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  چکیده
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  قدمهم

هاي اقتصادي کشـورها را بـه   ها و برنامهمهم اقتصاد کالن، سیاست هاي مبحثبخشی از  ،صادرات و اشتغال
هـا و اشـتغال نیـز    دسـتمزد  درنتیجـه افزایش صادرات باعث افـزایش تقاضـا شـده و    . داده است خود اختصاص 

بیکـاري   ةپدیدظهور  ،چند سال اخیرهاي مهم اقتصاد ایران در یکی از چالش .)1379عظیمی، ( یابدافزایش می
 اسـت هاي گذشته در دهه شده اعمالهاي دلیل مسائل حاصل از تحوالت اقتصادي و اجتماعی ایران و سیاست به
اي از بیکـاران  و مهـاجرت بخـش عمـده    هاو روسـتا  شـهرها  بودن میزان بیکـاري در  چشمگیر). 1384کریمی،(

ــتایی  ــار(روس ــاورزان بیک ــه ســمت ) کش ــهرها ب ــز  ش ــهنی ــوان ب ــوده و در    عن ــرح ب ــادي مط ــل اقتص ــک معض ی
نظـر  راهبردي براي دولتمردان مد عنوان بههاي گوناگون زایی در بخشکالن کشور، اشتغال هاي گذاري سیاست

  .است

از میان عوامـل اقتصـادي، نقـش عـواملی چـون      . اقتصادي متعددي استاشتغال، تابع عوامل اقتصادي و غیر
 ،بازرگـانی خـارجی   ۀتوسعنقش و جایگاه . تواند چشمگیرتر باشداقتصادي و صادرات می، رشد گذاري سرمایه

در ) در بخش تولید(مستقیم و غیر) در بخش خدمات(هاي شغلی مستقیم صادرات از طریق ایجاد فرصت ویژه به
هـایی کـه   راه یکـی از ن بنابرای). 1386 و همکاران، خالدي(کسی پوشیده نیست ایجاد اشتغال در یک اقتصاد بر

هـاي  در ایـن راسـتا، چنانچـه بخـش    . گسترش صـادرات اسـت   ،ثر باشدؤهاي شغلی متواند در ایجاد فرصتمی
هـاي  بـا ایجـاد ظرفیـت    توانـد  مـی   ،دبگیراي اقتصاد قرار بخش محوري و پایه عنوان بهنفتی داراي صادرات غیر

در ). 1384کریمـی،  (دهد  ال موجود را افزایش جدید تولیدي و ایفاي نقش پیشرو در جهت دادن اقتصاد، اشتغ
 و جایگـاه درخـور تـوجهی     دارد نفتـی  صـادرات غیـر   در  عظیمـی  صادرات بخش کشاورزي، سهم  ،این میان

هـاي  صادرات محصوالت بخش کشاورزي طـی سـال   چشمگیرافزایش  ).1381،و فرهادي خلیلیان( است داشته
و  سـالمی ( اسـت کشـور   موردنیـاز ارز  مقدار زیـادي  بخش در تأمین اقتصادي حاکی از توان این  ۀتوسع ۀبرنام

 ).1380،اشراقی

تـأثیر   بـارة هـاي مختلـف ایـن بخـش و همچنـین در     صادرات بخش کشاورزي و تـأثیر آن بـر متغیـر    بارةدر
کشـور   داخل و خارج اي در گسترده نسبتاً هاي  پژوهشهاي مختلف اقتصادي بر اشتغال بخش کشاورزي  متغیر
، )1386( و همکـاران  خالـدي تـوان بـه تحقیـق    در کشـور مـی   شده انجام هاي پژوهش  ازجمله . شده است انجام

هـاي  مربـوط بـه بخـش کشـاورزي و بـا کمـک روش       1350 – 83با استفاده از آمار سري زمانی اشاره کرد که 
و  پرداختـه  ثر بـر رشـد اقتصـادي بخـش کشـاورزي، اشـتغال و صـادرات آن       ؤبه بررسی عوامل مـ  اقتصادسنجی

اشـتغال از   تأثیرپـذیري نشـانگر،   دست آمـده  بهنتایج . اند دهکر وتحلیل تجزیهرا  ها آنموجود بین  ۀرابطهمچنین 
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خود تأثیر متغیرهاي کـالن،   ۀمطالع، در )1387(عشري اثنی. استبخش کشاورزي موجودي سرمایه و صادرات 
 توضـیح اسـتفاده از مـدل خـود     بـا  1358 – 84 هـاي  سـال مالیات و صادرات را بر اشتغال بخش کشاورزي طـی  

دار و که مالیـات مسـتقیم، تـأثیر معنـی     دادنشان ها نتیجه . است کرده  وتحلیل تجزیهگسترده  هايبرداري با وقفه 
، در تحقیق خود با اسـتفاده از  )1389(همچنین، قویدل و فلیحی  .معکوس و صادرات اثر مستقیم بر اشتغال دارد

در  را تابع تقاضـاي نیـروي کـار    ةافزودسرمایه و ارزش  ۀهزینانی مربوط به اشتغال، دستمزد، اطالعات سري زم
 ۀدرجـ تحقیق، نقش مثبت  طبق نتایج. اندآورد کردهکل اقتصاد و در سه بخش خدمات، صنعت و کشاورزي بر

، )1390(اسـخ جهرمـی   ر. گیـرد اول قرار می ۀرتبباز بودن اقتصاد بر اشتغال نیروي کار ماهر بخش خدمات، در 
 بخش کشاورزي، جهت و تأثیر هر یـک از  ۀتوسعثر بر رشد و ؤخود پس از شناسایی عوامل مهم و م ۀمطالعدر 

است و  کرده  وتحلیل تجزیهو آمارهاي سري زمانی بررسی و  اقتصادسنجیهاي متغیرها را با استفاده از تکنیک
سـري   هـاي  دادهعی و مکانیسم تصحیح خطا و با استفاده از جمهم هاي تکنیکرا از طریق  انتخابی خود الگوي 
تأثیر مثبت شاخص صادرات کشاورزي بر شـاخص  ة دهند نشانحاصل  نتایج. تخمین زده است 1355-88زمانی 
  .این بخش است ةافزودارزش 

-تغیـر سازي و صادرات بـر م آزاد  هايتأثیر ۀزمینو جامعی در  گسترده هاي پژوهش در خارج از کشور نیز 

تجــارت  آزادســازي، تــأثیر )2005( 1پورتــو. اشــتغال، صــورت گرفتــه اســت ازجملــههــاي مختلــف اقتصــادي 
ست ا نتایج نشانگر آن. محصوالت کشاورزي را بر دستمزدها، اشتغال و بیکاري در آرژانتین بررسی کرده است

 طـور  بـه حد اشتغال و وا 36/1افزایش قیمت صادرات محصوالت کشاورزي باعث افزایش حدود  درصد 10که 
خود تـأثیر   ۀمطالع، در )2006( 2لی بین .شودمیبیکاري در بازار کار  احتمال درصد 75/0ش همزمان باعث کاه

نتـایج تحقیـق وي حـاکی از    . و افزایش تجارت را بر اشتغال جوانان در چـین بررسـی کـرده اسـت     شدن جهانی
در نیـز  ، )2007( 3و هانگ فینستراهمچنین . ن کشور استقوي و مثبت تجارت بر اشتغال جوانان در ای تأثیرهاي

نشـان   هـا  آن نتـایج تحقیـق   . انـد  ردهصادرات کشور چین و اشتغال در این کشور را بررسی ک ۀرابطخود  تحقیق
میلیـون شـغل در هـر سـال ایجـاد کـرده و در        5/2حداکثر  1997 -2002 هاي سالدهد که رشد صادرات در می

صل توضـیحی بـراي افـزایش    رشد کرده است که این امر در ا تر سریعصادرات بسیار  2000 -2005 ةدورطول 
در اشتغال و حمایـت از صـادرات را بررسـی     پذیري انعطافخود تأثیر  ۀمطالع، در )2010( 4سیکر .استاشتغال 

                                                                                                                                                  
1- Porto 
2- Libin 
3- Feenstra & Hong 
4- Seker 
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سـیاي  آ ۀمنطقـ کشـور در شـرق اروپـا و     26خود با اسـتفاده از اطالعـات مربـوط بـه      ۀمطالعوي در . است کرده
مربـوط بـه    هـاي  قانوندلیل  بهکه  ها جايدهد که در برخی هاي ترکیبی نشان میمرکزي و استفاده از روش داده

  .هاست دیگر جاي توانند شغل جدید ایجاد کنند، مقدار صادرات کمتر از کار نمی

ي صـادرات و  این پـژوهش بـه بررسـی ارتبـاط متغیرهـا     با توجه به اهمیت تأثیرگذاري صادرات بر اشتغال، 
شامل زراعت و باغبانی،  را که هابخشاشتغال در بخش کشاورزي ایران پرداخته و چگونگی این ارتباط در زیر

 .کرده استبررسی  شود، می نیز دامپروري، شیالت و آبزیان و جنگلداري

  روش تحقیق
 بـر . چوب تـابع تقاضاسـت  هاي تحلیل اثر متغیرهاي مختلف اقتصادي بر اشتغال، استفاده از چاریکی از راه

هـر تـابع    کـه  طوري بهسود وجود دارد،   هاي تابعتولید و  هاي تابعروابط متقابلی بین تئوري اقتصاد خرد،  اساس
تجربـی   هـاي  وتحلیـل  تجزیـه تـوان در  می رو ایناز . هد بود و بالعکسخوا 1داراي تابع سود محدب ،تولید مقعر

کـل   و آمـد جـاري  دراختالف میـان   صورت بهسود با در نظر داشتن اینکه  .رفتار بنگاه از تابع سود استفاده کرد
  :، داریمشودهاي متغیر جاري تعریف میهزینه

 

)1( 

 واحد ستاده قیمت هر  p، سود دهندة نشان ، iثابت  ةنهادمقدار  ، iمتغیر  ةنهادمقدار  آن در که 
  :زیر برقرار است ۀرابط ،شوددر شرایطی که سود ماکزیمم می .است iقیمت هر واحد نهاده  و

, i= 1, …, m )2( 

  :زیر نوشت صورت بهتوان را می) 1( ۀرابط، )Ci/p( صورت به iةنهادشدة  تعدیل قیمت تعریف با

, …, ; , …,  )  )3( 

 هـاي متغیـر حـل شـود،    نهـاده  ۀبهینوقتی براي مقادیر فوق ۀ رابط. است محصول واحد هر سود P که در آن
  :استهاي ثابت و مقادیر نهادههاي متغیر نهاده شده تعدیلاز قیمت  تابعی صورت به  حاصل آن برآورد

                                                                                                                                                  
1- Convex 
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 = ,       i = 1, …, m )4( 

  .هستندهاي متغیر هاي ثابت و قیمت نهادهدار نهادهبر دهندة نشانبه ترتیب  Zو  Cکه در آن

امل تولید متغیر در نظر ع عنوان بهدر این تحقیق تقاضا براي نیروي کار  ،با توجه به چارچوب تئوریک گفته
زیـر   صـورت  بـه تابع تقاضـا بـراي نیـروي کـار      درنهایتثابت که  صورت بهمل تولید عوا دیگرشود و گرفته می

  :شوداستخراج می

)5(   

بـرداري اسـت شـامل هـر      zو  نیروي کـار  دستمزد w ،)متغیر وابسته(ار نیروي ک Lدر این تابع،  که طوري به
مطالعه با توجه به هـدف تحقیـق شـامل     که در اینشود نظر گرفته می عامل ثابت در عنوان بهآنچه در تابع تولید 

  .اندهاي مستقل وارد مدل شدهمتغیر عنوان بهدو متغیر موجودي سرمایه و صادرات است که 

هـاي ترکیبـی   روش داده. اسـت  قرارگرفتـه مـدنظر   1هـاي ترکیبـی  دادهدر برآورد الگو استفاده از رویکـرد  
هـاي  مزیـت اسـتفاده از روش داده   تـرین  مهم. انی استو سري زم مقطعیهاي روشی براي تلفیق داده) تابلویی(

  ).1390دي،محم(هاست  مقطع تکهمگن و در نظر گرفتن تکخواص نا کردنترکیبی، کنترل 

                  )6(  

 )7(  

پارامترهـاي ناشـناخته    و  و  بردار متغیرهاي توضـیحی  ، متغیر وابسته دهندة نشان در الگوي فوق،
مبین افراد باشد، در این صـورت در برخـی    iاگر . است نشدنی مشاهدهنیز متغیر  . که باید برآورد شوند هستند

 مقطعـی هـاي  واحـد  براي توان همین اصطالح رابه طور مشابه می ( شودنیز اطالق می2اثر فردي به  ها نمونهاز 
شود، چـرا  اختالل فردي گفته میهای جمله ها یا نیز خطا ۀجمل. استزمانی  ةدور ةدهندنشاننیز   t ).کار بردبه

بـه   هاي تلفیقـی، اگـر   در بررسی مدل. کنندتغییر می ها طعمقهم در طول زمان و هم در طول  ها جملهکه این 
در مـدل اثـرات تصـادفی    . شـود گفته مـی  3اثرتصادفی یک متغیر تصادفی در نظر گرفته شود، به آن یکعنوان 

                                                                                                                                                  
1- Panel Data 
2- Individual effect 
3- Random effect 
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. اسـت شـده   توزیـع  هـاي  طـع مق مختلف به صورت تصادفی بین واحـدها و  هاي  طعمق ةکنند مشخص ثابت ءجز
       :)2003، 1گرین(تصادفی به صورت زیر خواهد بود اثراتبا توجه به این موضوع، مدل  بنابراین

  )8(                                                                                                           

  . است أي یک عرض از مبدبرآوردگر به اضافه Kداراي  که

صـورت جداگانـه    بـه ها طـع مق ي هر یک از به عنوان پارامتري باشد که قرار است برا در مقابل، زمانی که
بـه   6ۀ رابطـ در ایـن حالـت    ).1383 وودي و شـاهمرادي، ( شـود گفته می 2تخمین زده شود، به آن یک اثر ثابت

  :)2003، 3گرین( نویسی استصورت زیر قابل باز

)9(                                                         yit =  

آن الزم  تحلیـل  و تجزیـه بوده و هیچ شرط جدیدي براي  4خیر یک مدل رگرسیونی خطی کالسیکمدل ا
  ).1387 برقی اسکویی،(برآورد کرد  5توان مدل را با استفاده از روش حداقل مربعات معمولینیست و می

 که 6ون لیمرابتدا آزم. هاي تابلویی باید دو آزمون انجام شودبراي مشخص شدن روش برآورد در مدل داده
کسان است و باید از روش حـداقل مربعـات معمـولی    ی ها طعمق تمام مبدأفرض صفر آن این است که عرض از 

هاي اثرات تصادفی و اثـرات ثابـت   رد نکردن این آزمون به این معنی است که باید یکی از روش. استفاده شود
-اسـتفاده مـی   7هاسـمن ، از آزمون نیز ت تصادفیبراي انتخاب روش اثر ثابت و اثرا. براي برآورد استفاده شود

سـت؛  اآثار ثابت و آثار تصادفی هر دو سـازگارند ولـی آثـار ثابـت ناکار    در این آزمون  ،ۀفرضی تحت  .شود
روش آثار ثابت سازگار و روش آثار تصـادفی ناسـازگار اسـت و بایـد از      ، ۀفرضییعنی در صورت رد شدن 

کنـد  سـازگاري روش اثـر تصـادفی را آزمـون مـی     در ایـن آزمـون   فـرض صـفر   . ار ثابت استفاده کردروش آث
  ).1390ابراهیمی،(

هـاي مربـوط بـه    هاي تشخیصی و برآورد مدل، نیاز است تا با اسـتفاده از برخـی آزمـون   قبل از انجام آزمون

                                                                                                                                                  
1- Greene  
2- Fixed effect 
3- Greene  
4- Classical Linear Regression Model 
5- Ordinary Least square Variable 
6- Limer test 
7- Hausman test 
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 در ایـن مطالعـه از   .انجـام گیرنـد   هـا هـاي مربـوط بـه بررسـی هـم انباشـتگی بـین متغیـر        بررسی پایایی و آزمون
بررسـی   بـراي  CADF(4(فـولر مقطعـی    -آزمون دیکـی  و 3، فیشر2پسران و شین ،)LL( 1لوین و لین هاي آزمون

فـرض  در مقابـل   ها در سطحفرض صفر عدم پایایی متغیر ها آنکه در  است شده استفادههاي مدل ایستایی متغیر
هـاي  جمعـی در داده هـم یـا نبـود   همچنـین بـراي بررسـی وجود   . شود میآزمون پایایی متغیرهاي مدل در سطح 

تحقیـق از آزمـون    و آزمون فیشر وجود دارد کـه در ایـن   6، پدرونی5آزمون کائو :ازجملههایی ترکیبی، آزمون
فرض صـفر ایـن   . شودهاي مدل استفاده میبین متغیر بلندمدتدار و معناۀرابطیا نبود بررسی وجود منظور بهکائو 

دار بـودن  کـه در صـورت معنـی    هاسـت انباشـتگی بـین متغیـر    هـم  نبـود و  بلندمـدت  ۀرابط نبودمون حاکی از آز
 بلندمدتدر سطح احتمال محاسباتی این فرضیه رد و فرض مقابل که بیانگر وجود هم جمعی و بردار  ها ضریب

  ).1384زراء نژاد و انواري، (شود متغیرهاي مدل است، پذیرفته می

و به تفکیک بـراي   1371-1389طی دوره صادرات و اشتغال دستمزد، سرمایه، شامل  ستفاده شدهاهاي داده
بانـک مرکـزي   هـاي  آمارنامـه اسـت کـه از   زراعت و باغبانی، دامپروري، شیالت و جنگلداري چهار زیربخش 
هـاي  داده. آوري شـده اسـت  اجتماعی جمع ، تعاون و رفاهایران و وزارت کارجمهوري اسالمی ایران، گمرك 

 بـر ،  بخش که از گمرك جمهوري اسالمی ایـران تهیـه شـده   مربوط به صادرات محصوالت کشاورزي هر زیر
شـده  بنـدي و اسـتفاده   بخـش دسـته  هاي صادراتی هر زیـر مربوط به کاال رقمی سه ISICاي هاي تعرفهکد اساس
  .است شدهاستفاده   STATAو  EXCEL ،EVIEWS افزارهاي نرماز  نیزها  لهمعادتخمین  منظور به. است

  نتایج و بحث
-در هـر یـک از زیـر    متوسط نرخ رشد ترکیبـی صـادرات و اشـتغال    ۀجداگانپیش از برآورد الگو، بررسی 

بخـش زراعـت و   ترکیبـی اشـتغال در زیـر    ، نرخ رشدشده بررسیزمانی  ةدوردهد که در طول ها نشان میبخش
نـرخ رشـد ترکیبـی    . استبیانگر رشد مثبت اشتغال در این زیر بخش  درصد بوده که 2/3متوسط  طور بهباغبانی 

در زیـر بخـش دامپـروري نـرخ     . درصد اسـت  5/47متوسط برابر با  طور بهو  بخش مثبتدر این زیرنیز صادرات 
 2/17برابـر بـا   و  ات افزایشـی درصد و متوسط نرخ رشد ترکیبی صادر 04/0متوسط  طور بهرشد ترکیبی اشتغال 

 -4/7متوسـط برابـر بـا     طـور  بهشیالت نرخ رشد ترکیبی اشتغال کاهشی و  بخش زیردر  حال این با. درصد است
                                                                                                                                                  
1- Levin and Lin 
2- Pesaran and Shin (IPS) 
3- Fisher 
4- Cross-Sectionally ADF 
5- Kao 
6- Pedroni 
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 درنهایـت . درصـد بـرآورد شـده اسـت     3/8برابـر بـا    بخش زیرنرخ رشد ترکیبی صادرات در این . درصد است
 جنگلـداري  شبخـ  زیرمربوط به و صادرات متوسط نرخ رشد ترکیبی اشتغال  1371-1389 ةدوراینکه در طول 

  .درصد بوده است 4/8درصد و  4/7برابر با  به ترتیب

 ها، بررسی شداول ایستایی متغیر ۀمرحلهاي ترکیبی، در سنجی با استفاده از دادهدر برآورد الگوهاي اقتصاد
وجـه  ها بـا ت متغیر ۀهمتوان نتیجه گرفت که در سطح می ها آزمونهریک از با توجه به مقادیر آماره . )1 جدول(

 تفاضـل  بـار  یکآماره لوین و لین، با  اساس بر، در سطح ایستا نبوده و تنها 1در جدول  شده معرفیبه آمارههاي 
یا بررسی وجود  منظور بههمچنین، آزمون انگل گرنجر کائو  .هستندایستا بوده و جمع بسته از مرتبه یک  گیري

  . هاي مدل صورت گرفتبین متغیر جمعی هم نبود

  هاي مدلتایج آزمون ایستایی متغیرن -1جدول 
  آماره  متغیر

 لین و لوین آزمون

  آماره
  شین و پسران آزمون

  آماره
  فولر - دیکی آزمون

  آماره
  فیشر آزمون

  واحد در سطح ۀریشآزمون 
  83/6  61/4  - 53/1  - 29/0  دستمزد نیروي کار

  17/9  12/3  68/1  67/0 موجودي سرمایه
  05/32**  36/31**  -93/3**  - 62/0  صادرات

  86/20**  48/50**  -70/3**  - 59/0 اشتغال
  اول ۀمرتبواحد تفاضل  ۀریشآزمون 

  81/6 61/9  - 93/0  -54/2**  دستمزد نیروي کار
  55/42**  78/36**  -78/4**  -17/6** موجودي سرمایه

  33/56**  14/54**  -36/7**  -82/8**  صادرات
  029/0**  49**  -70/7**  -90/11** اشتغال

                                                                                                 %1ي در سطح دارمعنی**
  .هاي پژوهشیافته: مأخذ

  

  جمعی متغیرهاي مدل آزمون بررسی هم -2جدول 
 مقدار آماره  آزمون

-  یافته تعمیمفولر  - آماره دیکی 1/90 ** 

0/003  واریانس جزء اخالل  
HAC  0/003ریانس وا  

                                                                                   % 1داري در سطح معنی**            
  .هاي پژوهشیافته: مأخذ
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در سـطح احتمـال    شـده  محاسـبه حاصـل از بررسـی و آمـاره     هـاي  نتیجـه و بـر اسـاس    2 با توجه بـه جـدول  
 .شودهاي مدل، رد میبردار بین متغیر نبودض صفر مبنی بر ، فرآمده دست به

انجـام گرفـت   ) مقیـد  Fآزمـون  (هاي ترکیبی و مدل اثرات ثابت، آزمـون چـاو   براي انتخاب بین مدل داده
هـاي ترکیبـی رد شـده و    صفر این آزمون مبنی بر استفاده از مدل داده ۀفرضیطبق نتایج این آزمون ). 3جدول (

انتخـاب   منظور بهبعد آزمون هاسمن  ۀمرحلدر . شودبر استفاده از مدل اثرات ثابت پذیرفته می یک مبنی ۀفرضی
دار دو محاسـباتی و معنـی  چـی  ةآمارمقدار  اساس بر. میان مدل اثرات تصادفی و مدل اثرات ثابت انجام گرفت

  .دپذیرفته شمناسب برآورد  ةشیو عنوان به، فرض صفر رد و مدل اثرات ثابت آن شدن

  هاي تشخیصی مدلنتایج آزمون -3جدول 
  مقدار آماره  آماره  آزمون

  F **09/366  چاو
  X2  **79/24  هاسمن
     %1داري در سطح معنی **

  .هاي تحقیقیافته: مأخذ
  

هـا بـر اشـتغال در کـل بخـش      کلی براي بررسی تأثیر هـر یـک از متغیـر    صورت به انتخابی در ابتدا الگوي 
  ،آوردنتایج ایـن بـر   اساس بر. است شده  گزارش 4هاي مربوط به آن در جدول که آمارهکشاورزي برآورد شد 

متغیـر صـادرات کـه تـأثیر مثبـت بـر        جـز  به، داریم انتظار  آنچه اساس برو  هستند دار هاي مدل معنیمتغیر همۀ
ي نیـروي کـار در بخـش    تقاضاي نیروي کار دارد، دو متغیر دستمزد نیروي کار و سرمایه تأثیر منفی بـر تقاضـا  

، داریـم انتظـار   آنچـه تقاضاي نیروي کار، مطـابق   کاربراثر ضریب متغیر دستمزد نیروي . کشاورزي ایران دارند
 056/0ها، تقاضا براي نیروي کـار  افزایش در سطح دستمزد صداین است که با یک درة دهند نشانمنفی بوده و 

زد کـم  تقاضا براي نیـروي کـار نسـبت بـه دسـتم      پذیري کشش توان نتیجه گرفت،یابد که میصد کاهش میدر
 16/0دهد با یک درصد افزایش در متغیر سرمایه، تقاضا براي نیروي کار به میزان همچنین نتایج نشان می. است

ضـریب  . نیروي کار در بخش کشاورزي اسـت  جاي بهصد کاهش خواهد یافت که بیانگر جایگزینی سرمایه در
غیر صادرات بیانگر تأثیر مثبت این متغیر بر تقاضاي نیروي کار در بخـش کشـاورزي اسـت و    مثبت مربوط به مت

صد افزایش صادرات در بخش کشاورزي ایران، تقاضا براي نیروي کار در این بخش بـه میـزان   ازاي یک در به
 .یابدصد افزایش میدر 018/0
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  نتایج برآورد الگوي اشتغال بخش کشاورزي-4جدول 
  tآماره   انحراف معیار  ضریب  متغیر  رنام متغی

  C  **581/14  081/1  47/13  عرض از مبدأ
  - LW  ***056/0 -  032/0  73/1  لگاریتم دستمزد
  LX  *018/0  009/0  91/1  لگاریتم صادرات

  - LK  *165/0 -  055/0  95/2  لگاریتم موجودي سرمایه
  -   -   944/2  -   اثرات ثابت زراعت و باغبانی

  -   -   997/1  -   اثرات ثابت دامپروري
  -   -   - 351/2  -   اثرات ثابت شیالت

  -   -   - 590/2  -   اثرات ثابت جنگلداري
    F-Stat = 11/3993 **  = 99/0  

  .هاي پژوهشیافته: مأخذ%.   10داري در سطح و معنی% 5داري در سطح ، معنی%1داري در سطح به ترتیب معنی ***و **و  *
  

  ها بخش زیري اشتغال نتایج برآورد الگو -5جدول 
  نام متغیر  متغیر  ضریب  انحراف معیار t آماره

76/96  14/0  **16/14  C عرض از مبدأ  
82/13 -  004/0  **06/0-  LNW  لگاریتم دستمزد  
77/19 -  007/0  **14/0-  LNK  لگاریتم موجودي سرمایه  

00/30  001/0  **04/0  Z_LNX  لگاریتم صادرات زراعت و باغبانی  
45/3 -  0004/0  **001/0-  D_LNX  لگاریتم صادرات دامپروري  

10/3  01/0  **03/0  S_LNX  لگاریتم صادرات شیالت  
11/12  004/0  **04/0  J_LNX  لگاریتم صادرات جنگلداري  

  اثرات ثابت زراعت و باغبانی  -  72/2  -   - 
 اثرات ثابت دامپروري  -  40/2  -   - 
 اثرات ثابت شیالت  -  - 39/2  -   - 
 بت جنگلدارياثرات ثا  -   - 73/2  -   - 

 = 99/0  F-Stat= 79/2661 **    

  %. 1داري در سطح معنی**
  .هاي پژوهشیافته: مأخذ

 

 جزئـی، الگـوي   صورت بهکشاورزي ایران  هاي بخش زیربررسی تأثیر متغیر صادرات بر اشتغال در  منظور به
بـا توجـه بـه عـرض از     . اسـت  شـده  رائـه ا 5که نتایج آن در جدول  شد برآورد ها بخش زیربه تفکیک  موردنظر

زراعـت و باغبـانی اسـت کـه بیـانگر،       بخـش  زیـر ، بیشترین میزان اثرات ثابت مربوط به بخش زیرمبدأهاي هر 
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، بـه ترتیـب   زایـی  اشـتغال بیشـترین میـزان    بعـدازآن، و  است بخش زیربیشترین میزان جذب نیروي کار در این 
رابطه بین متغیر صادرات و تقاضاي نیـروي کـار در   . گلداري است، شیالت و جندامپروري بخش زیرمربوط به 

براي نیروي  تقاضا صد افزایش در میزان صادرات،دار است و یک درزیر بخش زراعت و باغبانی مثبت و معنی
  .دهددرصد افزایش می 04/0را  بخش زیرکار در این 

دار اسـت و افـزایش در   ري منفـی و معنـی  دامپـرو  بخش زیرتأثیر متغیر صادرات بر تقاضاي نیروي کار در 
را آن دلیـل  که  دهدصد کاهش میدر 001/0را به میزان  بخش زیرمیزان صادرات، تقاضاي نیروي کار در این 

با افزایش صادرات محصـوالت دامپـروري، سـرمایه     که طوري بهاین بخش به سرمایه دانست، بیشتر توان نیاز می
مثبت و  ،لداري نیز این رابطهشیالت و جنگ هاي زیربخشبراي . شودمی تفادهاسدر جهت جایگزینی نیروي کار 

 زیرصد افزایش در میزان صادرات، تقاضا براي نیروي کار در این دهد یک دردار برآورد شده و نشان میمعنی
  .دهددرصد افزایش می 04/0و  03/0را به ترتیب  ها بخش

  گیري و پیشنهادهانتیجه
هاي تابلویی اسـتفاده  تعیین اثر صادرات بر اشتغال بخش کشاورزي از رهیافت داده منظور به ،در این تحقیق

انـدك  ، منفـی و  تقاضاي نیروي کار، مطـابق انتظـار   کاربربر اساس نتایج، اثر ضریب متغیر دستمزد نیروي . شد
چـون مـازاد    هـایی  یـل دلتقاضا براي نیروي کار نسبت به دستمزد بـه   پذیري کششکه بیانگر این است که  است

نیروي کار در بخش  جاي بههمچنین نتایج گویاي جایگزینی سرمایه . کم استنیروي کار در بخش کشاورزي 
 بخـش  ابزارهـاي و  آالت ماشـین افزایش موجودي سـرمایه و بهبـود و افـزایش     دیگر عبارت به کشاورزي است؛

از نیروي کار در بخش کشاورزي  کمتر ةاستفاد شود، بهوري نیروي کار میکشاورزي که منجر به افزایش بهره
اینکه ضریب مثبت مربوط به متغیر صادرات بیانگر تأثیر مثبت این متغیر بر تقاضاي نیـروي   درنهایت. انجامدمی

زراعت و  بخش زیردر خصوص میزان اثرات ثابت، بیشترین میزان اثر مربوط به . کار در بخش کشاورزي است
، بیشترین میزان اشـتغال،  بعدازآنو  است بخش زیرنشانگر بیشترین میزان اشتغال در این  باغبانی برآورد شد که

  .دامپروري، شیالت و جنگلداري است زیربخشبه ترتیب مربوط به 

ي از پـذیر زراعت و باغبانی و جنگلـداري بیشـترین میـزان اثـر     هاي زیربخشدهد نتایج این مطالعه نشان می
 بخـش  زیـر در . پـذیري از صـادرات را دارد  شیالت بیشترین میزان اثـر  زیربخش ،نازآ پسو  دارندصادرات را 

ایـن رابطـه بـا توجـه بـه وسـعت        کـه  ،اسـت پذیري اشتغال نسبت با صـادرات منفـی   کشش ۀرابطدامپروري نیز 
و گیـرد، امـري منطقـی اسـت     زراعت و باغبانی انجام مـی  زیربخشدستی و سنتی در  صورت بههایی که   فعالیت
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در  .سـهم خـود کنـد     را  کشـاورزي  بخـش اشـتغال در   فراوانـی از توانـد میـزان   می زیربخشاین  دهد مینشان 
که دلیل آن  استدامپروري منفی  بخش زیرزیربخش دامپروري تأثیر متغیر صادرات بر تقاضاي نیروي کار در 

ـ کار با توجـه بـه اسـتفاده بیشـتر از      جاي بهجایگزینی سرمایه  توان میرا  و مکانیزاسـیون در ایـن بخـش     اوريفنّ
به سرمایه را از طریق اعطاي اعتبارات  زیربخشدولت و بخش خصوصی نیاز این  که درصورتی بنابراین. دانست

در جهت جـذب نیـروي    ها زیربخشمانند سایر  زیربخشحاصل از صادرات در این  ۀسرمای بسا چه ،تأمین کنند
 هـاي  بخـش  زیـر بین دو متغیر صادرات و تقاضـاي نیـروي کـار در     ۀرابط. کار گرفته شود بهکار و ایجاد اشتغال 

 توانـد  مـی که افزایش صادرات  استکه بیانگر این مطلب  شددار برآورد یالت و جنگلداري نیز مثبت و معنیش
ها در ایـران،  این امر با در نظر گرفتن وسعت جنگل .باشد ها بخشفعالیت در این زیر ۀتوسع براي مؤثري کمک

منبـع تولیـد    عنوان به توانندمیهم  ها جنگل، این در صورت اعمال مدیریت صحیح که در صورت دهد میان نش
که این  ؛شوند استفاده، زایی اشتغالآن  تبع بهافزایش صادرات و  منظور بهچوب براي مصرف داخل کشور و هم 

ي ارابطـه  ازآنجاکـه همچنـین  . کنـد  مـی را مهـم   ریزي و مدیریت اصولی این منابع در معرض تخریببرنامه امر
 مربـوط،  شیالت وجود دارد، چنانچـه دولـت و مراجـع     زیربخشمثبت میان صادرات و تقاضاي نیروي کار در 

کننـدگان بـه   تولیـد  الزمتـأمین منـابع و امکانـات     بـراي و اقـدام الزم   را حمایـت کننـد   صید و پرورش آبزیـان 
در تأمین نیاز غـذایی داخـل، صـادرات و جـذب نیـروي کـار        ییبسزاتواند سهم می بخش زیر، این آورند عمل

کشـاورزي، صـادرات تـأثیر مثبـت بـر اشـتغال داشـته اسـت،          در بخـش  ازآنجاکه، درنهایت. کشور داشته باشد
مختلـف   هـاي  زیـربخش افـزایش فعالیـت در    زمینـۀ   کـردن  ایجاد اشـتغال و کـاهش بیکـاري، فـراهم      منظور به

هاي دریافت مجوز برايمناسب  بسترهاي ش صادرات محصوالت کشاورزي، ایجادکشاورزي و همچنین، افزای
توانـد  مـی  غیـره آوري و بنـدي، فـر  ، بسـته ونقل حملهاي صادراتی همچون ساختصادرات و فراهم کردن زیر

 .بخش خصوصی دارد گذاري سرمایهنیاز به تشویق دولت و آن باشدکه تحقق اثربخشکاري مفید و 

  منابع
 سـازي  مـدل تحقیقـات   .ثرؤي مبادله بر نـرخ ارز حقیقـی مـ   رابطه اثرگذاريدر  الملل بینتأثیر ذخایر ) 1390(س  ابراهیمی

 .23-142: 3. اقتصادي

: 3. هـاي اقتصـادي  پژوهش .خش کشاورزي ایرانتأثیر مالیات و صادرات بر اشتغال ب) 1387(وکرباسی ع . اثنی عشري ه
139-149.  

هـاي  وصـیه و ت اي منطقـه هـاي تجـاري و   ل مؤثر بر رشد اشتغال در اتحادیـه ارزیابی عوام )1384(و عسگري م . ازوجی ع
  .25-46: 4. اقتصادي هاي پژوهش .تی براي بازار کار ایرانسیاس



  27    هاي کشاورزي ایرانبخشبررسی تأثیر صادرات بر اشتغال در زیر
 

تحقیقات . کوزنتس محیطی زیستاي در منحنی هاي گلخانهتجاري بر انتشار گاز آزادسازيآثار ) 1387(برقی اسکویی م 
  .1-21: 82. اقتصادي

علـوم   .شـتغال نیـروي کـار در بخـش کشـاورزي     تأثیر مکانیزاسـیون و صـادرات بـر ا   ) 1383(و آذرین فر ي . ترکمانی ج
  .21-58: 5. کشاورزي ایران

بررسی رابطه رشد اقتصادي، اشتغال و صادرات در بخش کشـاورزي ایـران   ) 1386(و طوسی م . ، اردستانی م.خالدي ك
  .9-25: 3. اقتصاد کشاورزي). و تجاريارزي  هاي سیاستبا تأکید بر (

: 39. اقتصاد کشاورزي و توسعه. بررسی عوامل مؤثر بر صادرات بخش کشاورزي ایران) 1381(و فرهادي ع . خلیلیان ص
32-1.  

در اقتصـاد ایـران و    جیراــ خ ستقیمــ م اريسرمایهگذب مؤثر بر جذ ملاعو شناسیزبا) 1383(ادي ا شاهمرو . داوودي پ
  .81-113: 2. هاي اقتصادي ایرانپژوهش. ان در چارچوب یک الگوي تلفیقیکشور جه 46

 هـاي  سـال بررسی رابطه صادرات بخـش کشـاورزي و رشـد و توسـعه اقتصـادي      ") 1390( و عابدي ف. راسخ جهرمی ع
  .87-105 :2 .رشد و توسعه اقتصادي هاي پژوهش. "1388-1355

  .42-45: 4. هاي اقتصاديبررسی. ي ترکیبی در اقتصاد سنجیهاکاربرد داده) 1384(و انواري ا . نژاد مزرا

اقتصـاد  . حمایت قیمتی بـر رونـد رشـد تولیـدات کشـاورزي در ایـران       هاي سیاستتأثیر ) 1380(و اشراقی ف . سالمی ح
  .21-7: 36. کشاورزي و توسعه

  .57-56: 3. دجهبو و برنامه .رنفتی بر رشد اقتصادي ایرانبررسی اثرات صادرات غی) 1379(عظیمی ر 

-123: 74. فرآیند مـدیریت و توسـعه  . اقتصاد بر اشتغال بخش خدمات شدن جهانینقش ) 1389(و فلیحی ن . قویدل ص
98.  

  .44-68: 38و  37. اقتصادي هاي سیاستو  ها پژوهش. بررسی عوامل تولید بر تجارت خارجی ایران) 1384(کریمی ا 

دانشـکده  . کارشناسـی ارشـد   نامـه  پایـان . اي در ایرانبر تصادفات جاده ثرمؤبررسی عوامل اقتصادي ) 1390(محمدي ف 
  .1390مهرماه . اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه ابوعلی سینا همدان

Chow P. CY (1990) Output effect, technology change, and labor absorption in Taiwan, 1952-
1986. Economic Development and Cultural Change 39: 77-88.  

Feenstra R. C. and Hong C. H (2007) Chinas exports and employment. NBER Working paper 



 1393 بهار، 1، شماره 1، جلد فصلنامه راهبردهاي توسعه روستایی     28
 

13552. http://www.nber.org /papers/ w 13552. 

Greene W (2003). Econometric analysis. Fifth edition. New York University. 

Henderson J. M (1971) Microeconomic theory. Mc Grow Hill, New York. 

Kao C. and Chiang M (1999) On the estimation and inference of a cointegrated regression in 
panel data. Working Paper. Center for Policy Research, Syracuse University, New York. 

Levin A. and Lin C. F (1992) Unit root test in panel data: asymptotic and finite sample 
properties. University of california, San Diego. Discussion Paper. 7: 92-93. 

Libin Zh (2006) Globalization and its effects on youth employment in china. Regional Expert 
Group Meeting on Development Challenges for Young People. UNCC, Bangkok. 5: 1-14. 

Pedroni P (1999) Panel cointegration, asymptotic and finite sample properties of pooled time 
series test with an application to the PPP hypothesis. Indiana University. 

Porto G (2005) Agricultural export, wages and unemployment. Development Research Group. 
The World Bank.  

Sankhayan P. L (1988) Introduction to the economics of agricultural production, Prentice Hall 
of India. New Delhi. 

Seker M (2010) Rigidities in employment, protection and exporting. the world bank, Financial 
and private sector vice presidency. Enterprise Analysis Unit. 9: 11-31 



2    Abstracts, Vol.1, No.1, Spring 2014 

 

 

 
Study the Effect of Export on Employment of Agricultural  

Sub-Sectors in Iran 
 
 

Farahnaz shahryaran*1, Sedighe Nabieian2 and H. Mehrani Bashar Abadi3 
 
 

Received: 7 April, 2014  Accepted: 1 June, 2014 
 
 

Abstract 
Agriculture sector is the most important part of the economy that has been 

considered by economists because of is having lots of production factors, include 
labor force. So, considering employment potential of this sector has particular 
importance among policy makers. In this study, using panel data, the impact of exports 
on employment in in the agricultural sub-sectors of Iran, including agriculture and 
horticulture, livestock, fisheries and forestry, during 1992-2010 has been studied. 
Results show that export growth has a significant positive effect on employment in all 
sub sectors except livestock sub-sector and its coefficient in horticulture, livestock, 
fisheries and forestry, is 0.04, 0.001, 0.03 and 0.04, respectively. Also the rates of 
fixed effects that indicate employment potential of agricultural sub-sectors is equal to 
2.72 for agriculture and horticulture, 2/40 for livestock, -2.39 for fisheries and -2.73 
for forestry sub-sector. According to the findings, support and supervision and 
administration of public and private investment to promote exports, would be 
important and effective to increase employment in agriculture and its sub-sectors. 
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