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 چکیده 

یابی بهه توسه ه یایهدار از ات یهت ویه   ای       بخش کشاورزی به لحاظ سهم آن در تولید و اشتغال و دست

برخوردار است.لذا سیاست گذاران با برنامه ریزی و بکارگیری سیاست تای گوناگون تالش می کنند سهم 

ارزش افزود  در بخش کشاورزی را افزایش دتند در ایه  راسهتا افهزایش اعتاهاراس و سهرمایه گهذاری در       

ت تای مورد استفاد  در ای  بخش اسهت بنهابرای   بررسهی    بخش کشاورزی از ج له یرکاربرد تری  سیاس

 برآیند استفاد  از ای  سیاست تا در افزایش ارزش افزود  ایت بخش بسیار حائز ا ت یت است 

و بکار گیری روش ت ج  هی   9Q 9711و 49731Qتای فصلی از اینرو در ای  ی وتش با استفاد  از داد 

بررسی نقش اعتاهاراس و سهرمایه گهذاری بهر ارزش     به  VAR  یوتانسون جسیلیوس در قالب یک الگوی

دتد در بلند مهدس اعتاهاراس و سهرمایه گهذاری     نتایج نشان می افزود  در بخش کشاورزی یرداخته است.

 تاثیر مثات و م نا داری بر ارزش افزود  بخش کشاورزی دارند.

.   

 

روش یوتانسههون  ،اعتاهاراس و سههرمایه گههذاری  ،  زود  در بخههش کشههاورزیرزش افه اواژگااان کلیاادی: 
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 مقدمه  

تای در حال توس ه از ات یت وی   ای برخوردار بخش کشاورزی  به لحاظ سهم آن در تولید و اشتغال و امنیت غذایی در کشور

توجه در توزیع درآمد ملهی کشهور   است. در واقع ای  بخش به دالیل بیش اری مانند افزایش ج  یت کشور به عنوان سهم قابل 

 اسهت ودرجههان   روسهتایی  اقتصاد بهوی    کشاورزی ستون فقراس از طرفی دیگر بخش. باشدتای توس ه یافته قابل ات یت می

 بخهش  رشهدای   باشند. در نتیجهه و در بخش کشاورزی مشغول به کار میکرد   روستایی زندگی فقیردرمناطق ازمردم بسیاری

 گردد. روستایی فقر اتشک تواند منجربهمی

تای درحال توس ه حتی با رشد اقتصادی یایی  نیز تقریااًارزش افهزود  بخهش کشهاورزی  سههم     بسیاری از کشوردر ای  راستا 

دتند. به طوری که در بسیاری از ای  کشورتای آسیایی ای  سهم قابل توجه ای از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می

رشد تولید ناخالص داخلی 9717در ایران بر اساس گزارش بانک مرکزی  در سال  (.Awokuse, 2015)می رسد  %01به بیش از 

توان یکی از دالیهل کهاتش نسهای ایه  سههم را  نادیهد        درصد بود  است که بسیار ناچیز است که می 7.0در گرو  کشاورزی، 

دتهد درحهال   تهای کارشناسهی نشهان مهی    برش رد. بررسی تایی که رشد سری تری دارند،گرفت  بخش کشاورزی به نفع بخش

گیهرد. بها ایه     تای نهفته بخش کشاورزی،آنهم نه بصورس کامالًعل ی، مورد بهر  بهرداری قرارمهی  حاضرک تر از نی ی ازیتانسیل

 ت چنان سهم آن در اشتغال و تأمی  غذا قابل توجه است.وجود، 

تهای قابهل حصهول را    تها و مه تهر از آن اولویهت   ت که در آن دولت، استرات یای اسرشد سریع کشاورزی مستلزم وجود برنامه

برای ای  منظور .توان به سرمایه گذاری وسیع در بخش کشاورزی نام برد ای میت یی  کرد  باشد. از ارکان اساسی چنی  برنامه

تهای توسه ه  بهه ایه  تهد  دسهت یافهت. .        هدربرنام گوناگون اجرایی شود تا با بکار گیری سیاستها وابزارتایم  وال س ی می

تسهیالس بانکی و بودجهه ع هومی دولهت     ، کشاورزان دربخش کشاورزی عرضه وجو  برای سرمایه گذاری، ازسه مناع یس انداز

تای اعتااری جایگا  وی   ای دارند و اقتصاد دانان توس ه نظهام اعتاهاری مناسهب را رمهز     تأمی  می شود.در ای  زمینه، سیاست

جدید و خوا  در تأمی  سرمایه در گردش، منجر  خواتدرسرمایه گذاری ازاعتااراس دانند. .استفاد تای توس ه میوفقیت برنامهم

بخهش  بهه  (.  اعتاهاراس اعاهایی   9717گهردد ) آتنهی و ت کهاران،    می کشاورزی بخش درآمدورشد اقتصادی ، تولید به افزایش

یابدکه بخش کشهاورزی نیهز از ایه     تای مختلف اقتصادی اختصاص میتبه ف الی توس هتای اتدا  کشاورزی،بر حسب اولویت

تای تأمی  مالی کشاورز ای در گزینهلذا ای  اعتااراس نقش ع د  .گیردگذاری واشتغال بهر  میتولید،سرمایهتوس ه اعتاار برای 

از نظر تولید، درآمد، سهرمایه گهذاری و اشهتغال     تواند تأثیر مثات و مه ی برای ای  بخشدارد و در صورس ع لکرد مناسب، می

تای تولیهد از اجهزای مههم تزینهه ملهی والزمهه       (. ازطرفی سرمایه ب نوان یکی ازمه تری  نهاد 9110باغیان، داشته باشد )قر 

ی نیهزاز  . کشهاورز (Block,2006)باشدگذاری میتولیدواشتغال بود  ورشدتولیدناخالص داخلی و رشد اقتصادی درگرو سرمایه

شهود )ورمرزیهاری و   ی وسهالمتی مهی  تای تغذیه گذاری مناسب درآن موجب بهاود شاخصای  موضوع مستثنی ناود  وسرمایه

(.  باوجودات یت سرمایه دربخش کشاورزی،درحال حاضرک اود سهرمایه دربخهش کشهاورزی کشهور،منجر بهه      9731ت کاران، 

تای کشاورزی شد  است. ایه  درحهالی اسهت کهه درکشهورتای      ف الیت کاتش ساح بهر  وری عوامل تولیدوکاتش سودآوری

 9131-9137توس ه یافته سرمایه دربخش کشاورزی، افزایش ساالنه داشته که به عنوان مثال در کشور امریکها در بهاز  زمهانی    

شهد  اسهت    محصهول  درصدی دررشهد 77درصدی سرمایه در بخش کشاورزی  به طورمتوسط منجربه افزایش ساالنه 0افزایش 

(Ball,2006)تنهد  ترکیهه  ، ازج لهه یاکسهتان   سهم سرمایه گذاری بخش کشاورزی ایهران بهابرخی ازکشهورتا،    . بامقایسه، ، 

تای دیگر، درزمینه جذب سرمایه گذاری موفق که بخش کشاورزی، نسات به بخش اندونزی ومالزی ای  نتیجه حاصل می شود

(. با توجه بهه ماالهب ماهرد شهد  و ات یهت  وتقهش بخهش کشهاورزی در          9733 ناود  وتوجه کافی به آن نشد  است)امینی،
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اقتصادی و ت چنی  ات یت و نقش اعتااراس در افزایش ارزش افزود  ای  بخش در ای  ماال ه بهه بررسهی ارتاهال بلنهد مهدس      

 شود.اعتااراس و سرمایه گذاری با ارزش افزود  در بخش کشاورزی یرداخته می

 

 تحقیقپیشینه 

به بررسی راباه بی  اعتاارس بخش کشاورزی در مناطق روستایی یاکستان یرداختند و راباه مثاهت و   0199 1خان و ت کاران

به بررسی راباه بی  کشاورزی و توسه ه بخهش اقتصهادی در کشهور      0)0191( دار بی  ای  دو بخش را ذکر کردند. وانگم نی

داد که یک راباهه مثاهت و م نهاداری بهی  کشهاورزی و رشهد اقتصهادی         یرداخت نتایج نشان 0113-9190چی  بی  سالهای 

در بخش کشاورزی در طول ای  دور  به  GDPشود عالو  برآن به بررسی چگونگی ای  توس ه نشان داد که اگرچه مشاتد  می

خارجی و افزایش  طور م نی داری کاتش یافت اما بخش کشاورزی به دلیل حذ  شاخص قی ت که باعث ایجاد بازارتا، تجارس

نقش اعتااراس کشاورزی در توس ه بخش کشاورزی را 7)0113 (از سوی دیگر توماس  سهم رشد بخش کشاورزی گردید  است.

شود به لحهاظ آمهاری   در لهستان مورد بررسی قرار داد. وی اظهار داشت اعتااراس کشاورزی که اکثر آن توسط بانکها تأمی  می

اباهه بهی    ر4)0111(رشد کشاورزی تنها دو مناقه از شانزد  مناقه مورد بررسهی را داشهت. چلیهک    دار در تاثیر مثات و م نا

درصهد افهزایش در    911اعتااراس کشاورزی و رشد بخش کشاورزی را مورد بررسی قرار داد تجزیه و تحلیهل وی نشهان دادکهه    

توان گفت عدم تخصیص بهینهه  در ت ی  راباه میشود. درصد افزایش در ارزش تولید می 90اعتااراس تولید محصول، منجربه 

سرمایه به بخش کشاورزی،عاای بدون نظارس وبدون ماال اس امکان سهنجی اعتاهاراس بهه کشهاورزان مهی باشهدکه درنهایهت        

بررسی راباه بی  رشهد اقتصهادی و توسه ه بخهش      (9717)شود.مجاوریان و ت کاران منجربه استفاد  غیرتولیدی ومصرفی می

یرداختند. نتایج  از تاثیریذیری رشهد بخهش کشهاورزی از رشداقتصهاد و      11تا  9741تای با استفاد  از آمارتای سال کشاورزی

-9791بها اسهتفاد  ازآمارسهری زمهانی      (9731)وری وعاملهای تولیدوسرمایه نشان داد. در ایه  راباهه خالهدی وت کهاران    بهر 

 اشتغال وصادراس آن یرداختنهد.  ، اقتصادی بخش کشاورزی رشد بر ثرتای مومربول به بخش کشاورزی به بررسی عامل9731

ت چنهی  نتهایج   دست آمد  نشان دادکه راباه مثات وم ناداری بی  رشد اقتصادی و رشد بخش کشاورزی وجود دارد. نتایج به

اشهد. عهالو  بهر ایه      بماال اتش در مورد کشورتای در حال توس ه نشان داد که کشاورزی یک موتور محرکه رشد اقتصادی می

تر کشور دارد. ت چنی  اظهار داشت که تخصیص منهابع خصوصهی و    GDPنتایج نشان داد که تجارس آزاد اثر مثاتی بر روی 

تهای در حهال   باشد. که ایه  موضهوع در کشهور   ع ومی به تحقیقاس کشاورزی به طور غیر مستقیم بر توس ه اقتصادی موثر می

 به بررسی وض یت سهرمایه (9733)یجامینی وفلیتوس ه که بخش کشاورزی ع وماً در حاشیه قرار گرفته است، با ات یت است. 

گذاری دربخش کشاورزی تهاب ی ازدرآمهدتای نفتی،اعتاهاراس اعاهایی     گذاری دربخش کشاورزی یرداخته اند.درای  الگو سرمایه

 ت نسای محصوالس دربخش کشاورزی،موجودی سرمایه دربخش کشاورزی با یک وقفهه  تا به بخش کشاورزی،شاخص قیبانک

ت ریف شد  است. وی اظهار داشت تأثیرمثات افهزایش اعتاهاراس بهانکی     9733-9741زمانی درطول زمانی  روند زمانی ومتغیر

تای کشهاورزی افهزایش یابدسهرمایه    در نتیجه اگرقی ت کاال .باشدتا میبه شاخص قی ت گذاری،بیشتری  تأثیرمربولبرسرمایه

 گرددگذاری دربخش کشاورزی بیشتر تشویق می

                                                           
1Khan(2011)  
2 Wang(2010) 
3 Tomasz(2008) 
4 Celik(2000) 
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 روش تحقیق  

تههد  اصههلی ایهه  ماال ههه بررسههی راباههه بلنههد مههدس اعتاههاراس و سههرمایه گههذاری در رونههد ارزش افههزود  بخههش کشههاورزی  

 می باشد.    (9(در ایران است. در ای  راستا مدل مورد استفاد  در ای  ی وتش ماابق راباه

 

𝑙𝑛𝐺𝐴 = 𝛽0 + 𝛽1𝑙𝑛𝐸𝐴 + 𝛽2𝐼𝑛𝐼𝐴 + 𝛽3𝑙𝑛𝐶𝐴 + 𝜀 (1) 

 

 𝐼𝑛𝐼𝐴 لگههاریتم اشههتغال در بخههش کشههاورزی،  𝑙𝑛𝐸𝐴 لگههاریتم ارزش افههزود  در بخههش کشههاورزی،  𝑙𝑛𝐺𝐴کههه درآن 

بههرای ایهه  دتههد. اعتاههاراس در بخههش کشههاورزی را نشههان مههی  𝑙𝑛𝐶𝐴 لگههاریتم سههرمایه گههذاری در بخههش کشههاورزی و  

وجهود راباهه ی تهم انااشهتگی مهورد بررسهی       9 (9111)منظور بها اسهتفاد  از آزمهون تهم انااشهتگی یوتانسهون جسهیلیوس       

بهه   گهردد. ودر یایهان   قرار خواتهد گرفهت و درصهورس تاییهد بهردار نرمهالیز  شهد  نسهات بهه متغییهر وابسهته اسهتخرا  مهی             

بها اسهتفاد  از توابهع واکهنش آنهی و تجزیهه واریهانس        تهای ایجهاد شهد  در الگهو     تجزیه و تحلیل اثهراس متقابهل یویها از تکانهه    

شههود. لگههاریتم اعتاههاراس و سههرمایه گههذاری تههاثیر مثاههت و م نههاداری بههر ارزش افههزود   ییش بینههی مههیشههودیرداختههه مههی

 بخش کشاورزی داشته باشد.

 
  یافته ها

زمانی در اقتصاد نا ایستا تستند. در ای  راستا الزم است مانای تای دتد که اغلب سریتای تجربی  موجود نشان میبررسی

تای زمانی مورد استفاد  در مدل ی وتش مورد ارزیابی قرار گیرد. برای ای  منظور از آزمون دیکی فولر ت  یم یافته سری

(0ADF( استفاد  گردید  است.ت اناور که در جدول )مشاتد  می9 )تفاد  در مدل با یک تای مورد اسشود ت امی متغیر

 شوند.مرتاه تفاضل گیری مانا می

 ADFنتایج آزمون  -1جدول 
 متغیر توضیحاس مقادیر بحرانی مک کینون ADFآمار   درجه ایستایی

I(1) *90.774- 7.4337- با عرض از مادا بدون روند 𝑙𝑛𝐺𝐴 

I(1) ***0.1111- 0.9199- با عرض از مادا بدون روند 𝑙𝑛𝐸𝐴 

I(1) *3.1113- 7.4179- با عرض از مادا وبدون روند 𝑙𝑛𝐼𝐴 

I(1) *3.1910- 7.9419- با عرض از مادا وبدون روند 𝑙𝑛𝐸𝐶 

  %91م نی دار در ساح  *و  %9م نی دار در ساح **م نی دار در ساح ا%،***

 تای تحقیقماخذ: یافته
 

برای ای  منظور الزم است تستند می توان از روش یوتانسون جوسیلیوس استفاد  ن ود. I(9با توجه  به اینکه  ت امی متغیر تا)

رتاه مدل در بردار خودرگرسیونی با استفاد  از م یار اطالعاتی شوارتز بیزی ، آکائیک و حنان کوئی   ت یی  گردد. ت اناور که 

 کنند.مدل را ییشنهاد میشود، ت امی ای  م یار تا وجود یک وقفه در ( مشاتد  می0در جدول )

                                                           
1 Johansen and Juslius(1990) 
2 Augmented Dicke-Fuller 
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 تعیین وقفه بهینه -2جدول 
1AIC 2SC 3HQ  طول وقفه 

1.111019- 1.139913- 1.34399- 1 

97.3301- 90.10977- 97.9390- 9 

97.19433- 99.4741- 90.10491- 0 

 تای تحقیقماخذ: یافته      

 

بههرای بررسههی راباههه تههم ج  ههی بههی  متغیرتهها،  بههر اسههاس روش یوتانسههون جوسههلیوس بهها اسههتفاد  از دو آمههار    سهه س 

ت هاناور کهه در جهدول      گیهرد . تهای ت ج  هی مهورد ارزیهابی قهرار مهی      ت هداد بهردار  9و حهداکثر مقهدار ویه      4آزمون تریس

د راباهه بلندمهدس بهی  متغیرتها در سهاح      مشخص است  برای تر دو آمهار  آزمهون فرضهیه صهفر مانهی بهر عهدم وجهو         (7)

 شود.درصد رد شد  و فرضیه خلف مانی بر وجود  یک راباه تم ج  ی تایید می 19م نی داری 

 

 جوسیلیوس-آزمون هم انباشتگی یوهانسون – (3 )جدول

 Traceآزمون  𝝀𝒎𝒂𝒙آزمون 

رفرضیه صف %19مقدار      بحرانی آمار  آزمون فرضیه مخالف  رصففرضیه   %19مقدار بحرانی آمار  آزمون فرضیه مخالف   

0=r 1=r 49.79 70.99 0=r r1 11.07 17.33 

r1 2=r 99.47 09.30 r1 0r2 03.33 40.19 

r2 3=r 99.09 91.73 r2 7r3 91.40 09.33 

 مناع: یافته تای تحقیق 

 

قابهل رویهت اسهت. عالمهت ضهرایب بدسهت        (4)مقادیر نرمهال شهد  برحسهب ارزش افهزود  در بخهش کشهاورزی در جهدول        

 آماد  برای کشش سرمایه گذاری و کشش اعتااراس با موارد ییش بینی شد  ساز گار است.

 

 

 

 

                                                           
1Akaike information criterion 
2Schwarz information criterion  
3Hannan-Quinn information criterion 
4Trace 
5Eigen value 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

  

 

 
 

-.010

-.005

.000

.005

.010

.015

.020

.025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

LNCA LNGA LNIA

Response of LNGA to Cholesky
One S.D. Innovations

 

 بردار نرمالیزه شده برحسب لگاریتم ارزش افزوده در بخش کشاورزی -4جدول

𝒍𝒏𝑮𝑨 C 𝑳𝑵𝑪𝑨 𝑳𝑵𝑬𝑨 𝑳𝑵𝑰𝑨 

9 1.19- 1.03 1.13 1.17 

 مناع: یافته تای تحقیق                     

شود سرمایه گذاری و اعتااراس در بخش کشاورزی در جهت افزایش ارزش افزود  در ای  بخش در بلند ت اناور که مشاتد  می

اینکهه  باشد . ضه    می 1.0باشد. کشش بلند مدس اعتااراس در برابر کشش ارزش افزود  بخش کشاورزی  مدس تاثیر گذار می

مقدار ک تهری    بکشش سرمایه گذاری در  مقایسه با کشش اعتااراس  در برابر کشش ارزش افزود   در بخش کشاورزی به مرات

 دتد.را نشان می

ایاستفاد  گردید. ت هاناور کهه   تا بر لگاریتم ارزش افزود   بخش کشاورزی از توابع واکنش لحظهبرای تجزیه و تحلیل اثر شوک

ت گرا شد  و  ت ایل بهه حرکهت در جههت ایجهاد در     با وارد کردن شوک به کل نظام ای  متغییر  شودمشاتد  می (9شکل)در 

 دتد.راباه بلند مدس را نشان می

 
 توابع واکنش آنی -1شکل

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 تحقیقتای یافتهماخذ:                             

 

بررسی اینکه چند درصد از تغیراس لگاریتم ارزش افزود  در بخش کشاورزی توسط برای تحلیل ع لکرد یویای کوتا  مدس و 

قابل رویت  (9)تای توضیحی مدل قابلیت توضیح دتندگی دارد از تجزیه واریانس استفاد  می شود که نتایج در جدول متغیر

غیر برای تغییراس خود کاتش یافته شود با افزایش دور  مورد بررسی قدرس توضیح دتندگی متاست. ت اناور که مشاتد  می

شود. که می تواند دلیلی بر درونزایی ای  متغییر باشد. ض   اینکه و تغییراس آن توسط متغییر تای دیگر توضیح داد  می

لگاریتم اعتااراس در کل دور  مورد بررسی نسات به لگاریتم سرمایه گذاری دارای قدرس توضیح دتندگی بیشتری برای 

 اریتم ارزش افزود  در بخش کشاورزی برخوردار است .تغییراس لگ
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 تجزیه واریانس  -5جدول 

 تای تحقیقماخذ: یافته   

 

 نتیجه گیری

کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت. برای ایه  منظهور از   در ای  ماال ه تاثیر اعتااراس و سرمایه گذاری بر ارزش افزود  در بخش 

ای و تجزیه واریانس استفاد  شد. نتهایج  تای فصلی و روش ت ج  ی یوتانسون جسیلیوس و ت چنی  توابع واکنش لحظهداد 

ای  بخش  نشان داد در بلند مدس بی  اعتااراس و ارزش افزود  در بخش کشاورزی و ت چنی  سرمایه گذاری و ارزش افزود  در

 1.0کشش بلند مدس اعتااراس در برابر کشش ارزش افزود  بخش کشهاورزی   ارتاال مثات و م ناداری و جود دارد ض   اینکه 

 بمی باشدو کشش سرمایه گذاری در  مقایسه با کشش اعتااراس در برابر کشهش ارزش افهزود   در بخهش کشهاورزی بهه مراته      

با افزایش دور  مورد بررسهی قهدرس   بررسی نتایج مربول به تجزیه واریانس نشان داد دتد. ت چنی  مقدار ک تری  را نشان می

شهود. و اینکهه   توضیح دتندگی  متغیر برای تغییراس  خود کاتش یافته و تغییراس آن توسط متغییر تای دیگر توضیح داد  می

ای قدرس توضیح دتندگی بیشتری برای تغییراس گذاری دارلگاریتم اعتااراس در کل دور  مورد بررسی نسات به لگاریتم سرمایه

 .     باشدلگاریتم ارزش افزود  در بخش کشاورزی برخوردار می

 

 منابع 
 ،تحلیل اقتصادی راباه بی  اعتااراس کشاورزی و فقر روستایی در 9717آتنی،طاتر ، رضایی، اح د علی و  بخشود ، مح د .

 .44، صفحه9ل، ش ار ایران، مجله ی وتش تای اقتصاد روستا، سال او

 ،999-19ص. 7ش ار  ، وبودجه برنامه دربخشکشاورزی،مجله گذاری سرمایه وض یت ،بررسی9733امینی،علیرضاوفلیجی،ن  ت. 

 9717سال  اول نی ه واق ی نی ه ندربخش ایرا اقتصادی تحوالس گزارش مرکزی،خالصه بانک. 

 کشاورزی دربخش وصادراس اشتغال ، اقتصادی رشد راباه بررسی .9731ماندانا،  وطوسی، خالدی،کوتسار،حفاراردستانی،مریم 

 دانشگا  فردوسی مشهد. ایران،ی کشاورز کنفرانس اقتصاد تجاری(.شش ی  و تای ارزی سیاست بر تاکید با ایران(

Period S.E. LNCA LNEA LNGA LNIA 

9 1.10 1.11 1.11 911 1.11 

0 1.17 1.73 9.43 13.31 1.74 

7 1.14 1.33 4.79 14.97 1.11 

4 1.144 9.79 3.10 31.34 1.39 

9 1.141 9.93 90.91 39.71 1.37 

1 1.143 9.13 91.94 31.13 1.33 

3 1.143 9.13 01.31 31.30 1.39 

3 1.141 9.93 09.11 30.11 1.19 

1 1.191 9.43 01.11 13.39 1.19 

91 1.19 9.71 70.37 19.01 1.11 
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 تهای ، ماال ه وض یت سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ایران و را9731سلاانی، سحر، علیشاتی، م گان و بهرامی، فهی ه

 افزایش آن. یوستر شش ی  کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران. مشهد، انج   اقتصاد کشاورزی ایران، دانشگا  فردوسی مشهد،

 تهران9737ملی،  واقتصاد ،کشاورزی تهران ملی وتوس ه کشاورزی ت ایش مقاالس . مج وع9ملی،جلد اقتصاد و کشاورزی، 

 .4صفحه

 ایران کشاورزی بخش تدر وصادرا ،اشتغال رشد بی  راباه . بررسی9717تای،طهرانچیان،امیرویورصفر،زینب،مجاوریان،مج ، 

 .0. صفحه 7،ش ار  3،جلد  کشاورزی اقتصاد
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