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 دهیچک

 

 و تياهم از یکشاورز بخش در یگذارهیسرما ،یاقتصاد مختلف یهابخش در یگذارهیسرما انيم از

 نیا در اشتغال و ديتول رشد بر عالوه یکشاورز بخش در یگذارهیسرما. است برخوردار یخاص گاهیجا

 گرید در اشتغال و ديتول رشد به ،یاقتصاد یها تيفعال ریسا با نيپس و نيشيپ ارتباطات به توجه با ، بخش

 زمانی مدت و دهدنمی نشان را خود بازده بالفاصله گذاریسرمایه. از آنجا که کندیم کمک زين ها بخش

 بخش در یگذارهیسرما رفتار ییشناسا دنبال به مقاله نیا در کند، آشکار را خود اصلی آثار تا کشدمی طول

 بازده شناسایی به آلمون تأخيری روش با تحقيق این در. ميهست آن یبازده یزمان ۀدور یط یکشاورز

 ارزش بر یگذارهیسرما آثار نيتخم با ،یکشاورز بخش گذاریسرمایه مدتبلند و مدتميان مدت،کوتاه

 تابع کی از یکشاورز بخش در یگذارهیسرما بازده که دهدیم نشان جینتا. پردازیممی بخش نیا ۀافزود

 سال از پس و ابدی یم یشیافزا روند سپس بوده، یمنف یآن بازده کهیطوربه کند؛یم تيتبع دوم درجه

 و رديگیم خود به یکاهش روند بازده دهد،یم رخ سال نیا در یبازده نیشتريب متوسط طور به که چهارم،

 بخش یگذارهیسرما الیر هر بازده متوسط طور به و کند  یم دايپ ادامه ششم سال تا ینزول روند نیا

 یگذارهیسرما بازده زانيم متوسط طور به نيهمچن. است الیر 12 از شيب یزمان ۀدور نیا یط یکشاورز

 .است شتريب یرنفتيغ بخش و کشور کل بازده زانيم از یکشاورز بخش
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 تأمین و اشتغال و غیرنفتی کاالهای صادرات از حاصل
از طریق این  رانیغذایی ا نیازهایدرصد  80 به نزدیك

(. Shakeri & Mosavi, 2003) شود یبخش انجام م
 کشاورزی بخش قوی بسیار پسین ارتباطات به نظر نیهمچن

 ۀتوسع جهیو در نت کشور اقتصادی هایبخش سایر با
با توجه به  و( Zepeda, 2001) کشور ۀجانبهمه یاقتصاد

 یدر کشاورز یگذارهیسرما بدون یکشور چیه نکهیا
 افزایش ،(Lipton, 2005نتوانسته فقر را کاهش دهد )

 .رسدیم نظر به یضرور بخش این در گذاریسرمایه
 ۀتوسع موتور ۀمنزلبه  یگذارهیسرما تیاهم به توجه با

 ۀو کاهش سران تیجمع شیو با توجه به افزا یاقتصاد
از  نهیبه ۀمسئله، استفاد نیتر امروزه مهم ،یکشاورز یها نیزم

 نی. از ااستآن  هدررفت از یریجلوگ یبرا یگذارهیمنابع سرما
 آثارو  یبخش کشاورز یگذارهیسرما یروند بازده ییرو شناسا

 و مدتانیم مدت،بخش در کوتاه نیا ۀافزود ارزش بر آن
 و گذارانهیسرما دولت، به تواندیم و است یضرور بلندمدت
منابع  تیدر هدا ،یو مال یپول التیتسه ۀدهندارائه مؤسسات

 .کند یتوجه انیشا کمكبخش  نیا یگذار هیسرما
 دهد،خود را نشان نمی بازده فاصلهگذاری بالاما سرمایه

 اول ۀدوراین امکان وجود دارد که در  حتیتا آنجا که 
 در کهیطورهب باشد؛ داشته یمنف بازده گذاریسرمایه

 و میباش ینییپا بازده شاهد یگذارهیسرما ییابتدا یها دوره
 ,Lamont) گذارد شیبازده رو به افزا دوره، چند از پس

 Panel( و 1997)Cox & et al (. به طور مثال 2000
با یك وقفه، موجودی  گذاریسرمایه که معتقدند( 1999)

 دهدمی افزایش ندیفراو دانش را طی یك  تکنولوژی ۀسرمای
سال یا بیشتر  40است تا  ممکن فراینداین  هایوقفه که

 Shujat مانند قاتیتحق یبرخ نیطول بکشد. همچن
با  Bagherzadeh & Komijani (2011)( و 2005)

 به یگذارهیسرما یابیارز یبرا هااز مدل یانواع خاص نیتخم
 به یابیدست یبرا نیبنابرا. اندافتهی دست یتوجه جالب جینتا

 ادامه در که ،یاهداف به دنیرس در را ما که مناسب مدل كی
 یها پژوهش یبرخ یابتدا به معرف کند، یاری شوند،یم ذکر

 .میپردازیمبا موضوع  مرتبط
 بازدهطول  ها،پروژه انتخاب یارهایمع از یکی
 انتخاب در گذارهیسرما کهیطوربه است؛ یگذار هیسرما
 در ربازدهید یهاطرح از هیسرما استهالک ۀواسطبه  هاپروژه
گذاری . در سرمایهکندیم نظرصرف زودبازده یهاطرح مقابل

برای صاحب سرمایه دانستن میزان چه برای مدیر و چه 

گذاری حیاتی است سرمایه یبندگذاری و زمان سرمایه
(Grenadier & et al, 2005 .)یگذارهیسرما یهامدل 

 قیدق یابیو ارز ینیبشیپ ،یگذار هیسرما آثار یابیارز یبرا
 ینیبشیپ نیهمچن و یخارج و یداخل یهانهیهز آثار

 & Gupta) شوندیم استفاده هیسرما بازگشت یچگونگ

Campbell, 1995.) 
مریکا اوری کل عوامل در بخش کشاورزی بهره یبررس رد

نرخ بازده  ۀبر اساس مدل توزیع تأخیرات آلمون به مقایس
. شد داختهگذاری در تحقیقات دولتی و خصوصی پرسرمایه

دار متغیرهای نتایج محاسبات حاکی از تأثیر مثبت و معنی
وری کل تحقیقات دولتی و خصوصی در بهرهگذاری سرمایه

گذاری کشاورزی امریکا بود. همچنین نرخ بازده سرمایه
. (Lin, 1993) شد هدرصد تخمین زد 39تحقیقات دولتی 

 االتیا گذاریسرمایه نرخ در مقطعی افزایش یك بررسی در
 دانش حضور با ترنسلوگ تولید تابع یك از آن در که متحده

 رسیدن برای وقفه یك که فرض این با د،کردن استفاده فنی
 گذاریسرمایه سطح در مناسب کارکرد به تولید عوامل
 رسیدن برای الزم زمان که شدند متوجه دارد، وجود جدید

این میزان  و  است سال 9 تقریباً اولیه گذاریسرمایه نرخ به
 در افزایش درصد به و بودهسال در حال تغییر  14تا  5از 

 00 افزایشکه  یا گونه به است؛ حساس گذاریسرمایه نرخ
 3 حدود ساله، 10 ۀدوردرصدی، با یك سال وقفه، طی یك 

سال  70مقدار پس از  اینکه  دهدمی افزایش را تولید درصد
 ,Kenneth & Laurence) یابدمی افزایش درصد 10

1994.) 
Shujat (2005به بررسی تأثیر سرمایه )تحقیق و  گذاری
 ۀدوردر کشاورزی پاکستان طی  TFPرشد  توسعه روی

 توزیعی ۀوقفبا استفاده از یك مدل با  1970-1997
 ۀوقفرا با چند  R&Eخود  مدل براورد در. او پرداخت
اما با توجه به اینکه مقادیر آکائیك و  برد، کار به متفاوت

 10 ۀوقفبود، طول  ترپایین بقیه از 10 ۀوقفشوارتز در طول 
 نتایج همچنین. داد تشخیص بهینه ۀوقف طول ۀمنزلرا به 
 تبعیت مقعر دوم درجه تابع یك از ضرایب که داد نشان

. آمد دست به 7 ۀدورکه بیشترین ضریب در  کنند می
 1 که معنیاین  بهدست آمد،  به 370/0نیز  هاوقفه مجموع
درصدی در  37/0افزایش  به ،R&Eدر  گذاریسرمایه درصد

 داخلی بازده. همچنین نرخ شودمی منجر TFPشاخص 
 نشان و باالست بسیار که شد برآورد درصد88 گذاریسرمایه

 ارچوبکه در چ دارد هاگذاریسرمایه بودن ناکافی از
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 جینتا نیهمچن. افتدمی  اتفاقکشاورزی در حال توسعه 
بخش  یگذارهیسرما دالر هر بازگشت نرخ نییتع یها یبررس

 تنامیاوگاندا و و لند،یهند، تا ن،یچ یکشورها یکشاورز
 یگذارهیسرما در کشورها، نیا نیب در که داد نشان
 یگذارهیسرما در دالر،7/14هند با  ،یکشاورز قاتیتحق

 7/4هند با  ها،راه یگذارهیدالر، در سرما 9/1با  نیچ ،یاریآب
 نیشتریب دالر 9/3با  لندیبرق، تا یگذارهیسرما در و دالر
داشتند  یگذارهیسرما دالر هر یبرا را هیسرما بازگشت نرخ

(Haggblade, 2007.) 
Soltani (2004با تع )یگذارهیسرما ینرخ بازده نیی 

 جهینت نیبه ا ران،یآن در ا راتییو روند تغ یبخش کشاورز
 یبخش کشاورز یگذارهیسرما الیر هر بازدهکه  دیرس

برابر  3از  شیاست که به طور متوسط ب الیر 7/0معادل 
 و معدن و صنعت بخش در یگذارهیسرما الیر هر بازده

 تحقیقات در گذاری. هر یك ریال سرمایهاست خدمات
ریال ارزش افزوده در تولید  01موجب ایجاد  رانیا کشاورزی

 ۀتوسعو  قیتحق مثبت اثر کهیطوربه شود؛کشاورزی می
 روند چهارم سال در بخش نیا ۀافزود ارزش بر یکشاورز

 یاثرگذار ۀنیشیبدر سال پنجم در  رد،یگیم خود به یشیافزا
معتقدند  ان. محققابدییم یدر سال ششم روند نزول و است

 یکشاورز قاتیمخارج تحق یذات تیمسئله به علت ماه نیا
 (.Bagherzadeh & Komijani, 2011است )
 هیبق از موضوعسه  یبررس قات،یتحق نیاتوجه به  با
 :رسدیم نظر به تریضرور
 ؛یگذارهیسرما بازدهسنجش  یمناسب برا اریمع. 1

 ؛یگذار هیسرما بازدهسنجش  یمدل مناسب برا انتخاب. 0

 .یگذارهیسرما یبازده ۀدور طول. 4

 

 یگذارهیسرما بازدهسنجش  یمناسب برا اریمع
 یگذارهیسرما بازده ،یگذارهیسرما از حاصل سود به
 که است فرض نیا بر یمبتن یاصول روش. ندیگو یم

 اوضاع و کشور یاقتصاد وضع لیتحل و هیتجز با گذار هیسرما
 نی. بهترکند یگذارهیسرما به اقدام آن مختلف یهابخش

 است،در اقتصاد، سود  یگذارهیسرما بازده افتنی یبرا اریمع
 بخش در یگذارهیاما از آنجا که سود حاصل از سرما

 ۀمنزلبه  توانمی را یگرید یارهایمع ندارد، وجود یکشاورز
ارزش  لیاز قب ییارهای. معکردسود استفاده  نیجانش ریمتغ

 ۀمنزلبه  بازار، ۀافزودو ارزش  یاقتصاد ۀافزودافزوده، ارزش 
 رانیمد سنجش و یگذارهیسرما بازده نییتع یبرا یاریمع

 شوند یم محسوبسود  یبرا یمناسب نیجانش گذار، هیسرما
(Fotros & et al, 2012.) 

 سهیشرکت است که با سود مقا کل بازدهافزوده  ارزش
 ییاست از کارا یارزش افزوده شاخص جهیدر نت و شود یم

با نرخ  بازار ۀافزود(. ارزش Riahi Belkaui, 1999) تیریمد
 یدار یمعن ارتباط یمال نیأمت ۀنیشرکت و هز یۀسرما بازده
 یمناسب اریمع ۀمنزلبازار به  ۀافزود ارزش نیهمچن دارد،

مناسب آن  صیاز منابع و تخص نهیبه ۀاستفاد یابیارز یبرا
در  یطرف از(. De Wet & Hall, 2004) است شدهمطرح 
منظور شده  یبه طور ضمن سكیعامل ر بازار ۀافزودارزش 

در  گذارانهیسرما قضاوت بازار ۀافزودارزش  نیاست، بنابرا
 که شودیم ادعا علت نیا بهرا در بر دارد.  سكیخصوص ر

ها  شرکت عملکرد ۀسیمقا یبرا ماًیمستق بازار ۀافزود ارزش
 Kangمختلف مناسب است ) یکشورها یو حت عیدر صنا

& et al, 2002نی(. همچن Soltani (2004برا )نییتع ی 
 آثار لیبه تحل ،یدر بخش کشاورز یگذارهیسرما ینرخ بازده

 بخش نیا ۀافزودبر ارزش  هیسرما یموجود راتییتغ
 .پرداخت

 نیدر ا شگفته،یپ یها یبررسبا استناد به  رو نیا از
 بخش ۀافزودبر ارزش  یگذارهیسرما آثار یبه بررس قیتحق

 یگذارهیسرما بازدهسنجش  اریمع ۀمنزلبه  یکشاورز
طول  در آثار نیا ییاست که با شناسا نیا هدف. میاپرداخته

 و مدتانیم مدت،کوتاه بازده ۀارائو  یزمان ۀدور كی
 صاحبان به یکشاورز بخش در یگذارهیسرما بلندمدت

 هدررفت از یریجلوگعالوه بر  گذار،هیسرما رانیمد و هیسرما
 رانیمد سنجش یبرا یاریمع ۀمنزلبه  جینتا نیاز ا منابع،
بهتر  یبررس یبرا ق،یتحق نی. در اشوداستفاده  گذارهیسرما

 یگذارهیسرما ها،بخش ریسا با سهیمقا در یبخش کشاورز
که  میا کرده مطالعه زیکشور را ن یرنفتیغ بخش و کشور کل

 آمده،دست به بیضرا ریتفسو  هامدل براوردپس از 
به  یاستگذاریس یبراالزم  یهاهیتوص و هایریگ جهینت

 یپول التیتسه ۀدهندارائه مؤسسات و گذارانهیسرما دولت،
 .شودیارائه م یو مال

 

 هاروش و مواد
از  حیروشن و صر ریتأث كیبه  یابیدست یبرا قیتحق نیا در

 آثار لیبه تحل یدر بخش کشاورز یگذارهیسرما بازده
 از استفاده با یکشاورز بخش ۀافزودبر ارزش  یگذار هیسرما
 از رانیا یمرکز بانك تیسا در موجود یزمان یسر یهاداده
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و به  یسنجاقتصاد یهاروش کمك به 1487 تا 1448 سال
 یابیارز به ابتدا نیبنابرا. میپردازیم وزیویا افزارنرم ۀلیوس

 دیتابع تول قیو ارزش افزوده از طر یگذارهیسرما نیب ارتباط
 ریز صورت به آن یهاتیمحدود و دیتول تابع. میپرداز یم

 :است
(1  )                       (     ) 

                 
  

  
      

  

  
               

 هیسرما یموجود   کار و  یروین   محصول،   در آن  که
 یموجود یجیگسترش تدر کهیطوربه هستند؛ tدر زمان 

           (   )     0 ۀمعادلبه صورت  هیسرما
 میوقفه دار nمعادله تا  نیکه با بسط ا ستا

(4          )        (   )       

(   )        (   )
      

 tدر زمان  شدهانجام یگذارهیسرما مقدار   باال ۀمعادل در
 یزمان ۀدوردر  ، استهالک نرخ با آن استهالک روند که است
است که  یگذارهیسرما ۀطول وقف nو  شودیم شروع یبعد
 شوارتز و كیآکائ حداقل ریمقاد از استفاده با قیتحق نیدر ا

 ریز صورت به دیتول تابع نیبنابرا. میابییم دست آن به
 :دیآیدرم
(3           )    (     (   )       

(   )        (   )
        ) 

 یبه جا (Value Added) ارزش افزوده از باال ۀمعادل در
را به       ریمتغ نی. همچنمیاکرده استفاده    یدرآمد مل

آن از مدل  بیبودن ضر معنایب و نییپا یگذاراثر لیدل
 (.7ۀمعادل) میکردحذف 
 صورت به یشنهادیپ مدل شده گفتهتوجه به مطالب  با

 :دیآیمدر ریز

(7      )      ∑          
 
                 

بخش  یگذار هیسرما     ارزش افزوده و     که در آن 
 .است یمورد بررس

در  نکهیا نخست: است یضرور نکتهچند  ذکر نجایا در
دالیلی همچون تغییر  به 7 ۀمعادلمتعاقب آن  و 3 ۀمعادل

های به طرح نداشتن نانیاطمهای مردم، آنی عادت نکردن
گذاری و نیز های سرمایهر بودن اجرای طرحبجدید، زمان

به  جادشدهیاوجود قراردادهایی که مانع استفاده از بسترهای 
که  یلیدال گرید و دنشوهای جدید میگذاریسرمایه ۀسیلو

گذاری های سرمایهتا طرح بکشدمدتی طول  شود یسبب م
ظاهر شده  یگذارهیسرما یهاوقفه ،خود را نشان دهند آثار

 شتاب اثر قیطر از یگذارهیسرما شیافزاآنکه  دوماست، 
 خواهد فروکش بعداً که تقاضا یموقت و عیسر رشد موجب

 دیخر به شتریب یگذارهیسرما کهیطورهب شود؛یم کرد،
 قیاز طر و انجامد یم شتریب آالتنیماش نصب و کارخانه

 ۀعرض) دشدهیتول محصول ،یاهیسرما یهاداده شیافزا
قالب  در که یپول گریاز طرف د دهد،یم شیافزا را( محصول

 ۀمنزلبه  شود،یم کارخانه و آالتنیماش دیخر صرف هیسرما
 پرداخت دیدر تول لیبه افراد دخ دیو اجرت عوامل تول پاداش

 و کنند یم شتریپول شروع به مصرف ب نیو آنها با ا شودیم
 برندیم باال را خود یتقاضا ۀندیفزا بیضرا ندهیفزا یشکل به
(Branson, 2009 .)از یگذارهیسرما که آنجا از نیبنابرا 

 بازده شود،یم مرتبط تقاضا سطح با ندهیفزا بیضر قیطر
 در و است شتریب هیسرما بازدهبه مراتب از  یگذارهیسرما

 .شودیم ضرب تکاثر بیضر كی

 
 
 
 
 
 
 
 
 

های گذاری در بخشدهد، بازده سرمایهشواهد نشان می
 ؛کندپیروی می 1 شکلاقتصادی از روندی همانند مختلف 

بیشتر و بیشتری از  آثاریعنی در ابتدا و با جلو رفتن زمان 

رو به کاهش  آثارای از زمان این در مرحله ،خود نشان داده
 و ندارد یبازده یگذارسرمایه گریتا جایی که د گذارند،یم

های ضرایب دوره رو نیا از. شودیم مستهلك هیسرما کل

𝛽𝑖 

i 

 2 شکل
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 & Yavariکنند )پیروی می 0مختلف از یك تابع درجه 

Mehregan, 2003; Fotros & et al, 2012 همچنین ،)
Bagherzadeh & Komijani (2011) تحلیل براساس 

 در کرد انیدر بخش کشاورزی، ب گذاریاز سرمایه خود

 درجه فرم نوع از آلمون، ایجمله چند ۀدرج کشاورزی بخش

 .است 0
(7 )                         

  
در  i ۀوقف یگذارهیسرما بیضر همان    7 ۀمعادل در که

 در 7 ۀمعادل از آمدهدستبه    یگذاریاست. با جا 7 ۀمعادل
 :میدار 7 ۀمعادل
(5 ) 

      ∑  (            
 )       

 
        

(8) 
        ∑       

 
       ∑         

 
    

   ∑          
 
           

 های توضیحی به صورت زیررکه با تعریف متغی
(9) 

    ∑       
 
    ،      ∑         

 
    ،

    ∑          
 
      

 کهآید به شکل زیر درمی یشنهادیمدل پ تینها در
 .استوده وابسته ارزش افز ریکماکان متغ

(10 ) 
                                       

کند که با آلمون پیشنهاد می روشدر این صورت 

 یگذاریجاو با   ̂  ، ̂  ، ̂  یعنی 10 ۀتخمین ضرایب معادل
   ̂     ̂   ̂   ̂  11 ۀمعادلدر 

 نیضرایب تخم  
 دست آوریم.را به ̂ ها  β  i یعنی 7 ۀمعادل

یکی از  ،ای ضرایبچندجمله ۀعالوه بر تعیین درج

روش  باالخص و یریتأخ عیتوز یهاروی مدل مشکالت پیش
مورد نظر در مدل است که برای رفع  ۀآلمون، تعیین طول وقف

توان از معیار حداقل آکائیك و شوارتز این مشکل نیز می
 ;Khaksar Astaneh & Karbasi, 2005د )کراستفاده 

Shujat, 2005 یسر یرهایمدل، متغ یرهای(. از آنجا که متغ 
 در که باشند، نامانا است ممکن رهایمتغ نیا و هستند یزمان

آزمون  یقابل اعتماد نخواهد بود، برا نیتخم صورت نیا
 یساختار یها شکست کهپرون _پسیفل ۀآماراز  ییمانا

 .میاکردهاستفاده  کند، یم منظور مدل در زین را یاحتمال
 

 قیتحق جینتا
 جینتا شدند، یابیارز یزمان یسر یرهایتمام متغ ییمانا ابتدا

در سطح تفاضل  یزمان یسر یرهاینشان دادند که تمام متغ
 هر یهمجمع به توجه با آنکه از پس. هستندمانا  دوم ۀمرتب

 نانیاطم یبراورد ونیرگرس نبودن کاذب از ها،مدل از كی
 و كیآکائ ریمقاد. میپرداخت مدل نیتخم به شد، حاصل
که  یاز سه مدل كیهر  یهاوقفه تعداد نییتع یبرا را شوارتز

نشان  جینتا. میآورد دست هب م،یآنها هست نیتخم یدر پ
 9کل کشور به طور متوسط  یگذارهیسرما بازدهطول  دهد یم

 اریمع دو هر نیهمچن است،سال  7 یرنفتیسال و بخش غ
 7و  4 یهاوقفه در یکشاورز بخش یبرا شوارتز و كیآکائ

تمام  یبا توجه به معنادار ی(، ول1حداقل شدند )جدول 
در  بیضرا یبرخ یوقفه و عدم معنادار 7در مدل با  بیضرا

 یبرا نهیبه ۀوقف طول ۀمنزل به را 7 ۀوقفوقفه، طول  4مدل با 
 اول ۀدوربا احتساب  نیبنابرا. میدیبرگز یبخش کشاورز

 یبخش کشاورز یگذارهیمابه طور متوسط سر یگذارهیسرما
 .گذارد یم ریتأثبخش  نیسال بر ارزش افزوده ا 7تا 

 

 یکشاورز بخش یگذارهیسرما یهاوقفه تعداد نییتع یبرا شوارتز و کیآکائ اریمع. 2 جدول

 وقفه تعداد 1 0 4 3 7 7

 کیآکائ اریمع 00/008 19/903 19/470 19/391 19/477 19/317

 شوارتز اریمع 00/333 00/074 19/700 19/774 19/709 780/19

 
شده است،  ارائه 0در جدول  شدهزدهنیتخم بیضرا

 نی. در اوردارنداز اعتبار الزم برخ   و  های آماره نیهمچن
استفاده  یمجاز ریبعد از انقالب متغ یها سال یمدل برا

 بعد یبخش کشاورز یها استیداد س نشان جینتا که میکرد
 بخش داشته است. نیبر ا یمعنادار و مثبت آثاراز انقالب 
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 هامدل بیضرا نیتخم جینتا. 1 جدول

  کشور کل یرنفتیغ بخش یکشاورز بخش

 (i) وقفه طول بیضرا t آماره بیضرا t آماره بیضرا t آماره

-4/033 -0/448 0/741 0/457 0/570 -0/149 0 
7/845 1/017 08/04 0/887 9/050 0/788 1 
14/019 4/183 00/79 1/175 54/51 1/097 0 
9/989 3/175 10/91 1/019 15/70 1/474 4 
9/017 4/497 10/48 1/031 10/43 1/389 3 
8/774 0/753 9/040 0/747 10/33 1/354 7 

- - - - 9/370 1/415 7 
- - - - 8/837 1/019 5 
- - - - 8/347 0/780 8 

 هاوقفه مجموع 3/255 12/31 1/315 35/45 21/155 25/323

 

 بحث

 یکشاورزگذاری بخش مربوط به متغیر سرمایه  ̂ ضرایب 
اند، که به صورت درونزای تأخیری در مدل ظاهر شده

 هاست.ضریب تکاثر متغیر ۀدهند نشان
 آید:دست می هضریب تکاثر آنی به صورت زیر ب

(10 )        ̂  
    

     
                               

در  شیافزا الیردهد که یك میلیارد این مقدار نشان می
با فرض ثابت  یجار سال در یکشاورزگذاری بخش سرمایه

 448/0 کاهشعوامل، به طور متوسط سبب  بودن سایر
 یجار سال در یکشاورزبخش  ۀفزودا شریال ارز اردیلیم

 عالوهکه  یآن بازدهشدن  یمنف یعنی جهینت نیخواهد شد. ا
. دارد یاصل علت كی پروژه یاجرا بودن زمانبر رینظ یلیدال بر

 در یگذار هیسرما و دارد تفاوت یکشاورز سال با یمال سال
 از پس یعنی ،یمال یجار سال ۀافزودارزش  از ،یجار سال

به  که یحال درو  شود یم نهیهز یجار سال محصول برداشت
 یبر برداشت محصول در سال جار یاثر چیطور متوسط ه

که پس از برداشت  شودیم یمنف یآن بازده نیدر تخم ،ندارد

 توانیم یسال اول کشاورز یعنی یمحصول در سال دوم مال
 .بود یگذارهیسرما آثارشاهد 

 در یکشاورزگذاری بخش به همین ترتیب بازده سرمایه
 برابر است با: دومسال 

(14)     ̂  
      

     
 

    

       
                

گذاری در سال سرمایه یالیریعنی افزایش یك میلیارد 
سال  ۀفزودا شریالی ارز اردیلیم 017/1 باعث افزایش یجار

 شود. بعد می
-توان ضریب تکاثر با وقفه را برای دورهبه همین ترتیب می

 بیضرا کهاست  آن از یحاک جینتاهای بعدی نیز محاسبه کرد. 
 0 یها )شکل کنندیم تیتبع 0 درجه تابع كی از زمان طولدر 
ضرایب تکاثر )بازده( با افزایش طول وقفه  کهیطوربه(، 4و 

 که یصورت به، کند یم دایپو پس از آن کاهش  ابدی یمافزایش 
و  رسدیمبه حداکثر خود  چهارم سالگذاری در بازده سرمایه

سپس تا  دهد،یسال رخ م نیدر ا یبازده نیشتریب یعنی نیا
 ادامه خود روند به ینزول ریس با یگذارهیسرما بازدهسال ششم 

 . ندارد یمعنادار بازدهبه طور متوسط پس از آن  و دهد،یم

 
 زمان یط یدر بخش کشاورز یگذارهیسرما الیر اردیلیم کی بازده یچگونگ. 1 شکل
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 کشور یرنفتیغ بخش و کشور کل یگذارهیسرما الیر اردیلیم کی بازده یچگونگ. 3 شکل

در نهایت با جمع ضرایب متغیرهای مستقل با وقفه، 
 آید:ضریب تکاثر بلندمدت به دست می

(13           ) ̂   ̂   ̂   ̂   ̂   ̂  

 ̂            
   ضریب تکاثر بلندمدت :  ̂ 

بخش  گذاریبنابراین افزایش یك میلیارد ریالی سرمایه
 ۀفزودا شریالی ارز اردیلمی 778/10 شیاسبب افز یکشاورز
 شود.ساله می شش ۀطی یك دور یکشاورزبخش 

 بازده ۀمشاهدمنظور  بهگیری زمان متوسط برای اندازه
ها استفاده میانگین وقفه از یکشاورزگذاری بخش سرمایه

 در سرعت سنجش اریمع توانیم را وقفه نیانگیم. میکنیم
)ارزش  وابسته ریمتغ سرعت آن اساس بر که گرفت نظر

 کند،یم تیتبع( یگذارهی)سرما مستقل ریمتغ از که(، افزوده
 (.Gujarati, 2010) دیآیم دست به
 آوریم:دست می هرا به صورت زیر ب وقفه نیانگیم

(17  )         
∑    ̂ 
 
   

∑  ̂ 
 
   

 
      

      
               

روز،  413سال و  4از یك سال برابر است با  871/4 نسبت
 از( درصد 70) یمینکشد تا روز طول می 413سال و  4یعنی 
 نیانگیآوردن م دست به با. ابدی تحقق یگذارسرمایه بازده

از  یمین: آمد دست به جینتا نیا گرید یهابخش یبرا وقفه
روز و  033سال و  0 یرنفتیغ بخش یبرا یگذارهیسرما بازده

کشور )کل  گذارهیسرما یهابخش ۀهم یبرا نیانگیبه طور م
به طور  رو نیا از. دیآیم دست به روز 141 و سال 3کشور( 

 نسبت به یکشاورز بخش یگذارهیسرما بازدهمتوسط سرعت 
 .استکمتر  یرنفتیغ بخش نسبت به و شتر،یب کشور کل

گذاری از سهم هر دوره از بازده کل سرمایه ۀبرای مشاهد
 ۀکه از رابط میاکردهاستانداردشده استفاده  ۀضرایب با وقف

 آید:دست می هزیر ب

(17                         )  ̃  
 ̂ 

 ̂ 
                

 استانداردشده ۀوقف با تکاثر ضریب:   ̃ 
 ازدرصد  43که به طور متوسط،  دهد یمنشان  4 جدول

 چهارم ۀدوردر  یبخش کشاورز یگذارهیسرما یبازده کل
 نیدر ا شدهارائه جینتا بر بنا نیهمچن. دیآیم دست به

کل  یبرا یبازده زانیم نیشتریجدول، به طور متوسط ب
اندک  یبا تفاوت یرنفتیغ بخش یبرا و پنجم ۀدورکشور در 
 .دیآیم دست به چهارم ۀدوردر  سوم ۀدورنسبت به 

 استانداردشده تکاثر بیضرا. 3 جدول

 یکشاورز بخش

 (یکشاورز)سال 

 یکشاورز بخش

 (یمال)سال 

 وقفه طول کشور کل یرنفتیغ بخش

0 0- /193 0/05 -0/017 0 

0/051 0/083 0/177 0/057 1 

0/000 0/077 0/019 0/119 0 

0/091 0/435 0/009 0/139 4 

0/047 0/084 0/197 0/170 3 

0/159 0/013 0/119 0/170 7 

- - - 0/134 7 

- - - 0/111 5 

- - - 0/074 8 
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 شنهادیپ و یریگجهینت
در بخش  هیبه طور متوسط بازگشت سرما نکهیتوجه به ا با

 ترعیسر کشور یاقتصاد یهابخش رینسبت به سا یکشاورز
Shujat (2005 ) یها یبررساست، که با توجه به  شتریو ب

 دارد،بخش  نیا یهایگذارهیبودن سرما ینشان از ناکاف
 یو خصوص یبخش دولت گذارانهیسرما شودیم شنهادیپ

دولت و  نیبخش داشته باشند. همچن نیدر ا یشتریحضور ب
 یباال بازدهبا توجه به  ها،بانك لیقب از دهندهوام مؤسسات

 نیا گذارانهیسرما به یشتریب التیتسه ،یکشاورز بخش
 یبررس نیا جیاز آنجا که نتا یبخش ارائه دهند. از طرف

به  باشد، یگذارهیسرما سنجش یبرا یاریمع تواند یم
 ۀمنزلمقاله به  نیا جینتا از شودیم شنهادیپ هیصاحبان سرما

خود استفاده کنند  گذارهیسرما رانیمد سنجش یبرا یاریمع
 بازگشت یبرا را ساله شش یاندازو به طور متوسط چشم

 .باشند متصور شان هیسرما
 یبخش کشاورز یگذارهیسرما یبازده ۀدورطول  متوسط

مثبت  بازده نکهیبا توجه به ا و استساله  شش ۀدور كی

 د،یآیم دست به اول محصول برداشت از پس یگذارهیسرما
 یکشاورز بخش در گذارانهیسرما به وام پرداخت صورت در

 تواندیم وام بازپرداخت دهنده،وام مؤسسات و هابانك توسط
 کنواختی نکهیا یجا به آن بازپرداخت ۀنحو و باشدپنج ساله 

 با و 0شکل  هیشب یفرم درجه دو، با روند كیاز  باشد،
 تکاثر بیضرا یعنی 4 جدول در شدهداده یهانسبت

 ؛کند تی( تبعی)سال کشاورز یبخش کشاورز ۀاستانداردشد
که  یبازپرداخت وام تا زمان حداکثر بازده زانیم کهیطوربه

 .شود ینزول سپس و یصعود جیتدربه است سوم ۀدور
 صورت به را یکشاورز بخش کل مقاله نیاتوجه کرد  دیبا

 Haggblade که طور همان. کندیم یبررس واحد كی
 كی هر یبرا ادشدهی جینتا کرده، اشاره خود ۀمقال( در 2007)
 بخش نیا مختلف یهاتیفعال و محصوالت ها،ربخشیز از
 به توجه با ،از آنها كیهر  یبررس که باشد متفاوت تواندیم

 یمطالعات بعد یمناسب برا یموضوع یکشاورز بخش تیاهم
 .بود خواهد
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