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بر اشتغال بخش کشاورزي گذاري بررسی اثر ارزش افزوده و سرمایه

3و مریم اسدپورکردي2، محمدمهدي مردانشاهی1حمید امیرنژاد

چکیده
ایجاد اشتغال و مبادالت یافته و در حال توسعه، بخش کشاورزي نقش مهمی در تولید غذا، در بسیاري از کشورهاي توسعه

هاي آن در جامعه امروز ایران توجه بسیاري از دولتمردان، کارشناسان را به مبحث اشتغال و پیچیدگی،همچنین. تجاري دارد
باشد ثر بر اشتغال میؤترین عوامل مگذاري و ارزش افزوده بخش کشاورزي از جمله مهماز آنجا که سرمایه. خود جلب کرده است

کشاورزيبخشبر اشتغال این دو عاملمدت بلندمدت و کوتاهاتاثربه بررسی 1391-1365زمانیاین تحقیق، طی دورهلذا در 
روش اقتصادسنجی و الگوي خودرگرسیونی با وقفه جهت دستابی به هدف مطالعه، ازبرآورد مدل براي . پرداخته شده است

در بلندمدت ارتباط بین ارزش افزوده با اشتغال بخش نشان داد که برآوردهانتایج .استفاده شده است)ARDL(توزیعی 
دار گذاري معنیسرمایهعامل مدت تنها در کوتاه. بدست آمده استگذاري رابطه مستقیم با سرمایهلیوبوده کشاورزي منفی 

در ارزش افزوده باعث کاهش افزایشلیارد ریالیدر بلندمدت، یک مکه طوريه ب.داشته استشده و اثر مستقیمی بر اشتغال 
ارتباط . شودنفر می88به میزانگذاري باعث افزایش اشتغالنفر و یک میلیارد ریال افزایش در سرمایه56اشتغال به میزان 

از آنجا ،همچنین.دشوتوسعه کشاورزي از میزان اشتغال کاسته میفرآیندمنفی ارزش افزوده با اشتغال حاکی از آن است که در 
داري بر اشتغال این بخش دارد، مدت اثر مثبت و معنیبلندمدت و هم در کوتاهگذاري در بخش کشاورزي هم درکه سرمایه

.هاي شغلی در این بخش فراهم گرددکشاورزي امکان ایجاد فرصتهاي گذاري در زیرساختشود با سرمایهپیشنهاد می

، الگوي خودرگرسیونی با وقفه توزیعیگذاري، ارزش افزودهسرمایهاشتغال،بخش کشاورزي،: هاي کلیديواژه

مقدمه
تولید در اقتصاد، فرآیندهاي مهم در یکی از نهاده

گذاران کار براي سیاستکار است و اشتغال نیروينیروي
زایی اشتغالاقتصادي از اهمیت باالیی برخوردار است و 

در ایران، .رودعنوان هدفی مهم براي آنان به شمار میبه
هاي گوناگون به دلیل ساختار اقتصاد آن، در دوره

عنوان یک معضل اقتصادي مطرح بوده و در بیکاري به
زایی در هاي کالن کشور، اشتغالگذاريسیاست

ي براي دولتمردان دعنوان راهبرهاي گوناگون بهبخش
ها بر مبناي افزایش گذارياین سیاست. باشدمیمدنظر 

بوده هاي گوناگون اقتصادي استوار اشتغال در بخش
اي در اقتصاد بخش کشاورزي از اهمیت ویژه). 4(است 

هاي کلیدي و ایران برخوردار است و یکی از بخش
بزرگترین بخش اقتصادي کشور پس از بخش خدمات 

لید ناخالص ملی را درصد از تو12طور متوسط هاست و ب
تصاص داده و محل اشتغال بخش قابل به خود اخ

.)5(جمعیت کشور استتوجهی از 
هاي صنعت، کشاورزي و روند تاریخی تحوالت بخش

دهنده اهمیت باالي بخش کشاورزي در خدمات نشان
هاي صنعتی و دوران اقتصاد سنتی و عدم وجود فعالیت

کار شاغل، در بخشنیرويخدماتی بوده است، لذا عمده 
ولی به تدریج از اهمیت ). 2(کشاورزي فعالیت داشتند 

بخش کشاورزي کاسته شده و سهم آن به نفع بخش 
این روند همچنان ادامه داشته، . صنعت تقلیل یافته است
اخیر این تغییر ساختار بیشتر ولی در یکی دو دهه

ید تري در تولمتوجه بخش خدمات بوده، که نقش عمده
به طوري که در کشورهاي . اشتغال کسب نموده است

کشاورزي از شاغالن بخشدرصد80صنعتی نزدیک به
ه بخش خدمات منتقل شدند و صنعت طی چهار دهه ب

)1.(
یکی از بهترین نظریات در خصوص اشتغال 

. انجام شده است1هاي اقتصادي توسط کوزنتسبخش
کوزنتس معتقد است در بسیاري از کشورها، از سهم 

کار در تولید محصوالت کشاورزي کاسته عامل نیروي
کار شاغل در بخش صنعت که سهم نیرويشده، در حالی

در تمام کشورهاي مورد مطالعه روند صعودي داشته 
وري عوامل تولید در بخش بهره،همچنین. است

وري ملی مشابه با میانگین بهرهکشاروزي با نرخی
وري در بخش صنعت با سرعت افزایش یافته ولی بهره

در وري کل اقتصاد رشد کرده و بیشتري از میانگین بهره
وري در بخش خدمات کمتر اینکه نرخ رشد بهرهنهایت

است تصاد بودهوري براي کل اقاز میانگین رشد بهره
)3.(

)hamidamirnejad@yahoo.com: ولونویسنده مس(،دانشیار، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري-1
طبیعی ساريدانشگاه علوم کشاورزي و منابع، و دانشجوي کارشناسی ارشدکارآفرینیدکتري-2

19/7/94: تاریخ پذیرش28/10/93: تاریخ دریافت
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کار شاغل در بخش صنعت که سهم نیرويشده، در حالی

در تمام کشورهاي مورد مطالعه روند صعودي داشته 
وري عوامل تولید در بخش بهره،همچنین. است

وري ملی مشابه با میانگین بهرهکشاروزي با نرخی
وري در بخش صنعت با سرعت افزایش یافته ولی بهره

در وري کل اقتصاد رشد کرده و بیشتري از میانگین بهره
وري در بخش خدمات کمتر اینکه نرخ رشد بهرهنهایت

است تصاد بودهوري براي کل اقاز میانگین رشد بهره
)3.(

)hamidamirnejad@yahoo.com: ولونویسنده مس(،دانشیار، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري-1
طبیعی ساريدانشگاه علوم کشاورزي و منابع، و دانشجوي کارشناسی ارشدکارآفرینیدکتري-2

19/7/94: تاریخ پذیرش28/10/93: تاریخ دریافت

1- Kuznets

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
کارآفرینی و کشاورزي
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هاي گذشته در اکثر کشورهاي در حال طی سال
توسعه به رغم رشد سریع جمعیت، تولید کشاورزي در 
هکتار و به ازاي هر کارگر افزایش یافته است که این 

هاي نوینی است وري و نتیجه فناوريافزایش بهرهنشانه
گذاري در این بخش که با تحقیقات کشاورزي و سرمایه

).6(ایجاد شده است 
ثر از عوامل أک جامعه متیتغال و بیکاري در اش

اند وتاین عوامل در بخش کشاورزي می. ندمتعددي هست
هاي اقتصادي باشد در تا حدودي متفاوت از دیگر بخش

واقع اشتغال متغیري است که تابع عوامل اقتصادي و 
غیراقتصادي متعددي است که از میان عوامل اقتصادي

قدرت به وجود آوردن گذاري وسرمایهبه طور حتم
ثر بر ایجاد ؤارزش افزوده در این بخش از جمله عوامل م

در این بین).7(هاي شغلی است تاشتغال و فرص
گذاري در بخش کشاورزي به دلیل افزایش سرمایه

ذایی و دیگر محصوالت پیوسته تقاضا براي مواد غ
ال در این تواند موجب رشد تولید و اشتغکشاورزي، می

سطح افزایش افزایش تقاضا موجب د، در واقعبخش شو
ها موجب افزایش فزایش سطح قیمتها شده و اقیمت

نابراین، ــب.رددــگیــذاري مـگایهـراي سرمــیزه بـانگ
گذاري بیشتر، رشد تولید و اشتغال بیشتر را به سرمایه

باللی و خلیلیان در این رابطه ). 9(بال خواهد داشت دن
گذاري بر با عنوان تأثیر سرمایهايمطالعهدر ) 8(

کار در بخش کشاورزي زایی و تقاضاي نیروياشتغال
و اشتغال در گذاري ایران به بررسی ارتباط میان سرمایه

و پرداخته VAR1بخش کشاورزي با استفاده از روش 
یک رابطه تعادلی بلندمدت وجود نتایج آنها نشان داد که

کشاورزي رابطه گذاري در بخشسرمایهدارد و
شکوهی و .مستقیمی با اشتغال در این بخش دارد

ي خود به بررسی چگونگی تأثیر در مطالعه) 6(ترکمانی
گذاري و اشتغال بر ارزش افزوده بخش سرمایه

.پرداختندARDL2سال و با روش 34کشاورزي، طی 
آنها نشان داد که با یک درصد افزایش در مطالعه

20/0، ارزش افزوده این بخش اشتغال بخش کشاورزي
به ) 14(پور و همکاران لطفی.یابددرصد کاهش می

ثیر مخارج دولت بر رشد بخش کشاورزي أبررسی ت
ارج ــت مخــان داد که نسبــنتایج نش. پرداختند

گذاري خصوصی در بخش کشاورزي به ارزش سرمایه
گذاري بخش دولتی به ارزش افزوده و نسبت سرمایه

بلندمدت تأثیر مثبت بر رشد بخش کشاورزي افزوده در 
دارد، اما نرخ اشتغال نیروي کار داراي تأثیر منفی بر 

در ) 17(پور حکمت و کیان.رشد بخش کشاورزي دارد
ي بین توسعه اقتصادي با سرمایه، اشتغال پژوهشی رابطه

و ارزش افزوده بخش کشاورزي بر اساس شیوه علیت 
مورد بررسی قرار 1390-1360هاي گرنجر طی سال

که افزایش ارزش افزوده و مطالعه نشان دادنتایج . دادند

بخش کشاورزي باعث افزایش توسعه کار در نیروي
.شوداقتصادي می

در بررسی ارتباط بلندمدت بین پارامترهاي ) 10(هان 
بازار کار با سطح تولیدکل، دستمزد واقعی و فناوري 

، با 2000الی 1972در دوره OECDکشور 21کاربر در 
استفاده از مدل تصحیح خطا، نوعی همگرایی بین 

فرآیندمتغیرهاي بازار کار را مورد تأکید قرار داده و 
تعدیل سطح اشتغال واقعی به سمت تعادل در 

پذیر مانند امریکا و کشورهاي داراي بازار کار انعطاف
ر انگلستان را باالتر از کشورهاي داراي بازار کا

گارسل . ناپذیر مانند آلمان و اتریش دانسته استانعطاف
26هاي پانل در با استفاده از داده) 12(اوغلو و ایمان

سال به این نتیچه رسیدند که 6منطقه از ترکیه، طی 
ي کنندهقیمت محصوالت کشاورزي عامل مهم و تعیین

اشتغال بخش کشاورزي در ترکیه است به طوري که 
مت محصوالت در یک منطقه افزایش یابد زمانی که قی

.اشتغال نیز در آن منطقه افزایش خواهد یافت
تحت عنوان تأثیر افزایش ايمطالعهدر ) 11(لو اوغبایرام

قیمت کاالهاي کشاورزي بر اشتغال بخش کشاورزي در 
ي بین اشتغال کشاورزي و قیمت ترکیه به بررسی رابطه

نتایج . پرداختVARمحصوالت کشاورزي به روش 
نشان داد که بین قیمت محصوالت کشاورزي در ترکیه و 
اشتغال بخش کشاورزي رابطه وجود دارد اما این ارتباط 

با توجه به آنچه که ،از این رو.چندان بزرگ نبوده است
هایی براي الزم است به دلیل وجود ظرفیتبیان شد،

به بررسی هاي شغلی در بخش کشاورزي ایجاد فرصت
از آنجا که .ه شودزایی پرداختثر بر اشتغالؤوامل مع

گذاري و ارزش افزوده در این بخش از جمله سرمایه
هاي شغلی است ثر بر ایجاد اشتغال و فرصتؤعوامل م

عوامل مدتکوتاهوبلندمدتاثراتمطالعهدر این ،لذا
کشاورزيبخشاشتغالبرافزودهارزشوگذاريسرمایه

.گیردقرار میبررسی مورد 1365- 1391هايسالطی

هامواد و روش
گذاري و ارزش افزوده به منظور ارزیابی اثر سرمایه

تصریح )1(شاورزي بر اشتغال این بخش مدل بخش ک
:)7(شده است

)1(
0 1 2L V I u     

L،،میزان اشتغال در بخش کشاورزي بر حسب هزار نفر
V، ارزش افزوده بخش کشاورزي به قیمت ثابت سال

گذاري مجموع سرمایه،Iبر حسب میلیارد ریال و1376
خصوصی و دولتی در بخش کشاورزي به قیمت ثابت 

.دهدرا نشان میبر حسب میلیارد ریال1376
و بررسی بلندمدت و ) 1(رابطهبه منظور برآورد 

مدت بین متغیرهاي توضیحی مدل از الگوي خود کوتاه
، که توسط پسران و )ARDL(رگرسیونی با وقفه توزیعی 

1- Vector Auto Regression 2- Auto Regressive Distributed Lag
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یک ).16(گردیداستفاده است،شدهمعرفی ) 13(شین 
قفه توزیعی به صورت رابطه الگوي خود رگرسیونی با و

:شودبیان می) 2(
)2(

را خواهیم )4(و ) 3(، روابط )2(که در الگوي رابطه 
:داشت

)3(
)4(

1( , ) ... q
i i i i iqb L q b b L B L   

i=1,2,…,k

برداري از Wعملگر وقفه، L،)4(و ) 3(روابطدر
، متغیرهاي مجازي، أمتغیرهاي ثابت مثل عرض از مبد

تعداد Kزاي با وقفه ثابت، متغیرهاي برونروند زمانی یا 
تعداد pمتغیرهاي توضیحی به کار گرفته شده در مدل، 

تعداد وقفه qوابسته مدل و وقفه بهینه مربوط به متغیر
.باشدیک از متغیرهاي توضیحی میبهینه مربوط به هر

توان با استفاده یکی از هاي بهینه را میقفهتعداد و
،)SBC(بیزین-، شوارتز1)AIC(رهاي آکائیکمعیا

براي ).16(مشخص کرد R2و یا) HRC(حنان کوئین
بررسی اینکه رابطه بلندمدت حاصل از این روش، کاذب 

:گیردآزمون قرار میمورد ) 5(نیست فرضیه 

)5(
0

1

1
1

1 0

1 0

P

i
i

P

i
i

H

H









  

  




، فرض صفر بیانگر عدم وجود )5(در رابطه 

انجام آزمون باشتگی با رابطه بلندمدت است و برايانهم
نظر باید عدد یک از مجموع ضرایب با وقفه متغیر مورد

وابسته کسر و بر مجموع انحراف معیار ضرایب مذکور 
:خواهد بود) 6(صورت رابطه تقسیم شود که به

به دست آمده از قدرمطلق t، اگر قدرمطلق )6(در رابطه 
، )19(و همکارانئه شده توسط بنرجیمقادیر بحرانی ارا

تر باشد، فرض صفر رد شده و وجود رابطه بلندمدت بیش
در برآورد یک مدل ي آخرمرحله).15(شود پذیرفته می

ARDLمدت بین متغیرها و ، بررسی رابطه کوتاه
مدت در هر دوره براي هاي کوتاهتعادلي سرعت محاسبه

در این مرحله، وقفه . رسیدن به تعادل بلندمدت است
4پسماند رابطه بلندمدت را به عنوان ضریب تصحیح خطا

)ECM( استفاده کرده و رابطه)شود،  برآورد می)7.
)7(

، در αخطا یعنی برآورد ضریب ضریب تصحیح 
صورتی که با عالمت منفی ظاهر شود نشانگر سرعت 

این . تصحیح خطا و میل به تعادل بلندمدت خواهد بود
دهد که در هر دوره چند درصد از عدم ضریب نشان می

تعدیل شده و به سمت رابطه ،تعادل متغیر وابسته
هاي در آخر نیز آزمون.)15(شودبلندمدت نزدیک می

و مجذور مجموع 5بازگشتیمجموع پسماند تجمعی 
براي بررسی ثبات ضرایب 6پسماند تجمعی بازگشتی

مدت و برآورد شده و آزمون پایداري ضرایب کوتاه
.بلندمدت در طول زمان انجام خواهد شد

هاي سري زمانی مربوط به حاضر دادهمطالعهدر 
گذاري اشتغال بخش کشاورزي، ارزش افزوده و سرمایه

در این بخش، از بانک مرکزي و مرکز آمار ایران تهیه 
از و در نهایت براي تخمین مدل شده است 

.استفاده شده استMicrofit5وEviews7افزارهاينرم

و بحثنتایج
قبل از برآورد مدل، ابتدا باید آزمون پایاي انجام 

یافتهدیکی فولر تعمیمآزمونازکه در این تحقیق گیرد 
)ADF(7 که نتایج این آزمون در جدول گردیداستفاده

.نشان داده شده استیک

آزمون ریشه واحد براي متغیرهاي مدل-1جدول
نتیجهADFآماره آزمون متغیرنام  با عرض از مبدا و روندبا عرض از مبدا
dV***773/7-***667/7-I(1)
dL**90/2-***355/4-I(1)
dI***658/7 -***809/7-I(1)

)درصدیکو 10،5داري در سطح به ترتیب معنی***، **و *(هاي تحقیق یافته: مأخذ

1
( , ) ( , )

k

t i i it t t
i

L P Y b L q X C W u


  

1- Akaike Information Criterion                            2- Shwarts Bayesian Criterion 3- Hannan-Quninn Criterion
4- Error Correct Model 5- Cumulative Sum 6- Cumulative Sum of Square
7- Augmented Dickey-Fuller (ADF)

1

ˆ
1

ˆ 1

I

p

i
i

p

i

t

s 












0 1 2 1ˆt t t ty x u        
2

1 2( , ) 1 ... P
pL P L L L       

)6(
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، )1(با توجه به نتایج آزمون ریشه واحد در جدول
گیري پایا در سطح ناپایا و با یکبار تفاضلرهر سه متغی

پویا بین براي برآورد رابطهبعد از آزمون پایایی .شدند
گذاري بخش کشاورزي، وده و سرمایهاشتغال و ارزش افز

توجه به تعداد مشاهدات محدود، حداکثر وقفه یک با

بیزین، - سپس با استفاده از معیار شوارتز. شودلحاظ می
یکی از معادالت برآورد شده به عنوان رابطه پویاي بین 

که نتایج حاصل از آزمون انتخاب شده استمتغیرها 
.داده شده استارائه ) 2(همگرایی مدل پویا در جدول 

نتایج حاصل از آزمون همگرایی مدل پویا-2جدول
tآماره انحراف معیارضرایب برآورد شدهنام متغیر

L(-1)347/0156/022/2
)038/0(

V012/0-0098/0254/1-
)038/0(

V(-1)024/0-010/0386/2 -
)027/0(

I058/0024/0410/2
)025/0(

C5/2443006/499896/4
)000/0(

TR881/68563/22052/3
)006/0(

R2=0.94=0.92F=65.023
(0.000)D-W=1.95

.باشدمال هریک از متغیرها میتاعداد داخل پرانتز سطح اح. هاي تحقیقیافته: مأخذ

روندر، متغیTR، عرض از مبدأ و C،)2(در جدول 
این جدول بیانگر،همچنین.باشدمیزمانی

ARDL(1,1,0) درصد 94بوده و با توجه به این جدول
از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهاي توضیحی، 

بعد از برآورد مدل پویا باید آزمون . استشدهتبیین
این . دونجام شوجود یا عدم وجود رابطه بلندمدت ا

:باشدصورت زیر میهب) 6(آزمون طبق رابطه
0.347 1 4.185
0.156

t


 

از قدرمطلق ) - 185/4(لق عدد با توجه به اینکه قدرمط
بحرانی جدول بنرجی، دوالدو و مستر، در سطح مقدار 

است، بیشتر ) - 57/3(درصد که برابر 95اطمینان 
مبنی بر عدم این آزمون که صفر لذا  فرض،باشدمی

رد و وجود رابطه بلندمدت بوده وجود رابطه بلندمدت
پس از اطمینان از .شودمیان متغیرهاي الگو تأیید می

الگوي بلندمدت را برآورد نموده که نتایج این ارتباط،
. شودنمایش داده می)3(این برآورد در جدول 

ARDL(1,1,0)مدت نتایج حاصل از برآورد مدل بلند- 3جدول 
tآماره انحراف معیارضرایب برآورد شدهنام متغیر

V056/0 -025/0220/2-
)038/0(

I088/0034/0563/2
)018/0(

C1/3476435/510339/7
)000/0(

TR599/105975/38709/2
)013/0(

.باشدمال هریک از متغیرها میتاعداد داخل پرانتز سطح اح. هاي تحقیقیافته: مأخذ

ارزش دو متغیرهر، در بلندمدت)3(طبق جدول 
5ح طسگذاري بخش کشاورزي درافزوده و سرمایه

ارتباط بین ارزش همچنین، . باشندمیدار درصد معنی
و با بخش کشاورزي منفی افزوده با اشتغال

بدین . رابطه مستقیم بدست آمده استگذاري سرمایه
در ارزش افزوده افزایش لیارد ریال ییک م،صورت که

) هزار نفر056/0(نفر 56باعث کاهش اشتغال به میزان 
اعث گذاري بو یک میلیارد ریال افزایش در سرمایه
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، سرمایه دمدتـکه در بلنراــچ. ودــشمیه ــکاست

تواند جانشین می...) وري وآالت و تجهیزات، فناماشین(
و از این و از میزان اشتغال کاسته شودنیروي کار گردد
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تواند جانشین می...) وري وآالت و تجهیزات، فناماشین(
و از این و از میزان اشتغال کاسته شودنیروي کار گردد

فزوده با رتباط ارزش ااتوان دلیل منفی شدنمیرو
اشتغال را این امر یعنی جایگزینی سرمایه بر نیروي کار 

تواند کی دیگر از دالیل ارتباط منفی میی.بیان داشت
ادي که همان ناحیه قرار گرفتن تولید در ناحیه غیر اقتص

.باشدسوم تولید است، 
نیز برآورد مدل تصحیح خطا ) 4(جدول 

با توجه به این جدول در . دهدرا نمایش می) مدتکوتاه(

دار شده و گذاري معنیمدت تنها متغیر سرمایهکوتاه
ضریب جمله .دار نشده استمتغیر ارزش افزوده معنی

برآورد شده است -65/0برابر با ) ECM(تصحیح خطا 
این ضریب، سرعت . باشددار نیز میمعنیکه کامالً

65/0دهد در هر سال شود و نشان میتعدیل نامیده می
تعادل یک دوره در اشتغال بخش )نبود(عدم از 

.شودکشاورزي در دوره بعد تعدیل می

ARDL(1,1,0)نتایج حاصل از مدل تصحیح خطا - 4جدول 

ضرایب برآورد نام متغیر
tآماره انحراف معیارشده

dV012/0-0098/0254/1-
)223/0(

dI057/0024/0410/2
)025/0(

dC5/2443006/499896/4
)000/0(

dTR881/68563/22052/3
)006/0(

ECM(-1)652/0 -156/0163/4 -
)000/0(

.باشدمال هریک از متغیرها میتاعداد داخل پرانتز سطح اح. هاي تحقیقیافته: مأخذ

مجموع پسماند تجمعی بازگشتیهاي نتایج آزمون
)CUSUM ( و مجذور مجموع پسماند تجمعی بازگشتی
)CUSUMSQ( براي بررسی ثبات ضرایب برآورد شده و

مدت و بلندمدت در طول آزمون پایداري ضرایب کوتاه
از آنجا که . آورده شده است)2و 1(هاي زمان در شکل

95ها در داخل فواصل اطمینان در هر دو آزمون، آماره
درصد قرار دارند، فرض صفر مبنی بر ثبات ضرایب 

درصد نتایج به دست آمده، 5پذیرفته شده و در سطح 
.قابل اتکا و معتبر هستند

مربوط به ثبات ساختاري مدلCUSUMآزمون - 1شکل 

مربوط به ثبات ساختاري مدلCUSUMSQآزمون - 2شکل 

مطالعهدر این طور کلی همانطور که بیان شد هاما ب
تکنیک همجمعی هاي سري زمانی و با استفاده از داده

هاي پویاي خود بازگشت با در اقتصادسنجی و مدل
هاي توزیعی و سازوکار تصحیح خطا، روابط وقفه
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32..... .............................................................................................................................گذاري بر اشتغال بخش کشاورزيبررسی اثر ارزش افزوده و سرمایه

ثر بر ؤمدت براي بررسی عوامل مبلندمدت و کوتاه
نشان نتایج. اورزي برآورد شده استاشتغال بخش کش

مدت میان اشتغال، بلندداد که یک رابطه همجمعی 
گذاري بخش کشاورزي وجود دارد ارزش افزوده و سرمایه

دهد که رابطه ارزش افزوده با و روابط بلندمدت نشان می
گذاري با اشتغال مثبت سرمایهاشتغال منفی و رابطه 

و شکوهی و )7(ه با نتایج بختیاري و پاسبان کاست 
ارتباط منفی میان ي آنها نیز که در مطالعه) 6(ترکمانی

ارزش افزوده و اشتغال و ارتباط مثبت میان 
. باشد، همسو میبدست آمدگذاري و اشتغالسرمایه

خلیلیان و باللی و ) 18(نصرنیا و اسماعیلی همچنین 
در تحقیق خود به رابطه مثبت میان نیز ) 8(

که مشابه نتایج ندگذاري و اشتغال دست یافتسرمایه
لیارد یدر بلندمدت، یک مهمچنین .باشداین تحقیق می

ریال افزایش در ارزش افزوده باعث کاهش اشتغال به 
نفر و یک میلیارد ریال افزایش در 56میزان 
. شودنفر می88افزایش اشتغال گذاري باعث سرمایه

توسعه کشاورزي از میزان فرآیندالبته باید گفت که در 
چرا که همانطور که بیان شد در شوداشتغال کاسته می

بلندمدت با جایگزینی سرمایه بر نیروي کار، از میزان 
افزوده با این رو ارتباط ارزش ازوشوداشتغال کاسته می

شود در که توصیه میغال منفی شده استاشت
هاي توسعه بخش کشاورزي و روستایی به سیاست

اشتغال غیرکشاورزي براي حفظ و تثبیت نیروي انسانی 
یعنی (هاي تولید در روستاها به منظور حفظ کانون

ارتباط مستقیم ،اینبرعالوه .توجه خاصی شود) روستا
گذاري در بخش کشاورزي با اشتغال حاکی بین سرمایه

ن است که ساختار بخش کشاورزي در دوره مورد آاز

گذاري در آن مکمل مطالعه چنان شکل یافته که سرمایه
نیروي کار بوده و باعث افزایش تقاضاي نیروي کار و به 

. طبع اشتغال شده است
توان به گذاري و اشتغال را میرابطه مثبت سرمایه

نظیر تخصیص سرمایه در زمینه عوامل نیروي کار 
طور حتم ه افزایش سطح زیر کشت نسبت داد و ب

هاي گذاري در این زمینه و به کارگیري روشسرمایه
مدت و هم در بلندمدت و کاربر هم در کوتاهآکار
.داري مشکل بیکاري را کاهش دهدتواند تا حد معنیمی

که دهد برآورد ضریب تصحیح خطا نشان می،همچنین
تعادل یک دوره در )نبود(عدماز 65/0در هر سال  

در . شوداشتغال بخش کشاورزي در دوره بعد تعدیل می
گذاري در بخشمدت نیز مانند بلندمدت سرمایهکوتاه

داري با اشتغال دارد که کشاورزي اثر مثبت و معنی
هاي در زیرساختگذاري شود با سرمایهپیشنهاد می

هاي شغلی در جهت کشاورزي امکان ایجاد فرصت
،همچنین.فزایش نرخ اشتغال در این بخش فراهم گرددا

زایی در بخش کشاورزي نیازمند گسترش اشتغال
گذاري نیروي انسانی را گذاري بوده که سرمایهسرمایه

زایی در به منظور گسترش اشتغالشود لذا نیز شامل می
شود به جاي نیروي کار کنونی از این بخش توصیه می

شاورزي تحصیل کرده بخش کنیروي کار متخصص و 
استفاده شده و با کاهش یا جایگزین کردن نیروي کار 

سواد با نیروي کار تحصیل کرده و مسن، کم سواد و بی
ثري در جهت بهبود و ؤهاي ممتخصص کشاورزي، گام

وري کشاورزي و رشد و توسعه این بخش برداشته بهره
.شود
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Effects of Agricultural Value Added and Employment in the Agriculture Sector
Investment in Long-Term and Short-Term

Hamid Amirnejad1, Mohammadmehdi Mardanshahi2 and Maryam Asadpour Kordi3

Abstract
In many developed and developing countries, the agricultural sector plays an important role

in food production, employment and trade. Employment issues and complexities of today's
society as well as the attention of many politicians, has attracted experts. The purpose of this
paper is to investigate the factors affecting agricultural employment Because the investment and
value added agriculture is one of the most important factors affecting employment, Therefore, in
this study, during the period 1365-1391 to examine the effects of long-run and short-run
investments and the value-added agriculture of Iran employment is discussed. Model estimation
is method econometric using of Auto Regressive Distributed Lag (ARDL). The results showed
that the added value of agricultural employment in the long term relationship between negative
and positive relationship with the investment is obtained and short-run investment is significant
and direct impact on employment. So that in the long run, a billion dollars increase in Value
Added reduce employment to 56 people and a billion dollars increase in investment is rise
employment to 88 people. Negative correlation with value added and employment suggests that
the employment rate will be reduced in the process of agricultural development and also it is
recommended to invest in agricultural infrastructure enables the creation of employment
opportunities in order to increase the employment rate to be made.
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