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  بررسي ارتباط ميان رشد بخش كشاورزي با رشد بخش صنعت و خدمات

  در ايران) ، حمل و نقل و ارتباطاتبازرگاني( 
 

    2هانيه يوسفي متقاعد - *1يعقوب زراعت كيش 
15/7/1392:تاريخ دريافت  
4/12/1392:تاريخ پذيرش  

  
  چكيده

بر اساس آمار منتشر شده از سوي بانك مركزي سهم بخش كشاورزي از   است يكي از بخش هاي مهم در اقتصاد داخلي و جهاني بخش كشاورزي
در نتيجه بررسي جايگاه بخش كشاورزي در اقتصـاد   مي باشد،درصد  13برابر با  1376بر اساس قيمتهاي ثابت سال  1386توليد ناخالص داخلي در سال 

لذا مطالعه حاضر با هدف بررسي ارتباط ميان رشد  اهميت فوق العاده اي است و چگونگي ارتباط موجود ميان اين بخش با ساير بخشهاي اقتصادي داراي
ارزش افزوده بخش كشاورزي با رشد ارزش افزوده بخشهاي صنعت و خدمات و نيز زير بخشهاي حمل و نقل، ارتباطات و بازرگـاني صـورت گرفتـه كـه     

نتـايج حاصـل از    .اسـتفاده شـده اسـت   مركزي و سيستم معادالت خود توضيح بـرداري  بانك  1387 تا  1345 يانه براي دوره براي اين منظور از آمار سال
الگوي خود توضيح برداري حاكي از وجود يك ارتباط مثبت و معني دار ميان رشد بخش كشاورزي با رشد بخش صـنعت و رشـد زيـر بخشـهاي حمـل و      

از ميـان متغيرهـاي    همچنـين . ي بيشترين تاثير را روي رشد بخش كشـاورزي دارد كه از اين ميان رشد زير بخش بازرگان. نقل، بازرگاني و ارتباطات است
الگو در كوتاه مدت، متغير رشد زير بخش بازرگاني بيشترين سهم را در توضيح تغييرات متغير رشد بخش كشاورزي دارا اسـت، همچنـين سـهم     حييتوض

  .ش كشاورزي بسيار ناچيز استمتغير رشد زير بخش ارتباطات در توضيح تغييرات مربوط به رشد بخ
  

  رشد ارزش افزوده بخش كشاورزي، تابع واكنش آني و تجزيه واريانس ،الگوي خود توضيح برداري :واژه هاي كليدي 
 JEL : C32. O11 ,Q10 

  
     1 مقدمه

در كشورهاي در حال توسعه معموال بخش كشاورزي گستردگي و 
گتـرين بخـش در   بزر ،چرا كه بخـش كشـاورزي  . اهميت خاصي دارد

توانـد بـه شـيوه هـاي      مـي  اقتصاد كشورهاي در حال توسعه اسـت و 
تامين مـواد خـام و غـذاي     ،گوناگون مانند عرضه نيروي كار و سرمايه

ايجاد بازاري براي كاالهاي توليدي در بخش صـنعت و تـامين    ،ارزان
بر اساس آمار منتشر  .)17( ارز خارجي به توسعه اقتصادي كمك نمايد

ز سوي بانك مركزي سهم بخش كشـاورزي از توليـد ناخـالص    شده ا
 14برابر بـا   1376بر اساس قيمتهاي ثابت سال  1385داخلي در سال 
، به عالوه در همان سال شمار شـاغالن زيـر بخـش    درصد بوده است

                                                            
يـه و بويراحمـد، گـروه اقتصـاد     دانشگاه آزاد اسالمي، علوم و تحقيقـات كهگيلو  -1

  كشاورزي، ياسوج، ايران
  )Email: zrtksh@yahoo.com                        :نوسينده مسئول -(*
دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقـات تهـران، گـروه اقتصـاد كشـاورزي،       -2

 تهران، ايران

همچنـين ارزش   .نفر گزارش شـده اسـت   2031686زراعت و باغباني 
معادل بـا   1384در سال صادرات گمركي كاالهاي سنتي و كشاورزي 

   .)مركز آمار ايران 1385آمارنامه سال( بوده است ميليون دالر 2148
كـه بسـياري از كشـورهاي در حـال      1960و  1950در دهه هاي 

ــعه ــرادف    ،توسـ ــنعتي متـ ــعه صـ ــا توسـ ــادي را بـ ــعه اقتصـ   توسـ
پس از دو دهه دريافتند كه توسعه اقتصادي بدون توسعه  ،دانستند مي 

از اين رو بـه تـدريج كشـورهاي در حـال      ،ممكن استكشاورزي غير 
توسعه يكي پس از ديگري متوجه نقش كشاورزي در توسعه اقتصادي 
گرديــده و بــه اســتراتژي توســعه صــنعتي بــر مبنــاي توســعه بخــش 

  .)17(كشاورزي يا استراتژي رشد متوازن روي آوردند 
دهـد   مي از طرف ديگر مطالعات اقتصادي در سطح جهاني نشان 

ه همواره ارتباط متقابل و ارگانيك ميان بخش صـنعت و كشـاورزي   ك
همچنين مشخص شده نه تنها بين رشد همزمان و . وجود داشته است

تواننـد در   مـي  بلكه آنها ،هماهنگ اين دو بخش تضادي وجود نداشته
زيرا از يك طرف  ،جريان توسعه اقتصادي به رشد يكديگر كمك كنند

ي مواد اوليه و واسطه اي بخش صنعت  بخش كشاورزي تامين كننده

  اقتصاد و توسعه كشاورزينشريه
 309-318.، ص1392 زمستان، 4شماره ،27جلد

Journal of Agricultural Economics and Development 
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  ).3(و به ويژه گسترش صنايع تبديلي و تكميلي است 
تواند به اشـكال گونـاگون بـر     مي از طرف ديگر نيز صنعتي شدن

در جريـان صـنعتي شـدن،    . رشد كشاورزي تاثير مثبـت داشـته باشـد   
يابـد كـه ايـن امـر خـود تقاضـا بـراي         مي درآمدها به سرعت افزايش

اين امـر  . دهد مي كشاورزي به ويژه مواد غذايي را افزايشمحصوالت 
. نيز به نوبه خود اشـتغال در منـاطق روسـتايي را افـزايش خواهـد داد     

دهد كه  مي صنعتي شدن، حجم سرمايه در بخش كشاورزي را افزايش
اين موضوع نيز به نوين كردن كشاورزي و در نتيجـه افـزايش توليـد    

  .)13( كند مي كمك
 گونگي ارتباط ميـان بخـش كشـاورزي و خـدمات نيـز     در مورد چ

توان به اين بحث اشاره كـرد كـه دو زيـر بخـش حمـل و نقـل و        مي
اين ارتبـاط   ،ارتباطات داراي ارتباط مستقيم با بخش كشاورزي هستند

به اين نحو است كه با كاهش هزينـه هـاي حمـل و نقـل و افـزايش      
د تحـوالت  بـه جهـت وجـو    ،قابليت نگهداري محصـوالت كشـاورزي  

 تكنولوژي جهان به سرعت به سمت رشد تجارت و جهاني شدن پيش
  .)16( رود مي

 در مورد نياز بخش كشاورزي به سيستم گسترده حمل و نقل نيـز 
توان گفت كه از آنجا كه تعداد توليد كنندگان و مصـرف كننـدگان    مي

محصوالت كشاورزي خيلي زياد و در سـطح كشـور پراكنـده هسـتند     
صل بهبود وسـائل ترابـري نقـش بزرگـي در انتخـاب نـوع       روي اين ا

شود كه گنـدم در تمـام    مي مثال ديده. زراعت محل هاي مختلف دارد
شود چون هزينـه حمـل آن در صـورتي كـه فقـط در       مي كشور توليد

هـر چـه وسـائل    ، شـود  مـي  شد خيلي گران مي قسمتي از كشور توليد
سي بـه بازارهـاي دورتـر    ترابري سريع تر و ارزان تر باشد امكان دستر

شود و در نتيجه  هر كشاورز محصـولي را كـه در توليـد آن     مي بيشتر
اين پيوند مراكز توليد با مراكز مصرف . كند مي برتري نسبي دارد توليد

شوند تقليـل   مي ترس از قحطي را در مناطقي كه مواجه با خشكسالي
بتـدايي بـود   در گذشته كه وسائل ترابري بـه بـازار خيلـي ا    .داده است

ماند و يا  مي بسياري از زمينهاي مستعد جهت كشاورزي بدون استفاده
كشاورزان هر محل مجبور بودند تا محصوالت خود را به قيمـت ارزان  
تري بفروش برسانند و يا محصوالتي را توليـد كننـد كـه فسـاد پـذير      

  ).11(نباشند 
تـوان   يم از طرفي مهمترين دستاوردهاي افزايش ارتباطات را نيز

آثـار تحـوالت   ، به اين ترتيب تشريح نمود كـه بـا افـزايش ارتباطـات    
كشورهايي كه با بهره گيـري از  . يابد مي تكنولوژيكي به سرعت اشاعه

دهند، كشورهايي  مي تحوالت تكنولوژيكي هزينه هاي توليد را كاهش
  .)16( رانند مي را كه در اين زمينه سرمايه گذاري نكرده اند را به عقب

توان گفت كه نقش فن آوري اطالعات و ارتباطات در  مي ر واقعد
رشد اقتصادي كشورهاي توسعه يافته و برخي از كشـورهاي در حـال   

و به ويـژه سـالهاي    1980توسعه تا آنجا بود كه از سالهاي مياني دهه 
بـه بعـد همزمـان بـا رشـد فنـĤوري اطالعـات و         1990ابتدايي دهـه  

كشاورزي نيز كه . قابل مالحظه بوده استارتباطات رشد اقتصادي نيز 
يكي از بخشهاي بسيار مهم در اقتصاد و به ويژه در اقتصاد كشورهاي 

  )4. (در حال توسعه است تحت تاثير اين مهم قرار گرفته است
كشاورزي به عنوان مهمترين فعاليت توليدي روستاها همبسـتگي  

ن اطالعات در هر فقدا. عميق و قوي با عوامل اقليمي و اقتصادي دارد
كدام از اين زمينه ها باعـث افـزايش شـرايط عـدم اطمينـان و عـدم       

جمع آوري، پردازش و عرضه اطالعات به . قطعيت در مديريتمي گردد
تواند تصميم گيري را آسان تر كرده و از مخاطرات  مي دست اندركاران
در همين راستا ارتباطات نقش عمده اي در رشد بخـش   .موجود بكاهد

از طـرق  ... وسـايل ارتبـاطي نظيـر تلفـن، اينترنـت و      . اورزي داردكش
مختلف و از جمله در ترويج و بازاريابي كشاورزي تاثير بسزايي در رشد 

  .)2( بخش كشاورزي دارند
از طرفي در مورد چگونگي ارتباط ميان بخش كشـاورزي بـا زيـر    

الملل  توان به اين مسئله اشاره كرد كه تجارت بين مي بخش بازرگاني
در . اغلب نقشي حساس در توسعه تاريخي جهان سوم ايفا كرده اسـت 

سراسر آفريقا، آسيا، خاورميانه و آمريكاي التين صادرات مواد اوليه بـه  
. دهـد  مـي  طور سنتي بخش بزرگي از توليدات ناخالص ملي را تشكيل

درصـد ارزش پـولي    30تـا   15تقريبا ، در برخي از كشورهاي كوچكتر
خالص ملي از فروش محصوالت كشاورزي، مانند قهوه، چـاي،  توليد نا

البتـه وضـع خـاص    . شـود  مـي  پنبه، كاكائو و شـكر بـه خـارج ناشـي    
كشورهاي توليد كننده نفت خليج فارس سبب شده است كـه فـروش   
محصوالت نفتـي خـام و پـااليش شـده ي ايـن كشـورها بـه ديگـر         

رها را درآمـد ملـي ايـن كشـو     درصـد  90كشورهاي جهـان در حـدود   
غالـب  ، ولـي بـرخالف كشـورهاي توليـد كننـده نفـت      . تشكيل دهـد 

كشورهاي در حال توسعه براي تامين بخش اعظم نيازهاي ارزي خود 
  .)10(متكي به صادرات مواد اوليه غيرمعدني هستند 

در ايران نيز گسترش روابط تجاري و افزايش صـادرات غيرنفتـي   
به طور . اجتناب ناپذير است براي اقتصاد مبتني بر نفت ايران ضرورتي

 63، كاالي صادراتي داراي مزيت نسبي در ايران 307كلي از مجموع 
در واقع يك پـنجم  . شوند مي مورد جز محصوالت كشاورزي محسوب

ــران را محصــوالت   از محصــوالت صــادراتي داراي مزيــت نســبي اي
دهند از اينرو است كه توجه به مسئله تجـارت و   مي كشاورزي تشكيل

حال يكي از  .)1(رزي بسيار مهم و ضروري است زرگاني بخش كشاوبا
دهد كه جايگاه بخـش   مي اهداف اين تحقيق را همين مسئله تشكيل

كشاورزي به عنوان يك كشور نفت خيز در عرصه تجارت بين الملـل  
تواند موجبات رشد  مي كجاست و آيا رشد بخش بازرگاني در اين زمينه

از جمله مطالعاتي كـه در ايـن زمينـه     .ردبخش كشاورزي را فراهم آو
  :صورت پذيرفته است عبارت است از

اي بـا اسـتفاده از الگـوي خـود      در مطالعـه ) 24(نوال و همكـاران  
توضيح برداري به بررسي اثرات صادرات موز، قهوه و كاكائو بـر رشـد   

نتايج حاكي از آن بوده است كه هـر نـوع   . اقتصادي كامرون پرداختند
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  311    ...بررسي ارتباط ميان رشد بخش كشاورزي با رشد بخش صنعت

خصوص افزايش بهره وري و مقدار توليد اين محصـوالت   سياستي در
  .مي تواند موجبات رشد اقتصادي بيشتر در كامرون را فراهم آورد

در مطالعـه اي بـا اسـتفاده از روابـط بـين      ) 22( ماني و همكاران 
به بررسي اثرات افزايش ميـزان سـرمايه گـذاري عمـومي در      1بخشي

. ش و كـل اقتصـاد پرداختنـد   بخش كشاورزي با رشد پايدار در اين بخ
نتايج حاكي از اثرپذيري رشد كل اقتصادي و سرمايه گذاري عمـومي  

 .در بخش كشاورزي دارد
در يـك مطالعـه ارتبـاط بـين بخـش      ) 25(رستگاري و همكاران 

آنهـا بـه   . كشاورزي و صنعت كشور پاكستان را مورد مطالعه قرار دادند
هاي صنعت و كشاورزي بر منظور تجزيه و تحليل تاثيرات متقابل بخش

يكديگر، الگوي رشد توليد ناخالص داخلي را كه از سـوي رابينسـون و   
نتايج اين مطالعه  .گاپينات مورد استفاده قرار گرفته بود را به كار بردند

نشان داد كه بخش صنعت و كشاورزي مكمل يكديگر و داراي ارتباط 
 .متقابل هستند

لعه اي بـا عنـوان كشـاورزي در    در مطا) 21( كاليرا جان و سانكار
طبيعت و جهت پيوند ها را در بخـش   ،برنامه اصالحات اقتصادي هند

 ،آنها در اين مطالعه. كشاورزي و غير كشاورزي مورد بررسي قرار دادند
سـتانده و آزمـون عليـت گرنجـري اسـتفاده       –از روش ماتريس داده 

ميـان بخـش   دهد كه يك رابطه علي دو طرفه  مي نتايج نشان. كردند
بدين معنا كه  نه تنها رشد بخش . هاي كشاورزي و صنعت وجود دارد

كشاورزي تاثير مثبت و معني داري بر رشـد صـنعت دارد بلكـه رشـد     
محصول صنعت نيـز تـاثير مثبـت و معنـي داري بـر رشـد محصـول        

  .كشاورزي دارد
در مطالعه اي به بررسي نقش بخش كشاورزي در فرايند ) 27(ياو 

ور چين پرداخته اسـت وي در ايـن مقالـه از تحليـل هـاي      توسعه كش
همگرايي استفاده نموده و به نتايجي دست يافته است كه بـر اسـاس   
آن مشخص شد كه رشد بخش كشاورزي باعث رشد ساير بخشـهاي  

دارد كه عكس رابطـه فـوق    مي گردد وي همچنين اظهار مي اقتصادي
 .صادق نمي باشد

ه اي به بررسـي عوامـل مـوثر بـر     در مطالع) 2(حجازي و رضايي 
ميزان استفاده كارشناسان ترويج كشاورزي از فنĤوري هاي اطالعـاتي  

نتايج نشان داده كه كارشناسان ترويج كشاورزي . و ارتباطاتي پرداختند
در مقايسه با سـاير كارشناسـان از فناوريهـاي اطالعـاتي و ارتباطـاتي      

  .آورند مي استفاده بيشتري به عمل
در مطالعه اي با استفاده از روش توصيفي ) 8(مكاران صمدي و ه

و با استفاده از تحليل هاي آماري و ابزار رگرسيوني براي دوره زمـاني  
به اين نتيجه دست يافته است كـه بـا توجـه بـه عملكـرد       79-1345

بـراي   ،بخش كشاورزي در مقايسـه بـا دو بخـش صـنعت و خـدمات     
ورزي نسبت بـه دو بخـش   رسيدن به رشد پايدار اقتصادي بخش كشا

                                                            
1- Inter – Sectoral Linkage 

  .ديگر از موقعيت مناسب تري برخوردار است
بررسـي جايگـاه    ״در مطالعه اي تحت عنوان ) 7(صامتي و نراقي 

بخش كشاورزي در مقايسـه بـا سـاير بخشـهاي عمـده اقتصـادي در       
سـتانده و محاسـبه ضـرايب     –با استفاده از جدول داده  ״اقتصاد ملي 

ان اشـتغال زايـي بخشـهاي مختلـف     اشتغال به تحليل اهميت و ميـز 
پرداختند و نيز ميزان وابستگي و ارتباط متقابل بخشهاي اقتصـادي را  

نتايج كلي اين مطالعه نشان داده اسـت كـه در طـي    . ارزيابي كرده اند
سالهاي مـورد بررسـي ضـرايب پيشـين يـا حساسـيت بـراي بخـش         

خص قدرت در اكثر موارد شا ،اما. كشاورزي بيش تر از واحد بوده است
انتشار اين بخش كوچكتر از واحد است و اين مطلب به آن معني است 
كه بخش كشاورزي در ميان گروههاي عمـده فعاليـت اقتصـاد ايـران     

  .همواره رتبه و جايگاه حائز اهميتي داشته است
نقـش رشـد كشـاورزي در     ״در مطالعه اي با عنـوان  ) 17(نجفي 

كشاورزي در رشد اقتصـاد   به بررسي نقش بخش ״رشد اقتصاد ايران 
در ايـن بررسـي از   . ايران و شناخت روابط ميان بخشي پرداخته اسـت 

يك الگوي سه بخشي شبيه سازي شـده ي رشـد اقتصـاد ايـران بـه      
منظور تعيين ضرايب تكاثري رشد اقتصادي ناشي از شوك درآمدي به 

نتـايج نشـان داده اسـت كـه     . بخش هاي مختلف استفاده شده اسـت 
ذاري در بخش كشاورزي عالوه بر توسعه اين بخش نسـبت  سرمايه گ

اثرات غير مستقيم بيش تري بر بخش غيـر   ،به بخشهاي ديگر اقتصاد
  .كشاورزي دارد

بررسي رابطه بخش  "در مطالعه اي با عنوان ) 15(مجتهد و چيلر 
به بررسي وضعيت بخـش كشـاورزي و    "كشاورزي با بخش خدمات 

از جملـه خـدمات بيمـه اي و بـانكي و      نيازهاي آن به خدمات مرتبط
آنها در نهايت به اين نتيجه دست يافتـه انـد   . حمل و نقل پرداخته اند

كه آمار مربوط به خدمات حمل و نقل براي كاالهاي كشاورزي بيانگر 
وزن محصوالت كشاورزي  1381-1374آن است كه در طي سالهاي 

ت كشـاورزي  جابه جا شده و نيز تعداد سـفرهاي كـه در آن محصـوال   
جابه جا شده اند افزايش يافته است، اين مطلب بيـانگر آن اسـت كـه    
خدمات حمل و نقل ارائه شده به بخـش كشـاورزي در طـي سـالهاي     

كيلـومتر   –مزبور افزايش داشته است همچنين كرايه و نيز هزينه تـن  
  .افزايش يافته است

بخـش  آيـد   مـي  بنابراين همان طور كه از نتايج اين مطالعات بـر 
كشاورزي به عنوان يكي از بخشهاي مهم اقتصادي با ساير بخشـهاي  

كه اين مسئله به دليـل اهميـت   . اقتصادي داراي ارتباطي متقابل است
بخش كشاورزي در اقتصاد كشورهاي جهان بـه عنـوان يـك بخـش     
تامين كننده موادغذايي و مواد اوليه صـنعت نتيجـه اي دور از انتظـار    

ه اهميـت بخـش كشـاورزي در اقتصـاد كشـور و      لذا با توجه ب .نيست
اين تحقيـق بـه دنبـال بررسـي      ارتباط آن با ساير بخشهاي اقتصادي،

ارتباطات ميان رشد بخـش كشـاورزي بـا رشـد بخشـهاي صـنعت و       
در ايـران   )زير بخشهاي ارتباطات، حمـل و نقـل و بازرگـاني   (خدمات 
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تفاده شـده  است كه براي اين منظور از الگوي خود توضيح برداري اسـ 
  .است

  ها مواد و روش
، هر گونه تصميم گيري در مورد برنامـه ريـزي اقتصـادي كشـور    

مستلزم آگاهي يافتن از وضعيت موجود است و طبيعي است كه پـيش  
بـراي  . شـود  مـي  هاي الزم نيز با توجه به وضعيت موجود انجـام  بيني

ت تحقق اين امر استفاده از نظريه هاي اقتصادي هر چند ضروري اسـ 
اما به تنهايي نمي تواند راه گشا باشد، بنابراين پيش از هر اقـدام بايـد   

تطابق و عدم تطابق اين نظريه ها با ساختار اقتصادي جامعه مورد نظر  
، نخستين اقدام در تحليل كمي رفتار هر نظـام اقتصـادي  . بررسي شود

تدوين يك الگوي نظري است كه خصوصيات نظـام مـورد نظـر را در    
از جمله الگوهايي كه به منظور ). 9(عادالت رياضي عرضه كند قالب م

شود الگوي خودتوضيح بـرداري   مي بررسي روابط ميان بخشي استفاده
اين الگو از رايج ترين الگوهاي سري زماني است كه . است 1VARيا 

به عنوان مثال ياو . در تحقيقات متعددي مورد استفاده قرار گرفته است
، )19(، آدوسي و همكـاران  )23(، نوبرات )20( كانوار، )27(و همكاران 

، به منظـور مطالعـات ميـان بخشـي خـود از      )26( ويجاي و همكاران
بنابراين الگويي كه در اين . الگوي خود توضيح برداري بهره جسته اند

 .گيرد الگوي خود توضـيح بـرداري اسـت    مي مقاله مورد استفاده قرار

VAR غير بـر روي مقـادير بـا وقفـه ي    الگويي است كه درآن هر مت 
خودش و مقادير با وقفه ي ساير متغيرهاي موجود در مدل رگرس مي 

  لذا به دليل وجود متغير وابسته با وقفه، اين مدل يك مدل خـود . شود
رگرسيوني بوده و به دليل وجـود متغيرهـاي متعـدد در مـدل و وجـود      

 ).18(ف مي باشد بردار، اين مدل به نام مدل خود توضيح برداري معرو
بـه شـكل    p ،VAR(P)فرآيند خود رگرسيوني برداري از مرتبه 

  :گردد زير تعريف مي
yt= α1yt-1+α2yt-2+…+αpyt-p+ t 

 بـراي    αi .متغيـر اسـت   kيك بردار ستوني از  ytكه در رابطه باال 

i=1,…,p  ماتريس هايk×k  ضرايب الگو هستند وt   نيـز يـك
  :است با جزئيات زير 2ي سفيد فرآيند نوفه

 
E( t) =صفر  E( t , sَ )=  

  
بـه مقـادير تعـادلي     ytبه منظور پيونـد دادن رفتـار كوتـاه مـدت     

حيح خطـاي  توان رابطه فوق را در غالب الگوي تصـ  مي ،بلندمدت آن
  :به صورت زير درآورد) 3VECM(برداري 

                                                            
1- Vector Autoregressive Model  
2- White Noise Process 
3- Vectoe Error Correction Model  

∆ yt=β1 ∆ yt-1 + β2 ∆ yt-2 +…+ β P-1 ∆ yt-P-1 +∏ yt-P + 
Ut 

β i = -(I – A1 – A2 - …- Ai)      i=1,…,p-1 
∏= -(I – A1 – A2 - …- Ap)       

. حاوي اطالعات مربوط به روابط تعادلي بلندمـدت اسـت    ∏ماتريس 
عـدم تعـادل و   ، ضـرايب تعـديل   αه در آن است ك =∏ β×αدر واقع

نيـز   βنشان دهنده سرعت تعديل به سمت تعـادل بلندمـدت اسـت و    
  .ماتريس ضرايب تعادلي بلندمدت است

 به عبارت كلي اين الگو از جمله الگوهاي چند معادله اي محسوب
شود كه در مقايسه با الگويي همچون الگـوي معـادالت همزمـان     مي

  :توان  مي با استفاده از اين الگو. داراي، مزايايي است
رابطه تعادلي و بلندمدت بين متغيرها را مورد بررسي قـرار   –الف 

  .داد و ضرايب بلندمدت را بدست آورد
جهت بررسي پويـايي رفتـار در ايـن الگـو از دو معيـار تـابع        -ب

)   VD 5(و تجزيــه واريــانس )  IRF4(واكــنش آنــي يــا ضــربه اي 
تـوان بـا    مـي  اولـي واكـنش متغيرهـاي درونـزا را     در. شود مي استفاده

استفاده از ايجاد تكانه در متغيرهاي درونزا بررسي كرد در ايـن حالـت   
مي توان تاثير تكانه ها را به صورت زمان بندي شده مورد ارزيابي قرار 
داد و مدت زمان تاثير تكانه و حداكثر تاثير تكانه را پس از وقوع تكانه 

مي سهم و يا درصد مشاركت تكانه هاي حاصـل  در دو. مشخص نمود
از متغيرهاي مذكور را در واريانس خطاي پيش بيني متغيرهـا بررسـي   
مي شود به عبارتي از اين معيار جهت تعيين سهم هر متغير سيستم در 

بـدين ترتيـب   . شـود  مـي  تعيين تغييرات سـاير تكانـه هـا بكـار بـرده     
ا بر سيستم اقتصادي شناسـايي  توانند تاثير تكانه ها ر مي سياستگذاران

  .)6(اري استفاده نمايند ذنموده و از آن جهت سياستگ
لذا جهت الگوسازي در اين مطالعه ابتدا به معرفي مدل و متغيرها 

  :شود  مي پرداخته
AG=f (CG, COG, GG, IMG , TG , SG) 

AG   ،مبين رشد بخش كشاورزيCG     ،رشد زيـر بخـش بازرگـاني
COG تباطات، رشد زير بخش ارGG    رشد توليـد ناخـالص داخلـي ،
IMG رشد بخش صنعت و معدن ،TG  رشد زير بخش حمل و نقل

  .رشد بخش خدمات است SGو 
اطالعات هر يك از متغيرها از تراز نامه بانك مركزي و بر اساس 

تـا   1345به صورت ساليانه بـراي دوره  ، 1376قيمت هاي ثابت سال 
 5.0ورد استفاده در اين مطالعه نيـز  تهيه شده است، نرم افزار م 1387

EVIES  باشد مي.  
  

  نتايج و بحث 
اولين گام در برآورد الگوي خـود توضـيح بـرداري تعيـين پايـايي      
                                                            
4- Impulse Response Function  
5- Variance Decomposition 

Ω     s=t 
O    s≠t 
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به اين ترتيب كه متغيرهاي وارده در الگو حتما بايـد  ، باشد مي متغيرها
پايا باشند در غير اينصورت نمي توان از الگوي خـود توضـيح بـرداري    

  ).12( موداستفاده ن
  

  نتايج بررسي پايايي متغيرهاي حاضر در الگو
در اين تحقيق به منظور بررسي پايايي متغيرهاي الگو از آزمـون   

ديكي فولر تعميم يافته استفاده شده است كه بر اساس نتـايج بدسـت   
آمده تمامي متغيرها در سطح پايا بوده و نتايج ايـن آزمـون در جـدول    

نتايج بدست آمده از آزمون فيليپس پرون با  ضمنا .زير آورده شده است
  .آزمون ديكي فولر تعميم يافته مطابقت دارد

پس از تعيـين پايـايي متغيرهـا گـام اصـلي بعـدي تعيـين تعـداد         
براي تعيين وقفه بهينه در مدل از دو معيار . هاي بهينه الگو است وقفه

ن ترتيـب كـه   به اي. شود مي استفاده )  SC(و شوارتز )  AIC(آكائيك 
طول وقفه ، تعداد وقفه اي كه مقادير آكائيك و شوارتز را حداقل نمايد

بر اساس نتايج بدست آمده كه در جدول زير نيز ).  18(  باشد مي بهينه
مقادير مربوط به آكائيـك و شـوارتز را    1برآورد شده است طول وقفه 

طول وقفه به عنوان  1پس در اين تحقيق تعداد وقفه . نمايد مي حداقل
 .بهينه در نظر گرفته خواهد شد

مورد استفاده در اين مقالـه بـه شـرح زيـر      VARبنابراين الگوي 
  :است

Yt=V+A.Yt-1 
 Aمبين عرض از مبدا معادالت، مـاتريس   Vكه در اين الگو ماتريس 

دهد و سطر اول مـاتريس   مي نيز ضرايب مربوط به هر معادله را نشان
  .له اول استمذكور ضرايب مربوط به معاد

همانطور كه در جدول فوق ارائه شده اسـت ارتبـاط مثبتـي ميـان     
رشد بخش كشاورزي با رشد ساير بخشهاي ملحوظ در الگو به اسـتثنا  

هاي  به اين ترتيب كه رشد هر يك از بخش. بخش خدمات وجود دارد
ملحوظ در مدل در نهايت منجر به رشد بخش كشاورزي مي گردد كه 

ايـن مسـئله تنهـا در    ، بدست آمده مطابق با انتظار استاز اينرو نتايج 
همچنين متغير رشد زيـر بخـش    .ات صدق نمي كندمورد بخش خدم

در رشــد بخــش  بازرگــاني از ميــان ســاير متغيرهــا بيشــترين تــاثير را
، رشد زير بخش ارتباطات نيز از ايـن نظـر در   كشاورزي بازي مي كند
طور كه اشاره شـد ميـان رشـد    به عالوه همان. مقام دوم قرار مي گيرد

بخش خدمات با رشد بخش كشاورزي يك ارتباط منفي وجود دارد به 
اين معني كه رشد بخش خدمات منجر به رشد منفي بخش كشاورزي 
خواهد شد شايد علت اين مسئله را نيز بتوان به اين صورت بيان نمود 
كه از آنجا كه بخش خدمات بخش بزرگي است مي توانـد بـه عنـوان    
مثال با جذب نيروي كار از بخش كشاورزي موجبات عدم رشد بخـش  

  .كشاورزي را فراهم آورد

  

  نتايج آزمون پايايي متغيرها -1جدول 
  سطح معنيداري  درجه ايستايي توضيحات نام متغير

 I(0) 5%با عرض از مبدا و بدون روند  ) AG(رشد بخش كشاورزي 
 I(0) 5%با عرض از مبدا و روند

 )CG(ير بخش بازرگانيرشد ز
  

 I(0) 5%با عرض از مبدا و بدون روند
 I(0) 5%با عرض از مبدا و روند

 )COG(رشد زير بخش ارتباطات
  

 I(0) 5%با عرض از مبدا و بدون روند
 I(0) 5%با عرض از مبدا و روند

 )GG(رشد توليد ناخالص داخلي
  

 I(0) 5% با عرض از مبدا و بدون روند
 I(0) 5% رض از مبدا و روندبا ع

 )IMG(رشد بخش صنعت و معدن
  

 I(0) 5% با عرض از مبدا و بدون روند
 I(0) 5% با عرض از مبدا و رند

 )TG(رشد بخش حمل و نقل
  

 I(0) 5% با عرض از مبدا و بدون روند
 I(0) 5% با عرض از مبدا و روند

 )SG(رشد بخش خدمات
  

 I(0) 5% وندبا عرض از مبدا و بدون ر
 I(0) 5% با عرض از مبدا و روند

  يافته هاي تحقيق: ماخذ      
  

 نتايج برآورد آزمون تعيين تعداد وقفه بهينه -2جدول 

 AIC SC  طول وقفه
1  48  39/50  
2  87/48  26/51  
3  36/48  70/50  
4 96/48 4/51 

  يافته هاي تحقيق: ماخذ
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  توابع واكنش آني يا ضربه اي 
توابع عكس العمل همانند تجزيه و تحليل خطاي پيش بيني، يك 

رفتـار   IRF. اسـت  VECMيـا    VARنمايش متحرك از الگـوي  
پوياي متغيرهاي الگو را به هنگام ضربه يا تكانه واحد بـر هـر يـك از    

معمـوال بـه انـدازه    اين تكانه ها . دهد مي متغيرها در طول زمان نشان
. گوينـد  مي لذا به آنها ضربه واحد، شوند مي يك انحراف معيار انتخاب

مبدا مختصات يا نقطه شروع حركت متغير پاسخ  مقـادير مربـوط بـه    
 .است) بدون حضور تكانه(وضعيت پايدار دستگاه 

نمودارهاي ذيل اثرات تكانه هاي وارده بر متغيرهـاي الگـو را بـر    
 :دهد مي شاورزي نشانمتغير رشد بخش ك

قابل مشاهده است اثر شوك وارده  1همانطور كه در شكل شماره 
 بر متغير رشد بخش بازرگاني بر ميزان رشد بخـش كشـاورزي نشـان   

دهد كه واكنش متغير رشد بخش كشاورزي نسبت به شـوك وارده   مي
بر متغير رشد بخش بازرگاني در دو دوره اول مثبت و نوسان دار بـوده  

وي كـه در دوره اول داراي اثـري افزايشـي و در دوره دوم نيـز     به نح
و اثر شوك مزبـور از دوره دوم  . دهد مي ثري كاهشي را از خود نشانا

همچنين الزم به ذكر است كه نتايج بدست . از بين خواهد رفت به بعد
  .آمده در كوتاه مدت از نظر آماري نيز معني دار هستند 

نيز مشخص شده است اثر شـوك   2همانطور كه در شكل شماره 
ي به صـورت   وارده بر رشد بخش خدمات بر متغير رشد بخش كشاورز

سه ( به عالوه نتايج بدست آمده در كوتاه مدت. است 1مشابه با شكل 
  .از نظر آماري نيز معني دار هستند) دوره نخست
نيز كه نشان دهنده واكنش متغير رشد بخش كشـاورزي   3شكل 

ده به متغير رشد بخش صـنعت و معـدن اسـت در    نسبت به شوك وار
كوتاه مدت از نوسانات شديدي بر خوردار بوده به نحوي كه در فاصله 
بين ابتداي دوره تا اواسط دوره دوم و مجددا از اواسـط دوره سـوم تـا    
پايان دوره پنجم اين واكنش منفي بوده حال آنكه از اواسـط دوره دوم  

رشـد بخـش كشـاورزي نسـبت بـه       تا اواسط دوره سوم واكنش متغير
اثر شوك مزبور از دوره پنجم به بعـد از بـين    .شوك مزبور مثبت است

بررسي معني داري نتايج نيـز حـاكي از معنـي دار بـودن     . خواهد رفت
  .نتايج از نظر آماري در دوره هاي نخست مي باشد

مشخص است واكنش متغير رشـد   4همانطور كه در نمودار شكل 
بت به شوك وارده بر متغير رشـد بخـش حمـل و    بخش كشاورزي نس

نقل در ابتداي دوره داراي نوسان هايي بوده به اين ترتيب كه از ابتـدا  
تا اواخر دوره دوم به صورت منفي و كاهشي بوده حـال آنكـه از ايـن    
دوره به بعد واكنش مزبور بـه صـورت يـك واكـنش مثبـت ولـي بـا        

بور از دوره چهارم به بعـد  نوسانهاي شديد در خواهد آمد، اثر شوك مز
البته الزم به ذكر است كـه نتـايج حاصـل از ايـن     . از بين خواهد رفت

  .بخش از نظر آماري معني دار نيست
نيز مبين آن است كه شوك وارده بر متغيـر رشـد    5شكل شماره 

بررسـي   .رشد بخش كشاورزي نـدارد  بخش ارتباطات تاثيري بر متغير
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ز معنـي داري نتـايج در كوتـاه مـدت     معني داري نتـايج نيـز حـاكي ا   
  .باشد مي

كـه نشـان دهنـده واكـنش متغيـر رشـد بخـش         6شكل شـماره  
كشاورزي نسبت به شوك وارده به متغير رشد توليـد ناخـالص داخلـي    
است مبين آن است كه وارد شدن شوكي به اندازه يك انحراف معيـار  

يدي بـر  بر متغير رشد توليد ناخالص داخلي باعث بـروز نوسـاناتي شـد   
رشد بخش كشاورزي شده، همچنين اثر اين شوك از دوره چهارم بـه  

نتايج بدسـت آمـده از نظـر آمـاري معنـي دار      . بعد از بين خواهد رفت
  .  باشند مي

  
  تجزيه واريانس 

روش تجزيه واريـانس خطـاي پـيش    در اين قسمت با استفاده از 
ي وارد شده ، سهم نوسانات هر متغير را نسبت به شوكهاي برونزابيني

در اين مطالعه نتـايج مربـوط   . گردد مي بر متغير هاي سيستم مشخص
  .آورده شده است 5به تجزيه واريانس در جدول شماره 

) وقفه دو سـاله  ( از ميان متغيرهاي توضيحي الگو در كوتاه مدت 
متغير رشد بخش بازرگاني بيشترين سهم را در توضيح تغييرات متغيـر  

، به نحوي كه تنها با گذشت يك سال .را استرشد بخش كشاورزي دا
از تغييـرات متغيـر رشـد بخـش كشـاورزي را       درصـد  3/11اين متغير 

پـس از آن متغيرهـاي رشـد بخـش خـدمات و رشـد       . دهد مي توضيح
از تغييـرات   درصـد  35/2و  درصـد  16/3بخش حمل و نقل به ترتيب 

، هندد مي متغير رشد بخش كشاورزي را پس از گذشت يكسال توضيح
 1كمتـر از  ( ساير متغيرهاي ملحـوظ در الگـو سـهم بسـيار نـاچيزي      

  .در توضيح تغييرات متغير بخش كشاورزي دارا هستند) درصد
و بلندمـدت نيـز متغيـر رشـد     ) با وقفه چهار سـاله (در ميان مدت 

بخش بازرگاني همچنان باالترين سـهم را در توضـيح تغييـرات رشـد     
به نحوي كه پس از يـك   .دهد مي بخش كشاورزي به خود اختصاص

از تغييـرات   درصـد  15/10ساله، متغير رشـد بخـش بازرگـاني     4دوره 
پـس از آن متغيرهـاي   . دهد مي متغير رشد بخش كشاورزي را توضيح

رشد بخـش صـنعت و   ، رشد توليد ناخالص داخلي، رشد بخش خدمات
، درصـد  45/3، درصد 01/6معدن و رشد بخش حمل و نقل به ترتيب 

از تغييرات متغير رشد بخش كشـاورزي را   درصد 51/2و  درصد 34/3
  .دهند مي توضيح

 
  

 

تاثير شوك رشد بخش  - 1شكل 
 بازرگاني بر رشد بخش كشاورزي

تاثير شوك رشد بخش خدمات  - 2شكل 
 بر رشد بخش كشاورزي

 

تاثير شوك رشد بخش صنعت و معدن  - 3شكل 
  بر رشد بخش كشاورزي

 
رشد توليد  تاثير شوك - 6شكل 

ناخالص داخلي  بر رشد بخش 
 كشاورزي

تاثير شوك رشد بخش ارتباطات   -5شكل 
 بر رشد بخش كشاورزي

 
تاثير شوك رشد بخش حمل و نقل  بر  - 4شكل 

 رشد بخش كشاورزي 

 يافته هاي تحقيق: ماخذ 
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  بخش كشاورزيتجزيه و تحليل قدرت نسبي متغيرهاي الگو در توضيح تغييرات متغير رشد  -5جدول 

 دوره
رشد بخش 
 كشاورزي 

رشد زير بخش
 بازرگاني

رشد زير بخش
 ارتباطات

رشد توليد
 ناخالص داخلي

رشد بخش 
 خدمات

رشد زير بخش 
 حمل و نقل

رشد بخش 
 صنعت

1 100.00  0.00 0.00 0.00 0.00  0.00  0.00  
2 81.94  11.13 0.15 0.52 3.16  2.35  0.73  
3 74.85  10.37 0.25 6.07 3.22  2.33  2.88  
4 73.89  10.15 0.61 6.01 3.45  2.51  3.34  
5 73.57  10.24 0.71 6.00 3.45  2.68  3.32  
6 73.38  10.21 0.71 6.17 3.45  2.68  3.35  
7 73.35  10.21 0.72 6.17 3.46  2.69  3.37  
8 73.34  10.21 0.72 6.18 3.46  2.69  3.37  
9 73.34  10.21 0.72 6.18 3.46  2.69  3.37  
10 73.34  10.21 0.72 6.18 3.46  2.69  3.37  

  يافته هاي تحقيق: ماخذ 
  

رشـد  ، در بلند مدت نيز به ترتيب متغيرهاي رشد بخش بازرگـاني 
رشد بخش صنعت و معـدن  ، رشد بخش خدمات، توليد ناخالص داخلي

 ،درصـد  46/3 ،درصد 18/6 ،درصد 21/10و رشد بخش حمل و نقل  
 ييرات رشد بخش كشاورزي را توضيحاز تغ درصد 61/2 و درصد 37/3
سهم متغير رشـد در بخـش ارتباطـات در توضـيح تغييـرات      . دهند مي

  .مربوط به رشد در بخش كشاورزي بسيار ناچيزاست
  

  نتيجه گيري 
ميان متغيرهاي رشـد   VARمطابق نتايج بدست آمده از ضرايب 

رشـد بخـش   ، بخش كشاورزي  با متغيرهـاي رشـد بخـش بازرگـاني    
، رشد بخش حمل و نقل و نيز رشد بخـش صـنعت و معـدن    ارتباطات

يعنـي رشـد هـر يـك از     . يك رابطـه مثبـت و معنـي دار وجـود دارد    
. تواند موجبات رشد بخش كشاورزي را فـراهم آورد  مي بخشهاي فوق

اما در عين حال ميان متغيرهاي رشد بخش كشاورزي با متغيـر رشـد   
ن نتـايج حاصـل از   همچني. بخش خدمات يك رابطه منفي وجود دارد

تابع واكنش آني مويد آن است كه چنانچه بـه متغيرهـاي ملحـوظ در    
مدل به استثناء متغير رشد زير بخش ارتباطات يك شـوك وارد شـود   
اين شوك باعث بروز نوساناتي در متغير رشد بخش كشاورزي خواهـد  
شد، كه نوسانات  رشد بخش كشاورزي به خصوص در مورد شوكهاي 

د بخش بازرگاني، رشد توليد ناخالص داخلي و رشد بخـش  وارده بر رش
نتـايج حاصـل از آزمـون تجزيـه     .  صنعت و معدن قابل مالحظه است

واريانس نيز بيـانگر ايـن مسـئله بـود كـه در بلنـد مـدت بـه ترتيـب          
، رشد بخش ، رشد توليد ناخالص داخليمتغيرهاي رشد بخش بازرگاني

ترين سهم را در توضيح صنعت و معدن و رشد بخش حمل و نقل بيش
بنابراين مـي تـوان ايـن    .  باشند مي تغييرات رشد بخش كشاورزي دارا

طور نتيجه گرفت كه از ميان متغيرهاي ملحوظ در الگـو رشـد بخـش    

رشد ، كشاورزي بيشترين اثر پذيري را از متغيرهاي رشد بخش بازگاني
  .توليد ناخالص داخلي و رشد صنعت و معدن دارد

به نتايج مطالعه و از طرف ديگر  با توجه به اينكـه در  لذا با توجه 
جهان امروز كشوري نيست كه بتواند تمامي نيازهـاي جامعـه خـود را    
بدون توليدات و خدمات ساير كشورها برآورده سازد و اگر اين توان در 
كشوري هم وجود داشته باشد به لحاظ اقتصـادي مقـرون بـه صـرفه     

ه كاال و خدمات ميان كشورها بر اساس نيست و در نتيجه مقوله مبادل
و همچنين  از آنجـا كـه   ) 5( مزيتهاي نسبي و مطلق مطرح مي گردد

پديده جهاني شدن فرآيندي است كه در دهه هاي اخيـر مـورد بحـث    
و بخش كشاورزي نيـز از  ) 14(اران و برنامه ريزان بوده است ذسياستگ

رگـاني نيـز   لـذا رشـد صـادرات بخـش باز    ، اين مسئله مستثني نيست
تواند از جنبه هاي مختلف موجبات رشد بخش كشاورزي را فراهم  مي
  .آورد

توانـد در بلندمـدت    مـي  از آنجا كه رشد بخـش صـنعت و معـدن   
لـذا اتخـاذ سياسـتها و    ، موجبات رشد بخش كشاورزي را فـراهم آورد 

تصميماتي كه بتواند منجر به رشد بخش صنعت و معدن گـردد نظيـر   
ــداد كا ــزايش تع ــداد   اف ــزايش تع ــز اف ــذايي و ني رخانجــات صــنايع غ

تواند منجـر بـه    مي كارخانجات سازنده ماشين آالت كشاورزي نه تنها
رشد بخش صنعت و معدن گردد بلكه رشد بخش كشاورزي را نيـز در  

  .پي خواهد داشت 
بر اساس يافته ها بهبود وضعيت حمل و نقل و يا به عبارت ديگر 

موجبـات رشـد بخـش كشـاورزي را      تواند مي رشد بخش حمل و نقل
بهبود وضعيت ، بهبود راههاي كشور، افزايش خطوط ريلي، فراهم آورد

راههاي روستايي و افزايش امكان تردد براي روستائيان و محصـوالت  
 نـه تنهـا باعـث كـاهش ضـايعات محصـوالت كشـاورزي       ، كشاورزي

تواند منجر به رشد كل بخـش كشـاورزي در    مي گردد بلكه در كل مي
  . كشور گردد
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تواند موجبات رشد بخش كشاورزي را  مي رشد بخش ارتباطات نيز
لذا افزايش امكانات ارتباطي براي روسـتاييان  . در بلندمدت فراهم آورد

تواند بـه رشـد بخـش     مي از قبيل تلفن، تلويزيون، راديو و نيز اينترنت
  .كشاورزي كمك نمايد

ه در بـين  گسترش شـبكه خطـوط ارتبـاطي تلفـن و تلفـن همـرا      
آورد كـه   مـي  روستاهاي كشور اين فرصت را بـراي كشـاورزان پديـد   

بتوانند با دنياي اطرافشان به راحتي ارتباط برقرار نموده و بـا دسـتيابي   
به اطالعات بازار اين امكان را براي خود فـراهم آورنـد كـه در مـورد     

بـه ايـن   . اري نماينـد زمحصوالت با ارزش اقتصادي بيشتر سرمايه گـ 
يب همانطور كه در نتايج اين تحقيق نيز ذكر گرديد با رشد بخـش  ترت

ارتباط روستايي بخـش كشـاورزي نيـز در دراز مـدت از ايـن مسـئله       
  .گردد مي مند بهره

آموزش كاربري اينترنت به روستاييان از جمله موارد ديگري است 
تواند ارتباطات روستايي را رشد داده و به اين ترتيـب موجبـات    مي كه
  .بخش كشاورزي را در دراز مدت پديد آورد رشد
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