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 چكيده 
ي كل عوامل، نيروي کـار و موجـودي سـرمايه در    ور بهرههدف اين مطالعه ارزيابي سهم رشد 

ي آسـيايي و اسـتفاده از تـابع توليـد و     ور بهرهرشد بخش کشاورزي با پيروي از روش سازمان 
ي ريـز  برنامهآمارهاي منتشره توسط بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران و سازمان مديريت و 

و دوران انقـالب  ) ۱۳۵۶-۱۳۴۲(پـنجم پـيش از انقـالب اسـالمي     هاي سوم تـا   در طول برنامه
هاي اول تـا سـوم و نيـز دو سـال اول برنامـة چهـارم توسـعة         اسالمي و جنگ تحميلي، برنامه

دهـد كـه منـابع رشـد بخـش       نتـايج نشـان مـي   . اسـت ) ۱۳۸۵-۱۳۵۷(جمهوري اسالمي ايران 
ترتيب، شامل رشد موجودي سرمايه و رشـد نيـروي کـار    به ۱۳۵۶-۱۳۴۲کشاورزي طي دورة 

كند، در حـالي  زا پيروي مينرخ رشد بخش کشاورزي طي اين دوره از مدل رشد برون است و
ترتيب، رشد موجودي سرمايه، رشـد  به ۱۳۸۵-۱۳۵۷که منابع رشد بخش کشاورزي طي دورة 

ي کل عوامل ور بهرههمچنين، نرخ رشد . گيردي کل عوامل و رشد نيروي کار را دربرميور بهره
  .است بوده هاي شديدداراي نوسان ۱۳۸۵-۱۳۳۸طي دورة 
بانـك مركـزي   / ي كشـاورزي ور بهـره / توسعة كشـاورزي / بخش كشاورزي: هاكليدواژه

  . منابع كشاورزي/ جمهوري اسالمي ايران
* * *  

                                                            
  ). shahabadia@gmail.com(سينا استاديار گروه اقتصاد دانشگاه بوعلي *
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  مقدمه
ي اقتصـادي  ها بخشموقعيت اقتصادي هر سرزمين وابسته به کارکرد موزون و هماهنگ 

چنـين کـارکردي در پرتـو ترکيـب بهينـة      . استآن شامل کشاورزي، صنعت و خدمات 
اي از آنجا که ممكن است هر سرزميني در زمينه. گيردقدرت توليدي سرزمين شکل مي

تـوان بـا تقويـت تـوان توليـدي و کـارآيي آن،        خاص قدرت مناسب داشته باشـد، مـي  
 نگـاهي بـه بررسـي   . پذيري پديد آورد هايي مناسب را براي افزايش قدرت رقابت زمينه

ي اقتصادي ايران حاکي از موقعيت مناسب و استثنايي بخش کشاورزي ها بخشکارکرد 
شـمار  ين نيازهاي جمعيـت بـه  تر مهمدر اقتصاد ايران است؛ زيرا خوراک و مواد غذايي 

رسـد و  در پرتو تغذية کافي و الزم، جمعيت به توان کاري و فکري بهتري مـي . رود مي
برعکس، کمبود مواد غـذايي و تغذيـة   . اهد پرداختبا قدرت بيشتر به کار و تالش خو

دنبـال خواهـد   ناکافي براي بسياري از آحاد جمعيت مشکالت جسـمي و روحـي را بـه   
سـازد،   عامل ديگري که توجه بـه توليـد محصـوالت کشـاورزي را الزامـي مـي      . داشت

افزايش مصرف محصوالت کشاورزي بر اثر رشد جمعيت، بهبود وضعيت درآمد و بـاال  
تن مصرف سرانة افراد و نيز باال بردن کيفيت مصرف کاالهاي اساسي و مورد نياز بـر  رف

گـويي بـه نيازهـاي مصـرفي     بنابر ايـن، بـراي پاسـخ   . اساس ضريب کششي تقاضاست
پـذيري و   جمعيت فزايندة کشور، افزايش درآمد و مهار تـورم، افـزايش قـدرت رقابـت    

ي کـل عوامـل   ور بهـره مؤلفة رشد حرکت از کشاورزي سطحي به عمقي الزم است كه 
بخش کشاورزي مورد توجه جدي قرار گيرد؛ زيرا امروزه، با توجـه بـه کميـابي منـابع     

همچنـين، از  . ي بهترين و مؤثرترين روش دستيابي به رشـد توليـد اسـت   ور بهرهتوليد، 
تـوان ميـزان کـارآيي     ي عوامـل توليـد، مـي   ور بهرهي ها شاخصطريق محاسبه و تحليل 

ي مختلف اقتصادي را در استفاده از منـابع توليـد بررسـي کـرد؛ زيـرا      ها بخشعملکرد 
هاي اقتصادي انسان بر آن بـوده اسـت کـه بـا اسـتفاده از      همواره در طول تاريخ، تالش

ايـن تمايـل را   . دست آوردکمترين امکانات و عوامل توليد موجود، بيشترين نتيجه را به
تـر شـدن   رنـگ از سوي ديگر، امـروزه بـا کـم   . ناميد ي باالترور بهرهتوان دستيابي به  مي

ي به پاية اصلي رقابـت در صـحنة جهـاني    ور بهرهمرزهاي اقتصادي، تالش براي بهبود 
  . تبديل شده است
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ي کل عوامل در بخش کشاورزي، مطالعات متعدد انجـام  ور بهرهالبته در زمينة رشد 
، )۱۳۸۶(اميرتيمـوري و خليليـان   ، )۱۳۸۷(رضايي و همكـاران  : اندشده، كه از آن جمله

، و )۱۳۸۶(، عباسـيان و مهرگـان   )۱۳۸۴(زاده و صـالح  ، قلي)۱۳۸۲(اکبري و رنجکش 
)Pirasteh, 2003 .(   ي کـل عوامـل در   ور بهـره براساس نتايج اين مطالعات، نـرخ رشـد

ي اقتصادي كشور است؛ همچنين، ها بخشبخش کشاورزي ايران مثبت و باالتر از ساير 
هاي شديد ارزيابي شده ي کل عوامل در بخش کشاورزي داراي نوسانور بهره نرخ رشد

اما بايد خاطر نشان ساخت كه هدف اين مطالعه، عالوه بـر محاسـبة نـرخ رشـد     . است
ي کل عوامل، رشد نيروي ور بهرهکل عوامل بخش کشاورزي، تبيين سهم رشد  يور بهره

اورزي اسـت؛ و بـه بيـان ديگـر،     کار و رشد موجودي سرمايه در رشد توليد بخش کش
پردازد که رشد بخش کشاورزي بيشتر متکـي بـر   مطالعة حاضر به بررسي اين مسئله مي

  . ي کل عواملور بهرهاست يا رشد ) نيروي کار و موجودي سرمايه(رشد عوامل توليد 
زا و پايـدار در بخـش کشـاورزي و    افـزوده درون   دستيابي بـه رشـد ارزش   منظور به

کار ارزان و موجـودي   ت برخورداري از منابع اوليه و طبيعي و حتي نيروي كاهش اهمي
انـداز و  صورت مزيت نسبي، از يک سو، و براي تحقـق اهـداف سـند چشـم    سرمايه به

ارزش  هاي آتي توسعة اقتصادي، از سوي ديگر، ضروري است كه از منـابع رشـد   برنامه
هاي پيش و پس از قتصادي در دورههاي توسعة ا افزودة بخش کشاورزي در طول برنامه 

ي کل ور بهرهانقالب اسالمي شناخت علمي داشته باشيم تا با آگاهي دقيق از سهم رشد 
هاي گذشته، براي افزايش  افزودة بخش کشاورزي در طول برنامه ارزش  عوامل در رشد

 هاي آينده، راهکارهايي در راستاي حرکت از کشاورزي سـطحي بـه   اين سهم در برنامه
  . عمقي ارائه دهيم
 )۱(ي آسـيايي ور بهـره دنبال بررسي پيشينة تحقيق، به پيـروي از سـازمان   در ادامه، به

)Oguchi, 2004(آزمون مدل و تفسير  دهيم و سپس، با ، ابتدا مدل مورد نظر را ارائه مي
 .پردازيم بندي و مالحظات تحقيق مينتايج آن، به جمع
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  پيشينة تحقيق
ها  هاي رشد مربوط به نهادههاي آماري، با نرخزا و بررسيرشد درون هايبر اساس مدل

افزوده را تبيين كرد؛ يعني،  توان تمامي تغييرات الزم ايجاد شده در نرخ رشد ارزش  نمي
افـزودة بخـش کشـاورزي      تنها رشد موجودي سرمايه و نيروي کار عامـل رشـد ارزش  

بـه  . رود شـمار مـي  ي كل عوامل نيز بهور هبهرافزوده تابعي از رشد  نيست و رشد ارزش 
سـازد تـا از    ي عاملي كليدي است كه بخش کشـاورزي را قـادر مـي   ور بهرهبيان ديگر، 

هـاي انسـاني، فنـآوري تجهيـزات،      طريق تركيب بهينة منابع در اختيار، دانش و مهـارت 
ي بـه  ور بهـره افزوده ايجاد كند كه در پي آن، افـزايش و رشـد     انرژي و سرمايه، ارزش

پـذير   ؛ و در نتيجه، به رقابـت شود ميحرکت بخش کشاورزي از سطحي به عمقي منجر 
  بنابراين، نرخ افزايش زمين، نيروي. انجامدشدن اين بخش در بازار داخلي و جهاني مي

تواند منجر به نرخ رشـد مسـتمر    نمي) دليل نرخ بازده نزوليبه(کار و موجودي سرمايه 
ي کـل عوامـل   ور بهرهرو، افزايش سهم رشد از اين .اورزي شودافزودة بخش کش ارزش 

ين مجراي تحقق رشـد مسـتمر و باثبـات    تر مهمافزودة بخش کشاورزي   در رشد ارزش
در ادامه، بـه بررسـي مطالعـات تجربـي خـارجي و      . شود ميبخش کشاورزي محسوب 

 .پردازيمي کل عوامل بخش کشاورزي ميور بهرهداخلي در زمينة رشد 
ي کـل  ور بهـره بـه مقايسـة رشـد    ) Nin-Pratt et al., 2009(پرات و همکاران  -نني

نتـايج نشـان   . انـد پرداخته ۱۹۶۰تا  ۱۹۴۰عوامل بخش کشاورزي چين با هند طي دورة 
و  ۱۹۷۹ي کل عوامل بخش کشاورزي در اقتصاد چين، پـس از  ور بهرهدهد که رشد  مي

ي کل عوامل در اقتصاد چين ور بهرهرشد شتاب گرفته اما  ۱۹۷۴در اقتصاد هند، پس از 
ترين دليل اخـتالف در رشـد   اين پژوهشگران اصلي. با شتاب بيشتري همراه بوده است

ي کل عوامل بخش کشاورزي در اقتصادهاي چين و هند را در وجـود نهادهـاي   ور بهره
گفتة آنها، رشـد صـنعت سـاخت    دانند؛ همچنين، بهبنيادي و اصالحات سياسي چين مي

در اقتصاد چين جذب نيروي کار و کاهش عرضة نيروي کار جديد در بخش کشاورزي 
اي و تغييـرات فنـي انجاميـده    هاي سرمايهرا موجب شده كه به ايجاد انگيزه براي هزينه
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ازاي نيروي کار است؛ و در نتيجه، نرخ رشد توليدات بخش کشاورزي و توليد سرانه به
هـاي  غييـرات انـدک در صـنعت سـاخت و سياسـت     برخالف آن، ت. افزايش يافته است

ي کل عوامل بخش کشاورزي اين كشور ور بهرهتر کشاورزي در اقتصاد هند رشد پايين
  . را موجب شده است
ي کـل عوامـل بخـش    ور بهرهبه بررسي رشد ) Chen et al., 2008(چن و همکاران 

شـأ اصـلي رشـد    انـد و من پرداختـه  ۲۰۰۳تا  ۱۹۹۰کشاورزي در اقتصاد چين طي دورة 
اي دانسـته و  ي کل عوامل بخش کشاورزي چين را پيشرفت فني و تنـوع ناحيـه  ور بهره

هـا، و  ي تحقيق و توسعه و زيرساختها فعاليتگذاري دولتي در کاهش ماليات، سرمايه
انـد؛ و البتـه   ين داليل پيشرفت فني آن برشمردهتر مهمنيز ماشيني کردن كشاورزي را از 

  .دانندکننده ميزراعي را نيز عواملي تعييننژادي و بهآموزش، و بهاصالحات بازار، 
ي کـل عوامـل بخـش    ور بهـره به بررسي ) Fuglie et al., 2007(فوگلي و همکاران 

ي موتور محرکة رشد بخش کشاورزي ور بهرهگفتة آنها، به. اندکشاورزي آمريکا پرداخته
از دو سوم رشد اين بخش ناشـي از   بوده و بيش ۲۰۰۴تا  ۱۹۴۸ي ها سالاين كشور در 

دانند، که خود هاي جديد را عامل اين بهبود ميآنها توسعة فناوري. ي استور بهرهرشد 
همچنين، به باور . هاي دولتي در تحقيقات بخش کشاورزي استگذاريناشي از سرمايه

سـي،  ي از شرايط آب و هوايي، مداخالت سياور بهرههاي رشد اين پژوهشگران، نوسان
شرايط عمومي اقتصاد، و ساير عوامل ناشي شده و نيز افزايش قيمت نسبي نيروي کـار  
در مقايسه با ساير عوامل به سازگاري کشاورزان بـا وضـعيت جديـد بـراي اسـتفاده از      

هـاي کـالن   همچنين، آنها بر اين باورند كه سياست. بر انجاميده استي سرمايهها روش
ها مشوق تحقيقات و نوآوري هاي جديد و نيز سياستاريگذاقتصادي با تشويق سرمايه

 . گذارندي کل عوامل بخش کشاورزي تأثير ميور بهرهبر رشد 
اي بـه بررسـي رشـد سـريع     ، در مقالـه )Hu and McAleer, 2002(آليـر  هو و مـك 

. انـد گذاري در چين پرداختهي کل عوامل و رشد سرمايهور بهرهاقتصادي ناشي از رشد 
ي کـل عوامـل و کـارآيي فنـي در پـنج بخـش       ور بهـره له بر ارزيابي نقش رشد اين مقا
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ي ها بخشي کل عوامل در ور بهرهبر اساس نتايج اين مطالعه، رشد . اقتصادي تأکيد دارد
کشاورزي، صنعت، ساختمان، حمل و نقل، پست و مخابرات، و خدمات مثبت و بـاالتر  

  .حتي کاهشي بوده است يي بوده كه رشد انها آهسته وها بخشاز ساير 
هـاي عمـومي بـر    ، با بررسي نقش زيرسـاخت )Mamatzakis, 2003(زاکيس مامات

ي کـل  ور بهـره دارد كه نرخ رشد ي بخش کشاورزي اقتصاد يونان، بيان ميور بهرهرشد 
ي هـا  مؤلفـه تـرين  او اصـلي . درصد اسـت  ۶۷/۲، ۱۹۹۵تا  ۱۹۶۱عوامل يونان طي دورة 

هـاي عمـومي، اثـر    ي کل عوامل بخش کشاورزي را زيرساخترو بهرهکنندة رشد تعيين
  .داندمقياس و نرخ تغييرات فني مي

ي کل عوامل بخـش کشـاورزي پاکسـتان    ور بهرهبه بررسي رشد ) Ali, 2003(علي 
نتايج برآوردهاي او بيـانگر آن اسـت کـه ميـانگين     . پردازدمي ۱۹۹۶تا  ۱۹۶۰طي دورة 

 ۵۸درصد بوده و به بيان ديگر،  ۳/۲، ۱۹۹۵تا  ۱۹۶۰ي کل عوامل طي دورة ور بهرهرشد 
اما بـر اسـاس نتـايج مطالعـة     . درصد از رشد توليد بخش کشاورزي را شامل شده است

ي کل عوامل در بخـش  ور بهره، ميانگين نرخ رشد قابل انتظار )Byerlee, 1994(بايرلي 
  .درصد است ۲تا  ۵/۱کشاورزي پاکستان در دامنة 

ي کـل عوامـل بخـش    ور بهـره ميانگين رشد ) Males et al., 1990(ميلز و همکاران 
اند، در حـالي کـه   درصد عنوان كرده ۲/۲را  ۱۹۸۹تا  ۱۹۷۸کشاورزي استراليا طي دورة 

ميـانگين رشـد   ) Knopke et al., 1995; Knopke et al., 200(نوپکـه و همکـاران   
 ۱۹۷۸و  ۱۹۹۴تـا   ۱۹۷۸هاي ي کل عوامل در بخش کشاورزي استراليا طي دورهور بهره

 )۲(امـا دفتـر اقتصـاد كشـاورزي و منـابع اسـتراليا      . انددرصد اعالم كرده ۲/۲را  ۱۹۹۹تا 

(ABARE, 2006),   در بخش کشـاورزي اسـتراليا    را ي کل عواملور بهرهميانگين رشد
همچنين، در مطالعة مولن و كـرين  . كنددرصد عنوان مي ۲/۲ ،۲۰۰۴تا  ۱۹۸۹طي دورة 

)Mullen and Crean, 2007( ي کل عوامل در بخـش کشـاورزي   ور بهره، ميانگين رشد
-۱۹۹۴، ۱۹۹۴-۱۹۸۹، ۱۹۸۹-۱۹۸۵، ۱۹۸۵-۱۹۸۲، ۱۹۸۲-۱۹۷۵ هاياستراليا طي دوره

  .درصد ذكر شده است ۷/۲ ، و۳۱/۴ ،۶/۲ ،۴/۱ ،۱/۱ ،۶/۱ ترتيب،به ۲۰۰۵-۲۰۰۰ و ،۱۹۹۹
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ي كل عوامل توليد در بخـش  ور بهرهبه ارزيابي تغييرات ) ۱۳۸۷(رضايي و همكاران 
گيـري از  ي خطـي و بـا بهـره   ريـز  برنامـه ي ناپـارامتري  ها روشكشاورزي با استفاده از 

ي ور بهـره گفتـة آنهـا،   بـه . انـد پرداختـه  ۱۳۸۴تا  ۱۳۵۰شاخص تورنكوئيست طي دورة 
عبارت است از دستيابي به تخصيص بهينة منابع و امكانات در راسـتاي تحقـق حـداكثر    

ي عوامل توليـد در  ور بهرهطور متوسط، رشد نتايج حاكي از آن است كه به. ان توليدميز
) درصد ۲/۲(درصد بوده است، كه با هدف برنامة چهارم  ۷۳/۰بخش كشاورزي ساالنه 

 .بسيار فاصله دارد
، با استفاده از تخمين تـابع توليـد بخـش کشـاورزي     )۱۳۸۶(اميرتيموري و خليليان 

ي کل عوامل توليد در بخش کشاورزي ايران و ور بهرهرشد  ررسي، به بARDLروش  به
ي در ور بهـره  بر اساس مطالعـة آنهـا،  . اندانداز آن در برنامة چهارم توسعه پرداختهچشم

نتـايج ايـن مطالعـه نشـان     . پذيري نقشي مهـم و مـؤثر دارد   رشد توليد و افزايش رقابت
کشاورزي در دورة مـورد بررسـي    ي کل عوامل توليد در بخشور بهرهدهد که رشد  مي

ايـن مطلـب   . درصـد بـوده اسـت    ۵/۲هاي زيـاد داشـته و ميـانگين آن برابـر بـا      نوسان
ي و عملکرد مناسب بخش کشاورزي در استفادة بهينـه  ور بهرهدهندة رشد مناسب  نشان

ي کـل عوامـل توليـد بخـش     ور بهرهدر برنامة چهارم توسعه، رشد . از منابع توليد است
دست آمده، هدف درصد در نظر گرفته شده است که با توجه به نتايج به ۲/۲کشاورزي 

  .رسدنظر مييافتني بهشده تحققتعيين
ي کـل عوامـل توليـد در بخـش     ور بهـره به بررسي رشد ) ۱۳۸۲(اکبري و رنجکش 

نتايج بيانگر آن اسـت کـه   . اندپرداخته ۱۳۷۵تا  ۱۳۴۵کشاورزي اقتصاد ايران طي دورة 
ي کل عوامل در بخش کشاورزي داراي نوسان زياد بوده و سطوح اين ور هرهبنرخ رشد 

دهندة قابليـت بخـش   رو، به باور آنها، نشاني نيز روندي صعودي داشته و از اينور بهره
  .هاي الزم براي افزايش رشد اقتصادي کشور استسازي زمينهکشاورزي در فراهم

ي اقتصاد ها بخشي کل عوامل توليد در ور بهرهبه بررسي ) ۱۳۸۴(زاده و صالح قلي
. انـد پرداخته) با تأکيد بر بخش کشاورزي و نقش سرمايه( ۱۳۸۱تا  ۱۳۵۷ايران در دورة 
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رغم عـدم تغييـر کـارآيي فنـاوري و      نتايج بيانگر آن است که در بخش کشاورزي، علي
است؛ و سطح  دليل بهبود کارآيي مديريتي افزايش يافتهي عوامل توليد بهور بهرهمقياس، 

ي بخش کشاورزي نسبت به سال پايه، در مقايسه با کل اقتصـاد، همـواره بـاالتر    ور بهره
هـاي  ي در بخـش کشـاورزي بـا نوسـان    ور بهرهگفتة آنها، ميزان همچنين، به. بوده است

گاه نسبت به سال پايه کاهش فراوان مواجه بوده است؛ و البته با اين همه، مقدار آن هيچ
  .برابر مقدار سال پايه رسيده است ۴۸/۱ر سال آخر، به حدود نيافته و د

هـا، بـه بررسـي    ، با استفاده از روش تحليل پوششي داده)۱۳۸۶(عباسيان و مهرگان 
پردازنـد و بـر ايـن باورنـد كـه      ي اقتصادي ايران مـي ها بخشي عوامل توليد در ور بهره

و طي دورة مورد بررسـي،  ي کل عوامل در بخش کشاورزي مثبت بوده ور بهرهتغييرات 
در مجموع، با روندي نامحسوس افزايش يافتـه اسـت، کـه بخـش عمـدة آن از ايجـاد       

ي کـل عوامـل در   ور بهرهيکي از داليل اصلي . شود ميتغييرات فني در اين بخش ناشي 
توليـد ايـن بخـش     فراينـد هاي فني و فنـاوري اسـت کـه در    بخش کشاورزي پيشرفت

ي افزايش سـرماية سـرانه در ايـن    ور بهرهحقيقت، عامل اصلي در . تأثيرگذار بوده است
مقـادير مربـوط بـه    . بر شده اسـت مرور سرمايهبخش بوده و فناوري توليد کشاورزي به

تحوالت کارآيي مديريتي و مقياسي بيانگر روند خفيف کاهنده است، بـدين معنـي کـه    
کوچـک بـودن   . تطي دورة مورد بررسي، توليد در مقياس بهينـه صـورت نگرفتـه اسـ    

هاي زيـر کشـت کشـاورزان نيـز بـراي اسـتفادة بهينـه از تجهيـزات، امکانـات و          زمين
شـمار  ها مانعي عمده بهتناسب آن، براي کاهش بسياري از هزينهآالت جديد و به ماشين

  . رود مي
ي و رشـد  ور بهـره به بررسي سهم بخـش کشـاورزي در   ) Pirasteh, 2003(پيراسته 

بـر اسـاس نتـايج ايـن مطالعـه،      . پرداخته است ۱۹۹۷تا  ۱۹۵۹دورة  اقتصادي ايران طي
  ،۱۹۷۸-۱۹۵۹هـاي  ي کل عوامل بخش کشـاورزي طـي دوره  ور بهرهميانگين نرخ رشد 

   .درصد بوده است ۷۹/۰، و ۵/۱، ۵۹/۴ترتيب، به ۱۹۹۷-۱۹۵۹، و ۱۹۷۹-۱۹۹۷
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  ارائة مدل 
، براي تعيين سـهم  (Oguchi, 2004)اوگوشي در پژوهش حاضر، به پيروي از مطالعات 

افزودة بخـش    ي کل عوامل، نيروي کار و موجودي سرمايه در رشد ارزشور بهرهرشد 
  :شرح زير انجام شده استکشاورزي، ارائة مدل به

  : شكل زير نشان دادرياضي بهتوان با استفاده از نماد  را مي کشاورزي بخش توليد تابع

agriagriagriagri: كه در آن VAKLAt افـزوده، موجـودي    ارزش  ترتيب، بيـانگر به ,,,,
  . کار، سطح كارآيي بخش کشاورزي، و متغير زمان است سرمايه، نيروي 

  :داگالس، خواهيم داشتآنگاه با در نظر گرفتن تابع توليد كاب
)(LKAVA agritagritagritagrit 21 αα −=   

گيـري  از تمام متغيرهاي معادلة توليد بخش کشاورزي نسبت به زمان ديفرانسيلاگر 
  :، خواهيم داشتagritVAكنيم، با تقسيم دو طرف معادله بر 

)()L(G*)
VA
L

(*MP

)K(G*)
VA
K

(*MP)A(G)VA(G

agrir
agri

agri
L

agrir
agri

agri
Kagriragrir

agri

agri

3

++=
 

),(:كه در آن KLGr ترتيب، بيانگر نـرخ رشـد متغيـر نيـروي کـار و موجـودي       به
 وسرمايه، 

agriKMP و 
agriLMP کـار    ي نهايي موجودي سرمايه، و نيرويور بهرهبه ترتيب
افـزودة ايـن    ارزش  نيز بيـانگر نـرخ رشـد    ۳سمت چپ معادلة . بخش کشاورزي است

  .بخش است
  :صورت زير بازنويسي كردتوان به را مي ۳معادلة 

)()L(Gr*S)K(Gr*S)A(Gr)VA(Gr agriLagriKagriagri agriagri
4++=  

:آن كه در
agriKS  و

agriLS کـار از    ترتيب، بيانگر سهم موجودي سـرمايه و نيـروي  به
  .ارزش افزودة بخش کشاورزي است

  :، خواهيم داشت۴با مرتب كردن مجدد معادلة 

)()L,K(FAVA agritagritagritagrit 1×=
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)()L(Gr*S)K(Gr*S)VA(GrGTFP)A(Gr agriLagriKagriagriagri agriagri
5−−==  

افـزودة    ارزش مانـدة رشـد  ي كل عوامل بخش کشاورزي برابر با باقيور بهرهنرخ رشد 
هـاي  افزوده است كـه از طريـق نهـاده     ارزش اين بخش پس از كسر آن قسمتي از رشد

),(موجودي سرمايه و نيروي کار  agriagri LK  شود ميتبيين .  
  :بخش کشاورزي شامل سه مؤلفة زير است افزودة  ارزش رشد نرخ ،۴ معادلة بر اساس

)()VA(Gr/)A(Gr agriagri   افزوده  ارزش ي كل عوامل در رشدور بهرهسهم رشد = 6
)()VA(Gr/))k(Gr*S( agriagriKagri
  افزوده  ارزش  سهم رشد موجودي سرمايه در رشد= 7
)()VA(Gr/))L(Gr*S( agriagriLagri
  افزوده   ارزش کار در رشد سهم رشد نيروي = 8

ي كل عوامل بخـش کشـاورزي و   ور بهرهپيش از تخمين تابع توليد و محاسبة رشد 
افزودة اين بخش و نيز ارائة نتايج، اطالع از نكات زير و توجـه   ارزش  منابع رشدتعيين 

 :بدان ضروري است
سرماية ثابت ناخالص بخش کشاورزي،  تشکيل و افزوده  ارزش متغيرهاي آماري مأخذ

هاي ثابت سال  به قيمت( ۱۳۸۵تا  ۱۳۳۸ي ها سالهاي ملي طي آمار سري زماني حساب
انتشـار يافتـه و   ) ۱۳۸۷(از سوي بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران است كه ) ۱۳۷۶

 .است) ۱۳۸۶(مأخذ آماري متغير نيروي کار شاغل بخش کشاورزي نيز عليرضا اميني 
 :موجودي سرماية بخش کشاورزي از طريق معادلة زير محاسبه شده است

  
:در آن كــه

agriagri
K,K,IG,DE agriagri ترتيــب، ارزش خــالص ســرماية بخــش بــه 0
، ارزش موجودي سرماية اولية بخـش کشـاورزي در ابتـداي دوره،    tکشاورزي در سال 

، و ارزش ميـزان اسـتهالك   tگذاري ناخالص بخـش کشـاورزي در دورة   ارزش سرمايه
  . است tبخش کشاورزي در دورة 

 محاسبة
agri

K0  نيز بر اساس معادلة گريليچز)Griliches, 1988 (انجام شده است : 

  
ــه در آن ــرمايه  FI :ك ــار س ــانگر آم ــه موجــود اســت،  بي ــالي ك ــين س ــذاري اول    δگ

  اي است كه آمار  گذاري طي دورهلگاريتم متوسط رشد ساالنة سرمايه gنرخ استهالك، و

)()DEIG(KK iagriagri

t

i
agriagri 90

1
−+= ∑

=

)(
g
FIK 100

0 δ+
=
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  . باشد ميگذاري موجود سرمايه
بخـش کشـاورزي، بـه     ي كل عوامـل ور بهره، براي محاسبة نرخ رشد ۵طبق معادلة 

افزودة بخش کشاورزي نيـاز   کار و موجودي سرمايه در ارزش   تعيين سهم عامل نيروي
تهيـة آمـار بـه محاسـبة سـهم      هاي متولي از آنجا که تاكنون هيچ كدام از سازمان. داريم

افـزودة بخـش کشـاورزي اقـدام       ارزش در) نيـروي کـار و موجـودي سـرمايه    (عوامل 
. صـورت گيـرد  agriβو  agriαاند، در اين تحقيق، الزم است كه تخمـين ضـرايب    نکرده

كـار و موجـودي     رويداگالس براي تخمين سـهم عامـل نيـ   ـ  بنابراين، تابع توليد کاب
 . افزودة بخش کشاورزي استفاده شده است ارزش  سرمايه در رشد

  آزمون مدل و تفسير نتايج
 و اشـتغال  آيـا « كـه  كنـيم  مـي  يـابي ريشـه  اكنـون  شده،ارائه مدل و نظري مباحث به توجه با

. »افزودة اين بخش تأثيرگذار بوده است يا نه؟  ارزش بر کشاورزي بخش سرماية موجودي
گيري نرخ  ي عبارت است از اندازهور بهرهي مرسوم سنجش ها روشاز آنجا كه يكي از 

ي کل عوامل بخش کشاورزي با استفاده از تابع توليد، هـدف ايـن تحقيـق    ور بهرهرشد 
شـاورزي  آزمون معادلة توليد بخش کشاورزي براي تخمين كشش عوامل توليد بخش ک

ي كـل  ور بهـره کار و موجودي سرماية اين بخش و محاسبة نرخ رشـد    نسبت به نيروي
. افزودة بخش کشاورزي است  تعيين منابع رشد ارزش منظور بهعوامل بخش کشاورزي 

کـار و    افزودة بخش كشاورزي تابعي از نيروي ارزش  اي است كه گونهالگوي تنظيمي به
پيش از برآورد ضـرايب تـابع توليـد بخـش     . شده است موجودي سرمايه در نظر گرفته

مورد ارزيابي ) ۱جدول (کشاورزي، ابتدا پايايي متغيرهاي معادلة توليد بخش کشاورزي 
رو، در مـورد  است؛ و از اين I)۱(و  I)۰(قرار گرفت و مشاهده شد كه متغيرها از درجة 

  . هاي كاذب جاي نگراني نيستوجود رگرسيون
 )۳(خش کشاورزي اقتصـاد ايـران بـا روش حـداقل مربعـات معمـولي      معادلة توليد ب

)OLS(  ۱مورد آزمون قرار گرفتـه كـه نتـايج آن در جـدول      ۱۳۸۵تا  ۱۳۳۸براي دورة 
  .آمده است
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  )لگاريتم(نتايج آزمون ريشة واحد متغيرهاي معادلة توليد بخش کشاورزي  -۱جدول 

 متغير

 لگاريتم
موجودي لگاريتم لگاريتم اشتغال ارزش افزوده

 سرمايه

تفاضل  سطح
تفاضل سطح نخست

 سطح نخست

 - - T T T روند

 C C C - C  عرض از مبدأ

 ۰ ۰ ۱ ۰ ۰  تعداد وقفه
-ADF)۴(  ۶/۲- ۸/۷- ۷۷/۰- ۳- ۵/۶آمارة 

-۵/۲ -۹/۱ -۶/۱ -۲/۴ -۲/۳ *كينونمقدار بحراني مك
  درصد ۱۰در سطح * 

 محاسبات تحقيق: مأخذ

هاي جزيـي   هدف از تخمين تابع توليد بخش کشاورزي اقتصاد ايران، تخمين كشش
 . است agriβو موجودي سرمايه  agriαکار   توليد نسبت به عـامل نيروي

 agriLKL، نتايج تخميني معادلة توليد بخش کشاورزي با حضور متغيـر ۲در جدول 
کار و موجودي سـرمايه بـر     بر اساس نتايج تخمين، تأثير مثبت متغير نيروي. ه استآمد

ترتيب، برابـر  افزودة بخش کشاورزي اقتصاد ايران در طول دورة مورد بررسي به ارزش 
  . است ۷/۰و  ۳/۰با 

  

  داگالس بخش کشاورزيـ نتايج تخمين تابع توليد كاب -۲جدول 
آمارة 

F 

-آمارة دوربين
 واتسون

ميزان
 برازش

متغير
 روند

لگاريتم نسبت موجودي 
 سرمايه به شاغالن

 دوره ضريب

۳۶۰۶۲۷/۲  ۹۹۶/۰  ۲۹۰/۰ 
*)۴/۷( 

۳/۰ 
*)۸۷/۳(  

۲/۴- 
*)۹/۸-(  

۱۳۳۸-
۱۳۸۵ 

 tآمارة  * 
  محاسبات تحقيق: مأخذ

  ، به بررسـي تغييـرات و سـهم هـر كـدام از منـابع در       ۴و  ۳در ادامه، مطابق جداول 
افزودة بخش کشاورزي اقتصاد ايران در دوران پيش از انقـالب اسـالمي در    ارزش  رشد



  ۱۳۷ ۴، شماره ۱۲فصلنامه روستا و توسعه، سال  …منابع رشد بخش كشاورزي ايران 
 

، در )۱۳۵۶-۱۳۵۲(و پـنجم  ) ۱۳۵۱-۱۳۴۷(، چهـارم  )۱۳۴۶-۱۳۴۲(طول برنامة سـوم  
نـين، در طـول   چو هم) ۱۳۶۷-۱۳۵۷(طول دوران انقـالب اسـالمي و جنـگ تحميلـي     

اسالمي ايـران شـامل برنامـة    هاي توسعة اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري  برنامه
و نيـز دو  ) ۱۳۸۳-۱۳۷۸(، برنامـة سـوم   )۱۳۷۷-۱۳۷۳(، برنامة دوم )۱۳۷۲-۱۳۶۸(اول 

  : پردازيممي) ۱۳۸۵-۱۳۸۴(سال اول برنامة چهارم 
  

 *۱۳۸۵تا  ۱۳۴۲هاي  در سال رشد بخش کشاورزي اقتصاد ايران ميانگين -۳جدول 
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۱۳۴۲-۱۳۴۶ ۹/۳ ۲۴/۰ ۳/۱۰ ۳/۳- ۶/۱ ۰/۱۵۲ ۶/۵۳- 

۱۳۴۷-۱۳۵۱ ۴/۵ ۴۲/۰- ۱/۱۲ ۹/۲- ۲/۱- ۷/۲۲۰ ۵/۱۱۹- 

۱۳۵۲-۱۳۵۶ ۴/۵ ۰۹/۲- ۹/۱۵ ۲/۵- ۵/۱۱- ۷/۲۱۶ ۲/۱۰۵- 

۱۳۶۸-۱۳۷۲ ۴/۶ ۳۶/۰ ۲/۳ ۱/۴ ۱/۴ ۹/۶۹ ۰/۲۶ 

۱۳۷۴-۱۳۷۸ ۲/۲ ۸۲/۰ ۶/۲ ۲/۰ ۸/۷ ۱/۶۰ ۱/۳۲ 

۱۳۷۹-۱۳۸۳ ۴/۴ ۰۲/۱ ۱/۵ ۵/۰ ۶/۸ ۹/۸۵ ۵/۵ 

۱۳۸۴-۱۳۸۵ ۰/۷ ۳۸/۱ ۳/۵ ۹/۲ ۰/۷ ۷/۵۸ ۳/۳۴ 

۱۳۴۲-۱۳۵۶ ۹/۴ ۷۶/۰- ۸/۱۲ ۸/۳- ۷/۳- ۵/۱۹۶ ۸/۹۲- 

۱۳۶۸-۱۳۸۵ ۵/۴ ۸۰/۰ ۷/۳ ۷/۱ ۹/۶ ۸/۶۸ ۴/۲۴ 

۱۳۳۹-۱۳۵۶ ۳/۴ ۶۲/۰- ۲/۱۳ ۷/۴- ۲/۲- ۹/۱۹۴ ۷/۹۲- 

۱۳۵۷-۱۳۶۷ ۷/۴ ۵۹/۰ ۸/۲ ۶/۲ ۵/۳ ۴/۴۴ ۱/۵۲ 

۱۳۵۷-۱۳۸۵ ۶/۴ ۷۲/۰ ۴/۳ ۰/۲ ۵/۵ ۸/۵۸ ۷/۳۵ 

  .محاسبات تحقيق تنظيم شده استبر اساس  ۸تا  ۴هاي ستون *
  .۱۳۸۶؛ اميني، ۱۳۸۷بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران، : خذآم 



  آبادي ابوالفضل شاه  ۴، شماره ۱۲فصلنامه روستا و توسعه، سال  ۱۳۸
 

  جايگاه بخش کشاورزي در اقتصاد ايران -۴جدول 
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۱۳۴۲-۱۳۴۶ ۸/۹ ۱/۱۳ ۸/۱ ۷/۴۸ ۵/۱۷ ۷/۱۱ ۶۲/۴ ۴/۸ 
۱۳۴۷-۱۳۵۱ ۰/۱۳ ۷/۹ ۰/۱ ۸/۴۵ ۸/۱۴ ۹/۲۰ ۲۴/۴ ۰/۱۱ 
۱۳۵۲-۱۳۵۶ ۰/۸ ۶/۷ ۷/۳ ۶/۳۷ ۳/۱۹ ۸/۹ ۶۲/۳ ۹/۱۱ 
۱۳۶۸-۱۳۷۲ ۵/۷ ۱/۱۵ ۹/۲ ۱/۲۵ ۸/۱۰ ۴/۱۲ ۵۶/۳ ۳/۰ 
۱۳۷۴-۱۳۷۸ ۳/۳ ۲/۱۵ ۹/۲ ۶/۲۲ ۴/۸ ۲/۱۶ ۷۸/۳ ۳/۰- 
۱۳۷۹-۱۳۸۳ ۵/۵ ۹/۱۳ ۸/۳ ۸/۱۹ ۶/۹ ۷/۴ ۹۸/۳ ۳/۱ 
۱۳۸۴-۱۳۸۵ ۹/۵ ۱/۱۴ ۶/۳ ۲/۱۸ ۲/۴ ۲/۴ ۱۰/۴ ۶/۱ 
۱۳۴۲-۱۳۵۶ ۳/۱۰ ۱/۱۰ ۱/۲ ۰/۴۴ ۲/۱۷ ۱/۱۴ ۵۰/۴ ۴/۱۰ 
۱۳۶۸-۱۳۸۵ ۲/۵ ۷/۱۴ ۲/۳ ۱/۲۲ ۷/۷ ۹/۸ ۶۲/۴ ۵/۰ 
۱۳۳۹-۱۳۵۶ ۹/۹ ۲/۱۱ ۰/۲ ۳/۴۵ ۴/۱۴ ۳/۱۵ ۴۲/۴ ۰/۱۱ 
۱۳۵۷-۱۳۶۷ ۱/۲- ۲/۱۲ ۳/۲ ۰/۳۰ ۹/۵- ۵/۲- ۰۴/۴ ۵/۰ 
۱۳۵۷-۱۳۸۵ ۴/۲ ۷/۱۳ ۹/۲ ۱/۲۵ ۵/۲ ۶/۴ ۷۸/۳ ۵/۰ 

 .۱۳۸۶؛ اميني، ۱۳۸۷بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران، : خذآم
  

افزودة بخش کشـاورزي در طـول     ، ميانگين نرخ رشد ساالنة ارزش۳مطابق جدول  - ۱
 ۴/۵ ،۹/۳ترتيب، هاي سوم، چهارم و پنجم در دوران پيش از انقالب اسالمي به برنامه

درصد بوده، درحالي که اين ميانگين در طول دوران انقالب اسـالمي و جنـگ    ۴/۵و 
هاي اول، دوم، سوم و دو سال اول برنامة چهـارم توسـعة اقتصـادي،     تحميلي، برنامه

 ۷و  ۴/۴، ۲/۲، ۴/۶، ۷/۴ترتيـب،  اجتماعي و فرهنگـي جمهـوري اسـالمي ايـران بـه     
افـزودة بخـش    ين نرخ رشـد سـاالنة ارزش   به عبارت ديگر، ميانگ. درصد بوده است

 ۶/۴و  ۳۱/۴ترتيـب،  بـه  ۱۳۸۵-۱۳۵۷و ۱۳۵۶-۱۳۴۲هـاي  کشاورزي در طـول دوره 



  ۱۳۹ ۴، شماره ۱۲فصلنامه روستا و توسعه، سال  …منابع رشد بخش كشاورزي ايران 
 

افـزودة بخـش    به بيان ديگـر، ميـانگين نـرخ رشـد سـاالنة ارزش      . درصد بوده است
تـر از طـول   هاي اقتصادي پيش از انقـالب اسـالمي پـايين    کشاورزي در طول برنامه

بسـا علـت آن وابسـتگي نـاچيز بخـش      المي ايران است، که چـه دوران جمهوري اس
که در دورة ي اقتصادي باشد؛ چنانها بخشکشاورزي به دنياي خارج نسبت به ساير 

، به همين علت، بخش کشاورزي از حوادث ايـن دوره کمتـر از سـاير    ۱۳۵۷-۱۳۶۷
گناهـاي  علـت تن تأثير پذيرفت، گرچه تشکيل سرمايه ثابت اين بخش نيز بـه  ها بخش

در مجموع، بايد خاطر نشان ساخت كه نرخ رشـد  . شديد مالي دچار مشکل شده بود
افزودة بخش کشاورزي در طول دوران پيش و پس از انقالب اسالمي همواره  ارزش 

هايي شـديد داشـته   مثبت و باثبات بوده، درحالي که نرخ رشد اقتصادي کشور نوسان
درصـد در   ۴۹شاغالن بخش کشاورزي از رغم روند کاهشي سهم است؛ همچنين، به

درصد در طول برنامة چهارم توسـعة   ۱۸طول برنامة سوم عمراني پيش از انقالب به 
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، حفظ و اندکي افزايش در سهم بخـش کشـاورزي از   

افزودة اقتصاد ايران در طول دوران پس از انقالب اسالمي نسبت بـه پـيش از    ارزش 
هاي فراوان در منابع و عوامـل توليـد، اقـاليم    ايم، که بيانگر توانمنديهد بودهان را شا

ــد طيــف وســيعي از محصــوالت گرمســيري و    ــوع آب و هــوايي، قابليــت تولي متن
هـا و مراتـع، نيـروي انسـاني     سردسيري، منابع طبيعـي تجديدشـونده شـامل جنگـل    

پرکـار و متعهـد ايـن     ان و توليدکنندگانبردار بهرهمتخصص و کارشناسان مجرب، و 
افـزودة بخـش    نکتة قابل تأمل ديگر آنکه ميانگين نرخ رشـد ارزش  . مرز و بوم است

افـزودة    کشاورزي در طول دوران پس از انقالب اسالمي باالتر از نـرخ رشـد ارزش  
افزودة بخش کشـاورزي در   اقتصاد ايران است، درحالي که ميانگين نرخ رشد ارزش 

افزودة اقتصـاد ايـران     تر از نرخ رشد ارزشالب اسالمي پايينطول دوران پيش از انق
 . بوده است

هـاي   کار بخش کشاورزي در طول برنامه ، ميانگين نرخ رشد نيروي ۳مطابق جدول  - ۲
درصـد   -۲/۰و  -۴/۰، ۲/۰ترتيـب،  سوم، چهارم و پنجم پيش از انقالب اسـالمي بـه  
هـاي   ب و جنگ تحميلـي، برنامـه  بود، در حالي که اين ميانگين در طول دوران انقال



  آبادي ابوالفضل شاه  ۴، شماره ۱۲فصلنامه روستا و توسعه، سال  ۱۴۰
 

اجتمـاعي و فرهنگـي   , اول، دوم، سوم و دو سال اول برنامة چهارم توسعة اقتصـادي 
به عبارت ديگر، ميـانگين نـرخ   . درصد بوده است ۴/۱و  ۱، ۸/۰، ۴/۰، ۶/۰ترتيب، به

 ۱۳۸۵-۱۳۵۷و ۱۳۵۶-۱۳۴۲هـاي  کار بخـش کشـاورزي در طـول دوره     رشد نيروي
رسد كـه نـرخ رشـد نيـروي کـار      نظر ميبه. درصد بوده است ۷/۰و  -۶/۰ترتيب،  به

هـاي توسـعة متعاقـب آن تـا      بخش کشاورزي در طول دوران جنگ تحميلي و برنامه
ي اقتصادي کشور باشـد،  ها بخشافزودة ساير   حدودي ناشي از نرخ کند رشد ارزش

از يـک  ي اقتصـادي  هـا  بخشافزودة ساير   زيرا در صورت رشد قابل قبول در ارزش
درصد  ۵همواره کمتر از (گذاري در بخش کشاورزي سو، و سهم بسيار پايين سرمايه

تـر  از سوي ديگر، انتظار مهـاجرت گسـترده  ) از تشکيل سرماية ثابت ناخالص داخلي
وجود داشته است که در نتيجه، نبايد رشـد   ها بخشنيروي کار از اين بخش به ساير 

 . پس از انقالب اسالمي را شاهد باشيم شاغالن بخش کشاورزي در طول دوران
، ميانگين نرخ رشد ساالنة موجـودي سـرماية بخـش کشـاورزي در     ۳مطابق جدول  - ۳

 ۱/۱۲، ۳/۱۰ترتيـب،  هاي سوم، چهارم و پنجم پيش از انقالب اسالمي به طول برنامه
درصد بـود، در حـالي کـه ايـن ميـانگين در طـول دوران انقـالب و جنـگ          ۹/۱۵و 

ترتيـب،  هاي اول، دوم، سوم و دو سال اول برنامة چهـارم توسـعه بـه    برنامهتحميلي، 
به عبارت ديگـر، ميـانگين نـرخ رشـد     . درصد بوده است ۳/۵و  ۱/۵، ۶/۲، ۲/۳، ۸/۲

 ۱۳۵۶-۱۳۴۲هاي بخش کشاورزي اقتصاد ايران در طول دوره سرماية موجودي ساالنة
به بيان ديگر، ايـن ميـانگين   . درصد بوده است ۴/۳و  ۲/۱۳ترتيب،  به ۱۳۸۵-۱۳۵۷و 

هاي توسعة پيش از انقالب اسالمي بيش از چهار برابـر دوران اجـراي    در طول برنامه
البتـه  . هاي توسعة اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايـران بـود   برنامه

گاه هاي فراوان بخش کشاورزي، هيچها و ظرفيتبايد يادآور شد كه با وجود قابليت
 ۵شده در اقتصاد کشور بيش از هاي انجامگذارياين بخش از موجودي سرمايه سهم

تـوان در مـواردي    درصد نبوده است؛ همچنين، علت اين کاهش قابـل توجـه را مـي   
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هـاي ناشـي از تبعـات جنـگ تحميلـي، و      همچون استهالک موجودي سرمايه، هزينه
 . گذاري دانستکاهش انگيزة بخش خصوصي در سرمايه

کـار   ، ميانگين نرخ رشد ساالنة نسبت موجودي سـرمايه بـه نيـروي    ۴جدول  مطابق - ۴
هاي سوم، چهارم و پـنجم   در طول برنامه) شدت موجودي سرمايه(بخش کشاورزي 

درصـد بـود، در حـالي کـه ايـن       ۹/۱۱و  ۱۱، ۴/۸ترتيـب،  پيش از انقالب اسالمي به
  اول، دوم، ســوم  هــاي ميــانگين در طــول دوران انقــالب و جنــگ تحميلــي، برنامــه 

درصـد   ۶/۱و  ۳/۱، -۳/۰، ۳/۰، ۵/۰ترتيـب،  و دو سال اول برنامة چهارم توسـعه بـه  
هـاي  به عبارت ديگر، ميانگين شـدت موجـودي سـرمايه در طـول دوره    . بوده است

درصد بوده، كه ايـن کـاهش قابـل     ۵/۰و  ۱۱ترتيب،  به ۱۳۸۵-۱۳۵۷و  ۱۳۴۲-۱۳۵۶
کار با رشد موجـودي سـرمايه در بخـش     نيروي توجه بيانگر عدم تناسب ميان رشد 

 . کشاورزي است
ي كل عوامل بخش کشـاورزي در  ور بهره، ميانگين نرخ رشد ساالنة ۳مطابق جدول  - ۵

 -۹/۲، -۳/۳ترتيـب،  هاي سوم، چهارم و پنجم پيش از انقالب اسالمي به طول برنامه
ب و جنـگ  درصد بـود، در حـالي کـه ايـن ميـانگين در طـول دوران انقـال        -۲/۵و 

ترتيـب،  هاي اول، دوم، سوم و دو سال اول برنامة چهـارم توسـعه بـه    تحميلي، برنامه
به عبارت ديگر، ميـانگين نـرخ رشـد    . درصد بوده است ۹/۲و  ۵/۰، ۲/۰، ۱۱/۴، ۶/۲

و  ۱۳۵۶-۱۳۴۲هـاي  ي كـل عوامـل بخـش کشـاورزي در طـول دوره     ور بهرهساالنة 
ه، كه ناشي از عـدم تناسـب رشـد قابـل     درصد بود ۲و  -۷/۴ترتيب،به ۱۳۵۷-۱۳۸۵

هـاي عمرانـي پـيش از     افزوده در طول برنامـه   توجه موجودي سرمايه با رشد ارزش
انقالب اسالمي است؛ زيرا با انجام اصـالحات ارضـي و عـدم جـايگزيني مـديريت      

افـزوده بـا رشـد      هاي ارباب و رعيتي عدم تناسـب رشـد ارزش  جاي شيوهکارآمد به
ي کل عوامل بخـش  ور بهرهيد را موجب شده و در نتيجه، به رشد منفي هاي تولنهاده

نکتـة شـايان ذکـر آنکـه در     . انجاميـده اسـت   ۱۳۵۶-۱۳۴۲کشاورزي در طول دورة 
ي کـل عوامـل   ور بهرههايي شديد در نرخ رشد راستاي تأييد مطالعات داخلي، نوسان

ه وزن قابل توجهي از دريگر نکتة قابل تأمل آنک. كنيم ميبخش کشاورزي را مشاهده 
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ي کل عوامل بخش کشاورزي در طول دوران پس از ور بهرهميانگين نرخ رشد مثبت 
توان ناشي از کاهش نرخ رشد موجـودي سـرماية بخـش     انقالب اسالمي ايران را مي

کشاورزي و در نتيجه، کاهش سهم رشد موجودي سرماية بخش کشاورزي در رشـد  
ي ور بهـره ي و به عبارت ديگر، افزايش نرخ رشد افزودة بخش کشاورز ساالنة ارزش 

افـزودة بخـش     کل عوامل بخش کشاورزي و افزايش سهم آن در رشد ساالنة ارزش
اجتمـاعي و فرهنگـي جمهـوري    , هـاي توسـعة اقتصـادي    کشاورزي در طول برنامـه 

 . هاي پيش از انقالب اسالمي دانست اسالمي ايران نسبت به برنامه
ي كل عوامل در رشد سـاالنة  ور بهرهين سهم نرخ رشد ساالنة ، ميانگ۳مطابق جدول  - ۶

هـاي سـوم، چهـارم و پـنجم پـيش از       افزودة بخش کشاورزي در طول برنامه ارزش 
درصد بود، در حـالي کـه ايـن     -۲/۱۰۵و  -۵/۱۱۹، -۶/۵۳ترتيب، انقالب اسالمي به

سـوم و دو   هـاي اول، دوم،  ميانگين در طول دوران انقالب و جنگ تحميلـي، برنامـه  
درصـد بـوده    ۳/۳۴و  ۵/۵، ۱/۳۲، ۲۶، ۱/۵۲ترتيب، سال اول برنامة چهارم توسعه به

ي كل عوامـل در رشـد   ور بهرهبه عبارت ديگر، ميانگين سهم نرخ رشد ساالنة . است
 ۱۳۸۵-۱۳۵۷و  ۱۳۵۶-۱۳۴۲هاي بخش کشاورزي در طول دوره افزودة ارزش  ساالنة

شايان ذكر است كـه وزن اصـلي منفـي    . (درصد بوده است ۷/۳۵و  -۷/۹۲ترتيب، به
افزودة بخش کشاورزي در طول   ي كل عوامل در رشد ارزشور بهرهشدن سهم رشد 

به نرخ رشد باالي موجودي سرمايه و عـدم تناسـب نـرخ رشـد      ۱۳۵۶-۱۳۴۲دورة 
دي سـرماية ايـن   کـار و موجـو   افزودة بخش کشاورزي با رشد عامل نيـروي   ارزش 

بـه بيـان   .) شـود  ميهاي عمراني پيش از انقالب اسالمي مربوط  بخش در طول برنامه
افزودة بخش کشاورزي بـا رشـد عوامـل     ديگر، عدم تناسب نرخ رشد ساالنة ارزش 

هاي پيش از انقالب اسالمي بيانگر عدم تخصيص بهينة منـابع و   توليد در طول برنامه
قتصادي است، که بـه تحريـف قيمـت نسـبي عوامـل و      هاي نادرست ااتخاذ سياست

توان داليل وجود سـهم مثبـت    همچنين، مي. تخصيص نامناسب منابع انجاميده است
افزودة ايـن بخـش    ي کل عوامل بخش کشاورزي در رشد ساالنة ارزش ور بهرهرشد 

در طول دوران پس از انقالب اسالمي ايـران را ناشـي از کـاهش قابـل توجـه رشـد       
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آالت، افزايش سـطح   سرمايه، استفادة بيشتر از تجهيزات، امکانات و ماشين موجودي
 . هاي حمايتي دولت دانستزيرکشت، و نيز سياست

، ميانگين سهم نرخ رشد موجـودي سـرمايه در رشـد سـاالنة ارزش     ۳مطابق جدول  - ۷
هاي سوم، چهـارم و پـنجم پـيش از انقـالب      افزودة بخش کشاورزي در طول برنامه 

درصد بود، در حـالي کـه ايـن ميـانگين در      ۷/۲۱۶و  ۷/۲۲۰، ۱۵۲ترتيب، بهاسالمي 
، ۴/۴۴ترتيـب،  هاي اول، دوم، سوم و دو سال اول برنامة چهارم توسعه به طول برنامه

به عبارت ديگـر، ميـانگين سـهم نـرخ     . درصد بوده است ۷/۵۸و  ۹/۸۵، ۱/۶۰، ۹/۶۹
بخـش کشـاورزي در طـول     افـزودة  رشد موجودي سـرمايه در رشـد سـاالنة ارزش    

بوده كه نتايج بيانگر  ۸/۵۸و  ۹/۱۹۴ترتيب، به ۱۳۸۵-۱۳۵۷و  ۱۳۵۶-۱۳۴۲هاي  دوره
 . هاي شديد آن استنوسان

، ميانگين سهم نرخ رشد ساالنة نيروي کـار در رشـد سـاالنة ارزش    ۳مطابق جدول  - ۸
ب هاي سوم، چهـارم و پـنجم پـيش از انقـال     افزودة بخش کشاورزي در طول برنامه 

درصد بود، در حالي که اين ميانگين در طـول   -۵/۱۱و  -۲/۱، ۶/۱ترتيب، اسالمي به
هـاي اول، دوم، سـوم و دو سـال اول برنامـة      دوران انقالب و جنگ تحميلي، برنامـه 

به عبارت ديگر، . درصد بوده است ۷و  ۶/۸، ۸/۷، ۱۱/۴، ۵/۳ترتيب، چهارم توسعه به
ــر   ــاالنة ني ــرخ رشــد س ــهم ن ــانگين س ــاالنة ارزش  مي ــد س ــار در رش ــزودة  وي ک   اف

ــول دوره  ــاورزي در ط ــش کش ــاي بخ ــه ۱۳۸۵-۱۳۵۷و  ۱۳۵۶-۱۳۴۲ه ــب،ب   ترتي
  .هاي شديد استدرصد بوده كه اين نتايج نيز بيانگر وجود نوسان ۵/۵و  -۲/۲

  گيري و پيشنهادها نتيجه
  : توان نكات زير را يادآور شد با استفاده از نتايج پژوهش، مي

هاي شديد در ميانگين نرخ رشد موجـودي سـرمايه و نيـروي کـار،     نوسانرغم  علي - ۱
هـاي   افـزودة بخـش کشـاورزي در طـول برنامـه      ثبات در ميانگين نرخ رشـد ارزش  

عمراني پيش از انقـالب اسـالمي، دوران انقـالب اسـالمي و جنـگ تحميلـي و نيـز        
 ايم؛ هاي توسعة جمهوري اسالمي ايران را شاهد بوده برنامه
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رغم پايين بودن نرخ رشد موجـودي سـرمايه در طـول دوران پـس از انقـالب       علي - ۲
ايم که دليـل  اسالمي، افزايش شدت موجودي سرماية بخش کشاورزي را شاهد بوده

هـاي گسـترده از ايـن    آن پايين بودن ميانگين نرخ رشد نيروي کار بـر اثـر مهـاجرت   
 بخش بوده است؛  

ي کـل عوامـل بخـش کشـاورزي در طـول      ور هبهـر ها در ميانگين نرخ رشـد  نوسان - ۳
هاي توسعة اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهـوري اسـالمي ايـران کمتـر از      برنامه
 هاي اين ميانگين در دوران پيش از انقالب اسالمي است؛ ونوسان

  همواره ميانگين سهم نـرخ رشـد نيـروي کـار و موجـودي سـرمايه در نـرخ رشـد          - ۴
  هاي پيش از انقـالب اسـالمي بـيش از     طول برنامه افزودة بخش کشاورزي در ارزش 

هاي پيش از انقالب اسـالمي،   به عبارت ديگر، در طول برنامه. صد درصد بوده است
  ي كل اين عوامـل در نـرخ رشـد ارزش   ور بهرههمواره ميانگين منفي سهم نرخ رشد 
وسـعة  هـاي ت  ايم، در حالي كه در طـول برنامـه  افزودة بخش کشاورزي را شاهد بوده

اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران، همواره اين ميانگينمثبت بوده 
هـاي   افزودة بخش کشـاورزي در طـول برنامـه     است؛ به بيان ديگر، نرخ رشد ارزش

کار و موجودي سرماية ايـن   پيش از انقالب اسالمي حتي با نرخ رشد عوامل نيروي 
  . بخش نيز تناسب نداشت

لحـاظ افـزايش   فت كه بخش کشاورزي اقتصاد ايران، چـه بـه  گتوان  يدر مجموع، م
فراوانـي در  (ي و چه از نظر افزايش رشد توليد، داراي توانايي بالقوة بسيار است ور بهره

منابع و عوامل توليد، اقاليم متنوع آب و هوايي، قابليت توليد طيف گستردة محصـوالت  
  ). هــا و مراتــعشــونده شــامل جنگــلگرمســيري و سردســيري، و منــابع طبيعــي تجديد

دليـل كـاهش نقـش مزيـت نسـبي طبيعـي       هاي اين بخش، بهرغم تمامي قابليت اما علي
و افـزايش نقـش مزيـت    ) کار، منابع طبيعي و موجودي سرمايه ناشي از فراواني نيروي (

افـزايش سـهم رشـد     منظور بهكه  شود ميافزوده، پيشنهاد  نسبي اكتسابي در رشد ارزش 
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افــزودة بخــش کشــاورزي و افــزايش قــدرت  ي کــل عوامــل در رشــد ارزش ور بهــره
  : هاي آتي توسعه اقدامات زير صورت پذيرد پذيري، در برنامه رقابت

هاي زيرکشت، در راستاي استفادة بهينه از تجهيزات، امکانـات  سازي زمينيكپارچه •
 آالت موجود؛  و ماشين

تأسيسـات  (هاي توليـد  نة نهادهم در زميه، گذاري کافي در بخش کشاورزيسرمايه •
ينـة  و هـم در زم  ،)تسطيح و زهکشي اراضـي، کـود و سـم و بـذر     آبي، تأمين آب،

 ؛ و نيروي انساني و جامعة کشاورز
گـذاري تحقيقـاتي در حـوزة    ارتقاي سـواد و آمـوزش جامعـة کشـاورز و سـرمايه      •
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