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 چكیده
ریزان، برنامه ایو بر کندیم فایا یریگمیتصم ندیرا در فرآ ینقش مهم ندهیآ رخدادهای ینیبشیامروزه پ
 ایپو یمدل ی، طراحپژوهش این هدف رو،نیای است. ازااهمیت ویژه دارایگذاران و واحدهای اقتصادی سیاست

با استفاده از  آغازکه در  باشدیم رانیا یبخش کشاورزاردات ، صادرات و ودیتول یآت تیوضع ینیبشیپ برای
عرضه، تقاضا، صادرات و  د،یتول هایتابع همزمان؛ التمعادو  یامعادلهصورت تکبه یاقتصادسنج یهاروش

 یهاییایپو یدر الگو یاد شده ؛ سپس توابعقرار گرفتمورد برآورد  7531-69دوره  یط یواردات بخش کشاورز
. کرد یسازهی، شب7569 -7179دوره  یرا ط رانیا یبخش کشاورز تیشد تا بتوان وضع یگذاریجا ستمیس
ارزش صادرات، واردات و  نده،یسال آ 02 یطکه  دادالگو نشان  سازی اینشبیهاز  آمدهدستبه یهاینیبشیپ

 .تیافدرصد رشد خواهند  07/0و  1/2، 19/8ساالنه   بیو به ترت افتهی شیافزا رانیا یعرضه کل بخش کشاورز
متناسب با نیز  یبخش کشاورز یو تقاضا دیروند تول و نفر عبور خواهد کرد ونیلیم صداز مرز نیز کشور  تیجمع

 و تقاضای دیارزش تولمیانگین نرخ رشد ساالنه که  یاگونهبه؛ کردخواهند  رییتغ یتیجمع هایپذیری رییروند تغ
در دوره  نییپا یتینرخ رشد جمع لیبه دلاما شده است.  برآورددرصد  78/0و  01/7 به ترتیب یبخش کشاورز

که این  افتیخواهد بخش کاهش  نیدر ا یانسان یروین جیتدربه یآت یهاسال یطشود که بینی میپیش، کنونی
ارتقاء  ایبر آمده،دستبه جینتا هیبر پالذا  بخش کشاورزی خواهد داشت. ولیدهایمستقیمی بر میزان ت ریتأثمسئله 

بهبود  در راستای یگذارهیسرما شی، افزایآت یهاسالدر  ارک یرویکمبود ن جبرانو  بخش کشاورزی هایدیتول
و  امنیت غذایی دستیابی به خودکفایی، برایراهکار  نیترعنوان مهمبهتواند می در این بخشهای کارآمد فناوری

 . دیآشمار به کشورمورد نیاز ارزی  هایمنبع نیتأم
 

 JEL: Q17, Q11, J11, F17,C87,C53,C32, C22, C13بندی طبقه
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  مقدمه
 یکی عنوانبه ،رانیاز جمله ا توسعه حال درو  افتهیتوسعهکمتر  بخش کشاورزی در کشورهای

 ،ییغذا تیاشتغال، امن د،یتول نهیو در زم اشدبیم در اقتصاد مطرح یمیقد یهابخشاز 

توسعه  انیدر جر دییکل ینقشو  ژهیو یگاهیجا دارای مزیت نسبیو  یخارج هایهمبادل

، این 8931بنابر آمار بانک مرکزی، در سال  .(Khalilian & Farhadi, 2003) اقتصادی است

درصد  7/87 ،یرنفتیرات غدرصد صاد 5/86 ،یناخالص داخل دیتولاز درصد  6/89بخش حدود 

 نیکشور را تأم عیاز صنا یاریبس هیکشور و مواد اول یدرصد غذا 39از  شیاشتغال کشور و ب

 Central Bank of the Islamic Republic of Iran, 2020 Ministry of;) کندیم

Cooperatives Labour and Social Welfare, 2020). بخش که یسزاینقش به دلیلب ،بنابراین 

همواره ریزان و مدیران برنامهبایستی کند، ایفا میی اقتصادو رشد توسعه  ندیدر فرآ کشاورزی

 .(Rostamloo & Aref nia, 2014)دهند های اقتصادی خود قرار آن را سرلوحه برنامه

 هایمحصول توسعه صادرات ران،یا یدر بخش کشاورزریزان برنامه هایهدف نیترمهماز  یکی

و نظام  باالدستکه در اسناد  بوده استیی خودکفا قیاز طر ییغذا تیامن نیتأم ی وکشاورز

 (Hosseini & Shahbazi, 2014; Salami است شده دیتأکنیز همواره بر آن توسعه  یهابرنامه

& Mohtashami, 2015) .خودکفایی  زمینهدر  آمدهعملبههای ، ارزیابیهادیتأکاین  رغمبه

از  ناچاربهدولت  و نبوده کنونی یو تقاضا ازین یپاسخگو یداخل دیتول که دهدیمنشان 

 نیدر جهت تأم هستند،ی کشاورز هایمحصولبر واردات  یبازار که مبتن میتنظ یهااستیس

(. Monjezi et al., 2011; Gharib, 2013; Rahimi, 2018) کندیمکشور استفاده  ییغذا ازین

ی برا یرا هدف قرار داده و مشکالت متعدد دیتول شالودهو  هیاپ ،ییگراواردات کردیرو اتخاذ

 کهایگونهبه ؛است شدهخروج ارز فراوان از کشور ده و موجب کر جادیا داخلی دکنندهیتول

بانک آمار  بنابر. (Rahimi, 2018) است شده یدر بخش کشاورز یتراز تجار یموجب بروز کسر

-36دوره  یط کشور بخش کشاورزی یاز تجارترکسری ، رانیا یاسالم یجمهور یمرکز

 5/38و نسبت ارزش صادرات به واردات از  افزایش میلیون دالر -8/5715به  -6/816، از 8971

 .(Central Bank of the Islamic Republic of Iran, 2019) درصد کاهش یافته است 6/77به 

راهبردی اسناد کالن و  یجد دیتأک رغمبه که  دهدیمنشان  یتراز تجار تر شدنیمنف

 یکشاورز هایمحصولهمچنان توسعه صادرات  ،یرنفتیکشور بر توسعه صادرات غ (کیاستراتژ)

 تیاست که ظرف یطیدر شرا نیا .است شدهن دهید ییاجرا یهااستیسدر  یبه شکل جد



 

 

 

 

 

 

 

 3پیش بینی تولید،صادرات...

 ،مبنا نیبر ا .ددر کشور وجود دار یکشاورز هایمحصولتجارت  و دیتول یبرا یمناسب

 هایمحصولو تجارت  دیتول دگرگونیدر راه  و مناسبهای کارآمد یزیربرنامه و یگذارتاسیس

 (.Shahmoradi et al., 2019) باشدیم ریناپذ اجتناب یامر در کشور یکشاورز

بهبود وضعیت کشاورزی زمینه  در بلندمدتو  مدتکوتاهمناسب  یهایزیربرنامه منظوربهلذا، 

گیری بخش الزمه شکل چراکه ؛رسدیم آینده الزم و ضروری به نظر ، اطالع دقیق ازایران

کشاورزی بخش  مناسب در یهااستیساقتصادی، اتخاذ  مؤثر در توسعه و تولیدی تجاری

گذاران تصویر سیاست چنانچه .(Mehrabi Boshrabadi & Koochakzadeh, 2010) باشدیم

را اتخاذ نمایند که  تریکارآمد و درست هاییمصمتوانند تتری از آینده داشته باشند، میروشن

، اگر کهیدرحال. داین امر موجب تسریع حرکت کشور به سمت پیشرفت و توسعه خواهد ش

 ,Weber)  سازدیرا متضرر م جامعه ریناگز شانیهامیتصمتصور نادرستی از آینده داشته باشند، 

 ایعمده نقش هاگیریتصمیم فرآیند در آینده رخدادهای گوییپیش ازآنجاکه ،بنابراین .2006)

 لهیوسبهتا  گیردصورت  بخش استراتژیک کشوربرای  ینیبشیپضرورت دارد  لذا کند،می ایفا

به خودکفایی و بهبود  برای رسیدنمناسب  یهایگذاراستیسبتوانند  ریزانمدیران و برنامه ،آن

   .وضعیت تجاری کشور را فراهم آورند

 است شدهانجام  یاگسترده هایبررسی و ارزیابیتاکنون  بخش کشاورزی ینیبپیش نهیزمدر 

به اشاره کرد که  Jalaei et al. (2011) هایبررسیبه  توانیمدر داخل کشور  هاآنجمله که از 

و شبکه  یونیرگرس یهابا استفاده از مدل رانیا یکشاورز هایمحصولصادرات  ینیبشیپ

 میزانکه  نشان داد آمدهدستبه جینتا و پرداختند 8917-35دوره  طی یمصنوع یعصب

 به انجام شده ینیبشیبا توجه به پ 8935و  8913 یهادر سال یکشاورز هایمحصولصادرات 

های روشبا استفاده از  Hosseini et al. (2012) .بود با کاهش همراه خواهد ،یروش شبکه عصب

 طی رانیا یکشاورز هایمحصولواردات  بینیپیشبه  اقتصادسنجی و شبکه عصبی مصنوعی

خواهد همراه  شیبا افزا 8913-35 یهاکه در سال نشان داد هابررسی ،پرداختند 37-8913

 شیافزا بار دیگر 8937نامحسوس بوده و در سال  شیافزا این میزان 8939اما در سال  ؛بود

را  رانیا یزراع هایحصولم دیتول لیپتانس Salami and Mohtashami (2015) .افتی خواهد

 دیتول زانیکه م هدادنشان  ینیبشیحاصل از پ جینتا ده وکر ینیبشیپ 8717 زمانیافق  برای

 Taftiداشت.  خواهد یدرصد 1/55، رشد 8917-8717 یهاسال یط یزراع هایمحصولکل 

et al. (2017)  ساله  81برای بازه زمانی های سیستم پویاییصادرات خرما را با رویکرد
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به  8938در سال هکتار  567111 ازکه سطح زیر کشت  هده و نتایج نشان دادکرسازی شبیه

های خود در ارزیابی Shafei et al. (2020)یافت.  افزایش خواهد 8718در سال  هکتار 575967

 شیافزا دلیله ب 8717که میزان واردات بخش کشاورزی ایران تا سال  اندکردهبینی پیش

به   Applanaidu et al. (2009) نیز، کشور از خارج درخواهد یافت. نرخ ارز، کاهش  یهاوسانن

، ستمیس یهاییایپوسازی بازار کاکائو مالزی با استفاده از ترکیب دو الگوی اقتصادسنجی و مدل

و کاهش  شیشامل افزا وی، سه سناربررسی نیدر اپرداختند.  8311-5111 یدوره زمانطی 

نتایج حاصل از  است. شده یپا طراحسهم مالکان خرده یدرصد 81شد و ر یدرصد پنج

 37/5 و 6ب یبه ترت دسترسی به کاکائوو ، تولید طی دوره مورد بررسینشان داد که  هابررسی

نیز   Atherton  (2013).است هدرصد کاهش یافت 97/1درصد افزایش و قیمت داخلی کاکائو 

گامبیا را طی یک دوره صد ساله با استفاده از رویکرد منابع آب و تولید مواد غذایی در 

سازی نشان داد که هیچ سیاست از شبیه بدست آمدهو نتایج  کردهای سیستم بررسی پویایی

را از بین  ییمواد غذابلندمدتی وجود ندارد که منجر به خودکفایی در درازمدت شود و یا کمبود 

 Kusnadi andخودکفایی، کاهش جمعیت است. به رسیدنببرد و تنها راه افزایش تولید و 

Tinaprilla (2016)  سازی بینی عرضه و تقاضای برنج اندونزی با استفاده از مدلبه پیش

نشان داد که تبدیل  هابررسی نتایج و پرداختند سالهدهافق زمانی  طیهای سیستم پویایی

پاسخ به  برایتوان از واردات برنج افزایش یابد، لذا نمی سرعتبهتواند های کشاورزی نمیزمین

با استفاده از روش  Braimllari and Toshkollari (2016)مازاد تقاضای داخلی جلوگیری کرد. 

، ییصادرات ماهانه مواد غذابینی کردند که پیش (SARIMA) یفصل ونیمتحرک رگرس نیانگیم

با  Ghosh (2017)واهد بود. همراه خ هاییوسانی با نتوتون و تنباکو در آلبان ،هایدنینوش

داد و نتایج صادرات پنبه در هند انجام  برای یمدتکوتاه ینیبشیپ ARIMAمدل  استفاده از

 روند افزایشی خواهد داشت. نظر موردنشان داد که صادرات ماهانه محصول 

 از مباحث بخش کشاورزی رفتار ینیبشیپبحث  دشویم، مالحظه شده یاد قیتحق نهیشیبرابر پ

 هایروشمختلف از  یکشورها و محققان در آیدبه شمار می یاقتصاد کشاورز اتیمهم در ادب

 یرهایمتغ ینیبشیپ قیاز آنجا که از طر .اندپرداخته بینی این بخشو پیش یبررسبه متفاوت 

 یآت یهایریگمیرا در تصم زانیرو برنامه گذاراناستیس توانیم قیدق یهابا مدل یاقتصاد

 تیوضع ینیبشیپ برای کپارچهو یجامع  یالگوی یسازهیشببر این مبنا، طراحی و  ،کرد یاری

 بررسی و پژوهش، این هدف رونیازا .رسدیمایران الزم و ضروری به نظر  یکشاورز بخش ندهیآ



 

 

 

 

 

 

 

 1پیش بینی تولید،صادرات...

ایران طی دوره  کشاورزی روند تولید، واردات، صادرات، عرضه و تقاضای بخش ینیبشیپ

روش ترکیبی  یریکارگبه ،گذشته یهایبررسپژوهش از  نیا زیوجه تما .دباشمی 8786-8936

شده از این روش استفاده  هاییبررسیاست که در معدود  سیستمهای اقتصادسنجی و پویایی

 .است

 روش تحقیق
اند رقابت پرداخته به باهم و پیشنهادشده بینیپیش برای متنوعی هایاخیر، مدل هایدهه در

 میزان به بایستی یکدیگر، به ها نسبتلمد این برتری و کارایی بررسی برای حقیقت که در

 متنوع هایروش از استفاده با . در این زمینه، اقتصاددانانکرد توجه شانبینیپیش درستی

 و همچنین وابسته متغیرهای آتی مقادیر بینیپیش موجود، وضع تبیین در اقتصادسنجی سعی

 نسبی وضع تبیین به قادر اگرچهها مدل این .دارند اقتصادی هایمشیخط و سیاست ارائه

 استفاده اقتصادی گذاریبرای سیاست مناسب ابزاری عنوانبه تحلیلی لحاظ از و بوده موجود

اند نگذاشته جابه خود از موفقی چندان پیشینهبینی پیش در زمینه متأسفانه ولی اند،هشد

(Hosseini et al., 2012 .)برایمدل  تریندقیق و همچنین بینیهای پیشز بهترین روشیکی ا 

، استفاده قتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسیکیفی و پویای ا هایتأثیر تغییر پذیریسنجش 

تر است است که برای توصیف دنیای واقعی مناسب(« SD)8سیستمهای الگوی پویایی»از 

(Teymouri et al., 2009.) 

رفتار  درک برایبیستم  سدهدر اواسط  Forrester (1961) توسطستم سیهای الگوی پویایی

الگو نیز همانند هر مدل دیگر، یک بازنمایی از . این ه شدتوسعه داد هاسیستموابسته به زمان 

، تحت شرایط آزمایشی مختلف است. الگوی سیستمرفتار  بررسیمنظور سیستم دنیای واقعی به

پیچیده  هایسیستممتغیرهای  هایرابطهفهم ساختارها و درک نه تنها به  سیستمهای پویایی

آورد فراهم می هاسیستمسازی این شبیه منظوربهسازی را کند، بلکه روش مدلکمک می

(Ramezanian et al., 2015).  هایرابطهسازی علّی، چارچوب مدل کردنبا فراهم  الگواین 

مدیریتی را  هایئلهسها و ممربوط به سیاست هایلزامتواند اغیرخطی را لحاظ کرده و می

سازی، از منابع اطالعاتی مختلف در مراحل مختلف مدل سیستمهای برآورده کند. پویایی

واقعی  جهانکند تا مدل به گویاترین شکل، همچون منابع اطالعاتی ذهنی و عددی استفاده می

                                           
1 System Dynamics 
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سازی، توان از طریق فرآیند مدلمی هاست ک نیا SDی های الگورا بازنمایی کند. یکی از ویژگی

تری اثربخش هایدا کرد و به مدیران امکان مداخلهپی سیستمبینشی عمیق نسبت به کارکرد 

 .(Teymouri et al., 2009)د دا سیستمهای در اجرای سیاست

 -از: الف( نمودارهای علّی اندعبارتهای سیستم های مختلف در روش پویاییاجزای مدل

,.Mashayekhi et al ) باشدریاضی می هایو ج( معادله 5، ب( نمودارهای جریان8معلولی

دهد نمودارهای را نشان می سیستمعلّی بین متغیرهای  هایرابطهمعلولی،  -نمودار علّی .(2013

 چگونگیباشد که ساخته شده در نمودارهای علّی می هاسازی فرضیهبرای مدلجریان، ابزاری 

 ,.Mirzaei Daryani et al)دهد با یکدیگر را نشان می سیستمرهای یک تعامل بین متغی

مثبت و منفی  یبازخوردهامعلولی و شناسایی متغیرها و  -پس از ترسیم نمودار علّی .(2008

ای از جمله متغیرهای حالت، جریان، کمکی و ثابت پایه یهامؤلفهمدل، مرحله بعدی، شناسایی 

سازنده(  عنصرهای) ایپایه یهامؤلفه(، اجزاء و 8در جدول )ست. ترسیم نمودار جریان ا برای

 :شده است نشان داده سیستمهای اییدر پوی

 سیستمهای پویایی یهاالگوای در پایه یهامؤلفه (5)جدول 
Table (1) Basic components of system dynamics models 

 عالمت
symbol 

 نام متغیر
Variable name 

 تعریف
Definition 

 

 
 )انباره( متغیر سطح

Level Variable 

تواند بالقوه می طوربهشود و ای است که چیزی در آن انباشته یا ذخیره میسازه

  تأثیر گذارد. سیستمبر سایر اجزاء 
It is a structure in which something is stored and it could potentially affect 

other components of the system. 

 
 متغیر جریان )نرخ(

Rate Variable 
 کندهایی هستند که در اثر آن اندازه متغیر انباره در طی زمان تغییر میفعالیت

activities in which the amount of the level variable change over time  
 

 
 متغیر کمکی

Auxiliary Variable 

کامل و  طوربهکننده متغیر نرخ را تعریف هایرابطهتوان با استفاده از آن می

 همراه با جزئیات، بازنمایی کرد.
By using that, It can be represent the variable relationships Completely 

and with details  

 
 دهندگاناتصال

Connectors 

 شوداستفاده می سیستمدر بین متغیرهای  یو معلولنمایش علت  منظوربه

In order to show cause and effect between the variables in the system 
 .Razavi and Moshrefi, 2003  , 2009; Teymouri et alمنبع:

                                           
1 Casual Loop Diagram 
2 Flow Diagram 
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را جریان بخش کشاورزی  -معلولی و انباشت-به ترتیب نمودارهای علّی (5)و  (8)های شکل

 یتقاضا داخلی، عرضهتجاری ) ،یدیبخش تول سه متشکل ازها نمودار د که اینندهنشان می

 بخشهر  معادالت ،ادامهکه در د نباشی میتیجمعبخش  نیو همچن (تصادرات و واردا ،یداخل

  .دنشویم حیتشر جداگانهصورت به

تولید بخش

کشاورزی

سرمایه نیروی کار

زمین

+
+

+

تقاضای محصوالت

کشاورزی

صادرات بخش

کشاورزی

PDGسرانه شرکای

تجاری

شاخص قیمت صادرات

کشاورزی

متغیر مجازی جنگ و

انقالب

+

+

-

شاخص قیمت عمده

فروشی کشاورزی

عرضه محصوالت

کشاورزی

نرخ ارز واقعی

+

واردات بخش

کشاورزی

روند

- -

درآمد ملی واقعی

+

مازاد عرضه بخش

کشاورزی

-

+

+

-

+

-

+

+

-

+

جمعیت کل

رشد کل جمعیت امید به زندگی

+ -

++

نرخ مرگ و میر

جمعیت

-

مهاجرت به داخل

کشور

مهاجرت به خارج از

کشور

+

+

+

-

+

+

 
  معلولی بخش کشاورزی-( نمودار علّی5شکل )

Figure (1) Causal Loop Diagram of Agricultural Sector 
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همزمان با در نظر  صورتبهجریان هر سه بخش تولیدی، تجاری و جمعیتی  -( نمودار انباشت8شکل )

   هابین بخش هایرابطهگرفتن 
Figure (2) The stock - flow diagrams of all three sectors of production, trade 

and population, Considering the relationships between sectors simultaneously  

مورد انتخاب نوع تابع تولید بستگی به ماهیت موضوع  : تولید کل کشاورزی:نخستبخش 

 دارد تولید شرایط به بستگى حدود زیادى تا تابع این دقیق شکل تعییندارد و  بررسی

(Azamzadeh Shoraki et al., 2012). شکلهای انتخاب در این پژوهش، بر اساس آزمون 

 افزودهارزش  Yباشد که در آن،می (8)رابطه  صورتبه شدهانتخاب شکلترین عی، مناسبتاب

موجودی سرمایه بخش کشاورزی  K )میلیارد ریال(، 8976بخش کشاورزی به قیمت ثابت سال 

سطح زیر کشت  Aروستایی )نفر( و  کار یروین L)میلیارد ریال(،  8976به قیمت ثابت سال 

 ,.Barro, 1998; Fattahi Toghrolgerdi et al., 2018; Khaleghi et al :باشد)هکتار( می

2015)): 

(8) 
tUALKY  lnlnlnln 3210  
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ان بخش تجاری شامل جری -، نمودار انباشت(5)با توجه به شکل  بخش دوم: بخش تجاری:

به همراه متغیرهای تأثیرگذار بر آنهاست که  بخش کشاورزی صادرات و وارداتعرضه، تقاضا، 

 :باشندزیر میشرح به ها، هر یک از این مجموعه اختصاربه

تابع عرضه و تقاضای کل بخش کشاورزی، با  تابع عرضه و تقاضای کل بخش کشاورزی:

 & Mohammadi توسط گرفتهتجربی انجام هایبررسیپژوهش و  ماهیتتوجه به 

Nagshinahfard, 2005; Ozolins et al., 2007; Moosavi Haghighi, 2009; Hosseini & 

Shahbazi, 2014 ،شده استزیر تعریف  هایرابطه صورتبه : 

(5) 
ttttAG

S

t UALPQ 23210 lnlnlnln   
(9) 

tttAG

D

t UPopNIPQ
t 13210 lnlnlnln   

(7) SD QQ  
sQ  7689ارزش عرضه کل بخش کشاورزی به قیمت ثابت سال ،L روستایی )نفر(، کار یروین A 

 8976ارزش تقاضای کل بخش کشاورزی به قیمت ثابت سال  DQ سطح زیر کشت )هکتار(،

کشاورزی به قیمت ثابت سال  هایمحصول یفروشعمدهشاخص قیمت  AGP)میلیون ریال(، 

8976، NI  میلیارد ریال( و 8976درآمد ملی به قیمت ثابت سال( tPop ر جمعیت کل کشو

برآورد تابع عرضه و تقاضای کشاورزی  برایالزم است ، مسئله تیبا توجه به ماهباشد. )نفر( می

  استفاده شود.(3SLS)  یاسه مرحلهاز معادالت همزمان به روش حداقل مربعات 

 موجود در ادبیات مربوطه هایبررسی مبنایبر : تابع صادرات و واردات بخش کشاورزی
(Khan & Knight, 1988; Khaledi et al., 2008; Moosavi Haghighi, 2009; Pakravan et 

al., 2011; Zamani & Mehrabi Boshrabadi, 2015)، کل  تابع صادرات و واردات

  زیر تصریح کرد: هایرابطه صورتبهتوان کشاورزی را می هایمحصول

 (5) 
tWARFtAGtt VDGDPXPIADRERX 1543210 )(lnlnlnlnln  

 










13681

13680

t

t
DWAR

 
(6) tAGtt VyearADRERM 23210 )(lnlnln   

نرخ  tRERبه ترتیب ارزش صادرات و واردات بخش کشاورزی )میلیون ریال(،  tMو  tXکه در آن، 

بخش کشاورزی به قیمت  افزودهارزش AGAD( بر حسب ریال، 8911-63ارز واقعی در دوره )

 ،8976شاخص قیمت صادرات به قیمت ثابت سال  tXPI)میلیارد ریال(،  8976ثابت سال 

 fGDP  دالر آمریکا(،  5181اصلی تجاری به قیمت ثابت  شریکاندرآمد سرانه(WARD  متغیر
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باشد. با توجه به ماهیت مسئله متغیر روند می year( و 8957-61) انقالب و جنگمجازی دوره 

 برآورد توابع برای (SURE) ظاهر نامرتبطبه معادالتپیشین، از  هایبررسیو همچنین تجربیات 

 .شده استاستفاده  مذکور

 که به شمار آمدهمتغیر انباره  عنوانبهدر این بخش، جمعیت کل  بخش سوم: بخش جمعیت:

 تأثیربوده که  (IMR)و نرخ مهاجرت به داخل کشور  (BR)دارای دو نرخ ورودی به نام نرخ تولد 

ن دارای دو شوند. همچنیمثبتی بر متغیر انباره دارد و موجب افزایش کمیت متغیر انباره می

که موجب  بوده (AMR)و مهاجرت به خارج از کشور  (DR) ومیرنرخ خروجی به نام نرخ مرگ

 (7)رابطه  صورتبهتوان را میکشور جمعیت الگوی لذا شوند. کاهش کمیت متغیر انباره می

 :(Whelan,2001; Zhu et al., 2014; Pishbahar & Rahimi, 2017) کردتبیین 

(7)   t

t

t dAMRDRIMRBRPopPop *
0

0  

 
tPop  میلیون نفر در  73حدود  ،بر مرکز آمار ایرانبنا متغیر انباره جمعیت کل کشور )نفر( که

ومیر برای سال ، نرخ تولد و نرخ مرگبررسی مورد. همچنین در طی زمان شده استنظر گرفته 

در نظر  8/1 ، و نرخ مهاجرت داخلی و خارجی کشور نیز برابر 51/8و  9/8برابر  بیبه ترت 8936

 .شده استگرفته 

 هایمنبعاز  8957-36ساالنه برای دوره زمانی  صورتبه پژوهشدر این  مورداستفادههای داده

مرکز آمار ایران، بانک مرکزی، بانک جهانی، سازمان خواربار و کشاورزی سازمان  مانندمختلف 

 هایمعادله برآورد یبراآوری شد. همچنین گردوزارت جهاد کشاورزی و  FAO))ملل متحد 

از  سیستمهای سازی الگوی پویاییانجام شبیه برایو  STATA13افزار اقتصادسنجی از نرم

 .شده استاستفاده  iThink و Vensim PLEافزارهای نرم

 نتایج و بحث
 هایهای تجربی، با استفاده از آزموندر مدل مورداستفادهدر این قسمت ابتدا مانایی متغیرهای 

 (5جدول ) با توجه به نتایج. شد یبررس و آزمون زیوت اندروز یافتهفولر تعمیمواحد دیکیریشه 

  باشند.از مرتبه یک می ایستا ،گیریبا یکبار تفاضل متغیرها یهمه توان دریافت کهمی
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 (ZA) زیوت اندریوزو  (ADF)یافته فولر تعمیمنتایج آزمون ریشه واحد دیکی (8)جدول 
Table (2) Results of Augment Dickey Fuller unit root test (ADF) and Zivot- 

Andrews (ZA)   

 متغیر
Variable 

وقفه 

 بهینه
Optimal 

Lag 

 فولر آماره دیکی
ADF Test 

 آماره زیوت اندروز
ZA Test 

 نتیجه
Result 

سطح 

 هاداده
Level 

تفاضل 

 مرتبه اول
Diff 

سطح 

 هاداده
Level 

تفاضل 

 ولمرتبه ا
Diff 

افزوده بخش ارزشلگاریتم 

 (76کشاورزی)سال پایه 
Logarithm of Agricultural 

Value Added  

1 876.2- ***686.5- -4.216 -5.890*** (1)I 

 جمعیت روستاییلگاریتم  
Logarithm of  Rural Population 

2 400.0- **995.1- -3.548 -7.375*** (1)I 

 موجودی سرمایه بخشلگاریتم 

 (76کشاورزی)قیمت ثابت 
Logarithm of Agricultural 

Capital Stock 

1 330.2- ***781.1- -4.396 -5.200** (1)I 

 سطح زیر کشتلگاریتم 
Logarithm of Area Under 

Cultivation 
1 495.2- ***893.4- -4.421 -10.010*** (1)I 

ارزش تقاضای بخش لگاریتم 

 (76کشاورزی)سال پایه 
Logarithm of Agricultural 

Demand Value 

1 921.2- **323.4- -3.561 -5.578*** (1)I 

شاخص قیمت لگاریتم 

 (76ی )سال پایه فروشعمده
Logarithm of Wholesale Price 

Index 

1 884.1- **754.3- -3.894 -5.007* (1)I 

 درآمد ملیلگاریتم 
Logarithm of National Income 

1 518.0- **002.6- -3.454 -6.665* (1)I 

 جمعیت کل کشورلگاریتم 
Logarithm of Total  Population 

6 131.1- **762.3- -3.386 -6.174*** (1)I 

صادرات بخش ارزش لگاریتم 

 کشاورزی
Logarithm of Agricultural 

Export Value 

1 801.1- ***451.5- -4.414 -7.219*** (1)I 

ارزش واردات بخش لگاریتم 

 زیکشاور
Logarithm of Agricultural 

Import Value 

1 357.2- ***068.4- -3.561 -5.002* (1)I 
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 (ZA) زیوت اندریوزو  (ADF)یافته فولر تعمیم( نتایج آزمون ریشه واحد دیکی8جدول )ادامه 
Continuation of the Table (2) Results of Augment Dickey Fuller unit root test 

(ADF) and Zivot- Andrews (ZA)   

 متغیر
Variable 

وقفه 

 بهینه
Optimal 

Lag 

 فولر آماره دیکی
ADF Test 

 آماره زیوت اندروز
ZA Test 

 نتیجه
Result 

سطح 

 هاداده
Level 

تفاضل 

 مرتبه اول
Diff 

سطح 

 هاداده
Level 

تفاضل 

 مرتبه اول
Diff 

 نرخ ارز حقیقیلگاریتم 
Logarithm of Real Exchange 

Rate 
1 127.2- ***176.4- -8.416 -10.253* (1)I 

شاخص قیمت لگاریتم 

  (76پایهراتی)سالصاد
Logarithm of Export Price 

Index 

2 347.1- ***437.4- -3.867 -5.278** (1)I 

 شریکاندرآمد سرانه لگاریتم 

 (2010سال پایه تجاری )
Logarithm of GDP Per Capita 

Of Trade Partners 

1 278.2- ***991.4- -3.278 -5.471** (1)I 

 درصد(    8و  درصد 5 ،درصد 81داری در سطح به ترتیب معنی ، **** و **) های تحقیقمنبع: یافته

Source: Research findings (*,**,*** significant in level of 10, 5 and 1 percent Respectively)  

تابعی، با توجه به معیارهای  شکلانتخاب بهترین  برایبرآورد تابع تولید بخش کشاورزی: 

داری کل رگرسیون و ضریب تعیین، ضریب معنی ماننداقتصادسنجی  شدهشناختهرایج و 

برترین تابع  عنوانبهداگالس  -، تابع تولید کابهایبرداری در هر یک از ضهمچنین معنی

موجودی سرمایه و  هاییبر، ض(9) جدولنتایج  بر مبنای. شدتولید در این پژوهش انتخاب 

بخش کشاورزی  افزودهارزشداری بر مثبت و معنی تأثیردار و روستایی معنی کار یروین

 ,Azamzadeh Shoraki et al (2012)هایبررسی جیبا نتا پژوهش این جینتا که اندداشته

Mohammadi et al  (2016) ،Ansari & Hosseini Yekani (2015) و Fattahi Toghrolgerdi 

et al (2018) 2 (نییتع بیضر نیهمچن .همسو است(R  نییتع بیضردرصد و  37معادل 

 نسبتبه  یدهندگ حیآن است که الگو قدرت توض انگریبدرصد  36معادل  R̅)2(شده  لیتعد

که مقدار  دهدینشان م (AEG)جزء اخالل  ییمربوط به آزمون مانا جینتا دارد. یمناسب

واحد  شهیبر وجود ر یصفر مبن هیبوده، لذا فرض یبزرگتر از مقدار بحران t آماره یمحاسبات

 دیینرمال بودن جزء اخالل را در سطح تأ زین برا -آماره جارک. شودی( جزء اخالل رد میی)نامانا

که با توجه به آزمون اثر  دهدیم نشان وسیلیجوس -آزمون جوهانسون جینتاهمچنین . کندیم
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بردار  کیرد شده و وجود  یانباشتگبردار هم نبودبر  یصفر مبن هیفرض ژه،یوو حداکثر مقدار 

  .شودیم رفتهیذپ یانباشتگهم

 نتایج برآورد تابع تولید بخش کشاورزی (3)جدول 
Table (3) Agricultural production function estimation result        

 متغیرها
Variables 

 ضریب
Coefficient 

P-Value 

 (1376موجودی سرمایه بخش کشاورزی)قیمت ثابت 
Agricultural Capital Stock (base year 1376) 

***726.0 000.0 

 نیروی کار روستایی 
Rural Labor  

***135.2 000.0 

 سطح زیر کشت 
Area Under Cultivation 

268.0 127.0 

 عرض از مبدأ
Intercept 

***775.37- 000.0 

6= 0.92R̅ 97.0=2R  
***F ( 3, 33) = 483.64 

Durbin.W Statistic= 1.78 
**4.208-  =AEG  

(P-Value=0.33 ) 2.33 =      JB                                

18.5196Max= Trace 24.9233 1:0 rH
 

 درصد(    8و  درصد 5 ،درصد 81داری در سطح ترتیب معنیبه  ، **** و **) تحقیق هایمنبع: یافته
Source: Research findings (*,**,*** significant in level of 10, 5 and 1 percent Respectively)  

در تابع  (،7جدول )نتایج با توجه به عرضه و تقاضای کل بخش کشاورزی:  هایتابعبرآورد 

. باشدیم داریمعن یکه از لحاظ آمار برآورده شده 915/5بر کل کشور برا تیجمع بیضر تقاضا

 یبه اندازه یبخش کشاورز ی، تقاضاکشور تیدر جمع شیدرصد افزا کبا یمفهوم که  نیبد

ارائه شده در مدل  یرهایکه متغ دهدینشان م 2Rآماره . یابدمی شیدرصد افزا 915/5

 همچنین دهند. حیرا توض یبخش کشاورز کل یارزش تقاضا راتییدرصد از تغ 13اند توانسته

 کیدر سطح  یبخش کشاورز متیشاخص ق ریمتغکه  دهدمینشان  برآورد تابع عرضه جینتا

 هایمورد بررسیدر دو  بیضر نیا که باشدیم 868/1آن برابر  مقدارشده و  داریدرصد معن

(Hosseini&Shahbazi (2014 و Pishbahar & Rahimi (2017) 88/1و  866/1 بیبه ترت نیز 

رابطه مثبت و کشاورزی  هایمحصولعرضه کشت و  ریسطح ز ریمتغ انیم. شده استبرآورد 

 ریسطح ز یک درصدی شیافزا دهدیمدرصد وجود دارد که نشان  پنجسطح  دری داریمعن

 ریمتغ. دهد شیدرصد افزا 991/1را به اندازه  یعرضه کل بخش کشاورز زانیم دتوانیکشت م
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عرضه بخش بر  داریمثبت و معن تأثیری دارایدرصد  81در سطح نیز  ییروستا ارک یروین

 یانسان یروین یریکارگهبزیرا  ؛مورد انتظار است طور کامل به ایجنت نیا .باشدمی کشاورزی

را به دنبال خواهد  عرضه محصول شیافزای شده و دیتول یهاتیفعال افزایشهرچه بیشتر، 

  .داشت

در  بیعرضه و تقاضا به ترت هایتابع پسماندهای شود،یمشاهده م (7) در جدول گونه کههمان

شده در  برآورد یکه الگو استنباط کرد توانیکه م باشندیسطح ده و پنج درصد، مانا م

 کند.یم دییها را در سطح تأجزء اخالل ییمانا زیبرا ن -ثبات است. آماره جارک بلندمدت با

 همزمان عرضه و تقاضای بخش کشاورزی التمعادبرآورد  (4)جدول 
Table (4) Simultaneous estimation of Agricultural demand and supply 

 تابع تقاضای کشاورزی
Agricultural demand function 

 تابع عرضه کشاورزی
Agricultural supply function 

 متغیرها
Variables 

 ضریب
Coefficient P-Value 

 متغیرها
Variables 

 ضریب
Coefficient 

P-

Value 

شاخص قیمت 

 یفروشعمده
Wholesale Price 

Index  

082.0- 285.0 

شاخص قیمت 

  یفروشعمده
Wholesale Price 

Index 

***0.161 0.000 

 درآمد ملی 
National Income 

0.025 762.0 
 سطح زیر کشت 

Area Under 

Cultivation 

**338.0 0.036 

 جمعیت کل کشور
 Total  Population 

 نیروی کار روستایی  000.0 305.2***
Rural Labor 

***926.0 0.001 

 عرض از مبدأ
Intercept 

 عرض از مبدأ 0.038 -147.23**
Intercept 

812.3- 0.466 

=0.88192R̅              18=0.892R =0.87512R̅                 855=0.82R 
***22.304=(34)Chi2  ***17.872=(34)Chi2  

Durbin.W Statistic= 1.86 
**3.600-  =AEG  *3.211-  =AEG  

 (Value=0.95 -P)0.095                  =JB  (Value=0.67 -P)0.78                  =JB  

Max 10.3382 Trace 20.1267 1:0 rH Max 12.2184 Trace 12.5546 2:0 rH
 

 درصد(    8و  درصد 5 ،درصد 81داری در سطح به ترتیب معنی ، **** و **) های تحقیقمنبع: یافته
Source: Research findings (*,**,*** significant in level of 10, 5 and 1 percent Respectively)  

مزمان ( نتایج برآورد ه5در جدول )صادرات و واردات بخش کشاورزی:  هایتابعبرآورد 

 صورتبهاند، ( بیان شده6( و )5) هایرابطه صورتبهصادرات و واردات کشاورزی که  هایتابع

 زیر است:



 

 

 

 

 

 

 

 51پیش بینی تولید،صادرات...

 همزمان صادرات و واردات بخش کشاورزی معادالتبرآورد  (1) جدول
Table (5) Simultaneous estimation of Agricultural export and import 

 تابع صادرات کشاورزی
Agricultural export function 

 تابع واردات کشاورزی
Agricultural import function 

 متغیرها
Variables 

 ضریب
Coefficient 

P-Value 
 متغیرها

Variables 
 ضریب

Coefficient 
P-Value 

 نرخ ارز حقیقی در دوره
96-1380 

Real exchange rate over the 
period 2002-2018 

0.006- 0.816 

 یقی در دورهنرخ ارز حق
96-1380 

Real exchange rate over 
the period 2002-2018 

***0.126- 0.000 

 افزوده بخش کشاورزیارزش
Agricultural Value Added 

 افزوده بخش کشاورزیارزش 0.018 1.459**
Agricultural Value Added 

*1.540- 0.090 

 شاخص قیمت صادراتی
Export Price Index 

 متغیر روند 0.000 0.738***
Trend 

***0.283 0.000 

تجاری  شریکاندرآمد سرانه 
(100=2010) 

GDP Per Capita Of Trade 

Partners 

 عرض از مبدأ 259.0 -00.55
Intercept 

***356.520 0.000 

 متغیر مجازی دوره جنگ
dummy variable for the war 

*0.306 109.0    

 عرض از مبدأ
Intercept 

498.3 0.688    

=0.98782R̅              0.9895=2R = 0.97152R̅                 0.9739=2R 
***Chi2 (32)=3476.37 ***Chi2 (34)=1374.86 

Durbin.W Statistic= 1.51 

0.1568 
=0.911,0.05 

2χ 
Breusch-Pagan test 

**4.400- =AEG  **4.279-  =AEG  

(Value=0.19 -P)    3.32              =JB  (Value=1.006 -P)0.60                  =JB  

Max 13.7470 Trace 19.5978 1:0 rH Max 12.5922 Trace 32.6852 1:0 rH 

 درصد( 8و  درصد 5 ،درصد 81داری در سطح ه ترتیب معنیب ، **** و **) های تحقیقمنبع: یافته
Source: Research findings (*,**,*** significant in level of 10, 5 and 1 percent Respectively) 

پنج در سطح  داریمثبت و معن یاثری ارزش افزوده بخش کشاورز ریمتغ(، 5نتایج جدول ) بنابر

ارزش افزوده بخش  یدرصد کی شیبا افزا وداشته است  صادرات بخش کشاورزیبر  درصد

با بهبود و بدین مفهوم که . ابدییم شیدرصد افزا 753/8بخش  نیصادرات ا زانیم ،یکشاورز

را  کشاورزی صادرات ،یداخل یبر تقاضا افزون توانیم ی در کشوردیتول هایتیظرف شیافزا

 & Hosseini شده توسطانجام هایمورد بررسیدو  با بیضر نیا داد. شیافزا زین

Homayunpour (2013)  وFattahi Toghrolgerdi et al (2018)  و  598/8که به ترتیب
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درصد  کیدر سطح  یصادرات متیشاخص ق ریمتغ .دارد همخوانی، برآورد شده است 675/8

 صورت گرفته هایبررسیبا  بیضراین که  باشدیم 791/1شده و مقدار آن برابر  داریمعن

 ،بررسیدر هر دو و  همسو بوده Pakravan et al. (2011)و   Khaledi et al. (2008)توسط

 جنگ یمجاز ریمتغ .استبرآورد شده  15/1و  93/1 بیبه ترت یصادرات متیشاخص ق بیضر

(، 8957-61از جنگ ) ریغ یهاسال درمفهوم که  نیدارد. بد یبر صادرات کشاورز یمثبت ریتأث

 یافته است. شیافزا رانیا یزصادرات بخش کشاور

در دوره  یقینرخ ارز حق ریمتغ ،در تابع واردات شود،ی( مشاهده م5گونه که در جدول )همان

 یبر واردات بخش کشاورز یو معکوس یمنف ریشده و تأث داریدرصد معن کیدر سطح  میتحر

درصد  856/1ازه به اند یواردات کشاورز ،یقیحق ارز نرخ شیمفهوم که با افزا نیدارد. بد

 Pahlavani et al (2007)هایبررسیمورد  جیبا نتا پژوهشاین  جینتاکلی، طورهب .دیابیکاهش م

نرخ ارز  ری، دو متغبررسیو در هر دو  بودههمسو  Zamani & Mehrabi Boshrabadi (2015)و 

 یورزبر واردات بخش کشا یداریو معن یمنف ریتأث یافزوده بخش کشاورزو ارزش یقیحق

نشان ( ارائه شده، 5که در جدول )ها جزء اخالل ییمربوط به آزمون مانا جینتاداشته است. 

 ونیرگرس نبوددال بر  تواندیم کهثبات بوده  برآورد شده در بلندمدت با یکه الگو دهدیم

 .کندیم دییرا تأ یانباشتگبردار هم کیوجود  نیز آزمون جوهانسون نی. همچنباشدیکاذب م

 سیستمهای ایج تحلیلی با استفاده از الگوی پویایینت

برای بخش کشاورزی ایران، عوامل  )دینامیک( پویا یدر این پژوهش تالش شد تا با طراحی مدل

متقابل  هایارتباط کردنو با لحاظ  شدهعمده تأثیرگذار بر بخش کشاورزی ایران شناسایی 

 تیجمعبا توجه به شرایط مختلف  کلیدی، وضعیت آینده این بخش هایزیرسیستممیان 

شده بینیمقادیر پیش در آغازارزیابی عملکرد مدل،  برای. شودبینی و محیطی پیش یشناخت

، شدهیطراحجمعیت کل کشور با مقادیر واقعی آن مقایسه شد. هدف از اعتبار سنجی الگوی 

شده ( گزارش 6باشد که نتایج در جدول )از عملکرد مطلوب آن می حاصل کردناطمینان 

 .است
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 ( نتایج محاسبه خطا، ضریب نابرابری و ضریب تعیین بر حسب متغیر کلیدی جمعیت کل6جدول )
Table (6) Error calculation results, inequality coefficient and Correlation 

Coefficient by key variable of the total population 

 آزمون 
Test                  

 نام متغیر
Variable name 

 میانگین حداقل خطای مجذورات
Root Mean Square Percent 

Error (RMSPE) 

 شاخص ضریب نابرابری
Unequality coefficient Index 

(UT) 

ضریب همبستگی 
(R2) 

Correlation 

Coefficient 

 رمقدا
Quantity 

715.1 078.0 97.0 

 Source: Research findings                                                                                        های تحقیقمنبع: یافته

 

 های تحقیق() منبع: یافته آزمون اعتبار سنجی رفتار مجدد برای متغیر جمعیت کل کشور (3)شکل 
Figure (3) Behavioral Reproduction Test for total population (Source: 

Research findings) 

های پس از اطمینان از پایایی مدل به کمک آزمون: سیستمهای سازی الگوی پویاییشبیه

 گذاران را درد تا سیاستشوارائه می یزمان یسراعتبارسنجی، نتایج اصلی در قالب نمودارهای 

سازی برای از شبیه دست آمدهبه(، نتایج 7مناسب یاری دهد. در جدول ) هایگیریتصمیم

 .شده استبخش کشاورزی ایران ارائه 
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 یکشاورز بخش یو تجار ی،تولیدیهای جمعیتبخش پویایینی مدل ب(نتایج آماری پیش7جدول)

 ایران
Table (7) Statistical results of predicting the dynamic model of population, 

production and trade sectors of Iran's agricultural sector 

 سال
Year 

جمعیت کل 

کشور 

 )میلیون نفر(
Total 

Population 

(million 

people) 

جمعیت 

روستایی 

 )میلیون نفر(
Rural 

Population 

(million 

people) 

 افزودهارزش

کشاورزی بخش

)هزار میلیارد 

 ریال(
Agricultural 

Value Added 

(thousand 

Billion Rial) 

تقاضای بخش 

کشاورزی 

ار میلیارد )هز

 ریال(
Agricultural 

Demand 

(thousand 

Billion Rial) 

عرضه بخش 

کشاورزی 

)هزار میلیارد 

 ریال(
Agricultural 

Supply 

(thousand 

Billion Rial) 

ادرات ص

بخش 

کشاورزی 

)هزار میلیارد 

 ریال(
Agricultural 

Export 

(thousand 

Billion Rial) 

واردات بخش 

کشاورزی 

د )هزار میلیار

 ریال(
Agricultural 

Import 

(thousand 

Billion Rial) 

نرخ ارز 

واقعی 

 )ریال(
Real 

Exchang

e Rate 

(Rial) 

1396 59.80 15.20 30.142 40.112 67.108 16.2 507.39 32.2953 
1397 22.82 55.20 54.145 93.116 21.112 35.2 535.39 58.3028 
1398 87.83 97.20 94.148 70.121 75.115 54.2 563.39 83.3103 
1399 56.85 39.21 82.152 73.126 29.119 75.2 592.39 09.3179 
1400 29.87 82.21 90.156 89.131 07.123 98.2 620.39 90.3278 
1401 00.89 00.22 23.159 66.136 38.126 29.3 648.39 97.3476 
1402 61.90 17.22 51.161 27.141 45.129 59.3 677.39 03.3675 

1403 12.92 33.22 72.163 70.145 30.132 90.3 705.39 10.3873 
1404 54.93 47.22 64.165 93.149 96.134 19.4 733.39 16.4071 
1405 87.94 60.22 47.167 67.153 89.137 54.4 761.39 67.4245 
1406 10.96 72.22 22.169 84.156 20.141 98.4 790.39 83.4384 
1407 23.97 82.22 87.170 82.159 23.144 41.5 818.39 00.4524 
1408 28.98 91.22 41.172 60.162 99.146 83.5 846.39 17.4663 
1409 23.99 99.22 25.174 16.165 52.149 27.6 875.39 33.4802 

1410 10.100 05.23 97.175 16.167 41.152 83.6 903.39 75.4954 
1411 88.100 10.23 59.177 75.168 39.155 47.7 931.39 00.5116 
1412 59.101 13.23 09.179 17.170 07.158 10.8 988.39 25.5277 
1413 21.102 16.23 47.180 40.171 49.160 71.8 016.40 50.5438 
1414 75.102 02.23 47.181 43.172 67.162 29.9 051.40 75.5599 
1415 22.103 70.22 35.182 72.172 62.165 11.10 072.40 83.5780 
1416 62.103 55.22 11.183 78.172 46.168 97.10 102.40 88.5966 

 Source: Research findings                                                                                       های تحقیقمنبع: یافته
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 سازیدوره شبیه آغازاز که  شده استبینی پیش (،6شکل ) برابر جمعیتی: ستمیسریز

افزایش پایان دوره میلیون نفر در  65/819به  8936در سال میلیون نفر  73جمعیت کشور از 

 زین یدر بخش کشاورز یانسان یرویدر کشور، ن تیجمع شیمتناسب با افزا .افتیخواهد 

 (9/8حدود )در  کنونیدوره در  نییپاجمعیتی با توجه به نرخ رشد  لیکن،. افتیخواهد  شیافزا

نیروی  که تعداد شودبینی میپیش ،آتی یهاسالدر  هسالخوردافراد  شمارافزایش آن،  در پی و

 تا پایان دوره، 8787از ابتدای سال و  خود را حفظ خواهد کرد یروند صعود8789سال تا کار 
  . افتیخواهد نفر کاهش  ونیلیم 55/55به  آن شمار

 
 های تحقیق(نیروی کار روستایی )نفر( )منبع: یافته ( روند جمعیت کل کشور و4شکل )

Figure (4) The total population and rural labor trend (person) (Source: 

Research findings) 

افزوده ارزش که شودیمبینی ، پیش(5شکل )بر بنا  تولید بخش کشاورزی: ستمیسریز

پایان دوره ریال در  اردیلیهزار م 88/819ه ب ریال اردیلیهزار م 91/875 ازبخش کشاورزی 

 57/8 ارزش افزوده این بخشنرخ رشد ساالنه  نیانگیمو  افتیخواهد  سازی افزایششبیه

 شده است. برآورددرصد 
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 های تحقیق(ریال( )منبع: یافته برحسب)لگاریتم متغیرها ( روند تولید بخش کشاورزی ایران1شکل )

Figure (5) Production trend of Iran´s agricultural Sector (Logarithm of 

variables in Rials) (Source: Research findings) 

بخش  عرضهکه  دهدمیسازی نشان از شبیه دست آمدهبهنتایج  بخش اقتصادی: ستمیرسیز

ان ریال تا پای اردیلیهزار م 76/861به دوره  آغازریال در  اردیلیهزار م 67/811از  یکشاورز

؛ کردتغییر خواهد  ،روند جمعیتی کشور متناسب بانیز  تقاضا. افتیخواهد دوره افزایش 

صادرات  رسید. خواهد الیر اردیلیهزار م 71/875ریال به  اردیلیهزار م 71/885از  که یاگونهبه

به  517/93و  86/5د داشت و به ترتیب از نو واردات بخش کشاورزی نیز روند افزایشی خواه

 7/1 و 76/1ساالنه   بیبه ترتو  افتیخواهد ریال افزایش  اردیلیهزار م 815/71و  37/81

 .افتیدرصد رشد خواهند 
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 برحسب( روند عرضه، تقاضا، صادرات و واردات بخش کشاورزی ایران )لگاریتم متغیرها 6شکل )

های تحقیق(ریال( )منبع: یافته  

Figure (6) Supply, demand, export and import trend of Iran´s agricultural 

Sector (Logarithm of variables in Rials) (Source: Research findings)  

 گیری و پیشنهادهانتیجه
و یکپارچه به یکدیگر  مندنظام صورتبهبخش کشاورزی  ها و تنگناهایچالشبا توجه به اینکه 

مدلی یکپارچه  (سیستمینظام یافته )گرش ژوهش، با استفاده از نمرتبط هستند، لذا در این پ

دلیل ب سیستمهای و از الگوی پویایی سازی شدبرای بخش کشاورزی ایران تدوین و شبیه

بین متغیرها و  هایرابطهشناسایی بهتر  برای ،آغازدر . استفاده شدپذیری باال کارایی و انعطاف

در الگوی  گاهآنبرآورد و دسنجی اقتصا هایتابعبرخی از  ،سازیدر روند شبیه دقت بیشتر

 -8786دوره  یرا ط رانیا یبخش کشاورز تیتا بتوان وضعجایگذاری شد  سیستمهای ییپویا

  .کرد بینیپیش 8936

ارزش صادرات بخش که نشان داد  سیستمهای سازی مدل پویاییاز شبیه دست آمدهبهنتایج 

عمده  هایه خواهد کرد که یکی از علترا تجربکشاورزی نسبت به ارزش واردات رشد بیشتری 

؛ زیرا با افزایش نرخ ارز، درآمد باشدیمآمدن این وضعیت، افزایش نرخ ارز  به وجوددر 

یابد و این موضوع موجب افزایش انگیزه آمده از صادرات کشاورزی افزایش میدستهب

دیگر با افزایش د. از سوی شوی میکشاورز هایمحصولافزایش صادرات  برایصادرکنندگان 

 درونکشاورزی وارداتی در  هایمحصولآن، تضعیف ارزش پول داخلی، قیمت  در پینرخ ارز و 
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کشاورزی  هایمحصولواردات  براییابد و توان واردکنندگان کشور و هزینه واردات افزایش می

 یابد. کاهش می

جمعیت کشور داد که  نشان و تولیدی بینی بخش جمعیتیاز پیش دست آمدهبهنتایج همچنین 

، کنونیدر دوره  نرخ رشد جمعیتی پایین میلیون نفر عبور خواهد کرد. اما بدلیل 811از مرز 

 باعث کاهش جیتدربهکه این مسئله خواهد رفت  شیپ یبه سمت سالخوردگ رانیا تیجمع

رزی تولید در بخش کشاو کهییازآنجا. شدخواهد  آتی یهاسالطی  در این بخش نیروی انسانی

ثیر تواند تأتداوم این مسئله می لذا ،باشدوابسته به نیروی کار می از دیرباز تا کنون ایران

که  شودیم شنهادیپ بخش کشاورزی کشور داشته باشد. از این رو ولیدهایمستقیمی بر میزان ت

 بهبود زمینهدر  یگذارهیسرما شیافزا های راهبردی خود را به سمتسیاست ندولت و مسئوال

تواند می فناوریپیشرفت  زیرا .دهند شیگرا در بخش کشاورزی دیتول یهایفناور هر چه بیشتر

و  کردهجبران کمبود نیروی کار در بخش کشاورزی عمل  برای مناسب جایگزینی عنوانبه

، به خودکفایی برای رسیدنالزم  هایو زمینه دکشور را ارتقاء بخش یکشاورزبخش  دیتول

 بهبود فناوری لذاارزی بیشتر را برای کشور به ارمغان بیاورد.  هایبعمن نیأمتو  امنیت غذایی

  .خواهد کردایفا  ایران نقشی بسیار محوری و کلیدی در بخش کشاورزی
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Extended Abstract 

Introduction 
The agricultural sector in developing countries, including Iran, is one of the 

oldest sectors in the economy and this sector has a key role in economic 

development in the field of production, employment, food security, foreign 

exchange and comparative advantage. Due to the significant role that 

agriculture plays in economic development, planners should always make it 

a priority of their economic plans. To make appropriate short-term and long-

term plans, accurate knowledge about the future seems necessary for 

improving the agricultural situation in Iran. If policymakers have a clear 

vision of the future, they certainly can make more efficient and accurate 

decisions, which will accelerate the country's movement towards progress 

and development. Since predicting future events plays a major role in the 

decision-making process, so it is necessary to predict the country's strategic 

sector so that, managers and planners can provide appropriate policies to 

achieve self-sufficiency and improve Iran's trade situation. Therefore, the 

aim of this study is to simulate and predict the production, import, export, 

supply, and demand of the agricultural sector over the period 2017-2037. 

Materials and Method 
The framework developed in this study was drawn from the system 

dynamics model, which was strictly combined with the econometric 

methods based on the economics theory. Thus, this section discusses the 

theoretical framework, and the different mathematical formulations such as 

the production, export, import, demand and supply functions, which were 

used in the system dynamics model. Hence, the used methodologies were 

separated into various sections: Part 1: Production part: In this research, the 

Cobb-Douglas production function has chosen as the best production 
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function in this research .Part 2: Trade part: This part consists of two 

functions: supply, demand, export and import of agricultural sector, which is 

estimated by using simultaneous equations. To estimate the agricultural 

supply and demand functions, it is necessary to use the simultaneous 

equations by 3SLS method. In addition, for agricultural export and import 

functions, considering the nature of the subject and the previous studies, the 

SURE model is used. Part 3: population part: In this section, the total 

population is considered as a stock variable and has two input rates called 

the birth and immigration rate. It also has two output rates called death rates 

and emigration rate, which reduces the amount of stock variables. 

Results and Discussion 

The results of the system dynamics simulation showed that Iran's population 

will increase from 79 million in 2017 to 103.62 million at the end of the 

period. Also, agricultural labor will increase in accordance with the 

population increase. However, given the low population growth rate in the 

current period and consequently, increasing the number of elderly people in 

the future, It is predicted that the number of agricultural labor will keep their 

upward trend until 2034; and from the beginning of 2035, labor will 

decrease. Also, agriculture production and demand will in accordance with 

demographic trend; so that the average annual growth rate of the agricultural 

production value and agricultural demand has been estimated at 1.27 and 

2.18 percent, respectively. Furthermore, the agricultural exports, imports, 

and supply will also have an upward trend and increase from 2.16, 39.507, 

and 108.67 to 10.97, 40.102, and 168.46 billion Rials respectively; and the 

annual growth rate will be 8.46, 0.7, and 2.21 percent respectively. 

Suggestion 

Since production in Iran's agricultural sector has long been dependent on 

labor and the continuation of this issue have a direct impact on the 

agricultural production in the future, so it is suggested that the government 

propel their strategic policies to increase investment in improving the 

production technologies in the agricultural sector. Because technological 

advancement can be used as a suitable alternative to compensate for labor 

shortages in the this sector and improve Iran's agricultural production and 

provide the necessary basis for achieving self-sufficiency, food security, and 

providing more foreign exchange resources in the country. 
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