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د بر بخش کیبا تا یو اشتغال بر رشد اقتصاد یگذارهیاثر صادرات، سرما یبررس

 یشاورزک

 بدمحمدرضا ارسالنشرمه،  یما حصاری، ن1یداشبالغ یعارف باقر

 :دهکیچ

ل يد اسدت و بده دل   ييت زدذا يد ن امنين بخدش در تدام  يتدر يشدور و اصدل  كهر  يربناهاين زياز مهمتر يکي يشاورزك

ه جهان زدرب بده دنبدال    كسال گذشته  ي  يط دارد و يا ژهيوت ياهم يشوركهر  يبرا ييت زذايو امن ييزا اشتغال

 ي  در طد رده اسدت كد دا يد مضداعم پ  يتد ياهم يگذار هيو سرما يشاورزكشورمان است، بخش ك ييت زذايد امنيتهد

از  يارين در بسد ييو رانددمان پدا   کاند يگذار هيمورد زفلت واق  شده و شاهد سرما يشاورزكگذشته بخش  يها سال

 هداي بخش ساير با قوي هاي پيوند و گستردگي دليل به كشاورزي بخش ز،يدرآمد ن كم كشورهاي در م يموارد هست

اثدر صدادرا ، سدهم     ين مطالعه به بررسينمايد  در امي عمل اقتوادي رشد اوليه محرک و موتور عنوان به اقتوادي،

ه رشدد  كدهد يق نشان مين تحقياز ا ج حاصليشود  نتايشور پرداخته مك يو اشتغال در رشد اقتواد يگذارهيسرما

ه سدهم صدادرا  در رشدد    كد  باشدد يدار مد يشدور معند  ك يو اشتغال بر رشد اقتوداد  يه گذاريصادرا  و سهم سرما

 باشد يشتر ميب ياقتواد

 ی، صادرات، رشد اقتصادیه گذاری، سرمایشاورزک: یدیلک واژگان

 

 مقدمه -1

 برخدودار  شورهاك اقتواد در يخاص تياهم از توجه قابل ي ها تيوظرف ها تيقابل بودن دارا لحاظ به يشاورزك بخش

 موضوع نيا   است توجه انيشا  ي صنا از يبرخ هيل او مواد هيته و ييزذا مواد نيتأم در يشاورزك بخش نقش  است

 ييروسدتا  توسدعه  نيتأم در هك يريتأث و بخش نيا چندگانه يژگي و هك گردد يم برخودار يشتريب تياهم از ين زما

 ا جملده  از توسدعه  حدال  در و افتده ي توسعه مترك ي شورهاك در ي شاورزك بخش  رديگ قرار مدنظر زين دينما يم فايا

 ،ييزدذا  تيد امن اشدتغال،  د،يد تول نده يزم در و باشدد  يمد  مطرح اقتواد در يميقد  يها بخش از يکي عنوان به راني

 توسدعه  اني جر در يديلك يها نقش ي دارا و بوده برخودار يا ژهيو  گاهيجا از ينسب ي ها تيمز و يخارج مبادال 

 ] 1([1380 ،ياردستان) است ي اقتواد

 يتلقد  شدورها ك گونده  نيد ا يآمد در مناب  از يکي عنوان به توانديم يصادرات يدرآمدها توسعه حال در يشورهاك در

 هياول مواد بر  يکمت شتريب ها آن صادرا  هك است يا گونه به توسعه حال در يشورهاك صادرا  عتيطب اساسا   شود

 نيد ا لدذا  و اسدت  االك چند اي  ي صدور به محدود عمدتا  شورهاك نيا صادرا  يطرف از  باشد يم خام يمعدن مواد و

 نيا و د،يوجودآ به است نکمم هك ياناتيجر برابر در ها آن العمل سکع يروين ميتضع جهت در شود يم يعامل مورد

                                                           

 Bagheriaref1@gmail.com  دانشجوي ارشد اقتواد كشاورزي دانشگاه اروميه  1
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 نيبد  ييگرا تخوص هك معتقدند اقتواددانان يبرخ  گذارد يم ريتأث ها آن يارز يدرآمدها بودن ثبا  يب يرو خود

 بده  و شدده  منجدر  يصدادرات  يدرآمددها  به شورك آن اقتواد ديشد يوابستگ به شورك  ي يبرا االك صدور در يالملل

 يصدادرات  يدرآمددها  مدت، يق ديشدد  نوسدانا   صدور   در ،يصدادرات  ياالهاك متيق بودن ينيب شيپ رقابليز ليدل

 ] 2([1384 ،يمحسن و يشميابر( داشت خواهدد اقتوداد لك بر يمنف اثر امر نيا و گردد-يم يثبات يب دستخوش

 گداه يجا از و داده اختودا   خدود  به را يرنفتيز صادرا  از يتوجه قابل سهم ،يشاورزك بخش صادرا  انيم نيا در

 بخش محووال  صادرا  مالحظه قابل شيافزا]   3([1381 ،يفرهاد و انيليخل( است بوده برخوردار يتوجه درخور

 ازيد ن مورد ارز يتوجه قابل ريمقاد نيتأم در بخش نيا توان از يكحا ياقتواد توسعه برنامه يها سال يط يشاورزك

 بخدش  صدادرا   تيد ظرف ،1400 سال در توسعه انداز چشم در شده انجام يها ينيب شيپ براساس   باشد يم شورك

 بده  بخش نيا هك نماند ناگفته]   4([1380 ،ياشراق و يسالم( است دهيگرد برآورد دالر ارديليم 30 معادل يشاورزك

 ر،يچشدمگ  ياقتوداد  ينسب يها تيمز وجود با هك است شورك ياقتواد يها تيفعال ياصل يها بخش از يکي عنوان

 اشدتغال  سدهم  بده  ينگداه   شدود  يم يابيارز تيمحدود يدارا و اهندهك فرو يبخش معموال اشتغال ي توسعه ثيح از

 بخدش  اشدتغال  سدهم  گذشدته،  ي دهده  چهدار  يط هك دهد مي  نشان توسعه، حال در يشورهاك در يشاورزك بخش

 نيد ا در بخدش  نيد ا اشتغال سهم هنوز اگرچه است؛ افتهي اهشك يتوجه قابل ي گونه به شورهاك نيا در يشداورزك

 نيد ا از زيد ن رانيد ا شدور ك]  5([1389 ،جداودان  و ييجال( است افتهي توسعه يشورهاك از شتريب اريبس شورهاك دسته

  است نبوده يمستثن قاعده

 يرويد ن عندوان  بده  صدادرا    است برخوردار ييباال تياهم از شورك هر در صادرا  رشد و ياقتواد رشد انيم رابطه 

 و اب طيشدرا  بدودن  دارا ليدل به رانيا يشاورزك بخش  است گرفته قرار توجه مورد االن تا گذشته از اقتواد هكمحر

 بخدش  از پدس  رانيد ا در يشداورز ك بخدش   ندد ك نيتام را جامعه يازهاين از ياريبستواند  يم متنوع و مختلم ييهوا

 ل،كد  اشتغال متوسط%  23 ،يمل ناخالص ديتول% 23 بخش نيا  شود يم محسوب ياقتواد بخش نيبزرگتر خدما 

(   1385 ،يشداورز كجهاد سدازمان ) اسدت  داده اختودا   خدود  به را يرنفتيز صادرا %  20 و ييزذا يازهاين%  75

 نيتدأم  شدور، ك ندده يفزا اركد  يروين يبرا يشغل يها فرصت جاديا لحاظ از رانيا اقتواد در يشاورزك بخش ن،يبنابرا

  يد  عندوان  بهتواند  يم  يصنا ازين مورد يها نهاده و هياول مواد ديتول نيچن هم و رشد حال در تيجمع ييزذا مواد

 بخش از يکي عنوان به يشاورزك بخش اما،]  6([ 1380 رنجبر، و يانيكهژبر) رديگ قرار توجه مورد  ياستراتژ بخش

 هك يا گونه به رد،يپذ يم ريتأث ها بخش گريد از متقابل صور  به و باشد يم ها بخش ريسا با تعامل در اقتواد يها

 اتخداذ  يها استيس مجموع به توجه ضمن بخش نيا داخل تحوال  هك است الزم جام  يبررس  ي انجام منظور به

 در هكد  باورندد  نيد ا بدر  زيد ن يبرخد   رديد گ قدرار  توجه مورد ياقتواد النك يها استيس اي ها بخش تمام يبرا شده

 يبدرا  شدده  نيتددو  يهدا  استيس ريتأث از شيب اقتواد يلك يها استيس ريتأث ،يشاورزك بخش تحوال  يريگ لکش

 زيد ن بخش نيا با رابطه در دولت ياقتواد يها استيس ،يشاورزك بخش تياهم به توجه با نرو،يا از  است بخش نيا

  بود خواهد برخوردار ييباال تيحساس و تياهم از

 در همدواره  كه است نفتي هاي فراورده و نفتي درآمدهاي به آن زياد وابستگي ايران اقتواد اساسي مشکال  از يکي  

 صدادرا   توسدعه  كه شده گرفته نظر در مختلفي راهکارهاي و ها سياست آن، از رهايي براي كشور توسعه هاي برنامه
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 توسدعه  و رشدد  محركده  موتدور  را تجدار   اقتوادي كارشناسان از بسياري زيرا  باشد مي موارد اين از يکي نفتي زير

 و شددن  جهداني  شتابان رشد جهت به توسعه درحال كشورهاي در صادرا  توسعه ديگر سوي از  دانند مي اقتوادي

 وري بهدره  افدزايش  و تر پيشرفته توليدي هاي تکني  بکارگيري بدون المللي، بين بازارهاي در توليدا  شدن رقابتي

 از هدا،  قيمدت  سطح كاهش و توليد هاي هزينه كاهش موج  كل وري بهره افزايش  نيست پذير-امکان توليد عوامل

 دهدد  مي افزايش را توليدي واحدهاي در محووال  سودآوري كه گردد مي خدما  و كاال توليد، عوامل قيمت جمله

 خواهد خارجي بازارهاي در داخلي محووال  رقابت توان افزايش مهمتر همه از و تقاضا افزايش بر چشمگير تاثير كه

 افدزايش  همان كه اقتوادي جهاد اهداف تواند مي زيرنفتي صادرا  توسعه  است صادرا  توسعه آن پيامد كه  داشت

 برنامده  ياساسد  هداي  هددف  از يکد ي هکد نيا بده  توجه با  سازد محقق را است توليدا  رونق و گذاري سرمايه اشتغال،

 يمد  شدمار  به يرنفتيز االهايك نيتر عمده از شاورزيك محووال  و است يرنفتيز صادرا  گسترش توسعه، چهارم

 مناب  نيتأم در هك ينقش ليدل به شاورزي،ك بخش صادرا ، نظر مورد رهاييمتغ نيب در]  7([1389 ،يجعفر) نديآ

 بده  ضدروري  بخش نيا در رشد و صادرا  انيم رابطه يبررس و است برخوردار اي ژهيو تياهم از دارد ازين مورد ارزي

   رسد يم نظر

 نيا در  است پرداخته آنها ارتباط يبررس به اشتغال و يرنفتيز صادرا  عنوان تحت خود مطالعه در ،(1389)يجعفر

 تيد اهم بده  توجده  بدا  هكد  شدود  يم1362-1386 يزمان دوره يط رانيا در اشتغال و يرنفتيز صادرا  انيم  قيتحق

 و نفدت  صددور  از حاصدل  يارز يدرآمددها  به يوابستگ اهشك و شورك ياقتواد رشد بر آن ريتأث و يرنفتيز صادرا 

 جداد يا بدر  مدوثر  عوامدل  شدناخت  دارد، مدا  شدور ك در حاضر حال در اشتغال هك يتياهم نيهمچن و ينفت محووال 

 توجده  اشدتغال،  بر گذار ريتأث عوامل انيم از قيتحق نيا  رسد يم نظر به يضرور آن ال کمش رف  منظور به اشتغال

 صدادرا   يارز يدرآمددها   وچد ك سدهم  رزميد عل هك هيفرض نيا با  است نموده معطوف يرنفتيز صادرا  به را خود

 بدسدت  جينتدا   دارد اشدتغال  شيافدزا  بر يدار يمعن ريتأث ريمتغ نيا را ييتغ شور،ك يارز يدرآمدها لك از يرنفتيز

 را اشدتغال  و يرنفتد يز صدادرا   نيبد  دار يمعن و مثبت رابطه وجود بر يمبن قيتحق نيا هيفرض مدل، برآورد از آمده

  ندك يم دييتأ

 1349-78 يهدا  سدال  يطد  را ايران در يشاورزك بخش ياقتواد رشد و صادرا  نيب رابطه ،) 1380)ياردستان حفار

 ياقتواد رشد به منجر مد  بلند در يشاورزك بخش سرمايه يموجود رشد هك داد نشان جينتا   است نموده يبررس

 رشدد   اسدت  داشدته  بخش ياقتواد رشد بر يمنف ريتأث بلندمد  بخش در شازل ارك يروين رشد کهيحال در گرديده

 ريد ز عوامدل  از امدا  اسدت؛  نداشدته  بخدش  صداردا   بر يدار يمعن ريتأث مد  بلند در سرمايه يموجود و ارك يروين

 وتاهك در يواقع ارز نرخ را ييتغ باالخره و اند شده محسوب مد  وتاهك در يشاورزك بخش صاردا  بر موثر ميمستق

  است نداشته يشاورزك بخش صادرا  و رشد بر يدار يمعن ريتأث بلندمد  و مد 

  كردندد  بررسدي  را آمريکدا  خدماتي هاي بنگاه وري بهره و صادرا   ي رابطه اي مقاله در ،(2009) منووري و جيمز

 مدذبور  هاي بنگاه در وري بهره افزايش و دارد وجود صادرا  و وري بهره بين مثبت اي رابطه كه داد مي نشان نتايج

   شود مي المللي بين بازارهاي به صادرا  افزايش به منجر
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  هكد  دنديرسد  جده ينت نيد ا بده  ،ياقتوداد  ورشدد  صادرا  نوآوري، عنوان تحت اي مقاله در ،(2010) همکاران و برونو

 مدي  وارد صدادراتي  بازارهداي  به را زيرصادراتي كوچ  بنگاههاي وري، بهره افزايش و دارد تاثير وري بهره بر نوآوري

  كند

 روشها و مواد -2

 ندد يفرآ در يمهمد  نقدش  يسداختار  لحاظ به هك است شورك ياقتواد يها بخش نيتر مهم از يکي يشاورزك بخش

 سال يزمان يسر يها داده مطالعه از قسمت نيا در استفاده مورد يها داده هك آنجا از  ندك يم فايا ياقتواد توسعه

 مدورد  رهدا يمتغ از  يد  هدر  ييستايا مسأله آنها، انيم روابط برآورد جهت ياقدام ازهر قبل لذا است، 1359-93 يها

 يحيتوضد  يرهايمتغ ريسا و وابسته ريمتغ نيب مد  وتاهك و بلندمد  روابط يبررس منظور به  رديگ-يم قرار يبررس

   نمدود  اسدتفاده (ECM)   خطدا  حيتودح  يمددلها  و گرنجدر  - انگل روش مانند يهمجمع يروشها از توان يم الگو،

 هكد  يدرصورت  دهند يم ارتباط آنها بلندمد  يتعادل ريمقاد به را رهايمتغ مد  ه وتاك نوسانا  خطا حيتوح يالگوها

 جهينت در و بود خواهد(  ستايا) صفر مرتبه از يجمع مد  وتاهك رابطه پسماند جمله باشند، جم  هم الگو يرهايمتغ

 اما  د رك استفاده الگو آزمون در ونيرگرس  ي آوردن دست به از هراس بدون را خطا حيتوح يالگو  يضرا توان يم

  يد  و صدفر  مرتبده  از يجمعد  الگدو  يرهايمتغ روش به اذبك OLS يها آماره از و ردك برآورد t و F هك يحالت در

  جست بهره مد  وتاهك رابطه  يضرا برآورد در خطا حيتوح يالگو ازتوان  ينم گريد ،باشند

 بلندمدد   يتعدادل  رابطده   ي هك است مفهوم نيا به تنها نه اقتوادي رهاييمتغ از اي مجموعه نيب يهمجمع وجود

 دسدت  بده  را الگو  يضرا از سازگاري امالك برآورد OLS روش از استفاده با توانيم هکبل دارد وجود رهايمتغ نيا نيب

 نظدر  در ليدل به بلندمد  رابطه برآورد در OLS روش از استفاده است،  وچك نمونه حجم يوقت متأسفانه اما  آورد

 نيبندابرا   ردكد  نخواهدد  ارائده  را يتورشد  بددون  بدرآورد  رها،يمتغ نيب موجود مد  وتاهك اييپو هاي نشكوا نگرفتن

 خدود  در را مدد   وتداه ك هاي ييايپو هك ميده قرار توجه مورد را ياملك الگوي چنان برآورد رسد-يم نظر به يمنطق

 نيتدر  قبدول  قابل و نياربردتركپر   گردند برآورد شترييب دقت با الگو  يضرا تا شود موج  جهينت در و باشد داشته

 مدورد  زيد ن مطالعده  نيد ا در هكد  باشدد  يم ،(ARDL) گسترده هاي وقفه با حيتوض خود الگوي ييايپو الگوي نيچن

  است گرفته قرار ،استفاده

 پسدران  توسط هك F آماره با را يمحاسبات Fمقدار يستيبا صفر ا يفرض رد عدم اي و رد مورد در يريگ ميتوم جهت

 F ييبداال  حدد  از بزرگتدز  يمحاسدبات  F مقدار هك يصورت در  نمود سهيمقا است، شده محاسبه] 8([1997) پسران و

 از متدر ك يمحاسدبات  Fمقدار هکيصورت در سکبرع  شود يم رد ،  بلندمد رابطه وجود عدم بر يمبن صفر فرض باشد،

 Fمقددار  هكد  يطيشدرا  در  ردكد  رد را مدد   بلندد  رابطه وجود عدم بر يمبن صفر فرضتوان  ينم باشد، F ينييپا حد

 قابدل  ريد ز بلندمدد   رابطه وجود رد،يگ قرار(  F ينييپا حد و ييباال حد) مقدار دو نيا نيماب محدوده در يمحاسبات

 تدوان  يم رهايمتغ نيب مد  وتاهك روابط يبررس منظور به ادامه در نمود نظر اظهار تيقطع باتوان  ينم و بوده نييتع

 ] 9([1383 ان،يفلسف)ردك استفاده خطا حيتوح يمدلها از
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 هداي  داده از استفاده با يشاورزك بخش بر ديكتا با ياقتواد رشد بر يشاورزك شده يفرآور مواد يابيارز مقاله نيا در

 ريد ز صدور   بده  يخطد  فرمدت  با شده يطراح مدل اساس نيا بر  شود يم پرداخته1359-93 يها سال يزمان سري

  شود يم ميتعر
GDP= f(EX, SI, L)                                                         

GDP يواقع يداخل ناخالص ديتول، EXصادرا ، لك SI يشداورز ك بخدش  در يگذار هيسرما سهم،  L،  در اشدتغال 

  باشد يم يشاورزك بخش

 

  يجمع هم يبررس

 يها يسر در ازل  هك يا گونه به  است يجمع هم بحث يزمان يسر يها مدل در موجود مباحث نيمهمتر از يکي

 لکمشد  نيا نندك تكحر هم با جهت هم رهايمتغ هك دارد وجود ليتما نيا روند، جزء وجود ليدل به ياقتواد يزمان

 شده استفاده گرنجر انگل آزمون از مطالعه نيا در موضوع نيا يبررس يبرا  شد خواهد اذبك يها مدل برآورد سب 

  است

 شده ير آزمدون  از آنهدا  يانباشدتگ  هدم  درجه و رهايمتغ ييمانا تيوضع به نسبت يستيبا ليتحل هرگونه انجام از شيپ

 نشدان  آزمدون  از آمدده  بدسدت  جينتدا ( 1) جدول طبق  شود يم استفاده افتهي ميتعم فولر-يکيد اي فولر-يکيد واحد

  شوند يم ايپا رييگ تفاضل مرتبه  ي با و ايناپا دهديم

 فولر-يکيد آزمون از استفاده با يجمع هم يبررس -1

 % یداریسطح معن

1                %5 %          10% 

 t  Eآماره          

75/3-       99/ 2            -66/2- 41/8 Z(t) 

 قيتحق يها افتهي: مأخذ

 درصد ده و درصد پنج و درصد  ي سطح در مدل يها پسماند  آماره هك شود يم مشاهده گي جدول از هك همانطور

 روش از تدوان  يمد  رهدا يمتغ بدودن  جمد   هدم  بده  توجده  با  باشند يم جم  هم رهايمتغ نيبنابرا باشد يم دار يمعن

ARDL آزمدون  از اسدتفاده  بدا  ابتددا  رهدا يمتغ بدودن  يزمان يسر به توجه با  ردك استفاده LM  وجدود  يبررسد  بده 

  اند شده هيارا( 2) جدول در يخودهمبستگ وجود از حاصل جينتا ميپرداز يم يخودهبستگ

 LM آزمون از استفاده با يخودهمبستگ يبررس -2

 رهایمتغ نهیتعداد وقفه به یمحاسبات Chi2< Prop F یخودهمبستگ

 GDP 1 42/2 119/0 میندار

 EX 1 33/2 14/0 میندار

 SI 1 64/2 118/0 میندار

 L 1 08/4 100/0 میندار

 قيتحق يها افتهي: مأخذ
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 دار يمعند  و يخودهمبسدتگ  عددم  بدر  يمبند  صدفر  فرض به توجه با شوديم مشاهده زين( 2) جدول از هك طور همان

 بدا  هكد  زيد ن نده يبه وقفه تعداد  ندارد وجود يهمبستگ خود رهايمتغ نيب پس ،شود يمن رد ضفر فرض رهايمتغ نشدن

  باشد يم  ي برابر شد نييتع نيزيب-شوارتز به توجه

 ييستايا يبررس جهت    فولر-يکيد واحد شهير آزمون -3

درجه  تعدادوقفه
 ييستايا

 % يداريسطح معن

1            %5      %10% 

 رهايمتغ هادرسطح داده tآماره 

0 0 75/3-    99/2-  62/2- 17/5- GDP 

0 0 68/3-   97/2-   61/2- 52/5 EX 

0 0 75/3-   98/2-   62/2- 95/3 SI 

1 0 74/5-   99/2-   62/2- 27/4 L 

 قيتحق يها افتهي: مأخذ

 آمداره  مطلق قدر به توجه با هك است شده استفاده فولر يکيد واحد شهير آزمون از زين ييستايا آزمون يس برر جهت

 در رهدا يمتغ همده   باشدد  يمد   درصدد  ده و درصدد  پنج و درصد  ي سطح در ها داده اماره از بزرگتر هك t) ) ها داده

 بدودن  ماندا  نشدانگر  و اندد  دارشدده  يمعن درصد پنج سطح در زين اشتغال ريمتغ و اند دارشده يمعن درصد  ي سطح

  هستند رهايمتغ

 ايپو مدل ييهمگرا آزمون از حاصل جينتا -4
 احتمال tآماره   يضرا رهايمتغ

GDP 
50/0 17/6 000/0* 

EX 
96/0 80/4 000/0* 

SL 
86/0 97/15 000/0* 

L 
10/0 31/3 001/0* 

DW= 38/1 𝑅2 =98/0 946/0= 

𝑅2ل شدهيتعد 

64/19F= 

 درصد 10 و 5 و 1  يترت به سطح در يدار يمعن***  و**  و*             قيتحق يها افتهي:  مآخذ

 و يشداورز ك يواقعد  يداخلد  ناخدالص  ديد تول انيم هك شود يم مشخص تاب ، نيتخم از آمده بدست جينتا به توجه با

 مربدوط   يضرا نيتخم نيا در  دارد وجود مثبت رابطه(  اشتغال و يگذار هيسرما سهم و صادرا )مستقل يرهايمتغ

  باشد يم دار يمعن رهايمتغ همه به

 بده  شدده  ليتعدد  R2 مقددار  باشد يم مدل برازش يخوب نشاندهنده هك باشد يم  ̅ 2R اي شده ليتعد نييتع  يضر

 حيتوضد   را ييد تغ از درصدد  94 حدود هك است نيا نندهك انيب آمده دست به عدد  باشد يم( 94/0) با برابر  يترت

  شود يم داده

  :گردد يم ارائه ريز لکش به ياقتواد رشد تاب 

GDP αα1EX α2SI α3 LUt 
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 نيزيب-شوارتز( ARDL)روش استفاده با ياقتواد رشد يالگو مد  بلند  يضرا برآورد -5
 ودنت(ياستt احتمال)آماره tآماره   يضرا رهايمتغ

EX 
65/13 33/4  (089/0()77/1***) 

SI 
42/6 88/1  (000/0( )16/6*) 

L 
05/2 04/1 008/0(38/1*) 

 درصد 10 و 5 و 1  يترت به سطح در يدار يمعن***  و**  و*            قيتحق يها افتهي:  مآخذ

 

GDP 13EX 42SI 2 L 
 

 گيري نتيجه و بندي جم  -3

 و مثبدت  رابطده  ياقتوداد  رشدد  با اشتغال ،يگذار هيسرما سهم صادرا ، انيم مطالعه نيا از حاصل جينتا به توجه با

 وارد يبدرا  طيشرا صور  نيا در هك ندك يم فراهم شورك يبرا يخارج ارز صادرا ، نيهمچن  دارد وجود يدار يمعن

 انددازه  با ييبازارها جاديا سب  صادرا ،  شود يم ديتول رشد به منجر تاينها و شده تر آسان يا هيسرما ياالهاك ردنك

 و هيسدرما  ليکتشد  ندرخ  سدرعت  شيافدزا  نيهمچن و اقتواد اسيمق و اندازه در يتوجه قابل شيافزا  ي و شده اراك

 سدب   تبد   بده  هكد  شورك در صادرا  شيافزا منظور به هك شود يم شنهاديپ لذا د گرد يم سب  را يکينکت را ييتغ

 ديد تول يبدرا  الزم يهدا  زهيد انگ شدد  خواهدد  شدور ك ياقتوداد  توسدعه  و رشدد  تاينها و يشاورزك بخش رشد شيافزا

  گدردد  اتخداذ  صدادرا   قيتشو استيس رينظ نندگانكديتول از تيحما در ييها استيس و فراهم يصادرات محووال 

 داشدته  طوالني اي سابقه( شاورزيك محووال  ساير و دستي صناي )شاورزيك سنتي محووال  صادرا  در ما شورك

 صدناي   در گذاري سرمايه موضوع، اين به توجه با  است زيادي اهميت يز حا شورك زيرنفتي صادرا  در ن آ جايگاه و

  باشدد  مدي  جهداني  بازارهداي  در موفدق  حضور تداوم جهت ليديك و مهم عوامل از يکي شده، يفرآور مواد و تبديلي

 تدأمين  بدراي  فرعدي  منبد   عندوان  بده  تنها آن به و قرارداشته نفتي تأثيرصادرا  تحت شاورزيك محووال  صادرا 

 زيرنفتدي،  صدادرا   بده  اسدت  بدوده  خدوب  نفتدي  درآمددهاي  هك سالهايي در هك معني اين به  است شده ارزنگريسته

 خدا   تجداري  تشدويقي  سياسدتهاي  بده  توجهي مك رزم علي  است نشده زيادي توجه يشاورزك محووال  خووصا

 شدور ك  اسدتراتژي  موقعيت همچنين و تر متنوع ومحووالتي متنوع اقليمي وجودشرايط شاورزي،ك محووال  براي

 را مناسدبي  وضعيت ي، شاورزك محووال  از تعدادي صادرا  عرصه در ايران حضور طوالني نسبتا سابقه و درمنطقه

 بدراي  را مناسبي انداز چشم تواند مي امتيازاتي چنين از گيري بهره  است آورده پديد شاورزيك توليدا  حضور براي

  سازد فراهم صادراتي المللي بين بازارهاي در ايران بازارهاي در تر گسترده حضور

 

 

 مراج  -4

 فندون  و علدوم  مجلده  ،«رانيد درا يشداورز ك بخدش  ياقتواد رشد و صادرا  نيب رابطه» ،(1380)ياردستان حفار] 1[

  90-77 صص سه، شماره شش، سال ،يعيطب مناب  و يشاورزك

 يانباشدتگ  هم لييتح و هيتجز  ي يشاورزك رشد و يصادرات يثبات يب «،(1384)رضا ،يمحسن د؛يحم ،يشميابر] 2[

  19-62  ؛68 ،ياقتواد قا يتحق مجله»  يستميس
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 اقتوداد  فودلنامه  ،«رانيد ا يشاورزك بخش صادرا  بر موثر عوامل يبررس»  ،(1381: )ع ،يفرهاد,   ان،يليخل]  3[

  112-132:صص توسعه، و يشاورزك

 دا يد تول رشدد  روندد  بدر  يمتد يق تيد حما يهدا  اسدت يس ريتأث» ،(1380)ديفرش ،ياشراق و  اله  يحب ،يسالم]  4[

  21-7   ،(36)9توسعه، و يشاورزك اقتواد فولنامه ،» رانيا در يشاورزك

 بخدش  اشدتغال  بدر  يتجدار  يسداز  آزاد ريتدأث  «،(1389) ميابدراه  جداودان،  و  ديعبدالمج ،يآباد اسفند ييجال]  5[

  135-150   ،(4)2 ،يشاورزك اقتواد قا يتحق ،:رانيا يشاورزك

 ،7 شدماره  ،يبازرگان پژوهشنامه ،«ياقتواد رشد و صادرا  رشد يبررس »،(1377)د حسنوند، و ک ،يانيك هژبر]  6[

  28-14 صفحا 

 توسدعه  و اقتوداد  هينشدر  ،«آنهدا  ارتبداط  يبررسد  به اشتغال و يرنفتيز صادرا  »،)  1389: )،ميهرند يجعفر]  7[

  204-195 صص ،2 شماره ،24 جلد ،(يشاورزك  يصنا و علوم) يشاورزك

[8.] Pesaran, M.H. and Pesaran, B. 1997. Working with Microfit 4.0:An introduction to econometrics. 

Oxford University Press, Oxford. 

  يد کتف نظرگرفتن در با گوشت انواع يتقاضا يبررس و رانيا در يكخورا مواد يبند گروه »،(1383)آ ان،يفلسف]  9[

  چهار شماره سه، جلد يشاورزك اقتواد فولنامه ،« يريپذ
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