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  مقدمه
 بـودن  دارا لحـاظ  بـه  اسـت  مطـرح  کشـاورزي  بخـش  در مـا  کشـور  اقتصـاد  در کـه  مباحثی
 لحـاظ  بـه  و بـوده  رداربرخـو  خاصی اهمیت از بخش این توجه قابل هاي ظرفیت و ها قابلیت
 توجـه  شـایان  دارد، صـنایع  از برخـی  اولیـه  مواد تهیه و مردم غذایی مواد تأمین در که نقشی
 بخـش  بـودن  کـارکردي  چند نقش به که است اهمیت حائز بیشتر زمانی موضوع این .است

   .داریم مبذول خاصی توجه کند می ایفا روستایی توسعه تأمین در که تأثیري و کشاورزي
 صـادرات  گسـترش  توسـعه،  چهـارم  برنامـه  اساسـی  هـاي  هدف از یکی اینکه به توجه با

 لـذا  آیند می شمار به غیرنفتی کاالهاي ترین عمده از کشاورزي محصوالت و است غیرنفتی
 و روسـتایی  توسـعه  افـزایش  جهـت  موضوع اهمیت به توجه با است شده سعی مقاله این در

 تجزیـه  مورد را کشاورزي بخش رشد بر رگذاریتأث هايمتغیر روستایی، خانوار رفاه افزایش
 کـه  نقشی بدلیل کشاورزي، بخش صادرات نظر مورد متغیرهاي بین در .دهیم قرار تحلیل و

 میـان  رابطـه  بررسی و است برخوردار اي ویژه اهمیت از دارد نیاز مورد ارزي منابع تأمین در
   .رسد می نظر به ضروري بخش این در رشد و صادرات

 نشـان  کـه  زیادي تجربی و نظري مطالعات توسعه حال در کشورهاي در زمینه همین رد
   .است گرفته صورت است، اقتصادي رشد و صادرات بین ارتباط دهنده
   : کرد اشاره زیر موارد به توان می مطالعات این جمله از

 حـال  رد کشـور  55 بـه  مربـوط  عرضی مقطع يها هداد از استفاده با ،)Tylor,1981( تیلر
 ضریب محاسبه با را صادرات توسعه و اقتصادي رشد بین رابطه ،1960 -77 دوره در توسعه

 دار معنـی  و مثبـت  را متغیـر  دو ایـن  بـین  ارتباط و کرده بررسی فوق متغیر دو بین همبستگی
   .است کرده برآورد

 رشـد  یانم داري معنی رابطه که داد نشان تابع، تخمین و رگرسیون از استفاده با همچنین
GNP رشـد  و گذاري سرمایه کار، نیروي رشد برگیرنده در که اقتصادي، متغیرهاي دیگر و 

   .دارد وجود است، صادرات



  97/  سعه اقتصاديبررسی رابطه صادرات بخش کشاورزي و رشد و تو

  

 تولیـد  و داخـل  بـراي  تولیـد  بخش دو به را اقتصاد کامل محصول ،)Feder, 1982( فدر
 19 ونـه نم دو بـه  مربـوط  زمـانی  سري يها هداد از استفاده با و کرده تفکیک صادرات براي
 رشـد  بررسی به 1964 -73 هاي سال به مربوط توسعه حال در کشورهاي از تایی 31 و تایی

 فرضـیه  این بر کننده تاکید او مطالعه از حاصل نتایج .است پرداخته اقتصاد رشد و صادرات
 اسـت،  صـادراتی  غیـر  بخـش  از بیشـتر  صـادرات  بخش در عوامل نهایی وري بهره که است

   .دهد می نشان مورد هر در را صادرات ضریب بودن دار یمعن و مثبت همچنین
   :فرضیه دو به توجه با )1375( شیخی و مهرگان

 اقتصـادي  رشد برابر در مانعی تجارت )ب و است اقتصادي رشد محرك تجارت )الف
 5 برگیرنـده  در اقتصـادي  الگوي یک از اقتصادي، يها هنظری از استفاده با همچنین و .است

ــه ــد اســتفاده اتحــاد 4 و معادل ــه و کردن ــد بدســت اي معادل ــراي را، آن کــه آوردن  بخــش ب
 صـادرات  رشد که داد نشان تخمین این از آمده بدست نتایج .زدند تخمین ایران کشاورزي

 درآمـدهاي  زیـرا  نـدارد  بخش این اقتصادي رشد روي بر داري معنی تأثیر کشاورزي بخش
 وصنعت خدمات همچون غیرکشاورزي هاي فعالیت جذب اغلب صادرات، از حاصل ارزي

 اقتصـادي  رشـد  بـه  منجـر  نهایـت  در کشـاورزي  بخـش  صـادرات  صـورت  این در .شود می
 هــاي بخــش رشــد بــر داري معنــی و مثبــت تــأثیر و شــد خواهــد غیرکشــاورزي هــاي بخــش

   .گذاشت خواهد غیرکشاورزي
 ريسـ  يهـا  هداد از اسـتفاده  بـا  )Mohammad and Sampath,2000( سـمپات  و محمـد 

 را اقتصـادي  رشـد  و صـادرات  رشـد  بـین  علی رابطه کشور، 97 به مربوط 1960 -92 زمانی
 کشـور  97 از کشـور  29 در کـه  دهـد  مـی  نشـان  تحقیـق  از حاصـل  نتـایج  .انـد  کـرده  بررسی

   .نیست دار معنی ضریب این کشور 12 مورد در ولی داشته مثبت تأثیر GDP روي صادرات
 کمـک  به )1342 -1380( زمانی سري يها هداد از فادهاست با )1382( مقدسی و فرهادي

 بخـش  رشـد  و صـادرات  رونـق  بررسـی  بـه  خطـا  تصحیح مکانیسم و همجمعی يها تکنیک
   .اند پرداخته کشاورزي
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 و دار معنـی  و مثبـت  تـأثیر  کشـاورزي  بخـش  صـادرات  کـه  دهـد  مـی  نشان حاصله نتایج
   .دارد کشاورزي بخش رشد بر دار معنی و منفی تأثیر بخش صادراتی درآمدهاي ثباتی بی

 صـادرات  رابطه بررسی مقاله این از هدف باال، در شده گفته تحقیقات شینهیپ به توجه با
 بـا  منظـور  ایـن  براي .است 1388 تا 1355 دوره طی ایران کشاورزي بخش توسعه و رشد و

 صــادرات شــاخص تـأثیر  خطــا، تصـحیح  الگــوي و همجمعـی  يهــا تکنیـک  از گیــري بهـره 
   .است شده بررسی شده یاد بخش افزوده ارزش شاخص بر ورزيکشا

   تحقیق يها هداد
 بـه  مربوط آمار .است شده استفاده 1388 تا 1355 زمانی سري يها هداد از مدل تخمین براي

 ریال میلیارد برحسب بخش، ناخالص ثابت گذاري سرمایه و کشاورزي بخش افزوده ارزش
 و پـولی  ملـی،  هـاي  حساب آمار زمانی سري اطالعات کتاب از 1376 سال ثابت قیمت به و

 حسـب  بـر  کشـاورزي  بخـش  در شـاغل  کار نیروي به مربوط آمار .است آمده بدست مالی
 ارزش بـه  مربـوط  آمـار  .اسـت  شـده  اسـتخراج  ایـران  آمـار  مرکز آماري سالنامه از نفر هزار

 بانـک  يهـا  همـ ترازنا از )فـرش  صـادرات  منهاي( دالر میلیون حسب بر کشاورزي صادرات
   .است شده استخراج مرکزي

   مدل ارائه و تحقیق روش
 تــابع از اغلــب کشــاورزي بخــش رشــد و کشــاورزي صــادرات میــان رابطــه بررســی بــراي

 کـل  محصـول  فـوق،  تـابع  از اسـتفاده  بـا  )Feder،1982( فـدر  .شـود  مـی  استفاده نئوکالسیک
 و کنـد  می تفکیک )X( صادرات براي تولید و )N( داخل براي تولید بخش دو به را اقتصاد

 و کـار  شـده  داده تخصـیص  عوامـل  از تـابعی  را بخـش  دو از کـدام  هـر  تولید حال عین در
   .گیرد می نظر در سرمایه

 صـادراتی  تولیـدات  حجـم  بـه  غیرصـادراتی  بخـش  تولیـد  کـه  کند می بیان وي همچنین
   .دارد بستگی
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   : پردازد می زیر تابع دو معرفی به خود تحقیق در فدر
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)xL,xK(GX
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   : توابع این در که
N : غیرصادراتی بخش   
X : صادراتی بخش   

Kn و Kx : ها بخش سرمایه موجودي   
Ln و Lx : ها بخش کار نیروي   

  :شکل به ریاضی عملیات انجام و فروض تعدادي گرفتن نظر در از بعد فوق مدل

                         )3                (                  Y I L X
Y Y L X
0 0 0 0    

  .است گرفته قرار استفاده مورد کاربردي مدل عنوان به و شده خالصه
 مدل فوق در

Y
Y0 متغیر رشد نرخ yY  X کـار،  نیـروي  L ،گـذاري  سرمایه I کل، تولید ,

   .دهد می نشان را صادرات
 سـطوح  در زمـانی  سـري  يهـا  هداد از اسـتفاده  بـا  فـدر  دوگانه رشد لگويا و بردار براي

 از گیـري  تفاضل که چرا .دهد می بدست اول مرتبه تفاضل با مقایسه در بهتري نتایج متغیرها
 شـود  مـی  استفاده فدر مدل از حاضر تحقیق در .کند می حذف را بلندمدت اطالعات ها هداد

   .است شده برده بکار آنها لگاریتمی شکل غیرها،مت رشد نرخ جاي به که تفاوت این با
 بـه  کشـاورزي  بخـش  رشـد  و صـادرات  رشـد  بـین  رابطه بررسی براي پیشنهادي الگوي

   :باشد می زیر صورت
)4(                                         t 0 1 t 2 t 3 t tLY LI LI LX               

   : آن در که
Y : 1376 سال ثابت يها قیمت حسببر( کشاورزي بخش افزوده ارزش(  
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I : 1376 سال ثابت قیمتهاي برحسب( کشاورزي بخش ناخالص ثابت سرمایه تشکیل(  
X : 1)دالر میلیون(کشاورزي محصوالت صادرات ارزش   
:L نفر هزار( کشاورزي بخش در شاغل کار نیروي(  
t : معادله اخالل جز   
L : است طبیعی لگاریتم.   

 مسـتلزم  امـر  ایـن  .شـد  خواهـد  زده تخمـین  زمانی سري يها هداد زا استفاده با فوق مدل
 براي .باشد می 2کاذب رگرسیون از جلوگیري منظور به قبول قابل ایستایی يها آزمون انجام

   .است گرفته قرار استفاده مورد 3یافته تعمیم فولر – دیکی آزمون متغیرها، ایستایی بررسی
   : است تر ديکاربر زیر صورت به باال مدل کلی شکل

)5(
ρ

ΔY =α+β +ρY + θΔY +εt t tt-1 t-1i=1
  

Yt نظر، مورد سري  اول مرتبه تفاضل عملگر، t و خطی روند t تصادفی اخالل جزء 
 جمـالت  سـازي  مناسب منظور به آزمون، این در وابسته متغیر مناسب يها هوقف تعداد .است

 – شـوارتز  ،)AIC( یـک ئآکا معیارهـاي  از استفاده با توان می را رگرسیون، از حاصل اخالل
   .آورد دسته ب )HQC( ینئکو - حنان یا و )SBC( بیزین

 ناایسـتا  اقتصـاد  در زمـانی  يهـا  سـري  اغلب که دهد می نشان موجود تجربی يها بررسی
 احتمـال  بـه  متغیرهـا  بـین  روابط تخمین براي معمولی OLS از استفاده صورت در و هستند

 t معمول يها هآمار از استفاده شرایطی چنین در که کرد خواهد بروز کاذب رگرسیون زیاد
  .)185 ص ،1378 نوفرستی،( داد خواهند دست از را الزم اعتبار و بوده کننده گمراه F و

                                                
 

اسـتخراج، و در هـم ضـرب     1355-88براي دوره زمـانی  ) دالر(ارزش صادرات محصوالت کشاورزي و نرخ ارز -1
  . به ریال تبدیل نماییمایم تا   کرده

 

2-Spurous regression 
3- Augmented Dickey- Fuller (ADF)  
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 هـم  رابطـه  داراي Xt , Yt ناایسـتاي  سـري  دو چنانچـه  انـد،  داده نشـان  1گرنجـر  - انگل
tty معادله از OLS روش برآوردهاي به توان می گاهآن باشند جمعی UXY   

 OLS روش بـه   ضـریب  برآورد همجمعی رابطه وجود صورت در که چرا کرد، اطمینان
 .انـد  کـرده  پیشـنهاد  را اي مرحلـه  دو روش یـک  کـار  ایـن  بـراي  و اسـت  سازگار برآوردي

  )1 جلد ،1375 شیخی، و گانمهر(
 بــراي روشــی کــردن فرمولــه بــا 2)1990( ســیلیوس وجــو نیوهانســ و )1988( نیوهانســ

 درسـتنمایی  حـداکثر  روش طریـق  از همجمعـی  بـردار  تعیـین  آن در کـه  برداري، همجمعی
 فـرض  روش ایـن  در .کننـد  رفع را گرنجر – انگل روش نقایص توانستند گیرد، می صورت

   :شوند می تولید زیر صورت به 3 برداري رگرسیونی خود سیستم یک از اه هداد که شود می
ρ

t i t -i t
i=1

Y = φ Y + μ + ε (6)  
 مــاتریس iφ .هســتند درونــزا Xt عناصــر کلیــه و دارد وجــود معادلــه n فــوق سیســتم در

 بـه  )P( هـا  هوقفـ  طـول  .اسـت  مشـاهدات  تعداد t و اخالل جزء t ثابت، جزء  ضرایب،
 عنصـر  هـر  یـا  معادلـه  هـر  اخـالل  جملـه  کنـیم  حاصـل  اطمینان که شود می انتخاب اي گونه
   : است زیر صورت به )6( معادله با متناظر 4برداري خطاي تصحیح الگوي .است tبردار

    
(7)

                                                                 
1

1 tptYitY
p

i itY  



  

   :شوند می تعریف زیر صورت به ,و بوده اول مرتبه تفاضل عملگر  که

)8           (
j P

J i i
i=1 i=1

Γ =-(I- π ) , π=(I- φ )   
  

                                                
 

1-Engele and Granger, 1987 
2- Yohansen and  Joselius 
3- Vevtor Auto Regressive (VAR) 
4- ( VECM ) Vector Error Correction Model 
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 اسـت  بلندمـدت  روابط به مربوط اطالعات حاوي که گویند تأثیر ماتریس را  ماتریس
   .آورد دسته ب هاYt بینکلمه  مدت بلند روابط مورد در را طالعاتیا توان می  رتبه از و

 آن در )اسـت  همگـرا  بـردار  تعـداد  r( باشـد  r < n و r برابـر  فـوق  مـاتریس  رتبه چنانچه
   :نوشت توان می صورت

  .  
ــاتریس همــان  کــه  حــاوي مــاتریس  و همجمعــی بلندمــدت پارامترهــاي حــاوي م

 .دهند می تشکیل را همجمعی بردارهاي  ماتریس يها ستون .است خطا صحیحت بردارهاي
   .کرد محاسبه را  و  يها ماتریس توان می )r( آن ورتبه  ماتریس داشتن با

 تشـخیص  بـراي  راسـتنمایی  نسـبت  آزمون دو دهنده ارائه جوسیلیوس – یوهانسن روش
 .گیـرد  مـی  انجـام  کـه  مختلفـی  يهـا  رگرسیون با که ترتیب بدین .است همجمعی بردارهاي

 کـه  هسـتند  صـفر  مخـالف  آماري نظر از مشخصه يها هوریش شده برآورد )( تأثیر ماتریس
 .کنــد مــی مشــخص را همجمعــی بردارهــاي تعــداد نهایتــاً و  مــاتریس رتبــه مزبــور تعــداد

 مـون آز آمـاره  و اثر آزمون آماره از عبارتند سازند می جوسیلیوس ـ یوهانسن که هائی هآمار
  :کنیم می اشاره آنها به ذیل در که ویژه مقدار حداکثر

   : اثر آزمون آماره
)9(                  

ˆ
 

k
= -2 ln (Q) =-T Ln (1- l ) , r = 0,1,2,3,…,k -1 trace ii= r+1

  
  :ویژه مقدار حداکثر آزمون آماره

)10                       (λ =-2ln (Q) =-TLn (1-λ ) , r =0,1,2,3,…,k-1max r+1
ˆ  

 تعـداد  T و  مـاتریس  تخمـین  از حاصـل  مشخصـه  ریشـه  بـرآورد   فوق روابط در که
    .است مشاهدات

 همجمعـی  بردارهـاي  تعداد که پردازد می )صفر فرضیه( فرضیه این بررسی به اثر آزمون
 بـردار  r از بـیش  کـه،  اسـت  صـورت  بـدین  مقابـل  فرضـیه  .باشـد  مـی  بـردار  r برابـر  حداکثر

 آن بحرانی مقدار از آزمون آماره کمیت اگر معین، اطمینان سطح در .دارد وجود همجمعی
   .شود می رد صفر فرضیه باشد ربزرگت



  103/  سعه اقتصاديبررسی رابطه صادرات بخش کشاورزي و رشد و تو

  

 مقابـل  در را همجمعـی  بـردار  r وجـود  بـر  مبنـی  صفر فرض ویژه مقدار حداکثر آزمون
rوجود فرض  کـه  چنـان  مشـخص،  اطمینـان  سـطح  در .کنـد  می بررسی همجمعی بردار 1+

 فرهـادي ( شود می رد صفر فرضیه باشد بیشتر آن بحرانی مقدار از Max شده محاسبه کمیت
  .)1382 ،و مقدسی

   بحث و نتایج
 نظـر  از متغیرهـا  بررسـی  بـراي  موجـود،  يهـا  هداد به توجه با کاربردي، مدل انتخاب از پس

   .است شده استفاده یافته تعمیم فولر دیکی آزمون از پایایی

    اول تفاضل در و سطح در متغیرها پذیري ساکن بررسی )1( جدول   
 اول تفاضل    سطح  

 وروند مبدأ از عرض مبدأ از عرض   وروند مبدأ از عرض مبدأ از عرض  

 ADF  وقفه  متغیر
 ADF  وقفه  محاسباتی

 ADF  وقفه  متغیر  محاسباتی
 ADF  وقفه  محاسباتی

  محاسباتی
LX 0  1/1-  0  2-  DLX 0  2/3-  0  3/4-  
LI 0  5/0-  2  4/2-  DLI 1  3-  1  9/3-  
LL 1  9/1-  1  7/1-  DLL 0  4-  0  2/5-  
Ly 0  8/0-  0  1/2-  DLy 0  1/5-  0  4/5-  

ADF  
 سطح در جدول

  درصد95اطمینان
9/2-  5/3-   9/2-  5/3-  

 تحقیق محاسبات :ماخذ

 شـده  استفاده یافته تعمیم فولر دیکی آزمون از پذیري ساکن نظر از متغیرها بررسی براي
 در هکـ  دهـد  مـی  نشـان  آزمون این نتایج که است آمده )1( شماره جدول در آن نتایج است
 ایـن  بنـابراین  باشـند  نمـی  سـاکن  روند و مبدأ از عرض و مبدأ از عرض با متغیرها تمام سطح

 بـودن  سـاکن  دهنده نشان نتایج که گرفت صورت متغیرها اول مرتبه تفاضل روي بر آزمون
   .باشد می اول تفاضل در متغیرها
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 سـاختاري  شکسـت  وجود با پذیري ساکن آزمون نبودند ساکن سطح در که متغیرهایی
 شـوکی  متغیرهـا  نبـودن  ساکن دلیل که شد حاصل نتیجه این که گرفت؛ انجام آنها روي بر

   .باشد مین شده وارد مدل به که
 یوهانسـن  روش از توان می بنابراین باشند می I(1) مدل این متغیرهاي تمام که آنجایی از

 جمعی هم روابط تعیین و آزمون به مربوط روش این واقع در .نماییم استفاده جوسیلیوس –
   .دهد می نشان را متغیرها بین مدت بلند روابط و .باشد می زمانی سري متغیرهاي بین

   برداري رگرسیون خود درجه تعیین آزمون نتیجه )2( جدول
 نکوئی حنان بیزین شوارتز یکئآکا  وقفه

0  5/6  76/6  65/6  
1 59/2-  7/1-  29/2-  
2  45/3-  93/1-  9/2-  
3  3-  8/0-  2/2-  
4  14/3-  27/0-  1/2-  

   تحقیق محاسبات :ماخذ

 پردازیم می برداري رگرسیون خود الگوي درجه تعیین به ابتدا در آزمون این انجام براي
 حنـان  و شـوارتزبیزین  آکائیـک،  معیـار  3 هـر  براسـاس  )2( شماره جدول در که همانطور و

 .پـذیرفت  آزمـون  ایـن  دارمقـ  حـداقل  براساس را )2( درجه توان میشود  مشاهده می نکوئی
 اسـتفاده  Eviwes5 افـزار  نـرم  از تخمـین  در کـه  است علت این به آزمون این مقدار حداقل

   .است شده
 و اثـر  آزمـون  براسـاس  جمعـی  هـم  بردارهـاي  تعـداد  تعیـین  بـه  بایـد  درجه تعیین از بعد
 حـداکثر  و اثـر  آزمـون  براسـاس  کنید می مشاهده که همانطور .بپردازیم ویژه مقدار حداکثر

   .نوشت جمعی هم بردار 2 توان می ویژه مقدار
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 جـدول  در شـده  نرمـال  صـورت  بـه  الگـو  متغیرهـاي  براسـاس  همجمعی بردارهاي نتایج
 .است آمده )4( شماره

  همجمعی بردارهاي تعداد تعیین آزمون از حاصل نتایج )3( جدول 
 اثر آزمون ویژه مقدار حداکثر آزمون

H1 H0 
 در جدول آماره

 سطح
  %95اطمینان

 آماره
  محاسباتی

 در جدول آماره
  %95اطمینان سطح

 هآمار
  محاسباتی

1/32 3/38  9/63  3/79  r = 1 r = 0 
8/25  4/27  9/42  4/48  r = 2 r  1 
4/19  8/12  9/25  1/24  r = 3 r  2 
5/12  3/11  5/12  3/11  r = 4 r  3 

  تحقیق محاسبات :ماخذ

  شده نرمال صورت به جمعی هم بردارهاي تخمین نتایج )4( دولج
 LI LX LL  متغیر

  38/0  95/0  06/1  اول بردار
  -84/0  28/1  34/1 دوم بردار

  تحقیق محاسبات :ماخذ

 روش از کنـیم  انتخاب را بردار ترین مناسب بتوانیم موجود بردارهاي بین از که این براي
 روي بـر  را اصـلی  غیـر مت و بـردار  دو منظـور  بدین کنیم می استفاده بروك اسکویی، بهمنی،

 تـر  نزدیک اصلی متغیر به اول بردار شود می مشاهده که همانطور کنیم می رسم نمودار یک
   .)1نمودار ( کند می بیان بهتر را واقعی دنیاي بردار این حقیقت در و است
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8.8

9.2

9.6

10.0

10.4

10.8

11.2

1345 1350 1355 1360 1365 1370 1375 1380 1385

LY LY1 LY2
 

  )1(نمودار

 سـه  هکـ  اسـت  نکتـه  ایـن  بیانگر الگو از حاصل نتایج .شود می پذیرفته بردار این بنابراین
 صــادرات ارزش( LX ،)کشــاورزي بخــش ناخــالص ثابــت ســرمایه تشــکیل( LIمتغیــر

 ارزش( Ly روي بـر  )کشـاورزي  بخـش  در شاغل کار نیروي( LL و کشاورزي محصوالت
 سـه  ایـن  از یـک  هـر  افـزایش  دیگر عبارت به .دارند مستقیم تأثیر )کشاورزي بخش افزوده
   شود می کشاورزي بخش افزوده ارزش افزایش موجب عامل

   برداري خطاي تصحیح الگوي کمک به تخمین نتایج )5( جدول
 C D(LX) D(LI) D(LL) ECM(-1)  متغیر

  -53/0  -018/0  025/0  -008/0  05/0  ضریب
  -t 1/5  2/4-  9/2  2/2  1/3 آماره

D.W = 1/93                                R2 = 0/89  
  تحقیق محاسبات :ماخذ

 

  



  107/  سعه اقتصاديبررسی رابطه صادرات بخش کشاورزي و رشد و تو

  

 تخمـین  نیز خطا تصحیح معادله متغیرها، بین مدت بلند رابطه برآورد زا بعد مقاله این در
 و دار معنـی  خطـا  تصـحیح  ضریب و شده آورده )5( شماره جدول در تخمین نتایج .شد زده

 بـدین  و باشـد  مـی  -53/0 معـادل  ضریب این مقدار .است )منفی( انتظار مورد عالمت داراي
 تعدیل تعادل عدم این از درصد 53 سال هر رد شود وارد مدل به شوکی اگر که است معنی

 گرفته صورت برداري خطاي تصحیح الگوي کمک به که مدتی کوتاه وردآبر در .شود می
 بخـش  کار نیروي و صادرات ارزش مدت کوتاه در که دهد می نشان را موضوع این است،

 بـا  اتیمنافـ  هـیچ  مطلـب  ایـن  دارد، بخـش  ایـن  افزوده ارزش روي بر کاهشی اثر کشاورزي
 ممکـن  زیرا ندارد، کشاورزي بخش افزوده ارزش روي بر مدت بلند در آنها افزایشی رابطه
  .باشد متفاوت مدت بلند و مدت کوتاه در متغیرها رفتار است

   پیشنهادات ارائه و گیري نتیجه
 روسـتایی  جامعه توسعه و شدن جهانی درامر کشاورزي بخش نقش و جایگاه اهمیت بدلیل

 رشـد  و گسـترش  بـه  توجـه  ضـرورت  کشور، غذایی مواد تأمین و روستائیان فاهر افزایش و
   .رسد می نظر به مهم پیش از بیش کشاورزي بخش

 کشاورزي، بخش رشد بر موثر و مهم عوامل کردن مشخص جهت حاضر تحقیق در لذا
 میـزان  سـنجی  اقتصـاد  جدیـد  يهـا  تکنیـک  از گیـري  بهـره  و عرضـه  طـرف  مـدل  تصریح با

  .شد برآورد عددي نظر از عوامل، از کدام هر يتأثیرگذار
 محصـوالت  صـادرات  ارزش شامل کشاورزي بخش افزوده ارزش رشد بر موثر عوامل

ــروي کشــاورزي، ــاغل کــار نی ــاورزي بخــش در ش ــت ســرمایه و کش ــش ناخــالص ثاب  بخ
 بخـش  افـزوده  ارزش بـر  دار معنـی  و مثبـت  تـأثیر  عوامـل  ایـن  سـه  هر .باشند می کشاورزي،

   .دارند يکشاورز
 ارزش بـر  کشـاورزي  بخـش  ناخـالص  ثابت سرمایه تأثیر آمده دسته ب نتایج به توجه با

   .است بیشتر دیگر عامل دو از بخش این افزوده
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   .گردد می ارائه زیر پیشنهادات باال در شده عنوان مطالب به استناد با
 بخـش،  ایـن  ودهافـز  ارزش بـر  کشاورزي محصوالت صادرات مالحظه قابل تأثیر بدلیل -1

 و جهـانی  تجـارت  گسـترش  صـادراتی،  موانـع  رفـع  مناسب، تشویقی يها سیاست اتخاذ
 بـه  را بخـش  اقتصـادي  رشـد  آن تبع به و صادرات رشد تواند می اي منطقه يها همکاري

   .باشد داشته دنبال
 این افزوده ارزش بر کشاورزي بخش ناخالص ثابت گذاري سرمایه مستقیم تأثیر دلیل به -2

 گـذاري  سرمایه افزایش لذا .شود می توصیه بانکی اعتبارات افزایش سیاست اتخاذ خشب
 افـزایش  و تولید افزایش به منجر کشاورزي جمله از کشور اقتصادي هاي ساخت زیر در

 جهـانی  بازارهـاي  بـه  را تولیـد  مـازاد  تـوانیم  می نتیجه در شده، بخش این افزوده ارزش
   .شویم کشاورزي حصوالتم صادرات رشد باعث و کرده صادر
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 کشـاورزي  کاالهـاي  صـادرات  رابطـه  بررسی ؛)1379( م، حفاراردستانی، ص، خلیلیان، -8
 هشـتم،  سـال  توسـعه،  و کشـاورزي  اقتصـاد  ،)1375-1357( ایـران  در کشـاورزي  بخش
   .92-102صفحات ،32 شماره
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 مـالی،  و پـولی  ملی، هاي حساب زمانی سري اطالعات ،)1385( بودجه، و برنامه سازمان -9
   .آماري  سالنامه ،) 1385( ایران آمار مرکز

 صــادراتی درآمــدهاي ثبــاتی بــی و صــادرات تــأثیر ارزیــابی ،)1381( خ، ع، صـمدي،  -10
 -74 ( ایـران  موردي مطالعه : ها بخش این اقتصادي رشد بر اقتصادي مختلف يها بخش
   .113 -127صفحات ،38 شماره توسعه، و کشاورزي اقتصاد فصلنامه ،)1347

بررســـی تـــاثیر تحـــوالت «، )1390(فــدائی خوراســـگانی، مهـــدي و نیـــري، ســـمیه،   -11
الگـوي خـود رگرسـیون بــا    (هـاي منتخـب فرهنگـی بـر  رشــد اقتصـادي در ایـران        شـاخص 

هاي رشد و توسـعه اقتصـادي، سـال اول،     ، فصلنامه پژوهش»)ARDLهاي توزیع شده  وقفه
 .133-161صص شماره اول، 

 اقتصـاد  کشـاورزي،  بخـش  رشـد  و صـادرات  رونـق  ،)1382( ر، مقدسی، ع، فرهادي، -12
  . وتوسعه کشاورزي

مطالعــه رابطــه « ،)1390(فطــرس، محمــد حســن و غفــاري، هــادي و شــهبازي، آزاده،   -13
هاي رشـد   ، فصلنامه پژوهش»آلودگی هوا و رشد اقتصادي کشورهاي صادر کننده نفت

 .59-79ادي، سال اول، شماره اول، صص و توسعه اقتص

هـاي   ارزیـابی تـاثیر درجـه تمرکـز و هزینـه     «، )1390(فالحی، فیروز و دهقـانی، علـی،    -14
، فصـلنامه  »)هاي تابلویی پویا رهیافت داده(تبلیغات بر سودآوري در بخش صنعت ایران 

 .9-31هاي رشد و توسعه اقتصادي، سال اول، شماره اول، صص  پژوهش

تأثیر متغیرهاي پولی بر رشد اقتصادي در ایـران بـا رویکـرد    «، )1390(شکري، محمد، ل -15
هاي رشد و توسعه اقتصادي، سال اول، شماره اول، صص  ، فصلنامه پژوهش»گرایان پول
107-79. 

، )1390(پــور، ســیاب،  محمــدزاده، پرویــز و بهبــودي، داود و فشــاري، مجیــد و ممــی  -16
ــابع تقاضــاي خــارجی « ــران   تخمــین ت ، فصــلنامه »)TVPرهیافــت(کــل گردشــگري ای

 .107-133هاي رشد و توسعه اقتصادي، سال اول، شماره اول، صص  پژوهش

  



  111/  سعه اقتصاديبررسی رابطه صادرات بخش کشاورزي و رشد و تو

  

 رشـد  بـر  کشاورزي محصوالت صادرات اثر سنجش ،)1375( ع، شیخی، ن، مهرگان، -17
 ،)1 جلـد ( ایـران  کشـاورزي  اقتصـاد  کنفـرانس  اولین مقاالت مجموعه ایران، کشاورزي

   .بلوچستان و سیستان دانشگاه
 خـدمات  موسسـه  سـنجی،  اقتصـاد  در همجمعـی  و واحـد  ریشـه  ، )1378( م، نوفرستی، -18

  .185 ص تهران، اول، چاپ رسا، فرهنگی
 بـین  )تعـادلی ( بلندمدت رابطه بررسی ،)1376( داریوش، حسنوند، و کامبیز رکیانی،بهژ -19

 پژوهشـنامه  فصـلنامه  همگرایـی،  روشـهاي  از اسـتفاده  بـا  واردات تقاضاي تابع متغیرهاي
  .29-48 صفحات ،4شماره بازرگانی،
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