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  چکیده
مفهوم نرخ بازگشت گذاري در تحقیقات کشاورزي   سرمایهبه منظورگیري  هاي الزم براي تصمیم ترین شاخص یکی از مهمامروزه 

ات گذاري در تحقیق سرمایهواحد پولی  هریک توان اظهار نظر کرد که   اقتصادي میبر اساس این مفهوم. استگذاري داخلی  سرمایه

به رغم اهمیت تحقیقات کشاورزي در .  بر روي ارزش محصوالت بخش کشاورزي استبازده عایدي و یا ه میزانکشاورزي داراي چ

هاي  آوري داده یافت آلمون و با جمع ه از رهانباشت دانش و ایجاد نوآوري در محصوالت بخش کشاورزي در پژوهش حاضر با استفاد

 به بررسی تاثیر ،1358 - 1387 زمانی ي ها و منابع آماري جهاد کشاورزي، بانک مرکزي و سازمان فائو براي بازه پژوهش به روش سایت

 داد که اثر تحقیقات نتایج مطالعه نشان.  در ایران پرداخته شد کشاورزي کل عوامل تولیدوري  بهرهبر داخلی قات کشاورزيتحقی

وري  میزان کشش بلندمدت تحقیقات کشاورزي داخلی بر بهرهبه طوري که . استمثبت دار و  معنی وري کل کشاورزي کشاورزي بر بهره

نرخ بازگشت  ي شناسی محاسبه عالوه بر آن در راستاي اهداف تحقیق با استفاده از روش. بوده است %17/0کل این بخش 

 %36 ،)1358 - 1387 ( مورد مطالعهي  دورهبرايکشاورزي قات گذاري در تحقی میانگین نرخ بازگشت سرمایه لی،گذاري داخ سرمایه

توجه به نتایج این با  . پایینی استکمیت% 51برآورد شد که در مقام مقایسه با میانگین آن براي کشورهاي در حال توسعه یعنی رقم 

وري کشاورزان اقدام به  ارتقاي جایگاه تحقیقات کشاورزي در گسترش تولید و افزایش بهرهدولت به منظور  شود که نهاد می مطالعه پیش

ها  گذاري تر  براي انباشت سرمایه در تحقیقات کشاورزي نماید به طوري که با نزدیک شدن مقدار این سرمایه تخصیص منابع مالی بیش

گذاري در تحقیقات  شاهد افزایش نرخ بازگشت سرمایه) الص کشاورزياز تولید ناخ% 2یعنی تا میزان (هاي جهانی  به حد استاندارد

  . کشاورزي کشور باشیم

JEL: O45 , J23 , Q18طبقه بندي 

  ی آلمون ی  چند جملهي وقفه، گذاري در تحقیقات کشاورزي وري کل عوامل تولید، نرخ بازگشت سرمایه  بهره: کلیديهاي هواژ
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قدمهم

 بخش کشاورزي در کشورهاي در حال ي درآمد سرانه، )2008(بر اساس آمار بانک جهانی 

گر آن  مطالعات اقتصاددانان بیان.  توجهی داشته استقابل  پیش افزایشي از دو دههتوسعه 

توان به تنهایی مربوط به افزایش نیروي کار و موجودي  است که رشد درآمد سرانه را نمی

کرد، توافق کلی به این نکته وجود دارد که کار رفته در این بخش تلقی   شاغل و بهي سرمایه

که اکنون  طوري بخش مهمی از رشد مشاهده شده نتیجه مسلم پیشرفتهاي فنی است، به

رفته اهمیت خود را به عنوان مزیت   رایگان و نیروي کار ارزان رفتهي برخورداري از منابع اولیه

بنابراین تمام کشورها تالش . )1386امینی، (نسبی در تولید و تجارت از دست داده است 

 ي هاي تحقیق و توسعه  فعالیتي هاي تولید از طریق گسترش قابل مالحظه کنند تا با روش می

هاي اقتصادي خود را به تولید محصوالت  داخلی و جذب تحقیقات خارجی به تدریج ظرفیت

هاي علمی جهان   امروزه  تحقیقات در مرکز فعالیت).1384آبادي،  شاه(تر اختصاص دهند  متنوع

که برخی از کشورهاي توسعه یافته و حتا در حال توسعه سهم قابل توجهی  طوري جاي دارد، به

هاي   موسسات غیرانتفاعی و واحدهاي تولیدي، به فعالیتراهاز درآمد و نیروي کار خود را از 

ندهی پس آموزش و تربیت نیروي کار و سازما. دهند تحقیقات پایه و کاربردي اختصاص می

تحقیقات در راستاي تحقق بخشیدن به رشد و توسعه اقتصادي امري موجه و ضروري به نظر 

آوري، ابداع و تغییرات فنی   محصول خود را در شکل فني هاي تحقیق و توسعه هزینه. رسد می

هاي رشد اقتصادي، ضمن  وارد شدن این متغیر در تابع تولید و مدل. نماید وارد تابع تولید می

ها را متحول  گذارد و آن که در ساختارهاي اقتصادي، اجتماعی و فنی جامعه اثر میاین 

هاي تولید نیز موثر است و مسلما موفقیت هر کشور براي کسب  وري نهاده سازد، در بهره می

 داخلی و خارجی و نیروي انسانی R&Dآوري برتر در بخش کشاورزي در گرو جذب  فن

گذاري مطلوب در تحقیقات   بررسی چگونگی سرمایهي بنابراین مساله. متخصص است

چرا که گسترش . وري امري ضروري خواهد بود کشاورزي با هدف باال بردن سطح بهره

 سطوح تولیدي بخش کشاورزي کامال يتواند در ارتقا هاي جدید می آوري تحقیقات و ورود فن

. شود ید از دو طریق ممکن میهاي تولید، رشد تول در این راستا و بر اساس نظریه. موثر باشد



180  ...اندازه گیري و تحلیل نرخ بازگشت سرمایه گذاري

رفته،   هاي پیش کارگیري عوامل تولیدي و دوم، افزایش استفاده از فن آوري اول، افزایش به

در ایران و در اغلب جوامع در حال توسعه . گیري از عوامل تولید موثرتر کارآمدتر و بهره

 دراز مدت محدود ها، افزایش تولید به روش اول را در  کمبود آب و دیگر نهادهي مساله

وري عوامل تولید ضرورتی اجتناب   بنابراین توجه به روش دوم یعنی باال بردن بهره،سازد می

 ي به همین خاطر است که در برنامه.  محصوالت کشاورزي استي ناپذیر براي افزایش عرضه

 يتکالیف مهمی براي ارتقا) 1384-88( و فرهنگی  اجتماعی، اقتصاديي چهارم توسعه

در این . هاي اقتصادي از جمله بخش کشاورزي تعیین شده است وري در سطح بخش هبهر

در نظر گرفته شده است % 5/6 بخش کشاورزي ساالنه برابر ي برنامه میانگین رشد ارزش افزوده

هاي سرمایه و  تر از نهاده  بیشي استفاده(گذاري جدید   افزایش سرمایهراه از دآن بای% 3/4که 

شود مگر با   حاصل شود و این رشد ممکن نمیTFP رشد راهاز % 2/2و ) نیروي کار

هاي  آوري ها چیزي جز تبدیل دانش به شکل فن آوري هاي جدید و این فن آوري کارگیري فن به

سپس در قالب   وید به شکل تحقیق و توسعه درآددانش کشاورزي ابتدا بای.  نوین نیست

بنابراین بخش کشاورزي . وري رشد نماید ز این راه بهرهآوري در تابع تولید جریان یابد تا ا فن

 بدیهی است که . حادث شودTFPی و کاربردي است تا از وراي آن رشد ی محتاج تحقیقات پایه

هاي علمی مشخص صورت پذیرد به طوري که  ها باید همراه با چارچوب گذاري این سرمایه

  ). 1386صالحی، (داراي بازدهی معین و مشخص باشد 

 ي گذاري در تحقیق و توسعه نام نرخ بازگشت سرمایه راي تبیین این مساله از مفهومی بهب

)1990(سط بوتملی که اولین بار تو) MIRR(کشاورزي 
 

ارایه گردید و بعدا توسط آلستون و 

گیري میزان  اندازه برايها  آنمطابق دیدگاه . گسترش یافت، استفاده شد) 2007(اونسون 

ضرب کشش تحقیق و  حاصل  کشاورزي ازي اري در تحقیق و توسعهگذ بازگشت سرمایه

یک ریال  گوید که هر به ما می واژه این . شود وري متوسط استفاده می توسعه در بهره

 عایدي و یا برگشت بر روي قدر هي کشاورزي داراي چ گذاري در تحقیق و توسعه سرمایه

 ي ساالنه) بازده(ت بازگشبه طوري که . ارزش محصوالت بخش کشاورزي است
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هاي الزم براي  ترین شاخص ي کشاورزي یکی از مهم گذاري در تحقیق و توسعه سرمایه

   .گذاري در تحقیقات کشاورزي است گیري و سرمایه تصمیم

گذاري در آن،  به دلیل اهمیت تحقیق و توسعه در بخش کشاورزي و بازگشت سرمایه

 بر روي این موضوع انجام شده است که در مطالعات متعددي توسط اقتصاددانان کشاورزي

  . کنیم ها اشاره می این جا مختصرا به آن

 آثار تحقیقات کشاورزي دولتی، ترویج و برخی عوامل زیرساختی ،)2006(هافمن   لین و 

وري کشاورزي آمریکا بررسی  بر بهرههاي رگرسیونی باوقفه  شناسی مدل با استفاده از روشرا 

گذاري تحقیقات کشاورزي در دیگر  از این مطالعه بررسی اثر سرمایهها   هدف آن.کردند

نتایج نشان داد که متغیر موجودي سرمایه . وري کشاورزي هر ایالت بود ها بر بهره ایالت

. وري داشته است  مناطق اثر مثبتی بر بهرهي  در همهبه طور تقریبیها  تحقیقاتی دیگر ایالت

  .دن به اهداف ملی در امر تحقیقات هماهنگ عمل کنند براي رسیدبنابراین موسسات بای

وري کل   بهرهي ، با استفاده از شاخص تایل به محاسبه)2006( شیمل فننینگ و همکاران  

 پرداختند 1957 - 2004 زمانی ي  در دورهمصرعوامل تولید براي برخی محصوالت کشاورزي 

ها نشان دادند که  آن.  زدندوري را براي بخش کشاورزي این کشور تخمین و مدل بهره

  . یابد اثر افزایش مخارج تحقیقات رشد می ربوري کشاورزي  بهره

ي  گذاري در تحقیق و توسعه ، به بررسی نرخ بازگشت سرمایه)2006(آزام و همکاران 

 شاخص ي ها مبتنی بر استفاده از محاسبه کشاورزي هندوستان پرداختند، روش محاسباتی آن

 ساله نرخ بازگشت 27 ي مل تولید بود، به طوري که براي یک دورهوري کل عوا بهره

  .  محاسبه کردند% 43ي کشاورزي را  گذاري در تحقیق و توسعه سرمایه

وري کل عوامل تولید و  ن بهرهایمبه بررسی ارتباط درازمدت پژوهشی در ، )2007(گوتیرز 

گرایی براي بخش  ز روش همموجودي سرمایه تحقیق و توسعه داخلی و خارجی با استفاده ا

 نتایج پژوهش نشان داد که . پرداخت1970 - 2001 زمانی ي  کشور در دوره53کشاورزي 

 R&D ي دار تحت تاثیر موجودي سرمایه وري بخش کشاورزي به طور مثبت و معنی بهره
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داخلی و خارجی هر کشور است، اما میزان این تاثیر بسته به نوع منطقه جغرافیایی متفاوت 

   .است

وري   به بررسی تاثیر تحقیقات کشاورزي بر بهرهیی در مطالعه، )2007(شوجات و اقبال 

 اقتصاد پاکستان به صورت سري ي ها از اطالعات سی ساله آن. کشاورزي پاکستان پرداختند

بر اساس .  آلمون را براي کار تحقیقاتی خویش انتخاب کردندي زمانی استفاده و مدل باوقفه

وري کل   بهره2003 تا 1980هاي  قبال و شوجات نشان داده شد که در طول سالمطالعات ا

شاخص مورد استفاده .  رشد داشته است%9/0عوامل تولید کشاورزي پاکستان به طور میانگین 

 بخش ي بر این اساس تحقیق و توسعه.  تایل است- فوق شاخص ترنکویست ي در مطالعه

تحقیق و . نیز روند رو به رشدي را طی کرده استکشاورزي به شکل دولتی در طی زمان 

 ساله 4 زمانی ي  بخش کشاورزي به علت کاربردي بودن آن داراي وقفهدرتوسعه در پاکستان 

 داگالس -هاي کشاورزي کاب   تولید و نهادهي تابع تولید مورد استفاده براي تبیین رابطه. است

ي  گذاري در تحقیق و توسعه  سرمایه نرخ بازگشتي شوجات و همکاران وي اندازه.  است

  .  برآورد کردند% 48کشاورزي پاکستان را 

ها و  گذاري به بررسی تاثیر انواع سرمایه، نیز در مطالعات خود )1384(ترکمانی و شکوهی 

 این  مطالعهویژگی بارز این. ند این بخش پرداختي اشتغال در بخش کشاورزي بر ارزش افزوده

در این . شود پرداخته میگذاري در بخش کشاورزي  یک انواع سرمایهبه تفکدر آن است که 

ها پرداخته شد که نتایج   بلندمدت متغیري آورد رابطه به برARDLتحقیق با استفاده از روش 

ن ایمدار   مثبت و معنیي  این تحقیق رابطهي اولین نتیجه. مهمی از آن استخراج شده است

 ضریب ي اندازه.  کشاورزي استي  و ارزش افزودهگذاري در تحقیقات کشاورزي سرمایه

  بر ارزش افزوده در تابع ) تحقیق و توسعه(اثر این متغیر .  است05/0دست آمده  به

) گذاري تجهیزي و غیر تجهیزي سرمایه(تر از دیگر متغیرها   کم  داگالس مورد استفاده-کاب

ها و  آوري کارگیري فن علت بهاست، چرا که اثرگذاري تحقیقات بر تولید بعد از مدتی به 

هاي  جا که فعالیت ي مطالعه این است که از آن دومین نتیجه. یابد  جدید کاهش میيها نوآوري
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ها توسط دولت انجام  گذاري کشاورزي در ایران دیربازده است، الزم است این شق از سرمایه

  .  توسط دولت کنترل و نظارت شوددست کمگیرد و یا 

وري عوامل تولید کشاورزي  ، در پی بررسی عوامل موثر بر بهره)1388(ی آستانه و کرباس

وري بخش کشاورزي   کشاورزي در ارتقاي بهرهي هاي تحقیق و توسعه به نقش هزینه

یافت حداقل مربعات معمولی به تبیین اهمیت  ها با استفاده از ره عالوه بر این آن. پردازند می

  .  پردازند ات کشاورزي نیز می انسانی با تحقیقي متقابل سرمایه

وري و ارتقاي  هاي تحقیقات کشاورزي در رشد بهره گذاري با توجه به اهمیت سرمایه

ها به منظور تشویق  گذاري رسد که بررسی بازدهی و عایدي این نوع از سرمایه تولید، به نظر می

موسسات تحقیق و ي کشاورزي و ایجاد  گذاري در تحقیق و توسعه گذاران به سرمایه سرمایه

 قوي در کنار بخش کشاورزي به منظور کمک به منظور ورود نوآوري و انواع ي توسعه

بنابراین هر چه نرخ بازگشت . ناپذیر است هاي جدید در این بخش امري اجنتاب آوري فن

گذاري  گذاري در تحقیقات کشاورزي درصد کمی باالیی به خود گیرد، شاهد سرمایه سرمایه

 اهمیت ي با بررسی مطالعات انجام یافته درباره. ر تحقیقات کشاورزي خواهیم بودتري د بیش

 آلمون و ي هاي باوقفه گذاري در تحقیقات کشاورزي در این تحقیق با استفاده از مدل سرمایه

 نرخ ي به استخراج اندازه) 2007(و آلستون ) 1990(با کمک گرفتن از روش شناسی بوتملی 

بنابراین هدف . ي کشاورزي در ایران پرداخته شد ي در تحقیق و توسعهگذار بازگشت سرمایه

گذاري در تحقیقات کشاورزي و  گیري نرخ بازگشت سرمایه  فوق بررسی و اندازهي مطالعه

گذاري این نوع تحقیقات در دیگر کشورهاي در حال توسعه و   آن با نرخ سرمایهي مقایسه

  .    توسعه یافته است

  

   تحقیق   روش

گذاري در تحقیقات کشاورزي از  گیري نرخ بازگشت سرمایه مروزه براي تحلیل و اندازها

شود که بر مبناي  ، استفاده می)2007(شناسی و متدولوژي مشترك آلستون و اونسون  روش

براي این منظور بایستی . تداوم کار بوتملی و دیگر اقتصاددانان کشاورزي طرح ریزي شده است
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 کل عوامل تولید در بخش کشاورزي استفاده کرد و یک ارتباط منطقی و وري از مفهوم بهره

توان به  در این صورت می. وري کشاورزي و تحقیق و توسعه در آن پیدا کرد علی میان بهره

بنابراین ابتدا . ي کشاورزي پرداخت گذاري در تحقیق و توسعه زگشت سرمایهنرخ با ي محاسبه

وري عوامل تولید تحلیل و سپس  ي کشاورزي با بهره و توسعه نظري میان تحقیق ي باید رابطه

گذاري در تحقیقات کشاورزي با استفاده از آن   نرخ بازگشت سرمایهي  محاسبهي به شیوه

  .پرداخته شود

هاي نوکالسیکی  زا بر خالف مدل  هاي رشد درون در ادبیات رشد اقتصادي و در قالب مدل

 به عنوان موتور اصلی R&Dهاي   انسانی و فعالیتي  سرمایهزا مثل انباشت به نقش عوامل درون

 1995بر اساس مطالعات گرلیچیز و مقدم در سال . رشد اقتصادي اهمیت زیادي داده شده است

 ي کننده ترین عامل تعیین  داخلی مهمي  تحقیق و توسعهي نشان داده شد که انباشت سرمایه

کنند که رشد  نیز بیان می) 1997(کو و هلپمن . وري کل عوامل تولید یک اقتصاد است بهره

) R&D (ي انباشت سرمایهو انداز،  اقتصادي تابع استفاده از منابع، نرخ رشد جمعیت، نرخ پس

یند آآوري را به صورت یک فر رفت فن  تئوري رشد نوکالسیکی پیش.داخلی وخارجی است

به عنوان منبع اصلی تولید تمرکز  فیزیکی ي و بر روي انباشت سرمایهگیرد  میزا در نظر  برون

کند، اما رشد مبتنی بر پژوهش و توسعه با وجود یک بخش تجارت خارجی، مسیر جدیدي  می

با این  هاي نوآوري است، ها بر فعالیت آورد که جهت گیري  آن هاي رشد را فراهم می از مدل

نظریه رشد تیجه  دانش است، در ني  انباشته شده و ذخیرهR&D تابع ها نوآورينگرش که 

انباشته شده ) R&D(هاي  وري کل عوامل تولید یک اقتصاد به فعالیت کند که بهره بیان میجدید 

 داگالس در -بنابراین هرگاه مدل زیر را با فرض یک تابع کاب.  دانش بستگی داردي و ذخیره

تیرز، گو (توان تابع تولید بخش کشاورزي را چنین نوشت بخش کشاورزي داشته باشیم، می

2007 .(  

                  0&0,)
~

( 1    
JXLAKY ) 1 (  
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  :داریم )1 (ي در رابطهکه 

 JK
K

J XX ~                  )  2 (  

 λ. د تولید استی مورد استفاده در فراینی ي واسطه امین نهاده J مقدار jX، )2 (ي در رابطه

  λ <1  مقداررود، کار می ی بهی گر کیفیت کاالي واسطه دیل یک ضریب است که به عنوان تعنیز

  :است، یعنی داریم

kj
JKK  ...,,...,,,...,2,1,0 210                  )  3 (  

 افزایش ي  در نتیجهKjافزایش .  استjگر باالترین کیفیت در بخش  نمایش Kjجا  در این

R&Dاست  .Kjه افزایش ی است کی  کیفیت کاالي واسطهي  درجهي  نمایندهR&D سبب 

  :برابر است با Xjkjدر این مدل نیز قیمت انحصاري براي  . شود مین افزایش آ












1

1
jkjP                  

)  4 (  

  : نیز برابر است باXjو مقدار 

    )1(2)1[( kj
jkj LAKX                   )  5 (  

  .رسیم  به تابع زیر میدر نهایتشاورزي کگذاري این رابطه در تابع تولید  با جاي

ba LFKY                   )  6 (  

  . به شکل زیر استFکه در آن 

   InAF .)1( )1(2                  )  7 (  

ن برابر آی است و مقدار ی  ههاي واسط وري در تولید نهادهآکیفیت و نو In باال ي در رابطه

     :است با

 


 



)1(kj

In                  
)  8 (  
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ها تحت تاثیر تحقیقات کشاورزي  وري و کیفیت در نهادهآدانیم که نو از طرف دیگر می

:است یعنی داریم


t

dttDRtIn
0

)(&)(                   
)  9 (  

 ي که رابطهاکنون  . ددي بین صفر و یک استضریب ارتباط است که ع ،)9 (ي بطهدر را

براساس مطالعات کو و هلپمن توان  وري و تحقیقات کشاورزي شناسایی شد، می بین بهره

را براي تحلیل ارتباط بین   ضمنی زیري ، رابطه)2004(و تککز ) 2001( ، اونسون)1996(

   .ستفاده قرار دادوري کل عوامل تولید بخش کشاورزي و تحقیقات کشاورزي مورد ا بهره

)&( dDRFTFP                   ) 10 (  

وري کشاورزي و تحقیق و توسعه در آن به تحلیل و  اکنون بعد از بررسی ارتباط میان بهره

  .  پردازیم ي کشاورزي می گذاري در تحقیق و توسعه  میزان نرخ بازگشت سرمایهي محاسبه

ابتدا در ادبیات نظري ) MIRR( در تحقیقات کشاورزي گذاري واژه نرخ بازده سرمایه

اقبال و و ،  )2000(، اونسون و روزگرانت )1997(، فرناندز و شاموي )1990(توسط بوتملی 

 . ، گسترش داده شد)2007( و سپس توسط آلستون و اونسون کار برده شد به) 2005(شوجات 

ي کشاورزي  ي در تحقیق و توسعهگذار دهد که هر یک ریال سرمایه این اصطالح نشان می

طبیعی . سازد  کشاورزي را متاثر میي قدر ارزش افزوده هقدر عایدي و برگشتی دارد و چ  هچ

 کشاورزي باال باشد میزان تمایل ي گذاري در تحقیق و توسعه است که هر قدر بازدهی سرمایه

  . یابد گذاري نیز افزایش می به سرمایه

گیري میزان بازگشت   براي تحلیل و اندازه،)2007 ( آلستونمطابق دیدگاه نظري

حاصل ضرب کشش تحقیق و توسعه در  ي کشاورزي از گذاري در تحقیق و توسعه سرمایه

وري  وري متوسط از تقسیم مقادیر بهره کنیم، بدین جهت ابتدا بهره وري متوسط استفاده می بهره

محاسبه هاي مورد مطالعه را  کشاورزي در سال R&Dگذاري  کل هر سال بر رقم سرمایه

  .کنیم می
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وري کل عوامل تولید کشاورزي نسبت به تحقیق و  ، کشش بهره)11 (ي سپس از رابطه

  .کنیم توسعه را محاسبه می

TFPt

DR Tt
DR Tt

TFPt
DR Tt

TFPt &

&&log

log 








                  ) 11 (  

 و وري کل عوامل تولید نسبت به تحقیق همان کشش بهره γ، )11( شماره ي  در رابطه

وري نهایی  بهره( کشاورزي  R&D تولید نهایی مخارج ي حال اندازه. ي کشاورزي است توسعه

 قابل استخراج است) 12 (ي به شکل رابطه) مخارج تحقیقات کشاورزي

DR Tt

TFPtMTFP
& 

                  ) 12 (  

در عبارت) 12 (ي طرف رابطهدو با ضرب 
TFPt

Yt



 ) yبخش ي ارزش افزوده 

 یا همان ارزش تولید نهایی بخش کشاورزي به ازاي تغییرات در VMP، )کشاورزي است

   . آید دست می مخارج تحقیق و توسعه به








TFPt

Y t
DR Tt

TFPtVMP Ttt
&

,                  ) 13 (  

ید کشاورزي ارزش تول  را برt-T ي دوره  کشاورزي درR&D فوق تاثیر مخارج ي رابطه

گذاري در  یک ریال سرمایه گوید که هر این رابطه به ما می. کند گیري می  اندازه tي دورهبراي 

قدر عایدي و یا برگشت بر روي ارزش محصوالت  هي کشاورزي داراي چ تحقیق و توسعه

کشاورزي  R&Dبخش کشاورزي است، به تعبیر دیگر این موضوع همان نرخ بازگشت سرمایه 

  . است

 نرخ تنزیلی t-T ي زي در دوره کشاور  R&Dبراي مخارج اضافی ) r(اما نرخ بازده داخلی 

   کند ایجاد میرااست که برابري زیر 




  
)1(

&
r i

Y iTtDR Tt                  ) 14 (  

     .رسیم می) 15 (ي به رابطه   تقسیم کنیم،∆D&R باال را در  ي طرف رابطه دو اگرحال 
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VMP TtiTt                  
) 16 (  

  .  رسیم  اصلی میي و نهایتا به رابطه

01
)1(

, 




r i

VMP TtiTt                 
) 17 (  

ي  گذاري در تحقیق و توسعه  نرخ بازگشت سرمایهي ، اندازه)17 (ي در حقیقت از رابطه

همان طور که گفتیم این رابطه میزان بازگشت . قابل استخراج است) r(شاورزي ک

 آن باال باشد ي کند و هرچه اندازه ي کشاورزي را تبیین می گذاري در تحقیق و توسعه سرمایه

گذاري در تحقیقات  تر دولت و بخش خصوصی براي سرمایه  تمایل بیشي نشان دهنده

  . کشاورزي است

وري کل کشاورزي تحت تاثیر   که بهرهه شده شده نشان دادیي ارابر اساس مدل نظر

وري کل عوامل  ن رشد بهرهایمارتباط نشان دادن به منظور  .مخارج تحقیق و توسعه قرار دارد

ي کشاورزي و نیز شناسایی عوامل دیگر موثر بر گسترش رشد  تولید و تحقیق و توسعه

) 2004(وتیرز گو ) 1997(فیق مدل کو و هلپمن  وري در کنار تحقیقات کشاورزي، از تل بهره

  .را داریم) 18 (ي کنیم، بنابراین رابطه با کمی تغییرات استفاده می

i
it

n

i
idtttt XDRHAWQ  




1

&                 ) 18 (  

       

 مقدار ثابـت،  A، ) بخش کشاورزيي  ارزش افزوده ( محصول کل بخش کشاورزي      Qtکه در آن    

Xi  است و نظیر نیروي کار، سرمایه و انرژي        هایی  نهادهtdtDR &     ي   توسـعه  میـزان تحقیـق و

  متغیـر    H،  هـوا  گـر شـاخص آب و      مایـان  ن W چنـین    هـم  . به شکل باوقفه اسـت     کشاورزي
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در . تواند تاثیرگذار باشـد   کشاورزي میTFPدر این پژوهش است که بر روي        انسانی   ي  رمایهس

شود که برحسب میلی متر اسـت،         صورت میزان بارندگی در نظر گرفته می        به Wاین مدل متغیر  

      .یق شاخص دیویژیا  داریموري کل عوامل تولید از طر  بهرهي اساس رابطه حال بر


 idttt

i

i
it

t DRHAW
X

Q
TFP 






&
1

                 ) 19 (  

   .دست آورد را به) 20 (ي توان رابطه می) 19 (ي  با لگاریتم گیري از رابطه

idtDLogRHtWtATFP  &loglogloglog                  ) 20 (  

 T داخلی در بخش کشاورزي را به شکل R&Dثر مخارج  اiشاخص ) 20 (ي در رابطه

جا که مخارج تحقیق و توسعه  ازآن. کند گیري می ي جاري اندازه وري دوره ي قبل بر بهره دوره

رو خواهیم  کار برده شده است، بنابراین  با یک حالت پویا روبه در این مدل به شکل با وقفه به

   .شد

، )R&D(ضرایب متغیر تحقیقات کشاورزي یرشتراس  ریاضی وي طبق قضیه بربنابر این 

   . تقریب زد) طول وقفه (i مناسب از ي ی با درجهی  چند جملهي به وسیلهتوان  میها را i  یعنی

iii
2

210                   ) 21 (  

بر اساس .  دوم از طول وقفه استي درجهی ی یک چند جمله ي  نشان دهنده،)21 (ي رابطه

 دو ي ی آلمون، از نوع فرم درجهی در بخش کشاورزي درجه چند جمله) 2004(پاردي  تحلیل

که ابتدا اثر  طوري  کشاورزي است، بهR&Dگذاري در  ماهیت سرمایهاین مساله به خاطر . است

هاي جدید و  آوري دن فنوري کشاورزي به علت ناشناخته بو تحقیق و توسعه بر رشد و بهره

هاي بعدي این اثر به   در سالیها با شرایط محیطی کم خواهد بود ول بر بودن تطبیق آن زمان

ها و نوآوري جدید با شرایط محیط  آوري رسد، اما در نهایت به علت تطبیق فن حداکثر خود می

هاي  گوي نیاز آوري حاصل از تحقیقات جواب یابد، چرا که بعد از مدت زمانی فن کاهش می

 به فرآیندشود که با تحقیقات نو این   و میزان کاربرد آن کاهنده مییستبخش کشاورزي ن

  . یابد شکل پویا ادامه می
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 دوم براي ضرایب ي بر اساس مدل تاخیري تعریف شده از نوع درجهتوان  اکنون می

  .کردوري وارد  در تابع بهرهرا دل آلمون م، )R&D(تحقیقات کشاورزي 

utWtHtDR itiiATFP  loglog&log)2
210(loglog                  )  22 (  

  .رسیم می) 23 (ي گذاري به رابطه نهایتا بعد از جاي و

  

)23(  

  

  :هاي زیر با فرض برابري

)24(  

  

  

  .ددست آور  زیر را بهي وري رابطه ها در تابع بهره گذاري آن توان با جاي می

utWtHtzzzATFP  loglog2log21log1log0loglog                    )25 (  

  

 کشاورزي ي توسعه گزین مخارج تحقیق و جا سه متغیر جاي در این

zzzمقادیر 2log,1log,logرا به صورت یک مدل خطی و در ) 25 (ي توان رابطه می.  است

  .قرار دادهاي معمول اقتصادسنجی مورد بررسی و تخمین  قالب روش

 نرخ بازگشت ي وري کل عوامل تولید و نیز محاسبه د مدل بهرههاي الزم براي برآور داده

ي   انسانی، تحقیق و توسعهي هاي سرمایه گذاري در بخش کشاورزي مانند متغیر سرمایه

 تحقیقات بین ي کشاورزي و میزان بارندگی از اطالعات آماري جهاد کشاورزي، فائو، موسسه

عالوه بر این مقادیر . شده استر گرفته  و سازمان هواشناسی کشو)ASTI (المللی غذایی 

  . دست آمده است  سولو بهي وري کل عوامل تولید نیز به روش شاخص مانده سطح و رشد بهره

W tH tDR iti

DR itiDR itATFP

loglog&log2
2

&log1&log0loglog
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وري کل عوامل تولید در  ن بهرهایمگیري رگرسیون کاذب  براي جلوگیري از شکلدر ادامه 

یستایی متغیرها بررسی هاي الگو ا  باوقفه و دیگر متغیري بخش کشاورزي، تحقیق و توسعه

  .کنیم استفاده می) گسترش یافته( فولر تعمیم یافته -شود، براي این منظور از آزمون دیکی می

  

   نتایج و بحث

هاي مورد استفاده  به بررسی وضعیت مانایی متغیر 1 جدولشناسی پژوهش،  بر اساس روش

ي کشاورزي،  ق و توسعههاي تحقی متغیرهاي جدول  مطابق با یافته. در تحقیق می پردازد

 به بیان ست،گیري مانا شده ا وري کل عوامل تولید در بخش کشاورزي با یک بار تفاضل بهره

ها در واحد سطح مانا   متغیري ، ولی بقیهتدیگر در واحد سطح متغیرهاي اشاره شده ایستا نیس

شود،  ها می  متغیرگیري باعث از دست دادن روابط بلندمدت از آنجا که استفاده از تفاضل. است

  .ی براي حل این مساله استی بنابراین هم انباشتگی راه حل ساده

ن ایمو نبود رگرسیون کاذب ) انباشتگی هم(گرایی  روش ساده براي پی بردن به وجود هم

 روش انجام آزمون به این صورت است که در . استCRDWهاي مدل حاضر روش  متغیر

  . شود جمعی استفاده می  واتسن مربوط به رگرسیون هم- دوربیني جا از کمیت آماره این

  Eviews 5ها به کمک نرم افزار   واحد سريي  محاسبات ریشهي  خالصه.)1(جدول 

  مقادیر مک کینون

   سريتوضی

10%  5%  1%  

  اندازه جبريADFآماره 

دازه ان

  وقفه

  نام متغیر

D     &       ΔLR  2  عرض از مبدا  - I(1)6/2-  9/2-  6 /3-  64/ 4مانا 

  -I(0)21/3-  57/3-  30/4-  58/3 مانا

  عرض از مبدا

  و روند

2  LH

  -I(0)  22/3  57/3-  30/4-  94/6 مانا

  عرض از مبدا

  و روند

2  LW

ΔLTFP  2  عرض از مبدا  -I(1)  62/2-  98/2-  69/3-  54/4 مانا

   تحقیقهاي  یافته: ماخذ



192  ...اندازه گیري و تحلیل نرخ بازگشت سرمایه گذاري

 آن با ي  است و مقایسه1/2دل برآوردي که مقدار آن در حدود  مDW ي با توجه به آماره

  واتسن مدل از هر-شود که مقدار دوربین هاي بحرانی سارگان و بارگاوا، مشاهده می کمیت

نین وتوان چ تر است بنابراین می هاي سارگان و بارگاوا در سطوح مختلف بیش کدام از کمیت

هاي  ن متغیرایم تعادلی بلندمدت ي و یک رابطهاست  د شده رH0 ي استنباط کرد که فرضیه

  . تخمینی وجود داردي ی باوقفهی الگوي چند جمله

دقت مورد بررسی قرار گرفت،  ههاي ناایستا ب  بلندمدت بین متغیري  رابطهي حال که مساله

هاي  ن هزینهایم ي رابطهبررسی آلمون براي پویاي  بعد به سراغ  تحلیل مدل ي در مرحله

ابتدا نتایج . رویم وري کل عوامل تولید در این بخش می ي کشاورزي و بهره حقیق و توسعهت

  . شود   آورده می2 آلمون درجدولي ی باوقفهی مدل جند جمله

هاي توضیح   متغیري کنیم، همه  مالحظه میtهاي  همان طور که در جدول با توجه به آماره

دار  معنی% 10 و 5وري کشاورزي در سطوح   بهرهی آلمون برايی یع دو جملهز مدل توي دهنده

 ي سرمایهمتغیر و % 10ي کشاورزي هر سه در سطح  متغیرهاي جانشین تحقیق و توسعه. است

متغیر روند زمانی . دار است معنی% 5در سطح ) میزان بارندگی(انسانی و شرایط آب و هوایی 

دار نبودن ضرایب،  نظیر معنی(نجی هایی است که به دالیل اقتصاد س که جانشینی براي متغیر

ست داخل الگو نشده ا) ها و دیگر مشکالت اقتصاد سنجی هاي آن خالف انتظار بودن عالمت

  ي الگو داراي آماره.  استنظريدار و مطابق انتظار  معنی% 5، در سطح )دامودار گجراتی(

8/6F= زمان تمامی  ودن هم صفر بي دار است، بنابراین فرضیه  اطمینان معنی%96 که در است

  . است% 80ضریب تعیین مدل در حدود  مقدار. شود ضرایب الگو رد می

 باالیی از تغییرات ست درصدمدل توانسته ا هاي مستقل دهد که متغیر این ضریب نشان می

که یک مدل بدون وقفه ) 24( واتسن مدل - دوربیني مقدار آماره. متغیر وابسته را توضیح دهد

 راههاي تشخیصی از  آزمون.  قابل قبول قرار داردي  است که در محدوده1/2است در حدود 

  که مدل داراي مشکل واریانسدهد  نشان میLM ي  و با استفاده از آمارهMicrofit4نرم افزار 

 آن با حداقل سطح ي و مقایسه% 5 چرا که با در نظر گرفتن سطح خطاي سانی نیست، ناهم
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 مقابل رد ي و فرضیهاست سانی رد نشده  مبنی بر واریانس هم صفر ي  فرضیه%)7(داري  معنی

  .شود می

وري کل عوامل تولید   آلمون براي بهرهي ی با وقفهی  نتایج مدل چند جمله.)2(جدول 

  کشاورزي

tآماره   ضریب  متغیر

  -68/3  -99/27  ضریب ثابت

گزین مخارج تحقیق  لگاریتم متغیر جاي

   )LZ(ي کشاورزي  و توسعه

4994/0-  70/1-  

گزین مخارج تحقیق  لگاریتم متغیر جاي

   )LZ1(ي کشاورزي  و توسعه

2572/0  85/1  

گزین مخارج تحقیق  لگاریتم متغیر جاي

   )(LZ2ي کشاورزي  و توسعه

0334/0-  73/1-  

  LH (   3723/0  30/2( انسانی ي متغیر سرمایه

  LW(  1813/0  95/1(متغیر میزان بارندگی 

  -T(  06/1-  84/1(روند زمانی 

  

Diagnostic Test 

  

  تحقیقهاي  یافته: ماخذ

 آن با ي ها و مقایسه  متغیريدو بستگی دوبه خطی نیز از آزمون هم  هم در خصوص مساله

بستگی متغیرهاي مورد مطالعه  استفاده شد که ضرایب هم) 9/0(جذر ضریب تعیین مدل 

  . ین بود و مدل فاقد مشکل هم خطی استتر از مقدار جذر ضریب تعی کوچک
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گـزین   هـاي جـاي    از ضرایب به دست آمده بـراي متغیـر        با استفاده   در بخش بعدي پژوهش     

یی آلمون بـراي    و با توجه به الگوي دو جمله3ي کشاورزي در جدول  مخارج تحقیق و توسعه 

  . یمددست آور با وقفه را به R&Dبخش کشاورزي ضریب اصلی متغیر 

 بین تعداد وقفه و ضریب متغیر مخـارج تحقیـق و توسـعه را               ي   زیر رابطه  ي  ین معادله بنابرا

  .دهد براي الگو نشان می

iii
20344.0257.0449.0                  )  26 (  

 متغیـر مخـارج     ي   باال ضـرایب مقـادیر بـا وقفـه         ي  هاي مختلف در رابطه      با قرار دادن وقفه   

 زمـانی بـراي     ي  مطابق با مطالعات آلستون و پاردي طول وقفه       . آید  دست می  تحقیق و توسعه به   

بر این اساس بهترین طـول وقفـه بـراي الگـو کـه داراي               .  سال است  7 تا   2تحقیقات کاربردي   

 سال است یعنی مخارج تحقیقات کشاورزي داخلی        6 ي  یک باشد، طول وقفه   یحداقل مقدار آکا  

البتـه گریلیچیـز معتقـد اسـت کـه کـسی        (. داردوري کشاورزي تـاثیر  سال در بهره 6احتماال تا  

 زمـانی میـان متغیـر مخـارج      ي   سـاختار و طـول وقفـه       ي  تواند به سواالت موجـود دربـاره       نمی

  ).وري پاسخ قانع کننده بدهد تحقیقات و رشد تولید و بهره

وري  ي کشاورزي بر روي بهـره  شود که اولین اثر مثبت تحقیق و توسعه       در الگو مالحظه می   

 سـال از    4رزي بعـد از گذشـت        کـشاو  R&Dبـه تعبیـر دیگـر مخـارج         .  سال اسـت   4 ي    وقفه

این اثر بر اساس الگـو تـا   . گذارد وري کل عوامل تولید آن بخش تاثیر می گذاري در بهره    سرمایه

با توجه به کاربردي بودن تحقیقات در امر کشاورزي این نتایج منطقی         . ماند   سال بعد باقی می    3

وري کـشاورزي را    وضعیت اثرگـذاري تحقیـق و توسـعه بـر بهـره            3 در جدول    .رسد نظر می  هب

  .کنیم مالحظه می
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  وري آن بخش ي کشاورزي بر بهره مدت و بلندمدت تحقیق و توسعه  آثار کوتاه.)3(جدول 

  iضریب     )i( طول وقفه 

i(   056963/0 = 4(سال تاخیر  4ا ي کشاورزي ب لگاریتم مخارج تحقیق و توسعه

  سال تاخیر 5ي کشاورزي با  لگاریتم مخارج تحقیق و توسعه

 )5 =i(   

07792/0  

  سال تاخیر 6 ي کشاورزي با  لگاریتم مخارج تحقیق و توسعه

 )6 =i(   

029955/0

  

  رزي کشاوي مخارج تحقیق و توسعهمجموع 

  )وري کشش بلندمدت تحقیقات روي بهره( 

179840/0  

  تحقیقهاي  یافته: ماخذ          

  

غیر مخارج تحقیق و تهاي م دهد که کشش دست آمده از تخمین الگو نشان می   نتایج به

بر اساس این مقادیر .  است03/0، 077/0، 056/0ترتیب   به6، 5، 4هاي  توسعه براي وقفه

ی پس از گذشت رزي داخل کشاوR&D افزایش در مخارج  درصدتوان نتیجه گرفت که یک می

وري کل  بهره% 03/0 سال 6، پس از گذشت %077/0 سال 5، پس از گذشت %056/0 سال 4

دهد نوسانات اثرگذاري  همان طور که نتایج الگو نشان می. دهد عوامل کشاورزي را افزایش می

. ی آلمون استی وري به دلیل پیروي از عبارت دو جمله ي کشاورزي بر بهره تحقیق و توسعه

 4دهد که در سال   دوم ریاضی را نمایش میي یان دیگر این مساله یک منحنی درجهبه ب

 میزان اثرگذاري تحقیقات کشاورزي بر 6ي اثرگذاري و در سال   در بیشینه5افزایشی، در سال 

این مساله همان طور که در روش شناسی تحقیق ارایه گردید به . وري کاهشی خواهد بود بهره

  . ارج تحقیقات کشاورزي استعلت ماهیت ذاتی مخ

هاي به دست آمده در کوتاه مدت اثر بلندمدت تحقیق و  از جمع کششتوان  در ادامه می

وري کل کشاورزي بررسی کرد که این رقم با محاسبات پژوهش  ي کشاورزي را بر بهره توسعه

رد که در  کبحثتوان  بنابراین می. محاسبه شده است% 17/0برابر تقریبا  3منطبق بر جدول 
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وري کل  در بهره% 17/0رزي سبب افزایش  کشاوR&Dگذاري در   سرمایه درصد یکبلندمدت

   .کشاورزي خوهد شد

 به صورت نسبت مقالهدر این است که  انسانی ي سرمایههاي مدل متغیر  از دیگر متغیر

ر همان طور که د. شاغالن داراي تحصیالت عالی در بخش کشاورزي در نظر گرفته شده است

این متغیر .  است37/0ي انسانی داراي مقدار  برآورد مشخص شد ضریب کشش متغیر سرمایه

ي انسانی و آموزش  سرمایه اهمیت ي دار بوده و نشان دهنده هاي دیگر مدل معنی نیز مانند متغیر

تغییر مثبت  %7/3تغییر مثبت در این متغیر سبب % 10است، به طوري که در بخش کشاورزي 

بر اساس نظریات رشد . شود وري کل عوامل تولید کشاورزي در ایران می  بهرهدر افزایش

وري کل عوامل تولید به طور مشخص   رشد اقتصادي یعنی بهرهي اقتصادي جز باقی مانده

 انسانی در بخش کشاورزي ي با این تفسیر سرمایه.  انسانی قرار داردي تحت تاثیر سرمایه

  .  وري تولید گردد آورانه سبب ارتقاي بهره هاي فن رگیري شیوهکا تواند از راه ترویج و به می

متغیر شرایط آب و هوایی، متغیر دیگري است که در این مدل به علت وابسته بودن بخش 

این متغیر روند بارش را به صورت میانگین . کشاورزي به آب و بارندگی وارد الگو شده است

اطالعات این بخش از اداره هواشناسی  (هدد براي کشور در طی سی سال گذشته نشان می

وري  در این مطالعه تاثیر شرایط آب و هوایی و بارش در ارتقاي بهره. )استخراج شده است

% 18/0 تغییر در میزان بارش  درصد هر یک،در هر صورت.  برآورد شده است18/0 کشاورزي

گر اثر منفی دیگر عوامل   بیانمتغیر روند زمانی نیز. وري کشاورزي اثرگذار خواهد بود بر بهره

  . ستبه دالیل اقتصادسنجی وارد مدل نشده ا وري کشاورزي است که بنا موثر بر بهره

وري نهایی تحقیقات کشاورزي براي  هاي مدل، مقدار متوسط بهره با توجه به یافتهاکنون 

 و 008495/0) پنج سال بعد( ساله  5 ي ، وقفه001824/0)  چهار سال بعد( ساله 4 ي وقفه

وري   بهرهي بعد از محاسبه. گردد می محاسبه 004854/0) شش سال بعد( ساله 6 ي براي وقفه

 سه ساله تاثیرگذاري تحقیقات بر ي ي کشاورزي داخلی براي دوره توسعه نهایی تحقیق و

رسد، با توجه به  وري که از سال چهارم آغاز و در سال ششم این اثر به حداقل خود می بهره

 تحقیقات ي  ارزش بازگشت نهایی سرمایهي  اقدام به محاسبه)2007(آلستون  ي هرابط
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) 2/7(وري کل  با استفاده از مقدار میانگین بهره. کنیم کشاورزي بر روي تولیدات کشاورزي می

 میلیارد 31097( کشاورزي ي دست آمده است و میانگین ارزش افزوده که از شاخص دیویژیا به

  . آید دست می  به4هاي مختلف به شکل جدول  اي وقفه  برVMPR&D، )ریال

   

 اثرگذاري بر ي رزي در طول دوره کشاوR&D ي  بازگشت سرمایهي  اندازه.)4(جدول 

  وري بهره

  طول وقفه

ي   تحقیق و توسعهي بازگشت سرمایه

  کشاورزي

  35/18   سال بعد4

  47/32   سال بعد5

  74/11   سال بعد6

  85/20  میانگین

   تحقیقهاي یافته: ذ     ماخ

  

 ي  تحقیقات کشاورزي در دورهي شود مقدار بازگشت سرمایه همان طور که نشان داده می

 ریال است، بدین 21وري کل عوامل تولید نزدیک به  اثرگذاري تحقیقات کشاورزي بر بهره

 ریال ارزش 21گذاري در تحقیقات کشاورزي موجب ایجاد  معنی که هر یک ریال سرمایه

  . شود ه در تولید کشاورزي میافزود

بدین ترتیب با .  پرداخت MIRR ي توان به محاسبه می) 27 (ي در نهایت با توجه به رابطه

ي کشاورزي به صورت  تحقیق و توسعه) بازگشت(مقدار نرخ بازدهی ) 27( ي حل رابطه

  . ارزش فعلی قابل محاسبه است

   

01
)1(

, 




r i

VMP TtiTt                 
  )27 (  
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، مقدار نرخ بازدهی ارزش فعلی تحقیقات کشاورزي به صورت )28 (ي با حل رابطه

  . شود محاسبه می% 36 مورد مطالعه تقریبا ي میانگین براي دوره

 ي وسعه تحقیق و تي ، میانگین نرخ بازگشت سرمایه)2007(بر اساس مطالعات آلستون 

 ي است که این رقم نسبت به میزان محاسبه شده% 52کشاورزي در کشورهاي درحال توسعه 

دهد که مقدار نرخ بازگشت سرمایه براي  نشان می نیز ) 2007(مطالعات لین . ایران باالتر است

 تکگز ي این میزان در مطالعه. است% 62تحقیقات کشاورزي آرژانتین براي هر یک واحد پولی، 

  . است% 89براي کشاورزي آمریکا ) 2007(

توان گفت علت پایین  ها و اطالعات موجود، می  دادهي به هر صورت با تحلیل و مقایسه

 تحقیقاتی ایران در کشاورزي کم توجهی به این مقوله از جهات ي بودن نرخ بازگشت سرمایه

خصیص یافته به این  تي هاي کمی، پایین بودن رقم بودجه منظور از جنبه. کمی و کیفی است

هاي کیفی نیز مربوط  جنبه. )از تولید ناخالص ملی% 5/0در حدود  (ها است گذاري نوع سرمایه

به مشکالت بخش کشاورزي از قبیل کافی نبودن نیروي کار متخصص و ساختار نامناسب بازار 

  .ها کاهش یابد گذاري شود بازده این نوع سرمایه تحقیقات است که باعث می

  

  ها  نهاد و پیش گیري نتیجه

در بلندمدت ي کشاورزي  گذاري در تحقیق و توسعه نتایج این پژوهش نشان داد که سرمایه

همین طور در این مدل نشان . دارد) 17/0(وري کل عوامل تولید کشاورزي تاثیر مثبت  بر بهره

یعنی این که .  ساله است3 ي ي کشاورزي در ایران داراي یک وقفه داده شد که تحقیق و توسعه

گذاري در آن از سال چهارم اثر مثبت خود را بر  تحقیقات کشاورزي بعد از سه سال از سرمایه

چونین در این مقاله  هم. ماند دهند و این اثر تا سه سال باقی می وري کشاورزي نشان می بهره

وري کشاورزي  در بهره ه اهمیت آموزشی  نشان دهندکه بوددار  ي انسانی نیز معنی متغیر سرمایه
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یی آلمون نشان داده شد که نرخ بازگشت  در نهایت با استفاده از الگوي چند جمله. است

است که در مقایسه با مقادیر مشابه در % 36 تحقیقات کشاورزي در ایران در حدود ي سرمایه

ی بازدهوري و  بهرهبراي ارتقاي اصلی نهاد  پیشدو بنابراین . دیگر کشورها رقم پایینی است

  .گذاري در این بخش به شکل زیر است سرمایه

 ي هاي تحقیق و توسعه اختصاص یابد و بودجه  سهم قابل توجهی از تولید ملی به هزینه-1

از تولید ناخالص % 2یعنی در حدود (هاي جهانی  تحقیقاتی بخش کشاورزي تا حد استاندارد

وري بخش کشاورزي و از  این مساله از یک طرف بر بهره. افزایش یابد) بخش کشاورزي

   .دهد گذاري در این بخش را افزایش می طرف دیگر نرخ بازگشت سرمایه

گذاري تحقیق و توسعه  وري عوامل تولید و نرخ بازگشت سرمایه بهرهمنظور افزایش  به -2

از )  انسانیي سرمایه(کمبود نیروي کار متخصص بایستی اقدام به جبران  در بخش کشاورزي

وري کشاورزي   انسانی بر بهرهي دار و مثبت سرمایه د، به دلیل ضریب معنیراه آموزش کر

هر چه تعداد فارغ التحصیالن دانشگاهی در این بخش افزایش یابد امکان قبول استفاده ) 37/0(

رود و این مساله سبب  در بخش کشاورزي باال می)  ایجاد شدهR&D(هاي نوین  آوري از فن

عالوه به دلیل تقاضا براي استفاده از عواید تحقیقات  به. شود وري در آن می ارتقاي بهره

گیري موسسات تحقیقات کشاورزي جدید در کشور  کشاورزي این موضوع سبب شکل

   . یابد  تحقیقات کشاورزي به طور مرتب ادامه میي شود و چرخه می
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کاربرد الگوي تحلیل تمایزي در بررسی عوامل موثر بر 

  هاي کشاورزي در استان خراسان رضوي مالکیت ماشین
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  چکیده
 نفر از کشاورزان 210 مربوط به 1388هاي مقطع زمانی سال  هاي کشاورزي را با استفاده از داده این مقاله عوامل موثر بر مالکیت ماشین

نتایج نشان داد . رضوي و روش تحلیل تمایزي مورد بررسی قرار داد سان شده در استان خرا بندي گیري تصادفی طبقه شده به روش نمونه انتخاب

هاي قیمت باال به لحاظ آماري  آوري  کشاورز در فني  خانوار، سطح زیرکشت و درآمد ساالنهي میانگین متغیرهاي سن، تجربه، اندازه

هاي قیمت  آوري  کشاورز در گروه فني عات و درآمد ساالنهي خانوار، سطح زیرکشت، تعداد قط هاي سن، تجربه، اندازه متغیر. داري است معنی

ي  متغیرهاي سن، تجربه، اندازه. دار است معنی% 1موتوري، ماشین کاشت، کودپاش و دروگر در سطح  پاش  چاپر، سمي متوسط براي فناور

با . داري است  به لحاظ آماري در دو گروه معنیهاي قیمت پایین آوري ي کشاورز براي فن خانوار، سطح زیرکشت، تعداد قطعات و درآمد ساالنه

 سازي  پارچه  سطح زیرکشت از راه یکي هاي مکمل، توسعه  سطح درآمد کشاورزي از راه ایجاد تنوع در فعالیتي ارتقاي توجه به نتایج مطالعه

دهنده  هاي آستان قدس رضوي، ایجاد نظام آگاهی  زمیني هاي مالکیت در کشاورزان از راه بازنگري در اجاره  کشاورزي، ایجاد انگیزهيها نیزم

هاي کشاورزي از محل درآمد مازاد کشاورزي و اعتبارات بانکی با برگزاري  گذاري در ماشین برداران در ارتباط با مزایاي سرمایه به بهره

  .نهاد شد هاي کشاورزي پیش ترویجی مرتبط با ماشین- هاي آموزشی  کالس

  

  JEL:  Q12,Q15,Q18بندي  طبقه
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