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 خالصه

 
در بخش کشاورزی بر اشتغال       نوین ماشینی     فن آوری    استفاده از این مطالعه بررسی تأثیر       اصلی  هدف  

صادرات، با  رشد  افزون بر آن، چگونگی  انتقال ساختاری نیروی کار در اثر                . کار در این بخش است      نیروی
 نیاز این مطالعه بصورت سری زمانی برای         اطالعات مورد . ه است  مورد بررسی قرار گرفت    ،آزمون چو  استفاده از 

پایگاه اینترنتی   بانک اطالعات اقتصادی و اجتماعی کشور،         از منابع مختلف از جمله       1379 الی   1350 دوره
FAO   ، ECONSTATS    به منظور بررسی ارتباط نرخ های رشد       . ه است جمع آوری شد  و مرکز آمار ایران

خالص داخلی واقعی، تولیدات غیر صادراتی واقعی و  تکنولوژی             صادرات، موجودی سرمایه واقعی، تولید نا      
 استفاده  ARDL مدل خودتوضیح با وقفه گسترده    ، از   در دراز مدت و کوتاه مدت      ،ماشینی با اشتغال نیروی کار    

با نرخ رشد اشتغال    ماشینی   تکنولوژینرخ رشد    در بلند مدت     نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که       . ه است شد
ه یرهای نرخ رشد موجودی سرما     یمتغدر حالی که،      .وی کار در بخش کشاورزی دارای رابطه منفی است           نیر

. م با نرخ رشد اشتغال دارند     ی واقعی رابطه مستق   GDPر صادراتی واقعی و     یدات غ یواقعی، صادرات واقعی، تول   
نشان  رشد اشتغال رابطه منفی      و صادرات واقعی با نرخ    ماشینی  رهای نرخ رشد تکنولوژی     ی متغ ،زیدر کوتاه مدت ن   

 تولیدات غیر صادراتی واقعی و       ، از جمله نرخ رشد موجودی سرمایه واقعی        رهایگر متغ یددر حالی که،    . دادند
GDP   ر در  ییواکنش اشتغال در بخش کشاورزی نسبت به تغ        . م با نرخ رشد اشتغال دارند     ی مستق  ایرابطه واقعی

این امر بیانگر ان    . نشان دادند سال  الی یک    ماه   سهاز  نوساناتی  ذکور  رهای م یاست گذاری های مربوط به متغ     یس
استفاده از آزمون   . است که تعدیل سیاست ها بر روی اشتغال نیروی کار در کمتر از یک سال مشاهده خواهد شد                  

 .     بخش کشاورزی استاز نیروی کار انتقالافزایش صادرات بر  معنی دارمثبت و چو نمایانگر تأثیر 
 

  اشتغال، مکانیزاسیون، فن آوری، کشاورزی، صادرات:ي كليديواژه ها
 

 مقدمه

هاي  گسترش تكنولوژي ماشيني جايگاه مهمي در استراتژي       
نياز با اين حال كشورهاي در حال توسعه         . توسعه اقتصادي دارد  

. ارندتكنولوژيهاي وارده از خارج با وضعيت موجود د         به تطبيق   
 كشاورزي از اهميت ويژه اي برخوردار      اين موضوع بويژه در بخش    

از بعد مكانيزاسيون، كاربرد وسايلي مانند موتور پمپ             . است
تراكتور و انواع   استفاده از   اما  . )٧(  بوده اند جهت تأمين آب مفيد   

جايگزين نيروي كار   در مواردي   وسايل برداشت مانند كمباين      

لذا، . )٧( تأثير چشمگيري بر افزايش بيكاري داشته است       شده و 
، با توجه   توسعه يافته داراي نيروي كار مازاد     كمتر  در كشورهاي   

تأثير ، الزم است    بخش كشاورزي به تمركز معمولي اين افراد در        
 . )١(موردبررسي قرارگيرد تكنولوژي ماشيني بر اشتغالاستفاده از 

كشورهاي در حال توسعه تمايل به افزايش محصوالت              
 ،به منظور افزايش توليد     . رندكشاورزي و كاهش بيكاري دا       

استفاده از مكانيزاسيون در اين بخش يكي از گزينه هاي مناسب           
 يكي از اثرات استفاده از           ،اين در حالي است كه        . است
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استفاده در   كاهش نيروي كار مورد         مي تواند   مكانيزاسيون   
استفاده از فن آوري مناسب مي تواند موجب         . كشاورزي باشد 

،  زراعي زمين، انجام بموقع عمليات    و   وي كار افزايش بازدهي نير  
كاهش سختي   كاهش هزينه هاي توليد و    عمليات،انجام  دقت در   

مناطق در   ،حالن  يبا ا . )٧( گرددكار و افزايش وقت آزاد كشاورز       
 زارعان خرده مالك  اكثر  كشورهاي در حال توسعه كه       روستايي  
ود نوآوري   ور ،سرمايه كمياب و نيروي كار فراوان است      هستند و   

در اين رابطه،   . براي محيط روستا بايستي با احتياط انجام پذيرد       
بيكاري روستائيان  افزايش  مي تواند موجب    نامناسب  فن آوري  

 توليد مواد غذايي را كاهش      واحدهزينه  آن كه الزاماٌ    شود بدون   
  .)١( دهد

 مطالعه اي تحت عنوان جذب نيروي كار در         )١٩٩٠(اللواني  
نتايج اين مطالعه نشان     .  انجام داد   هندوستان وريمراكز دامپر 

 به مراكز توليد    نيروي كار  ،شير توليد   يافتن ميزان تغييربا  داد كه   
لذا تغيير ميزان توليد شير عاملي مهم در         . شير انتقال مي يابند  

اين . نيروي كار به مراكز گاوداري دورگه مي باشد        جهت انتقال   
در صورتي موفق خواهد     جديدداللت بر اين دارد كه تكنولوژي        

بود كه ميزان شيردهي گاوهاي اين تكنولوژي بيشتر از گاوهاي           
 .بومي باشد

 مورد   در )١٩٧٠(دينكاررائو و ساين    نتايج حاصل از مطالعه     
 عوامل مؤثر بر تقاضاي نيروي كار روستايي در كشاورزي                

سطح زير كشت و دستمزد نيروي كار        نشان داد كه     هندوستان
مثبت و   مكانيزه و غير مكانيزه تأثير           ه نوع مزرع   در هر دو   

همچنين نتايج نشان   . معني دار بر روي تقاضاي نيروي كار دارد       
به موازات   داد كه، تقاضاي نيروي كار در مزارع غير مكانيزه            

تقاضاي . افزايش سرمايه در گردش نرخ صعودي داشته است           
 مقدار سرمايه   نيروي كار در مزارع مكانيزه به طور غير مستقيم با         

بهره وري نيروي كار در     افزون بر آن،     . در گردش وابسته بود    
 . مزارع مكانيزه در مقايسه با مزارع غير مكانيزه باالتر بود

 در پنجاب اثر مكانيزاسيون بر اشتغال نيروي        )١٩٧٦(كاهلن  
نتايج اين  . كار، توليد و كارايي مزارع را مورد بررسي قرار داد             

كه ميزان سود دهي در هكتار مزارع مكانيزه          مطالعه نشان داد   
افزون بر آن، نتايج نشان داد       . بيشتر از مزارع غير مكانيزه است      

 در اثر استفاده از مكانيزاسيون تابع توليد به سمت باال انتقال            ،كه

 همچنين بر   . شده است   متوسط يافته و موجب افرايش كارايي     
ال نيروي كار در     درصد اشتغ  ،اساس نتايج حاصل از اين مطالعه      

  . مزارع مكانيزه نسبت به مزارع غير مكانيزه كمتر مي باشد
و در فن آوري   ، تغيير    توليد جهت بررسي اثر       )١٩٩٠(چو  

 الي  ١٩٥٢ جذب نيروي كاردر بخش صنعت در تايوان در دوره          
يافته هاي اين مطالعه نشان داد كه       . مطالعه اي انجام داد   ١٩٨٦

. استاشتغال داشته   ميزان   برر ويژه اي   افزايش توليد داخلي تأثي   
به اثبات  فزايش صادرات و ذخيره سرمايه      ثير مثبت ا  اتهمچنين،  

همراه افزايش   ،آن بود كه   مطالعه    اين نتايجاز ديگر   . رسيده است 
، به عنوان معياري براي     نسبي در نسبت سرمايه به نيروي كار         

خش تكنولوژي ماشيني در ب     استفاده از    ميزان  نشان دادن    
 .كشاورزي، اشتغال نيز افزايش يافته است

بررسي مطالعات انجام شده در زمينه مكانيزاسيون و تأثير            
اين بيشتر   آن است كه      ةنشان دهند  آن بر اشتغال نيروي كار     

داده هاي مقطعي  و با استفاده از     مطالعات در سطح مزرعه نمونه      
ي تواند در حالي كه، اين امر م      ). ١١،  ١٠،  ٩ (انجام گرفته است  

لذا، هدف  ). ٨(موجب محدوديت در كاربرد نتايج حاصل گردد          
از داده ها و اطالعات     بهره گيري  با  جاري آن است كه       مطالعه  

با استفاده از نرخ رشد متغيرهاي          همچنين  سري زماني و      
.  مورد بررسي قرار گيرد   اين امر   تأثيرگذار بر اشتغال نيروي كار       
بررسي عوامل  شامل  اين مطالعه   با توجه به مطالب فوق، اهداف        

مؤثر بر نرخ رشد اشتغال نيروي كار در بخش كشاورزي و                  
 .استبررسي انتقال ساختاري در اشتغال نيروي كار همچنين 

 
 ها مواد و روش

داده ها و اطالعات مورد نياز در اين مطالعه از آمارهاي سري            
 هایپايگاه  ،زماني بانك اطالعات اقتصادي و اجتماعي كشور          

براي  و مرکز آمار ايران     ECONSTATS  وFAO اينترنتی  
 . جمع آوري شد١٣٥٠-۷۹ دوره

براي بررسي اهداف مطالعه از روش پيشنهاد شده توسط چو          
بر اين اساس، اشتغال نيروي كار به صورت        .  استفاده شد  )١٩٩٠(

 : زير در نظر گرفته شد

١                                         (),,,( XTKYFL d= 
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توليد غير صادراتي،   dY ميزان اشتغال نيروي كار،       L  كه  
1t

KKK t −
 نشان دهنده تغييرات در موجودي سرمايه،       =−

T  هاي تكنولوژيكي كه بوسيله نسبت سرمايه به نيروي          پيشرفت
والت  محص  نمايانگر صادرات  Xشود و    نشان داده مي  ) K/L(كار  

 :در رابطه باال با ديفرانسيل گيري خواهيم داشت.  استكشاورزي
٢ (       dxFdtFdkFdydFdL xtkyd .... '''' +++= 

 لذا، عوامل كليدي و مهم جذب نيروي كار عبارتند از                
 توليدات غير صادراتي، تغيير در موجودي سرمايه، تغيير         تغييرات

يك گذاري در تكن    در تكنولوژي ماشيني، يا به عبارتي سرمايه         
 . توليد و صادرات است

با فرض وجود يك سطح تكنولوژي ماشيني مشخص، جذب          
تغيير در موجودي سرمايه، رشد     تحت تأثير   نيروي كار مستقيماً    

براي بررسي  لذا،   .قرار دارد توليدات غير صادراتي و رشد صادرات       
عوامل مؤثر بر جذب نيروي كار چهار رگرسيون بر روي اشتغال            

  :شدو زير فرض نيروي كار به نح
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نرخ رشد نسبت    T'  نرخ رشد اشتغال نيروي كار،       L'كه  

 نرخ رشد   K' واقعي، GDPنرخ رشد    P'سرمايه به نيروي كار،   
نرخ رشد توليدات غير صادراتي         g'موجودي سرمايه واقعي،    

الزم به ذكر است    . باشد  نرخ رشد صادرات واقعي مي     X'واقعي،  
 به قيمت سال ثابت سال      X' و P،'K ،'g'ارزش متغيرهای كه  

در روابط باال    همچنين،   . در مدل منظور شده است         ۱۳۶۹
هاي نرخ رشد موجودي سرمايه واقعي بوسيله لگاريتم               داده

1tt(طبيعي از تغييرات موجودي سرمايه       KK  بعد از اضافه    ،)−−
اين امر آن   دليل  . مده است آ به دست     ،كردن يك دوره ثابت    

گذاري ثابت منفي باشد     تغييرات سرمايه درصورتي كه    ،است كه 
براي محاسبه نرخ رشد توليدات     . باشد گرفتن لگاريتم مجاز نمي   

در . غيرصادراتي از لگاريتم طبيعي مخارج ديفرانسيل گيري شد       
 اين رابطه مخارج ملي شامل سه جزء مصرف داخلي،                    

 .  و مخارج دولت استسرمايه گذاري ناخالص

 Microfit4.1برآورد معادالت رگرسيوني به كمك نرم افراز        
 ARDLروش  .  صورت گرفت   ARDL روش   از   و با استفاده  

توانايي تخمين اجزاي كوتاه مدت و بلندمدت را به طور همزمان           
اين روش همچنين قادر به رفع مشكالت مربوط به            . دارا است 

همچنين به منظور   . )١٢ (باشدحذف متغير و خودهمبستگي مي     
 خودهمبستگي بين متغيرها از نرم افزار            و  بررسي ايستايي  

Eviews3استفاده شد . 
به منظور آزمون اثر توسعه صادرات و تأثير آن بر تغييرات              

بر . استفاده شد آزمون چاو   از    نيروي كار  ساختاري در اشتغال  
 ضرايب  اين اساس، فرضيه صفر مبني بريكسان بودن دو مجموعه        

 اعمال شده  سياست   پذيرش قبل و بعد از         دو دوره   رگرسيون
 بصورت زير    Fبراي اين منظورآماره     . مورد آزمون قرار گرفت    

 : بكارگرفته شد
F =[[( SSET-(SSE1+SSE2)]/K]/[(SSE1+SSE2)/(N-2K)      ٧(  

 باقيمانده ها از معادله اشتغال      ات مجموع مجذور  SSETكه  
 مجموع  SSE2 و   SSE1مطالعه و   كل براي كل دوره مورد        

 و  N باقيمانده ها براي دوره هاي زير بخش دوره كل و            اتمجذور
K، تعداد مشاهدات و تعداد پارامترها است،به ترتيب .  

 برنامه عمرانی از سال      ۵در دوران قبل از انقالب در طول          
 بخش کشاورزی کمتر مورد توجه قرار گرفته          ۱۳۵۶ تا   ۱۳۲۷
ار مربوط به صاردات و واردات محصوالت          بررسی آم  ).٢(است  

کشاورزی در اين دوران نشان دهنده سير صعودی واردات                
در دوران پس   . محصوالت کشاورزی در مقايسه با صادرات است       

 که شروع اولين برنامه توسعه         ۱۳۶۸از انقالب نيز تا سال          
 - به دليل تحوالت سياسی      ،اقتصادی اجتماعی و فرهنگی بود      

در مقابل  . و منطقه درآمد ارزی دچار نوسان شد      اقتصادی جهان   
همزمان با بروز اين بحران دولت سعی در افزايش صادرات داشت           

هايی از سوی دولت برای تشويق صادرات صورت         و از اينرو تالش   
 به منظور بررسي تغييرات ساختاري      بر اين اساس  . )٢(گرفت  

  د مطالعه مورميزان صادرات، دوره     در  تغيير   اشتغال  در نتيجه  
تقسيم  ٧٩ الي   ٦٩ و   ٦٨الي   ۵۰به دوره  هاي   ) ۱۳۷۹-۱۳۵۰(

 باقيمانده هاي حاصل از    ات بيانگر مجموع مجذور   SSETلذا  . شد
 و SSE1. است ٧٩ الي   ٥٠  براي دوره  ٦رگرسيون معادله شماره    
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SSE2،  باقيمانده هاي  اتدهنده مجموع مجذور    نشان ، به ترتيب 
 .مي باشد زماني فوق دوره هاي براي ٦حاصل از معادله شماره 

 
 نتايج و بحث

به منظور بررسي عوامل مؤثر بر رشد اشتغال در بخش                
بسته نرم افزاري   با استفاده از      ٦ و   ٥،  ٤،  ٣ كشاورزي معادالت 

Microfit4.1  رها با  ين متغ يبررسی هم خطی ب     . برآورد گرديد
ن يبر اساس ا  . ن آنها انجام شد   يب همبستگی ب  ياستفاده از ضرا  

با .  هم خطی مشکل جدی مشاهده نشد      ةلرامون مسئ يب پ يضرا
توجه به اهميت ايستا بودن متغير هاي توضيحي، ابتدا ايستايي           

 فولر و ديكي    -تمامي متغيرهاي توضيحي توسط آزمونهای ديكي     
ای مورد بررسي قرار گرفت        فولر تعميم يافته و روش نه مرحله        -

 .ده شده است نشان دا١كه نتايج بدست آمده در جدول
 

 رهاي متغييستايج آزمون اي نتا-١ دولج
درجه  متغير

ايستايي
تابع مورد استفاده براي 

 آزمون ريشه واحد
وقفه سطح 

داري معني
'L ١ ٠ با عرض از مبدأ و روند ٠% 
'T بدون عرض از مبدأ و روند ١ ١ ٠% 
'Y ۱ ٠  عرض از مبدأ و روندبا ٠% 
'G ۰ ۱ ٠  عرض از مبدأ و روندبا% 
'X ۵ ٠  عرض از مبدأ و روندبا ٠% 
'K ١ ٠  عرض از مبدأ و روندبا ٠% 

 
رهای ي متغ ،شود جدول فوق مشاهده می     از  همانطور که    

ن يبد. باشند ک و صفر می   ي جهستا از در  يامنظور شده در مدل      
 و  كرد استفاده    ARDLل هم جمعی     ياز تحل  مي توانب  يترت

به روابط کوتاه   را  ر وابسته   يرهای مستقل و متغ   يان متغ يروابط م 
 .مودنک يمدت و بلند مدت تفک

F           ا عدم وجود رابطه     يمحاسباتی از مدل مبنی بر وجود
رهای ي با متغ  )رشد اشتغال نرخ   (ر وابسته يان متغ يبلند مدت م  

بود که   ۶۲/۲۰ برابر با ) ٣مدل  (حی منظور شده در مدل       يتوض
 وجود رابطه    ،نيبنابرا. دار است   معنی %۹۹نان  يدر سطح اطم   

حی منظور شده   يرهای توض ير وابسته با متغ   يان متغ يبلند مدت م  
ن مدل رابطه بلند مدت برای      يلذا بر اساس ا   .  د شد ييدر مدل تا  

 ):٢جدول (ر است يصورت ز  به ٣مدل 

  در بلند مدت۳ب مدل يضرا -٢جدول 
 tارزش  يبضر رينام متغ

T نرخ رشد تکنولوژی ′ ۱۵/۰- ***۱۳/۲۱- 
Y  واقعیGDPنرخ رشد  ′ ۱۱/۰ ***۷۶/۲۶ 

 %۹۹ معنی داری در سطح ***
 

 نرخ رشد    ایرهي متغ بيضراشود   همانطور که مالحظه می    
% ۹۹نان  ي واقعی در بلند مدت در سطح اطم        GDPتکنولوژی و   

ن به منظور بررسی روابط کوتاه مدت        ي همچن .معنی دار هستند  
رهای ي متغ با) روی کار ينرخ رشد اشتغال ن   ( ر وابسته ي متغ انيم

ح خطا  ياز مدل تصح   نيز   واقعی    GDPنرخ رشد تکنولوژی و       
 : ر استيبه شرح ز) ٣مدل (ن مدل يج اينتا. استفاده شد

 
  در کوتاه مدت۳ب مدل ي ضرا-۳جدول
 tارزش  بيضر ريمتغ

Td تفاضل وقفه اول نرخ رشد تکنولوژی ′ ۲۳/۰- ***۰۳/۹-
1Td تفاضل وقفه دوم نرخ رشد تکنولوژی  ′ ۰۷/۰ ***۴۸/۶ 

Yd  واقعیGDPنرخ رشد اول تفاضل  ′ ۰۲/۰ Ns ۸۲/۰
1Yd  واقعیGDPنرخ رشد دوم   وقفهتفاضل ′ ۰۸/۰ ***۷۶/۴ 

-ecm ۶/۲- ***۸۳/۸−)1( ح خطايجزء تصح
2R ۹۹% 
2_

R 
۹۶% 

F ***۶/۴۱ 
ns  معنی داری در ***  ارزش آماری فاقد  

 %٩٩نان يسطح اطم
 

ر نرخ  ي متغ بيشود که ضر   با توجه به جدول فوق مشاهده می      
اما . معنی دار شده است   % ۹۹نان  يرشد تکنولوژی در سطح اطم    

 جمله  . واقعی فاقد ارزش آماری است       GDPر نرخ رشد     يمتغ
انگر نحوه  يح خطا است که ب    يتصحجمله  ب  ين عبارت ضر  يگر ا يد
ن يمقدار ا .  است د اشتغال نرخ رش ها بر     استيرگذاری س يتاث
رگذاری ياست که نسبت معکوس آن سرعت تاث          -۶/۲ بيضر
 ن مفهوم که  يدهد بد   را نشان می    نرخ رشد اشتغال  است بر   يس

  نرخ رشد اشتغال  است های اعمال شده بر      ي س جهي ماه نت  ۳بعد از   
ز حاکی از معنی داری مدل در        ي ن Fآماره  . شد خواهد   مشاهده

 .است% ۹۹نان يسطح اطم
متغيرهاي نرخ رشد      به منظور بررسي اثر      ٤مدل شماره    

، توليد غير صادراتي واقعي و صادرات واقعي بر روي             تکنولوژی
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 .ه است  برازش شد  )نرخ رشد اشتغال نيروي كار     (متغير وابسته   
ر وابسته و   ين متغ ي بلند مدت ب   ٴ مبنی بر وجود رابطه     F آماره  

 بود که در    ۷۱/۳ رهای مستقل منظور شده در مدل برابر با        يمتغ
ن اساس روابط بلند     يبر ا . معنی دار است  % ۹۹نان  يسطح اطم 

 . آورده شده است۴در جدول شماره مدت 
 

  در بلند مدت۴ب مدل ي ضرا.۴جدول 
 tارزش  بيضر رينام متغ

T نرخ رشد تکنولوژی ′ ۲۴/۰- ***۰۲/۵- 
X نرخ رشد صادرات واقعی  ′ ۰۲۵/۰ *۹۲/۱ 

ر صادراتی واقعیيدات غينرخ رشد تول G′ ۶۲/۰ ***۹۲/۶ 
  %۹۰نان يمعنی داری در سطح اطم*

 %٩٩نان ي  معنی داری در سطح اطم***
 

همانطور كه در جدول فوق مشاهده مي شود، ضرايب                
د ر صادراتی در بلن   يدات غ يرهای نرخ رشد تکنولوژی و تول      يمتغ

ر نرخ رشد صادرات    يب متغ يو ضر % ۹۹نان  يمدت در سطح اطم   
با . به لحاظ آماري معني دار مي باشند     % ۹۰نان  يدر سطح اطم  

توجه به عالمتهاي ضرايب، نرخ رشد تكنولوژي ماشيني داراي            
 .تأثير منفي بر روي اشتغال نيروي كار در بخش كشاورزي است           

 رشد صادرات    نرخ ر متغي بي عالمت ضر  اين در حالي است كه     
ز يروابط کوتاه مدت حاصله ن      .  انتظار است   مطابق با مثبت و    
 :ر استيبصورت ز

 
  در کوتاه مدت ۴ب مدل ي ضرا-۵جدول

 tارزش  بيضر رينام متغ
Td  نرخ رشد تکنولوژی وقفه اولتفاضل ′ ۰۳/۰- ns۹۵/۰- 
Gd یر صادراتی واقعيدات غي نرخ رشد تول وقفه اولتفاضل ′ ۰۳/۰ ns ۴۶/۰ 
1Gd ر صادراتی واقعیيدات غي نرخ رشد تول وقفه دومتفاضل ′ ۱۹/۰- ***۱۵/۳- 
2Gd ر صادراتی واقعیيدات غي نرخ رشد تول وقفه سومتفاضل ′ ۰۷/۰ Ns۲/۱ 
Xd  نرخ رشد صادرات واقعی وقفه اولتفاضل ′ ۰۱/۰- ***۷/۳- 
1Xd  نرخ رشد صادرات واقعی وقفه دومتفاضل ′ ۰۲/۰- *۹/۱- 

 -ecm ۷۶/۰- ***۹/۳−)1( ح خطايجزء تصح

2R ۹۱% 
2_

R ۷۵% 

F ***۸/۷ 
ns ۹۰نان يی در سطح اطم معنی دار* ارزش آماری فاقد% 

 %٩٩نان ي  معنی داری در سطح اطم***

ر يب متغ ي ضر ،مشاهده می شود  از جدول باال     همانطور که   
با اين  . معنی دار است  % ۹۹نان  ينرخ رشد صادرات در سطح اطم     

عالمت . رها فاقد ارزش آماری هستند     يگر متغ يب د يضراحال،  
انگر ي که ب  ر نرخ رشد صادرات در کوتاه مدت منفی بوده           يمتغ
روی کار در کوتاه مدت      ير منفی رشد صادرات بر اشتغال ن        يتاث

 است که   -۷۶/۰ح خطا برابر با      يب جمله تصح  يضر. می باشد 
است های اعمال شده بر اشتغال        ير س ين است که تاث    يانگر ا يب
 Fآماره  . ک سال مشاهده خواهد شد    يباً  ريروی کار پس از تق    ني

از معنی داری مدل در سطح        می باشد که حاکی        ۸/۷برابر با   
 .می باشد% ۹۹نان ياطم

 ،تکنولوژینحوه تأثير متغيرهاي نرخ رشد      بررسي  به منظور   
 واقعي بر روي متغير نرخ رشد        GDP و    واقعی موجودي سرمايه 

 مبنی بر وجود     Fآماره   . برآورد شد  ٥اشتغال نيروي كار مدل      
بسته ر وا يرهای مستقل مذکور و متغ     ين متغ يرابطه بلند مدت ب   

% ۹۹نان  ي بود که در سطح اطم     ۷/۲۰۷نرخ رشد اشتغال برابر با      
 ۶ن اساس روابط بلند مدت در جدول            يبر ا . معنی دار است   
 .مشاهده می شود

 
  در بلند مدت۵ب مدل يضرا. ۶جدول 

 tارزش  بيضر رينام متغ

T نرخ رشد تکنولوژی ′ ۱۷/۰- ***۲۱/۲۵- 
K ه واقعی يسرمانرخ رشد موجودی  ′ ۰۲/۰ *۹۸/۳ 

Y  واقعیGDPنرخ رشد  ′ ۰۹/۰ ***۴۵/۳۱ 
  %۹۰نان ي معنی داری در سطح اطم*

 %٩٩نان يداری در سطح اطم  معنی***
 

ضرايب ) ۶جدول   ( از روابط بلند مدت    بر اساس نتايج حاصل   
 واقعي در سطح     GDPي و   متغيرهاي نرخ رشد تكنولوژي ماشين    

  واقعی در سطح اطمينان       موجودي سرمايه    و% ٩۹اطمينان  
رهای ي الزم به ذکر است که عالمت متغ         .معني دار هستند % ۹۰

روابط کوتاه  . ن مدل مبتنی بر انتظار است       يمنظور شده در ا    
 :ر استيز بصورت زيمدت ن
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  در کوتاه مدت۵ب مدل ي ضرا-۷جدول
 tارزش  بيضر رينام متغ

Td  نرخ رشد تکنولوژی وقفه اولتفاضل ′ ۳/۰- ***۹۹/۱۶- 
هي  نرخ رشد موجودی سرما      وقفه اول  تفاضل
 واقعی

Kd ′ ۱۳/۰ ***۷۴/۱۲ 

Yd  واقعیGDP  نرخ رشد  وقفه اولتفاضل ′ ۱۲/۰ ***۴۸/۱۵ 
-ecm ۰۷/۲−)1( ح خطايجزء تصح ***۰۹/۲۶- 

2R ۹۹% 
2_

R 
۹۹% 

F ***۴/۵۶۰ 
 %٩٩نان ي معنی داری در سطح اطم***

 
ها در  ريمتغتمامی  ب  ياشود ضر  همانطور که مالحظه می     

رهای منظور  يعالمت متغ  .دار است  معنی% ۹۹نان  يسطح اطم 
ح يب جمله تصح  يضر. انتظار است ز مبتنی بر     يشده در مدل ن    

ر در نرخ رشد     يين مفهوم که تغ    ياست به ا  -۰۷/۲خطا برابر با     
 ماه مشاهده    ۶های اعمال شده بعد از       استياشتغال در اثر س    

ز حاکی از معنی داری مدل در سطح           ي ن Fآماره   .خواهد شد 
   .است% ۹۹نان ياطم

يير ، تغ تکنولوژی نرخ رشد    رهایير متغ ينحوه تاث ،  خاتمه در
توليدات غير صادراتي واقعي و صادرات         در موجودي سرمايه،   

واقعي بر روي متغير وابسته نرخ رشد اشتغال در بخش                    
مورد بررسي قرار گرفت       در کوتاه مدت و بلند مدت        كشاورزي

رهای ين متغ ي بلند مدت ب    ٴج آزمون وجود رابطه    ينتا). ٦دل  م(
لند مدت در     ب ٴر وابسته حاکی از وجود رابطه       ي متغ  با مستقل

 ۸روابط بلند مدت در جدول شماره         . بود% ۹۹نان  يسطح اطم 
 .آورده شده است

 
  در بلند مدت۶ب مدل يضرا. ۸جدول 

 tارزش  بايضر رينام متغ
T نرخ رشد تکنولوژی ′ ۰۹/۰- ns۱/۱-

K ه  واقعی ينرخ رشد موجودی سرما ′ ۱۰/۰ *۳/۲ 
X رخ رشد صادرات واقعین ′ ۰۷/۰ **۵/۲ 

 G′ ۱۵/۰ ***۹/۳ ر صادراتی واقعیيدات غينرخ رشد تول
ns  ۹۰نان ي معنی داری در سطح اطم*   فاقد ارزش آماری% 
 %٩٥نان ي معنی داری در سطح اطم**

 %٩٩نان ي  معنی داری در سطح اطم***

ب يروابط بلند مدت ضر    برآورد  ج حاصل از     يابر اساس نت   
ر نرخ  يب متغ ي فاقد ارزش آماری و ضر      ر نرخ رشد تکنولوژی   يمتغ

معنی دار  % ۹۰نان  يه واقعی در سطح اطم     يرشد موجودی سرما  
ر يدات غ يرهای نرخ رشد صادرات واقعی و تول      يب متغ يضرا. است

معنی % ۹۹و  % ۹۵نان  يب در سطح اطم   يصادراتی واقعی به ترت   
ر نرخ رشد   يمی شود عالمت متغ    همانطور که مشاهده  . دار است 

روابط کوتاه مدت   . صادرات واقعی مثبت و مبتنی بر انتظار است        
 :ر استيح خطا بصورت زيتصحمدل حاصله با استفاده از 

 
   در کوتاه مدت۶ب مدل ي ضرا-۹جدول

بايضر رينام متغ  tارزش 
Td  نرخ رشد تکنولوژی وقفه اول تفاضل ′ ۰۱/۰ ns۲۴/۰ 
Kd ه  واقعی ي نرخ رشد موجودی سرما وقفه اولتفاضل ′ ۰۳/۰ *۲۴/۲ 
1Kd ه واقعیي نرخ رشد موجودی سرما وقفه دومتفاضل ′ ۰۲/۰- *۳۸/۲- 
Xd  نرخ رشد صادرات واقعی وقفه اولتفاضل ′ ۱۴/۰- ***۸۷/۵-
1Xd  نرخ رشد صادرات واقعی وقفه دومتفاضل ′ ۱۵/۰ ns۸۱/۱ 
Gd ر صادراتی واقعیيدات غي نرخ رشد تول وقفه اولتفاضل ′ ۲۴/۰ ***۱۴/۷ 

ecm−)1( ح خطايجزء تصح ۹/۰- ***۳۵/۵-
2R ۹۴% 
2_

R 
۸۵% 

F ***۳۶/۱۵
ns ۹۰نان يمعنی داری در سطح اطم*    ارزش آماری فاقد% 

 %٩٩نان ي  معنی داری در سطح اطم***
 

ر نرخ رشد    يب متغ يضرنشان مي دهد كه،      جدول فوق    
ب يضرا. فاقد ارزش آماری است    نيز  تکنولوژی در کوتاه مدت       

دراتی واقعی و صادرات      ر صا يدات غ يرهای نرخ رشد تول     يمتغ
ر نرخ رشد موجودی      يو متغ % ۹۹نان  يواقعی در سطح اطم     

ب يضر. معنی دار است  % ۹۰نان  يه واقعی در سطح اطم     يسرما
لذا واکنش نرخ رشد     .  است -۹/۰ح خطا برابر با       يجمله تصح 

ک سال  ياست های اعمال شده پس از          ياشتغال نسبت به س    
نی داری مدل در     ای مع يز گو ي ن Fآماره  .مشاهده خواهد شد   

 .است% ۹۹نان يسطح اطم
نتايج معادالت برآورد شده نشان دهنده تأثير منفي  نرخ              
رشد تكنولوژي ماشيني بر روي نرخ رشد اشتغال در بخش                

 نرخ رشد صادرات  رهای  يولی متغ .  است  بلند مدت    در كشاورزي
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ر صادراتی واقعی و     يدات غ يه واقعی، تول  يواقعی، موجودی سرما  
GDP روابط  . نرخ رشد اشتغال است    با مثبت رابطه داراي    واقعی 

رهای نرخ رشد    ين متغ يز وجود رابطه منفی ب      يکوتاه مدت ن   
ر وابسته نرخ رشد     ين صادرات واقعی و متغ     يتکنولوژی و همچن  

رهای نرخ  ين در کوتاه مدت متغ     يهمچن. اشتغال را اثبات کرد    
 و  ه واقعی ير صادراتی واقعی، موجودی سرما      يدات غ يرشد تول 

GDPباشند م با نرخ رشد اشتغال میي واقعی دارای رابطه مستق . 
ورود تكنولوژي ماشيني و نوآوري در بخش كشاورزي به             

چه در کوتاه مدت و     ) كاراندوز(دليل نياز كمتر به نيروي انساني       
 مي شود كه اين خود      يموجب افزايش بيكار  چه در بلند مدت      

ز مناطق روستايي به      مي تواند دليلي براي افزايش مهاجرت ا        
از يك طرف با    لذا،  . مناطق شهري و ايجاد اشتغال كاذب شود        

توجه به اينكه ورود تكنولوژي ماشيني موجب ايجاد مزايايي              
 مي شود ولي از    …مانند افزايش وقت زارع، كاهش سختي كار،       

 كه   كشورهاي در حال توسعه      مناطق روستايي  طرف ديگر در  
 ،مياب و نيزوي كار فراوان است        سرمايه ك  ،زارعان خرده مالك  

ورود نوآوري موجب افزايش بيكاري مي شود بدون اينكه لزوماٌ            
 .هزينه مواد غذايي را كاهش دهد

  با اشتغال  مثبتصادرات از فاكتورهايي است كه داراي رابطه        
ر کوتاه  با اين حال، د    . دربلند مدت است   در بخش كشاورزي     

ي تواند به دليل ورود     م امر    اين. ن ارتباط منفی است    يمدت ا 
ز مانند  يگری ن يعوامل د . تكنولوژي كاراندوز در اين بخش باشد      

GDP   ه ير صادراتی واقعی و موجودی سرما       يدات غ ي واقی، تول
زان اشتغال در بخش کشاورزی چه در کوتاه مدت و           يواقعی بر م  

 .  دارنديير بسزايچه در بلند مدت تاث

١ كار از آزمون چو    به منظور بررسي انتقال ساختاري نيروي      

،  ١٣٥٠-۷۹در اين راستا نتايج زير براي دوره هاي        . استفاده شد 
 .  حاصل شد١٣٦٩-۷۹ و١٣٥٠-٦٨

  انتقال ساختاري نيروي كار-۱۰جدول 
−SSE 2 دوره
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1. chow 

 محاسباتي  Fآماره  که  داد   از آزمون چو نشان       نتايج حاصل 
 اين% ٩٩  بوده كه در سطح اطمينان        جدول Fبزرگتر ازآماره   

 معادالت رگرسيوني دو دوره با يكديگر           لذا .معني دار مي باشد 
و انتقال سياست به سمت افزايش صادرات بر            است  متفاوت  

.  داشته است    مثبتی ارساختار اشتغال نيروي كار تأثير معني د       
 اشتغال در بخش       افزيشبنابراين افزايش صادرات موجب         

 .كشاورزي شده است
 نتيجه گيري و پيشنهادات

اشتغال نيروي كار در بخش كشاورزي تحت تأثير عوامل             
از جمله اين عوامل مي توان به موارد زير         . مختلفي واقع مي شود  

 :اشاره كرد
ش كشاورزي؛ اين عامل داراي     مكانيزاسيون و فن آوري در بخ     -١

 هم در کوتاه     رابطه معكوس با اشتغال در بخش كشاورزي        
  مي باشد و با ورود تكنولوژي          مدت و هم در بلند مدت        

ماشيني به اين بخش اشتغال در بخش كشاورزي كاهش             
  .مي يابد

  موجب كاهش      در کوتاه مدت     صادرات؛ افزايش صادرات    -٢
 اما در بلندمدت و با      .شد  خواهد اشتغال در بخش كشاورزي   

 .ر مثبت خواهد داشت   ين عامل بر اشتغال تاث    يگذشت زمان ا  
 صادراتش  يافزا زی های کشاورزی    ين در افق برنامه ر    يبنابرا

الزمه توسعه كمي و كيفي     همچنان که    كشاورزي   محصوالت
ش ي در بلند مدت موجبات افزا       محصوالت كشاورزي است   
  .اشتغال را فراهم خواهد آورد

 و  توليد ناخالص داخلي واقعي     ،  موجودي سرمايه واقعي    -٣
 عوامل مذکور چه در کوتاه         ؛ر صادراتی واقعی   يدات غ يتول

ر مثبت بر اشتغال در      يمدت و چه در بلند مدت دارای تاث         
 .بخش کشاورزی هستند

کسال ي ماه تا    ۳ل در مدل های بررسی شده از         ي سرعت تعد  -۴
ر مثبت عوامل    ي تاث در نوسان می باشد، لذا با توجه به            

ی، توليد ناخالص داخلي واقع      ،   موجودي سرمايه واقعي    
ش ير صادراتی واقعی و صادرات واقعی امکان افزا        يدات غ يتول

ح در افقی نه چندان دور         يری صح يم گ ياشتغال با تصم   
 .مقدور خواهد بود



 ١٣٨٤، سال ٥، شماره ٣٦مجله علوم كشاورزي ايران، جلد  ١٢٣٠

 

نتيجه افزايش  در  انتقال ساختاري نيروي كار       معنی داری     -۵
  .١٣٥٠-٦٨ در مقايسه با دوره ١٣٦٩-۷۹ در دوره صادرات

 : برطبق نتايج فوق پيشنهادات زير ارائه مي گردد
رعايت جوانب احتياط در ورود تكنولوژي ماشيني با توجه به           -١

. رابطه منفي آن با اشتغال در بخش كشاورزي الزامي است           
 . معيارهاي الزم در اين رابطه را مورد توجه قرار دادلذا بايد 

 با اشتغال الزم است به       صادراتم  ي به رابطه مستق     با توجه  -٢
ش صادرات محصوالت کشاورزی به بازارهای جهانی در         يافزا

 با ورود به بازار      بين ترت يبد. دراز مدت توجه خاصی شود     
 به حد   زي ن كيفيت محصوالت  و   جهاني رقابت الزم ايجاد شده    

انگيزه الزم جهت افزايش توليد با        د و   يخواهد رس مطلوبي  

 و  فيت باالتر و سرمايه گذاري بيشتر در بخش كشاورزي         كي
 .  فراهم خواهد شددر نتيجه افزايش اشتغال

ر صادراتی واقعی در کوتاه      يدات غ ين که تول  يت به ا  ي با عنا  -٣
ر مثبت بر سطح اشتغال است، لذا برای           يمدت  دارای تاث    

ن عامل از   ير در سطح اشتغال در کوتاه مدت ا          ييجاد تغ يا
 . ی برخوردار استت خاصياهم

 با توجه به تاثير مثبت صادرات در بلند مدت و همچنين                 -۴
تاثير مثبت توليدات غير صادراتی در کوتاه مدت الزم به نظر           
می رسد جهت دستيابی به اشتغال کامل توجه به هر دوی             

 . بازارهای داخلی و خارجی غير قابل انکار خواهد بود
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