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  ترتیب دانشجوی دکتری و استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابلبه. 1
  چکیده

بدین . بررسی شد کشاورزی برای سه کشور ایران، ترکیه، پاکستان  صادراتنطقه ای و توسعهدر مطالعه حاضر، ارتباط بین رشد م    
همچنین وابستگی فضایی بین سه کشور همسایه بـا اسـتفاده از آزمـون مـوران     . منظور از مدل معادالت همزمان فضایی استفاده شد 

ه توسـعه صـادرات     کـ نتایج نـشان داد     . اشتغال معرفی شد   و   تولید ناخالص داخلی  توسط متغیر های     اثر رشد منطقه ای   . بررسی شد 
نیـز  رشـد منطقـه ای و اشـتغال     .کشاورزی منطقه تحت تاثیر رشد اقتصادی هر یک از سه کشور ایران، ترکیه و پاکستان قرار دارد                

  اقتـصادی و توسـعه     در این مطالعه سعی شده است با ارتباط بـین رشـد           لذا   .تحت تاثیر توسعه صادرات کشاورزی منطقه قرار دارد       
  کـشاورزی  حمـایتی توسـعه صـادارات محـصوالت       جهت افزایش برنامه های       را در   چشم انداز روشنی    کشاورزی بتوان  صادرات

  . فراهم آورد
   .کشاورزی، معادالت همزمان فضایی صادرات محصوالت هعرشد منطقه ای، توس: کلیدیکلمات 

  
  مقدمه

 مستلزم هدف نیا به یابیدست و بوده ها کشور مهم  اهداف از یک یهمواره ت آنصادرا توسعه و  اقتصادی بخش کشاورزیرشد
 یا منطقه رقابت قدرت که است ریپذ امکان یزمان هدف نیا تحقق. است اقتصاد آن با مرتبط مناطق تمام در توسعه و رشد
 یها استیس اعمال کشورها، موجود عوض شناخت امر نیا الزمه که است یهیبد. کند دایپ بهبود آن یاقتصاد عملکرد و شیافزا

 آن نیمب مختلف یها کشور نیب یا منطقه اقتصاد تجربه یکل طور به. است مذکور یها استیس جینتا قیدق شیپاال و مناسب
 اند بوده برخوردار یعتریسر یاقتصاد رشد از جهینت در و داشته یبهتر عملکرد مناطق ریسا با سهیمقا در مناطق، یبرخ که است

توسعه صادرات  بر گذار ریتاث عوامل گونه نیا بتوانند زانیر برنامه که یصورت در ،نیبنابرا. )1384مانی و عسکری،رح(
 اریبس اطالعات کنند؛ نییتع یا منطقه اقتصاد عملکرد در را هرکدام یرگذاریتاث زانیم و ییشناسا را مناطق محصوالت کشاورزی

  .شد خواهد فراهم یزیر برنامه یبرا یدیمف
منجر به منافع بیشتر برای کشور های منطقه شده و منطقه را قادر می سازد تا به  اقتصادی در بین کشور های همسایه افزایش رشد

، تقویت و گسترش رشد منطقه ایبی تردید یکی از گام های الزم جهت تحقق . عنوان یک جبهه متحد در نظام جهانی عمل کند
 با وفور منابع ترکیه و پاکستان  ایران،کشور های. از جمله بخش کشاورزی می باشدتجارت در بخش های مختلف تولیدی 

طبیعی، شرایط مساعد محیطی و اقلیمی و تنوع تولیدات کشاورزی دارای پتانسیل های بالقوه ای در توسعه کشاورزی و تامین 
  برنامه ریزی های آینده به برنامه ریزان و  بخش کشاورزی در  منطقه ای بر توسعهبررسی رشدبنابراین . امنیت غذایی دارند

  .  کمک می کند آندر زمینه توسعه صادرات محصوالتشور ها تصمیم گیران ک
اثر رشد منطقه ای بر توسعه صادرات  نقشحال با توجه به اهمیت موضوع، بایستی به این سوال اصلی پاسخ داده شود که 

   رشددر چه حدی است؟ بخش کشاورزی چه نقشی در تحقق  پاکستان در هر یک از کشور های ایران، ترکیه و کشاورزی
 بنابراین در این مطالعه، اثر رشد منطقه ای بر توسعه داشته است؟منطقه منطقه ای و ارتقاء اقتصاد و تجارت بین کشور های 

  .صادرات محصوالت کشاورزی با استفاده از مدل معادالت همزمان فضایی بررسی شد



در مطالعه خود بر روی صادرات غیر نفتی و اشتغال به بررسی ارتباط بین صادرات غیر نفتی و اشتغال در ) 1379(جعفری هرندی 
نتایج نشان داد که رابطه مثبت و معنی داری بین صادرات غیر نفتی و اشتغال .  پرداخته است1338-1376ایران طی دوره زمانی 

  .وجود دارد
 خود عوامل موثر بر عرضه صادرات محصوالت کشاورزی را با استفاده از تحلیل سری های در مطالعه) 1381(خلیلیان و فرهادی 

  نتایج تجربی تحقیق نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی کشور، . زمانی و تکنیک های همگرایی بررسی نموده اند
  .دار دارندقیمت های نسبی صادرات و مصرف داخلی بر عرضه صادرات محصوالت کشاورزی تاثیر معنی 

  یت گرنجر نتیجه گرفت که در بیشتر استفاده کرد و با آزمون عل1960-1982 کشور طی دوره 88از داده های ) 1987(رام 
  .در واقع فرضیه رشد متکی به صادرات حمایت شد. کشور ها رابطه مثبت یک طرفه از صادرات به طرف رشد وجود دارد

ه رشد اقتصادی، اشتغال و صادرات در بخش کشاورزی ایران با استفاده از مدل به بررسی رابط) 1386( خالدی و همکاران 
تاثیر پذیری رشد اقتصادی بخش کشاورزی از اشتغال، موجودی سرمایه و بهره وری بیانگر نتایج . معادالت همزمان پرداختند

ین تاثیر پذیری صادرات کشاورزی از عوامل تولید؛ تاثیر پذیری اشتغال از موجودی سرمایه و صادرات بخش کشاورزی و همچن
  .رشد بخش کشاورزی، شاخص نسبی قیمت صادرات کشاورزی و سیاست های ارزی و حمایتی می باشد

در مطالعه خود بر روی اثر رشد منطقه ای بر توسعه زمین های کشاورزی با استفاده از سیستم معادالت ) 2007(برون   و هیل
 افزایش درآمد و ارزش زمین های کشاورزی یک ایالت منجر به افزایش اتالف زمین های کهنتایج نشان داد . پرداختهمزمان 

   همچنین افزایش ارزش زمین های کشاورزی در یک ایالت منجر به افزایش مساحت.کشاورزی ایاالت همسایه می شود
زی تاثیر معنی داری بر توسعه  سیاست های حمایت از زمین های کشاور. زمین های کشاورزی در ایاالت همسایه خواهد شد

  .زمین های کشاورزی نداشته است
به منظور بررسی جهت . رابطه بین صادرات و رشد اقتصادی بخش کشاورزی در ایران را بررسی نمود) 1380(حفار اردستانی

ن داد که رشد  نتایج نشا.علی دو متغیر و تعیین علیت کوتاه مدت و بلند مدت، مدل تصحیح خطای برداری تخمین زده شد
صادرات بخش کشاوزی در کوتاه مدت و بلند مدت محرک رشد اقتصادی این بخش بوده درحالی که رشد اقتصادی بخش 

  .کشاورزی تنها در کوتاه مدت منجر به رشد صادرات این بخش شده است
  

  روش تحقیق و متدولوژی
ن متغیر های کالن اقتصادی ازقبیل اشتغال، جمعیت، درآمد مدل تعادلی رشد به منظور بررسی تغییرات همزمادر مطالعه حاضر از 

 اثر تغییرات تولید ناخالص داخلی، اشتغال بر توسعه صادرات محصوالت کشاورزی در چارچوب بدین منظور. استفاده شدسرانه 
سعه صادرات  و تو، اشتغالفرض بر این است که یک ارتباط همزمان بین رشد اقتصادی. مدل تعادلی رشد معرفی شده است
  .کشاورزی در طول زمان وجود دارد
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به ترتیب   و                       ارزش صادرات محصوالت کشاورزی  XAGتولید ناخالص داخلی، Yاشتغال، E باالدر روابط 

صادرات محصوالت  و اشتغالاخالص داخلی، تولید ن بر  تاثیر گذار)متغیر های از پیش تعیین شده( برداری از متغیر های برونزا 
  .  می باشدکشاورزی

 و  که عالوه بر سرمایه)3معادله ( تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخصی از رشد اقتصادی در نظر گرفته شدکه  قابل ذکر است
به اینکه اقتصاد ایران اتکای باالیی با توجه .  مالیات نیز می توانند بر تولید ناخالص داخلی تاثیر گذارد ومخارج دولت؛ نیروی کار

لذا درآمد های حاصل از صادرات محصوالت کشاورزی می تواند عامل مهمی . بر ظرفیت های حاصل از درآمد های ارزی دارد
معادله اشتغال نیز از طریق نرمالیزه کردن تابع تولید کاب داگالس نسبت به نیروی کار  .در چرخه اقتصادی ایران داشته باشد

 که به منظور بررسی اثر صادرات محصوالت کشاورزی، این متغیر نیز در معادله اشتغال قرار داده می شود خواهد شد اصلح
صادرات محصوالت کشاورزی نیز متاثر از عواملی نظیر تولید ناخالص داخلی، شاخص قیمت صادراتی محصوالت . )5معادله (

بنابراین هریک از معادالت رشد اقتصادی، اشتغال و  ).6معادله ( ستکشاورزی، نرخ ارز، شاخص قیمت کاالهای داخلی ا
  :صادرات محصوالت کشاورزی را می توان در یک سیستم معادالت همزمان به صورت زیر بیان نمود
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  :که در سیستم معادالت همزمان فوق

Y 1986 سال ثابت تولید ناخالص داخلی به قیمت  
Eل میزان اشتغال ک 

Eag،میزان اشتغال در بخش کشاورزی  Ein  ،اشتغال در بخش صنعتEsrاشتغال در بخش خدمات  

Xag  1986ارزش صادرات محصوالت کشاورزی به قیمت ثابت سال  
 T درصد از تولید ناخالص داخلی( %  مالیات(  

K 1986 موجودی سرمایه به قیمت ثابت سال  
EXP ص داخلیدرصد از تولید ناخال( %  مخارج دولتی(  

PFشاخص قیمت صادراتی محصوالت کشاورزی   

PDشاخص قیمت کاالهای داخلی  

Rنرخ ارز   
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Lسطح زیر کشت بر حسب هکتار  

  
  روش گشتاور های تعمیم یافته در تخمین سیستم معادالت همزمان فضایی

ه دلیل عدم کارایی روش های  ب با وابستگی فضایی در مدل داده های ترکیبی پویاسیستم معادالت همزمانبه منظور تخمین 
) GMM ( 1در نادیده گرفتن اثرات خاص منطقه ای از روش گشتاور های تعمیم یافته) OLS(مرسوم حداقل مربعات معمولی

   .)1981؛ نیکل، 2002؛ هشیائو، 1991آرالنو و باند، (  استفاده شد
داده های ترکیبی پویا را شامل می شود؛ ارائه ضروری است که یک روش اقتصاد سنجی فضایی که دو مدل وابستگی فضایی و 

جهت تخمین مدل داده های ترکیبی پویا با وابستگی فضایی، هنوز برآوردگر مستقیمی در نوشته های اقتصادی وجود . شود
  بدین منظور جهت تخمین مدل داده های ترکیبی فضایی برای سه کشور ایران، ترکیه و پاکستان از روش تخمین دو . ندارد

گتیز و ( در مرحله اول روش فیلتر کردن جهت رفع وابستگی فضایی در داده ها به کار گرفته می شود . مرحله ای استفاده شد
.  مرحله بعد تخمین زن استاندارد گشتاور های تعمیم یافته جهت تخمین سیستم معادالت همزمان استفاده شد).2002گریففیت، 

در مطالعه حاضر از .  در مشاهدات منجر به انحرافات جدی در نتایج مدل می شودچشم پوشی از وجود وابستگی های فضایی
  .استفاده شددر تخمین سیستم معادالت همزمان )GMM-sys(سیستمی روش گشتاور های تعمیم یافته 

  
  روش جداسازی وابستگی های فضایی 

  اده هـــا مـــشاهده بـــه منظـــور حـــذف وابـــستگی هـــای منطقـــه ای کـــه بـــه صـــورت خـــود همبـــستگی فـــضایی در د          
  . به کار گرفته شد2 و آماره ی خودهمبستگی فضایی مورانiGمی شود، دو روش آماره ی خودهمبستگی فضایی 

وابستگی فضایی بدین معنی است که مشاهدات در فرآیند تعامالت، مانند انتقال فن آوری، مبـادالت تجـاری، مناسـبات مختلـف                      
  ماهیت تـاثیر گـذاری ایـن فرآینـد هـا طـوری اسـت کـه موجـب                   .  سیاسی و غیره با هم همبستگی پیدا کنند        اجتماعی، اقتصادی و  

نظام مندی خاص فعالیت های اجتماعی و اقتصادی در منطقه شده و تحت تاثیر الگوی برون زای تعریف شده دیگری که مربـوط           
 Nشامل اطالعات مربوط به فاصله نسبی بین  )   W(  وزنی این ماتریس. به ماتریس وزنی فواصل بین آن هاست؛ کمیت می پذیرد

را از نظر     j با کشور    iچگونگی ارتباط فضایی کشور     ) ijw(عناصر ماتریس وزنی    .  در فضا می باشد    i=1,2,…,j,…,N کشور  
، ماتریس وزنی را می توان به صـورت  به منظور نرمال سازی اثرات خارجی در هر کشور       . 3)1386کسرایی،  ( فاصله نشان می دهد   

. در آن مساوی بـا یـک باشـد        ) هر کشور نسبت به سایر کشور ها        (بدین معنی که حاصل جمع عناصر هر سطر         . استاندارد درآورد 
، بـدین  )ijw( عناصـر مـاتریس وزنـی    .  هر چه بعد مسافت یا فاصله اقتصادی بین کشور بیشتر باشد، این وزن نسبی کـم تـر اسـت      

  ):1386کسرایی، ( شد صورت تعیین
)7                                                                                           (   

  . وابسته می باشد) ijd(که شدت اثرات متقابل کشور ها به فاصله بین این کشور ها 
آنـسلین و   ( بستگی فضایی میان داده ها از آماره آی آزمون موران استفاده شد که به صورت زیـر بیـان شـد                      به منظور تشخیص وا   

  ):1988؛ آنسلین، 1995فلوراکس، 

                                                 
2 Generalized Method of Moments (GMM) 
2 Spatial autocorrelation statistic of Moran's I  

۴ ijwنیز محاسبه شود) نسبت به استوا (جغرافیایی واند به صورت تابعی از طول و عرض  عالوه بر روش متعارف فاصله پایتخت بین دو کشور می ت.  
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)8                                         (   
)برای هر یک از مناطق ) تمامی متغیر های مدل(   ، برداری از مشاهدات xمتغیر  )Nxx   .می باشد1,...,

    نـــشان داده شـــده و مقـــادیر اســـتاندارد شـــده آمـــاره      ZI آزمـــون مـــوران بـــا    Iتوزیـــع نرمـــال اســـتاندارد آمـــاره ی    
 I  )ZI  (  با مقدار بحرانی جدولZ درصد 95 در سطح معنی داری ) مقایسه خواهد شد) 1.96مقدار.  

بـه صـورت زیـر      ) 9( وابـستگی فـضایی از مـشاهدات، رابطـه ی            پس از تشخیص وابستگی فضایی میان داده ها،  جهت جداسازی          
  ):2002گتیز و گریففیت،  (معرفی شد 

)9                                                                         (  
)~(، مقدار وابستگی فضایی خالص معادل       )9(در رابطه    ii xx تگی فضایی از آن هـا   به عنوان مشاهداتی است که وابس  ~ixبوده و   −

  ):1992گتیز و اورد، (  به صورت زیر تعریف شد iGآماره  ) 9( همچنین در رابطه . حذف شده است
)10                                                                        (   

  
صـادرات محـصوالت کـشاورزی، موجـودی     از قبیل تولید ناخـالص داخلـی، ارزش       مطالعهات مورد نیاز در این      اطالع :داده ها 
ایـران و سـایر     مرکـز آمـار   صندوق بین المللی پـول،       بانک جهانی،     و غیره از پایگاه اینترنتی     مسافت بین کشور ها   اشتغال،  سرمایه،  

   .شدگرفته  1986-2005 در دوره زمانی انایران، ترکیه و پاکست کشور سه برای منابع اطالعاتی
  
  نتایج

قبل از بیان نتایج تخمین سیستم معادالت همزمان در مدل های ترکیبی پویا به روش گشتاور های تعمـیم یافتـه سیـستمی ضـروری          
  .است که آزمون های اقتصاد سنجی و آزمون وابستگی فضایی بررسی شود

  آزمون های اقتصاد سنجی
به منظور بررسی   . مخطی متغیر های مدل مشاهده شد که هیچ یک از معادالت با همخطی شدید روبرو نیستند               با بررسی وضعیت ه   

پایایی متغیر های مدل از آزمون دیکی فولر استفاده شد که بیانگر این است که برخی از متغیـر هـا در سـطح و برخـی در تفاضـل                              
 بـدین مفهـوم کـه در   . از متغیر ها، بررسی همگرایی معادالت ضـروری اسـت    با توجه به ناپایایی برخی      . مرتبه اول ایستا می گردند    

ایستا هم می توان از ساختگی نبودن مـدل هـا اطمینـان              صورت همگرایی مدل های برآوردی بدون استفاده از تفاضل متغیرهای نا          
  ون همگرایـی یوهانـسون نـشان      نتـایج آزمـ   . جهت تعیین همگرایی مدل ها از آزمون همگرایی یوهانسون استفاده شد           .حاصل کرد 

 نیـز   ، علیـت گرنجـر    از جملـه خـود همبـستگی        مورد نیاز   سایر آزمون های اقتصاد سنجی     . می دهدکه هر سه معادله همگرا هستند      
  . بررسی شد
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  آزمون وابستگی فضایی
گی فـضایی میـان     به منظـور تـشخیص وابـست      . قبل از تخمین مدل ضروری است که وابستگی فضایی در داده ها  بررسی شود              

بـرای  تمامی متغیر های سیستم معادالت همزمـان        ، نتایج آزمون موران را بر روی        1جدول  . مشاهدات از آزمون موران استفاده شد     
  نـشان داده شـده       ZI  آزمـون مـوران بـا      I، توزیع نرمال اسـتاندارد آمـاره ی         1در جدول   .  نشان می دهد   1986 -2005دوره زمانی   

مقایـسه  ) 1.96مقـدار  ( درصـد  95 در سطح معنـی داری  Zبا مقدار بحرانی جدول  )  I  )ZI ارد شده آماره یمقادیر استاند. است
بنـابراین  .  درصـد مـی باشـند   95 در سطح معنی داری Zکمتر از مقدار بحرانی آماره ZI نتایج نشان می دهد که اغلب مقادیر . شد

صـادرات محـصوالت    ه مقـداری خودهمبـستگی فـضایی بـین مـشاهدات            البت. بین داده ها وجود ندارد     وابستگی فضایی محسوسی  
  ، مـــساحت زمـــین هـــای کـــشاورزی)1992ســـال (، نـــرخ ارز )2003ســـال(، مالیـــات )1990 و1989 هـــای ســـال( کـــشاورزی

سـال هـای    ( و موجـودی سـرمایه    ) 2003سـال ( ، اشتغال در بخش خـدمات     )2005سال  (  اشتغال در بخش کشاورزی    ،)2001 سال(
 گتیز و گریففیتدر مطالعه ) 9( بر طبق رابطه  مشاهدات فوق به منظور جداسازی وابستگی فضایی از       .  مشاهده شد  ) 1990 و   1989

   .    تعیین شدفیلتر شده، مقادیر )2002(
 به دلیل    آن  که نتایج  .وابستگی فضایی وجود ندارد    شدکه در بین مشاهدات فیلتر شده        با به کارگیری مجدد آزمون موران مشاهده      

      .جم باالی جدول ذکر نشده استح
   آزمون خودهمبستگی فضایی موران-1جدول 

  lnY  lnXag  lnE  lnEXP  lnT  lnPD  lnPF  
)1986(IZ 02/1- 01/1 02/1- 54/0- 52/0- 2/0 39/0- 

)1987(IZ 61/0- 42/0 88/0- 18/0- 51/0- 07/0 8/0- 

)1988(IZ 81/1- 55/1- 80/0- 12/0 5/0- 13/0 88/0- 

)1989(IZ 90/1- **27/2- 97/0- 02/1 5/0- 04/0 20/0- 

)1990(IZ 87/1- **09/2- 87/0- 07/1 51/0- 2/0- 23/1- 

)1991(IZ 03/1- 17/1- 92/0- 09/0 79/0- 31/0- 40/1- 

)1992(IZ 39/0- 62/0- 84/0- 36/1- 76/0- 29/0- 56/0- 

)1993(IZ 92/0 20/0- 29/0- 39/1- 79/0- 31/0- 29/1 

)1994(IZ 68/0 05/0- 74/0- 40/1- 8/0- 31/0- 97/0 

)1995(IZ 70/0 5/0 62/0- 37 /1- 8/0- 21/0- 57/0 

)1996(IZ 62/0 45/0 50/0- 1/1- 79/0- 21/0- 24/0- 

)1997(IZ 61/0 60/0 11/0- 97/0- 88/0 27/0- 01/1 

)1998(IZ 61/0 88/0 04/0 53/0- 24/0 3/0- 47/0 

)1999(IZ 61/0 56/0 27/0 1/1 14/0 29/0- 07/0 

)2000(IZ 68/0 47/0 93/0 73/0 39/0 3/0- 05/0 

)2001(IZ 58/0 61/0 16/1 73/0 5/0 31/0- 42/1 

)2002(IZ 61/0 59/0 38/1 95/0 17/0 31/0- 4/1- 

)2003(IZ 64/0 64/0 68/1 04/1 **25/3 28/0- 34/1- 

)2004(IZ 66/0 62/0 46/1 08/1 34/0 26/0- 45/1 

)2005(IZ  68/0 56/0 64/1 89/0 35/1 24/0- 14/1 

  



  
 آزمون خودهمبستگی فضایی موران -1ادامه جدول 

  lnR  lnL  lnEag  lnEin  lnEsr  lnK  
)1986(IZ 35/0 05/0- 67/0- 86/1- 27/0 88/0-  
)1987(IZ 11/0- 46/0 84/0- 34/1- 58/0 2/0 

)1988(IZ 67/0- 31/0- 72/0- 18/1- 08/1 36/0- 

)1989(IZ 07/1- 73/0 88/0- 32/1- 38/1 **97/1- 

)1990(IZ 46/1- 66/0 75/0- 82/0 39/0 **99/1- 

)1991(IZ 92/1- 57/0 07/1- 18/0- 37/0 83/1- 

)1992(IZ **32/2- 26/0 78/0- 85/0- 82/0- 25/1- 

)1993(IZ 89/0 01/0- 4/0- 08/0- 17/0- 58/0 

)1994(IZ 94/0 07/0 67/0- 46/0- 2/0- 87/0 

)1995(IZ 92/0 45/0- 82/0- 38/0- 27/0- 65/0 

)1996(IZ 79/0 58/0- 65/0- 31/0- 36/1- 41/0 

)1997(IZ 58/0 77/0- 24/0- 18/0- 88/0- 42/0 

)1998(IZ 36/0 33/0- 06/0 98/0 23/1- 55/0 

)1999(IZ 15/0 13/0 09/0 05/1 69/0- 58/0 

)2000(IZ 02/0- 6/0 23/1 02/1 84/1- 71/0 

)2001(IZ 34/0- **64/3- 17/1 86/0 04/0 59/0 

)2002(IZ 64/0 78/0 33/1 13/1 65/0 6/0 

)2003(IZ 73/0 01/0 27/1 01/1 **96/1 64/0 

)2004(IZ 76/0 92/0 25/1 12/1 31/1 69/0 

)2005(IZ  78/0 92/0 **11/2 06/1 54/0- 73/0 

  یافته های مطالعه: منبع              
   درصد5معنی داری در سطح  **        

  
قابل . نشان می دهد)  GMM-sys( گشتاور های تعمیم یافته سیستمی  روشرا بهسیستم معادالت همزمان    نتایج تخمین    2جدول  

  . ن ها حذف شده استذکر است که تخمین بر روی مشاهداتی صورت گرفته که وابستگی فضایی آ
ی به کار رفتـه در روش گـشتاورهای تعمـیم یافتـه             متغیر های ابزار    سارگان  آزمون J آماره مشاهده می شود بر طبق     همان گونه که  

از اعتبـار کـافی   ) GMM-sys(بنابراین تخمـین گـشتاور هـای تعمـیم یافتـه سیـستمی       . سیستمی از اعتبار باالیی برخوردار هستند    
 اشـتغال و صـادرات      نتایج حاصل از برآورد معادله رشد اقتصادی نشان مـی دهـد کـه             . مبنای تحلیل قرار می گیرد    برخودار بوده و    

همچنین اشاره دارد به اینکه افـزایش اشـتغال و صـادرات کـشاورزی     . کشاورزی تاثیر مستقیم و معنی داری بر رشد اقتصادی دارد    
بنابراین رشد اقتـصادی یـک کـشور تحـت تـاثیر            . ی دارد تقیم و معنی دار   تاثیر مس آن کشور  سایر کشور ها بر روی رشد اقتصادی      

بـر  ) 47/0(نـسبت بـه صـادرات کـشاورزی         ) 59/3(البته تاثیر اشتغال    . رشد صادرات کشاورزی کشور های همسایه قرار می گیرد        
هر یک از سـه کـشور ایـران،         بر این اساس می توان بیان نمود که توسعه صادرات کشاورزی و اشتغال               .رشد اقتصادی بیشتر است   

لذا بایستی در برنامه ریـزی هـای آینـده بـه رشـد منطقـه ای و                  .  دارد  مثبت تاثیردر جهت افزایش رشد منطقه ای       ترکیه و پاکستان    
متغیر های موجودی سرمایه و مخارج دولتی بر رشد اقتصادی تاثیر مـستقیم             . توسعه صادرات کشاورزی منطقه توجه بیشتری نمود      



در افـزایش رشـد منطقـه ای مـوثر          مالیات    نرخ رشد  به تعبیری . داری دارد و مالیات تاثیر منفی بر روی رشد اقتصادی دارد          و معنی   
   .  در افزایش رشد منطقه ای تاثیر مثبت دارددر حالی که نرخ رشد موجودی سرمایه و مخارج دولتی نبوده است 

از میان عوامل اقتصادی، نقش عواملی چون رشد . تصادی متعددی استاشتغال متغیری است که تابع عوامل اقتصادی و غیر اق
رشد که رآورد معادله اشتغال نشان می دهد نتایج حاصل از ب .اقتصادی، صادرات و سرمایه گذاری می تواند چشمگیر باشد

 یک کشور  اشتغال افزایشهمچنین. داردکشور  و صادرات کشاورزی تاثیر مستقیم و معنی داری بر رشد اقتصادی اقتصادی
نسبت ) 06/0 (رشد اقتصادیالبته تاثیر . کشور های همسایه قرار می گیرد  صادرات کشاورزی اقتصادی و توسعهتحت تاثیر رشد

رشد بر این اساس می توان بیان نمود که توسعه صادرات کشاورزی و . بیشتر استاشتغال بر ) 03/0(به صادرات کشاورزی 
هر یک از متغیر های اشتغال  . مثبت داردتاثیرمنطقه اشتغال ر ایران، ترکیه و پاکستان در جهت رشد از سه کشواقتصادی هر یک 

البته با توجه به کشش های . در بخش کشاورزی، صنعت و خدمات بر رشد اشتغال منطقه تاثیر مستقیم و معناداری دارد
این . غال منطقه  نسبت به سایر بخش ها بیشتر می باشدبر روی رشد اشت) 15/0(محاسباتی، تاثیر رشد اشتغال در بخش صنعت 

عالوه بر . مسئله می تواند بیانگر تاثیر رشد منطقه ای بر اشتغال سایر بخش های اقتصادی به جای اشتغال در بخش کشاورزی باشد
 کارگیری سرمایه در جهت توان جذب و به به تعبیری. دارداین نرخ رشد موجودی سرمایه بر روی رشد اشتغال منطقه تاثیر منفی 

   .رشد اشتغال منطقه دچار تردید جدی است
توسعه  تاثیر مستقیم و معنی داری بر نه تنها رشد اقتصادیکه  نتایج حاصل از برآورد معادله صادرات کشاورزی نشان می دهد

ور های همسایه قرار کش اقتصادی  یک کشور تحت تاثیر رشدبلکه توسعه صادرات کشاورزیدارد کشور  صادرات کشاورزی
که رشد بر این اساس می توان بیان نمود . است 26/0  منطقه مقدارکشاورزیرشد اقتصادی بر توسعه صادرات تاثیر . می گیرد

بنابراین .  منطقه تاثیر مثبت داردتوسعه صادرات کشاورزیاقتصادی هر یک از سه کشور ایران، ترکیه و پاکستان در جهت 
سعه صادرات کشاورزی منطقه به رشد اقتصادی هر یک از کشورهای ایران، ترکیه و پاکستان در  در جهت توضروری است

مطابق با تئوری تاثیر مستقیم و  شاخص قیمت صادراتی محصوالت کشاورزیعالوه بر این . برنامه ریزی های آینده توجه نمود
شاخص قیمت به تعبیری . منطقه دارد  صادرات کشاورزیبر توسعه شاخص قیمت کاالهای داخلی تاثیر منفی و معنادار و معنادار

 بر توسعه صادرات تاثیر معنی داریفاقد نرخ ارز  . بر توسعه صادرات کشاورزی منطقه موثر استصادراتی محصوالت کشاورزی
قابل  .د بر این اساس توسعه صادرات کشاورزی از طریق اصالح سیاست های ارزی امکانپذیر خواهد بو.کشاورزی منطقه است

. ذکر است که افزایش مساحت زمین های کشاورزی نیز تاثیر مستقیم و معنی داری بر توسعه صادرات کشاورزی منطقه دارد
همچنین میزان اشتغال در بخش کشاورزی تاثیر معناداری بر توسعه صادرات کشاورزی منطقه نداردکه بیانگر مسیر رشد 

   می باشد و نشان 99/0 مقدار تمامی معادالت در 2Rدر نهایت .ه استتکنولوژی سرمایه بر در بخش کشاورزی منطق
  . به طور قابل قبولی بهبود یافته است  در روش گشتاور های تعمیم یافته سیستمیی دهد که قدرت توضیحی مدلم

  
  
  
  
  
  
   



  
 یم یافته سیستمیسیستم معادالت همزمان به روش گشتاور های تعمنتایج تخمین   -2جدول  

  itYlnمعادله  itElnمعادله itXaglnمعادله

- 03/0 * 47/0 * itXagln 

- - 59/3 * itEln 
26/0 * 06/0 * - itYln 

 ) پیش تعیین شدهمتغیر های از( متغیر های برونزا    

-  07/0- * *91/0 itKln  
- - 02/0- * 

itTln  
- - ***16/0  itEXPln  
009/0-  002/0 * - itEagln  
- 15/0 * - itEinln  
- 02/0 * - itEsrln  

*97/0  - - itLln  
05/0 ** - - F

itPln  
*11/0-  - - D

itPln  
03/0  - - itRln 
99/0  99/0  99/0  2R  

J= 61/0   آزمون سارگان  
  یافته های مطالعه:  منبع                  

  درصد 1 معنی دار در سطح * درصد،   5 معنی داری در سطح **رصد،     د10 معنی داری در سطح *** 
   

   پیشنهاداتنتیجه گیری و 
  که آیا رشد منطقه ای بر توسعه صادرات کشاورزی در هر یک از در این مطالعه تالش شد که به سوال زیر پاسخ داده شود

ین اثر رشد منطقه ای بر توسعه صادرات محصوالت کشاورزی کشور های ایران، ترکیه و پاکستان موفق بوده است یا خیر؟ بنابرا
 توسعه صادرات که شدبا توجه به نتایج مدل برآورد شده مشاهده . با استفاده از مدل معادالت همزمان فضایی بررسی شد

 و رشد منطقه ای همچنین .کشاورزی منطقه تحت تاثیر رشد اقتصادی در هر یک از سه کشور ایران، ترکیه و پاکستان قرار دارد
   .قرار داردمنطقه تحت تاثیر توسعه صادرات کشاورزی اشتغال نیز 

در یک جمع بندی کلی نتایج، می توان به این نکته اشاره داشت که کشور های ایران، ترکیه و پاکستان از امکانات، توانمندی ها 
بنابراین ضروری است در . برخوردار استآن ت و پتانسیل های بالقوه اقتصادی فراوانی در بخش کشاورزی و توسعه صادرا

جهت توسعه صادرات کشاورزی منطقه به رشد اقتصادی هر یک از کشورهای ایران، ترکیه و پاکستان در برنامه ریزی های 
  . آینده توجه نمود

افزایش . افزایش دهیمشود که توان اقتصادی منطقه را در جهت توسعه صادرات کشاورزی با توجه به نتایج مطالعه پیشنهاد می
، شناخت وضع موجود کشورها و اعمال توسعه همکاریهای اقتصادی و تجاری میان کشورها رشد منطقه ای بدون اتکاء به

 در چنین حالتی، می توان تنگنا های توسعه صادرات کشاورزی منطقه را، تا آنجا که .امکان پذیر نیست سیاست های مناسب
  . است؛ با سهولت بیشتری برطرف ساختصادی و تجاری توسعه همکاریهای اقتمربوط 



  منابع

 پایان نامه کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشکده علـوم اقتـصادی        .صادرات غیر نفتی و اشتغال    . 1379 .جعفری هرندی، ز   . 1
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Investigation of regional growth impacts on development of agricultural export: Application 
of a spatial simultaneous equations model for three countries of Iran, Turkey, Pakistan  

 
Abstract 
In present study, relationship between regional growth and development of agricultural export was 
surveyed for three countries of Iran, Turkey and Pakistan. Thus, a spatial simultaneous equations 
model was used. Also, spatial dependence was surveyed by Moran test between three neighboring 
countries. Regional growth was introduced by variables of gross domestic production and 
employment. Results showed that, regional development of agricultural export was affected by 
economic growth in each one of three countries of Iran, Turkey and Pakistan. Also, regional growth 
and employment was affected by regional development of agricultural export. Therefore, in this 
study attempt to provide clear perspective into linkages between regional growth and development 
of agricultural export that can enhance support plans of development of agricultural export. 
Keywords: Regional growth, Development of agricultural export, Spatial simultaneous equations 
model 

  


