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 بخش بر تأکید با اقتصادی رشد گذاری و اشتغال  بربررسی اثر صادرات، سرمایه

 کشاورزی

 کشاورزی اقتصاد ارشد کارشناس شهریکهنه زارع علی

 کشاورزی اقتصاد ارشد شناسکار هنگروانی محمدپور مهدیه

 com.Ali.alone21@yahooپست الکترونیکی:  *

  

 چکیده

بخش  .مین امنیت غذایی استأترین بخش در تاصلی وکشاورزی یکی از مهمترین زیربناهای هر کشور 

 بخش گذشته هایسال طی دارد. ایویژه اهمیت زایی و امنیت غذایی برای هر کشوریدلیل اشتغال کشاورزی به

 در موارد هستی .از گذاری اندک و راندمان پایین در بسیاری و شاهد سرمایهاست کشاورزی مورد غفلت واقع شده 

 عنوان به اقتصادی، هایبخش سایر با قوی هایپیوند و گستردگی دلیل به کشاورزی بخش ،درآمد نیزک  کشورهای

طالعه به بررسی اثر صادرات، سه  سرمایه گذاری و اشتغال در این م نماید.می عمل اقتصادی رشد اولیه محرک و موتور

دهد که رشد صادرات و سه  شود. نتایج حاصل از این تحقیق نشان میدر رشد اقتصادی کشور پرداخته می

 باشد.باشد، که سه  صادرات در رشد اقتصادی بیشتر میدار میگذاری و اشتغال بر رشد اقتصادی کشور معنیسرمایه

 گذاری، اشتغال، رشد اقتصادی، کشاورزیکلیدی: صادرات، سرمایه یهاواژه

 

 مقدمه.1

 اقتصاد کشورها در خاصی اهمیت از توجه قابل هایوظرفیت هاقابلیت بودن دارا لحاظ به کشاورزی بخش

 این ت.اس توجه صنایع شایان از برخی لیه او مواد تهیه و غذایی مواد تأمین در کشاورزی بخش نقش است. برخودار

 روستایی توسعه تأمین در که تأثیری بخش و این چندگانه یژگیو که گرددمی برخودار بیشتری اهمیت از زمانی موضوع

 به یران ا جمله از توسعه حال در و یافته توسعه کشورهای کمتر در یکشاورز گیرد. بخش قرار مدنظر نیز نمایدمی ایفا

 و خارجی مبادالت غذایی، امنیت اشتغال، تولید، زمینه در و باشدمطرح می صاداقت در یمیقد های بخش از یکی عنوان

است )اردستانی،  یاقتصاد توسعه یانجر در کلیدی هاینقش یدارا و بوده ای برخودارویژه جایگاه از نسبی هایمزیت

1944) . 

 گونه کشورها این آمدیدر نابعم از یکی عنوان به تواندمی صادراتی درآمدهای توسعه حال در کشورهای در

 و اولیه مواد متکی بر بیشتر هاآن صادرات که است ایگونه به توسعه حال در کشورهای صادرات طبیعت اساساً شود. تلقی
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 مورد این لذا است و کاال چند یا یک صدور به محدود عمدتاً کشورها این صادرات طرفی از باشد.می خام معدنی مواد

 خود روی این و وجودآید، به است ممکن که جریاناتی برابر در هاآن العمل عکس نیروی تضعیف جهت در شودمی عاملی

 صدور در المللی بین گراییکه تخصص معتقدند اقتصاددانان برخی گذارد. می تأثیر هاآن ارزی درآمدهای بودن ثباتبی

 بینیپیش غیرقابل دلیل به و شده صادراتی منجر ایدرآمده به کشور آن اقتصاد شدید وابستگی به کشور یک برای کاال

 امر این و گرددمی ثباتیبی دستخوش درآمدهای صادراتی قیمت، شدید نوسانات صورت در صادراتی، کاالهای قیمت بودن

 (.1945 محسنی، و ابریشمی(داشت  خواهد اقتصاد کل بر منفی اثر

از  و داده اختصاص خود به را غیرنفتی صادرات از توجهی قابل سهم کشاورزی، بخش صادرات میان این در

 محصوالت بخش صادرات مالحظه قابل افزایش (. 1941 فرهادی، و است )خلیلیان بوده برخوردار توجهی درخور جایگاه

 کشور مورد نیاز ارز توجهی قابل مقادیر تأمین در بخش این توان از حاکی اقتصادی توسعه برنامه هایسال طی کشاورزی

 معادل بخش کشاورزی صادرات ، ظرفیت1544 سال در توسعه انداز چشم در شده انجام هایبینیپیش باشد. براساسیم

 هایبخش از عنوان یکی به بخش این که نماند (. ناگفته1944اشراقی،  و است )سالمی گردیده برآورد دالر میلیارد 94

معموالً  اشتغال یحیث توسعه از چشمگیر، اقتصادی نسبی هایمزیت وجود با که است کشور اقتصادی هایفعالیت اصلی

 حال در کشورهای در بخش کشاورزی اشتغال سهم به شود. نگاهیمی ارزیابی محدودیت دارای و فروکاهنده بخشی

 توجهی قابل یگونه به کشورها در این کشاورزی بخش اشتغال سهم گذشته، یدهه چهار طی که دهدمی نشان توسعه،

است  یافته توسعه کشورهای از بسیار بیشتر کشورها دسته این در بخش این اشتغال سهم هنوز اگرچه است؛ یافته شکاه

 است. نبوده مستثنی قاعده این از نیز ایران (. کشور1943،  جاودان و )جالیی

به عنوان نیروی رابطه میان رشد اقتصادی و رشد صادرات در هر کشور از اهمیت باالیی برخوردار است. صادرات 

محرکه اقتصاد از گذشته تا اآلن مورد توجه قرار گرفته است. بخش کشاورزی ایران به دلیل دارا بودن شرایط آب و هوایی 

 بزرگترین خدمات بخش از پس ایران در کشاورزی مختلف و متنوع می تواند بسیاری از نیازهای جامعه را تأمین کند. بخش

 و غذایی نیازهای % 21 کل، اشتغال متوسط % 79 ملی، ناخالص تولید %79بخش  این .شود می محسوب اقتصادی بخش

 اقتصاد در بخش کشاورزی بنابراین،(. 1937 جهادکشاورزی، سازمان) است داده اختصاص خود به را غیرنفتی صادرات % 74

 چنینهم و رشد حال در جمعیت اییمواد غذ تأمین کشور، فزاینده کار نیروی برای شغلی هایفرصت ایجاد لحاظ از ایران

 و هژبرکیانی) گیرد قرار توجه مورد استراتژیک بخش عنوان یک به تواندمی صنایع نیاز مورد هاینهاده و اولیه مواد تولید

 صورت به و باشدمی ها بخش سایر با تعامل در اقتصاد های بخش از عنوان یکی به کشاورزی بخش اما،(. 1934 رنجبر،

 این داخل تحوالت که است الزم جامع بررسی یک انجام منظور به که ایگونه به پذیرد،تأثیر می هابخش دیگر زا متقابل

 توجه قرار مورد اقتصادی کالن هایسیاست یا هابخش تمام برای شده اتخاذ هایسیاست مجموع به ضمن توجه بخش

 تأثیر از بیش کلی اقتصاد هایسیاست تأثیر کشاورزی، بخش تحوالت گیریشکل در که باورند این بر نیز برخی. گیرد

 در دولت اقتصادی های بخش کشاورزی، سیاست اهمیت به توجه با رو،این از. است بخش این برای شده تدوین هایسیاست

 بود. خواهد باالیی برخوردار حساسیت و اهمیت از نیز بخش این با رابطه

همواره  که است نفتی هایفراورده و نفتی درآمدهای به آن زیاد ستگیواب ایران اقتصاد اساسی مشکالت از یکی

 غیر توسعه صادرات که شده گرفته نظر در مختلفی راهکارهای و هاسیاست آن، از رهایی برای کشور توسعه هایبرنامه در
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 اقتصادی و توسعه ی رشدمحرکه موتور را تجارت اقتصادی کارشناسان از بسیاری باشد. زیرامی موارد این از یکی نفتی

 شدن رقابتی و شدن شتابان جهانی رشد جهت به توسعه درحال کشورهای در صادرات توسعه دیگر سوی از دانند.می

-امکان تولید عوامل وریبهره و افزایش ترپیشرفته تولیدی هایتکنیک بکارگیری بدون بین المللی، بازارهای در تولیدات

 تولید، عوامل قیمت جمله از ها،قیمت کاهش سطح و تولید هایهزینه کاهش موجب کل یوربهره افزایش نیست. پذیر

 افزایش بر چشمگیر تاثیر دهد کهمی افزایش را واحدهای تولیدی در محصوالت سودآوری که گرددمی خدمات و کاال

 توسعه آن پیامد اشت.کهد خواهد خارجی بازارهای در محصوالت داخلی رقابت توان افزایش مهمتر همه از و تقاضا

 رونق و گذاریسرمایه اشتغال، افزایش همان که اقتصادی جهاد تواند اهدافمی غیرنفتی صادرات توسعه است. صادرات

 صادرات غیرنفتی گسترش توسعه، چهارم برنامه اساسی هایهدف از یکی اینکه به توجه سازد. با محقق را است تولیدات

بخش  صادرات، نظر مورد متغیرهای بین آیند. درمی شمار به غیرنفتی کاالهای ترینعمده از کشاورزی محصوالت و است

میان  رابطه بررسی و است برخوردار ایویژه اهمیت از دارد نیاز مورد ارزی منابع تأمین که در نقشی به دلیل کشاورزی،

  .رسدمی نظر به بخش ضروری این در رشد و صادرات

 است. ارتباط آنها پرداخته بررسی به اشتغال و غیرنفتی صادرات عنوان تحت خود عهمطال در (،1923جعفری )

 اهمیت به توجه با شود،می1917-1926 زمانی دوره ایران که طی در اشتغال و غیرنفتی صادرات میان  تحقیق این در

 و نفت صدور از حاصل ارزی درآمدهای وابستگی به کاهش و کشور اقتصادی رشد بر آن تأثیر و غیرنفتی صادرات

 به اشتغال ایجاد بر مؤثر عوامل شناخت دارد، ما کشور در حال حاضر در اشتغال که اهمیتی همچنین و نفتی محصوالت

 صادرات به را خود توجه اشتغال، بر تأثیرگذار عوامل میان از تحقیق این رسد.می به نظر ضروری آن مشکالت رفع منظور

 کل درآمدهای از غیرنفتی صادرات ارزی درآمدهای کوچک سهم علیرغم که فرضیه این با است.نموده غیرنفتی معطوف

 این فرضیه مدل، برآورد از آمده بدست نتایج دارد. اشتغال افزایش بر داریمعنی تأثیر متغیر این تغییرات کشور، ارزی

 .کندمی تأیید را اشتغال و غیرنفتی صادرات بین دارو معنی مثبت رابطه وجود برمبنی تحقیق

 1953-24های طی سال را ایران در کشاورزی بخش اقتصادی رشد و صادرات بین رابطه (،1944اردستانی )

 اقتصادی رشد به منجر مدت بلند در کشاورزی بخش سرمایه موجودی رشد که داد نتایج نشان  است. نموده بررسی

 نیروی رشد .است داشته بخش اقتصادی رشد بر منفی تأثیر بلندمدت بخش در کار شاغل نیروی رشد حالیکه در گردیده

 بر مؤثر مستقیم غیر از عوامل اما است؛ نداشته بخش صاردات بر داریمعنی تأثیر مدت بلند در سرمایه و موجودی کار

 تأثیر تبلندمد و مدت کوتاه در واقعی ارز نرخ تغییرات و باالخره اندشده محسوب مدت کوتاه در کشاورزی بخش صاردات

 .است نداشته کشاورزی بخش و صادرات رشد بر داریمعنی

 گذاریکار، سرمایه نیروی متغیرهای اثر گیریاندازه منظور به خود مطالعه در (،1945 ) صفاری و شرکاء برادران

 دودیتهایآزادسازی مح تأثیر اقتصادها، تحت یکپارچگی فرآیند که امر این بر تأکید ضمن اقتصادی رشد بر صادرات و

 و هاسرمایه جریان جمعیت، زمینه در جهانی تحوالت و کار است نیروی جریان و سرمایه جریان خدمات، و کاالها جریان

 اندداشته بیان است،کرده تبدیل جهان کشورهای اغلب در انگیزیبحث حوزه به فرآیند را این خدمات، و کاالها صادرات

 قطب آن نصیب منافع عمده ولی دارند، مشارکت اقتصادی یکپارچگی فرآیند در توسعه حال در چند کشورهای هر که

 شود.می جهان صنعتی
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صادرات را در  ثباتی بی تأثیر و کشاورزی صادرات و تولید وری،بهره بین ارتباط (،7443همکاران ) و پور لطفعلی

انجام  7OLSو ARDLاقتصادسنجی  هایمدل های روش از استفاده با را متغیرها بین ارتباط .اندکرده کشور بررسی

 ثباتی بی منفی و دارمعنی تأثیر پویای صادرات ثباتیبی و کشاورزی بخش رشد دادند. نتایج حاصل نشان داد که  بین

 . است صادرت

 دوره طی اقتصادی و توسعه رشد و کشاورزی بخش صادرات رابطه بررسی به (،1934همکاران ) و جهرمی راسخ

 ارزش شاخص بر کشاورزی صادرات شاخص مثبت ی تأثیرنشان دهنده آمده دست به نتایج پرداختند.1911 -1944زمانی 

 .است بخش این افزوده

ی نتیجه داند.می تولید عوامل کل وریبهره و ارز نرخ جهانی، واردات تابع را کره صادرات (، 7444 )2کیم وون

در  و پذیریرقابت و کارایی بهبود موجب سو یک از عوامل، کل وریبهره بهبود که دهدمی نشان وی مطالعه حاصل از

 گردد.می واردات کاهش موجب دیگر سوی از و صادرات افزایش نتیجه

 هایبنگاه بین عوامل کل وریبهره صادراتی، بازارهای و هابنگاه وریبهره عنوان ای تحتمقاله در (،7447)3الین

 نسبت به را صادراتی هایبنگاه برای وریبهره بیشتر سطح آشکار طور به کردند. نتایج را آزمون صادراتی غیر و صادراتی

 شده آنها بیشتر صادرات به منجر هابنگاه این بیشتر وریبهره که گرفت نتیجه و دهدمی نشان غیرصادراتی هایبنگاه

 .است

کردند. نتایج  بررسی را آمریکا خدماتی یهابنگاه وریبهره و صادرات ی رابطه ایمقاله (، در7443) 4نوردویت

افزایش  منجر به مذبور هایبنگاه در وریبهره افزایش و دارد وجود صادرات و وریبهره بین مثبت ایرابطه که دادمی نشان

  شود.می بین المللی بازارهای به صادرات

 بر نوآوری به این نتیجه رسیدند که  ورشد اقتصادی، نوآوری، صادرات عنوان تحت ایمقاله (، در7414) 1برونو

 کند.می وارد صادراتی بازارهای به را کوچک غیرصادراتی بنگاههای وری،بهره افزایش و دارد تاثیر وریبهره
 

 . هدف تحقیق2

 بررسی اثر نقش صادرات  بر رشد اقتصادی در بخش کشاورزی 
 

 های تحقیق. فرضیه9

 شودناخالص داخلی نمی لیدتو رشد بخش کشاورزی سبب  صادرات توسعه. 

 شود.ناخالص داخلی نمی گذاری در تولیدات ناخالص داخلی در کشاورزی باعث رشد تولیدافزایش سهم سرمایه 

                                                           
1 Ordinary Least Squares (OLS) 
2 VoonKim 
3  Lin 
4 Nordtveit 
5 Bruno 
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 .توسعه صادرات ، افزایش اشتغال در بخش کشاورزی را در پی ندارد 

 

 ها. روش گردآوری اطالعات و داده4

 صادرات ، ارزش کل)1GDP(کشاورزی  بخش واقعی داخلی اخالصن تولید زمانی سری هایداده مطالعه این در

 بخش در و اشتغال (SI)بخش کشاورزی  در داخلی ناخالص تولید در گذاریسرمایه ، سهم(EX)کشاورزی  بخش واقعی

 مارآ مرکز سایت در موجود آمارهای آماری، هاینظیرسالنامه متعددی منابع از 1921-39ی زمانی ، در دوره(L)کشاورزی 

 .باشد می ثابت قیمت حسب بر متغیرها تمام که است ذکر به گردید. الزم آوریجمع ایران اقتصاد سایت آماری و ایران
 

 ها. روش تجزیه و تحلیل داده3

مورد تجزیه و تحلیل قرار داده سپس  Excelابتدا آمار و اطالعات خام  را با استفاده از نرم افزار صفحه گسترده 

 Stata11، Eviews6بندی اطالعات، تجزیه و تحلیل آمار و اطالعات گردآوری شده با استفاده از نرم افزارهای بعد از دسته

 انجام گرفت. 
 

 . روش تحقیق6

 فرآیند در مهمی نقش ساختاری لحاظ به که است کشور های اقتصادیبخش ترینمهم از یکی کشاورزی بخش

های زمانی سال سری هایداده مطالعه از قسمت این در استفاده مورد هایادهد که آنجا کند. ازمی ایفا اقتصادی توسعه

 قرار بررسی مورد متغیرها از یک هر ایستایی مسأله آنها، میان روابط برآورد جهت اقدامی ازهر قبل لذا است، 1913 -39

 از توانالگو، می توضیحی یرهایمتغ سایر و وابسته متغیر بین مدت کوتاه و بلندمدت روابط بررسی منظور به گیرد.می

 خطا تصحیح الگوهای نمود. استفاده(ECM)   خطا تصحیح هایمدل و گرنجر - انگل روش مانند همجمعی هایروش

 جمعهم الگو متغیرهای کهدرصورتی دهند.می ارتباط آنها بلندمدت تعادلی مقادیر به را متغیرها مدت هکوتا نوسانات

 الگوی ضرایب توانمی نتیجه در و بود ( خواهد )ایستا صفر مرتبه از جمعی مدت کوتاه بطهرا پسماند جمله باشند،

 برآورد t و F کهحالتی در اما د.کر استفاده الگو آزمون رگرسیون در یک آوردن دست به از هراس بدون را خطا تصحیح

 الگوی از توان نمی دیگر باشند، یک و صفر مرتبه از جمعی الگو روش متغیرهای به کاذب OLS هایآماره از و کرد

 جست. بهره مدت کوتاه ضرایب رابطه برآورد در خطا تصحیح

 تعادلی رابطه یک که است مفهوم این به تنها نه اقتصادی متغیرهای از ایمجموعه بین همجمعی وجود

 به را الگو ضرایب از سازگاری الًکام برآورد OLSروش  از استفاده با توانمی بلکه دارد وجود متغیرها بین این بلندمدت

 نظر در دلیل به بلندمدت رابطه برآورد درOLS روش  از استفاده است، کوچک نمونه حجم متأسفانه وقتی اما آورد. دست

 به منطقی بنابراین کرد. نخواهد ارائه را تورشی بدون برآورد متغیرها، بین موجود پویای کوتاه مدت هاینگرفتن واکنش

در  و باشد داشته خود در را مدتکوتاه هایپویایی که دهیم قرار توجه مورد را الگوی کاملی چنان برآورد درسنظر می

                                                           
1 Gross Domestic Product 
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 ترین چنینقبول قابل و (. پرکاربردترین1924)نوفرستی، گردند برآورد دقت بیشتری با الگو ضرایب تا شود موجب نتیجه

 قرار ، استفاده مورد نیز مطالعه این در که باشد، می (ARDL)گسترده هایوقفه با توضیح خود پویایی الگوی الگوی

 .است گرفته

که توسط  Fمحاسباتی را با آماره  Fمقدار بایستی صفر فرضیات رد عدم یا و رد مورد در گیریتصمیم جهت

باشد،  Fییمحاسباتی بزرگتز از حد باال Fاست، مقایسه نمود. در صورتی که مقدار( محاسبه شده1332پسران و پسران )

 Fمحاسباتی کمتر از حد پایینی Fمقدار در صورتیکه برعکس شود. می بلندمدت، رد رابطه وجود عدم بر مبنی صفر فرض

 محدوده محاسباتی در Fکه مقدار شرایطی در کرد. رد را رابطه بلندمدت وجود عدم بر مبنی صفر فرض توانباشد، نمی

 با تواننمی و بوده تعیین غیرقابل بلندمدت رابطه وجود گیرد، ( قرار Fینی حد پای و باالیی )حد مقدار دو این مابین

 خطا تصحیح هایمدل از توانمی متغیرها بین مدتکوتاه روابط بررسی منظور به ادامه در. نمود نظر اظهار قطعیت

 (.1949استفاده کرد)فلسفیان، 

 

 مدل . برآورد1

-داده از استفاده اورزی بر رشد اقتصادی با تأکید بر بخش کشاورزی باارزیابی مواد فرآوری شده کش مقاله این در

 زیر صورت به خطی فرمت با شده طراحی مدل اساس این بر .شودپرداخته می1913-39های زمانی سال سری های

 .شودمی تعریف
 

 
 

GDP واقعی،  داخلی ناخالص تولید EX ،کل صادراتSI گذاری در بخش کشاورزی،سهم سرمایه  L اشتغال در بخش

 باشد.کشاورزی می
  

 . بررسی همجمعی 8

های زمانی ای که اغلب در سریهای سری زمانی بحث همجمعی است. به گونهیکی از مهمترین مباحث موجود در مدل

د اقتصادی به دلیل وجود جزء روند، این تمایل وجود دارد که متغیرها هم جهت با هم حرکت کنند این مشکل سبب برآور

 گرنجر استفاده شده است. -های کاذب خواهد شد. برای بررسی این موضوع در این مطالعه از آزمون انگل مدل

واحد  ریشه آزمون از آنها انباشتگیهم درجه و متغیرها مانایی وضعیت به نسبت بایستی تحلیل هرگونه انجام از پیش

 دهد ناپایامی نشان آزمون از آمده بدست (، نتایج1جدول) طبق .شودمی استفاده یافته تعمیم فولر -دیکی یا فولر -دیکی

 و بلندمدت روابط برای تحلیل نتیجه در دارد وجود L(1)از  متغیرهای شوند. بنابراینمی پایا گیریتفاضل مرتبه یک با و

 می شود. استفاده (ARDL)گسترده  هایوقفه با توزیع خود رهیافت از متغیرها، بین مدت کوتاه
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  فولر-برسی همجمعی با استفاده از آزمون دیکی :1جدول 

 داری %سطح معنی

1%                     1%                  14 % 

 t eآماره 

21/9-               33/7-               67/7- 51/4 Z(t) 

 های تحقیقمنبع: یافته

های مدل در سطح یک درصد و پنج درصد و ده پسماند شود که آمارهمشاهده می کهمانطور که از جدول ی

 ARDLتوان از روش جمع بودن متغیرها میباشند. با توجه به همبنابراین متغیرها هم جمع می باشد.دار میدرصد معنی

 پردازیم.یبه بررسی وجود خودهبستگی م LMاستفاده کرد. با توجه به سری زمانی بودن متغیرها ابتدا با استفاده از آزمون 

 اند.( ارایه شده7نتایج حاصل از وجود خودهمبستگی در جدول )
 

 LMآزمون  از استفاده با خودهمبستگی بررسی :2جدول 

 متغیرها تعداد وقفه بهینه محاسباتی Chi2< Prop F خودهمبستگی

 نداریم
113/4 57/7 1 

GDP 

 نداریم
15/4 99/7 1 

EX 

 نداریم
114/4 65/7 1 

SI 

 نداریم
144/4 44/5 1 

L 

 های تحقیقمنبع: یافته

دار شود با توجه به فرض صفر مبنی بر عدم خودهمبستگی و معنی( نیز مشاهده می7طور که از جدول )همان

شود، پس بین متغیرها خود همبستگی وجود ندارد. تعداد وقفه بهینه نیز که با توجه به نشدن متغیرها فرض صفر رد نمی

 باشد.ین شد برابر یک میبیزین تعی -شوارتز
 

 فولر جهت بررسی ایستایی -آزمون ریشه واحد دیکی  :9جدول 

 داری %سطح معنی درجه ایستایی تعداد وقفه

  1%                               3%                          11 % 

 متغیرها درسطح داده ها tآماره 

3 3 
21/9-                       33/7-                    67/7- 12/1- GDP 

3 3 
64/9-                       32/7-                              61/7- 17/1 EX 



                             
 

1244 

3 3 
21/9-                34/7-          67/7- 31/9 SI 

1 3 
25/1-             33/7-            67/7- 72/5 L 

 های تحقیقمنبع: یافته

فولر استفاده شده است که با توجه به قدر مطلق  -سی آزمون ایستایی نیز از آزمون ریشه واحد دیکی  جهت برر

باشد. همه متغیرها در سطح یک ها در سطح یک درصد و پنج درصد و ده درصد میکه بزرگتر از آماره داده( t)آماره داده ها 

 اند و نشانگر مانا بودن متغیرها هستند.دار شدهدرصد معنیاند و متغیر اشتغال نیز در سطح پنج دار شدهدرصد معنی

 
 

 

                                                                                                                        نتایج حاصل از آزمون همگرایی مدل پویا                                                                                          :4جدول
 احتمال tآماره  ضرایب متغیرها

GDP 14/4 12/6 444/4* 

EX 36/4 44/5 444/4* 

SL 46/4 32/11 444/4* 

L 14/4 91/9 441/4* 

38/7= DW 34/4 635/4=  65/13 تعدیل شدهF= 

 یقهای تحقمنبع: یافته

 درصد 14و  1 ، 1** و *** معنی داری در سطح به ترتیب  ،* 

واقعی کشاورزی و  داخلی ناخالص تولید میان که شودمی مشخص تابع، تخمین از آمده بدست نتایج به توجه با

همه  به مربوط ضرایب تخمین این در دارد. وجود مثبت متغیرهای مستقل)صادرات و سهم سرمایه گذاری و اشتغال( رابطه

 باشد. مقدار می مدل خوبی برازش دهندهنشان که باشدمی یا  شده تعدیل تعیین باشد. ضریبدار میمتغیرها معنی

درصد از تغییرات، توضیح داده  35کننده این است که حدود باشد. عدد به دست آمده بیان( می35/4تعدیل شده برابر با )

  :گردد می ارائه زیر شکل به اقتصادی رشد شود. تابعمی

 
 

 بیزین -شوارتز (ARDL)روش استفاده با اقتصادی رشد الگوی مدت بلند ضرایب برآورد :3جدول 
 استیودنت(-tاحتمال)آماره  tآماره  ضرایب متغیرها

EX 
61/19 99/5 (443/4()22/1)*** 

SI 
57/6 44/1  (444/4( )16/6)* 

L 
41/7 45/1 444/4(94/1)* 

 های تحقیقمنبع: یافته
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 درصد 14و  1 ، 1** و *** معنی داری در سطح به ترتیب  ،* 
 

 

 

 

 

 

 اقتصادی رشد تابع خطا تصحیح الگوی :6جدول 
 احتمال tآماره  ضرایب متغیرها

dEX 
46/4 476/1 494/4(91/7**) 

dSI 
497/4 471/4 444/4(65/7*) 

dL 
197/4 421/4 491/4(91/7**) 

ECM(-1) 
76/4- 21/9- 441/4* 

DW=  18/2  =13/16F تعدیل شده  =83/1 882 

 های تحقیقمنبع: یافته

 درصد 14و  1 ، 1** و *** معنی داری در سطح به ترتیب  ،* 

 %76دوره  هر در که است معنی بدان عدد است. این آمده ( به دست-76/4فوق ) جدول در خطا تصحیح ضریب

 .شودمی نزدیک خود بلندمدت روند سمت به و شده تعدیل واقعی داخلی ناخالص تولیدGDP در تعادل عدم از

 

 . نتیجه گیری و پیشنهادات3

 و مثبت رابطه اقتصادی رشد گذاری، اشتغال باصادرات، سهم سرمایه میان مطالعه این از حاصل نتایج به توجه با

کردن  وارد برای شرایط صورت این در کند کهمی فراهم کشور برای خارجی ارز ت،صادرا همچنین وجود دارد. داریمعنی

 و شده کارا اندازه با بازارهایی ایجاد سبب شود. صادرات،می رشد تولید به نهایتاً منجر و شده ترآسان ایسرمایه کاالهای

 را تکنیکی تغییرات و سرمایه تشکیل خنر سرعت افزایش همچنین و اقتصاد و مقیاس اندازه در توجهی قابل یک افزایش

 بخش کشاورزی رشد افزایش سبب تبع به که کشور در صادرات افزایش منظور به که شودمی پیشنهاد گردد. لذاسبب می

 در هاییسیاست و فراهم محصوالت صادراتی تولید برای الزم هایانگیزه شد خواهد کشور اقتصادی توسعه و نهایتاً رشد و

 .گردد اتخاذ صادرات تشویق سیاست نظیر تولیدکنندگاناز  حمایت

 طوالنی ایسابقه محصوالت کشاورزی( سایر و دستی کشاورزی)صنایع سنتی محصوالت صادرات در ما کشور

 صنایع در گذاریسرمایه موضوع، این به توجه با است. اهمیت زیادی یزحا کشور غیرنفتی صادرات در نآ جایگاه و داشته

 .باشد می جهانی بازارهای در موفق حضور تداوم جهت کلیدی مهم و عوامل از یکی مواد فرآوری شده، تبدیلی و

 تأمین برای فرعی عنوان منبع به تنها آن به و قرارداشته نفتی تأثیر صادرات تحت کشاورزی محصوالت صادرات

غیرنفتی، خصوصا  صادرات به است بوده نفتی خوب درآمدهای که هاییسال در که معنی این است. به شده ارز نگریسته

 محصوالت برای خاص تجاری تشویقی هایسیاست به توجهیکم رغم نشده است. علی زیادی توجه محصوالت کشاورزی
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نسبتاً  سابقه درمنطقه و کشور استراتژیک موقعیت تر و همچنینمتنوع و محصوالتی متنوع اقلیمی کشاورزی، وجودشرایط

 کشاورزی تولیدات حضور برای را مناسبی ی، وضعیت کشاورز محصوالت از تعدادی صادرات عرصه در ایران حضور طوالنی

در  ایران بازارهای در ترگسترده حضور برای را مناسبی اندازچشم تواندمی چنین امتیازاتی از گیری است. بهره آورده پدید

 .سازد فراهم صادراتی المللیبین بازارهای

 بیشتر استفاده و همچنین ارزی افزوده، ایجاداشتغال، درآمدهای درایجاد ارزش تبدیلی ایعصن و اهمیت نقش به

  .شودپیشنهاد می هافعالیت گونه توسعه این یا و ایجاد و بیشتر توجه لزوم کشاورزی محصوالت از
 

 . فهرست منابع11

 اول، تهران. چاپ تهران، دانشگاه چاپ انتشارات و موسسه ،«نوین رویکردهای و کاربردی سنجی اقتصاد 1

، «سیستمی انباشتگیهم تحییل و تجزیه یک کشاورزی رشد و صادراتی ثباتیبی «(،1945ر: ) محسنی، ح؛ ابریشمی، 7

 .13-67ص ؛64 اقتصادی، تحقیقات مجله

ی و ، مجله علوم و فنون کشاورز«درایران کشاورزی بخش اقتصادی رشد و صادرات بین رابطه»(، 1944اردستانی، ح: ) 9

 .34-22منابع طبیعی، سال شش، شماره سه، صص 

 رشد بر و صادرات گذاریسرمایه کار، نیروی متغیرهای اثر گیریاندازه »(،1945برادران شرکاء،م2 صفاری ن:) 5

 ، فصلنامه دانش کشاورزی ایران، جلد پنجم، شماره یک.«اقتصادی

 (، آمارنامه سازمان جهاد کشاورزی کشور. 1937نام: )بی 1

کنفرانس  اولین مقاالت ، مجموعه«کشور کشاورزی محصوالت رشد بر صادراتی کاالهای رشد تأثیر »( ،1921ا: ) وکلی،ت 6

 .و بلوچستان سیستان ، دانشگاه1، جلد  ایران کشاورزی اقتصاد

کشاورزی ، نشریه اقتصاد و توسعه «ارتباط آنها بررسی به اشتغال و غیرنفتی صادرات»، ) 1923) هرندی، م: جعفری 2

 .745-131، صص 7، شماره 75)علوم و صنایع کشاورزی(، جلد 

ج 4

 اقتصاد تحقیقات ایران: ، کشاورزی بخش اشتغال بر تجاری سازی آزاد تأثیر «(،1943ا: ) جاودان، ع: آبادی، اسفند الیی

 .191-114(، ص 5)7کشاورزی، 

کشاورزی  اقتصاد فصلنامه ،«ایران کشاورزی بخش صادرات بر مؤثر عوامل بررسی» (، 1941ع: ) ص: فرهادی، خلیلیان، 3

 .117-197و توسعه، صص:

های اقتصادی سال توسعه و رشد و بخشکشاورزی صادرات رابطه بررسی»(، 1934راسخ جهرمی، ع: عابدی، ف: ) 14

 .1934 بهار دوم، شماره اول، سال اقتصادی، توسعه و رشد پژوهشهای پژوهشی، علمی ، فصلنامه(«1911-1944)

 سالنامه (،1941ایران ) آمار مالی، مرکز و پولی ملی، هایحساب زمانی سری اطالعات (،1941بودجه، ) و برنامه ازمانس 11

 .آماری
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 اقتصادی، هایبررسی اداره اقتصادی، نماگرهای ایران، اسالمی جمهوری مرکزی سازمان جهاد کشاورزی و بانک بانک 17

 .مختلف سالهای

،  » ایران در کشاورزی تولیدات رشد روند بر قیمتی حمایت های تأثیر سیاست»(، 1944اشراقی، ف: ) ح: سالمی، 19

 .71-2(، ص 96)3توسعه، و کشاورزی اقتصاد فصلنامه

 رشد بر صادرات و گذارییهسرما کار، نیروی متغیرهای اثر گیری اندازه»(، 1945ح.ر: ) ،ءبرادران شرکا م:صفاری، 15

 .71 – 54، صص 92 ، شماره1945 زمستان بازرگانی، نامهپژوهش ،«ترکیبی هایداده از استفاده با اقتصادی

نظرگرفتن  در با گوشت انواع تقاضای بررسی و ایران در خوراکی مواد بندی گروه »(، 1949آ: ) فلسفیان، 11
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