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ABSTRACT 

 

The growth of the agricultural sector is considered essential as a substrate for achieving the 

development goals in developing countries. According the importance of agriculture as well as the 

risky nature of production, corruption and other purposes, the government have always supported 

the agricultural sector. This study investigates the effects of macroeconomic variables and policy 

support on the growth of the agricultural sector in Iran. In this context, factors affecting the value 

added of the agricultural sector, gross capital formation, exports and imports of agricultural sector 

were investigated using a three-stage least squares model as a system of simultaneous equations 

with four equations during the period 1981-2015. The variables of capital-to-labor ratio, producer 

support, consumer support, exports of agricultural products, and value added lags with coefficients 

of 0.488, 0.156, 0.008, 0.021 and 0.111, respectively, showed a significantly positive effect on the 

value added of agriculture. Also, the variable of imports of agricultural products with a coefficient 

of -0.120 showed a negative and significant effect on the value added of agricultural sector. Factors 

affecting export, import and gross capital formation of agricultural sector were explained. The 

results showed that the support policy on the agricultural sector is not of adequate efficiency and it 

is necessary, for planners and policymakers, to point out the extent and the way of allocating 

supports more appropriately. 

 

Keyword: Agricultural sector growth, Value added, Capital formation, Exports, Imports, Policy 

support, Three-stage least square. 



 1397، 4 ، شماره49-2دوره  مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزي ايران           588

 ادی و سیاست حمایتی بر رشد بخش کشاورزی در ایرانهای کالن اقتصبررسی آثار متغیر
 

 3، وحیده انصاری*2، سید صفدر حسینی1حسین نوروزی
 ، دانشجوی دکتری، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایران1

 شگاه تهران، کرج، ایران، استاد گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دان2
 دانشگاه تهران، کرج، ایراناستادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، ،3

(7/3/97تاریخ تصویب:  -4/8/96)تاریخ دریافت:   

 چکیده

ل کشورهای در حا به عنوان بستری برای کسب اهداف توسعه در کشاورزی رشد بخش

 تیماهاهمیت بخش کشاورزی و همچنین شود. با توجه به امری ضروری قلمداد می توسعه

مورد توجه  شهیهم یرزاز بخش کشاو تیاهداف، حما ریو سا یریفسادپذ د،یآمیز تولمخاطره

بر رشد  یتیحما استیو س یکالن اقتصاد یهاریآثار متغ. در این پژوهش ها بوده استدولت

های مؤثر بر ارزش افزوده، بررسی قرار گرفت. در این راستا عامل مورد یبخش کشاورز

تشکیل سرمایه ناخالص، صادرات و واردات بخش کشاورزی با استفاده از الگوی حداقل 

-1394ای در دوره زمان چهار معادلهای به صورت یک سیستم معادالت هممربعات سه مرحله

کار، حمایت از تولیدکننده، حمایت از ه نیرویبررسی گردید. متغیرهای نسبت سرمایه ب 1360

ارزش افزوده بر ارزش افزوده بخش به های کشاورزی، وقفه کننده، صادرات فرآوردهمصرف

دار داشتند. اثر مثبت و معنی 488/0، 156/0، 008/0، 021/0، 111/0ترتیب با ضرایب  

بر ارزش افزوده بخش دار و منفی اثر معنی -120/0همچنین متغیر واردات با ضریب 

های مؤثر بر صادرات، واردات و تشکیل سرمایه ناخالص بخش کشاورزی دارد. عامل

کارآیی الزم را  ،کشاورزی، تصریح گردیند. نتایج نشان داد که سیاست حمایتی بر بخش

ها را بیش ریزان و سیاستگذاران به میزان و نحوه تخصیص حمایتنداشته و لزوم توجه برنامه

 دهد.یش ضروری نشان میاز پ

 

، تشکیل سرمایه، صادرات، واردات، سیاست حمایتی، ارزش افزوده: یکلیدهای واژه

  .ایحداقل مربعات سه مرحله
 

 مقدمه

 نیازهاي کننده تأمین اصلی منبع کشاورزي بخش

 اهمیت بیشترين لذا و است توسعه حال در جوامع اساسی

باشد می دارا کشورها اين توسعه هايبرنامه را در

(Vaseghi and Torkamani, 2007).  ،بخش کشاورزي

هاي اصلی رشد اقتصادي، به به عنوان يکی از محرک

ي فقیر مطرح بوده و ويژه در کشورهاي در حال توسعه

به عنوان نیروي محرکه رشد اقتصادي در مراحل از آن 

. به لحاظ (Todaro, 1942) اندياد کردهاولیه توسعه 

عدم وابستگی بخش کشاورزي به خارج و خصوصیات 

بع داخلی، حرکت اولیه رشد امن فراهم بودن امکانات و

تواند از بخش کشاورزي باشد. به طوري که اقتصادي می

هاي ديگر فراهم براي بخش امکان اين وضعیت

با هر بخش ديگري به  معموالًبخش کشاورزي  .باشدمین

تواند ن، میکند، بلکه رشد آصورت رقابتی عمل نمی

تر به اکثر هاي ديگر باشد. توجه دقیقمکمل رشد بخش

در فرآيند تولید بخش که  هايیو نهاده هايعامل

تواند رقیب نبودن رشد ، میگردندکشاورزي استفاده می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%AD%D8%A7%D9%84_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%AD%D8%A7%D9%84_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87
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 Shokatد )ها توجیه نماياين بخش را با رشد ساير بخش

Fadaee and Korakinejhad, 2013 .) بخش کشاورزي به

در زمینه  هاي قديمی و اصلی اقتصادان يکی از بخشعنو

 غذايی مواد تأمین در که لحاظ نقش مهمی ، بهتولید

نمايد صنايع ايفا می از بسیاري اولیه مواد تهیه و مردم

 سیاستگذاراندر نزد  ايجايگاه ويژهاهمیت و از همواره 

 Vaezi and)بخش کشاورزي برخوردار بوده است 

Yazdani, 2007) که بخش کشاورزي با سهم طوريبه

و حدود  93درصدي در تولید ناخالص ملی در سال  13

، Central Bank, 2016درصد اشتغال کشور ) 19

Statistical Center of Iran, 2015 باعث شده که ،)

بر اين باور باشند که اين بخش  سیاستگذارانبسیاري از 

د تواند محل مناسبی براي ايجاد اشتغال باشمی

(Gardner, 1987 .)رشد اين بخش، افزون بر  دنبالبه

اشتغال، رشد صنايع مرتبط، افزايش صادارت، کاهش 

، کاهش وابستگی واردات، جذب سرمايه خارجی

ر توان متصوّالمللی و حمايت از تولید داخلی را میبین

 گرديد. 

رشد بخش کشاورزي با ايجاد تعامل غیر بازاري بین 

هاي اقتصاد داراي آثار قیه بخشبخش کشاورزي و ب

مثبت بر امنیت غذايی، کاهش فقر و عرضه خدمات 

شواهد تجربی محکمی دال  .(Fao, 2004محیطی است )

بر ارتباط مثبت بین رشد بخش کشاورزي و توسعه 

 (. Vales and Foster, 2005اقتصادي وجود دارد )

تر در تر و دقیقبه منظور رسیدن به تحلیلی جامع

توان به بررسی وضعیت رشد بخش کشاورزي می مورد

کلی اين بخش از لحاظ آماري پرداخت. نتايج بررسی 

کار مشغول به فعالیت در ها نشان داد که نیرويآمارنامه

نفر  3470000برابر با  1360بخش کشاورزي در سال 

نفر  3809930اين تعداد به  1392بوده که در سال 

درصدي اشتغال  79/9رشد است که بیانگر افزايش يافته

 ,Statistical Center of Iranدر طول اين دوره است )

(. همچنین ارزش افزوده بخش کشاورزي در سال 2015

 1392میلیارد ريال و در سال  4/43717برابر با  1360

است که بیانگر میلیارد ريال افزايش يافته 7/120657به 

رزش . ااستدرصدي ارزش افزوده کشور  2/176رشد 

برابر با  1360تولیدات بخش کشاورزي در سال 

 8/200496است که به میلیارد ريال بوده 1/67616

است و افزايش يافته 1392میلیارد ريال در سال 

. اين درحالی استدرصدي  5/196دهنده رشد نشان

است که سهم ارزش افزوده بخش کشاورزي از تولید 

در سال  6/5به  1360در سال  4/6ناخالص داخلی از 

 (.Fao, 2012است )کاهش يافته 1390

تر رشد بخش کشاورزي، مستلزم بررسی دقیق

مرثر بر رشد بخش کشاورزي و تجزيه  هايعاملبررسی 

. بر اساس مروري بر است هايعاملو تحلیل اين 

( و Shahnoshi,2003, Gholam veisi, 2014مطالعات )

 اثرگذار هايعامل ترينمهمهاي صورت پذيرفته، بررسی

گذاري بخش بر رشد، صادرات، واردات و سرمايه

رو به بررسی وضعیت صادرات، از اين هستند؛کشاورزي 

گذاري بخش کشاورزي پرداخته واردات و سرمايه

 شود.می

بررسی وضعیت تراز تجاري بخش کشاورزي بیانگر 

باشد. در بخش تجارت میآن چندان مناسب هوضعیت ن

(، مقايسۀ نسبت ارزش صادرات به 1ار )با توجه به نمود

کشاورزي طی دوره مورد  هايفرآوردهواردات انواع 

هاي جنگ حاکی از آن بررسی بدون در نظر گرفتن سال

درصد آغاز و  2/19است که در برنامۀ اول، اين نسبت با 

در سال آخر برنامه رسیده و با استمرار  6/35به حداکثر 

درصد  40ين نسبت به ا 73اثرات برنامه، در سال 

است. طی برنامه دوم رشد و تغییرات محسوسی رسیده

درصد بوده  7/34گردد و متوسط برنامه مشاهده نمی

آغاز شد،  سالیخشکاست. برنامۀ سوم که با دو سال 

درصد و  6/46به  5/34شاهد رشد فزاينده اين نسبت از 

 درصد بود. در سال اول برنامۀ 4/47ثبت متوسط برنامه 

استمرار اقدامات برنامۀ سوم، اين  تأثیرچهارم تحت 

درصد رسید که بیشترين مقدار در  70نسبت به حدود 

هاي دورۀ مورد بررسی است. لیکن مقادير آن در سال

بعدي برنامۀ چهارم روند نزولی را پیمود. متوسط 

درصد آن  5/3درصد بوده که  56هاي برنامۀ چهارم سال

ر برنامۀ سوم در افزايش تولید و ناشی از اثرات استمرا

کاهش محسوس واردات از يک طرف و رونق صادرات در 

، 92الی  89هاي است. مقدار متوسط طی سال 84سال 
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هاي اين درصد است. فارغ از فراز و نشیب 8/49معادل 

هاي لکردن سا استثناءهاي مختلف و نسبت طی سال

ل برنامه رسد برنامۀ سوم و اواي، به نظر می82و 73

اند چهارم توسعۀ صادرات، توفیق بیشتري داشته

(Central Bank, 2015 .) 

 

 
 . روند نسبت ارزش صادرات به ارزش واردات1نمودار 

 

بر رشد بخش  اثرگذار هايعامل ترينمهميکی از 

 در گذاريباشد. سرمايهگذاري میکشاورزي، سرمايه

 توسط توسعه، الدرح هايکشور در ويژهبه ها،کشور اغلب

 گذاريگیرد. سرمايهمی دولتی انجام و خصوصی بخش

 کل تقاضاي از جزئی عنوان به تنها نه خصوصی بخش

 در شغلی هايفرصت و رشد آن، منبع از مهمتر بلکه

 . در(Faramarzpor and Sameti, 2004)است   آينده

 وابستگی دلیل به گذاريسرمايه و سرمايه موضوع ايران

 بودن باال و آن قیمت ثباتیو بی نفتی هايدرآمد به شديد

 همین به و بوده همراه فراوانی مشکالت با همواره ريسک،

 بخش جمله از مختلف هايبخش در گذاريدلیل سرمايه

 در بخش است.داشته شديدي يآنهانوس کشاورزي،

 کمبود و ساختاري هايتنگنا وجود دلیل به کشاورزي

 به مربوط برداران، مشکالتبهره اکثر مالی امکانات

 Shakeri andاست )داشته بیشتري نمود گذاريسرمايه

Mosavi, 2003).  

 آمیزمخاطرهاما از سوي ديگر با توجه به ماهیت 

تولید در بخش کشاورزي، فسادپذيري و محدوديت 

سازي و اهمیت سبک زندگی کشاورزي در قدرت ذخیره

ز کاهش درآمد هاي جهان براي جلوگیري ابیشتر کشور

گذاري کشاورزان و جلوگیري از مهاجرت، جذب سرمايه

بخش خصوصی به اين بخش و ساير اهداف، حمايت از 

ها بوده است بخش کشاورزي همیشه مورد توجه دولت

(Hosseini, 2006 .)ي حمايتی دولت از بخش هاسیاست

شوند: ابتدا، توسعه کشاورزي با دو هدف عمده اجرا می

نظور افزايش خودکفايی از طريق اجراي تولید به م

اي در جهت ايجاد امنیت غذايی و هاي يارانهبرنامه

ديگري، تشويق تولید و صادرات تولیدات داراي مزيت 

 ,Hosseiniرقابتی براي تأمین مالی واردات کشاورزي )

بخش  توسعهرسیدن به رشد و  ،(. در مجموع2006

يل لزوم هاي مرتبط، از دالکشاورزي و ديگر بخش

ها در اين زمینه هستند. بنابراين حمايت از دخالت دولت

ها بوده و جزء بخش کشاورزي همواره مورد توجه دولت

. براين اساس، در بیشتر استاين بخش  جداناشدنی

هاي جهان بدون حمايت از بخش کشاورزي، تعداد کشور

زيادي از کشاورزان و روستايیان با درآمد اندک، با 

آنکه اين ويژه بهدي روبرو خواهند شد، مشکالت ج

ها به منظور تامین امنیت غذايی، با استفاده از کشور

 هايفرآوردهاهرم واردات و دخالت مستقیم در قیمت 

کشاورزي و غذايی اساسی، سعی در پايین نگه داشتن 
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کنندگان شهري قیمت به منظور حمايت از مصرف

 (.Hamidnejhad, 1994اند )داشته

 تجارت مذاکرات در مهم مباحث از يکی زهامرو

 است. کشاورزي بخش از دولت هايحذف حمايت جهانی،

 چگونگی و هاابزار ابعاد، بررسی، شناخت دلیل، همین به

 سیاستی يگیرتنظیم جهت به تواندمی هاحمايت کارکرد

 Hosseiniکند ) مساعدت توسعه هايبرنامه متناسب با 

& Rezaee, 2010م توسعه برشش برنامه ن در(. همچنی 

کشاوزي، توسعه صادرات غیرنفتی و کاهش  بخش

وري بهره ارتقاء خودکفايی، به وابستگی به نفت، نیل

تولید، ايجاد امنیت غذايی و توسعه و افزايش  هايعامل

 است. همچنین شده تأکید درآمدهاي بخش کشاورزي

 و صادرات توسعه مواردي نظیر بخش، اين از حمايت در

 دهیسازمان و شده تمام قیمت کاهش و پذيريرقابت

 حمايتی يهاسیاست است. اماشده ديده منابع مديريت

 از ناشی خسارات جبران جمله از کشاورزان از دولت

درآمد  تثبیت جهت بیمه مناسب ايجاد و سالیخشک

 هاقیمت تغییرات از حاصل ريسک که نحوي به کشاورزان

 برنامه اين در که هستند ارديجمله مو از دربرگیرد، را

به منظور بررسی اين  از اين رو،اند. شده گرفته ناديده

به حاضر ، در پژوهش سیاستگذارانريزان و تصمیم برنامه

بررسی نقش اين سیاست بر بخش کشاورزي پرداخته 

شود تا بهتر بتوان در مورد علت کاهش مقدار می

به رد. شدن اين سیاست صحبت ک رنگکمها و حمايت

افزوده مؤثر بر ارزرش هايعاملبه بررسی  همین دلیل،

بخش کشاورزي به عنوان معیاري از رشد بخش 

کوشش  اين پژوهش کشاورزي پرداخته خواهد شد. در

اهمیت رشد بخش کشاورزي و  به توجه شد با خواهد

مؤثر بر  هايعاملجايگاه اين بخش در اقتصاد ايران، 

، صادرات، واردات و تشکیل بخش کشاورزي ارزش افزوده

ي حمايت از هاسیاستسرمايه بخش کشاورزي عالوه بر 

کنندگان مورد تجزيه تولیدکنندگان و حمايت از مصرف

 گیرند.و تحلیل قرار 

اقتصادي و  هاي کالندر رابطه با اثر متغیر

ي حمايتی بر صادرات، واردات، تشکیل هاسیاست

مطالعات  بخش کشاورزي ارزش افزودهو  سرمايه

است که برخی از اين مطالعات در مختلفی صورت گرفته

( در 2014) Gholam veisiگردد. مطالعه زير ارائه می

 ارزش افزودهپژوهشی نشان داد سیاست مالی بر 

زيربخش زراعی، دامی و شیالت اثر مثبت داشته است. 

اعتبارات به عنوان يک سیاست پولی بر  تأثیرهمچنین 

مثبت ارزيابی  ،هاي کشاورزييربخشز ارزش افزوده

 نشان دادند که  Kazerooni & et al(2012)گرديد. 

 تولید رشد افزايش سبب ارز نرخ واقعی مثبت يهاشوک

 رشد کاهش به منجر منفی يهاشوک و داخلی ناخالص

 & Mehrabi Boshrabadi .شودمی ناخالص داخلی تولید

Zamani (2012)  تقارن اي به بررسی در مطالعه

آن بر صادرات و واردات  تأثیري ارزي در ايران و هاشوک

 در که داد نشان کشاورزي پرداختند. نتايج هايفرآورده

 ارز نرخ( منفی) مثبت يهاشوک افزايش با بلندمدت

افزايش  کشاورزي بخش هايفرآورده صادرات واقعی،

 واقعی ارز نرخ( منفی)مثبت  يهاشوک و يافته( کاهش)

 هايفرآورده واردات بر( مثبت)منفی  تاثیر مدتبلند در

 در Korakinejhad & Najafi(2008) دارد.  کشاورزي

 بخش چهار به ايران تقسیم اقتصاد با ايمطالعه

 و برآورد توابع خدمات و نفت صنعت، کشاورزي،

 صادرات عرضه بخش غیرکشاورزي، در گذاريسرمايه

معادالت  ستمسی يک قالب در واردات تقاضاي غیرنفتی،

 بخش اي نشان دادند،مرحله مربعات سه حداقل به روش

 بخش ناخالص داخلی تولید رشد در مثبتی اثر صنعت

 بخش بر خدمات و نفت هايبخش اما دارد، کشاورزي

در   Khaledi & et al(2007) .منفی دارند اثر کشاورزي

 و اشتغال اقتصادي، رشد رابطه ی به بررسیپژوهش

 بر تأکید با)ايران  ش کشاورزيبخ در صادرات

 پرداختند. نتايج (تجاري و ارزي يهاسیاست

 موارد زير است: نشانگر آمده،دستبه

 از بخش کشاورزي اقتصادي رشد يک. اثرپذيري

 ؛تولید هايعامل وريبهره و سرمايه موجودي اشتغال،

 صادرات و موجودي سرمايه از اشتغال اثرپذيري دو.

 کشاورزي بخش

بخش  رشد از کشاورزي صادرات ثرپذيريسه. ا

 و کشاورزي صادرات قیمت نسبی شاخص کشاورزي،

  .است حمايتی و ارزي يهاسیاست

 نشان  Faramarzpoor & Sameti(2004)همچنین 

 هايعامل ترينمهم افزوده ارزش و تورم نرخ که دادند

 کشاورزي بخش در خصوصی گذاريسرمايه بر اثرگذار
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 آن از حاکی Shakeri & Mosavi(2003) نتايج  .هستند

بر  مدتدراز در کشاورزي بخش افزوده ارزش که است

 ندارد. يتأثیر کشاورزي بخش در خصوصی گذاريسرمايه

 گذاريسرمايه بر قبل، دوره سرمايه موجودي همچنین

 هايدارد. درآمد مثبت اثرکشاورزي  بخش در خصوصی

 تقاضاي مهمی بر اثر وقفه، يک با و جاري دوره در نفتی

 Mehregan & Yavari .دارد دولتی گذاريسرمايه

 بخش در دائمی درآمد افزايش دادند که نشان  (2003)

 کشاورزي بخش سرمايه در تشکیل بر صنعت و کشاورزي

 بخش دائمی درآمد افزايش ولی داشت. خواهد اثر مثبت

 منفی کشاورزي اثر بخش در سرمايه تشکیل بر خدمات

شود.  می بخش ازاين سرمايه خروج ثباع و دارد

Shahnooshi(2003)   درآمدهاي نفتی، که نشان داد

ارزش ها به بخش کشاورزي، تسهیالت اعطايی بانک

و موجود سرمايه بخش کشاورزي بر  افزوده

اند. گذاري در بخش کشاورزي اثر مثبت داشتهسرمايه

بخش کشاورزي، اثر  ارزش افزودههمچنین در تابع 

کار بخش کشاورزي و موجودي سرمايه اي نیرويمتغیره

مثبت برآورد گرديده است. در تابع  ،بخش کشاورزي

بخش  ارزش افزودهصادرات غیر نفتی، متغیرهاي 

بخش  ارزش افزودهصنعت،  ارزش افزودهکشاورزي، 

خدمات و تفاوت نرخ ارز در بازار آزاد با نرخ ارز رسمی 

ی داشته اثر مثبت و مصرف بخش خصوصی اثر منف

 است. 

 انجام کشور از خارجدر تاکنون مطالعات مختلفی نیز 

اي در مقاله  Shujin Zhu(2013) مثال طور به .استشده

صادرات به تجزيه و تحلیل  ارتقاءهاي با عنوان محرک

هاي پنل مؤثر بر صادرات با استفاده از داده هايعامل

-هپرداخت 2006تا سال  1992کشور از سال  171بین 

است. نتايج نشان داد که افزايش صادرات کشور با 

گذاري در تر شدن سرمايه، افزايش دانش، سرمايهعمیق

گذاري مستقیم ، سرمايه R&Dآموزش و پرورش و 

  Jadhav(2012)خارجی و واردات رابطه مستقیم دارد. 

گذاري سرمايه تأثیراي با عنوان تعیین میزان به مطالعه

 1BRICSهاي ( بر اقتصاد کشورFDIمستقیم خارجی )

هاي تجربی نشان داد که باز وتحلیل دادهپرداخت. تجزيه

                                                                                  
1 - Brazil, Russia, India, China & South Africa 

بودن تجارت، در دسترس بودن منابع طبیعی، حاکمیت 

. هستنددار به لحاظ آماري معنی گويیپاسخقانون و 

ضريب اندازه بازار، باز بودن تجاري مثبت است که نشان 

گذاري کل سرمايه ها اثر مثبت بردهد اين متغیرمی

طبیعی اثر بودن منابعدارند. در دسترس مستقیم خارجی

دهد دارد. اين نتیجه خاص نشان می FDIمنفی بر کل 

( با هدف FDIگذاري مستقیم خارجی)که سرمايه

انگیزه  BRICSهاي کشور جستجوي منابع در اقتصاد

اي با به مطالعه   2010al(et  &Misati(است. نبوده

-گذاري خصوصی در کشوروسعه مالی و سرمايهعنوان ت

هاي جنوب صحراي آفريقا پرداختند. نتايج نشان داد که 

گذاري خصوصی منفی رابطه بین نرخ بهره و سرمايه

است. همچنین دريافتند که بخش غیررسمی بزرگ بوده 

گذاري بخش خصوصی اثر مثبت دارد و در و بر سرمايه

نی نقش کلیدي در هاي نهادي و سازماضمن متغیر

گذاري خصوصی در آفريقا بازي تعیین میزان سرمايه

اي با عنوان مطالعه  nQi  )2006( Quising &کند. می

گذاري در رشد اقتصادي انجام دادند. در نقش سرمايه

هاي پس از سال اين مطالعه به تجزيه و تحلیل داده

-سازي مدل اقتصادسنجی کالن پرداختهبا شبیه 1990

گذاري دولتی نقش نتايج نشان داد که سرمايه شد.

-گذاري اعمال میهاي سرمايهمهمی در تقويت چرخه

کند. البته در افزايش اشتغال و در مصرف با يک دوره 

در   Gopinath & et al (2004)وقفه نیز اثر دارد. 

پژوهشی به بررسی حمايت داخلی از کشاورزي در 

 ،پژوهش ني. بر اساس اانداروپا و آمريکا پرداخته ۀاتحادي

( براي PSEبرآورد حمايت از تولیدکننده ) صشاخ

اتحاديه اروپا بیش از دو برابر مقدار اين شاخص براي 

هر چند ارزش تولیدات کشاورزي در  ؛ستا آمريکا

 Ordonدرصد بیشتر از آمريکاست.  30اتحاديه اروپا تنها 

& et. al (2004) در پژوهشی به برآورد حمايت از 

هاي تحوالت سیاست لتولیدکنندگان کشاورزي و تحلی

کشاورزي براي چهار کشور در حال توسعه )چین، 

اندونزي، ويتنام و هند( پرداختند. نتايج براي کشور هند 

اصلی قرار دارد، نشان می دهد  فرآورده 11که بر پايه 

هاي جهانی که حمايت از بخش کشاورزي با قیمت

 نسبت عکس دارد. 
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اثر  یکه به بررس ياتاکنون مطالعه یطور کلهاما ب

 يکالن در بخش کشاورز يرهایبر متغ یتيحما استیس

ارتباط در  و تنها است رفتهيصورت نپذ جامعی مطالعات

اين بخش و بر  ياز بخش کشاورز تيحما ياثرگذار با

 :اشاره نمود ريبه مطالعات ز توانیم متغیرهاي آن،

(2013 ) Mehrparvar هاي مؤثر بر سی عاملبه برر

اثر حمايت  که تراز تجاري پرداخت. نتايج نشان داد

دولت از بخش کشاورزي بر تراز تجاري اين بخش مثبت 

( 2012)يهاي ديگربوده است. همچنین در پژوهش

Hosseini & et al  , Hosseini & et al (2016)   به

هاي حمايتی بر امنیت غذايی در بررسی اثر سیاست

مطالعات اثر مثبت  نيرداختند. نتايج اايران پ

هاي صورت گرفته از جانب دولت بر امنیت حمايت

 Hosseini & et(2011. )دهدیغذايی در ايران را نشان م

al  نیو همچن Barikani & Shahbazi(2016)  در

بر  ،یهاي حمايتاثر سیاست ،هاي جداگانهمطالعه

رزيابی قرار وري بخش کشاورزي در ايران را مورد ابهره

نشان داد   Hosseini & et al( 2011. نتايج مطالعه)دنددا

در کوتاه  يکه حمايت از تولیدکنندگان بخش کشاورز

کل  يورو در بلندمدت اثر مثبت بر بهره یمنف مدت اثر

 & Barikaniمطالعه  جينتا نیدارد. همچن دیتول عوامل

Shahbazi(2016)  تينشان داد که در بلندمدت، حما 

وري کل بخش کشاورزي بر بهره يهااز نهاده ياارانهي

 تولید اثر مثبت دارد. عوامل

اما نوآوري اين پژوهش، بررسی و ارزيابی اثر 

ي حمايتی از بخش کشاورزي در کنار هاسیاست

گذار بر اين بخش است که نتايج تأثیرمتغیرهاي کالن 

ي سیاست حمايتی و اثرگذارآن، امکان آگاهی از 

اي کالن اقتصادي بر بخش کشاورزي را میسر متغیره

تر اثر تر و جامعنمايد. به منظور بررسی دقیقمی

ي حمايتی و متغیرهاي کالن اقتصادي بر هاسیاست

ارزش هاي صادرات، واردات، بخش کشاورزي، مؤلفه

و تشکیل سرمايه ناخالص به صورت الگوهاي  افزوده

گیرند. ار میاقتصادسنجی کالن تصريح و مورد برازش قر

پیشنهادات سیاستی و اقتصادي راهگشا براي  ،در نهايت

 گردد. بهبود شرايط بخش کشاورزي و رشد آن ارائه می

 

 

 پژوهشروش 

که موجب  زمانهمهاي مهم معادالت يکی از ويژگی

شود، آن است که متغیر نقض فروض کالسیک می

زا به عنوان متغیر توضیحی در يک معادله وارد درون

را با تورش  OLSهاي زنندهشود. اين موضوع تخمینمی

اي در مدل تک معادله OLSزننده کند. تخمینمواجه می

 (.Soori, 2013باشد: )متغیر( به صورت زير می K)با 
(1) 1 1(X X) (X X)X y X u         

مستقل هستند، لذا  uو  Xبا توجه به اينکه 

( )E   اگر  است. اماX هايی باشد شامل متغیر

)نباشند، در اين صورت  uکه مستقل از  )E   

براي هر يک از   OLSخواهد شد. بنابراين اگر روش 

معادالت فرم ساختاري به کار برده شود، 

 هاي آن، بدون تورش نخواهند بود.زنندهتخمین

پژوهش از گفته شد، هدف  ترپیشکه  طورهمان

رو بررسی اثر متغیرهاي کالن اقتصادي و سیاست پیش

ارزش افزوده، حمايتی بر رشد بخش کشاورزي است. اما 

به عنوان رشد تابعی از متغیرهاي تشکیل سرمايه  خود،

اين از سوي ديگر،  وناخالص، صادرات و واردات است 

. لذا اينکه هستند ارزش افزوده تأثیرمتغیرها نیز تحت 

ون ساده استفاده نمود در ابهام است، زيرا بتوان از رگرسی

فروض کالسیک مستقل بودن متغیرهاي توضیحی 

 . شودتواند نقض می

به منظور تعیین الگوي مورد استفاده، در  بنابراين

گام اول بايد به شناسايی معادالت پرداخت. براي 

توان از شناسايی هريک از معادالت فرم ساختاري می

اي و که معروف به شرط درجه قواعدي استفاده نمود

اي است. در اين روش، ابتدا حالت کلی شرط رتبه

سیستم معادالت را تصور کنید که فرم ساختاري آن 

متغیر  Mمعادله و  Mشامل موارد زير است: داراي 

هاي زا شامل متغیرمتغیر برون Kها( و داراي yزا ) درون

اي داراي . اگر معادلهاستتوضیحی و از قبل تعیین شده 

m زا است و داراي متغیر درونk بهباشد. زا متغیر برون 

ضريب  (m-1+k)ترتیب براي معادله موردنظر  اين

 kساختاري را بايد برآورد نمود. اين معادله داراي تعداد 

عدد  m-1زا و تعداد هاي برونعدد )ضريب( متغیر
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زا در سمت چپ معادله هاي درون)ضريب( براي متغیر

 است. 1ست که ضريب آن برابر با ا

شده هر معادله، تابعی از از طرف ديگر در فرم خالصه

. هستمتغیر(  kزاي مدل )يعنی هاي برونتمام متغیر

ضريب فرم  kنظر، بنابراين با برآورد معادله مورد

آيد. حال با استفاده از اين دست میشده بهخالصه

ضريب  ( (m-1+kشده( اطالعات )ضرايب فرم حل

تر، شود. به عبارت دقیقدست آورده میساختاري به

( مجهول وجود  (m-1+kاطالعات و  kتوان گفت که می

باشد، امکان تعیین ضرايب K ≥ m+k-1 دارد. اگر 

اي ساختاري وجود دارد. اين شرط معروف به شرط درجه

اي را نظر است. شرط درجهبراي شناسايی معادله مورد

توان نوشت. می K-k ≥ m -1يا  K ≥ m+k-1صورت به

زا هاي برونمعنا است که متغیر به آن K ≥ m+k-1شرط 

هاي موجود در ( بزرگتر يا مساوي تعداد متغیرkمدل )

باشد.  1زا( منهايزا و بروننظر )اعم از درونمعادله مورد

هاي بیانگر آن است که تعداد متغیر K-k ≥ m -1شرط 

نظر ولی خارج از معادله موردزاي موجود در مدل برون

زاي موجود در هاي درونبزرگتر يا مساوي با تعداد متغیر

توان اي میباشد. براساس شرط درجه 1معادله منهاي 

 > K-k(. اگر Soori, 2013بندي زير را انجام داد: )تقسیم

m -1 مشخص است. اگر باشد، معادله مورد نظر ناK-k = 

m -1 نظر دقیقاً مشخص است. اگر باشد، معادله موردK-

k > m -1 نظر بیش از حد مشخص باشد، معادله مورد

 است.

شود که هیچ اي در صورتی تأمین میاما شرط رتبه

هاي خارج از معادله ترکیب خطی بین ضرايب متغیر

منظور الزم است که  به اينباشد. نظر وجود نداشتهمورد

نظر عادله موردهاي خارج از مماتريسی از ضرايب متغیر

تشکیل داد و دترمینان آن را بررسی نمود. براي تأمین 

اي الزم است که اين ماتريس الاقل يک شرط رتبه

باشد. به ( مخالف صفر داشتهm-1(*)m-1دترمینان )

باشد  m-1عبارت ديگر رتبه ماتريس مذکور برابر با 

(Gujrati, 1995.) 

تفاده،  به پس از تعیین و شناسايی الگوهاي مورد اس

، دو روش وجود زمانهممنظور تخمین سیستم معادالت 

 ,Greeneاي و روش سیستمی )دارد: روش تک معادله

1954.) 

هاي با اطالعات اي يا روشهاي تک معادلهدر روش

محدود، هريک از معادالت فقط با توجه به 

نظر و بدون توجه به هاي معادله موردمحدوديت

 ,Sooriشود )ادالت برآورد میهاي ساير معمحدوديت

هاي سیستمی، براي تخمین ضرايب (. اما در روش2013

از تمام اطالعات موجود در سیستم معادالت استفاده 

شود. در اينجا دو روش که شامل روش حداقل می

( و روش حداکثر 3SLSاي )مربعات سه مرحله

، بررسی است( FIML نمايی با اطالعات کامل)درست

(. در صورتی که الگوها کمتر يا Soori, 2013)گردد می

و چنانچه  ايدقیقا مشخص باشند از روش تک معادله

هاي سیستمی بیش از حد مشخص باشند از روش

 (.Greene, 1954گردد )استفاده می

اي يکی از روش روش حداقل مربعات سه مرحله

است.  زمانهمهاي سیستمی براي برآورد معادالت 

هاي سازگار هستند اما اي، روشادلههاي تک معروش

مجانبی ندارند. يعنی با افزايش حجم نمونه،  کارآيی

کند، لذا به سمت صفر میل می آنهاتورش و واريانس 

سازگارند، اما چون حداقل واريانس را ندارند لذا از 

 آنهامجانبی  کارآيیبرخوردار نیستند. دلیل عدم  کارآيی

مالت خطاي معادالت ج بستگیهمدر ناديده گرفتن 

ي خطاي يک است. يعنی فرض بر اين است که جمله

 بستگیهم، ديگر ي خطاي معادالتمعادله با جمله

ندارد. اين بحث مشابه با آن است که سیستم معادالت 

برآورد گردد، زيرا  OLSبه ظاهر نامرتبط با روش 

شود. اگر بین جمالت خطا ناديده گرفته می بستگیهم

بین جمالت خطاي معادالت ساختاري ناديده  بستگیهم

گرفته شود، در اين صورت از تمام اطالعات موجود در 

مجانبی  کارآيیاست و لذا به هر معادله استفاده نشده

در سه مرحله انجام  3SLSمنجر نخواهد شد. روش 

 (:Soori, 2013شود )می

زاي شده براي متغیرهاي درونتخمین فرم حل

 ام اگرjدله، به عنوان مثال براي معادله موجود در هر معا

 j
Yزاي موجود در آن معادله بردار متغیرهاي درون

jمعادله OLSباشد، ابتدا با روش 
Y X v   برآورد

jtگردد. توجه شود که هريک ازمی
Y ها روي تمام

 شود. برآورد میزا هاي درونمتغیر
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 Y X حساب شده وj jY v  در معادله

jام( به جاي jمورد نظر )معادله 
Y گیرد و قرار می

ها همان تخمین گردد. اين برآوردضرايب آن برآورد می

هاي خطا ها،هستند. با استفاده از اين برآورد 2SLSهاي 

معادله مورد نظر محاسبه گرديده و سپس کوواريانس 

شود. ها( محاسبه میijبین جمالت خطا )يعنی

کوواريانس جمالت خطا به صورت  -ماتريس واريانس

( )
t t t

E u u    شود که عناصرتعريف میt
  معادل

)با )
it jt ij

E u u   هستند. از روش حداقل مربعات

( براي برآورد ضرايب سیستم معادالت GLSوزنی )

 اين بههستند. ijها معادل باشود که وزناستفاده می

 مرحله است. 3داراي  3SLSترتیب روش 

jبرآورد  j j
Y X V     براي هر معادله با

 .OLSاز روش  استفاده

2,برآورد 
ˆ

j SLS
  براي هر معادله و سپس محاسبه

ˆ
ij

. 

(2) 
,2 j,2

ˆ ˆ(y ) (y )
i i i SLS i i SLSij

Z Z

T

 


 


 
 ,GLS (Sooriبا استفاده از روش  ̂محاسبه

2013.) 

 ،در برآورد الگوها با استفاده از سیستم معادالت

 منظور اينبه زا بودن متغیرهاي وابسته الزم است، درون

زايی شود. براي آزمون دروناز آزمون هاسمن استفاده می

1الگوي  ماندهباقیمعادالت ابتدا 
y که با استفاده از  را

 دستبه زاي سیستم برآورد شده، همه متغیرهاي برون

ی از تخمین به صورت يک ناش ماندهباقیآورده و مقادير 

(. حال 1U)مثال  شوده میمتغیر جداگانه در نظر گرفت

2معادله
y را نوشته و با استفاده از همه متغیرهاي سابق

) به عنوان يک متغیر توضیحی  1Uبه عالوه متغیر 

گردد. حال اگر ضريب متغیر جديد جديد( برآورد می

(1Uمعنی )،1به معنی اين است که دار باشد
y در

2معادله
y با انجام عملیات فوق، دروناستزا درون .-

1زايی
y گیرد. سپس براي ساير قرار می تأيیدمورد

انجام معادالت نیز به همین صورت آزمون هاسمن 

 (.Noroozi, 2016) شودمی

ها هاي مربوط به محدوديتترين آزموناز جمله رايج

در معادالت بیش از حد مشخص، آزمون سارگان است 

هم مشهور است. اين  J-Testکه به آزمون هاسمن يا 

زايی در متغیر ابزاري مورد آزمون براي سنجش برون

گیرد. فرض صفر در اين آزمون به استفاده قرار می

 (.Baltagi, 2005شود )صورت زير تعريف می

(3) : ( , ) 0
i i

Exogenity corr Z U 

 

تنها زمانی که جمالت اخالل دچار   J-Testآماره 

ی نیستند به صورت مجانبی داراي سانهمواريانس نا

توزيع کاي دو بوده که به صورت رابطه زير تعريف 

 :شودمی

(4) 
1

1

ˆ ˆ( )
N

i i i

i

S Z Z H Z Z 



    

ˆˆدر اين آماره،  Y X   ،̂  1ماتريس×K  از

 Hتغیرهاي ابزاري و مماتريس  Zضرايب برآورد شده، 

تعداد  T( است که در آن -1T-qماتريس مربع با ابعاد )

. در استتعداد متغیرهاي توضیحی مدل  qمشاهدات و 

در آن صورت  ،اين آزمون اگر فرضیه صفر رد نشود

ف شده در مدل معتبر بوده و مدل متغیرهاي ابزاري تعري

نیاز به تعريف متغیرهاي ابزاري بیشتر ندارد. اما در 

صورت رد فرضیه صفر، متغیرهاي ابزاري تعريف شده 

ناکافی و نامناسب بوده و الزم است متغیرهاي ابزاري 

 (.Baltagi, 2005تري براي مدل تعريف شود )مناسب

ورش به منظور بررسی تورش تصريح از آزمون ت

گردد. متغیرهاي ابزاري در تصريح هاسمن استفاده می

هر معادله، با توزيع جمالت اختالل ساير معادالت 

و  2SLS. تحت اين فرض هر دو روش اندناهمبسته

3SLS  3سازگارند ولی روشSLS  کاراتر است. فرض

دارد که متغیرهاي ابزاري در مقابل اين آزمون بیان می

. اندناهمبستهالل همان معادالت هر معادله با جمالت اخ

سازگارند ولی روش  2SLSتحت اين فرض هر دو روش 

SLS3   2ناسازگار است. اين آزمون داراي توزيع آماره

 

)کاي دو( با درجه آزادي برابر با تعداد ضرايب تخمینی 

گردد است. آماره آزمون به صورت زير محاسبه می

(Green, 1954). 

(5) 
2 3 2 3 2 3

ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆˆ ˆ( ) (cov[ ] [ ])( )
T

sls sls sls sls sls sls
m cov        
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سريالی از  بستگیهمهمچنین به منظور بررسی خود

يا همان آزمون  LM بستگیهمآزمون خود

هاي الگو استفاده ماندپسسريالی  بستگیهمخود

هاي الگو ماندپس بستگیهمشود. عدم وجود خودمی

يکی از فروض کالسیک است. اما اگر رگرسیون داراي 

ارتی در طرف راست باشد، يا به عب بستگیهممشکل خود

معادله متغیر وابسته تأخیري وجود داشته باشد، از اين 

شود. فرض صفر اين است که مشکل آزمون استفاده می

)وجود ندارد ) بستگیهمخود , ) 0
i j

Cov U U   .)

ساده ترين تفسیر آماره آزمون از اين رگرسیون 

ین ضريب تعی 2R اندازه نمونه و T است که 2TR کمکی،

اگر مقدار اين آماره از مقدار  Fبا توجه به آماره  هستند.

توان درصد( بیشتر باشد، فرض صفر را نمی 5بحرانی )

 ,Baltagiشود )پذيرفت و در غیر اين صورت رد نمی

2005.) 

بر اساس مطالعات پیشین و با توجه به ساختار 

، ارزش افزودهمعادالت و شرايط اقتصادي ايران، براي 

گذاري بخش کشاورزي، ، واردات و سرمايهصادرات

در نظر گرفته شد. در اين  زمانهمسیستم معادالت 

هاي حمايت از پژوهش پس از محاسبه میزان و شاخص

کشاورزي، به بررسی و  کننده بخشتولیدکننده و مصرف

بر هر يک از  اثرگذارهاي و متغیر هاعاملشناسايی 

ارزش گذاري و هاي صادرات، واردات، سرمايهمتغیر

سپس به  ؛شودبخش کشاورزي پرداخته می افزوده

برآورد الگوهاي مناسب براي اين چهار متغیر مهم بخش 

بخش  ارزش افزودهگردد. الگوهاي کشاورزي اقدام می

کشاورزي، تشکیل سرمايه بخش کشاورزي، صادرات و 

کشاورزي هر يک داراي فرم تبعی  هايفرآوردهواردات 

با  از بررسی و مطالعه و پس اشندبخاص خود می

هاي زير برآورد خواهند گرديد. الزم به ذکر است پارامتر

 هاينظريهکه الگوهاي مورد نظر پس از بررسی منابع و 

و  خطیهماقتصادي و پس از رفع مشکالت 

هاي خوبی برازش، تصريح و بررسی آماره بستگیهمخود

 گرديدند. 

 

 

(6) 
 

  

  

  

,  , , I , ,

, VA,  PEXPP,  PSE,  KAGR,  CM, EXPG 1

,  PIMPP,  CSE,  LTT,  CM 1 ,

R, INF, 1 , L KL, , , , , DDEV

VA f CSE PSE KLAB MPG EXPG VAL

EXPG f DEXCH

IMPG f EXCH DOIL

KAGR f EXPG PSE CSE DOIL VA



 

 

 

 

 

به ترتیب  EXPGLو  EXPG، 6که در معادله رابطه 

در همان سال و با يک سال  صادرات بخش کشاورزي

متغیر مجازي تغییر نظام نرخ ارز شناور،  DEXCHوقفه، 

VAL  وVA بخش کشاورزي در همان  ارزش افزوده

نسبت شاخص قیمت  PEXPPسال و با يک سال وقفه، 

مت کاالهاي داخلی، کاالهاي صادراتی به شاخص قی

PSE  ،حمايت از تولیدکننده KAGR  تشکیل سرمايه

مصرف CM(-1) و  CMناخالص بخش کشاورزي، 

بخش کشاورزي در همان سال و با يک سال  هايفرآورده

 EXCHکشاورزي ،  هايفرآوردهواردات  IMPGوقفه، 

نسبت شاخص قیمت کاالهاي  PIMPPنرخ ارز رسمی، 

حمايت  CSEکاالهاي داخلی، وارداتی به شاخص قیمت 

آزادسازي  LTTکنندگان بخش کشاورزي، از مصرف

نرخ  Rدرآمد نفتی،  DOILتجاري در بخش کشاورزي، 

وقفه نسبت تشکیل  LKLتورم،  INFسود تسهیالت، 

سرمايه ناخالص بخش کشاورزي به سطح زير کشت، 

DDEV هاي توسعه و متغیر مجازي برنامهKLAB 

کار شاغل در ناخالص به نیروينسبت تشکیل سرمايه 

ها و باشند. الزم به ذکر است که دادهبخش کشاورزي می

اطالعات مورد نیاز از منابع اطالعاتی بانک مرکزي 

جمهوري اسالمی ايران، مرکز آمار ايران، سازمان جهاد 

به قیمت  1360-1394کشاورزي و سازمان فائو در دوره 

 ند. استخراج گرديد 1383ثابت سال پايه 

 

 نتایج و بحث

ی سیستم معادالت زمانهمبه منظور بررسی وضعیت 

مورد بررسی از آزمون هاسمن استفاده گرديد. پس از 

برآورد الگوهاي الزم، نتايج نشان داد که معادالت با هم 
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توان سیستم معادالت را با . در نتیجه میهستند زمانهم

تخمین  ،زمانهمهاي برآورد معادالت استفاده از روش

 نمود. 

به منظور بررسی اعتبار متغیرهاي ابزاري، آزمون 

افزوده و  سارگان براي معادالت صادرات، واردات، ارزش

 ناخالص در بخش کشاورزي انجام گرديد. تشکیل سرمايه

ه ادلنتايج نشان داد که متغیرهاي ابزاري در هر چهار مع

 بستگیهمبا اجزاء اخالل و  بستگیهمداراي شرايط عدم 

يعنی از اعتبار  ؛با متغیرهاي توضیحی را دارند

 برخوردارند.

 به منظور بررسی تورش تصريح الگوي و مقايسه بهتر

و  کارآيیاز لحاظ  2SLSو  3SLSهاي بودن روش

سازگاري اين آزمون به نحوي که در فصل سوم گفته 

ر شد، مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به اينکه مقدا

باشد و از می 34با درجه آزادي  81/24اي دو ي کآماره

( بیشتر است، 90/20درصد ) 5مقدار بحرانی در سطح 

و سازگاري بیشتري برخوردار  کارآيیاز  3SLSروش 

 است.

بیانگر عدم وجود اين  بستگیهمنتايج آزمون خود

مشکالت کالسیک در الگوهاي برآورد شده است. 

هاي شود آمارهديده می 2و 1که در جدول  طورهمان

در تک  بستگیهممحاسبه شده بیانگر عدم وجود خود

 تک الگوها و سیستم معادالت است. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LM بستگیهم. نتايج آزمون خود1جدول 

 الگوها
 Fمقدار آماره 

 LMآزمون 

مقادير آماره 

 LMاحتمال 

 112/0 11/24 صادارت

 332/0 92/29 واردات

 341/0 89/28 ارزش افزوده

تشکیل 

 سرمايه ناخالص
46/31 201/0 

 هاي پژوهشمأخذ: يافته
 

 Overall)کل سیستم  بستگیهم. نتايج آزمون خود2جدول 

System Autocorrelation Tests) 

احتمال آماره احتمال آماره 

((PPRROOBB..))  
آماره آماره 

  محاسباتیمحاسباتی
  آزمونآزمون

485485//00  493493//00  BBrreeuusscchh--

PPaaggaann  LLMM  TTeesstt  

480480//00  494494//00  LLiikkeelliihhoooodd  

RRaattiioo  LLRR  TTeesstt  

 هاي پژوهش: يافتهمأخذ

شود، به ديده می (4)و ( 3)که در جدول  طورهمان

ی در الگوها و سیستم سانهممنظور بررسی واريانس نا

ه هاي زير انجام گرفتند که با توجه بمعادالت، آزمون

گردد ، مشاهده میآنهامقادير محاسباتی و آماره احتمال 

انس که تک تک الگوها و سیستم معادالت داراي واري

 .هستند سانهم

 
 ی پارکسانهم. نتايج آزمون واريانس نا3جدول 

 الگوها
 Fمقدار آماره 

 آزمون پارک

مقادير آماره 

 احتمال پارک

 142/0 826/1 صادارت

 395/0 114/1 واردات

 228/0 735/2 ارزش افزوده

تشکیل سرمايه 

 ناخالص
613/5 328/0 

 هاي پژوهش.مأخذ: يافته

 
 (Overall System Heteroscedasticity Tests)ی کل سیستم سانهمج آزمون واريانس نا.  نتاي4جدول 

  ((..PPRROOBBاحتمال آماره )احتمال آماره )  آماره محاسباتیآماره محاسباتی  آزمونآزمون

BBrreeuusscchh--PPaaggaann  LLMM  TTeesstt  506506//00  496496//00  

LLiikkeelliihhoooodd  RRaattiioo  LLRR  TTeesstt  507507//00  498498//00  

 هاي پژوهش.مأخذ: يافته
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ي مدل برآورد هاماندپسهمچنین فرض نرمال بودن 

 ين منظور از روشه اشده مورد بررسی قرار گیرد. ب

. است JBاستفاده می شود که بر مبناي آماره 1چولسکی

 130/12فوق در حالت کلی،  براساس نتايج، مقدار آماره

فرض  ،و در نتیجه نیستدار برآورد شده است که معنی

الگوهاي برآورد شده  ماندپسصفر نرمال بودن جمالت 

داري و سطوح شود. به همین دلیل نتايج معنیيید میتا

احتمال پارامترهاي برآورد شده در الگوها قابل قبول و 

 باشد. اعتماد می

وجود  به منظور بررسی ايستايی الگوها و ردّ 

 ADFرگرسیون جعلی، اجزاء اخالل با استفاده از آماره 
                                                                                  
1. Cholesky of Covariance (Lutkepohl)  

اء مورد آزمون قرار گرفتند که نتايج نشان داد اجز PPو 

 . هستنداخالل همه الگوهاي برآورد شده، داراي مانايی 

ضريب تعیین  هايبراي بررسی نکويی برازش از آماره

که  طورهمانمخصوص سیستم معادالت استفاده گرديد. 

ها خوبی برازش و قدرت شود، آمارهديده می 5در جدول 

دهند. همچنین توضیح دهندگی باالي الگو را نشان می

داري کلی رگرسیون، حصول اطمینان از معنیبه منظور 

و کاي دو  Fداري هاي الگو، از آزمون معنیضريب تعیین

هاي نکويی داري آمارهاستفاده گرديد که بیانگر معنی

موجود بین برخی از  خطیهمباشد. همچنین برازش می

متغیرها نیز بررسی قبل از تصريح و برآورد برطرف 

 گرديد.

 

 هاي نکويی برازش سیستم معادالتآماره .  نتايج5جدول 
 مقدار احتمال آماره آماره کاي دو مقدار احتمال آماره Fآماره 2R Adjust 2Rمقدار  نام آماره

Mcleroy 987/0 973/0 207/4 000/0 034/121 000/0 

Judge 981/0 971/0 314/144 000/0 946/51 000/0 

Berndt 987/0 980/0 110/198 000/0 231/56 000/0 

 هاي پژوهش.مأخذ: يافته
 

به منظور بررسی وضعیت الگوهاي مورد بررسی از 

لحاظ مسئله تشخیص )شناسايی )تشخیص( معادالت 

اي، اي و شرط درجهفرم ساختاري(، از روش شرط رتبه

ها روشو که در قسمت مواد  شوداي استفاده میگونهبه

د گوهاي مورلنتايج نشان داد که همه ا .توضیح داده شد

و از روش حداقل مربعات  بررسی بیش از حد مشخص

 هستند.اي الگوها قابل برآورد سه مرحله

 هاينظريههاي انجام شده و پس از بررسی پژوهش

، تشکیل ارزش افزودهبر  اثرگذارمتغیرهاي  ،اقتصادي

سرمايه ناخالص، صادرات و واردات بخش کشاورزي 

ي تشخیصی و مورد نیاز هاآزمون گاه،؛ آنشناسايی شد

سپس به  و گردندئه میاانجام گرديد که در ادامه ار

 برآورد الگوها پرداخته شد. 

 

 (1383بخش کشاورزي )به قیمت ثابت سال  ارزش افزوده.  نتايج الگوي 6جدول 
 کشش در میانگین آماره احتمال tآماره  انحراف معیار مقدار پارامتر متغیر

کار در بخش  به نیروي لگاريتم نسبت سرمايه

 کشاورزي
*111/0 065/0 702/1 006/0 032/0 

 -046/0 013/0 491/2 008/0 021/0*** کننده حمايت از تولید

 081/0 008/0 757/2 003/0 008/0*** کنندهحمايت از مصرف

 -195/0 000/0 -148/4 029/0 -120/0*** واردات بخش کشاورزي

 206/0 000/0 894/5 026/0 156/0*** صادرات بخش کشاورزي

سال افزوده بخش کشاورزي با يک  ارزش

 وقفه
***488/0 064/0 596/7 000/0 466/0 

 - 000/0 366/8 041/0 347/0*** عرض از مبدأ

 79/1 آماره دوربین واتسون 94/0ضريب تعیین تعديل شده  95/0 ضريب تعیین

 (.درصد هستند 1و  5، 10داري در سطح یانگر معنیهاي پژوهش )*، ** و *** به ترتیب بمأخذ: يافته
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 بخش ارزش افزوده بر مؤثر هايعاملالگوي 

متغیرهاي  .نشان داده شده است 6کشاورزي در جدول 

نسبت سرمايه به نیروي کار شاغل در بخش کشاورزي، 

کننده، حمايت از تولیدکننده، متغیر حمايت از مصرف

بخش  ارزش افزودهقفه صادرات بخش کشاورزي و و

دار و متغیر واردات کشاورزي اثر مثبت و معنی

ارزش دار بر کشاورزي اثر منفی و معنی هايفرآورده

اند. ضريب متغیرهاي بخش کشاورزي داشته افزوده

 032/0آن  و کشش 111/0کار نسبت سرمايه به نیروي

که در اثر افزايش يک معنی اين بهبرآورد گرديدند. 

کار، به شرط ثبات دي در نسبت سرمايه به نیرويدرص

 032/0بخش کشاورزي  ارزش افزودهساير شرايط میزان 

يابد يعنی به طور متوسط در طول درصد افزايش می

 3214دوره ارزش افزوده بخش کشاورزي به ترتیب 

مطابق با نتايج اثر متغیر يابد. میلیارد ريال افزايش می

ر در بخش کشاورزي مثبت کانسبت سرمايه به نیروي

 Gholam veisi(2014)  ،Khalediباشد که با نتايج می

& et al(2007)   وShahnooshi(2003)  خوانیهم 

مثبت برآورد  ارزش افزودهدارد. همچنین اثر صادرات بر 

بقت دارد. البته مطا Korakinezhad(2008) گرديد که با 

کننده صرفذکر اين مطلب الزم است که اثر حمايت از م

ضريب حمايت از دار نشده است و معنی ارزش افزودهبر 

دار بودن بسیار کوچک تولیدکننده نیز با وجود معنی

ها و که لزوم توجه جدي به مقوله میزان حمايت است

 سازد.را بیش از پیش هويدا می آنهانحوه تخصیص 

 
 (1383قیمت ثابت سال  . نتايج الگوي تشکیل سرمايه ناخالص بخش کشاورزي)به7جدول 

 کشش در میانگین آماره احتمال tآماره  انحراف معیار مقدار پارامتر متغیر

 -142/0 050/0 -962/1 060/0 -119/0** نرخ سود تسهیالت

 -079/0 029/0 -177/2 013/0 -029/0** نرخ تورم

 -100/0 002/0 102/3 004/0 014/0*** حمايت از تولیدکننده

 106/0 156/0 419/1 047/0 066/0 کنندهحمايت از مصرف

صادرات بخش کشاورزي با يک 

 سال وقفه
021/0 021/0 012/1 311/0 030/0 

 326/0 011/0 535/2 113/0 286/0*** ارزش افزوده بخش کشاورزي

وقفه نسبت تشکیل سرمايه ناخالص 

 به سطح زيرکشت
***426/0 056/0 584/7 000/0 207/2 

 039/0 076/0 774/1 021/0 370/0* درآمدهاي نفتی

 - 000/0 334/4 025/0 109/0*** متغیر مجازي برنامه هاي توسعه

 - 000/0 -377/5 196/0 -054/1*** عرض از مبدأ

 05/2 آماره دوربین واتسون 97/0ضريب تعیین تعديل شده  98/0 ضريب تعیین

 (.هستنددرصد  1و  5، 10داري در سطح هاي پژوهش )*، ** و *** به ترتیب بیانگر معنیمأخذ: يافته

 

نتايج حاصل از برآورد الگوي تشکیل سرمايه ناخالص 

ارائه گرديده است.  7بخش کشاورزي در جدول 

گردد، متغیرهاي نرخ سود و مشاهده میکه  طورهمان

دار و متغیرهاي حمايت از تورم اثر منفی و معنی

بت بخش کشاورزي، نس ارزش افزودهتولیدکننده، 

تشکیل سرمايه ناخالص بخش کشاورزي به سطح 

زيرکشت با يک سال وقفه، درآمدهاي نفتی و متغیر 

دار و هاي توسعه اثر مثبت و معنیموهومی برنامه

کننده و صادرات بخش متغیرهاي حمايت از مصرف

سال وقفه بر تشکیل سرمايه ناخالص کشاورزي با يک

ر دارند. ضريب دابخش کشاورزي اثر مثبت اما غیرمعنی

بخش  ارزش افزودهمتغیرهاي نرخ سود تسهیالت و 

برآورد گرديدند.  286/0و  -119/0کشاورزي به ترتیب 

هاي محاسبه شده، براي متغیرهاي نرخ سود و کشش

و  -142/0بخش کشاورزي، به ترتیب  ارزش افزوده

که در اثر معنی اين بهدرصد محاسبه گرديدند.  326/0

صدي در نرخ سود تسهیالت و ارزش افزايش يک در

افزوده و به شرط ثبات ساير شرايط به ترتیب باعث 
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در تشکیل  326/0درصدي و افزايش  142/0کاهش 

سرمايه ناخالص بخش کشاورزي در طول دوره خواهد 

شد، در واقع با افزايش يک درصدي اين دو متغیر به 

ترتیب به طور متوسط در طول دوره میزان تشکیل 

میلیارد ريال  4123میلیارد ريال کاهش و  138ه سرماي

که گفته شد عالمت متغیر  طورهمانيابد. افزايش می

به نرخ سود تسهیالت و تورم بر تشکیل سرمايه منفی 

،  Shakeri & Mosavi(2003)آمد که با مطالعات  دست

(2003)Mehregan & Yavari  ،Ghilam 

veisi(2014)  ،Misati & et al (2010)  ،

(2006)Gaskari & et al   (2004)وFaramarzpoor 

& Sameti  همچنین اثر متغیر درآمد منطبق است .

نفتی بر تشکیل سرمايه ناخالص بخش کشاورزي مثبت 

،  Shahnooshi(2003) برآورد گرديد که با مطالعه

Shakeri & Mosavi (2003و )(2003) Mehregan 

& Yavari  صادرات  مطابقت دارد. همچنین متغیر

که با  است بر تشکیل سرمايهداراي اثر مثبت 

(2006)Gaskari & et al  دارد. وقفه نسبت  خوانیهم

تشکیل سرمايه ناخالص به سطح زيرکشت اثر مثبتی بر 

 نظريهتشکیل سرمايه در دوره جاري داشته است که با 

 & Shakeri(2003)گذاري و اصل شتاب سرمايه

Mosavi  نیز  ارزش افزودهچنین اثر مطابقت دارد. هم

مثبت ارزيابی گرديد که با مطالعه 

(2003)Shahnooshi   وShakeri & 

Mosavi(2003)  دارد. خوانیهم 

 
 (1383.  نتايج الگوي صادرات بخش کشاورزي)به قیمت ثابت سال 8جدول 

 کشش در میانگین آماره احتمال tآماره  انحراف معیار مقدار پارامتر متغیر

شاخص قیمت کاالهاي نسبت 

 صادراتی به کاالي داخلی
*226/0 137/0 655/1 098/0 171/0 

 084/0 066/0 839/1 000/0 001/0* کننده حمايت از تولید

تشکیل سرمايه ناخالص بخش 

 کشاورزي
***592/0 221/0 681/2 007/0 392/0 

 257/3 000/0 180/10 423/0 316/4*** افزوده بخش کشاورزي ارزش

 -852/1 000/0 -251/8 301/0 -487/2*** هاي کشاورزيف فرآوردهمصر

 - 044/0 018/2 103/0 209/0** متغیر موهومی تغییر نظام نرخ ارز

 250/0 000/0 563/3 075/0 268/0*** صادرات با يک سال وقفه

 - 000/0 -666/4 327/0 -528/1*** عرض از مبدأ

 95/0 ضريب تعیین تعديل شده 96/0 ضريب تعیین
آماره دوربین 

 واتسون
05/2 

 (.هستنددرصد  1و  5، 10داري در سطح هاي پژوهش )*، ** و *** به ترتیب بیانگر معنی مأخذ: يافته

 

شود متغیرهاي ديده می 8که در جدول  طورهمان

نسبت شاخص قیمت کاالهاي صادراتی به قیمت داخلی، 

مايه متغیر موهومی تغییر نظام نرخ ارز، تشکیل سر

بخش کشاورزي، وقفه صادرات  ارزش افزودهناخالص، 

بخش کشاورزي و متغیر حمايت از تولیدکننده اثر مثبت 

 هايفرآوردهاند. همچنین متغیر مصرف دار داشتهو معنی

است. ضريب متغیرهاي نسبت کشاورزي اثر منفی داشته

هاي قیمت کاالهاي صادراتی به قیمت داخلی و شاخص

و  326/0ا يک سال وقفه به ترتیب مصرف داخلی ب

هاي برآورد گرديدند. همچنین میزان کشش -487/2

محاسبه شده صادرات بخش کشاورزي، نسبت به 

هاي قیمت کاالهاي صادراتی متغیرهاي نسبت شاخص

به قیمت داخلی و مصرف داخلی با يک سال وقفه به 

معنی  اين بهمحاسبه شدند و  -852/1و  171/0ترتیب 

درصدي در میزان نسبت که در اثر افزايش يکاست 

هاي قیمت کاالهاي صادراتی به قیمت داخلی و شاخص

مصرف داخلی با ثابت بودن ساير شرايط، به طور متوسط 

دالر  162234 در طول دوره صادرات بخش کشاورزي

درصد(  افزايش و   171/0میلیون دالر ) 162/0معادل 

 852/1ن دالر )میلیو 936/1دالر معادل  1936636
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اثر متغیر نسبت شاخص قیمت يابد. درصد( کاهش می

کاالهاي صادراتی به کاالهاي داخلی مثبت برآورد گرديد 

  Hosseini & Homayonpoor(2012)که با نتايج 

مطابقت دارد. قابل ذکر است که اثر متغیر مجازي تغییر 

 است نظام نرخ ارز از ثابت به شناور مديريت شده مثبت

  Hosseini & Homayonpoor(2012)با که 

بخش  ارزش افزودهدارد. همچنین اثر  خوانیهم

کشاورزي بر صادرات مثبت برآورد گرديد که با 

Hosseini & Homayonpoor(2012)   و

Shahnooshi(2003)  اثر تشکیل سرمايه منطبق است .

ناخالص بخش کشاورزي بر صادرات مثبت بوده و با 

 Saikia & Goswami(2012)  ،Marwan & etنتايج 

al(2014)  مطابقت دارد. مصرف بر صادرات اثر منفی

. خوان استهم Shahnooshi (2003)دارد و با نتايج 

همچنین بايد متذکر شد که اثر سیاست حمايت از 

دار بودن، اثر بسیار تولیدکننده بر صادرات با وجود معنی

ا را ضروري هريزان به حمايتکمی دارد که توجه برنامه

 دهد.نشان می

 
 (1383)به قیمت ثابت سال  . نتايج الگوي واردات بخش کشاورزي9جدول 

 کشش در میانگین آماره احتمال tآماره  انحراف معیار مقدار پارامتر متغیر

نسبت  شاخص قیمت کاالهاي وارداتی به 

 قیمت کاالهاي کشاورزي داخلی
***119/1- 284/0 936/3- 000/0 517/0- 

 137/0 324/0 986/0 129/0 128/0 کننده حمايت از مصرف

 -251/0 067/0 -183/1 085/0 -157/0* نرخ ارز

 486/0 000/0 220/11 077/0 870/0*** درآمدهاي نفتی

 489/0 229/0 203/1 616/0 741/0 لگاريتم آزادسازي تجاري

سال هاي کشاورزي با يکمصرف فرآورده

 وقفه
**525/0 206/0 544/2 011/0 331/0 

 - 004/0 906/2 614/0 785/1*** عرض از مبدأ

 94/1 آماره دوربین واتسون 87/0ضريب تعیین تعديل شده  87/0 ضريب تعیین

 درصد می باشند(. 1و  5، 10داري در سطح )*، ** و *** به ترتیب بیانگر معنیهاي پژوهش مأخذ: يافته

 

ت بخش نتايج مربوط به برآورد الگوي واردا

که  طورهمانشود. ديده می 9کشاورزي در جدول 

گردد متغیرهاي نسبت شاخص قیمت مشاهده می

کاالهاي وارداتی به کاالهاي داخلی کشاورزي و نرخ ارز  

که اند. در حالیدار بر واردات داشتهاثر منفی و معنی

کشاورزي و درآمد نفتی  هايفرآوردهمتغیرهاي مصرف 

ار و متغیرهاي آزادسازي تجاري و داثر مثبت و معنی

دار از کننده اثر مثبت و غیر معنیحمايت از مصرف

اند. ضريب متغیرهاي نسبت لحاظ آماري داشته

هاي قیمت کاالهاي وارداتی و درآمد نفتی به شاخص

برآورد گرديدند. همچنین  870/0و  -119/1ترتیب 

هاي محاسبه شده براي واردات بخش میزان کشش

هاي قیمت ي، نسبت به متغیرهاي نسبت شاخصکشاورز

کشاورزي  هايفرآوردهکاالهاي وارداتی به قیمت داخلی 

محاسبه  486/0و  -517/0و درآمد نفتی به ترتیب 

معنی است که در اثر افزايش يک  اين بهشدند و 

هاي قیمت کاالهاي درصدي در میزان نسبت شاخص

ه شرط ثبات وارداتی به قیمت داخلی و درآمد نفتی ب

ساير شرايط، به طور متوسط در طول دوره واردات بخش 

میلیون دالر  635/1دالر معادل  1635765 ي،کشاورز

میلیون دالر  389/1دالر معادل  1389167کاهش و  

يابد. ضريب و کشش متغیر حمايت از افزايش می

برآورد شدند و بیانگر  137/0و  128/0کننده مصرف

ون دالري واردات به ازاي يک میلی 76/151افزايش 

. مطابق استکننده درصدي در افزايش حمايت از مصرف

شود که اثر ، ديده می5-4با نتايج ارائه شده در جدول 

متغیر نسبت شاخص قیمت کاالهاي وارداتی به کاالهاي 

 & Dadgar( 2010)باشد و با مطالعات داخلی منفی می

Nazari   (2003)وShahnooshi   دارد.  مطابقت

همچنین اثر متغیر نرخ ارز بر واردات منفی ارزيابی 

 Mehrabi & Zamani (2012)گرديد که با نتايج 

دارد. متغیر درآمد نفتی بر واردات اثر مثبت خوانی هم
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 و  Shahnooshi(2003) داشته و با مطالعات

(2010)Dadgar & Nazari  دارد. آزاد سازي  خوانیهم

گردد. اثر مصرف دات میتجاري باعث افزايش وار

اند کشاورزي بر واردات مثبت برآورد گرديده هايفرآورده

مطابقت دارند و   Shahnooshi(2003)که با مطالعه 

انتظارات مصرفی در ايران در دوره  نظريه تأيیدبیانگر 

کننده . همچنین اثر حمايت از مصرفاستمورد مطالعه 

ه اين سیاست از که توجه ب استدار غیرمعنی ،بر واردات

 دهد. را ضروري جلوه می سیاستگذارانسوي مسئوالن و 

 

 گيري و پيشنهادهانتيجه

اهمیت رشد  به توجه کوشش شد با اين پژوهش در

بخش کشاورزي و جايگاه اين بخش در اقتصاد ايران، 

بخش کشاورزي، بر  ارزش افزودهمؤثر بر  هايعامل

شاورزي عالوه صادرات، واردات و تشکیل سرمايه بخش ک

ي حمايت از تولیدکنندگان و حمايت از هاسیاستبر 

 کنندگان مورد تجزيه و تحلیل قرار گیرند. مصرف

 ارزش افزوده بر مؤثر هايعاملنتايج برآورد الگوي 

نشان داد که متغیرهاي نسبت سرمايه  کشاورزي بخش

کار، حمايت از تولیدکننده، متغیر حمايت از به نیروي

کشاورزي، وقفه  هايفرآوردهه، صادرات کنندمصرف

بخش  ارزش افزودهارزش افزوده بخش کشاورزي بر 

، 008/0، 021/0، 111/0به ترتیب با ضرايب  کشاورزي

دار داشتند. همچنین اثر مثبت و معنی 488/0، 156/0

دار و منفی بر اثر معنی -120/0متغیر واردات با ضريب 

 ارزش افزوده بخش کشاورزي دارد.

نتايج حاصل از برآورد الگوي تشکیل سرمايه ناخالص 

بخش کشاورزي نشان داد که متغیرهاي نرخ سود و تورم 

اثر منفی و   -029/0و  -119/0به ترتیب با ضرايب 

ارزش دار و متغیرهاي حمايت از تولیدکننده، معنی

بخش کشاورزي، نسبت تشکیل سرمايه ناخالص  افزوده

ت با يک سال وقفه، بخش کشاورزي به سطح زيرکش

هاي توسعه به درآمدهاي نفتی و متغیر موهومی برنامه

، 037/0، 426/0، 286/0، 014/0ترتیب با ضرايب 

دار و متغیرهاي حمايت از اثر مثبت و معنی 109/0

سال وقفه کننده و صادرات بخش کشاورزي با يکمصرف

اثر مثبت اما غیر  021/0و  066/0به ترتیب با ضرايب 

دار بر تشکیل سرمايه ناخالص بخش کشاورزي معنی

 دارند.

کشاورزي،  هايفرآوردههمچنین در الگوي صادرات 

متغیرهاي نسبت شاخص قیمت کاالهاي صادراتی به 

قیمت داخلی، متغیر موهومی تغییر نظام نرخ ارز، 

بخش کشاورزي،  ارزش افزودهتشکیل سرمايه ناخالص، 

از تولیدکننده  وقفه صادرات بخش کشاورزي و حمايت

، 316/4، 592/0، 209/0، 226/0به ترتیب با ضرايب 

دار دارند. همچنین اثر مثبت و معنی 001/0و  268/0

 -487/2کشاورزي با ضريب  هايفرآوردهمتغیر مصرف 

 دار دارد.اثر منفی و معنی

سرانجام نتايج مربوط به برآورد الگوي واردات بخش 

نسبت شاخص قیمت  کشاورزي نشان داد که متغیرهاي

کاالهاي وارداتی به کاالهاي داخلی کشاورزي و نرخ ارز 

اثر منفی و  -157/0و  -119/1با ترتیب با ضرايب 

که متغیرهاي مصرف دار بر واردات دارند. در حالیمعنی

و  525/0کشاورزي و درآمد نفتی به ترتیب  هايفرآورده

زي دار و متغیرهاي آزادسااثر مثبت و معنی 870/0

کننده اثر مثبت و غیر تجاري و حمايت از مصرف

 اند.دار از لحاظ آماري داشتهمعنی

با توجه به الگوهاي برآورد شده و ضرايب برآوردي، 

ي حمايتی بر رشد بخش هاسیاستالزم به ذکر است که 

الزم را داشته باشند و  کارآيیاند کشاورزي نتوانسته

را به میزان و نحوه  سیاستگذارانريزان و توجه برنامه

، مطابق با نیازها و وضعیت هاسیاستتخصیص اين 

بخش کشاورزي و بازارهاي جهانی بیش از پیش ضروري 

 دهد.جلوه می

ي منفی تورم بر روند اثرگذاربا توجه به 

گذاري در بخش کشاورزي و ايجاد نااطمینانی در سرمايه

هاي بخش کشاورزي و هاي حاصل از فعالیتدرآمد

هاي گردد که با حمايتش سودآوري، پیشنهاد میکاه

هاي هاي ارزان قیمت، قیمتهدفمند از جمله ارائه نهاده

تضمینی، خدمات ترويجی، وام ارزان قیمت و حمايت از 

خدمات عمومی، به نوعی به کاهش اثر تورم وارد بر اين 

 بخش کمک نمود.

ي هاسیاستدار مثبت و معنی تأثیربا توجه به 

و  ارزش افزودهی دولت از بخش کشاورزي بر حمايت

گذاري در بخش کشاورزي به نظر می رسد حذف سرمايه
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آثار منفی بر کل بخش کشاورزي  ،هايا کاهش حمايت

شود در راستاي افزايش خواهد داشت و توصیه می

گذاري در بخش کشاورزي نسبت به تولیدات و سرمايه

د مبادرت ي حمايتی بیشتر و هدفمنهاسیاستاعمال 

ريزي دقیق و شود که با برنامهورزيده شود. توصیه می

ها را به سويی هدايت کرد تا اهداف هدفمند، حمايت

اي براي بخش کشاورزي هاي توسعهترسیمی در برنامه

 .تحقق يابد

هاي حمايتی در بخش يکی از موارد مهم در سیاست

کشاورزي که در نهايت منجر به بهبود وضعیت بخش 

هاي کشاورزي رزي در کشور خواهد شد، بیمهکشاو

)يکی از اجزاء حمايت از تولیدکننده( است. بیمه 

ر دترين ساز وکارهاي ايجاد امنیت کشاورزي يکی از مهم

هاي مخاطرههاي انجام شده و مقابله با گذاريسرمايه

هاي بخش را تهديد گذاريفراوانی است که سرمايه

اي ترين ابزار برمهمعامل، اين کند. به بیان ديگر، می

محسوب  مخاطرهتبديل مديريت بحران به مديريت 

کشاورزي به کشاورزان کمک  هايفرآوردهشود. بیمه می

ي ها، بهترين برنامهمخاطرهکند تا به منظور کاهش می

عه ا توسهاي پايدار را به کار ببرند. لذراهبردمديريتی و 

 شاورزي پیشنهادک هايفرآوردهفراگیر و هدفمند بیمه 

 گردد.می

هاي قیمتی دولت در زمینه همچنین حمايت

سیاست قیمت تضمینی )يکی از اجزاء حمايت از 

 و بهینه آن و همچنین هنگامبهتولیدکننده( و تعیین 

ا بندي قیمت خريد آنهو طبقه هافرآورده هنگامبهخريد 

بر اساس کیفیت تولیدي، منجر به تشويق بیشتر 

ر دو همچنین دقت بیشتر  هافرآوردهتولید  کشاورزان در

ذا گردد. لآنها می هايفرآوردهو کیفیت  کارآيیافزايش 

هاي مورد نظر از توجه به تدوين و تخصیص حمايت

 .گرددبخش کشاورزي توصیه می

 ثر ا  بخش کشاورزي افزوده   با توجه به نتايج، ارزش

 هايفرآوردهداري بر تابع صادرات مثبت و معنی

کشاورزي دارد. لذا هر عامل مديريتی، فنی يا طبیعی که 

سبب نقصان در ارزش افزوده بخش کشاورزي گردد، 

کشاورزي را کاهش خواهد داد.  هايفرآوردهصادرات 

بنابراين باتوجه به اثر مثبت اين متغیر و توجه به اين 

هاي نکته که ارزش افزوده بخش کشاورزي طی سال

ه رشدي داشته است پیشنهاد مورد مطالعه روند روب

شود وزارت کشاورزي به عنوان متولی بخش می

کشاورزي با حمايت بیشتر از اين بخش، در راستاي طرح 

هاي کشاورزي، يارانه حذف شده کود و هدفمندي يارانه

هاي کشاورزي هدايت سم را به سمت بهبود زيرساخت

 نمايد. 

بر گذري مثبت درآمدهاي نفتی تأثیربا توجه به 

 کشاورزي بر هايفرآوردهواردات ) و اثر منفی واردات 

ر کشور بايد د سیاستگذارانارزش افزوده(، مسئوالن و 

 شورکدوران رونق درآمدها تدابیري بیانديشند تا اقتصاد 

 به سمت واردات کاالهاي مصرفی سوق پیدا نکند و اين

اي رشد درآمدي بیشتر به سمت واردات کاالهاي سرمايه

طه اي مورد نیاز تولید و صنعت داخل معطوف و واس

اين امر باعث رشد و شکوفايی تولیدات داخلی  .گردد

و اشتغال و کاهش وابستگی به واردات را به  شودمی

 دنبال خواهد داشت. 

با توجه به اثر مثبت آزادسازي تجاري بر واردات )و 

کشاورزي بر ارزش افزوده(  هايفرآوردهاثر منفی واردات 

ي دولت مبنی بر پیوستن به سازمان هاسیاستظر به و ن

تجارت جهانی و حذف موانع تجاري، افزايش کیفیت 

کاالها و خدمات داخلی و متناسب نمودن آن با کیفیت 

جهانی و جلب رضايت مشتريان به همراه فرهنگ سازي 

دهی الگوي مصرف به سمت کاالهاي داخلی، و جهت

کاالهاي  ويژهبه ،واردات بسزايی در کاهش تأثیرتواند می

موجب بهبود تولید  ها. اين اقداممصرفی داشته باشد

 گردد.داخلی و حتی بهبود وضعیت صادرات می
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