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چکیده
هاي غیرقیمتی است که شامل ارزش پولی ناخالص شاورزي یکی از حمایتحمایت از خدمات عمومی بخش ک

ها، تحقیق و توسعه، مراکز آموزشی، مراکز خدمات ي اختصاص یافته به خدمات عمومی از قبیل زیرساختسالیانه
ر میزان این مطالعه، بررسی آثاانجامهدف از . سازي عمومی هستندذخیرهو بازار، يبازرسی، بازاریابی و توسعه

با . اول تا چهارم توسعه استي هاي اجراي برنامهوري بخش کشاورزي در سالحمایت از خدمات عمومی بر بهره
دهد که این نوع نتایج نشان می. استفاده از الگوي توزیع تاخیري آلمون به بررسی ارتباط بین متغیرها پرداخته شد

که در بلندمدت بر اثر طوريهاند، بوري کل عوامل تولید داشتهها اثر مثبتی بر بهرهها در طول این سالحمایت
. وري افزوده خواهد شددرصد بر میزان بهره0713/0درصد در میزان حمایت از خدمات عمومی، مقدار 1افزایش 
يهاستسیااز،جهانیيبازارهادر رقابتوري و توان تولید داخلی وشود براي افزایش بهرهمینهادپیشبنابراین

.افزایش یابد،میزان حمایت از خدمات عمومی در بخش کشاورزيمانندغیرقیمتی تیحما

JEL: Q18
وري کل عوامل تولید، بخش کشاورزي، الگوي توزیع تاخیري ي خدمات عمومی، بهرهبرنامه: کلیدي هايهواژ
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مقدمه
اي یافتهت کشاورزي، ابعاد تازهرنگ شدن مرزهاي اقتصادي، رقابت جهانی در تولیدابا کم

کرد بررسی عمل. دهدي اصلی این رقابت را تشکیل میوري، پایهبهرهبودبهو تالش براي 
اند، حکایت از آن دارد که گیري داشتههاي اخیر رشد اقتصادي چشمکه در سالکشورهایی

امامی (انددست آوردههبوري طور عمده از طریق افزایش بهرههکشورها این رشد را بتربیش
بهینه از يبر این با افزایش جمعیت و محدود شدن منابع تولید، استفادهافزون). 1379میبدي، 

وري افزایش بهرهکهاینو نیز افزون بر . شودمنابع و افزایش کارایی عوامل تولید الزامی می
نندگان و با کاهش قیمت افزایش درآمدهاي واقعی تولیدکسبب،هاکشاورزي با کاهش هزینه

تربیشتواند به حضور شود، میکنندگان میافزایش درآمد واقعی مصرفسببمواد غذایی 
ي در برنامه). 1999، کارانهمهیسی و (بخش کشاورزي در بازارهاي رقابتی جهانی کمک کند

اي شده وري توجه ویژهاجتماعی و فرهنگی نیز به موضوع بهرهي اقتصادي،چهارم توسعه
5/2وري کل عوامل تولید حدود هاي اجراي برنامه، بهرهکه باید در طول سالطوريهاست، ب

).1384سند ملی بخش کشاورزي، (درصد رشد اقتصادي کشور را تشکیل دهد
کند آمار تولیدات کشاورزي حاکی از آن است که تولید داخلی  نیاز جامعه را برطرف نمی

. بود باید از طریق واردات تامین شودرشد مصرف است که این کمتر از و رشد تولید کم
از .کرد صورت گیردعملبودبهتواند از طریق افزایش سطح زیرکشت و یا افزایش تولید می

تواند در بلندمدت ادامه این امر نمیپساستي اراضی کشاورزي محدود که توسعهییجاآن
کرد و که سطح عملآنبویژه، استکرد عملبودبهتحقق آن ترین راه براي بنابراین مطمئن.یابد

براي رسیدن به رشد پایدار پس. جهانی استمتوسطتر از مراتب پایینرشد آن در ایران به
هاي ي بین مقدار حمایتبنابراین بررسی رابطه. وري عوامل تولید افزایش یابدالزم است بهره

تواند در پیمودن صحیح این ي کل عوامل تولید میورشده از بخش کشاورزي و بهرهانجام
). 1382پیرایی،(مسیر موثر واقع شود

توانند اثرات هاي قیمتی و غیرقیمتی از بخش کشاورزي از جمله عواملی هستند که میحمایت
هاي قیمتی را حمایت. وري عوامل تولید در این بخش بگذارندقابل توجهی بر مقدار بهره
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هاي استراتژیک، بیمههايي تضمینی براي محصولهاقیمتواردي از قبیل توان شامل ممی
هاي غیرقیمتی در مقابل حمایت. هاي تولیدي و مصرفی دانستیارانهپرداختکشاورزي، 

خیزداري، زراعت و باغبانی، آب و خاك، آب(هاي کشاورزيهاي زیربخششامل زیرساخت
پزشکی، تحقیق و زش و ترویج کشاورزي، خدمات دامآمو،)هاي تولید روستایی و سایرتعاونی

يوسیلهبهها براساس تعاریفی که این نوع از حمایت. شوندتوسعه در بخش کشاورزي می
حمایت از "ي بیان شده است تحت عنوان برنامه1هاي مشترك اقتصادي اروپاکاريسازمان هم

ي نگر ارزش پولی ناخالص سالیانهشوند و بیابندي میبخش کشاورزي دسته"2خدمات عمومی
ها، تحقیق و توسعه، مراکز زیرساختایجاد اختصاص یافته به خدمات عمومی از قبیل 

استسازي عمومی ذخیرهو بازار يمراکز خدمات بازرسی، بازاریابی و توسعهآموزشی، 
)OECD ،2004.(

.کنندگان  ارتباط نداردرفهاي فردي کشاورزان یا مصو فعالیتهاها به تصمیماین پرداخت
کنند و این صورت فردي مبلغی دریافت نمیهکنندگان بکنندگان و مصرفتولیدچنینهم

گذارندطور مستقیم تاثیر نمیهکنندگان بهاي مصرفهاي مزرعه و هزینهها بر دریافتیپرداخت
)OECD،2004 .(

ولت در فصل کشاورزي و منابع هاي عمرانی دها در قالب هزینهدر ایران این پرداخت
.)1383، کارانهمحسینی درویشانی و (گیرندطبیعی جاي می

دلیل عوامل تولید بسیاري هاي اقتصاد کشور است که بهین بخشترمهمبخش کشاورزي از 
وري عوامل تولید در آن مورد بحث و بررسی قرار که در آن حضور دارند، همواره افزایش بهره

تاثیر عوامل موثر و موجود در بخش از جمله مورددر هاهکه، مطالعطوريهب،گرفته است
وري هاي مربوط به آب و خاك بر میزان بهرهگذاري کل، تحقیق و توسعه و زیرساختسرمایه

ترکمانی و ، 1993هافمن و اونسون(استکل عوامل تولید این بخش مورد بررسی قرار گرفته
. )1384ار آستانه و کرباسیخاکسو 1384یاقوتی خراسانی 

1- OECD
2- General services support
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هاي توسعه دلیل تعیین و تبیین مسیر صحیح براي رسیدن به اهداف برنامهبههاهاین مطالع
شناخت عواملی که چنینهم. در بخش کشاورزي ضرورت داردبویژهوري ي بهرهدر زمینه

براي تدوین وري کل عوامل تولید در بخش دارند نیز ین تاثیر را بر مقدار بهرهتربیش
اینانجامهدف از بنابراین .وضعیت این بخش الزم خواهند بودبودبهو هاي آیندهبرنامه

کردي به هاي حمایتی از خدمات عمومی کشاورزي با رويمطالعه، بررسی و ارزیابی برنامه
ي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی ایران و بررسی آثار میزان حمایت از هاي توسعهبرنامه

.استهاي مورد نظر وري بخش کشاورزي در سالمات عمومی بر بهرهخد
به بررسی موضوع انهصورت جداگهب2004هاي مشترك اقتصادي درسال کاريسازمان هم

به بررسی هاههاي بخش کشاورزي در کشورهاي عضو پرداخته است که در این مطالعحمایت
. رداخته شده استشاخص خدمات حمایت عمومی از بخش کشاورزي نیز پ

هاي بخش آمریکا در خصوص موضوع حمایتياي که در ایاالت متحدهنتایج مطالعه
دهد که حمایت از خدمات عمومی از بخش کشاورزي صورت گرفته است، نشان می

تا 2001میلیارد دالر بوده است و این مقدار در سال 16، 1986-88هاي کشاورزي در سال
یلیارد دالر رسیده است که نشان از افزایش قابل توجه این نوع از م27به حدود 2003

شده در مکزیک نسبت انجامي در مطالعه). OECD،2004(ها در این کشور استحمایت
درصد در 10شاخص حمایت از خدمات عمومی به حمایت کل از بخش کشاورزي، از 

). OECD،2004(افته استکاهش ی2003تا 2001درصد درسال 8به 1986-88هاي سال
دهد که نتایج نشان میطوريهبها مورد ارزیابی قرار گرفتند،در ترکیه نیز این حمایت

درصد در 11هاي عمومی و زیربنایی از بخش کشاورزي نسبت به حمایت کل، از حمایت
).OECD،2004(افزایش یافته است2003تا 2001درصد در سال 28به 1986-88هاي سال

شده انجامصورت اینهژاپن باروپا، کانادا،يدیگري نیز در کشورهاي اتحادیههايهمطالع
). OECD،2004(است

ي خود تحت عنوان بررسی و در مطالعه)1383(کارانهمدر ایران نیز حسینی درویشانی و 
ي هاسیاستي حمایتی در بخش کشاورزي ایران و جهان به بررسی هاسیاستي مقایسه
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80تا 1355هاي کننده و خدمات عمومی در طی سالحمایتی از تولیدکننده، مصرف
به (در این مطالعه میزان حمایت از خدمات عمومی دولت از بخش کشاورزي.اندپرداخته

که مقدار آن طوريههاي مورد بررسی روندي افزایشی داشته است بدر طی سال)قیمت جاري
. میلیارد ریال رسیده است4/2494به رقم 80لیارد ریال و در سال می25/32، 1355در سال 
هاي شیالت فعالیتيعنوان بررسی نقش دولت در توسعهبا اي ، در مطالعه)1379(رحیمی

انتقاالت مستقیم و غیرمستقیم دولت در بخش يمعادل، کلیهيکشور با استفاده از مفهوم یارانه
هاي غیر دولتی از جمله که به بخشاند دهکرمحاسبه 1374ی ال1368هاي شیالت را طی سال

نتایج براساس. شده استپرداختهاي تکثیر و پرورش ماهی و صنایع جانبی صیادان، کارگاه
ناشی از اجراي يدر کل بخش شیالت میزان یارانه1374تا 1368هاي این مطالعه طی سال

آموزشی و ترویجی، هاي تحقیقاتی،ها، طرحنهادهيهبر، اعتبارات بانکی، یارانهاي سرمایهطرح
میلیارد ریال 575ساختارها و تاسیسات زیربنایی در روستاهاي صیادي حدود بودبهترمیم و 

ریال و در 209ازاي هر کیلوگرم تولید بوده است، که از این مقدار فعالیت صید و صیادي به
هاي مختلف ن فعالیت از دولت در قالب طرحایيدرصد ارزش افزوده15مجموع به میزان 

. یارانه دریافت کرده است
هاي دولتی و خصوصی از بخش ي میزان تاثیر حمایتفراوانی نیز در زمینههايهمطالع

این . وري عوامل تولید در سطح جهان صورت گرفته استکشاورزي بر رشد این بخش و بهره
وري کل هاي قیمتی و غیرقیمتی بر بهرهدسته از حمایتتوان به اثرگذاري  دورا میهاهمطالع

. دکرعوامل و رشد بخش کشاورزي تقسیم 
وري این دامی را بر بهرههاياثر قیمت حمایتی شیر و محصول) 1993(هافمن و اونسون 

آمریکا بررسی کرد و به يدر ایاالت متحده1982تا 1950ي زمانی در دورههامحصول
ماندالك . دامی رسیدهايوري محصولو ناچیز بین قیمت حمایتی و رشد بهرهي مثبترابطه

تا 1913هاي ي حمایتی دولت را در آرژانتین طی سالهاسیاستاثرات ) 1989(کارانهمو 
هاي کشاورزي محاسبه کردند و نتایج نشان داده که مالیاتهايوري محصولبر بهره1984

ی و تینجفال. گذارندوري اثرات منفی میزي بر رشد بهرهسنگین و غیرمستقیم بخش کشاور
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کشور در حال 18وري در بخش کشاورزي ي قیمت حمایتی و رشد بهرهرابطه) 1994(پرین 
نشان داد که مالیات بر کشاورزي این بررسی. ندبررسی کرد1985تا 1961يتوسعه در دوره

وري خواهد از این بخش مشوق رشد بهرهحمایت قیمتی،وري اثر منفی و در مقابلبر بهره
ي زمانی ایالت آمریکا براي دوره42وري را در میزان بهره) 1993(هافمن و اونسون . شد

وري کل از بررسی عوامل موثر بر میزان بهرهبرايهاآن.محاسبه کردند1980تا 1950
و آموزش کشاورزي تحقیقات خصوصی و دولتی و متغیر ترویجيمتغیرهاي موجودي سرمایه

گذاري تحقیقات سرمایهکشور آمریکا ایاالت تربیشنتایج نشان داد که در . استفاده کردند
. وري کشاورزي داردکشاورزي دولتی اثر مثبتی بر بهره

خاکسار آستانه و ،)1384(خراسانیترکمانی و یاقوتیهايهتوان به مطالعدر ایران نیز می
هاي کشی و هزینهگذاري در آبیاري و زهتیب اثر سرمایهتربهکرد که اشاره) 1384(کرباسی

نشان داد که این هاهنتایج مطالع. وري بخش کشاورزي نشان دادندتحقیق و توسعه را بر بهره
.شده استيبخش کشاورزيورها باعث افزایش بهرهيگذارسرمایه

روش تحقیق
هاي نامهعمومی از بخش کشاورزي از سالهاي مربوط به حمایت خدماتآمار و داده

هاي مختلف به فصل کشاورزي و منابع طبیعی در آماري مختلف و از مجموع پرداخت
هاي مختلفی از جمله آب و خاك، زراعت، ترویج و آموزش کشاورزي، مراکز خدمات زمینه

پزشکی، خیز، شیالت و آبزیان، جنگل و مرتع، دام و دامروستایی، مدیریت و حفظ آب
هاي فنی و اعتباري و مراکز خدمات روستایی مکانیزاسیون و تامین تجهیزات، باغبانی، کمک

ي از مطالعه1381وري عوامل تولید تا سال هاي مربوط به بهرهداده. دست آمده استهب
-تیل(هاي بعد از آن نیز با استفاده از روش بیان شدهو سال) 1384(کرباسی و خاکسار آستانه

با استفاده از نیزهاي ساالنه در کشورمیزان بارندگی. دست آمدهبهدر همان مطالع)ستیرنکوت
.هاي سازمان هواشناسی محاسبه شدداده
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که در سال استفاده شدايفردي به نام کنه در مقالهيوسیلهبهوري براي اولین بار هلغت بهر
از هاییدر فرهنگ علوم اقتصادي تعریف). 1379میبدي، امامی(منتشر کرد آن رامیالدي1766
یا چند عامل از یک نییمعنسبت میان مقدار معینی محصول و مقدار : وري ارایه شده استبهره

طور کلی هب. تواند در مدت زمانی معین تولید کندتولید یا مقدار محصولی که هر کارگر می
کاال و خدمات تولید شده و مقدار منابع نوعی ارتباط میان مقدار وري بهبهرههايوممفه

کمی و قابل هاهد که این رابطکنو خدمات را بیان میمصرف شده در جریان تولید این کاالها
).1382، کارانهماکبري و (گیري استاندازه

هاي از نوع فعالیتتربیشهاي خدمات عمومی در بخش کشاورزي ماهیت پرداخت
ها که در طول بیش از یک سال به گذاريبه ماهیت این نوع سرمایهعمرانی است و با توجه

در این مطالعه از الگوي توزیع ،گیرندرسند و سالیان متمادي نیز مورد استفاده قرار مینتیجه می
هاي منظور تعیین چگونگی اثرگذاري متغیر پرداختبه. شدتاخیري از نوع آلمون استفاده 

:وري کل عوامل تولید بخش کشاورزي از الگوي زیر استفاده شدهخدمات عمومی بر روي بهر
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هاي تولید در بخش نهادهXiمقدار ثابت، Aبخش کشاورزي، يارزش افزودهYtکه در آن، 
هاي خدمات عمومی به بخش پرداختIt-iسرمایه، وکشاورزي از جمله نیروي کار، زمین

میزان بارندگی ساالنه در Wسال تاخیر، بخش با یکيارزش افزودهVt-1قفه، کشاورزي با و
.اخالل استوجزutو طول وقفهmها، تعداد نهادهnکشور، 

به این دلیل وارد الگو شده است که شرایط اقتصادي و افزایش تولید بر انگیزه Vt-1متغیر 
این نوع از متغیرها جانشینی براي شرایط .ذاردگوري اثر میگذاري عمرانی و بهرهبراي سرمایه

دهند، با که کشاورزان با تاخیر به شرایط اقتصادي واکنش نشان میجاآناقتصادي هستند و از 
متغیر میزان بارندگی براي تعدیل ). 1384خاکسار آستانه و کرباسی،(شوندتاخیر وارد الگو می

متغیر . شدي مورد مطالعه وارد الگو در دورهساالنهسالی ناشی از بارندگیاثرات خشک
پرداخت بابت حمایت از خدمات عمومی کشاورزي به این دلیل با تاخیر وارد الگو شد که از 
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براي تطبیق چنینهم. کشدهاي عمرانی تا تکمیل آن مدت زمانی طول میاجراي فعالیت
نیزاسیون و غیره، زمان الزم است و مکاهاي آبیاري،هاي جدید در زمینهآوريکشاورزان با فن

ها در اثر گذشت زمان و پیدایش آوريها و فنگذاريکه بسیاري از این سرمایهاینانجامسر
.وري از دست خواهند دادهاي جدیدتر اثرگذاري خود را بر تولید و بهرهآوريفن

ن الگوي توزیع تاخیري ها و گرفتن لگاریتم از طرفین آبر مقادیر نهاده1ي با تقسیم رابطه
:شودزیر حاصل می
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وري قبل را بر بهرهيدورهtاثر میزان خدمات عمومی در بخش کشاورزي در tαکه در آن، 
این مطالعه توزیع مورد استفاده دريکه الگوبا توجه به این. گیردي جاري اندازه میدوره

ها ي بین ضرایب متغیر داراي وقفه و وقفهباید رابطهنخستپستاخیري از نوع آلمون است
هاي ساالنه فقط بر مبناي دادهچهنانچ. تعیین شوند تا متغیرهاي جایگزین وارد الگو شوند

عنوان سال را به3یا 2توان تعداد بیش از سال نمی10گاه براي مدت برازش صورت گیرد، آن
هاي خدمات با توجه به این نکته که پرداختچنینهم).1378گجراتی، (وقفه در نظر گرفت

بیشینههاي بعد به رسند و در طی سالمیسال به نتیجه که بیش از یکدلیل اینعمومی به
در بخش آب و خاك، (هاي جدیدآوريرسند و در اثر استفاده و پیدایش فنبرداري میبهره

توزیع تاخیري يدر این مطالعه الگوپس،شوداسته میکهاآناز کارایی ) مکانیزاسیون و غیره
:زیر استصورتبهشود که این رابطه مینهادپیش2يآلمون از نوع درجه

)3(2

210i ii  

2ي در رابطه3ي سپس رابطه. دست آمده استهبيهاي بهینهطول وقفهiکه در آن 
:دشوبه شکل زیر بازنویسی می2ي معادلهین ترتیب اهشود و بمیگذاريجاي
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:دست خواهد آمدهب5ي رابطهitIlnبا ضرب عوامل داخل پرانتز در مقدار 
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:شودبه شکل زیر بازنویسی می5ي با تغییر متغیر رابطه
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براي بررسی اثر خدمات عمومی دولت در بخش کشاورزي بر میزان 6ياز رابطهانجامسر
میزان روي متغیر بهینه در الگو، بريبراي تعیین طول وقفه. شدوري بخش استفاده بهره

دست هشد و سپس با استفاده از مقدار بانجامحمایت از خدمات عمومی، آزمون دیکی فولر 
اریمع(دست آمدهاین متغیر بيبهینهيآمده براي معیار شوارتز از این آزمون، طول وقفه

این براي تعیین ابتداي طول وقفه نیز ). دکنیه میرا ارانهیبهيمقدار وقفهنیترشوارتز، کوچک
بعد)هاي عمرانیگذاريسرمایه(فرض در نظر گرفته شد که، میزان حمایت از خدمات عمومی

ین ترتیب ابتداي طول اهگذارند و بوري تاثیر میسال بر روي بهرهیککم دستگذشت از
ها،وقفهيبا در نظر گرفتن ابتداي وقفه و مقدار بهینه. سال در نظر گرفته شدندها، یکوقفه

ي الگوها برآورد شدند و سپس با استفاده از معیار شوراتز در این الگوها، الگو با طول وقفه
با . دست آمدهب0ε ،1ε ،2εبعد از برآورد الگوي بهینه، ضرایب . دست آمدهبهینه ب

شد که اثر نهایی حاصل iαمقادیر3ي در رابطه) i(هافهاین مقادیر و طول وقگذاريجاي
.دهندوري کل بخش کشاورزي را نشان میخدمات عمومی بر بهره
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نتایج و بحث
دهد که میزان حمایت از خدمات عمومی روندي افزایشی داشته است نتایج نشان می

میلیارد ریال حمایت از خدمات عمومی در بخش 16892سوم توسعه يکه در برنامهطوريهب
). 3جدول(کشاورزي صورت گرفته است

5یک نشان داد که متغیر حمایت از خدمات عمومی تا ینتایج آزمون دیکی فولر و معیار آکا
بهینه براي برآورد يبنابراین طول وقفه. وري خواهد داشتین تاثیر را بر بهرهتربیشسال 

که حمایت از خدمات با توجه به این. در نظر گرفته شد5خیري آلمون برابر اتالگوي توزیع 
سال زمان یککمدستد و شوگذاري در بخش کشاورزي محسوب میعمومی نوعی سرمایه
پس). 1379کیانی راد و کوپاهی، (ها در این بخش تاثیرگذار شوندگذاريالزم است تا سرمایه

الگوهایی ،ي بهینهبعد از تعیین ابتدا و طول وقفه. نظر گرفته شددر1ابتداي طول وقفه برابر
معیار تعیین يبا مقایسه. برآورد شدند5تا4و 5تا3، 5تا2، 5تا1هاي با ابتدا و طول وقفه

عنوان الگوي مطلوب انتخاب به2ي و ابتداي وقفه5يالگوي شوارتز، الگویی با طول وقفه
شروع خواهد شد و هاآنها، اثرگذاري سال از اجراي این حمایت2ذشت شد، یعنی بعد از گ

. وري کل عوامل تولید بخش کشاورزي خواهند داشتین تاثیر را بر بهرهتربیشسال بعد 3تا 
متغیرهاي سري زمانی که ناپایا چهنانچبهینه، براي برآورد الگو يبعد از تعیین طول وقفه
یالگو مورد استفاده قرار بگیرند، ممکن است نتیجه به رگرسیونهستند، در برآورد ضرایب

دروغینبنابراین براي جلوگیري از بروز رگرسیون ). 73،ص1378نوفرستی (دانجامبیدروغین
آزمون دیکی فولر تعمیم یافته انجامبا . باید پایایی و ناپایایی متغیرها مورد بررسی قرار بگیرند

ندگی پایا است و متغیرهاي جانشین حمایت از خدمات عمومیمشخص شد که فقط متغیر بار
)Zبعد . وري کل عوامل تولید همگی ناپایا هستندساله و بهرهیکي، ارزش افزوده با وقفه)ها

بعد از برآورد . گیري مشخص شد که این متغیرها نیز پایا خواهند شدبار تفاضلاز یک
خطا پایا هايهگرانجر نشان داد که جمل-زمون انگلآيرگرسیون بین متغیرهاي ناپایا، نتیجه
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بنابراین . 1ي بلندمدت بین این متغیرها در مقادیر سطح استهستند که حاکی از وجود رابطه
نتایج . دکراستفاده ) متغیرهاي پایا و ناپایا(توان از تمامی متغیرها در سطحبراي برآورد الگو می

.بیان شده است)1(برآورد الگوي توزیع تاخیري در جدول

وري عوامل تولیدنتایج برآورد الگوي توزیع تاخیري بهره)1(جدول
tيآمارهضریبمتغیر

C(2313/4(ا عرض از مبد *73/3-
LnB(0932/0(لگاریتم بارندگی سالیانه *87/2

LnVt-1(00087/0(سال وقفهلگاریتم ارزش افزوده با یک *78/3
- Ln(Z0)3011/0حمایت از خدمات عمومی از کشاورزي لگاریتم جانشین  **053/2-

Ln(Z1)1783/0لگاریتم جانشین حمایت از خدمات عمومی از کشاورزي  **079/2-
- Ln(Z2)02332/0لگاریتم جانشین حمایت از خدمات عمومی از کشاورزي  **022/2-

98.0=R 297.0=R 2

1 24.48=TESTGLEJSER3.2=DW

درصد10داري در سطح معنا**درصد و 5داري در سطح معنا*
هاي پژوهشیافته: ماخذ

آمده براي متغیرهاي جانشین حمایت از خدمات عمومیدستهبا استفاده از ضرایب ب
ومی در بخش کشاورزي حمایت از خدمات عميضرایب اصلی متغیرهاي با وقفه)2جدول(

:دست آوردهزیر بصورتبه3يدر رابطهگذاريجايتوان با را می
2

i 0.0233i0.1783i+0.3011=α

کمک هاي ناپایا بادار نباشد، استفاده از سريمعناهاي زمانی پایا از نظر آماري دست آمده از سريهاگر برآوردهاي ب-1
اي بلندمدت بین متغیرهاي مورد نظر و متغیر وابسته ی خواهند بود که رابطهندر صورتی پذیرفت2SLSیا OLSهاي روش

).1379قطمیري، (دست آمده از این رگرسیون پایا باشندهخطاي بهايهن دیگر باید جملسخبه . وجود داشته باشد
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متغیر حمایت از خدمات عمومی در بخش کشاورزييضرایب با وقفه)2(جدول
0241/0ساله3يلگاریتم حمایت از خدمات عمومی در بخش کشاورزي با وقفه

0393/0ساله4يیت از خدمات عمومی در بخش کشاورزي با وقفهلگاریتم حما
0079/0ساله5يلگاریتم حمایت از خدمات عمومی در بخش کشاورزي با وقفه

0713/0)تاثیر بلندمدت(مجموع ضرایب
هاي پژوهشیافته: ماخذ

متغیر يبا وقفه، ضرایب مقادیرiجاي ي باال بهدر رابطه5تا 3هاي وقفهگذاريجايبا 
:آینددست میهزیر بصورتبهمورد نظر 

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( ) 0079.0=50.023350.1783+0.3011=α

0393.0=40.023340.1783+0.3011=α

0241.0=30.023330.1783+0.3011=α

2
5

2
4

2
3

است که نشان از توان باالي 97/0ي آن برابر و مقدار تعدیل شده98/0مدل 2Rضریب 
فع ي دوربین واتسون بعد از رمقدار آماره. متغیرهاي مستقل در توضیح متغیر وابسته است

براي . دهد این مشکل الگو رفع شده استشد که نشان می3/2مدل برابر بستگیهمخود
نبوددست آمده هي باستفاده شد که آماره1سانی واریانس از آزمون گلجسرآزمون ناهم

ساله متغیرهاي بارندگی ساالنه و ارزش افزوده با تاخیر یک. کندسانی واریانس را تائید میناهم
درصد و تمامی متغیرهاي جانشین حمایت از خدمات عمومی در بخش کشاورزي 5در سطح 

. درصد معنادار شدند10نیز در سطح 

1- Glejser Test
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هانهادپیشگیري و نتیجه
هاي متغیر حمایت از خدمات عمومی در بخش کشاورزي براي نتایج نشان داد که کشش

درصد افزایش 1بنابراین . است0079/0، 0393/0، 0241/0تیب برابر تربه5و 4، 3هاي وقفه
0079/0، 0393/0، 0241/0تیب تربهسال 5و 4، 3ها بعد از گذشت در مقدار این حمایت

از . وري کل عوامل تولید در بخش کشاورزي خواهند شدرصد باعث افزایش مقدار بهرهد
خاکسار آستانه (توان اثر بلندمدت را تعیین کردمدت میدست آمده در کوتاهههاي بجمع کشش
ها، مقدار درصد در مقدار حمایت1بنابراین در بلندمدت بر اثر افزایش ). 1384و کرباسی، 

دست آمده در هي نتایج بوري افزوده خواهد شد که با مقایسهدرصد بر میزان بهره0713/0
شاورزي هاي زیربنایی در بخش کگذاريکه سهم سرمایه) 1384(ترکمانی و یاقوتیيمطالعه

متغیر . آوردند، نتایج این پژوهش دور از انتظار نیستدستهب018/0وري را در رشد بهره
وري کل ساله نیز مطابق انتظار اثرات مثبتی بر بهرهیکيبارندگی و ارزش افزوده با وقفه

ساله یکيدرصد میزان بارندگی و ارزش افزوده با وقفهکه در اثر افزایش یکطوريهدارند ب
.یابدوري افزایش میدرصد بهره00087/0و 0932/0تیب تربه

وري کل ها اثر مثبتی بر بهرهها در طول این سالطور که بیان شد این نوع حمایتهمان
، در اثر هادر مقادیر میانگین متغیرهادن نتایج کششکري کمی واسطههب. اندعوامل تولید داشته

در مقدار حمایت از خدمات عمومی در بخش کشاورزي در میلیارد ریال2700افزایش 
بنابراین اهمیت و . یابدافزایش می1/0وري کل عوامل تولید به میزان بلندمدت، مقدار بهره

وري و توان تولید داخلی، ي حمایتی غیرقیمتی در ایران براي افزایش بهرههاسیاستضرورت 
که در مسیر پیوستن به نیز، با توجه به ایناز دیدگاه جهانی. دشوبیش از پیش آشکار می

شود مینهادپیشحد امکان کاهش یابند، هاي قیمتی تاجهانی بایستی حمایتتجارتسازمان 
ي هاسیاستي معطوف به تربیشبخش کشاورزي توجه يهاي توسعهدر تدوین برنامه

. حمایتی غیرقیمتی شود
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منابع
انتشارات . )کاربردي-علمی(وري گیري کارایی و بهرهاندازهاصول . )1379(. امامی میبدي، ع

.1379آذر ،تهران،نیهاي بازرگاي مطالعات و پژوهشموسسه
زي وري کل عوامل تولید در بخش کشاوربررسی رشد بهره.)1382(. ، مرنجکشو. ناکبري،

): 44و 43(،11،اقتصاد کشاورزي و توسعهينامهفصل.1375تا 1345ي ایران طی دوره
142-117.

اعی بر بررسی اثر سیاست حمایت دولت از محصوالت زر.)1382(. ، ممجاوریانو.خ،پیرایی
.54-65: 62،ي تحقیقات اقتصاديمجله.رشد عوامل تولید در ایران

وري بخش ایی بر رشد بهرههاي زیربنگذارياثر سرمایه.)1384(. ، مو یاقوتی.مانی، جترک
.35-66: 9،بانک و کشاورزيينامهفصل.کشاورزي

در ي حمایتیهاسیاستي بررسی و مقایسه.)1383(. ، عو غریب رضا. ، محسینی درویشانی
.تهران،ي ملیمایش کشاورزي و توسعهه.بخش کشاورزي در ایران و جهان

گذاري در هي نرخ نهایی بازده سرمایمحاسبه.)1384(. ر. ، عو کرباسی.حآستانه،خاکسار
.125-146):50(13،اقتصاد کشاورزي و توسعهينامهفصل.یقات کشاورزي ایرانتحق

ي آن یران و رابطهوري و کارایی در اقتصاد ابرآورد بهره.)1385(. ، عو سوري.خلیل عراقی، م
.43-65: 74،تحقیقات اقتصادييمجله.با مخارج دولت

.1383تا 1368هايهاي آماري مختلف سالنامهسال
.چهارم توسعهيسالهپنجيبخش کشاورزي و منابع طبیعی در برنامهيسند ملی توسعه

.1384ریزي و اقتصاد کشاورزي، هاي برنامهي پژوهشموسسه
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