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 مقدمه
 به نوین اقتصاد در رشد عامل ترین همم آن کاربرد گستردگی و است بنیادی عاملی فناوری و دانش

 و باالتر اقتصادی رشد از کشورهایی امروزه که دهدمی نشان جهانی اقتصاد بررسی. میآید شمار

 بیشتری توجه بردانش کاالهای صادراتو  1بنیاندانش صنایع گسترش به که برخوردارند پایدارتر

 به نیاز بدون تا کندمی فراهم توسعه درحال ایکشوره برای را امکان این بنیاندانش اقتصاد. دارند

 از ساختاری، تغییرات برزمان فرآیند پیمودن به الزام و توسعه سنتی های مرحله سرگذاشتن پشت

 تسریع را خود توسعه فرآیند بنیان،دانش اقتصاد به سرانجام و صنعتی اقتصاد به کشاورزی اقتصاد

 توسعه و اقتصادی همکاریهای سازمان ،1991 سال در(. Danaie fard, 2004) دهند بیشترشتاب

(OECD)2 ،آن و کرده مطرح اقتصادی ادبیات در جدید اصطالحی عنوان به را بنیان دانش اقتصاد 

 نه بنیان دانش اقتصاد در. کرد تعریف دانش از مستقیم استفاده و توزیع تولید، فرآیند عنوان به را

 این مبنای بر. شوند می بر دانش اقتصاد، های بخش همه بلکه باال، های آوری-فن با های بخش تنها

 پیشرفته بسیار فناوری بر مبتنی صنایع محدودی شمار به بستگی تنها بنیان دانش اقتصاد تعریف،

 بر شکلی به( کشاورزی و معدن صنعت،) اقتصادی های فعالیت همه اقتصاد، نوع این در بلکه ندارد،

 و توزیع تولید، بر محور، دانش اقتصاد به سنتی اقتصاد از گذر. (Vahidi, 2002) است متکی دانش

 پیوستگی تردید بی. است استوار جامعه ابعاد همه در اصلی عامل عنوان به دانش از استفاده

 نهادهای جمله از روبناها، و زیربناها بودن فراهم پرتو در دانش کاربرد و توزیع تولید، کارکردهای

 موجبات که است ،)توسعه و تحقیق مؤسسات محور، فناوری های بنگاه اه،دانشگ همانند( دانش

 آورد می فراهم کشاورزی جمله از ها بخش همه در را محور دانش توسعه و اقتصاد تحقق

(Hosseini & Sharifzadeh,2015.) در نوآوری و فناوری پژوهش، های جریان دهی سامان 

 توسعه نوین الگوهای در. است بنیان دانش زیکشاور توسعه الزمه کشاورزی، توسعه جریان

 از و است برخوردار پایدار کشاورزی توسعه و رشد در مهمی جایگاه از آوری فن و دانش کشاورزی،

 یاد بر دانش کشاورزی و فناوری و دانش بر مبتنی کشاورزی علمی، کشاورزی عنوان با الگوها این

 نوآوری و فناوری دانش، مدیریت کشاورزی، بنیان نشدا توسعه از منظور دیگر، عبارت به.  شود می
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 فناوری، و علمی  پرشمار های تجربه از استفاده بر افزون بنیان، دانش کشاورزی. است کشاورزی در

 از عبور برای در این دوران اقتصاد .است فرآیندی دانش و استانداردها داشتن دست در به نیازمند

 انسانی منابع به ءاتکا با در آن که کرده تأکید بنیاندانش یدتول و اقتصاد بر کنونی، هایچالش

 اقتصادی به ثروت ایجاد های عامل ترین اصلی عنوان به نوین های فناوری از استفاده و فرهیخته

 تولید، عوامل باالی وری بهره پایه بر که اقتصادی. کند می توجه رقابتی مزیت خلق و تولید کردن

 آورد، می ارمغان به را کشاورزی پیشرفت و گرفته شکل مدیریت در دانش دکاربر و توزیع کارآمدی

 Maghabl et) است محصول توزیع و تولید فرآیند با علم تولید فرآیند مؤثر ارتباط مستلزم امر این

al.,2016 .)بنیان بر رشد بخش  های اقتصاددانش های اندکی در زمینه تأثیر مؤلفه بررسی

 قرار موردتوجه دانش های مؤلفه از جنبه یک تنها ها، بررسی بیشتر در و گرفته صورت شاورزیک

 توسعه در کشاوری فناورانه نوآوری نظام نقش بررسی به( 1991) همکاران و ماقبل. است گرفته

 تولید، باالی وری بهره پایه بر که اقتصادی که کردند اشاره و پرداختند بنیان دانش کشاورزی

 آورد، می ارمغان به را کشاورزی پیشرفت و گرفته شکل مدیریت در دانش دکاربر و توزیع کارآمدی

 و آبادی شاه. است محصول توزیع و تولید فرآیند با علم تولید فرآیند مؤثر ارتباط مستلزم امر این

 ایران کشاورزی بخش افزوده ارزش رشد در دانش های مؤلفه نقش بررسی به( 1991) بشیری

 دار معنی همچنین، و داخلی توسعه و تحقیق انباشت اندک تأثیر گویای بررسی نتایج. پرداختند

. است بوده کشاوری بخش افزوده ارزش رشد بر خارجی توسعه و تحیق انباشت تأثیر میزان نبودن

 بررسی به گسترده های وقفه با خودتوضیح الگوی از استفاده با( 1991) جاودان و بشرآبادی مهرابی

 که داد نشان نتایج. پردختند ایران کشاورزی بخش در وری بهره و رشد بر توسعه و تحقیق تأثیر

 در تولید های عامل کل وری بهره و رشد بر داری معنی و مثبت تأثیر توسعه، و تحقیق های هزینه

 بنیان دانش اقتصاد های شاخص نقش( 1991) همکاران و بهبودی. دارد ایران کشاورزی بخش

 بازبودن درجه و سرمایه موجودی ارتباطات، و اطالعات زیرساخت نی،انسا منابع و آموزش شامل

. کردند آزمون را تاب شب کرم و گرانشی جستجوی الگوریتم از گیری بابهره تولیدات رشد بر تجاری

 و دانش اقتصاد مثبت اثر شامل پژوهش، های فرضیه در مفروض روابط پژوهش، های یافته مبنای بر

 به ،(1999) وهمکاران میرانی. شد واقع پذیرش مورد اقتصادی داخلی اتتولید رشد در آن ابعاد
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 چارچوب در ایران اقتصاد در تولیدات رشد بر بنیان دانش اقتصاد ابعاد اثرگذاری چگونگی بررسی

 بر. پرداختند 1939-1939 زمانی دوره های¬داده از استفاده با اقتصادی رشد متعارف های-مدل

مثبت اقتصاد دانشی و ابعاد آن در رشد تولیدات داخلی با درنظر  اثر ،پژوهش های-یافته مبنای

(،  با 1991مالئی و میرطالبی ) های اقتصادی موردپذیرش واقع شد.گر تحریمگرفتن متغیر مداخله

وری اطالعات و ارتباطات در ااسناد و مدارک علمی، کاربردهای فنای، استفاده از مطالعه کتابخانه

-. دانش و اطالعات موردنیاز بهره1دند: کربخش کشاورزی را به سه دسته تقسیم توسعه پایدار 

دانش  نتایج نشان دادکشاورزی.  بخشوری اطالعات  در ا. کاربرد فن9. دولت الکترونیک. 2برداران. 

وری ااهمیت بیشتری است و کاربرد فن دارایبرداران و دولت الکترونیک، و اطالعات موردنیاز بهره

-و دامی بزرگ، پیشرو و بیشتر با سرمایه اورزی را بیشتر در واحدهای زراعیکش بخشت در اطالعا

(، در مقاله خود به بررسی ارتباط بین 2112لوی و مکتزوما ) توان یافت.گذاری بخش خصوصی می

توسعه اقتصادی در برخی از کشورهای منتخب آسیایی و اروپایی پرداختند.  بنیان واقتصاد دانش

شان نشان داد کشورهای آلمان در شاخص نوآوری و نیوزیلند در شاخص آموزش دارای بررسی نتایج

ها، روش تحلیل پوششی داده ا استفاده ازای ب(، در مقاله2112) 1تان و هوی امتیاز باالتری هستند.

بنیان به بررسی شکاف دانش و کارآیی نسبی کشورهای انتخابی در انتقال به سمت اقتصاددانش

ها ارزیابی رداختند و عملکرد کشورهای انتخابی را به دو روش نمودار راداری و تحلیل پوششی دادهپ

های مختلف دانش )در (، در قالب تابع کاب داگالس تأثیر جنبه2111چن و دالمن ) .کردند

 ارزیابی 1911-2111کشور را طی دوره زمانی  92بنیان( بر رشد اقتصادی چهارجوب اقتصاد دانش

اند. نتیجه این مطالعه حاکی از آن است که درجه باز بودن اقتصاد و کیفیت نهادی نقش بسیار ردهک

( اثر سرریز تحقیق و توسعه را بر بخش 2119تکوز )کنند. مهمی در افزایش رشد اقتصادی ایفا می

ل شام ؛سرریز تحقیق و توسعه هایسودمندی. نتایج نشان داد که کردکشاورزی آمریکا بررسی 

 هایعاملوری کل های باالتر تولید و رشد بهرههای سریع در یک اقتصاد از طریق سطحنوآوری

-اقتصاددانش زمینهانجام شده در  هایبررسی بیشتر، چه گفته شدآنبا توجه به  .دهدرخ میتولید 

در خصوص رشد اند و یا اینکه بنیان پرداختههای اقتصاددانشبنیان، به بررسی تأثیر برخی از مؤلفه

                                                           
1  Tan & Hooy 
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دین هیچ بررسی و ارزیابی ببخش کشاورزی و با استفاده از روش ارزیابی دانش بانک جهانی تاکنون 

 شکل در بخش کشاورزی صورت نگرفته است.

جا که در قانون برنامه چهارم توسعه رشد بخش کشاورزی در طول برنامه پنجم توسعه در از آن

درصد درنظر  1/3معادل  میانگینطور ساله ایران به 21 اندازچشم هایهدفیابی به راستای دست

های رشد در بخش محرک درستیابی به این هدف بدون درک تردید دستگرفته شده است، بی

پذیر نخواهد بود و همچنین با بنیان است، امکانتوجه به اقتصاددانش ها،نآکشاورزی، که یکی از 

ام شده در زمینه دانش و تأثیر آن بر رشد بخش کشاورزی انج هایبررسی بیشتروجه به اینکه در ت

 گذاری در تحقیق و توسعه،و یا تأثیر سرمایه تنها به یک جنبه آن مانند تأثیر ارتباطات و اطالعات

بنیان بر رشد بخش در زمینه تأثیر اقتصاد دانشبدین شکل تاکنون پرداخته شده است و همچنین 

بنیان تأثیر اقتصاددانشبه ارزیابی بررسی  ایننگرفته است،  لذا در  انجام ارزیابی جامعیکشاورزی، 

کشور  . کشورهای موردنظر شاملشدبر رشد بخش کشاورزی برخی از کشورهای منتخب پرداخته 

)یمن، آذربایجان، عمان،  1انداز جمهوری اسالمی ایرانبرخی از کشورهای حوزه سند چشم ایران و

)به  که هرکدام کره جنوبی، ژاپن و رومانیهند،  چین، ین کشورهایو همچن (، قبرس و مصرترکیه

، انددست آوردهبهبنیان های موفقی در زمینه رشد اقتصاددانشتجربه جز کشورهای یمن و مصر(

بهبود و ارتقای سطح زندگی، کاهش فقر و بیکاری در روند رشد و توسعه،  باتوجه به اینکهباشند. می
                                                           

گذارد. بند سوم این سند، نمایش میکشور برای توسعه را به و راهبردهای بلندمدت هاهدفانداز بیست ساله کشور، سند چشم 1 

که با پیگیری این راهبرد اقتصاد ایران باید طوریطور ضمنی راهبرد اصلی توسعه کشور را توسعه دانش بنیان قرار داده است. بهبه

اقتصاد دانش بنیان تبدیل شود. بند هفت سند یادشده حکایت از آن دارد که ایران در راه رسیدن به  به یک 1111در سال 

ها آن همهسال از  21بنیان باید با کشورهای آسیای جنوب غربی )شامل آسیای غربی و قفقاز( رقابت کند و در مدتاقتصاد دانش

های منطقه منظادر کانون آن قرار دارد و زیربه تقریب  است که ایرانای پیشی گیرد. منظور ازمنطقه آسیای جنوب غربی، منطقه

خلیج فارس) شامل: عربستان، امارات، کویت، قطر، عمان و بحرین و همچنین یمن(، منطقه خاورمیانه کوچک )شامل: عراق، 

کستان، تاجیکستان، سوریه، مصر، ترکیه، قبرس، فلسطین و رژیم غاصب(، منطقه آسیای مرکزی )شامل: ترکمنستان، ازب

 قزاقستان و قرقیزستان(، منطقه قفقاز )شامل: آذربایجان، ارمنستان و گرجستان( و منطقه غربی شبه قاره )شامل: افغانستان و

ها ای با هم در ارتباط هستند و ایران از نظر جغرافیایی در کانون و مرکزثقل آنها به گونهنظامگیرد. این زیرپاکستان( را در برمی

های ملی( و ژئوپلیتیک )نظام های قدرت در منطقه( قرار دارد. این منطقه طی چند قرن گذشته، ازنظر سیاسی )تکوین دولت

 ای بوده است.پیچیده هایدگرگونیشاهد 
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مؤثر بر رشد اقتصاددانش بنیان عنوان شده  هایعاملهای اخیر یکی از سالدر  یابد کهتحقق می

وری با محوریت انگاری علم و فنبنیان، آیندهدر راستای راهبرد اقتصاددانش  است، و همچنین

بخش های  دهیترین صنایع در خلق ارزش افزوده با هدف جهتها و پربازدهوریامؤثرترین فن

این  بررسیمطرح شده در این  پرسشبنابراین،  ،باشدکشور مورد تأکید میاقتصاد و صنایع  مختلف

، باعث افزایش بنیان شدن بخش کشاورزیو دانش بنیاناست که آیا شاخص ترکیبی اقتصاد دانش

  شود یا خیر؟رشد بخش کشاورزی کشورهای مختلف می

ارائه پیشنهادهای تحقیق،  و گیرینتیجه سو سپ نتایج و بحث روش تحقیق،، این بررسیدر ادامه 

 شده است.

 روش تحقیق

اقتصاد   ارزیابی شناسیروشاز  ، 1بنیانترکیبی اقتصاد دانش محاسبه شاخص برای، این یررسیدر 

در واقع این شاخص، یک است.  شده، استفاده شده طراحی 2 جهانی بانک که توسط مؤسسه  دانش

بنیان نشان سوی اقتصاددانشمنطقه را بهشاخص کلی است که سطح کلی توسعه یک کشور یا 

ای از امتیاز نرمال شده عملکرد یک کشور یا منطقه در چهار رکن میدهد و از میانگین ساده

 9 اقتصاد دانش  ارزیابی شناسیروش است. دست آمدهبهبنیان )مؤلفه( مربوط به اقتصاد دانش

(KAM) آماری پایگاه وسیلة به KAM توسط  بعد به 1993 سال از ایران ملهج از کشور 111 برای 

 اقتصاد اصلی طبقه چهار از شده گرفته کار به نماگر 119 مجموعه. است شده تهیه جهانی بانک

 حکومت ، اقتصادی رژیم اقتصادی، عملکرد شاخص نامهای به گروه زیر 3 قالب در محور دانش

 دارای کدام هر که ارتباطات و اتاطالع فناوری جنسیت، کار نیروی آموزش، نوآوری، نظام ، داری

 کردن استاندارد برای. است شده ارایه جهانی بانک اطالعاتی پایگاه در هستند فرعی های شاخه زیر

 رتبه و شده مرتب نماگر خام مقدار مبنای بر کشورها از یک هر آغاز در شده، معرفی نماگر 119

 از مقدار بیشترین دارای که ابدی می اختصاص کشوری به اول رتبه. شود می مشخص کشور هر

 در. شود بندی رتبه نیز کشور ترین پایین اینکه تا کند می پیدا ادامه روند این. باشد مربوطه متغیر

                                                           
1 Knowledge based economic index 
2 World Bank Institute 
3 Knowledge Assessment Methodology 
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 که کشورهایی و شود می داده یکسان رتبة نماگر، یک از برابر مقدار با کشورهای به بندی رتبه این

نرمال  مقدار شوند.می خارج بندیرتبه ندارد، از دوجو یا و نبوده مشخص هاآن برای مربوطه نماگر

 آید:دست میرابطه زیر به مبنایبرای هر کشور بر  N(u)شده نماگر 

𝑁(𝑢) = 10(1 −
𝑁(𝑤)

𝑁(𝑐)
) 

کشورهایی است که در  شمار N(w) دست آمده برای هر متغیر، عیار سنجش بهم uدر آن  که 

تری در آن موردنظر قرار دارند )دارای عملکرد ضعیف تر و یا برابر کشورشاخص موردنظر پایین

 دهای منتشر شدهمستن همهدر  د.نباشمی مورد بررسیکل کشورهای   N(c)و  شاخص هستند(

گیری شاخص ترکیبی عنوان روش اندازهاز روش ارزیابی دانش بانک جهانی، از میانگین ساده به

 .(1992ادی، )عزیزی و مر شده استبنیان استفاده اقتصاددانش

بنیان شامل رژیم نهادی و انگیزش هار رکن اساسی برای اقتصاد دانش(، چ2113بانک جهانی )

تعریف 1و ارتباطی های اطالعاتیزیرساخت و 9نوآورینظام ، 2و منابع انسانی آموزش  ،1اقتصادی

 .کندمی

 متضمن که شودمی شامل را هاییمحرک واقع در که ؛(EIR)و انگیزش اقتصادی نهادی  رژیم .1

بنیان نظام اقتصادی دانش .است کارآفرینی شکوفایی راستای در موجود دانش از استفاده کارآمد

در قیمت باشد، تجارت جهانی آزاد بوده و صنایع داخلی نباید از  ترین میزان نوسانباید دارای کم

رینی در اقتصاد داخلی قوانین حمایتی برخوردار باشند که این امر باعث افزایش رقابت و باعث کارآف

  د.شومی

-اشتراک به ایجاد، قابلیت دیدهآموزش و کردهتحصیل جمعیت ؛(EHRانسانی ) منابع و .آموزش2

کند. در فرآیند توسعه اقتصادی نیروی انسانی می حفظ باالیی سطح در را دانش از و استفاده گذاری

                                                           
1 Institutional regime and economic incentives 
2 Education and human resources 
3 Innovation system 
4 Information and Communication Technology system 

https://monitoreconomy.ir/1396/04/21/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C/
https://monitoreconomy.ir/1396/04/21/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C/
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های ت که از طریق توسعه باثبات زیرساختماهر برای خلق، انتشار و استفاده از دانش مورد نیاز اس

 آید.دست میبهمختلف های سطحآموزشی در 

دیگر  و مشاوران ها،دانشگاه ها،شرکت تواندمی کارآمد نوآور نظام یک ؛(INNنوآوری ) نظام .9

ها آن برای را محلی نیازهای و کند منتقل جهانی رشد حال در دانشی نظام درون به را هاسازمان

 .کند ارائه فناورانه هایحلراه مختلف ها و تنگناهایچالش با رویارویی در همچنین و آورد همفرا

 و اطالعاتی زیرساخت به مربوط دسترس قابل و مدرن نظام ؛(ICTاطالعاتی و ارتباطی ) . زیرساخت1

بانک جهانی، ارتباطات مؤثر، انتشار و پردازش اطالعات شود ) گریآسانتواند منجر به ارتباطاتی می

( باثبات پیشرفت ICTوری اطالعات و ارتباطات )اشبکه فن مبنایبنیان بر (. یک اقتصاددانش2112

ش بانک جهانی و مکتزوما ربه استناد به گزا این بررسیکه در  هاهای عمده این مؤلفهشاخصکند.می

 از:انداند عبارتدر نظر گرفته شده(، 2113و همکاران )
 بنیانهای اقتصاددانش( مؤلفه1جدول )

Components of Knowledge-Based Economy 
. رژیم نهادی و انگیزش اقتصادی1  

 GDP average annual growth (%)               رشد اقتصادی         نرخ  

 Regulatory Quality کیفیت مقررات   

 Control of corruption                       کنترل فساد    

 نظام نوآوری .2

Scientific and technical journal 

articles 

 علمیهای مجلههای مقاله

Patent applications, residents 
 ساکنان اختراع، ثبت های درخواست

 وری اطالعات وارتباطات. فنا9

Individuals using the Internet (% of population) 

   کاربران اینترنت

Mobile cellular subscriptions (per 100 people) 

 کاربران تلفن همراه

 . آموزش و توسعه منابع انسانی1

School enrollment, secondary 

(% gross) 

 نام در دوره دوم تحصیلینرخ ثبت

School enrollment, tertiary (% 

gross) 

 نام در دوره سوم تحصیلینرخ ثبت

 

   Source:World Bank                                                                    (.4092منبع: بانک جهانی )
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زا، بخشی از رشد تولید که  مربوط به نیروی کار وسرمایه نیست، به رشد برون هایبر اساس نظری

معروف  "مانده سولو"وری به شود که در ادبیات بهرهتولید نسبت داده می هایعاملوری کل بهره

مانند دانش، سرمایه انسانی و  هاییعاملمانده رشد به زا، جزء باقیرشد درون هایر نظریهاست. د

زا، تجربه و مهارت ناشی از ، با معرفی الگوی رشد درون(1931) رومرشود.  نهادها نسبت داده می

 وری نیروی انسانی دانست. لوکاس)آموزش حین کار( را باعث افزایش بهره ویژهبهآموزش 

، لذا در چارچوب کردجای نیروی کار فیزیکی در تابع تولید جایگزین ، سرمایه انسانی را به(1933)

در اوخر قرن بیستم رشد اقتصادی در چارچوب  آوریعلم و فن هایدگرگونیها و با این نظریه

آن در  بنیان به محور دانش و کاربردبنیان مطرح شد. بر این مبنا اقتصاددانشاستقرار اقتصاددانش

وری و شتاب بنیان زمینه افزایش بهرههای اقتصادی شکل گرفته و با کاربرد اقتصاددانشفعالیت

که به ( 1931)شود، در مدل رشد اقتصادی رومر و لوکاس گرفتن رشد فزاینده اقتصادی فراهم می

ه با باشند، تأثیر و نقش علم و دانش کمطرح می (نئوشومپیتریزا )مدل رشد اقتصادی درون

گر این است که نیروی کار شود. در مدل رومر، تابع تولید بیانواسطه نیروی انسانی وارد مدل می

شود. اگرچه انباره دانش نیز به نوبه خود با انباشت دانش مولدتر شده  و موجب ارتقاء و رشد می

د در اقتصاد است. های موجوگذاری گذشته بنگاهبه تجربه بستگی دارد  که آن نیز تابعی از سرمایه

 سرمایه انسانی  استفاده شده است. جای نیروی کار فیزیکی، ازدر مدل لوکاس، به

 در رشد بخش کشاورزیبنیان اقتصاد دانش تأثیر این بررسی،با توجه به اینکه هدف اصلی 

و بر درنظرگرفتن عوامل تولید سرمایه  افزونباشد، ایران می خب با تأکید بر کشورتمنکشورهای 

زا، در های رشد دروناند، بر طبق مدلنیروی کار که در مدل رشد سولو نیز مورد استفاده قرارگرفته

 شود.تأکید و پرداخته میبنیان های اقتصاددانشبررسی نقش مؤلفه مانده رشد بهتبیین جزء باقی

 وری تولیدافن وآوری،ن و جدید هایایده، 9گروسمن و هلپمن ، 2لوکاس 1،رومر هاینظریه بر استناد با

 شود. حاصل بیشتری تولید سطح ها،نهاده از مشخصی میزان با شودمی سبب و بخشیده بهبود را

که با عنوان دانش و  (2111) چن و دالمن بررسی مبنای،  بر بررسیالگوی مورد استفاده در این 

                                                           
1 Romer 
2 Lucas 
3 Grossman & Helpman 
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ارزیابی برای (، 2111)مدل ریاضی چن و دالمن  باشد.اند، میدهکرتوسعه در بانک جهانی منتشر 

 بنیان بر رشد اقتصادی به شکل زیر است:های اقتصاد دانشچگونگی تأثیر شاخص

�̇� = 𝛼𝐿𝐿 +̇  𝛼𝐾�̇�+𝛽𝐺𝐺+𝛽𝐸𝐸 + +𝛽𝑅𝑅+𝛽𝐼𝐼  
(1) 

وری اطالعات و ارتباطات، نوآوری، آموزش انسانی، و رژیم به ترتیب، مؤلفه فنا G و R، I،Eکه

 دی و انگیزش اقتصادی هستند.نها

بنیان به جای اجزای تشکیل دهنده ان تابع رشد تولید به شکل گذاری شاخص اقتصاددانشبا جای

 باشد:زیر می

�̇� = 𝛼𝐿𝐿 +̇  𝛼𝐾�̇�+𝛼𝑁𝑁 
 باشد:به شکل زیر می این بررسیبنابراین مدل مورد استفاده 

𝑌 = 𝐴(𝐾𝐸𝐼). 𝐾𝛼𝐿𝛽 
Y، دالر( هزار منتخب )ش افزوده بخش کشاورزی کشورهای ارز، L، در بخش کشاورزی  اشتغال

های قیمت میلیون دالر بهمنتخب )موجودی سرمایه کشورهای ، K ،( هزارنفر)منتخب کشورهای 

باشد. بنیان در کشورهای منتخب میاقتصاددانش، شاخص ترکیبی KEI( و 2111 ثابت سال

آماده و همکاران  (، 1991مهرابی بشرآبادی و جاودان ) هایبررسیبر مبنای نتایج  ،همچنین

( متغیر مربوط به میزان مصرف انرژی 1931آرمن و زارع ) و (1933(، بهبودی و همکاران )1933)

 این اطالعات .شدبشکه نفت خام نیز در مدل نهایی درنظر گرفته  هزارتنبخش کشاورزی معادل 

های المللی پول و بانک جهانی، آنکتاد، شاخصمثل صندوق بین المللینهادهای بین  از بررسی

در بازه  ایرانهمچنین بانک مرکزی ، 1)فائو( کشاورزیو بار  سازمان خوار(، WGIحکمرانی جهانی )

 آوری شده است.جمع2113 -2112هایسال

 نتایج و بحث

با استفاده  در آغازبنیان، ترکیبی اقتصاد دانش محاسبه شاخص تر بیان شد برایپیشکه  هگونهمان

را در هریکک از   بررسیبنیان، امتیاز هریک از کشورهای موردمحاسبه شاخص اقتصاد دانش رابطهاز 

                                                           
1 Food and Agricultural Organization 
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های مسکتند  مبنکای دست آورده و در ادامه بکر  بنیان بههای اقتصاد دانشمتغیرهای مربوط به مؤلفه

ا هک یاز متغیرها برای محاسبه مؤلفهبانک جهانی در محاسبه شاخص، از محاسبه میانگین حسابی امت

 .شودمیبنیان استفاده و سپس شاخص ترکیبی اقتصاد دانش

بنیکان مربکوط بکه    (، باالترین امتیاز کسب شده در شاخص ترکیبی اقتصاد دانکش 1باتوجه به شکل )

 39/2باشد، پس از آن کشورکره جنوبی بکا امتیکاز   ( در بین کشورهای منطقه می93/9کشور ژاپن )

یابی آنچه این کشورها را در دستاند. در جایگاه سوم قرار گرفته 91/1ر رتبه دوم و ترکیه با امتیاز د

هکای نوسکازی صکنعتی و    افزایی بین  سیاستبنیان یاری کرده است، هماهنگی و همبه اقتصاددانش

ورهای منتخب شدر بین ک 31/1کشور ایران با امتیاز بینان است. های اقتصاددانشنوآوری و سیاست

 باشد.ترین امتیاز این شاخص مربوط به کشور یمن میدر جایگاه هشتم قرار گرفته و  پایین

 

 7112-7112در طی دوره  بنیان کشورهای منتخبشاخص ترکیبی اقتصاد دانش (1کل )ش
Knowledge Based economy index of selected countries during 1271-7112  

 Source: Research Findings حقیقهای تمنبع: یافته
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میانگین شاخص ترکیبی اقتصاد دانش  1991تا  1932های (، در طی سال2با توجه به شکل )

-ضعیف کشور ایران در شاخص به نسبتعملکرد  گویایافزایش یافته است، که  3به  12/1ن از بنیا

 باشد.بنیان میهای اقتصاددانش

 

 7112-7112در طی دوره  کشور ایران بنیاناقتصاد دانششاخص ترکیبی میانگین ( 7شکل )
The average of knowledge-based economy index of Iran 

 Source: Research Findings های تحقیقمنبع: یافته

 

های زیرساخت قبرس در مؤلفه کشورهای ژاپن و 1993-2113(، در طی دوره2باتوجه به جدول)

رژیم نهادی وانگیزش اقتصادی و نظام های ، کشور ژاپن در مؤلفهتوری اطالعات و ارتباطاافن

نوآوری و کشورهای ژاپن و کره جنوبی در مؤلفه آموزش و توسعه منابع انسانی، دارای باالترین 

در باشد. الترین امتیاز میاکشور ایران  نیزدر مؤلفه نوآوری دارای ب  باشند.میزان این مؤلفه می

 پرداخته شده است.  2و تصادفی 1ثابت هایاثرش ، به بررسی روادامه
  

                                                           
1 Fixed Effects 
2 Random Effects 
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 7112-7112در طی دوره کشورهای منتخب  بینان های اقتصاددانشمؤلفه ( وضعیت7جدول )
Table2.The status of components of Knowledge Based economic in selected countries in 

2008-2017.  
 کشور

Country 

رژیم نهادی وانگیزش 

 ادیاقتص
Institutional regime and 
economic incentive 

 وری اطالعات و ارتباطاتفناهای زیرساخت
Information and Communication 

Technology 

 

 نوآوری
Innovation 

 آموزش
 Education 

 ژاپن    
Japan   

22/2 92/3 12/9 11/3 

 کره جنوبی
Korea 

19/2 23/3 91/2 11/3 

 قبرس
Cyprus 

92/1 92/3 13/2 19/1 

 ترکیه
Turkey 

11/1 3 93/3 91/2 

 عمان
Oman 

23/1 11/3 13/1 13/1 

 هند
India 

23/3 92/1 11/2 99/2 

 ایران
Iran 

91/2 99/9 91/1 32/3 

 یمن
Yemen 

99/2 12/1 12/1 99/1 

 رومانی
Romania 

1 91/1 91/1 13/1 

 چین
China 

11/1 11/9 91/9 19/3 

 مصر
Egypt 

11/1 1 23/1 29/1 

 آذربایجان
Azerbaijan 

33/9 99/1 23/2 23/1 

 Source: Research Findings                                                                        های تحقیقمنبع: یافته         
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 .شود استفاده مختلفی هایآزمون از باید ترکیبی هایداده در شده  استفاده مدل نوع تعیین برای

آزمون باشند. می 9الگرانژ ضریب و آزمون 2هاسمن ، آزمون1لیمر- اف آزمون شامل هاآزمون این

 داری مقطعمعنی آزمون به نیز و  ثابت اثرهای بودن دارمعنی آزمون به که آزمون اینلیمر،  -اف

 آماره .کندمی بررسی ثابت اثرهای الگوی مقابل در را )1 تجمیعی (شده تلفیق الگوی است، معروف

 :است زیر صورتبه غیرمقید مدل و مقید مدل خطای مربعات مجموع لیمر،  برمبنای -اف آزمون

(2) 
𝐹 =

𝑅𝑆𝑆𝑅 − 𝑅𝑆𝑆𝑢𝑅
𝑁 − 1

⁄

𝑅𝑆𝑆𝑈𝑅
𝑁𝑇 − 𝑁 − 𝐾⁄

 

3تصادفی اثرهای مدل تعیین برای :الگرانژ ضریب آزمون
  LMآزمون از تلفیقی مدل مقابل در  

1پاگان- بروش
 استفاده زیر صورتبه تلفیقی برآورد خطای از آماره یمحاسبه برای .شودمی استفاده 

 :شودمی

(9) 
𝐿𝑀 =

𝑁𝑇

2(𝑇 − 1)
[
𝑇2 ∑ 𝑒𝑖0

2̅̅̅̅

∑ ∑ 𝑒𝑖𝑡
2 − 1]

2

≈ 𝜒2 

 

 اثر نوع ینتعی یعنی ترکیبی هایداده مدل نوع تعیین برای آزمون ترینرایج :هاسمن آزمون

 مقدار از آماره محاسباتی مقدار اگر فرضیه آزمون در .است هاسمن آزمون توضیحی، متغیرهای

 و است ناسازگار تصادفی اثرهای روش و سازگار اثرهای ثابت روش باشد، تربزرگ جدول بحرانی

 پایاییبررسی  برای (.Ghorbani & Shayan Mehr,2017) کرد استفاده ثابت اثرهای روش از باید

 .شد( استفاده LLC)2گرسیون کاذب،  از آزمون لوین لین و چاو و جلوگیری از ر بررسیمتغیرهای 
  

                                                           
1 F-Leamer 
2 Hausman test 
3 Lagrange Multiplier 
4 Pooled Regression 
5 Random Effects 
6 Breusch- Pagan LM Test 
7 Levin, Lin and Chu 
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 بررسی( نتایج آزمون ایستایی متغیرهای مورد 3جدول)

Table3.The results of stationary test for logarithm of variables 
 (LLCآماره لوین لین ) متغیر

Levin, Lin and Chu test 

 سطح احتمال
P-Value 

 نتیجه
result 

 لگاریتم ارزش افزوده
Log of value added 

 ایستا در سطح 1112/1 -39/9

 لگاریتم موجودی سرمایه
Log of capital stock 

 در سطح ایستا 1111/1 -39/3

 در بخش کشاورزی لگاریتم مصرف انرژی
Log of energy use in agricultural sector 

 در سطح ایستا 1111/1 -39/3

 در بخش کشاورزی لگاریتم اشتغال

Log of employment in agricultural sector 
 در سطح ایستا 1111/1 -33/3

 بنیانشاخص دانش
Knowledge based economic index 

 در سطح ایستا 1111/1 -39/3

 Source: Research Findings های تحقیقمنبع: یافته

فر مبنی بر وجود ریشه واحد و ناپایی متغیرها، نتایج آزمون ایستایی لوین لین ص یهوجه به فرضبا ت

های در سطح ایستا هستند. در ادامه به بررسی آزمون شده نشان داد که همه متغیرهای بررسی

های وجه به نتایج آزمونبا ت اند.( آورده شده3های ترکیبی پرداخته و نتایج در جدول )تشخیص داده

 پاگان، الگوی اثرهای-ای آزمون بروشثابت، بر مبن بر مبنای آزمون چاو، الگوی اثرهایتشخیصی، 

 شود.تصادفی پذیرفته شده و در نتیجه مدل تجمیعی رد می
 های ترکیبیهای تشخیصی داده( آزمون4جدول ) 

Table (4) diagnostic tests of Panel data 

 آزمون هاسمن
Hausma test 

 LMآزمون 
Lagrange Multiplier Test 

 Fآزمون 
F-Leamer test 

 آماره سطح احتمال آماره سطح احتمال

1111/1  12/21  1111/1  92/911  11/9-  

 Source: Research Findings                                                                                     های تحقیقمنبع: یافته

-ثابت پذیرفته می های ثابت و تصادفی، الگوی اثرهایسمن نشان داد بین الگوی اثرنتایج آزمون ها

 شود.
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 نتایج برآورد مدل اثرهای ثابت برای کشورهای منتخب (5جدول )
Table (5) The results of estimating Fixed effects model for selected countries 

 متغیرها
variables 

 ضرایب
Coefficients 

 ی استانداردخطا
Standard error 

 tآماره
t- test 

 سطح احتمال
P- Value 

 عرض از مبدأ
intercept 

31/13 99/1 32/19 0/000∗∗ 

 موجودی سرمایهلگاریتم 
Log of capital stock 

21/1 119/1 32/2 0/01∗∗ 

 مصرف انرژی در بخش کشاورزی
Log of energy use in agricultural sector 

119/1- 11/1 11/1- 0/087∗ 

 اشتغال در بخش کشاورزی
Log of employment in agricultural sector 

123/1 11/1 21/1 0/08∗ 

 بنیانشاخص ترکیبی اقتصاد دانش
Knowledge based economic index 

911/1 133/1 29/3 0/000∗∗ 

                                        Source: Research finding درصد(. 3و  11طح داری در سهای تحقیق )* و ** به ترتیب معنیمنبع: یافته

دار انرژی معنی متغیربه جز ضریب  ، بررسیمتغیرهای مورد  هایهمه ضریب(، 3بنابر نتایج جدول )

 در بخش کشاورزی کشورهای منتخب،و اشتغال  ا افزایش یک درصدی موجودی سرمایهب هستند.

بنابراین با توجه به  یابد.درصد افزایش می 123/1و   21/1 افزوده این بخش، ب ارزشبه ترتی

توان چنین در بخش کشاورزی، می (123/1) و اشتغال (21/1) های موجودی سرمایهمقایسه کشش

نتیجه گرفت که با افزایش موجودی سرمایه در کشورهای منتخب، ارزش افزوده بیشتری در بخش 

 از استفاده در را بخش این تولیدکنندگان توانایی بیشتر، سرمایهخواهد شد.  کشاورزی ایجاد

 خواهد پی در را عملکرد بهبوددر نتیجه  که دهدمی افزایش تولید فرایند در تولید نوین هایفناوری

 .داشت

)با حرکت اقتصاد ایران به سمت  بنیاندرصدی شاخص ترکیبی اقتصاد دانش1با افزایش  همچنین

طور که از نتایج همان یابد.درصد افزایش می 91/1، رشد بخش کشاورزی بنیان شدن(دانش

بنیان، های موجودی سرمایه و اشتغال و شاخص ترکیبی اقتصاددانشاز بین کششمشخص است 

بنیان و این موضوع اهمیت دانش است (91/1)بنیانبیشترین کشش مربوط به شاخص اقتصاد دانش

اساسی در جهت های کی از اقدامتوان گفت یبنابراین می دهد.نشان می شدن بخش کشاورزی را

بنیان تاثیر دانشهای رصه تولید است که از این رو شرکتتوسعه کشاورزی ورود دانش فنی به ع
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 داخلی توسعه و تحقیق هایفعالیت در گذاریسرمایههمچنین،  .بسزایی در توسعه این بخش دارند

 به دنبال را محصوالت کیفی برتری و کشاورزی نوین ابزارآالت و هاروش عابدا بخش کشاورزی، در

 و نوآوری زمانی که تا و شودمی منجر نوآوری ارتقای به داخلی توسعه و تحقیق دیگر، بیان به دارد.

 و بازدهی نیابد،ء ی ارتقااحرفههای مهارت سطح افزایش و دانش علوم، از استفاده هایآموزش

-)شاه یابدمی کاهش پذیریرقابت توان و ماندمی باقی پایین سطح در سرمایه و کار روینی کارایی

  (.1991آبادی و صفایی، 

 

 گیری و پیشنهادهانتیجه

 بحران و پایه منابع فرسایش غذایی، امنیت و فقر مانند سوم هزاره در کشاورزی بخش های چالش

 لزوم دیگر های بازدارنده بسیاری و تولید های نظام و اقتصاد شدن جهانی و محیطی زیست های

 تولید فرایندهای سازی بهینه و وری بهره کارایی، افزایش جهت در عقالنی راهکارهای اتخاذ

 این در. اند کرده پرهیزناپذیر را محور دانایی کشاورزی توسعه تحقق کالن، مقیاس در و کشاورزی

 بخش رشد همچنین و اقتصادی رشد در بنیان دانش اقتصاد نقش اهمیت به توجه با بررسی،

 به زا درون رشد های مدل قالب در ثابت اثرهای روش از استفاده با مختلف، کشورهای کشاورزی

 پرداخته منتخب کشورهای از برخی و ایران کشور کشاورزی بخش رشد بر متغیر این تأثیر بررسی

 بر مثبتی تأثیر بنیان اقتصاددانش یترکیب شاخص و اشتغال سرمایه، متغیرهای داد نشان نتایج. شد

 از گیری بابهره کشاورزان یابد، افزایش سرمایه موجودی هرچه. اند داشته کشاورزی بخش رشد

  همچنین،.داد خواهند افزایش را خود محصوالت تولید ظرفیت بیشتر، تولید های نهاده و امکانات

 آن از ژاپن،پس کشور به مربوط نیانب دانش اقتصاد ترکیبی شاخص در شده کسب امتیاز باالترین

 در کشورها این موفقیت علل از. اند-گرفته قرار سوم جایگاه در ترکیه و دوم رتبه در جنوبی کره

 پذیری رقابت گسترش با اقتصاد شدن بنیان دانش تنگاتنگ ارتباط بنیان، اقتصاددانش پیشرفت

 سیاست و نوآوری و صنعتی نوسازی های سیاست میان افزایی هم و هماهنگی به نیاز داخلی، صنایع

 اقتصاد اکوسیستم به توجه لزوم بنیان، دانش اقتصاد به یابی دست برای بنیان دانش اقتصاد های

 نیز ایران کشور.  کرد بیان توان می را اکوسیستم این مختلف بازیگران بر ویژه تمرکز و بنیان دانش
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 به مربوط شاخص این امتیاز ترین پایین  و فتهگر قرار هشتم جایگاه در منتخب کشورهای بین در

 متغیرهای بر افزون داد نشان ثابت اثرهای مدل برآورد نتایج همچنین. باشد می یمن کشور

 معنی و مثبت تأثیر بنیان اقتصاددانش ترکیبی شاخص قالب در دانش اشتغال، و سرمایه موجودی

 اقتصاد زمینه در پیشرفت گفت توان می بنابراین. دارند منتخب کشورهای کشاورزی رشد بر دار

 خواهد تولیدات بهتر کیفیت و کشاوری بخش در تولید رونق بیکاری، کاهش به منجر بنیان، دانش

 های نظام به محور منبع تولید های نظام از انتقال نتیجه کشاورزی وری بهره افزایش و بهبود. شد

 و علمی پرشمار های تجربه از استفاده بر افزون بنیان، دانش کشاورزی.است بنیان دانش تولید

 نوآوری بنیان، اقتصاددانش در. است فرآیندی دانش و استانداردها داشتن دست در نیازمند فناوری،

 فعالیت فناوری سطح از فارغ پذیری رقابت به یابی دست و اقتصادی افزوده ارزش ایجاد اصلی عامل

 عملکرد افزایش برای راهکار بهترین نوآوری بهبود ،یافته توسعه کشورهای تجربه مبنای بر. هاست

 فعالیت محصول نیز نوآوری. است کشاورزی بخش تولیدی محصوالت کیفیت ارتقای و هکتار در

 مبتنی که است مقاومتی اقتصاد های مؤلفه از یکی بنیان-دانش اقتصاد. است توسعه و تحقیق های

 انبوه تولید شاهد روز دانش و علم بر تکیه با وانت می نیز کشاورزی بخش در و است ودانش علم بر

 و تحقیق در گذاری سرمایه همچنین بود مدرن کشاورزی سوی به جهش و جایگزین محصوالت

 بنیان، دانش اقتصاد های شاخص از یکی عنوان به نهادی و فنی های نوآوری کارگیری به با توسعه

 در بنابراین. گردد می کشاورزی بخش در تولید ربیشت رشد و تولید های عامل وری بهره بهبود باعث

های آموزشی و هماهنگی میان فعالیت -:گردند می ارائه زیر پیشنهادهای بررسی این نتایج راستای

 محور.محور به کشاورزی دانشمنبع منظور حرکت از کشاورزیپژوهشی بخش کشاورزی، به

 بنیان کشور.دانش شگاهی وافزایش استفاده از توان تحقیقاتی و پژوهشی دان  -

های کشاورزی، یکی از بخش کشاورزی به دلیل مالکیت مردم و بخش خصوصی بر عمده زمین -

عبارت است. به بوده خود داراهای اقتصاد مقاومتی یعنی مردمی کردن اقتصاد را خودبهشاخصه

 هایازمند اقدامدولت در این بخش، نیگری دیگر، برای واگذاری امور به مردم و کاهش تصدی

های اقتصاد مقاومتی توان به تقویت یکی از پایهو تولیدی بوده و تنها با ایجاد انگیزه می ترغیبی

 پرداخت.



 
 

 
 
 
 
 

 313نقش اقتصاد دانش بنیان...

 

-مؤسسه و دانشگاه با کشاورزی فعاالن بخش بین کارا ارتباط با برقراری توسعه و تحقیق گسترش -

 زا.درون فنی هایدگرگونی ایجاد و ورکش تحقیقاتی امکانات سطح ارتقای منظوربه تحقیقاتی، های

 .بهبود کیفیت آموزش و پرورش علمی نیروی کار خالق در بخش کشاورزی -

 های اقتصادی.از طریق ثبات سیاست نهادی و اقتصادی هایبهبود کارایی رژیم -

 توسعه و تحقیق های فعالیت جذب و داخلی توسعه و تحقیق های¬فعالیت در گذاری سرمایه -

 بخش پذیری رقابت توان افزایش و غذایی امنیت به یابی دست راه یافته، توسعه تجاری نشرکا

 .است کشاورزی

 ایجاد باعث که پردازایده کار نیروی نوآوری از باید کشاورزی، بخش بیشتر هرچه توسعه جهت در  -

 . کرد حمایت شود، می کشاورزی صنعت در دگرگونی

، تحقیقات، دانش، اطالعات و نوآوریهای بر مؤلفه بنیاندانش شاورزیکباتوجه به مبتنی بودن  -

 شاورزیکبخش  ازدهیببرای بهبود و باال بردن دستاوردهای تحقیقاتی خود را بنابراین محققان باید 

 .بخش قرار دهنداین برداران اختیار بهره در
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Abstract Extended 

Introduction 

The paradigm transmission from traditional economic to knowledge-based 

economic is based on the production, distribution, and use of knowledge as a 

principal factor in all aspects of society. 

Improving and increasing agricultural productivity is the result of transferring 

from resource-based production systems to knowledge-based production 

systems. In the new patterns of agricultural development, science and 

technology play an important role in sustainable agricultural growth and 

development, and these patterns are referred to as scientific agriculture, 

knowledge-based agriculture and technology and knowledge agriculture. in this 

study, it tried to study the role of knowledge-based economic in agricultural 

growth of some selected countries with emphasis on Iran. 

 

 

Materials and Methods 

In this study, we tried to study the role of knowledge-based economic in 

agricultural growth of some selected countries with emphasis on Iran, using 

fixed effects method and knowledge assessment methodology of the World 

Bank during the period of 2008-2017.To calculate the knowledge-based index 

was used the methodology of knowledge economy assessment by the World 
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Bank Institute. Since the main purpose of the present study is to investigate the 

role of knowledge-based economy in the agricultural sector of selected 

countries with emphasis on Iran, besides considering the factors of capital and 

labor force which are also used in Solo growth model, Endogenous Growths in 

Explaining the Residual Component of Growth, The Role of Components of 

knowledge-based economy was been investigated. fixed effects method was 

used to investigate the role of knowledge-based economic in the agriculture 

growth of selected countries with an emphasis on Iran. 

Results and discussion 

The results showed that during 2008-2009, the average of knowledge-based 

economy index increased from 4.07 to 5, indicating a relatively "poor 

performance" of Iran in knowledge-based economy index. also, the results 

showed that the variables of capital stock, employment, and knowledge-based 

economic index have a significant and positive effect on the agricultural growth 

of selected countries. Out of the elasticities of capital stock (0.26), employment 

(0.075) and the of knowledge-based economics index (0.90), the most 

significant is related to the knowledge-based economy index, and it shows the 

importance of knowledge-based agriculture is important. 

Suggestion 

According to the result, science knowledge-based economic is one of the 

components of the resistance economy, Coordination between agricultural 

education and research activities is essential in order to move from resource-

based agriculture to knowledge-based. 

 

JEL Classification: O1, O4, O41. 
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