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رابطۀ نيروي كار و سرمايه و رشد بخش كشاورزي ايران در سه دهه
گذشته
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چكيده:
الزمۀ پیشرفت ،رشد متوازن همۀ بخشهای کشاورزی است .بخش کشاورزی نقش مهمی در تولید،
صادرات ،اشتغال و تأمین نیازهای غذايی کشور دارد و توسعه آن حرکت به سمت توسعه پايدار
محسوب می شود .رشد بهینه بخش کشاورزی کمک به دسترسی به مهمترين هدف پیشرفت ،که
استقالل است ،می نمايد .هدف اين مقاله ،بررسی رابطه کمی بین نیروی کار و سرمايه و رشد بخش
کشاورزی در ايران با استفاده از آزمون هم گرايی يوهانسون ،در سه دهه اخیر است .نتايج در سطح
خطای  5درصد نشان میدهند که بین نیروی کار و سرمايه رشد بخش کشاورزی رابطه تعادلی
بلندمدت وجود دارد .به طوریکه ضريب سرمايه و نیروی کار  1/2 . 5555بدست آمده است.
همچنین نتايج تجزيه واريانس نشان داد که اثر تكانههای هر متغیر به تدريج کاهش میيابد و
همزمان سهم ساير متغیرها افزايش میيابد.
واژههاي كليدي :رشد بخش کشاورزی ،ايران ،نیروی کار ،سرمايه ،آزمون يوهانسون
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 -1مقدمه
الزمه پیشرفت ،رشد متوازن همه بخش های کشاورزی می باشد.از ديدگاه اقتصاددانان
توسعه ،بخش کشاورزی در اوايل توسعه اقتصادی بخش غالب بوده و در اقتصاد بعنوان
منبع اصلی تأمین سرمايه برای توسعه اقتصادی بشمار می رود .به همین رو در
کشورهای در حال توسعه مسئله اصلی در اوايل توسعه اقتصادی جذب هر چه بیشتر
سرمايه از بخش کشاورزی به بخش صنعت بوده است .هر چند اين موضوع در اوايل
توسعه اقتصادی امر اجتناب ناپذير به نظر می رسد ،اما دامی که غالب کشورهای در
حال توسعه در آن افتاده اند آنست که در اين راه زياده روی کرده اند .به گونه ای که
در بسیاری از کشورهای در حال توسعه ،عدم توجه به سرمايه گذاری در بخش
کشاورزی سبب گرديد که نقش کشاورزان بعنوان بخش کمک کننده به توسعه
اقتصادی به نقش بازدارنده توسعه اقتصادی تبديل گردد .همین رو از اواخر دهه
 1795بسیاری از کشورهای در حال توسعه به تجديد نظر در سیاست های خود در
رابطه با بخش کشاورزی پرداختند .در ايران نیز هر چند در سال های پس از انقالب
اسالمی تغییراتی در ديدگاه های سیاست گزاران و برنامه ريزان نسبت به بخش
کشاورزی ايجاد گرديده و در برنامه های عمرانی اول و دوم بر محوريت نقش کشاورزی
در توسعه اقتصادی تأکید گرديده ولی در عمل به سبب عدم هماهنگی موجود در
سیاست های اقتصاد کالن و سیاست های بخش کشاورزی نرخ بازدهی سرمايه گذاری
در بخش کشاورزی کمتر از بخش های ديگر اقتصادی بويژه بخش خدمات بوده و
بمین رو تمايل به سرمايه گذاری در بخش کشاورزی روند مطلوبی نداشته و بخش
کشاورزی ،نتوانسته به تقاضای فزاينده ناشی از افزايش جمعیت و درآمد پاسخ گويد (
حكمت.)1972 ،
سرمايه گذاری در بخش کشاورزی ،به دلیل افزايش پیوسته تقاضا برای مواد غذايی و
ديگر محصوالت کشاورزی ،می تواند موجب رشد تولید و اشتغال در اين بخش گردد.
افزودن بر آن ،ارتباط پیشین و پسین اين بخش با ديگر بخش ها به رشد تولید و
اشتغال در بخش های ديگر کمک می کند .بیشتر فعالیت های کشاورزی در مناطق
روستايی انجام می شود .لذا گسترش سرمايه گذاری در بخش کشاورزی می تواند
موجب ايجاد فرصت های شغلی بیشتر در مناطق روستايی و در نتیجه جلوگیری از
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مهاجرت روستائیان به شهرها گردد .رشد باالی جمعیت ،افزايش تقاضای مواد غذايی و
همچنین نیاز روز افزون منابع مختلف به محصوالت کشاورزی ،ايجاد تحولی را در اين
بخش ،به نحوی که بتواند کمیت و تنوع محصوالت کشاورزی را در مدت زمان کوتاه
افزايش دهد ،ضروری جلوه می دهد ( امیرتیموری و همكاران.)1939 ،
عالوه بر سرمايه از آنجا که در میان عوامل تولید بخش کشاورزی عامل نیروی انسانی بعنوان
يک عامل تولید کاال و خدمات از يک سو به طور مستقیم در تولید شرکت می کند و از
سوی ديگر به عنوان يک عامل ذی شعور و هماهنگ کننده و ساير عوامل شناخته شده
است و جايگاه ويژه ای در بین ساير عوامل دارد بايد به اين عامل توجه خاصر مبذول نمود (
خلیلیان و همكاران .)1939 ،با توجه به اينكه بخش کشاورزی يكی از بخش های مهم
اقتصادی کشور است که درصد قابل توجهی از تولید ،اشتغال و صادرات غیر نفتی را تشكیل
می دهد( شاده ابادی و محمودی .)1937 ،بر اين اساس ،هدف اين مطالعه بررسی رابطه
بلند مدت بین توسعه اقتصادی با سرمايه و اشتغال در بخش کشاورزی طی دوره (– 1975
 )1935است.

 -2ادبيات تحقيق
توسعه عالوه بر رشد اقتصادی بر ساير ابعاد نیز مانند کاهش نابرابری و ريشه کن کردن فقر
تأکید دارد .يكی از مشخصه های اصلی توسعه يافتگی رشد اقتصادی است ( خلیلیان و
رحمانی.)1939 ،
در بسیاری از کشورهای توسعه يافته و در حال توسعه ،بخش کشاورزی نقش مهمی در
تولید غذا ،ايجاد اشتغال و مبادالت تجاری دارد .اگر در آغاز دوران صنعتی شدن و بر
اساس تئوری های اولیه توسعه ،بخش کشاورزی به عنوان پله ارتقاء و قربانی رشد اقتصادی
بخش صنعت شناخته شده بود ،اين نگاه در شرايط کنونی در بسیاری از کشورها جايگاه
خود را به رشد و توسعه هماهنگ تمامی بخش های اقتصادی بدون هیچگونه تبعیض
خاصی داده است .قربانی کردن کشاورزی در ايران نیز تا حدود زيادی وجود داشته و با
شروع صنعتی شدن کشور ،توجه سیاستگذاران و سیاستمداران به بخش صنعت بیشتر از
بخش کشاورزی شد .اکثر سرمايه ها و سرمايه گذاری ها از بخش کشاورزی به سمت بخش
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صنعت انتقال يافت و بخش کشاورزی از جريان توسعه بازماند .آثار اين عقب ماندگی به
سرعت به صورت کاهش درآمدهای کشاورزی ،مهاجرت به سمت شهرها و تراکم نیروی کار
مهاجر روستايی ( کشاورزی نبوده) و بدين ترتیب معضلی سترگ بنام بیكاری باال اقتصاد
ايران را در بر گرفت  .در چنین شرايطی بود که تعريف جديدی از جايگاه بخش اقتصادی
کشور صورت پذيرفت و در طول برنامه های توسعه محوريت بخش کشاورزی به عنوان
يكی از اهداف اقتصاد کشور مورد تأکید قرار گرفت ( خالدی و قیقت نژاد.)1933 ،
توسعه اقتصادی با افزايش ظرفیت های تولیدی اعم از ظرفیت های فیزيكی ،انسانی و
اجتماعی همراه است .در ديدگاهی وسیعتر می توان به تغییر نهادهای اجتماعی ،تغییر
نگرش ها و نیز تغییر توا بهره برداری از منابع موجود به صورت مستمر و پويا اشاره داشت.
در اين چارچوب هر روز نوآوری جديدی انجام می شود و ترکیب تولید و سهم نسبی نهاده
ها در فرآيند تولید تغییر می کند .اهداف کلی توسعه يكی افزايش رفاهو ريشه کنی فقر و
ديگری ايجاد اشتغال است .توسعه معموالً با شاخص های  :میزان پیشرفت آموزش و
پرورش  ،افزايش درآمد سرانه ،امید به زندگی ،بهداشت عمومی ،فقرزدايی و میزان دسترسی
به خدمات عمومی ارزيابی می شود .به طور کلی شاخص های کمی اندازه گیری توسعه
اقتصادی در چارچوب زير تعريف می شود:
الف) شاخص درآمد سرانه  :درآمد سرانه از تقسیم درآمد ملی يک کشور به جمعیت آن به
دست می آيد .اين شاخص ساده و قابل ارزيابی در کشورهای مختلف با سطح درآمد سرانه
کشورهای پیشرفته مقايسه می شود .در جديدترين طبقه بندی توسط بانک جهانی
کشورهای با درآمد کمتر از  755دالر در گروه کشورهای با درآمد پايین ،بین – 9575
 753دالر در گروه کشورهای با درا«د متوسط پايین ،بین  9573 – 11115دالر در زمره
کشورهای با درآمد متوسط باال و باالتر از  11113دالر در گروه کشورهای با درآمد باال
جای میگیرند؛ در اين تحقیق از اين شاخص برای محاسبه توسعه اقتصادی استفاده شده
است.
ب) شاخص توسعه انسانی : 9اين شاخص در  1771توسط سازمان ملل متحد معرفی شد و
بر اساس شاخص هاي ی نظیر درآمد سرانه واقعی ،امید به زندگی ،دسترسی به آموزش که
تابعی از نرخ باسوادی بزرگساالن و میانگین سال های به مدرسه رفتن افراد است و ...
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محاسبه می شود .لیكن به دلیل آنكه اطالعات مربوط به اين شاخص برای سال های قبل از
 1771موجود نیست امكان استفاده از اين شاخص در اين تحقیق مقدور نیست.
ج) ساير شاخص ها  :ساير شاخص ها عبارتند از  -1 :نرخ بیكاری ( به عنوان شاخصی برای
هدف اشتغال زايی و دولت ها)؛  -2رشد اقتصادی؛  -9سهم صادرات با تكنولوژی باال در کل
صادرات صنعتی؛  -4امید به زندگی (فتحی و ولی بیگی.)1937 ،
حفاراردستانی ( ،)1935رابطه بین صادرات و رشد اقتصادی بخش کشاورزی در ايران را طی
سال های  1947 – 93بررسی نموده است .نتايج نشان داد که رشد موجودی سرمايه
بخش کشاورزی در بلند مدت منجر به رشد اقتصادی گرديده در حالیكه رشد نیروی کار
شاغل در بخش بلندمدت تأثیر منفی بر رشد اقتصادی بخش داشته است .رشد نیروی کار و
موجودی سرمايه در بلند مدت تأثیر معنی داری بر صاردات بخش نداشته است؛ اما از
عوامل غیر مستقیم موثر بر صاردات بخش کشاورزی در کوتاه مدت محسوب شده اند و
باالخره تغییرات نرخ ارز واقعی در کوتاه مدت و بلندمدت تأثیر معنی داری بر رشد و
صادرات بخش کشاورزی نداشته است.
ترکمانی و باقری ( ،) 1931به بررسی ارتباط سرمايه گذاری خصوصی و دولتی با رشد ارزش
افزوده در بخش کشاورزی طی دوره زمانی  1944 – 1995پرداختند .نتايج به دست آمده
نشان داد که متغیرهای نسبت سرمايه گذاری خصوصی و دولتی به ارزش افزوده و رشد
صادرات بخش کشاورزی بر رشد اين بخش دارای اثر مثبت و متغیرهای رشد واردات
کشاورزی و رشد اشتغال دارای اثر منفی بوده اند .متغیرهای رشد ارزش افزوده بخش
کشاورزی با سرمايه گذاری خصوصی و دولتی ارتباط دو طرفه داشته است.
باللی و خلیلیان ( ،)1932به بررسی نقش سرمايه گذاری در اشتغال بخش کشاورزی با
استفاده از مدل  VARپرداخته و نتايج ايشان نشان داد يک بردار همگرايی يا رابطه
تعادلی درازمدت وجود دارد و رابطه مثبتی بین سرمايه گذاری و اشتغال در بخش
کشاورزی وجود دارد.
اکبری و همكاران ( ،)1932به بررسی تأثیر هزينه های دولت بر ارزش افزوده بخش
کشاورزی طی دوره زمانی  1955 – 1993پرداختند .نتايج نشان داد که هزينه های
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تحقیقات و آموزش دولت و هزينه های عمرانی دولت از مهم ترين عوامل تأثیرگذار بر
ارزش افزوده اين بخش است.
شكوهی و ترکمانی ( ،)1933به بررسی تأثیر سرمايه گذاری در تجهیزات و تحقیقات
کشاورزی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی طی دوره زمانی  1955 – 1934پرداختند .نتايج
به دست آمده نشان داد که با يک درصد افزايش در اشتغال کشاورزی ،ارزش افزوده اين
بخش  5/2درصد کاهش می يابد؛ در حالی که با همین میزان افزايش در مقدار سرمايه
گذاری تحقیقات  ،تجهیزی و غیر تجهیزی در بخش کشاورزی به ترتیب به میزان ، 5/55
 5/1و  5/13درصد بر افزوده اين بخش اضافه می شود.
فالحی و خلیلیان ( ،)1933به بررسی روابط بلند مدت عوامل تولید و ارزش افزوده بخش
کشاورزی طی دوره زمانی  1943 – 1939پرداختند .نتايج به دست آمده نشان داد ضرايب
الگو حاکی از اثر معنی داری و مثبت هر يک از نهاده ها و از جمله انرژی برارزش افزوده
بخش کشاورزی طی دوره مورد مطالعه بوده است .همچنین مقايسه ضرايب کوتاه مدت و
بلند مدت مبین اين مطلب است که اگر چه در بلند مدتع تأثیر نهاده ها از جمله انرژی بر
تولید قابل مالحظه بوده اما در کوتاه مدت اين اثر ناچیز بوده است.
موسوی و همكاران ( ،)1937به بررسی اثر مخارج دولت بر ارزش افزوده بخش کشاورزی
پرداختند .نتايج نشان داد مخارج دولت برارزش افزوده بخش کشاورزی در کوتاه مدت اثر
مثبت دارد .مچنین ،مخارج دولت در بلندمدت و کوتاه مدت بر سرمايه گذاری در بخش
کشاورزی تأثیر مثبت داشته است.
راسخ جهرمی و همكاران ( ،)1975به بررسی رابطه صادرات بخش کشاورزی و رشد و
توسعه اقتصادی طی دوره زمانی  1955 – 1933پرداختند .نتايج به دست آمده نشان
دهنده تأثیر مثبت شاخص صادرات کشاورزی بر شاخص ارزش افزوده اين بخش است.
دهیچی و الچال ،)2553( 4به بررسی الگوی بهره وری و رشد اقتصادی در بخش کشاورزی
کشور تونس طی دوره سال های  1773 – 2555پرداختند .نتايج اين مطالعه حاکی از آن
است که رشد بهره وری در دهه  35و  75در بخش کشاورزی بدلیل رشد اقتصادی در اين
بخش طی مدت مذکور بود.
4

.Dhehibi, B.and, Lachaal,L,2008
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اسكات و همكاران ،)2553( 5با استفاده از داده های  145کشور ،به بررسی اهمیت بررسی
بهره ری کل عوامل تولید بر رشد اقتصادی پرداخته است .نتايج حاکی از آنست که بطور
متوسط  14درصد از رشد تولید ،با رشد بهره وری کل عوامل تولید همراه است.
هال و اسكوبی،) 2553( 3به بررسی نقش تعیین کننده دانش داخلی و خارجی در رشد
ارزش افزوده بخش کشاورزی نیوزيلند طی دوره زمانی  1729 – 2551پرداختند .نتايج
نشان داد که رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی در اين کشور از میزان دانش خارجی بسیار
تأثیر می پذيرد ،و عمده نوآوری های يک اقتصاد بازکوچک نظیر نیوزلند برآمده از سرمايه
گذاری در دانش داخلی نیست بلكه به طور نسبی ،می توان آن را به سرريز دانش از ديگر
کشورها نسبت داده که حوزه خارجی دانش به شمار می رود.
فری و همكاران ،)2553( 9به بررسی شواهدی از تأثیر فعالیت های تحقیق و توسعه بر رشد
ارز ش افزوده و بهره وری بخش کشاورزی آمريكا پراختند .نتايج نشان داد که رشد ارزش
افزوده و بهره وری بخش کشاورزی آمريكا دارای رابطه مثبت و معنی دار با مخارج تحقیق
و توسعه طی دوره مورد بررسی با وقفه چهار تا ده ساله است.

 -3روش تحقيق و تصريح مدل
برای تخمین مدل ابتدا ايستايی متغیرها در چارچوب ديكی فولر تعمیم يافته بررسی می
گردد .شكل کلی مدل به صورت زير کاربردی تر است:
() 1

t  Yt 1  i 1 Yt 1  t Yt  


که در آن؛  Ytسری زمانی مورد نظر  ،عمل گر تفاضل موتبه اول t ،روند خطی و  t
جزء اخالل تصادفی است .تعداد وقفه های مناسب متغیر وابسته در اين آزمون ،به منظور
مناسب سازی جمالت اخالل حاصل از رگرسیون ،را می توان با استفاده از معیارهای
آکائیک ،شوارتز – بیزين و يا حنان – کوئین به دست آورد (راسخ جهرمی و عابدی ،
5

.ScottL.Baier and et al.2005
.Hall and Scobie
7
.Fare et al, 2008
6
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 .)1975در آزمون  ADFفرضیهصفر عبارت است از وجود ريشه واحد و فرضیه آلترناتیو
عبارت از مانايی متغیر می باشد .اگر آماره های محاسبه شده بزرگتر از مقدار بحرانی مک
کینون باشد ،آنگاه فرضیه صفر يا نامانايی متغیر رد می شود ( رضايی و همكاران.)1975 ،
برای بررسی همگرايی از آزمون يوهانسون– جوسیلیوس 3استفاده می شود .در اين روش،
تعیین و برآورد بردارهای همجمعی میان متغیرها با استفاده از ضرايب الگوی خود توضیح
برداری 7میان آن متغیرها صورت میگیرد .فرض بر اين است که داده ها از يک سیستم
خود رگرسیون برداری به صورت زير تولید می شوند:
() 2

Yt  i 1 i Yt i     t


در سیستم فوق  nمعادله وجود دارد و کلیه عناصر  Xtدرون زا هستند  i .ماتريس

ضرايب  ،جزء ثابت  t ،جزء اخالل و  tتعداد مشاهدات است .طول وقفه ها ( )Pبه گونه

ای انتخاب می شود که اطمینان حاصل کنیم جمله اخالل هر معادله يا هر عنصر بردار  t
است .الگوی تصحیح خطای برداری 15متناظر با معادله ( )5-9به صورت زير است:
() 9

Yt  i 1 i Yt i  Yt p   t
1

که در آن  ،عملگر تفاضل مرتبه اول بوده و  و  به صورت زير تعريف می شوند:
() 4

)  j  (I  i 1 i
j

((I  i 1 i )   )5
p

ماتريس  را ماتريس تأثیر گويند که حاوی اطالعات مربوط به روابط بلندمدت است و از
رتبه  می توان اطالعاتی را در مورد روابط بلند مدت بین  Ytها به دست آورد .چنانچه
رتبه ماتريس فوق برابر  rو  r<nباشد r ( .تعداد بردار همگرا است) در آن صورت می توان
نوشت:
8

.Yohanase and Joselius
.Vector Auto Regressive
10
.Vector Error Correction Model
9
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  .

که در آن؛  همان ماتريس حاوی پارامترهای بلندمدت همجمعی و  ماتريس حاوی
بردارهای تصحیح خطا است .ستون های ماتريس  بردارهای همجمعی را تشكیل می
دهند .با داشتن  ماتريس و رتبه آن ( )rمیتوان ماتريس های  و  را محاسبه کرد.
روش يوهانسون – جوسیلیوس ارائه دهنده دو آزمون نسبت راستنمايی برای تشخیص
بردارهای همجمعی است .بدين ترتیب که با رگرسیون های مختلفی که انجام میگیرد،.
ماتريس تأثیر  برآروده شده و ريشه های مشخصه از نظر آماری مخالف صفر هستند که
تعداد مزبور رتبه ماتريس  و نهايتاَ تعداد بردارهای همجمعی را مشخص می کند .آماره
هائی که يوهانسون – جوسیلیوس می سازند عبارتند از آماره آزمون اثر و آماره آزمون
حداکثر مقدار ويژه که در ذيل به آنها اشاره می کنیم:
آماره آزمون اثر:
() 9

r  0,1, 2,3,..., K  1

K
 trace  2In(Q)  Ti r 1 In(1  1µ
)1

آماره آزمون حداکثر مقدار ويژه:
() 9

r  0,1, 2,3,..., K 1

) ·
 max  2In(Q)  T In(1  
r 1

در روابط فوق؛  برآورد ريشه مشخصه حاصل از تخمین ماتريس  و Tتعداد مشاهدات
است .آزمون اثر به بررسی فرضیه صفر می پردازد که تعداد بردارهای همجمعی حداکثر
برابر  rبردار می باشد .فرضیه مقابل بدين صورت است که ،بیش از  rبردار همجمعی وجود
دارد .در سطح اطمینان معین ،اگر کمیت آماره آ زمون از مقدار بحرانی آن بزرگتر باشد
فرضیه صفر رد می شود .آزمون حداکثر مقدار ويژه فرض صفر مبنی بر وجود  rبردار
همجمعی را در مقابل فرض وجود  r+1بردار همجمعی بررسی می کند .در سطح اطمینان
مشخص ،چنانه کمیت محاسبه شده   maxاز مقدار بحرانی آن بیشتر باشد فرضیه صفر رد
می شود (راسخ جهرمی و عابدی .)1975 ،بررسی آثار پويا از شوك های ايجاد شده در الگو،
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با استفاده از روش تجزيه واريانس ،انجام می گیرد .روش تجزيه واريانس ،قدرت نسبی
زنجیره علیت گرنجر يا درجه برون زايی متغیرها را خارج از دوره نمونه ،اندازه گیری می
ک ند .از اين رو تجزيه واريانس را آزمون علیت گرنجر خارج از دوره نیز می نامند .در اين
روش سهم تكانه های وارد شده به متغیرهای مختلف الگو در واريانس خطای پیش بینی
يک متغیر در کوتاه مدت و بلندمدت مشخص می شود .با تجزيه واريانس خطای پیش
بینی ،سهم نوسانات هر متغیر در واکنش به تكانه های وارد شده به الگو تبیین می شود .به
اين ترتیب می توان سهم هر متغیر را در تغییرات متغیرها در طول زمان اندازه گیری نمود.

 -4داد ها و برآورد مدل
داده ها و اطالعات اين تحقیق از روش مطالعه اسنادی ،کتابخانه ای ،گردآوری و استخراج
شده است .تحقیق از نوع تحلیل علی و هدف تحقیق کاربردی است.
از اين رو ،با استفاده از مطالعه کتابخانه ای اسناد و مدارك معتبر دانشگاهی ،نشريات و
مقاالت معتبر و گزارش حساب های ملی بخش کشاورزی (زراعت ،دامپروری ،وشكار،
جنگل داری ،ماهیگیری ،خدمات کشاورزی)،بانک مرکزی ايران و مرکز آمار ايران ،داده ها
طی دوره زمانی  1935 – 1975؛ به قیمت ثابت سال ( )1993استخراج شد و از آزمون
علیت گرنجری برای تعیین جهت علیت بین توسعه اقتصادی بخش کشاورزی ،نیروی کار
( )Lو موجودی سرمايه ( )Kبخش کشاورزی استفاده خواهد شد.
قبل از برآورد مدل ،ابتدا الزم است ايستايی (مانايی) متغیرهای موجودی سرمايه ،نیروی
کارودرآمد سرانه مورد بررسی قرار گیرد .نتايج مربوط به آزمون ايستايی در سطح و تفاضل
مرتبه ی اول برای تمام متغیرها در جداول ( )1و ( )2آورده شده است .نتايج جدول ()1
نشان می دهد که آزمون ديكی فولر تمام متغیرها در سطح ناپايا هستند .در ادامه به بررسی
آزمون ديكی فولر تعمیم يافته در سطح تفاضل مرتبه اول پرداخته شد .همان طور که در
جدول ( )2مشاهده می شود ،تمام متغیرها پس از يكبار تفاضل گیری ساکن می شوند.
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جدول  : 1آزمون ديكی فولر تعمیم يافته سطح متغیرها

روند

عرض از
مبدأ

درجه
پايايی

دارد

ناپايا
ناپايا
ناپايا

نام متغیر

%15

%5

GNP

-2/32

-2/73

آماده
ADF
-5/34

ندارد

K

-2/32

-2/73

-5/551

ندارد

دارد

-1/31

-1/75

-5/19

ندارد

ندارد

L
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جدول  :2نتايج آزمون ديكی فولر تعمیم يافته تفاضل مرتبه اول متغیرها

روند

عرض از
مبدأ

وضعیت سری
زمانی

دارد

)I(1
)I(1
)I(1

نام متغیر

%15

%5

GNP

-2/32

-2/73

آماره
ADF
-5/73

ندارد

K

-2/32

-2/73

-9/59

ندارد

دارد

L

-2/32

-2/73

-5/53

ندارد

دارد

مأخذ  :يافته های تحقیق
نتايج حاصل از تعیین طول وقفه بهینه با توجه به حداقل معیارهای آکائیک ،شوارتز –
بیزين ،حنان کويین و حداکثر مقدار تابع  Log – Likelihoodدر جدول ( )9آورده شده
است:
نتايج حاصل از جدول ( )9نشان می دهد که طول وقفه بر اساس معیارهای آکائیک،
شوارتزبیزين ،و حنان کويین و تابع  ، Log – Likelihoodوقفه يک وقفه بهینه مدل
است.
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جدول  : 3تعیین تعداد وقفه بهینه

وقفه

HQ
9/92

SB
9/31

AIC
9/39

LL
-55/91

5

9/35

9/92

9/32

-55/35

1

9/39

9/73

9/99

-43/73

2

9/75

4/12

9/33

-45/45

9
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برای بررسی رابطه هم جمعی بین متغیرها ،ابتدا با استفاده از دو آماره حداکثر مقدار ويژه و
آزمون اثر وجود و تعداد روابط همجمعی مورد بررسی قرار گرفت؛ در آزمون حداکثر مقدار
ويژه ،ابتدا فرضیه وجود نداشتن رابطه همجمعی در مقابل وجود يک يک رابطه همجمعی،
سپس فرضیه وجود کمتر از يک رابطه همجمعی در مقابل وجود يک يا بیشتر از يک رابطه
آزمون می شود .اگر آماره به دست آمده از مقادير بحرانی بیشتر باشد ،فرضیه مقابل پذيرفته
شده و تعداد بردارهای همجمعی بدست می آيد .طبق جدول ( )4بر اساس حداکثر مقدار
ويژه و آزمون اثر؛ وجود يک رابطه بلند مدت بین متغیرها را نمی توان رد کرد.
جدول  : 4نتايج آزمون جوانسون

فرضیه صفر

فرضیه مقابل

آماره (  trac
)

مقادير بحرانی

آماره(  max
)

مقادير بحرانی

r=0

r=1

52/24

27/97

95/75

21/19

r<=1

r=2

21/99

15/47

19/33

14/23

r=3
r<=2
مأخذ :يافته های تحقیق

9/45

9/34

9/45

9/34

با توجه به جدول فوق و مباحث تئوريک بردارهم انباشته نرمال شده به صورت معادله ()1
می باشد:
() 7

GNP  0 / 55K  1/ 20L

چنانچه نتايج برآورد بردار بلند مدت نشان می دهد ،میزان نیروی کار و سرمايه بخش
کشاورزی ،توسعه اقتصادی را بطور مثبت تحت تأثیر قرار می دهند .تأثیر مثبت اين
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متغیرها به لحاظ آماری کامال معنی دار میباشد و بیانگر اين است که رشد نیروی کار و
سرمايه بخش کشاورزی ،توسعه اقتصادی را در پی خواهد داشت .ضريب متغیر موجودی
سرمايه نشان می دهد که به ازای يک درصد تغییر موجودی سرمايه در بلند مدت ،توسعه
اقتصادی به میزان  55درصد تغییر خواهد کرد .بر همین اساس يک درصد افزايش در
نیروی کار در بلند مدت ،باعث افزايش توسعه اقتصادی به میزان  1/2درصد می شود که در
بلند مدت رابطه مثبت و معنی داری را نشان می دهد.
نمودار های  2 ،1و  9نتايج تجزيه واريانس جولسكی به ترتیب؛ برای متغیرهای توسعه
اقتصادی ،نیروی کار و سرمايه بخش کشاورزی را نشان می دهد .تجزيه واريانس متغیر
توسعه اقتصادی نشان می دهد که در دوره اول  155درصد توضیحات توسعه اقتصادی
توسط خودش صورت می گیرد و سهم متغیرهای ديگر ناچیز است اما با افزايش دوره ،تأثیر
توسعه اقتصادی اندکی افزايش يافته است (نمودار .)1

نمودار . 1تجزيه واريانس چولسكی برای متغیر توسعه اقتصادی

نمودار( ، )2منعكس کننده تجزيه واريانس متغیر نیروی کار را نشان می دهد .مالحظه می
شود که در دوره اول ،همانند متغیرهای ديگر؛ نوسانات توسط تكانه های مربوط به خود
توضیح داده می شود ،اما در افق زمانی بلند مدت سهم متغیرهای ديگری افزايش می يابد.
در اين میان ،سهم متغیر توسعه اقتصادی بیشتر از متغیرهای ديگر است.
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نمودار  .2تجزيه واريانس چولسكی برای متغیر نیروی کار

نتايج بررسی نشان می دهد که با افزايش دوره مورد بررسی ،سهم سرمايه بخش کشاورزی
نیز نقش تكانه های اين بخش کاهش يافته و سهم متغیرها افزايش می يابد .در اين میان
سهم نیروی کار در نوسانات سرمايه بخش کشاورزی از متغیرهای ديگر بیشتر است (نمودار
.)9

نمودار.3تجزيه واريانس چولسكی برای متغیر سرمايه

 -5نتيجه گيري
نتايج بررسی رابطه بلندمدت بین نیروی کار ،سرمايه و توسعه اقتصادی بخش کشاورزی در
ايران ،طی دوره  1935 – 1975نشان می دهد که متغیرها در سطح ايستا نیستند و پس از
تفاضل گیری مرتبه اول پايا می شوند .به عالوه آزمون هم انباشتگی بلند مدت بین متغیرها
بر اساس روش يوهانسن نشان می دهد که بین اين متغیرها رابطه بلند مدت وجود دارد.

چهارمین کنفرانس الگوی اسالمی اریانی پیشرفت؛ پیشرفت اریان؛ گذشته ،حال ،آینده؛

سیام و سیویکم اردتشهبی ماه 4931

نتايج آزمون يوهانسون نشان می دهد که در بلند مدت به ازای يک درصد تغییر در سرمايه
توسعه اقتصادی به میزان  5/55درصد و به ازای يک درصد تغییر در نیروی کار توسعه
اقتصادی به میزان  1/2درصد تغییر می کند .بررسی نتايج کمی تجزيه واريانس متغیرهای
مدل حاکی از اين است که در بلند مدت اثر خود همه متغیرها بر تكانه های خود ،به تدريج
کاهش يافته و سهم متغیرهای ديگر افزايش می يابد.
منابع :
ب-1-کتاب فارسی

ب -2-کتاب انگلیسی
13.Dhehibi,B and Lachaal.L (2006). Productivity and Economic Growth I
Tunisian agriculture : an empirical, IAAE conference. Gold coast, Astralia,
Agust.

ب -9-مقاالت در مجالت
 -1اکبری ،نعمت اهلل ،سامتی ،مرتضی و هاديان ،ولی اهلل ( ،)1932بررسی تأثیر هزينه های دولت
بر ارزش افزوده بخش کشاورزی ،فصلنامنه اقتصاد کشاورزی و توسعه 41 ،و .199 – 42 ،133
 -2امیر تیموری ،سمیه و خلیلیان ،صادق ( ،)1939بررسی عوامل مؤثر بر بهره وری موجودی
سرمايه در بخش کشاورزی ايران ،نشريه اقتصاد کشاورزی و توسعه.59-99 ،13 ،
-9باللی ،حمید و خلیلیان ،صادق ( ،)1932تأثیر سرمايه گذاری بر اشتغال زايی و تقاضای نیروی
کار در بخش کشاورزی ايران ،فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه 41 ،و .119 – 193 ،42
 -4ترکمانی ،جواد و باقری ،مهرداد ( ،)1931بررسی ارتباط سرمايه گذاری خصوصی و دولتی با
رشد ارزش افزوده در بخش کشاورزی ،فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه.1- 24 ،45 ،
 -5خلیلیان ،صادق و رحمانی ،فاطمه ( ،)1939بررسی عوامل موثربهره وری نیروی کار در بخش
کشاورزی ايران ،مجله علوم و صنايع کشاورزی ،ويژه اقتصاد و توسعه کشاورزی.97-37 ،1 ،
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 -3رضايی ،جواد،نادعلی ،محمد و علیزاده ،جواد ( ،)1975بررسی رابطه علی رشد بهره وری کل
عوامل تولید و رشد اقتصادی ،فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی.111-195 ،2 ،
 -9راسخ جهرمی ،عرفانه و عابدی ،فريبا ( ،)1975بررسی رابطه صادرات بخش کشاورزی و رشد و
توسعه اقتصادی سال های ( ،)1955 – 1933فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی،111 ،
.75-2
 -3شاه آبادی ،ابوالفضل و محمودی ،حسین ( ،)1937بررسی رابطه توسعه واسطه های مالی و
ارزش افزوده بخش کشاورزی اقتصاد ايران ،نشريه اقتصاد و توسعه کشاورزی.473-553 ،4 ،
 -7شكوهی ،مريم و ترکمانی ،جواد ( ،) 1933بررسی تأثیر سرمايه گذاری در تجهیزات و تحقیقات
کشاورزی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی ،فصلنامه اقتصاد کشاورزی.459-451 ،9،
 -15فتحی ،سعید و ولی بیگی ،حسن ( ،)1937رويكرد فراتحلیل در بررسی ارتباط توسعه اقتصادی
و بازده سرمايه گذاری بنگاه ها در فناوری اطالعات ،مجله چشم اندازه مديريت بازرگانی-33 ،9 ،
.95
 - 11فالحی ،اسماعیل و خلیلیان ،صادق ،)1933( ،رابطه بلندمدت عوامل تولید و ارزش افزوده
بخش کشاورزی با به کارگیری رهیافت همگرايی ،مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی955 ،13 ،
– .997
 -12موسوی ،نعمت اهلل ،محمدی  ،حمیدو اکبری ،محمد رضا ( ،)1937بررسی اثرات سیاست مالی
بر ارزش افزوده ی بخش های کشاورزی و صنعت در ايران ،فصلنامه تحقیقات اقتصاد کشاورزی،4،
.121 – 194
ب-5-مقاله از کتب مجمعه مقاالت همايش ها
 -1خالدی ،کوهسار و حقیقت نژاد ،انديشه ( ،)1933نقد سیاست افزايش اشتغال در بخش
کشاورزی ايران با تأکید بر برنامه چهارم توسعه ،ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ايران.
ب-3-پايان نامه
 -1حفاراردستانی ،مريم ( ،) 1935بررسی رابطه همگرايی و عیلیت متقابل بین صادرات و رشد
اقتصادی ب خش کشاورزی در ايران ،پايان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران
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ب-9-سايت ها
 -1بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران ،)1995 – 1975( ،حساب های ملی ،اداره حساب های
اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران.

