیپیامدهای بر  افزونتحرک عوامل تولید به سمت نواحی با رشد مناسب شده و 

. این شودرشد کمتر می گذاری در نواحی باهای سرمایهبا رشد باالتر، باعث از دست رفتن فرصت

های اقتصادی و کشاورزی مسئله منجر به تخصیص ناکارآمد منابع در سطح کالن شده و فرصت

های هر ها و قابلیتتوجه به ظرفیتاز سوی دیگر  نواحی به مرور زمان از دست خواهد رفت.

ناطق ایر مساز رشد ستواند زمینهمنطقه و حرکت به سمت تخصصی شدن تولید در هر منطقه می

های ضرورت افزایش حمایتبر  افزونهای باالتر بخش کشاورزی، . برای تحقق رشدشودهمجوار 

ها از بخش کشاورزی در جهت تقویت پایدار تداوم و استمرار حمایت خدمات کشاورزیو  مالی

  .شودمیتوصیه کشاورزان بخش کشاورزی 

ی تحلیل ها در بخش کشاورزی بر پایهیگذارها و سیاستسازیاز آنجا که بسیاری از تصمیم

های تولید و های قیمتی، حمایتهایی است که دارای بعد مکان هستند )مانند سیاستداده

مختلف کشور( و با توجه به اثر متقابل و وابستگی فضایی بین نواحی در سطح  بخشی اشتغال

تواند صحت و دقت ی میمختلف، در نظر نگرفتن ارتباطات فضایهای اقتصادی و بخشمناطق 

-شود در سیاستدار کند. بنابراین توصیه میهای منتج از مطالعات را خدشهها و تصمیمتحلیل

ها تحمای توسعه اقتصادی و تخصیص راهبردهای به ویژه در تعیین و بخشی ایهای منطقهگذاری

ی ان مطالعه نمونههای بخش کشاورزی از رویکرد اقتصادسنجی فضایی که در ایگذاریو سرمایه

 کشاورزی-رشد بخش کشاورزی در سطح نواحی اقتصادیی وابستگی بررسی دامنه برای از آن

 ارائه شد؛ استفاده شود.
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Extended Abstract    

Introduction 
The agricultural sector is one of the most important and main economic sectors of 
Afghanistan. The growth of the agricultural sector will pave the way for improving 
the situation of poverty, unemployment and food insecurity in this country. 
Therefore, the study of the growth model of the agricultural sector And inter-sectoral 
relations is important in this country. Among these, one of the most important growth 
models is the regional growth model. In the regional growth model, the growth of 
each region is influenced by the spatial effects of the regions on each other, and these 
spatial effects enter the spatial econometric model in the form of a spatial correlation 
matrix. In the agricultural sector, due to the regional production and policy-making, 
the main study shows that in the field of studying the Relationships between the 
agricultural and non-agricultural sectors, including services and industry and factors 
affecting the growth of the agricultural sector, ignoring the discussion of the effects 
of spatial dependence of areas on each other, It will lead to bais and inefficient 
estimates and inaccurate results. Therefore, the purpose of this study is to determine 
and explain the spatial autocorrelation by considering the effects of inter-sectoral 
spillovers (industry and service sectors on the agricultural sector) in the economic-
agricultural areas of Afghanistan. The results of this study can be used for policy 
makers in the agricultural sector of Afghanistan for regional planning and growth of 
the agricultural sector. 
Materials and Methods 
In this study, first, the economic-agricultural areas of Afghanistan have been 
determined based on climatic conditions and economic and agricultural 
characteristics. Then, using spatial diagnostic tests, the existence of spatial 
dependence was investigated and the degree of spatial autocorrelation between the 
growth of the agricultural sector and other sectors in these areas was measured in the 
form of dynamic and static panel spatial econometric models for the period 2001-
2019. Then the direct and indirect effects of each sectoral and factors were extracted. 
In addition, the role of Labor force variables, the amount of government investment 
and non-government (international) support, the level of agricultural education 
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(number of cooperatives in each district) and Dummy variables (ethnicity and 
religion) and border access In explaining the growth of the agricultural sector, it was 
identified and evaluated. The information required for this section has been collected 
from government agencies in the agricultural and economic sectors of Afghanistan. 
Results and discussion 
According to the results, Afghanistan was divided into ten economic-agricultural 
zones. Then, based on the results of spatial diagnostic tests, the growth of 
Afghanistan's agricultural sector among different regions has a positive spatial 
autocorrelation. Based on diagnostic statistics, spatial autoregressive model (SAR) 
was selected compared to spatial errors model (SEM). Also, this model confirm the 
autocorrelation and the existence of spillovers effects the growth of non-agricultural 
sector on agricultural sector in these areas. The results of estimating the dynamic 
Panel Spatial model in the form of fixed effects also confirm the effects of 
agricultural sector growth with a lag on the growth of subsequent periods; Confirms 
the results of the static model.  The results show that the positive effect of the growth 
of services and industry on the growth of the agricultural sector, also the variables 
of labor force, domestic (government investment) and foreign (international support) 
support of the agricultural sector, growth level of technical capabilities (number of 
agricultural cooperatives) lead to growth of The agricultural sector and areas with 
Pashtun ethnicity and neighboring countries have more growth than other areas. The 
direct and indirect effects of each factor were also extracted based on the static model 
and confirm the effects of the spillovers of each sector and factors on other areas. 
Suggestion 
It is recommended to use the spatial econometric approach in regional and Inter-
sectoral policies, especially in Sector development and determining the support and 
investments of the agricultural sector for the accuracy of analyzes and decisions. 
Also, increasing spatial communication through the expansion of communication 
infrastructure can lead to enhanced spillovers of growth benefits. Paying attention to 
increasing the number of agricultural cooperatives in order to provide services and 
education to farmers, as well as continuous support for the agricultural sector will 
pave the way for the sustainable growth of Afghanistan's agricultural sector. On the 
other hand, paying attention to intersectoral policy-making and balanced sectors 
development will lead to the overall growth of Afghanistan's economy. 
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