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 تاثیر ارزش افزوده زیربخش های کشاورزی بر رشد اقتصادی ایران
 2، فاطمه فتحی1*فاطمه گروسیان

 
 چكیده

از نظر هدف،  روش پژوهش انجام شد. رانیا یبر رشد اقتصاد یکشاورز یها ربخشیارزش افزوده ز ریتاثپژوهش حاضر با هدف بررسی 
برای نیل به هدف . بود کتابخانه ایتوصیفی و از نوع  هادهحاظ روش گردآوری داو از ل یکم یقتحق یککاربردی، بر حسب نوع داده ها، 

در قالب مدل رگرسیونی با  2531تا  2531طی بازه سال های  رانیا یبر رشد اقتصاد یکشاورز یها ربخشیارزش افزوده ز ریتاثپژوهش 
ان و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بودند که با مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری کشور ایر ARDLوقفه های توزیعی یا 

استفاده از روش نمونه گیری تمام شماری به روش کتابخانه ای گردآوری گردید. مانایی متغیرها به وسیله آزمون دیکی فولر تعمیم یافته 
تفاضل گیری ایستا گردید. در نهایت تجزیه و انجام گرفت که نتایج حاصله نشان داد تنها یک متغیر در سطح ایستا نیست که البته با یکبار 

در کوتاه مدت و بلند مدت نشان داد که تمامی زیربخش های کشاورزی به جزء زیربخش شیالت  ARDLتحلیل داده ها به وسیله مدل 
گذار نمی باشد اما در بر رشد اقتصادی تاثیرگذار است. البته بایستی بیان نمود که زیربخش شیالت در کوتاه مدت بر رشد اقتصادی تاثیر

 بلندمدت تاثیر معناداری بر رشد اقتصادی کشور دارد.

 

 مدل های رگرسیونی با وقفه توزیعیکشاورزی، ارزش افزوده، رشد اقتصادی، واژه های کلیدی: 
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 مقدمه

یک  درصد ارزش صادرات غیرنفتی، حدود 93درصد تولید ناخالص داخلی،  11، 1931بخش کشاورزی در سال 

درصد نیاز مواد  38درصد نیازهای غذایی جامعه و تأمین  18(، تأمین نزدیک به 1933پنجم اشتغال )بانک مرکزی، 

 ( را بر عهده داشته است. 1933بانک کشاورزی، اولیه صنایع تبدیلی کشاورزی )

 13222از روندی صعودی داشته به طوری که  1932-31ارزش افزوده ی کل بخش کشاورزی در طول دوره ی 

رسیده است. سهم ارزش افزوده کشاورزی  1931میلیارد ریال در سال  129321به رقم  1932میلیارد ریال در سال 

 افزایش یافته. 1931درصد در سال  93به  1932درصد در سال  1/1در تولید ناخالص داخلی از 

دهد که متوسط سهم ها نشان میادههای انجام شده در بخش کشاورزی، آمار و دگذاریدر مورد میزان سرمایه

درصد بوده که در مقایسه با  3.1، برابر با 1932-31گذاری کل دوره ی تشکیل سرمایه ی بخش کشاورزی از سرمایه

های اقتصادی، پایین ترین سهم بوده است. با وجود آن که سهم ارزش افزوده بخش صنعت و معدن و سایر بخش

بوده )یعنی سهم بخش کشاورزی بیشتر است(، ولی سهم  1/12و  6/12ی، به ترتیب کشاورزی از تولید ناخالص داخل

درصد، یعنی سه برابر بخش  83/13گذاری کل طی همین دوره تشکیل سرمایه بخش صنعت و معدن از سرمایه

 گذاری طی دهه اخیر منفیگذاری بخش کشاورزی از کل سرمایهکشاورزی بوده است. میانگین رشد سهم سرمایه

 1931درصد در برنامه ششم و در سال  -1/1درصد در برنامه پنجم به  -33/8بوده، به طوری که میزان این رشد از 

 درصد بوده است.  -1نیز میزان آن حدود 

بطوریکه این سیاست ها در انتها به تولید  کشاورزی اثر گذار است ها و اقدامات دولت بر بخشمجموعه سیاست

توان به دو بخش می ها راهای اعمال شده از سوی دولتدر یک دیدگاه کلی سیاست شوند. ناخالص داخلی ختم می

 .(Acha, 2812) تقسیم کرد

 های مختلف اقتصادی قائل نشده و بدون توجه به اثر آن در بخشپولی که تمایزی میان بخش هایسیاست .1

 .آیندکشاورزی، به اجرا در می

اقتصادی تفاوت قائل شده و اثرات ویژه بر بخش کشاورزی دارد.  مختلف هایهایی که بین بخشسیاست  .2

  :شوندتر به دو بخش تفکیک میبندی جزئیتقسیم ها دراین سیاست

قیمت هر  هایی است که به طورمستقیم برانگیزه تولید محصوالت کشاورزی و برسیاست:های مستقیمالف ـ سیاست

 قیمتی( هایارند. )سیاستهای کشاورزی اثر دیک از محصوالت و نهاده

شود که اثر غیرمستقیم بر قیمت محصوالت و هایی میگروه از سیاست شامل آن:های غیرمستقیمسیاست -ب

شود می ها مربوطهایی که به نظام بازرگانی و پرداختتوان از سیاستدارند. از این دسته می های کشاورزینهاده

کاالهای کشاورزی، مالیات بر سود،  زی، حقوق و عوارض گمرك بر وارداتمانند مالیات بر صادرات محصوالت کشاور

های دیگری نیز وجود دارند که بستر مناسب سیاست.نام برد اعتباری، انواع قوانین و تسهیالت زیربنایی سیاست
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ارتباطات،  ها،راه های زیربنایی، توسعهگذاریسازند که شامل سرمایهها فراهم میبه انگیزه کشاورزان واکنش برای را

هایی که به طور مستقیم بر سیاست باشند. عالوه برها و تامین خدمات آموزشی و بهداشتی در روستا مینیروگاه

اقتصادی، بر سود تولیدات کشاورزی اثر دارند از جمله موثرترین  هایگذارند برخی دیگر از سیاستکشاورزی اثر می

 .نمایندحمایت از کاالهائی است که تولیدکنندگان برای مصرف خود خریداری مینرخ ارز و  ها، تغییراتاین سیاست

محصوالت بخش و تنظیم  اهداف دولت از دخالت در بخش کشاورزی بسیار متنوع و شامل تثبیت عرضه یا تقاضای

ص و یا های خاتشویق تولید و یا مصرف نهاده بازار، تثبیت قیمت محصوالت و درآمد تولیدکنندگان کشاورزی،

در   .باشدصادرات و واردات، توسعه روستا و کمک به توسعه پایدار می ها، تشویقبالعکس محدود نمودن مصرف آن

کشاورزی، شامل  ها از بخشدولت های حمایتیسیاستمطالعه ای در کشور پاکستان این نتیجه حاصل شد که 

های مورد نیاز تولیدکننده با قیمت ورزی، توزیع نهادهکشا اعطای وام و اعتبارات کشاورزی، برقراری بیمه محصوالت

تعرفه  های حمایتی، کاهشهای مالیاتی، تعیین قیمتهای تحقیقاتی به روستائیان، معافیتیافته ارزان، ترویج آموزش

 .(Zuberi, 2813) باشدزراعی می های کشاورزی و افزایش نرخ تعرفه واردات محصوالتگمرکی، واردات نهاده

های حاصلخیز و مستعد برای کشت محصوالت های بارز در کشور مانند زمینورزی ایران به دلیل وجود مشخصهکشا

های کشاورزی، چهار فصل متفاوت آب و هوایی به ویژه تابش زیاد آفتاب و نیروی کار فراوان از مهمترین شکل

شود. محور رشد و توسعه اقتصادی مطرح میآید و نیز به عنوان فعالیت تولیدی و اقتصادی در ایران به شمار می

کشور ایران در دوره مورد بررسی تحوالت سیاسی و اقتصادی زیادی را پشت سر گذاشته است. ولی این بخش به 

دلیل مسائل پیشگفته کمتر تحت تأثیر این تحوالت واقع شده و به روند طبیعی رشد خود از نظر ارزش افزوده ادامه 

تصادی خارجی و داخلی هم نتوانسته است بخش کشاورزی را تحت تأثیر چشمگیر قرار دهد های اقداده و نوسان

 (.1931طیبی و همکاران، )

هاست و به همین دلیل آید که دارای ارتباطات بسیار قوی با سایر بخشکشاورزی بخشی از اقتصاد به شمار می

آالت و ریافت عوامل تولید، مانند ابزار، وسایل، ماشینها دارد. کشاورزی از طریق دتأثیرپذیری خاصی نیز از این بخش

بندی و فروش در بخش خدمات ارتباط کودهای شیمیایی از بخش صنعت و نیز استفاده از خدمات بازاریابی، بسته

ها، به ویژه برای بخش ها دارد. از طرف دیگر با تأمین مواد خام مصرفی برای سایر بخشپیشین قوی با این بخش

توان ها با آنها ارتباط پسین نیز دارد. بنابراین میتبدیلی، از طریق ایجاد مازاد ارزی و سرمایه برای سایر بخش صنایع

 مطالعات های دیگر اقتصادی را متغیر مؤثر بر ارزش افزوده کشاورزی دانست. براساسارزش افزوده مجموع بخش

 اقتصادی رشد و بخش کشاورزی رشد ارتباط و کشور اقتصادی رشد از کشاورزی بخش سهم خصوص در یافته انجام

 طور به شوند می کشاورزی بخش افزوده ارزش افزایش باعث که متغیرهایی راستا این در . است داشته وجود کشور

 جمله از نیز کشاورزی بخش به اعطایی آورد. تسهیالت خواهد ارمغان به را کشور اقتصادی رشد افزایش مستقیم غیر

 و کشاورزی بخش افزوده ارزش میزان در طریق افزایش از و مستقیم غیر طوربه تواند می که ستا متغیرهایی

باشد )لطفی و  داشته همراه به کشور اقتصاد برای را مثبتی نتایج می تواند کشاورزی بخش از حمایت همچنین
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که زیربخش های کشاورزی از  (. از این رو در پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سوال می باشیم1936همکاران، 

 قبیل زراعت، باغبانی، شیالت و دامپروری چه تاثیری بر رشد اقتصادی کشور در کوتاه مدت و بلند مدت دارند؟

 شود:هایی که در این راستا صورت گرفته است، اشاره میدر ادامه به برخی پژوهش

مالی بر متغیرهای عمده بخش کشاورزی، نقش این های پولی و با بررسی تأثیر سیاست (1933خلیلیان و همکاران )

ها دریافتند ها را بر این بخش به عنوان بخش محوری در رشد و توسعه اقتصادی مورد توجه قرار دادند. آنسیاست

های پولی و مالی بر ارزش افزوده و قیمت و صادرات بخش کشاورزی، مثبت و اثر مربوط به که تأثیر سیاست

 این بخش منفی بوده است.گذاری در سرمایه

های پولی و مالی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی به این نتیجه نیز با بررسی تأثیر سیاست (1931ساسولی و صالح )

های پولی دارای اثر منفی های دولت بر ارزش افزوده بخش کشاورزی تأثیر مثبت دارد. اما سیاسترسیدند که هزینه

 باشد. می

ارزش افزوده و  یعنیبخش  نیکالن ا ریبر دو متغ یاثر اعتبارات بانک کشاورز یقیتحق در (1913کرمی قهی )

قرار داده اند.  یرا مورد بررس VARو مدل  وهانسونیبا استفاده از روش  1931 -1936دوره  یط یگذار هیسرما

ارزش افزوده و  ریتغبا دو م یارتباط بلندمدت ،یکه اعتبارات بانک کشاورز دهدینشان م قیحاصل از تحق جهینت

وارد شود.  VARبر مدل   اریانحراف مع کیدر زمان حال به اندازه  یبخش ندارد. اگر شوک نیا یگذار هیسرما

 هیکه سهم ارزش افزوده و سرما ابدی یکاهش م بیبه ترت یبه نوبه آن ارزش افزوده بخش کشاورز یگذار هیسرما

است. اعتبارات بانک  یاز اعتبارات بانک کشاورز شیر هر دوره بدو شوك د اریدر انحراف مع یبخش کشاورز یگذار

از  توانیم زیدر هر شوك ن یثبات یبرخوردار است هرچند از جمله عوامل ب یشتریدر هر شوك از ثبات ب یکشاورز

 نام برد. یبخش کشاورز یگذار هیارزش افزوده و سرما ریدو متغ

 Green and Morinde (2821) رشد بر سال 21 برای را کشور 12 در انسانی سرمایه و اعتبارات راث خود مطالعه در 

 هر ازای به متغیرهای اعتبارات اثر تحقیق این در .اند کرده بررسی ترانزالگ تابع از استفاده با اقتصادی توسعه و

 قرار مطالعه دمور اقتصادی بر رشد انسانی سرمایه و یکار نیرو واحد هر ازای به فیزیکی سرمایه کار، نیروی واحد

 .دارد اقتصادی رشد بر مثبتی و اثر معنادار سرانه انسانی سرمایه و اعتبار که داد نشان تحقیق نتیجه .است گرفته

Daas (2813) های به بررسی نقش اعتبارات مستقیم و غیر مستقیم کشاورزی بر تولید کشاورزی هند طی سال

یافته پرداخته است. نتایج های پانل پویا و روش گشتاورهای تعمیمبا استفاده از تجزیه و تحلیل داده 2811-2881

ای در تولیدات دهد که میزان اعتبار مستقیم کشاورزی تأثیر مثبت و از نظر آماری قابل مالحظهپژوهش نشان می

روی های اعتباری غیر مستقیم کشاورزی نیز تأثیر قابل مالحظه و مثبتی بر کشاورزی داشته است. تعداد حساب

های متعددی در دهد که گرچه شکافتولیدات کشاورزی، اما با وقفه یک ساله داشته است. این نتایج نشان می

های میان مدت و سیستم فعلی اعتباری مانند ناکافی بودن اعتبارات به کشاورزان کوچک و نهایی، اندك بودن وام
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تبارات کشاورزی هنوز هم نقش مهمی در حمایت از های بانکی وجود دارد، اما اعبلندودت و محدود بودن سپرده

 تولیدات کشاورزی هند دارد. 

 روش تحقیق

زیربخش های کشاورزی از قبیل زراعت، باغبانی،  یرتاثاین تحقیق ازنظر هدف، تحقیق کاربردی است زیرا به بررسی 

نوع تحقیق از تحقیقات تجربی پردازد. همچنین تحقیق حاضر از نظر یمشیالت و دامپروری بر رشد اقتصادی کشور 

ی هاسال، با توجه به این که از اطالعات کالن کشور در هادادهی گردآورنحوهرود. روش پژوهش براساس یم شماربه

گونه دخالتی در کنترل و تغییر اندازه متغیرها ندارد از نوع پس رویدادی است که در یچهکند و یمگذشته استفاده 

از لحاظ نوع استدالل  یقروش تحقو مبتنی بر اطالعات اقتصاد کالن کشور است.  همچنین  حوزه تحقیقات اثباتی

، هایتسا یرسا ی،اپژوهش از راه مطالعه کتابخانه یشینهو پ ینظر یکه در مبان یمعن یناست بد ییاستقرا -یاسیق

 .پذیردیانجام م ییب استقرادر قال هایهرد فرض یا ییدتأ یاطالعات برا یو گرداور یاسیمقاالت در چارچوب ق

می  ARDLروش تجزیه و تحلیل مورد استفاده در پژوهش حاضر مدل خودرگرسیون با وقفه ای توزیع شده یا 

تا  1932باشد که در آن با استفاده از داده های اقتصاد کالن کشور به صورت سری زمانی ساالنه طی بازه سال های 

 مورد بررسی قرار می گیرند.  1931

زیه و تحلیل داده ها به روش خودتوضیح با وقفه های گسترده انجام می شود و روابط بین متغیرها در قالب مدل تج

  زیر مورد بررسی قرار می گیرد.

0 1 2 3 4t t t t t tRoshd Zerat baghat shilat dam          
 

 که در روابط باال:
 

tRoshd : رشد اقتصادی کشور در سالt 

tZerat: اررش افزوده زیربخش زراعت در سال t 

tbaghat ارزش افزوده زیربخش محصوالت باغی در سال :t 
tshilat ارزش افزوده زیربخش شیالت در سال :t 
tdam : ارزش افزوده زیربخش دامپروری در سالt  

t پسماند مدل در سال :t 
 

 ابتدا مانایی یا استایی متغیهرای پژوهش مورد بررسی قرار میگیرد. ARDLجهت بکارگیری مدل 
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جامعه آماری شامل نیز کور ایران می باشد که داده های کالن اقتصادی آن در سنوات گذشته از طریق سایت پایگاه 

 گردآوری شدند.  1931تا  1932سال های داده های سری زمانی بانک مرکزی ایران در بازه 

می باشد  ARDLروش تجزیه و تحلیل مورد استفاده در پژوهش حاضر مدل خودرگرسیون با وقفه ای توزیع شده یا 

 1931تا  1932که در آن با استفاده از داده های اقتصاد کالن کشور به صورت سری زمانی ساالنه طی بازه سال های 

 قرار می گیرند. مورد بررسی 

تجزیه و تحلیل داده ها به روش خودتوضیح با وقفه های گسترده انجام می شود و روابط بین متغیرها در قالب مدل 

  زیر مورد بررسی قرار می گیرد.
 
 

0 1 2 3 4t t t t t tRoshd Zerat baghat shilat dam           
 که در روابط باال:

tRoshd رشد اقتصادی کشور در سال :t 

tZerat اررش افزوده زیربخش زراعت در سال :t 

tbaghat ارزش افزوده زیربخش محصوالت باغی در سال :t 

tshilatارزش افزوده زیربخش شیالت در سال : t 

tdam ارزش افزوده زیربخش دامپروری در سال :t  

t پسماند مدل در سال :t 

 ای پژوهش مورد بررسی قرار میگیرد.رهابتدا مانایی یا استایی متغی ARDLجهت بکارگیری مدل 

 نتایج و بحث
برای آزمون ایستایی متغییرها از آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته با عرض از مبدا و روند استفاده شد که 

ون دیکی فولر داللت بر وجود ریشه ی واحد برای متغیر زیربخش محصوالت باغی دارد به عبارتی این فرض صفر آزم

متغیر ناایستا می باشد. بنابراین در این مرحله با یک بار تفاضل گیری از متغیر غیر ساکن آزمون ریشه واحد را انجام 

 داده، که نتایج در جدول زیر آمده است:
 

 ولر تعمیم یافته با یکبار تفاضل گیریآزمون دیکی ف -1جدول 
 نتیجه ارزش احتمال tآماره  متغییر

tbaghat
 

 ایستا 8.888 3.613
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درجه هم انباشتگی متغیرها در جدول زیر ارائه شده است. هم انباشتگی به این مطلب اشاره دارد که هر یک از 

 متغیرها در چه سطحی ایستا می باشند.
 

 درجه هم انباشتگی متغیرهای تحقیق -2 جدول

 نتیجه متغیر

tRoshd
 I(0) 

tZerat
 

I(0) 

tbaghat
 

I(1) 

tshilat
 

I(0) 

tdam
 

I(0) 

 

هستند )هم انباشته از مرتبه صفر و هم انباشته از  I(8)و   I(1)حقیقاز آنجایی که متغیرهای مورد بررسی در این ت

استفاده (  (ARDLمرتبه یک( بنابراین برای بررسی همجمعی متغیرها از روش خود توضیح با وقفه های توزیع شده

 می شود.

 ی کوتاه مدتبرآورد رابطه

رتز استفاده می کنیم زیرا که این معیار وقفه ی شوا-در تحقیق حاضر برای پیدا کردن وقفه ی بهینه از معیار بیزین

با  ARDLبهینه ی کمتری را پیشنهاد می کند و لذا درجه ی آزادی کمتری از دست می رود. در ابتدا چند مدل 

وقفه های متفاوت را تخمین می زنیم و سپس هر مدلی که کمترین معیار اطالعاتی شوارتز را داشت را انتخاب می 

 ، Microfitهینه برای متغییرها در مدل خودهمبسته با وقفه های توزیع شده، توسط نرم افزار ی بکنیم. وقفه

ARDL(4,4,4,4,4) .انتخاب شد که نتایج آن در جدول زیر قابل رویت است 
 

 برآورد مدل کوتاه مدت -3جدول 
 ارزش احتمال tآماره  ضریب متغیر

1tRoshd  
8.339 6.131 8.888 

tZerat
 

8.931 2.161 8.836 

tbaghat
 

8.131 9.331 8.888 

tshilat
 

8.111 8.119 8.391 
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tdam
 

8.313 2.133 8.891 

1tdam  
8.111 3.263 8.888 

 8.111 1.663 8.331 روند

 

می باشد و  1.36از آنجا که آماره تی برای وقفه ی اول رشد اقتصادی، زراعت، محصوالت باغی و دامپروری بیشتر از 

ی اول رشد است، لذا می توان بیان نمود که در کوتاه مدت وقفه 8.83همچنین اندازه ارزش احتمال کمتر از 

یر مثبت و معنی داری بر مقدار جاری آن دارد. به تاث %33اقتصادی، زراعت، محصوالت باغی و دامپروری در سطح 

های زراعت، محصوالت باغی و دامپروری رشد اقتصادی  ربخشیارزش افزوده زعبارتی با افزایش رشد اقتصادی و نیز 

در کوتاه مدت تاثیر معنی داری بر رشد  التیش ربخشیارزش افزوده زنیز به صورت معنی داری افزایش می یابد. 

 می باشد.  8.83ارد، چرا که ارزش احتمال آن بیشتر از اقتصادی ند

تغییرات رشد اقتصادی را  %12می باشد، بنابراین مدل توانایی توضیح  %12ضریب تعیین مدل برآورد شده برابر با 

در  8.888می باشد که با ارزش احتمال  33.123مبنی بر صفر بودن تمام ضرایب مدل برابر با  Fدارد. آماره آزمون 

 صفر بودن تمام ضرایب و در نتیجه بی معنی بودن مدل را رد می کند. %33سطح 

 آزمون های صحت برازش مدل

حال برای حصول اطمینان از نتایج مدل برآورد شده الزم است که به بررسی فروض کالسیک پرداخته شود، در ادامه 

 به بررسی این فروض می پردازیم:
 

 آزمون های برازش مدل -4جدول 
 ارزش احتمال X2مقدار آماره ی  مونآز

 8.131 1.631 همبستگی سریالی

 8.812 2.331 شکل تبعی صحیح مدل

 8.631 8.111 توزیع نرمال پسماندها

 8.131 2.183 واریانس همسانی پسماندها

 

 آزمون های صحت برازش مدل شامل آزمون های زیر می باشد:

 آزمون همبستگی سریالی:

گادفری می باشد که فرض صفر آن مبنی بر عدم وجود همبستگی -ر این قسمت، آزمون بروشآزمون انجام شده د

 سریالی)خودهمبستگی( رد نمی شود.

 شکل تبعی صحیح:
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برای آزمون فرم تبعی صحیح از آزمون رمزی استفاده کردیم که نتیجه این آزمون فرض صفر مبنی بر فرم تبعی 

 صحیح را تایید می کند.

 ماندها:توزیع نرمال پس

برا برای سنجش نرمال بودن پسماندها استفاده شد، این آزمون بر اساس چولگی و -در اینجا از آزمون جارك

کشیدگی توزیع است. چولگی معیاری است مبنی بر اینکه یک توزیع پیرامون میانگینش متقارن نیست و کشیدگی 

دارد. همچنین می  9چوله نبوده و کشیدگی برابر با معیاری برای توپری و دنباله های توزیع است. یک توزیع نرمال 

می باشد. بطوری که یک  9توان ضریبی را برای کشیدگی مازاد تعریف نمود که برابر با ضریب کشیدگی منهای 

 توزیع نرمال ضریب کشیدگی مازادی برابر با صفر دارد.

 همسانی واریانس ها:

آزمون وایت استفاده شده است که نتیجه ی آزمون فرض صفر در این تحقیق برای سنجش همسانی واریانس ها از 

 مبنی بر همسان بودن واریانس ها را تایید می کند.

 آزمون ها صحت برازش مدل را تایید می کنند و لذا مدل برآورد شده از لحاظ نقض فروض کالسیک ایرادی ندارد.

 برآورد رابطه ی بلند مدت

را می توان با کمیت های بحرانی ارائه شده توسط بنرجی، دوالدو و  tآماره  برای تشخیص همگرایی بلند مدت، مقدار

 مستر مقایسه نمود.

 فرضیه ی صفر و مقابل برای تشخیص همگرایی بلند مدت در مدل، به صورت زیر تعریف می شود.
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ارد و فرض مقابل بیان می کند که همگرایی فرض صفر بیان می کند که همگرایی بلند مدت بین متغیرها وجود ند

 بلند مدت بین متغیرها وجود دارد.

 برای آزمون فرضیه ی وجود همگرایی بلندمدت، به صورت زیر محاسبه می شود: tکمیت آماره ی 
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برابر انحراف معیار وقفه ی  sαو برابر ضریب وقفه های متغیر وابسته در سمت راست معادله است  αiدر رابطه ی باال 

 متغیر وابسته در سمت راست معادله می باشد.  
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محاسبه شده در رابطه ی باال از مقدار کمیت های بحرانی ارائه شده توسط بنرجی، دوالدو و مستر بیشتر  tاگر آماره 

 باشد، فرضیه ی صفر مبنی بر عدم وجود همگرایی بلند مدت رد می شود.

 بنرجی و دوالدو برای مدل باال به صورت زیر محاسبه می شود: t مقدار آماره ی
0.493 1

4.567
0.111

t


  
 

می باشد لذا با توجه به بیشتر بودن ضریب محاسباتی، فرض صفر مبنی بر عدم وجود  - 9.21کمیت جدول برابر با 

ی بین متغیرها در بلند مدت رابطه رد می شود. به عبارت %33رابطه ی همگرایی بین متغیرها در بلند مدت در سطح 

 ی همگرایی وجود دارد.

پس از آزمون و حصول اطمینان از وجود رابطه ی بلند مدت آن را تخمین می زنیم که نتایج تخمین رابطه ی بلند 

 :مدت در جدول زیر ارائه شده است

 

 برآورد مدل بلند مدت -5جدول 
 ارزش احتمال tآماره  ضریب متغیر

tZerat
 

8.168 2.128 8.812 

tbaghat
 

8.391 2.998 8.893 

tshilat
 

1.931 9.313 8.883 

tdam
 

8.113 3.621 8.888 

 8.812 2.132 1.113 روند

 

بر  %33دارای تاثیر مثبت و معنی داری در سطح زراعت  ربخشیاررش افزوده زنتایج نشان می دهد که در بلند مدت 

می باشد. به عبارتی  8.83و ارزش احتمال نیز کمتر از  1.36رشد اقتصادی می باشد چرا که مقدار آماره تی بیش از 

 ، حبارشد اقتصادیا به صورت معنی داری افزایش می یابد.زراعت ربخشیاررش افزوده زبا افزایش 

تاثیر مثبت و معناداری دارد  %33در بلند مدت بر رشد اقتصادی در سطح  یالت باغمحصو ربخشیارزش افزوده ز

ارزش افزوده می باشد.. لذا با افزایش  8.83و ارزش احتمال نیز کمتر از  1.36چرا که مقدار آماره تی بیش از 

 شاهد افزایش رشد اقتصادی خواهیم بود.  یمحصوالت باغ ربخشیز

دارد چرا که  %33در بلند مدت بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت و معناداری در سطح  التیش ربخشیارزش افزوده ز

 ربخشیارزش افزوده زمی باشد. به عبارتی با افزایش  8.83و ارزش احتمال نیز کمتر از  1.36مقدار آماره تی بیش از 

 ، رشد اقتصادی افزایش می یابد.التیش
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ثیر معناداری بر رشد اقتصادی دارد چرا که مقدار آماره تی بیش از در بلند مدت تا یدامپرور ربخشیارزش افزوده ز

ی می توان به دامپرور ربخشیارزش افزوده زمی باشد. به عبارتی با افزایش  8.83و ارزش احتمال نیز کمتر از  1.36

 صورت معناداری انتظار افزایش رشد اقتصادی را داشت. 

 نتیجه گیری و پیشنهادها 

 نفت و یرغ یاقتصاد یها توجه به بخش ینفت یربه نفت به اقتصاد غ یحرکت از اقتصاد متک یها ینهاز زم یکی

کمک به افزایش رشد اقتصادی تکیه چند سال گذشته به منظور  یراستا، ط ینباشد . در ا یها م بخش ینا توسعه

و منابع  یرانا یمیاقل یطبا توجه به شرا یاز طرفبر بخش های غیرنفتی اقتصاد در دستور کار قرار گرفته است. 

کشور به  یکارا در راه توسعه اقتصاد یبه عنوان ابزار ی تواندم یکشاورز رسد توسعه بخش یموجود به نظر م یانسان

 نقش بپردازد. یفایا

 یافته تخصیص صورت ینتر ینهرود تا منابع به به یکشور، لزوم آن م یاقتصاد یطمنابع و شرا یتبا توجه به محدود

 ییبه خودکفا ی دستیابیراستا و برا ین. در ا یدکشور نما یببخش صرف شود، تا حداکثر نفع را نص ینراترو در کا

قرار  یتمورد حما دولت که از طرف ییها از بخش یکیکشور  یپنج ساله توسعه اقتصاد یدر برنامه ها یاقتصاد

 ی،تبصره ا یالتتسه پرداخت جمله مختلف از یاست هایباشد . دولت با اعمال س یم یگرفته است بخش کشاورز

 ینا یهدف اصل یدترد ی. باست پرداخته یاز بخش کشاورز یت... به حما یمحصوالت کشاورز ینیتضم یدخر

نتواند  یاست هاس یناعمال ا چنانچه باشد . روشن است یبخش م ینارزش افزوده ا یشها افزا یتو حما یاست هاس

باعث به هدر رفتن منابع  یافته،نظر تحقق ن مورد ا به ارمغان آورد . اهدافر گردش اقتصادی کشور یشافزا یتدر نها

ت لذا در پژوهش حاضر به بررسی موضوع فوق پرداخته شد و نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان شده اس

زیربخش شیالت  داد که تمامی زیربخش های کشاورزی بر رشد اقتصادی تاثیرگذار است. البته بایستی بیان نمود که

در کوتاه مدت بر رشد اقتصادی تاثیرگذار نمی باشد اما در بلندمدت تاثیر معناداری بر رشد اقتصادی کشور دارد. لذا 

در راستای نتایج پژوهش پیشنهاد می شود دولت در راستای حمایت بیشتر از بخش کشاورزی سیاست خرید 

در این بخش از طریق اعطاء تسهیالت حمایت به عمل آورد و موانع تضمینی را با جدیت دنبال نماید و از از اشتغال 

 موجود بر سرراه صادرات محصوالت کشاورزی را مرتفع نماید تا ارزآوری این بخش نیز افزایش یابد.

 

 

 

 

 

 



 

044 

   منابع
Acha, I. A. (2812). Non-Bank Financial Institutions and Economic Development in Nigeria. 

International Journal of Finance and Accounting, 1(2): 13-22 

Daas, J. (2813). The Role of Direct and Indirect Agricultural Credit on Indian Agricultural 

Production. Reserve Bank of India Occasional Papers, 98(2): 112-133. 

Green, R. and Morinde, N. G. (2821). The Effect of Credit and Human Capital on Economic 

Growth and Development. 6th Ed worth Publishers, PP. 211-931. 

Khalilian, R., Ahmadi, R. and Tafazzoli, F. (1933). The Effect of Monetary and Fiscal Policies on 

Major Variables in Agriculture Sector. Tehran: Nashr-e ney Publication, PP. 318-381. (In Farsi) 

Karami Ghohi, V. (1913). The Role and Position of the Financial Sector in Iran's Economy. Economic 

News, 31: 91-99. (In Farsi)  

Lotfi, H. and Ahmadzadeh, S. (1931). The Effect of Facilities Granted by Specialized Banks to 

Agriculture Sector on Agricultural Value Added. Paper presented in the 1th Conference on 

Agricultural Economics, Mashad: Ferdowsi University, PP. 1-11. (In Farsi)   

Sasoli, S. and Saleh, F. (1931). The Effect of Agriculture Bank Credits on Value Added and 

Investment. Agricultural Economics and Development, 19: 36-183. (In Farsi)  

Tayyebi, K., Satei, M. and Samimi, P. (1931). The Effect of Banking Facilities on Job Creation in 

Iran's Economic Sectors. Journal of Money and Economics, 2(3), 1-99. (In Farsi) 

Zuberi, A. (2813). Production Function, Institional Credit and  Agricultural Development in Pakistan. 

The Pakistan Development Review, 21(1): 39-36. 


