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 چکیده

یاااهی هااه توساا ه  ایاادار هااای ایاالی کشااورها هااه ویاا ه کشااورهای در ضااا  توساا ه دساا در جهاااح ضا اار یزاای اه د د ااه

هاشاد کاه یزای تزنولاوییزی هراراه هاا ضمای محایت هی ا  مای هاشد. محورهای ایلی توسا ه  ایادار رشاد اقتصاادی ومی

ای جها  نیاب هاه توسا ه  ایادار در ساقه منق اه  هاای کاارایاهی هاه توسا ه  ایادار اساتماده اه اساترات یهای دس اه راه

افازوده یان    اس ، هه هرای  جها  در تح یاا ضا ار هاه هررسای ارار اساترات ی جاایگزینی وارداک یهاا  روک ای اره 

 ارو کشاور هاا اساتماده هاای  ارو و شارا استرات ی درونزا یهاا  روک ای اره  افازوده هکاا کشااورهی  هارای اساتاح و

 آح اه ضااکی هاایافتاهای  رداختاه شاده اسا . هار توسا ه  ایادار منق اه 9933- 39هاای  اناب  ای دوره هماانی اه داده

 هاایاساتاح تراامی افازوده اره  در تغییار یاددر 45 هاعا  یان   هکاا افازوده اره  در تغییار دریاد یا  کاه اس 

 59 موجاب منتکاب هاایاساتاح هارای کشااورهی هکاا افازوده اره  در تغییار دریاد یا  که ضالی در، شودمی منتکب

. کاه هاا توجاه هاه هررسای انجاام شاده اساترات ی جاایگزینی شاودمای منتکاب هاایاستاح کب افزوده اره  در تغییر درید

ای و هاا  در سااقه کااب کشااور در جهاا   دسااتیاهی هااه توساا ه ات ی هرتاار هاا  در هکااا منق ااهوارداک هااه عنااواح اسااتر

چنای  هاا هاوده اسا . ها  ایدار قرار دارد که ناشی اه تارجیه اساترات ی وارداک هار اساترات ی توسا ه درونازا توسات دولا 

 قرار دارد. های منتکب در سقحی هاالتری اه کب کشورموف ی  استرات ی توس ه درونزا هرای استاح

 ای،  انب دیتا، ین  ، کشاورهی.استرات ی جایگزینی وارداک، توس ه  ایدار منق هواژگان کلیدی: 
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Abstract 

Nowadays one of the main concerns of countries in the world, especially developing countries 

is achieving to sustainable development. The main pillars of sustainable economic is the 

growth and technological development with environmental protection.  One of the ways to 

achieve sustainable development is use of efficient strategies to achieve sustainable 

development at the regional level. Therefore, this research is analyzing the effects of import 

substitution strategy (with proxy of value added of industrial sector) and endogenous strategy 

(with proxy of value added of agricultural sector) on regional sustainable development in west 

and north- west provinces of Iran by using panel data model during 2000-2014.The findings 

suggest that a percent change in the value added of the industrial sector makes 54 per cent 

change in the value added of selected provinces, while the percentage change in value added 

of the agricultural sector caused a 43 percent change in the value added of the selected 

provinces. According to results, import substitution strategy is dominant strategy to achieve 

sustainable development in regional and overall country, which shows the preference of 

import substitution strategy to endogenous strategy by the government.The success of 

endogenous development strategy for selected provinces of the country is at a higher level. 
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 مقدمه

 شاده تبادیب  الاب هحا  هاه و داشاته وجاود  ایادار توسا ه  یراماوح هیاادی هاایهحا  دوم جهاانی جنا  اه ه د

 در کاه. اسا  هاوده هرخاوردار ایویا ه اهریا  اه یاادراک توسا ه و وارداک جاایگزینی اساترات ی های  ایا  در کاه. اسا 

 .اس  شده یدتاک کشاورهی و ین   همینه در وارداک جایگزینی هر ضا ر مقال ه

 کاار هاه را کشااورهی هکاا هار متزای هایدروح توسا ه اساترات ی اخیار هاایدهاه در آسایایی کشورهای اه ه ضی

 هناد و چای  تایلناد، انادگرفتاه کاار هاه را اساترات ی ایا  کاه کشاورهایی موفاا هااینروناه اه. انادهوده نیز موفا و گرفته

 ماورد ه اتند وارداتای وسای  هااهار دارای کاه کشاورهایی در م راوال وارداک جاایگزی  یانای  ایجااد اساترات ی. ه اتند

. کارد مشااهده هااال جر یا  هاا وسای  کشاورهای در تاواحمای را ایگ اترده هااهار چنای  اه اینروناه. اس  شده واق  توجه

 یان   هکاا گ اتر   ریاا اه کشاور ایا  اقتصاادی رشاد عراده کارد، ذکار هرهیاب تواحمی را مورد ای  در موفا نرونه

 .اس  شدح ین تی فرایند اه کشور ای  آمیز موف ی  گذر دهنده نشاح ای  و اس  شده ایجاد

 هاه توجاه هاا اماا اناد،کارده ذکار اساترات ی ایا  نااموفا نروناه عناواح هاه را ان ابو اه قباب ایراح موارد ه یاری در

 ایاراح در اساترات ی ایا  م ایر در کا ضر  ا  اسا ، گ اترده ماالی منااه  هاه اضتیاا  اساترات ی ایا   یرودح در اینزه

 هاه اساترات ی یا  کاماب اجارای چاوح دیگار  ار  اه .گاردد مای هار ایاراح نمتای درآمد افزایا ی نی 9941 سا  هه عرب

 ارهیااهی شااید شاد، متوقا  عراب 9941 ساا  اواسات در ایاراح در اساترات ی ایا  واداماه دارد نیااه  اوالنی ن ابتا همااح

-محادودی  هاا 13 -9943 هاایساا  در  .9939  روهههااح،ینباشاد منق ای ایاراح در اساترات ی یا ا نتاای  ماورد در دقیا

 توسا ه هرناماه اولای  در. داشا  هراراه هاه را تولیاد شادح درونای و دروح هاه اتزاا ناوعی کاه هود هرراه وارداتی شدید های

 یاادراک توسا ه و وارداک جاایگزینی اه تاکیادی هرناماه ایا  در یان تی توسا ه اساترات ی  31 -9911یان ابو اه ه اد

 تاکیاد نمتای  یار یاادراک گ اتر  هار او  هرناماه مانناد کلای گیاری جها  نیز توس ه چهارم تا دوم هرنامه در. اس  هوده

  .9913 محردی، و هزاهاحیاس  گراهروح استرات ی هه هرنامه گرایا اه نشاح که هود شده

 در تاورم وجاود علا  هاه کشااورهی هکاا در تولیاد هاایهزیناه اافازای روناد هه توجه ها گذشته دهه سه  و  در

 کشااورهاح خریاد قادرک و شاده واقا  هجاوم ماورد شادک هاه کشااورهی هاایف الیا  اقتصاادی  ایاداری ر،کشاو اقتصااد

 همای ، مالزیا  هار دولا  هاایسیاسا  تااریر تحا  م ات یرا کشااورهی هکاا در درآماد تولیاد. اسا  یافتاه کااها

 کشااورهی تولیاد هاایانگیازه دیگار و مناساب هاهارهاای هاودح دساتر  در هاا،نهااده دسترسای یا قاهل گاذاری،قیرا 

  .9911 عزیزی، و  یشرویاس 

 دارناد نیااه یزادیگر کرا  هاه دو هار و هارود  ایا توانادنرای نیاز یان   هکاا کشااورهی هکاا توسا ه هدوح

 هاه منق ای  یار خاود خاودی هاه اقتصاادی توسا ه جریااح در یان تی هکاا هاه کشااورهی هکاا اه منااه  انت ا  اگرچه

 ایا  جاز راهای خاود یان تی -اقتصاادی ساری  توسا ه هارای توسا ه ضاا  در و درآماد کا  کشاورهای رساد،نرای نظار

 .کنادمای ایماا مهرای ن اا خصاو  ایا  در کشااورهی هکاا کنناد، اساتماده خاود امزانااک و منااه  ترامی اه که ندارند

 هنااهرای ، .اسا  توسا ه ضاا  در کشاورهای اه ه ایاری یان تی مانادگی ع اب  مها عاماب خود کشاورهی هکا رشد عدم

 ها  هاه را اقتصاادی مها  هکاا دو ایا  کاه اسا  الهم هراهنا  سیاساتی اتکااذ یان تی، توسا ه و مرتاد رشاد هارای

  .9911  یوسمی،یکند فراه  را هاآح مشترک توس ه موجباک و متصب



 

 توسا ه هار کشااورهی و یان   هاایهکاا در وارداک جاایگزینی ساترات یا ارار هررسای مقال اه ایا  اه هاد  هنااهرای 

 در. هاشادمای  رهای آذرهایجااح و شارقی آذرهایجااح هنجااح،اردهیب، هراداح، کرمانشااه، کردساتاح، اساتاح هما  در  ایادار

 .دارد یامنق ه  ایدار توس ه هر ارری چه وارداک جایگزینی استرات ی که ه تی  سوا  ای  هه  اسخ در ی ض ی  

 

 تحقیق موضوع ادبیات بر مروری

 هاا مارتبت گرفتاه انجاام مقال ااک هررسای هاه ساس  و شاود مای هیااح تح یاا نظاری مباانی اهتادا ق ر  ای  در

 در گرفتاه انجاام مقال ااک هررسای هاه او  هکاا در .گاردد مای ارائاه هکاا دو در کاه شاود مای  رداختاه تح یا مو وع

 .شود می  رداخته کشور داخب در گرفته انجام قال اکم هه دوم هکا در و کشور اه خار 

 نظری های پایه .1

 ممهاومی اقتصاادی رشاد کاه اسا  نهمتاه م الله ایا  در اقتصاادی توسا ه ممهاوم هاا اقتصادی رشد ممهوم تماوک

 را  ویاا فراینادی اقتصاادی توسا ه کاه ضاالی در .اسا  جام اه یا  در تولیاد کلای هاایافزایا کننده هیاح یرفا که اس 

 مباانی گ اتر  هار متزای کاه را تولیادی ظرفیا  و تولیاد هاایافازایا اه ق ار  آح تنهاا جریاح ای  در که دارد نظر در

  .9913  عظیری،یمیدهد قرار عنای  و توجه مورد اس ، مبانی ای  شدح ها دروح و تولید فنی -علری

 .اسا  کرای  دیاده یا  رشاد کاهضاالی در افتاد، مای اتماا  رشاد  دیاده ه تر در که اس  کیمی ای دیده توس ه

-توسا ه میازاح نظار اه کشاور  یشارف  سانجا منظاور هاه یزادیگر هاا کشاورها م ای اه هارای توس ه هودح کیمی وجود ها

 .کنی  م ای ه یزدیگر ها را جوام  در کری هاینشانه هاید یافتگی،

 دیاردور ، آلا  .انادکارده م رفای کشاورها یاافتگیتوسا ه میازاح سانجا هارای متمااوتی م یارهاای اقتصاادداناح

 م راوال کاه کشاور یا  ماردم اقتصاادی اساتانداردهای در  ایادار افازایا را اقتصاادی توسا ه میشایگاح، دانشاگاه اساتاد

 اهقبیاب دیگار ایعاده .اسا  کارده ت ریا  هاشاد،مای فنااوری ههباود و ان اانی و فیزیزای سرمایه موجودی افزایا ها هرراه

 تولیاداک در تناوع و تولیادی هاایظرفیا  افازایا لاوئی  .انادداشاته اشااره سارانه درآماد مادک هلناد افازایا هر یر، می

  .9913  هرزاراح، و فر سلیرییداندمی یافتگیتوس ه نشانه مدک هلند در را جام ه ی 

 

 پایدار توسعه .1-1

 .دارند وجود  ایدار توس ه مورد در مکتل  دیدگاه سه

 و اقتصاادی رشاد  ایادار توسا ه ایالی محاور نامناد،مای گارا هااهار دیادگاه آنارا کاه دیادگاه ایا  در :او  دیادگاه 

 مها  عاماب شاودمای ضایاب فنای و اقتصاادی رشاد نتیجاه در کاه اقتصاادی توانایی دیدگاه، ای  اسا  هر .اس  تزنولویی

 ماورد ناچاار هاه هی ا  محایت ماناده، ع اب تزنولاوییزی نظار اه و ف یار اقتصاادهای در هیارا اسا ، هی ا  محایت ضمی

 .گیردمی قرار تکریب و تجاوه

 سیاسای شارایت در  ایادار توسا ه تح اا شاود،مای نامیاده نیاز جدیاد مارک ی ا  دیادگاه کاه :دوم دیادگاه

 جهااح اقتصاادی سیاسای شارایت تغییار  ایادار توسا ه هاه رسایدح شار یدانادمای مرزا  را یار جهااح ف لای اقتصاادی

  .اس 

 هی ا  محایت ضماظا  هاا تضااد در ماهیتاا را اقتصاادی رشاد نامناد،مای گارا محایت اآنر که سوم دیدگاه سرانجام،

  .9939  روهههاح،یهیندمی هدگیمصر  و تولید رشد کردح محدود را هی   محیت ضمی راه تنها و داندمی



 

 مو اوع عناواح هاه  ایادار توسا ه رویزارد ماردم هنادگی عراومی ساقه کااها و محیقای هی ا   ای اک هروه ها

 هاد  عناواح هاه توسا ه هرناماه و  رضهاا در  ایاداری ایاب .شاد مقار  ملاب سااهماح ساوی اه هی ات  قرح آخر دهه روه

  .9931 ن اد، عار  و سسهوندیهاشدمی م ترر هدفی و اس  تاکید مورد کلی

 "ماا مشاترک آیناده"عناواح تحا  هرونتلناد کری ایوح گازار  در توسا ه و  ایاداری ممهاوم دو ترکیاب هاد 

 شاناخت  رساری  هاه و هی اتی محایت جدیاد د د اه و هاانلوکبسای  نظار ماورد اقتصاادی رشاد های  صاالحهم ایجااد

 هنای و ورمزیااری اه ن اب هاه Becker، 1997یهاود اقتصااد توسا ه هارای ماان ی عناواح هاه رشاد هیوفیزیزی هایمحدودی 

 ایا  رشاد اه ناشای جهااح ساقه در  ایادار توسا ه الگاوی شادح شاناخته رساری  هاه و  دیداری واق  در  .9939، اسدی

 ناخاال  تولیاد مانناد شاخصای هاا انگاراناه سااده هقاور را آح تاواحنرای و هاوده مکتلمای اه اد دارای توس ه که هوده آگاهی

  ایادار، توسا ه در گما  میتاواح .کارد  یادا 9311 دهاه هاه ن اب  تار یچیاده ممهاومی توسا ه دهاه ای  در سنجید، ملی

 توهیا  هایای، اشاتغا  ف ار، کااها مانناد هی اتی محایت و اجترااعی اهادا  ساایر هاه رسایدح هرای اهزاری اقتصادی رشد

 هحا  مایبدی 9311 دهاه اواخار اه ترتیاب ایا  هاه میارود شارار هاه  یاره و  بی ای منااه  مناساب مادیری  عادالناه،

  اسادی، هنای و زیااریورمیگردیاد توسا ه همیناه در جهاانی رساری ماذاکراک وارد هااره و رساری هقاور  ایادار توسا ه

9939.  

 و ... و ان اانی ینیارو ماالی، منااه  اه کاارا و یاحیه وریههاره و اداره ی نای گ اترده ممهاوم در  ایادار توسا ه

 رفا  هارای مناساب تشازیبک و سااختار فنای، امزانااک هزاارگیری هاا کاه اسا  مقلاوو مصار  یالگاو هاه دستیاهی هرای

 م اهاب در هااییضابراه ارئاه م نای هاه  ایادار توسا ه .هاشادمای  اذیرامزااح هکاا ر اای  هقاور آیناده و امروه ن ب نیاه

  بی ای، منااه  نااهودی هرچاوح م اائب هاروه اه هتواناد کاه هاشادمای توسا ه اقتصاادی و اجترااعی کالبدی، فانی، الگوهای

 آیناده و ضاا  ان اانهای هنادگی کیمیا  آمادح  اایی  و عادالتیهای جر یا ، رویاههای افزایا هی تی، هایسامانه تکریب

 هارآورد یادد در کاه توسا ه کاه اسا  یاورک ایا  هاه رودمای کاارهاه  ایدار توس ه هرای که عرومی ت ری  .کند جلوگیری

 خاود نیاههاای نراودح هارآورد جها  در آینادهب ن ا هاایتواناایی هارای تهدیادی اینزاه هادوح اماروه ن اب نیاههای کردح

  .9931 ن اد،عار  و هوندسس اه ن ب هه Isaksson، 2006یهاشند

 :شامب که اس  کرده ارائه  ایدار توس ه هرای را الزاماتی (WCED)توس ه و هی   محیت جهانی کری یوح

 دهد مشارک  تصریراک در را آنها شهرونداح، هرای امنی  تامی  ها که سیاستی نظام ی  وجود. 

 کند اندیشی چاره توس ه وهونینام اه ناشی هایتنا هرای هتواند که اقتصادی نظام ی  وجود. 

 هاشد داشته را خودایبضی ظرفی  که ان قا  قاهب مدیریتی نظام ی  وجود. 

 9931ن اد،عار  و سسهوند اه ن ب هه 9919هارترورک،ی...و.  

 اسا  اعراا  قاهاب جهاانی و ملای محلای، ساقو  در کاه هاشادمای ایچندگاناه ساقو  و اه ااد دارای  ایدار توس ه

 رشاد هار اقتصاادی ه اد .شاود توجاه ساقه ساه هار در اه ااد کلیاه های اتی  ایادار توسا ه هاایهاد  یاافت  عینی  هرای

 منااه  اه ههیناه اساتماده  ریاا اه جام اه و فارد رفااه آح در و شاودمای مرهاو  اقتصاادی  ارامترهاای ساایر و اقتصاادی

 ان ااح، هاا ان ااح راهقاه هاه اجترااعی ه اد .شاودمای تاامی  منااه  عادالناه توهیا  و  بی ای مناه  عادالنه توهی  و  بی ی

 ه اد .دارد توجاه ف رهدایای و م ااواک ان اانی، گاذاریاره  امنیا ، آماوه ، ههداشا ، سابم ، خادماک، هاه دسترسای

 و شاودمای مرهاو  ی ا ب  و ان ااح راهقاه و اکوسی ات  هیولاوییزی، فیزیزای، منااه  ت ویا  و ضماظا  هاه هی   محیت

 و و ا ی  تنظای  خبیاه هقاور و هنادی هودجاه ریازی،هرناماه مشای، خات و ا  و سیاساتگذاری ،قاانوح هاه سیاسای ه د



 

 های  راهقاه هرقاراری هاا کاه نحاوی هاه  ارداهدمای هی اتی محایت و اجترااعی اقتصادی، هایهد  تلمیا هرای الهم شرایت

  .9931 د،ن ا عار  و سسهوند اه ن ب هه UN،2001یشودمی  ذیر امزاح  ایدار توس ه تح ا آنها

 

 ایتوسعه پایدار منطقه .1-2

 کاارهاه جاای یزادیگرهاه آنهاا م نای نزدیزای دلیابهاه  الباا شاهری  ایاداری و توسا ه شاهری  ایاداری ممهوم دو

 اسا  فرآینادی نشاانگر "شاهری  ایاداریتوسا ه" در توسا ه کلراه کاه شاود توجاه هایاد دو ایا  های  ترایز هرای روندمی

  او  در کاه اسا  هاایو ا ی  اه ایمجروعاه "شاهری  ایاداری"در  ایاداری اماا افتادمای ماا ات  ایاداری آح  ی در که

  .9931ن اد، هه ن ب اه سسهوند و عار   9913 هاده، و محردی ل اییی دارد دوام هماح

 وجواماا  شااهرها مااداوم توساا ه کااه تااواح امااروهی توساا ه اه شاازلی عنااواحهااه را شااهری  ایاادار توساا ه هااا   یتاار

  .9931ن اد، هه نا اه سسهوند و عار  Hall ،9339کندیمی ت ری  کند، تضری  را آینده بن  شهر

 هاایظرفیا  کااها ای،ناضیاه و شاهری محایت هاایآلاودگی اه جلاوگیری هاایمو اوع شاهری،  ایادار توسا ه

 شازا  هاردح های  اه و هیااح آور یتوسا ه اه ضرایا  عادم هاا،هاهیافا  اه ضرایا  ملای، و ایناضیاه محلای، محایت تولید

-هرناماه ایا  در دولا  ن اا هاه راهباردی دیادگاهی مثاهاه هاه شاهری  ایادار توسا ه میزناد. مقار  را  نای و ف یار میاح

 توسا ه کنناد. ایجانباههراه ضرایا  شاهری هی ا  محایت اه هایاد هاادولا  اس  م ت د و میدهد ه یاری اهری  ریزیها

 در را شاهر نیاز و ساوخ  مصار  یهمیناه در ن اب و ضراب ماثرر الگاوی هاا،گااه سازون   ایادار الگاوی شاهری،  ایادار

  ایادار توسا ه .میداناد شهرنشایناح لاذک هارای ف ات را شاهر ایجااد هیارا کناد،مای هررسای شاهری یناضیه مراتب سل له

 تان اب هنادگی یا  اه شاهرونداح م ایار ها  آح در کاه اسا  آرماانی و آ  ایاده ن ابتا شاهر ی  ساخت  دنبا  هه شهری

 کاه ایا  ی نای نیمتاد، مکاا ره هاه نیاههایشااح کاردح هارآورده هارای آیناده ن اب هاایتواناایی ه  و شوند هرخوردار خوو

 نیاههاای هتوانناد آح در کاه هاشاد هنادگی سیاسای و فرهنگای اجترااعی، اقتصاادی، شارایت کاردح فاراه  در ضا ار ن اب

هاه ن اب اه 9911  او ،  سایاه ارجرناد و دیتوانبکاکنا تاممی  مقلاوو ضاد در را جام اه افاراد کاب م ناوی و هی اتی

  .9931ن اد، سسهوند و عار 

 

 توسعه هایاستراتژی .1-3

 ناوهده  قارح در اساترات ی ایالی هنیانگاذار کبوهویات  .شاودمای ت ریا  راهبارد م نای هاه فارسای در استرات ی

 در جنا  در ارتاا مادیری  هنار ساترات یا .کنادمای ت ریا  جنا  اهادا  هاه دساتیاهی هارای نیروهاا کاارهرد هنر را آح

 کاه اسا  نحاوی هاه و مزاانی و هماانی نظار اه جنگای هوا یراهاای و هااکشاتی نیروهاا، آراسات  و تادارک جاهجایی همینه

 شاده م نای عراب هارای عراومی ه ای  هرناماه، و  ار  ماانوردهی اساترات ی هرچنای  .شاود منجار  یاروهی هه جن  در

 هاا،هاد  کاه  رضای یاا الگاو اه اسا  عباارک اساترات ی. مشاترک هاد  داشات  و دافارا تراام مشاارک  ی نای. اسا 

 و راه راهباردی تمزار هنااهرای . کنادمای ترکیاب  یوساته ها  هاه کاب یا  قالاب در را عرلیااتی هاایهنجیاره و هاسیاس 

 ه.  دیاد یا  ناه و اسا  فرآیناد یا  هلزاه نی ا  دائرای هاایدساتورال رب اه ایمجروعاه یاا نا اذیر تغییار و راه  رو 

 هرناماه هار در. کنادمای ریازی هرناماه آنهاا هاه یاافت دسا  هارای و گاذاریهاد  را هاااولویا  ی نای نگار،آیناده فرآیندی

-مای ترسای  ای گوناه هاه آیناده و شاوندمای ارهیااهی دقا  هاا خاار  و داخاب محیقی هایمحدودی  و امزاناک استرات ی 

 اه هااضاوهه ساایر در اساترات ی  ار  اماروهه. نی ا  عرلای  یار و خیاالی ر  ا یا  اساا  هر و هاشد تح ا قاهب که شود



 

 منااه  مهیاسااهی و هزاارگیری توسا ه اساترات ی اه منظاور اینجاا در. اسا  یافتاه فاراواح کاارهرد نیز توس ه و اقتصاد جرله

 ایجااد و اجترااعی و فاردی امنیا  هرقاراری امزانااک، و هاافریا  کاردح فاراه  ماردم، توانرندسااهی جام اه، امزانااک و

 و ف ار کااها هرگاانی، هنادگی اساتاندارد و جام اه رفااه ساقه هاردح هااال منظاور هاه ماردم ف اا  مشاارک  هارای انگیزه

 مکتلا  عریاه در کاه اسا  ایگوناه هاه کشاور شاناختیفا  و فنای تاواح ارت اا  و هی اوادی و هیزااری محرومیا ،

 جهاانی اقتصااد در و شاود آمریزاایی و ارو اایی یافتاهتوسا ه هایکشاور  اایها  فرهنگای و سیاسای اجترااعی، اقتصاادی،

  .9911  یوسمی،یهسرداهد رقاه  هه

 نظاراحیااضب مت ادد هاایدیادگاه و مباضا  گ اتر  و ظهاور شااهد دوم جهاانی جنا  اه ه اد دهاه اولای 

 توسا ه اساترات ی دو میااح ایا  در. هاود آح هاه نیاب هاایراه و شادح یان تی اهریا  و  ارورک  یراماوح توسا ه اقتصاد

 شاو . داشاتند اختیاار در گاذاراحسیاسا  عراب و اندیشاه در  ار  هارای هیشاتری میاداح وارداک جاایگزینی و یاادراک

 دوم، جهاانی جنا  اه ه اد جهاانی نااهراهر تلاخ تجاارو و شادح یان تی هارای توسا ه ضاا  در کشاورهای افازوح روه

 اتکااذ هاا توسا ه ضاا  در کشاورهای .داد ساو  گرایاناه دروح اساترات ی اتکااذ ساوی هاه را کشاورها ایا  اه ه ایاری

. نرودناد وارداتای کاالهاای جاایگزی  را خاود داخلای تولیاد وارداک، در محادودی  ایجااد هاا وارداک جاایگزینی اساترات ی

 وسایله هاه داخاب در آنهاا تولیاد و شاده سااخته کاالهاای وارداک اه جلاوگیری هاا یان تی کاالهای مورد در وی ه هه امر ای 

 ایا  توسا ه ضاا  در کشاورهای ا لاب در .گرفا  یاورک داخلای هااهار در ت ا اا گ اتر  هاه اتزاا هاا و شده ایجاد ینای 

 ناوعی و شاد آ ااه نهاایی هاایکااریدسا  هاا مونتاای فرآیناد در یان تی ف الیا  و شاده سااخته قق ااک ورود هاا سیاس 

 ایا  اتکااذ. نراود گاذاری هاد  را ای سارمایه و ای واساقه الهاایکا نهاایی تولیاد  ریاا اه  اایی  هه هاال اه کردح ین تی

 هاه ناوهاد یانای  ایجااد هارای تاب  و م ای  کاالهاای وارداک هنادی ساهریه گررکای، هاایمحادودی  و ا  هاا راهبارد

  .9913محردی، و هزاهاحیاس  هوده هرراه شده وارد قبب که کاالهایی تولید منظور

 :اه عباتند  یاسترات ای  ضامیاح ایلی دالیب

 ایجااد شادح یان تی الهم فرهنا  تادری  هاه تاا کارد شاروع تارسااده ساقو  اه هایاد اهتادا شادح ین تی هرای 

  .شود

 داخلای هااهار  ا  اسا ، کا  هااالتر هزیناه و تار اایی  کیمیا  دلیاب هه ین تی، اولیه تولیداک یدور امزاح چوح 

 .کندمی مهیا را تولید هرای الهم امزاح

 اه عبارتند مکالماح توست شده ارائه دالیب:  

 هاه مرهاو  وارداک اه عظیرای هکاا چاوح اساترات ی، ایا  اجارای ارار در کشااورهی هکا شدح کشیده رکود هه 

 ایا  اجارای نتیجاه شاود،درمای ضرایا  وارداک جاایگزی  یانای  اه اساترات ی ایا  اجارای هارای و اس  ین  

 .شودمی خدماک کاه رویه هی ه ت و شهرنشینی گ تر  موجب استرات ی

 اولیاه ماواد هاه واه اتگی ارار در اره منااه  هاه اساترات ی ایا  کنناده اجارا کشاور مادک  اوالنی شادح واه اته 

  .9939 روهههاح،یخار  هه اقتصادی هیشتر واه تگی و خار  ایسرمایه و ایواسقه وکاالهای

 شاده وایه ایا  اه مت اددی ت ااری  اماروه، هاه اتا گردیاد وارد اقتصاادی ادهیااک در  ایادار توسا ه وایه کاه 9311 دهاه اه

  .9939 روهههاح،یاس 

 یا  در توسا ه ضاا  در کشاورهای آح هاه هیشاتری کشاورهای  یوسات  و جهاانی تجاارک سااهماح شادح هاف اا 

 تجاارک ارتباا  کاه کشاورهایی ی نای ورهیدناد، مباادرک تجااری سااهی آهاد رسااندح انجاام هاه هارای کلای جها  تغییار



 

 خاارجی تجاارک ارتباا  کاه هااییوآح یاادراک توسا ه اساترات ی کردناد ارهیااهی خاود نما  هه را اقتصادی درش و خارجی

 توسا ه اساترات ی کاه ایا  .نرودناد اتکااذ را وارداک جاایگزینی اساترات ی دیدناد، خاود  ارر هاه را اقتصاادی رشاد و

 رشاد منااه  لحاا  اه کشاورها ادیاقتصا شارایت هاه ه اتگی وارداک جانشاینی اساترات ی یاا اسا  تارمناساب یاادراک

  .9931 قدکچی، و علیسوریدارد اقتصادی

 آح، م ایر و ایت رفاه هاایمحادودی  و هااضرایا  اناواع اه اساتماده هاا کشاور وارداک جاایگزینی اساترات ی در

 اساترات ی  ایا اتکااذ علاب اه. نهاد هناا را خاارجی مشااهه کااالی داخلای تولیاد تاواح افازایا تاا کندمی محدود را وارداک

 ت ااد  و ناوهاد یانای  اه ضرایا  توسا ه، ضاا  در کشاورهای در مبادلاه راهقاه تکریاب: کارد اشااره هیار موارد هه تواحمی

  .9931  قدکچی، و علیسوریها رداخ  تراه در

 ضاا  ایا  هاا اناد داشاته تاکیاد اقتصاادی توسا ه در خاارجی تجاارک ن اا هار هرواره توس ه کبسی  هایتلوری

 میااح ایا  در و اسا  گرفتاه قارار انت ااد ماورد هاانلومارک ی ا  و سااختارگرا دانااح اقتصااد ساوی اه ه ضا ها لوریت ای 

 چناد کاارکرد دالیاب اه یزای عناواح هاه کشااورهی محصاوالک و خاام ماواد یادور هاه توسا ه ضاا  در کشاورهای اتزاای

 اقتصااد اه ناشای هاایآسایب و نمتای درآمادهای هاه متزای اقتصااد منظار ایا  اه. اس  داشته قرار مدنظر تجارک ایتوس ه

 هاایاساترات ی ان ابو  یاروهی اه  ایا تاا گردیاده هاعا  ایاراح هرچاوح ایایتوسا ه ضا  در کشورهای در محصولی ت 

 تجاارک سااختار تغییار مو اوع ان ابو اه  ا  توسا ه ساوم هرناماه اه و گاردد واقا  توجه مورد قانوح در وارداک جایگزینی

  .9931  مقلا، ض ینییگرف  قرار توجه ردمو خارجی

 اه و ه اتند قائاب توسا ه روناد در خاارجی تجاارک هارای ایویا ه اهریا  نلوکبسای  و کبسای  دانااح اقتصااد

 تااریکی لحاا  اه کاه م ت دناد رادیزاا  دانااح اقتصااد کاه ضاالی در. هرنادمای ناام اقتصاادی رشاد رشد موتور مثاهه هه آح

  نای، کشاورهای کاه هقاوری شاودمای منجار الرلاب های  ناهراهریهاای تشادید هاه تنهاا خارجی کتجار که اس  شده راه 

  .9931 مقلا، ض ینی اه ن ب هه ،9931 ها یاحقرهیگردندمی ف یرتر ف یر، کشورهای و تر نی

 منااه  ضمای و  اذایی امنیا  تاامی  در هکاا ایا  اهریا  هاه هاتوجاه نیاز کشااورهی هکاا در  ایادار توسا ه

 مصار  ارار در کاه مشازبتی علا  هاه نیاز اخیار هاایساا  در دیگار  ار  اه. اسا  گرفته قرار هیادی تاکید مورد  بی ی

 شاده م قاو  آح هاه هیشاتری توجاه اسا  کارده هاروه  اذایی ماواد رایا  هایرو  و کشاورهی در شیریایی مواد رویه هی

 : شود می  رداخته  ایدار اورهیکش توس ه خصو  در موجود ت اری  اه هرخی هه ذیب در که. اس 

 و ضمای  ریاا اه را آیناده و ف لای هااین اب هنادگی کیمیا  کاه اسا  کشااورهی اه ناوعی  ایادار کشااورهی 

 New southیهکشاد مای ههباود را اسا ، واه اته هاداح ان ااح هنادگی کاه اکولاوییزی فرآینادهای ههباود

wales agri، 1998 9911  عزیزی، و  یشرو اه ن ب هه.  

 دگرگاونی هادای  و  ایاه  بی ای منااه  اه ضماظا  و مادیری  :اه اسا  عباارک  ایادار کشااورهی اه فاائو ی ت ر-

 آیناده و ضا ار هاای ن اب ان اانی نیاههاای م اترر ار اای متضار  کاه راساتایی در نهاادی و تزنولاویی های

  .9911 عزیزی، و  یشرو اه ن ب هه 9933 ماهندرانی،هاهدییهاشد

 تولیاد را ساال  مواد اذایی کناد، مای اساتماده منااه  اه کارآماد یاورک هاه کاه اسا   اتریسی  ایدار کشاورهی 

 یاداقتی،یاسا   ویاا اقتصاادی نظار اه و کناد مای ضمای آتای هااین اب هرای را مناه  و محیت کیمی  نراید،می

  .9911  عزیزی و  یشرو اه ن ب هه 9939



 

 شاامب و شاود مای منجار کشااورهی عرلیااک نمایم تااریراک کااها هاه کاه کشااورهی  ایادار،انواع کشااورهی 

 هاا آح هاه ولای اسا  ارگانیا  کشااورهی و نهااده کا  کشااورهی اکولوییا ، کشااورهی هیولوییا ، کشااورهی

  .9911  عزیزی، و  یشرو اه ن ب هه 9931 کوچزی،یشود نری محدود

 منق اه هار رایتشا هاه توجاه هاا کاه اسا  نبااتی و ضیاوانی تولیاداک تلمی ای سی اتری  ایادار کشااورهی 

 اه ن اب هاه 9931 علاوی،یسااهد مای هارآورده را ان ااح الیاافی و  اذایی نیاههاای  اوالنی مادک در جغرافیاایی

  .9911 عزیزی،  یشرو

 ماادی و ان اانی منااه  اه گیاریههاره هاا کاه دانادمای روشای را  ایادار کشاورهی متحد ملب ساهماح توس ه هرنامه 

 هاه 9931 عرااح،ی ارداهدمای کشااورهی محصاوالک تولیاد هاه هی ا  محایت هار مکارو تاریراک ضداقب ها محلی

  .9911 عزیزی، و  یشرو اه ن ب

 دیگر،یان تی عباارک هاه .دارد اقتصاادی سالقه و واه اتگی م الله هاا م ات یری ارتباا  توسا ه و شادح یان تی

 یان تی. دارد تنگااتنگی و م ات ی  ارتباا  ساوم جهااح کشاورهای هار سالقه هاا و واه اتگی اه شادح رهاا مبح  ها شدح

 و هاوده دینامیا  و  ویاا م اوالتی هراه واه اتگی اه شادح رهاا و شادح واه اتگی دچاار مانادح، ع اب یافت ، توس ه شدح،

 اندیشایسااده دچاار هاامزانی ا  ایا  شاناخ  عادم یاورک در. ه اتند هرخاوردار ها   یچیادهای ه ایار هایمزانی   اه

  .9913  عظیری،یشد خواهی 

 اگار .اسا  موجاود هاایاندیشای سااده اه یزای کشااورهی و یان   ت اهاب نی ا ، یان   م اهاب قاهن  کشاورهی

 ولای گیاردمای قارار کشااورهی م اهاب در یان   کاه اسا   بی ای هاشاد، کارخاناه چناد داشات  ممهاوم هه شدح ین تی

 در یان   و اورهیکشا دیگار هاشاد، هاامزانی ا  و تزنولاویی فرهنا ، سااهماندهی، داشات  ممهاوم هاه شادح ین تی اگر

 ایا  ولای هاشاد، کشااورهی همیناه در کشااورهی ف الیتهاای عراده هکاا اسا  مرزا . هاود نکواهناد یزادیگر م اهاب

  .9913  عظیری،یگویندمی ین تی کشاورهی راآح ایقب  هه که دهد انجام ین تی یورک هه را ف الیتها

 

 شده انجام مطالعات بر مروری

 خارجی مطالعات

 وهاا 9349- 39 دوره در سااختاری تغییار و یان تی رشاد منااه  عناواح تحا    وهشای در  9315یکبساوح

 کاه یان تی نیراه کشاورهای دیگار خاب  هار ترکیاه در کاه اسا  رسایده نتیجاه ایا  هاه ساتانده -داده رو  اه استماده

 وارداک یگزینیجاا مرضلاه ترکیاه اناد،داشاته یاادراک توسا ه سار  هاه وارداک جاایگزینی اساترات ی اه ماوف ی گاذار

  .اس  داشته  والنی

 13 ماالزی :عاماب تجزیاه رو  اه اساتماده هاا یان تی رشاد منااه  عناواح تحا    وهشای در  9333یواضراد هکریا

 گ اتر  یاادراک، توسا ه وارداک، جاایگزینی منبا  چهاار اه ناشای تولیاد رشاد کاه انادرسایده نتیجاه ایا  هاه 9331-

 در کاه انادکارده ت  ای  هکاا دو هاه را خاود مقال اه دوره آنهاا .اسا  هاوده داخلای ت ا اای گ اتر  و واساقه ت ا ای

 ماالزی اقتصااد در خادماک و م ادح هکشاهای در مکصویاا رشاد  الاب منبا  داخلای ت ا اای گ اتر  9331- 19 دوره

 یاادراک توسا ه اه ناشای اساساا سانگی  یانای  و ساب  یانای  کشااورهی، هکشاهای در رشاد دیگار  ر  اه و اس  هوده

  .اس  یادراک توس ه اه ناشی عرده هقور اقتصادی رشد 9319- 13 دوره در و اس 



 

 و تجزیاه: 9314- 9334انادونزی در یان تی رشاد منااه  عناواح تحا    وهشای در  1111یهرمااواح و آکیتاا

 ونگارادر اساترات ی یا  اه ماوف ی گاذار انادونزی گذشاته دهاه ساه در کاه رسایدهاند نتیجاه ایا  هه ستانده -داده تحلیب

 .اس  داشته هرونگرا استرات ی ی  هه

 

 داخلی مطالعات

 یاادراک توسا ه راهبارد: ایاراح یان تی رشاد هررسای عناواح تحا    وهشای در  9931ییاموی و شارکا هارادراح

 گ اتر  کاه انادرسایده نتیجاه ایا  هاه 9941- 31 هماانی هااهه در چناری ماد  شاده ت ادیب فارم اه اساتماده ها ین تی

 جاایگزینی آح اه  ا  و داشاته یان   رشاد هار مثبا  اراری 9911- 31 و 9941- 11 دوره دو هار رد داخلای ت ا اای

 ساه  کرتاری  یان تی یاادراک توسا ه هااالخره و هاوده هرخاوردار یان   هکاا رشاد در هیشاتری ن بی سه  اه وارداک

 در یان تی هکاا رشاد هار یان تی یاادراک توسا ه ارار هرچنای . اسا  داده اختصاا  خاود هه ین   هکا رشد در را

  .اس  هوده مثب  دوره دو هر در وارداک جایگزینی ارر و مثب  دوم دوره در و منمی او  دوره

 تولیاد رشاد در وارداک جاایگزینی راهبارد ن اا تحلیلای هررسای عناواح تحا    وهشای در   9931یمیرهایای

 هاه 9919- 9913و 9949- 9919 و 9951- 9949 هماانی هااهه در  ساتانده -داده رو  اه اساتماده هاایایاراح یان تی

 داخلای ت ا اای گ اتر  هلزاه نباوده، وارداک جاایگزینی ایاراح در یان تی رشاد ایالی عاماب کاه اس  رسیده نتیجه ای 

  .اس  هوده رشد ای  ایلی محرک

 کشاورهای در یان   هکاا رشاد و تجااری گیاری جها  عناواح تحا    وهشای در  9911ی بمای و ققریاری

 میازاح های  م نااداری و مثبا  راهقاه کاه انادرسایده نتیجاه ایا  هاه لج اتی  تااه  یا  اه تمادهاسا هاا توسا ه ضاا  در

 ضاا  در کشاورهای کاه اسا  آح هیاانگر هاایافتاه کلای هقاور. دارد وجاود تجااری گیاریجها  در یان   هکا گ تر 

 جاایگزینی هاایسیاسا  کاه کشاورهایی هاا م ای اه در انادگرفتاه  ایا در را یاادراک توسا ه راهبردهاای کاه ایتوسا ه

 هاداح گیارینتیجاه ایا . آورد خواهاد فاراه  را کشاور شادح یان تی موجبااک ماورری هقاور کنناد مای دنباا  را وارداک

 اقتصااد یا  اه گاذر فرایناد در را اساسای ن اا داخلای تولیاد در یان   هکاا ساه  افزایا که اس  اهری  ضائز جه 

 .دنرایمی ایما یافته توس ه اقتصاد ی  هه سنتی

 هاا و ایاراح در اقتصااد رشاد هاا تجاارک توسا ه راهقاه هررسای عناواح تحا    وهشای در  ،9931یقدکچی و علیسور

 ایا  چاارچوو در واریاان  تجزیاه و آنای ال رابعزا  تواها  روشاهای و  VARیهارداری رگرسایوح خاود رو  اه اساتماده

 آنجاا اه. رسااند نکواهاد مقلاوو نتاای  هاه را ایاراح اقتصااد وارداک جانشاینی اساترات ی کاه اناد رسایده نتیجه ای  هه الگو

 کشااورهی و م اادح و یانای  هاایهکاا افازوده اره  جرا  رشاد هار وارداک رشاد مثبا  تااریر علای، مادلهای نتای  که

 هاه هایاد هنااهرای  کننادمای تاییاد را خادماک هکاا افازوده اره  رشاد هار نمتای یاادراک رشاد مثبا  تاریر  رنی هقور

 یاادراک هاه واه اتگی -1 وارداک هاه واه اتگی -9 هرهاناد، واه اتگی دو اه را ایاراح اقتصااد کاه اندیشاید یاتا ی اساترا

-امزااح ایاراح ماورد در را یاادراک جاایگزینی و وارداک جاایگزینی اساترات ی هرزمااح اتکااذ  یشانهاد نتاای  ایا . نمتای

 هاه واه اتگی دیگار ساوی اه و شاده نمتای ادراکیا جاایگزی  کاارهر یان تی کاالهاای یاادراک ساویی اه تاا ساهدمی  ذیر

 .یاهد کاها وارداک

 ایکارخاناه منااه  در یان تی رشاد منااه  کرای تکرای  عناواح تحا    وهشای در  9931یمحرادی و یوسامی

 نتیجاه ایا  هاه 9934- 11 هماانی هااهه در و اسا  شاده ایاب  سایوکاو توسات کاه چناری ماد  اه اساتماده هاا و ایاراح



 

 رشاد در آح اهریا  اماا اسا  هاوده مثبا  شاده یااد دوره در ایاراح یان تی تولیاد رشاد در یاادراک رت ایا که اندرسیده

 داخلای تولیاداک جاایگزی  وارداک کاه اسا  آح م ناای هاه و هاوده منمای نیاز وارداک جاایگزینی و اسا  نااچیز یان تی

 عاماب مهرتاری  یافتاه ایا  . اسا گرفتاه یاورک هدایای یان   کشاور در شاده یااد دوره در دیگار عباارک هاه اس  شده

 .اس  داده نشاح داخلی  ایات  گ تر  را ین تی تولیداک رشد

  

 تحقیق اجرای روش

 تح ی ااک ناوع اه  تحلیاب و تجزیاه رو  لحاا  اه و کاارهردی تح ی ااک ناوع اه هاد  لحاا  هاه ضا ار مقال اه

 مرکاز ا بعااک  ایگااه  ریاا اه ایاهکاناهکت و اسانادی رو  اه ا بعااک و آماار گاردآوری لحاا  اه و هاشادمای تحلیلای

 3 هارای 9939 الای 9933 دوره  ای  اناب هاایداده یاورک هاه متغیرهاا ا بعااک و آماار. اسا  شاده اساتماده ایراح آمار

 خراسااح و شارالی خراسااح الباره، اساتانهای هجاز کشاور اساتانهای کابیکشاور اساتاح 11 هاا م ای اه در کشاور اساتاح

 .هاشدمی ststa 11 افزارنرم اه استماده ها  ارامترها کری ت و هاشد،می  جنوهی

 هاایداده در. کنای مای مشااهده هماانی دوره یا   ای در را متغیار چناد یاا یا  م اادیر همانی، سری هایداده در

-داده. شاودمای آوری جرا  یز ااح همااح یا  در اینروناه ردوما یاا واضاد چناد هارای متغیار چناد یا ی  م ادیر م ق ی

 و  ا در م ق ای هاایداده هاه مرهاو  ا بعااک ی نای هاشاند،مای هماانییسار و م ق ای هایداده اه ترکیبی تاهلویی های

 چنادی  هارای مشااهداتی شاامب تااهلویی، هاایداده مجروعاه سانجی، اقتصااد و آماار در. شاودمای مشااهده همااح

 تااهلویی هاایداده ماد  یا  ی نای .انادشاده ریآوجرا  مکتلا  هاایهمااح  ای در کاه هاشدمی...   و هنگاه خانوار،یهکا

 ضااوی تااهلویی هاایداده. هاشادمای هماانی دوره T  در مولماه N شاامب کاه اسا  مزااح و همااح در ا بعااتی ضااوی

 در کاه ضاالی در. هاشاندمای کااراتر نتیجاه در و هاوده متغیرهاا میااح تارکا  هرکقای و تارگ اترده تناوع هیشتر، ا بعاک

 اه ترکیبای تااهلویی هاایداده اینزاه هاه توجاه هاا.  کنای مای مشااهده متغیرهاا های  را تریهیا هرکقی همانی، هایسری

 هرآوردهاای نتیجاه در و شاده هیاادی تناوع شادح ا اافه موجاب م ق ای ه اد هاشاد،مای م ق ای و هماانی هاایساری

 اه کااراتری هرآوردهاای هاه منجار کاه یافتاه افازایا NT هاه مشااهداک ت اداد اینجاا . درداد انجاام تاواحمای را م تبرتری

 ایا  هماانی ساری هاایداده در و کارد مشااهده جام اه واریاان  محاسابه در تاواحمای را امار ایا  . شاودمای متغیرهاا

 محاسابه قاهاب یاورک هاه تااهلویی هاایداده در ولای هاشادماییاورک هاه واریاان 

 کاارایی هنااهرای  و هاوده تارکا  تااهلویی هاایداده واریاان   ا  اسا ، اولای ک ر ها ترهزرگ دومی ک ر مکر  چوح. اس 

 و شاودمای گرفتاه نظار در خایای م قا   یا اهتادا تااهلویی، هاایداده تحلیاب و تجزیاه رو ر د.  داشا خواهاد هیشتری

 ت اداد هراهاری ماد  ایا  در .شاودمای هررسای T نظار ماورد هماانی دوره در م قا  N تراامی هارای مرهاو  هاایوی گای

 ماورد هماانی دوره هارای م قا  یا  در کاه داشا  متغیرهاایی تاواحمای چنای ها  و نی ا  الهم م قا  هار در هااداده

  .9939  رناک، اه ن ب هه 1111 نرالو،یهاشند راه  هررسی

 

 :تحقیق مدل ارائه   

 .اس  شده استماده هیر مد  اه تح یا ای  در

U Ln AGHR+2Ln IND+ a1+ a0Ln VAP= a 



 

کاه هاه عناواح متغیار کرای توسا ه  ایادار اساتماده  دهادمای نشااح را هاااساتاح افازوده اه  کاب VAP ماد  ای  در که

هاشاد کاه هاه عناواح متغیار کرای میازاح عرلزارد اساترات ی جاایگزینی مای یان   هکا افزوده اره  IND و شده اس 

اشااد کااه هااه عنااواح متغیاار کراای میاازاح هماای کشاااورهی هکااا افاازوده اره  AGHR ووارداک اسااتماده شااده اساا  

 عرلزرد استرات ی توس ه درونزا استماده شده اس .

 

 (ثابت اثرات پانل و تلفیقی مدل بین انتخاب :لیمر F آزمون)گروه اثرات داری معنی آزمون

 قارار آهماوح ماورد  واضادهایم اا   هاودح نااهرگ  یاا هرگا  اهتادا در کاه اسا  الهم تااهلویی هاایداده رو  در

 در ٰ  کارد اساتماده شاده تجریا  مره ااک ضاداقب رو  اه تاواحمای ساادگی هاه هاشاند هرگا  م ا   که یورتی در. گیرد

 و راها  اراراک داری م نای هیاانگر یامر فار  رد آح در کاه .دارد  ارورک راها  اراراک رو  اه اساتماده یاورک ایا   یر

  .9931 هرزاراح، و محردهادهیهاشدمی راه  ارراک رو  اه استماده

 

 پاگان – بروش آزمون 

 م نای ایا  هاه یامر فر ایه کاه شاود،مای اساتماده  اگااح هارو  آهماوح آماره اه تصادفی ارراک وجود آهموح هرای

  .9931 هرزاراح، و محردهادهیندارد وجود تصادفی ارراک که اس 

 

  هاسمن آزمون

 راها  اراراک رو  کاه داشا  توجاه هایاد دفیتصاا اراراک یاا راها  اراراک رو  هاردح کاار هاه ماورد در گیریتصری  هرای

-نروناه هازرگ ایجام اه یا  اه اگار کاه ضاالی در شاود، گرفتاه نظار در آمااری جام اه کب که دارد کارایی هنگامی م روال

 هررسای هارای هاسار  آهماوح هرچنای . هاود خواهاد کااراتر تصاادفی اراراک رو  شاوند، انتکااو تصاادفی  اور هاه هایی

 .رودمی هزار تصادفی ارراک مد  در تو یحی متغیرهای و خقا  جز هی  هرب تگی وجود

 

 واریانس ناهمسانی آزمون

 هارای. کارد اشااره واریاان  ناهر اانی هحا  هاه تاواحمای هماانی ساری هاایداده مانناد نیاز تااهلویی هاایداده در

 ماد  در. شاودمای هده  تکرای نام یاد و م یاد رگرسایوح ماد  دو اخاب  جرابک های  واریاان  ناهر اانی آهموح انجام

 در کاهضاالی در شاودمای گرفتاه نظار در اخاب  جرابک م ات ب و یز ااح توهیا  فار  یاا واریان  هر انی فر  م ید

 در. هاشادمای   واریاان ناهر اانییم ق ای واضادهای های  اخاب  جرابک واریاان  نباودح یز ااح هار فر  نام ید، مد 

 آمااره اساا  هار وساس  شاده هده تکرای  ماد  دو هار یافتاه ت رای  کمره اا ضاداقب رو  اه اساتماده هاا ه اد مرضلاه

  .9939  رناک،یشودمی  رداخته واریان  ناهر انی فر یه آهموح هه راستنرایی ن ب  آهموح

 

 خودهمبستگی آزمون

 آهماوح ماورد در. دهادمای رخ خقاا جاز  های  هرب اتگی نتیجاه در کاه اسا  مشازلی خودهرب اتگی

  یشانهاد  اناب داده ماورد در را ایسااده خودهرب اتگی آهماوح  1111یوولادری  تااهلویی، یهااداده در خودهرب اتگی

 نتاای  ایا ، هار عابوه. کننادمای تب یا  AR(1) او  مرتباه رگرسایونی خاود فرآیناد اه اخاب  جرابک آح در کاه کندمی

 اساتحزام قاهلیا  اه تااهلویی ایهاداده در وی گای ایا  هاا آهماوح ایا  انجاام کاه دهادمای نشاح  1119یدروکر ساهیشبیه



 

 اخاب  جرابک در او  مرتباه خودهرب اتگی وجاود عادم وولادری ، آهماوح در یامر فر ایه. هاشادمای هرخاوردار مناسبی

 هاوده او  مرتباه هرب اتگی خاود دارای شاده هده تکرای  ماد  یامر، فر ایه رد یاورک در کاه هاشادمی رگرسیوح مد 

  .9931 هرزاراح، و محردهادهیشود هراه  مجددا AR(1) کردح لحا  ها حرگرسیو مد  اس  الهم آح رف  هرای و

 

  مدل نتایج

 هدس  آمده اس :   5الی  9های انجام شده نتای  هه یورک جداو  شراره ها توجه هه هررسی

 های اولیه و تشخیصی مدل برای کل کشورنتایج آزمون -1جدول

 مون هاسمنآز پاگان -آزمون بروش لیمر Fآزمون  نوع آزمون
آزمون خودهمبستگی 

 وولدریج

آزمون ناهمسانی 

 واریانس

 -133299 9112311 9253 1915213 911211 مقدار آماره

P- value 121111 121111 129353 121111 921111 

 وجود خود هرب تگی ارراک تصادفی ارراک تصادفی  انب ارراک راه  مدل
عدم وجود مشزب 

 ناهر انی واریان 

 

 خودهمبستگی مشکل رفع با تصادفی اثرات مدل: انتخابی کل کشور نتایج برآورد مدل -2جدول

 احتمال ضریب برآورد شده متغیر

 1111/1 4594/1 افزوده صنعتلگاریتم ارزش

 1111/1 9315/1 افزوده کشاورزیلگاریتم ارزش

 1111/1 9439/9 عرض از مبدا

 

 های منتخبی استانهای اولیه و تشخیصی برانتایج آزمون -3جدول

 لیمر Fآزمون  نوع آزمون
 -آزمون بروش

 پاگان

آزمون 

 هاسمن

آزمون خودهمبستگی 

 وولدریج
 آزمون ناهمسانی واریانس

مقدار 

 آماره
34253 519294 1231 32133 54219- 

P- value 121111 121111 121951 121111 921111 

 مدل
 انب ارراک 

 راه 
 خود هرب تگیوجود  ارراک راه  ارراک راه 

عدم وجود مشزب ناهر انی 

 واریان 

 

 

 



 

 های منتخب: مدل اثرات ثابت با رفع مشکل خودهمبستگینتایج براورد مدل انتخابی استان -4جدول

 احتمال ضریب برآورد شده متغیر

 1111/1 4514/1 افزوده صنعتلگاریتم ارزش

 1111/1 5991/1 افزوده کشاورزیلگاریتم ارزش

 1111/1 3391/1 داعرض از مب

 

هاشاد کاه هاا ماد   اناب اراراک تصاادفی مایدهاد کاه ماد  مناساب هارای کاب اساتاح  نشااح مای9نتای  جدو ی

هاشاد. لاذا نتاای  ماد  اراراک تصاادفی دارای مشزب واریان  ناهر اانی نرای هاشاد، اماا دارای مشازب خودهرب اتگی مای

  1انتکاااهی کااب اسااتانها در جاادو ی د هاارآورد ماا نتااای    ارائااه شااده اساا .1هااا رفاا  مشاازب خودهرب ااتگی در جاادو ی

 در تغییار دریاد 45 هاعا  یان   هکاا افازوده اره  در تغییار دریاد یا  کشاور کاب درضالا  کاه اسا  آح اه ضاکی

 هارای کشااورهی هکاا افازوده اره  در تغییار دریاد یا  کاه ضاالی در شاود،مای کشاور هاایاستاح ترامی افزوده اره 

 .شودمی کشور هایاستاح ترامی افزوده اره  در درید 93 تغییر هه منجر کشور هایاستاح کب ضال 

هاشاد کاه هاای منتکاب ماد   اناب اراراک راها  مایدهد کاه ماد  مناساب هارای اساتاح  نشاح می9نتای  جدو ی

راها  هاا هاشاد. لاذا نتاای  ماد  اراراک هاشاد، اماا دارای مشازب خودهرب اتگی مایدارای مشزب واریاان  ناهر اانی نرای

 ضااکی  5انتکااهی کاب اساتانها در جادو ی د هارآورد ما نتاای    ارائاه شاده اسا .5رف  مشزب خودهرب تگی در جادو ی

 تغییار دریاد 45 هاعا  یان   هکاا افازوده اره  در تغییار دریاد یا  منتکاب هاایاستاح ضال  هرای  که اس  آح اه

 افازوده اره  در تغییار دریاد یا  منتکاب هاایاساتاح یهارا کاه ضاالی در شاود،مای منتکب هایاستاح افزوده اره  در

 .شودمی منتکب هایاستاح کب افزوده اره  در تغییر درید 59 موجب کشاورهی هکا

 

 گیریبحث و نتیجه

 ضالا  هارای ها  وارداک جاایگزینی اساترات ی  ایادار، توسا ه هاه یاافت  دسا  هارای شاد مشااهده کاه  ورهراح

 چنای ها . اسا  اساترات ی توسا ه درونازا هاوده اه تارهکاا ارار تح یاا ای  هررسی مورد یهااستاح هرای ه  و کشور کب

 کشاور هاایاساتاح کاب ضالا  هاه ن اب  کشاور  اروشارا  و  ارو هاایاساتاح در توسا ه درونازا اساترات ی اررهکشای

ل ااک دیگاراح اساترات ی . هاا توجاه هاه مقاشاودمای مرهاو  هاااساتاح ایا  هاوایی و آو و اقلیری شرایت هه که هوده ترهیا

هااای م الااه ضا اار کااه در انااد در ضااالی کااه هااا توجااه هااه هررساایجااایگزینی وارداک را هاارای ایااراح چنااداح موفااا ندان ااته

ها، هااا در تاارجیه اسااترات ی وارداک هاار اسااترات ی توساا ه دروحسااقه اسااتانی انجااام شااده اساا  هااه دلیااب اولویاا  دولاا 

ها هااوده اساا . در ضااالی کااه هاار اسااا  مبااانی یشااتر اه اسااترات ی توساا ه دروحعرلزاارد اسااترات ی جااایگزینی وارداک ه

شااد، نتااای  توساا ه  ایاادار هیشااتر در توساا ه  ایاادار اگاار اسااترات ی توساا ه دروناازا هااه عنااواح اسااترات ی هرتاار انتکاااو ماای

 گردید.اقتصاد نرایاح می
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