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چکیده
يدر ایران، ایـن مطالعـه موجـود      مشخص یا دقیق نبودن اطالعات مربوط به موجودي سرمایه        در پاسخ به مشکل     

ه بـا اسـتفاده از      یو نرخ مجهـول اسـتهالك سـرما        گذاري ناخالص سرمایهاز تابع    يریگانتگرالمبناي  ه را بر    یسرما
یزمان يدوره یالت، ط ی، جنگل و ش   يدار، دام یزراعت و باغبان   يهاربخشید مناسب در ز   یک تخمین تابع تول   ینتک

مـورد   يدوره یه ط یسرما ين موجود یانگیدهد که م  یآمده نشان م   دستبهنتایج  . برآورد کرده است  1384-1338
ارد یلیهزار م06/0، 05/0، 1/14، 21/12ب یترتبهالت و جنگل ی، شيداردام،یزراعت و باغبانيهادر بخشیبررس

. باشدیم% 4التی، جنگل و ش%6يدار، دام%5یزراعت و باغبانيهاز نرخ استهالك سرمایه در زیربخشیال و نیر
يل موجـود  یها، به روند تشک   ص اعتبارات به بخش   یو تخص  يگذارهیشود که در هنگام سرما    یم نهادپیشسرانجام

.ها توجه شودهیتهالك سرماه و نرخ اسیسرما

JEL: E6, Q1, Q22, Q23, C22
ایرانهاي کشاورزي،موجودي سرمایه، نرخ استهالك سرمایه، زیربخش: هاي کلیديواژه

شاورزي دانشگاه زابل ، دانشیار و دانشجوي کارشناسی ترتیب دانشجوي کارشناسی ارشد و استادیار اقتصاد کبه*
.ارشد اقتصاد کشاورزي دانشگاه شهید باهنر کرمان

e-mail: sherafatmand_m@yahoo.com
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مقدمه
کشورها يین عوامل تولید موثر بر رشد و توسعهترمهم، یکی از ناندااقتصادتربیشاز نظر 

کشورهاي جهان تربیشبا این وجود در . مل سرمایه استعا) کشورهاي جهان سوموبژهبه(
از جمله دالیل . نیسترسدستمستقیم قابل طور بهسرمایه يهاي مربوط به انبارهسوم داده

ق نبودن سیستم ینوپا بودن سیستم حسابداري این کشورها یا دق: ی شاملرسدستنداشتن
برخالف آمار نیروي کار (سرمایه ينبارهاطالعات مربوط به اپس. استهاآنحسابداري ملی 

و با در نظر گرفتن سایر آمارها شودمیمستقیم محاسبه ن) که با سرشماري قابل محاسبه است
با این وجود . چندان قابل اعتماد نیست) هاها و عمر مفید سرمایهمانند استهالك سرمایه(

ضات خاص، سري آماري مختلف شده که هر کدام بنا به مفرونهادپیشهاي مختلفی تکنیک
ها، که فاکتور در مورد نرخ استهالك سرمایهچنینهم. اندکردهارایه) اما نه چندان پراکنده(

هاي محاسباتی سرمایه است تکنیکيمیزان انبارهسرانجاماستهالك و يمهمی در محاسبه
.)1370هایول،(نیز خالی از اشکال نیستند هاآنوجود دارد که 

يهاربخشیه در زیسرمايانبارهياز به محاسبهیشود که نوقتی حادتر میمشکل
سرمایه در کل بخش، يبر مشکالت برآورد انبارهافزوندر این مورد . باشديکشاورز

که از آن جمله مجهول بودن نرخ استهالك سرمایه در شودمیها نیز اضافه مشکالت زیربخش
و نشاطینیاميوسیلهبهشده انجاميهابررسیبرخالف.دکروان عنوان تها را میزیربخش

تاکنون برآورد قابل استنادي از نرخ استهالك در ) 1365(ذوالنور،)1368(ی، سلطان)1382(
یقاتیتحقیتر شدن مطلب به بررسروشنبرايحال . نشده استارایهکشاورزي هايزیربخش
.شودیپرداخته مشد،انجامنه در داخل و خارج کشور ین زمیکه در ا

موجودي خالص سرمایه را براي بخش کشاورزي و صنعت ) 1998(کارانهمساواندي و 
براساس آمار و اطالعات . انددر ژاپن، کره، تایوان براساس واحد پول ملی محاسبه کرده

قبل از (هاي موجودي خالص براي دو بخش در ژاپن براي سالرسدستگذاري در سرمایه
. محاسبه شده است1953-79هاي پس از جنگ و سال1905-40)جنگ

mailto:sherafatmand_m@yahoo.com
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ثابت در کشورهاي در حال يبه بررسی استهالك موجودي سرمایه) 2004(شنگ یی
ثابت در صنایع ياین تحقیق نرخ استهالك اقتصادي موجودي سرمایه.توسعه پرداخته است

حاکی از آن است که موجودي نتایج .زندکشور در حال توسعه را تخمین می7ي هاانهکارخ
و با نرخ باشدثابت ممکن است در نرخ باالتر در این کشورها مستهلک شده يسرمایه

.مقایسه شده استشودمیمعمول در کشورهاي پیشرفته فرض طور بهمتداولی که 
يهاي عمدهبخشاي موجودي سرمایه و نرخ استهالك در مطالعه)1373(کیانی و بغزیان

تابع تولید براي شکلین تربهدر این مطالعه. زمان برآورد کردندطور همرا بهایران اقتصاد 
درصد، براي بخش صنعت و 2/10ترانسندنتال با نرخ استهالك شکلرا بخش نفت و گاز

دبرتین با نرخ شکلبراي بخش خدماتدرصد،8/5دبرتین با نرخ استهالك شکل معدن
درصد و 3/5داگالس با نرخ استهالك -کابشکلاورزيبراي بخش کشدرصد،2استهالك 

.ه شده استدرصد در نظر گرفت2دبرتین با نرخ استهالك شکلبراي کل اقتصاد
يگانه10بندي د، براي طبقهینیز با استفاده از نسبت سرمایه به تول) 1365(ذوالنور 

سرمایه، يو سپس انبارهکند محاسبه می1351، نسبت سرمایه به تولید را براي سال هابخش
کشورهاي يوي در تحقیق خود با توجه به تجربه. کندمحاسبه میرابخش10اینبراي

.فرض کرده است% 4ثابت را ي دیگر، نرخ استهالك سرمایه
موجودي سرمایه را پس از کسر میزان خسارت 1359-67يبراي دوره) 1368(سلطانی 

ران یه ایبخش کشاورزي طی جنگ تحمیلی عراق عليمستقیم وارده به موجودي سرمایه
.محاسبه کرده است

هاي ثابت به تفکیک بخشياي موجودي سرمایهدر مطالعه) 1382(امینی و نشاط 
نقل و انبارداري، ونفت و گاز، صنعت و معدن، آب و برق، ساختمان، حملکشاورزي،

ي ثابت سال هاقیمتبر مبناي 1338-81يارتباطات، مستغالت و سایر خدمات را در دوره
هاي ثابت نیز به تفکیک بخشيبر این، نرخ استهالك و سرمایهافزون.اندتخمین زده1376

در این مطالعه ثابت يمقادیر مطلق ارزش موجودي سرمایه.شده استبرآوردیاد شده، 
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هاي موجود در روشسال پایه و تفاوت اختالف درمتفاوت از مطالعات قبلی بوده و دلیل آن 
.است1376با 1361ي ثابت سال هاقیمتهاي ملی به حسابيمحاسبه

يکل بخش کشاورزيا برایکل اقتصاد يه را برایسرماين مطالعات موجودیایتمام
بخش (يکشاورزيهاربخشیزيه برایسرمايق موجودین تحقیدر ایمحاسبه کردند ول

استهالك هر يهان نرخییبا تع) يدارالت و جنگلیخش ش، بيدار، بخش دامیزراعت و باغبان
. ن شده استییبخش، تع

تحقیقروش
بخش زراعت (يکشاورزيهاربخشیه در زیسرمايموجوديمحاسبهبرايق ین تحقیدر ا
يرویو نيگذارهیاز آمار و اطالعات ارزش افزوده، سرما) الت و جنگلی، شيدار، دامیو باغبان

و 1338-1384يهان آمار و ارقام مربوط به سالیا. میابهره جستهيکشاورزياهربخشیکار ز
يآماريهانامهاز از سالیمورد نيهااطالعات و داده. باشندیم1376ثابت يهامتیبه ق

.دست آمده استبههاي اقتصادي بانک مرکزيآمار و بررسیکشور، دفتر
نام در زیروجود دارد که یمتفاوتيهاا و روشهکیتکن،هیسرمايموجوديبهمحاسبراي

:آورده شده استکنونیيق مطالعهیها و سپس روش تحقروش
دیه به تولیروش نسبت سرما

روش آلمون
روش آلمون اصالح شده

روش اکافه
یمیدايا موجودییروش تجمع

اصالح شده یمیدايروش موجود
PIMروش 

مایه و نرخ استهالكسريتوام موجوديروش محاسبه
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آالت ماشینصورتبهها گذاريکه موجودي سرمایه شامل انواع گوناگون از سرمایهجاآناز 
ها، در هر برهه از زمان، را ارزش پولی سرمایهاي گذشته است،هو ساختمان متعلق به دوره

است روشن. آورددستبهشده در گذشته انجامهاي گذاريسرمایهتوان از طریق مجموع می
مشخص هاآنتاریخ ساخت يوسیلههب) آالت و ساختمانماشین(اي که تجهیزات سرمایه

پذیرفته است، و انجامVگذاري ناخالص که در زمان هر سرمایهيشوند، و میزان ماندهمی
محسوب Tموجودي سرمایه در زمان وگیرد جزستفاده قرار میمورد اTهنوز در زمان

نیم که نرخ کشوند، فرض میها در طول زمان مستهلک میگذاريسرمایهن چو. شودمی
شده در طول سال انجامگذاري سرمایهIVاگر . استPها ثابت و برابر گذاريسرمایهاستهالك 

V ام باشد، استهالك سرمایه تا انتهاي سالV ام و یا ابتداي سال)V+1(شود ام صفر فرض می
آن يشود و استهالکی برامیانجامتدریج گذاري بهرآیند سرمایهساله فیکيیعنی در دوره
گذاريسرمایهگونه ام هیچVشود که در سال براي سادگی مطلب فرض می. متصور نیست

سال t-vام را که Vمانده در ابتداي سال گذاري باقینشده، حال اگر خالص سرمایهانجامجدید 
:)1382نشاطوینیام(خواهیم داشت،نشان دهیمv,t)k(م شده با جاانقبل 

زمانیناخالص و خالص طيگذاروضعیت سرمایهیبررس)  1(جدول

ناخالص گذاريسرمایهزمان
خالصگذاريسرمایهگذاريسرمایهاستهالك شدهانجام

ماندهباقی

امvتا انتهاي سال
ام )v+1(ابتداي سال 
ام )v+2(ابتداي سال 
ام )v+3(ابتداي سال 
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ر بنابراین داستام (v)شده درطول سال انجامگذاري ناخالص سرمایهvIکه با توجه به این
خالص به ابتداي سال گذاريسرمایه، vIین ترتیب به میزان اهب. ، هیچ استهالکی نداردvزمان 

(v+1)شودمنتقل می.
شروع گذاريسرمایهگذاري در جریان تولید، استهالك کارگیري این میزان سرمایهبا به

براساسخواهد بود PIVگذاري سرمایهام، استهالك(v+2)و در نتیجه تا ابتداي سالشودمی
: توان نوشتیشده میادروند استهالك 

)1(
 

v
1vt

v

vt

v
vt2

v
vt

vv

I)p1()t,v(k

I
p1

)p1(
)t,v(k

I)p1(p)p1(p)p1(pp1)t,v(K

I)p1(pI)P1(PPIVI)t,v(K
























صورتبهتوان دهد میسال نشان می) t-v(در vIرا که رشد منفی ) 1(يفرم گسسته
: زیر نوشتيپیوسته

)2(v
)1vt(P Ie)t.v(k 

فرض کنید که حال . را تعیین کردk(v,t)توان مشخص باشند، میpوIvاگر 
ام Vهاي بعد از سال ام صفر فرض نشده، در سالvهاي بعد از سال در سالگذاريسرمایه

شده و فرآیند تشکیل سرمایه به همان انجامهاي جدیدي گذاريو سرمایهفرض نشده صفر
را ) موجود سرمایه(ها گذاريهاي سرمایهدر این مورد مجموع مانده.رتیب پیش گفته باشدت

:زیر محاسبه کردصورتبهتوان می
)3(dveIdv)t,v(kK )1vt(p

v
1t1t

t




 

و ) ناخـالص  گـذاري سـرمایه روند  (VIباال به علت مشخص نبودن فرم تابعی         يدر رابطه 
پـذیر  ، امکـان  tKموجودي سـرمایه،     يگیري و محاسبه  ، انتگرال Pستهالك،مجهول بودن نرخ ا   

ی به شرح زیر برداشته شـده       ی، براي بر طرف کردن این مشکل، گام ها        کنونیدر تحقیق   . نیست
:است
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ثابت ناخالص در مورد هر بخش تعیین شده يین روند زمانی تشکیل سرمایهتربهابتدا -1
و یا ضریب تعیین کمینهدر تعیین روند مورد نظر معیار مجموع مجذورات پسماندهاي .است

گذاري ن ترتیب با مشخص بودن فرم تابعی سرمایهایهب. به کار رفته استبیشینهيتعدیل شده
.شدمیسر ) 3(يگیري از رابطهناخالص، انتگرال

گیري، پس از انتگرال) 3(يهین روند و جایگزین کردن آن در رابطتربهبا تعیین -2
آید، حال با جایگزینی میدستبه، بر حسب نرخ استهالك مجهول )tk(موجودي سرمایه

لمن و یاسپترانس الگ،داگالس، ترانسندنتال،-کاب(در انواع مختلف تابع تولیدtkکردن
تابع ) LRنسبتوF يهابا توجه به آمارهیعنی(.داردبرازش را ینتربهو انتخاب نوعی که ) یخط

الزم به توضیح است که توابع جاایندر . شوندزمان برآورد میطور همتولید و نرخ استهالك به
اي استفاده جوي شبکهونسبت به پارامترها غیرخطی خواهد بود و بنابراین از روش برآورد جست

)1373انیبغز(.شده است
F:F=(R2يآماره)4(

ur-R
2

r)/M))/((1-R2
ur)/(N-K)

یخطيهاتیتعداد محدود=Mکه در آن
N=هاهتعداد کل مشاهد
K=دیرمقیون غیتعداد پارامترها در رگرس

Ur=دیرمقیون غیپارامتر مورد نظر در رگرس
r =دیون مقیپارامتر مورد نظر در رگرس

.شودیل میتشکریزيهیب الگو فرضیضرايآزمون معناداربراي
H0=معنادار نداردتاثیر،)دیمقيالگو(ر اضافه شده به مدل یمتغ.
H1 =معنادار داردتاثیرر اضافه شده به مدل، یمتغ.

LR:LR=-2(LNlr-LNlu)يآماره

l=یینمانسبت درست
ود یتعداد ق=jيآزاديبا درجه
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وبحثجینتا
توابـع رونـد     نخـست هـا، الزم اسـت      بخـش  کیـ ه بـه تفک   یسـرما  يبـرآورد موجـود    براي

یطـ  یینمـا يگذارهیکه توابع سرما   جاآناز  . ن زده شود  یتخم یک بخش یبه تفک  يگذارهیسرما
.است)2(شرح جدول ن بهیج تخمین برازش را دارند نتایتربهن دوره یا

هادر بخشيگذارهین توابع سرمایج تخمینتا)2(جدول

قیتحقيهاافتهی:ماخذ

:که در آن
عرض از مبدا است،ينشان دهنده C

Tباشدیم46تا 1متغیر زمان است که شامل اعداد ينشان دهنده .

بخش جنگل التیبخش ش يداردامبخش بخش زراعت 
یو باغبان

تابع 
يگذارهیسرما

یینما

تابع 
يگذارهیسرما

درجه سه

تابع 
يگذارهیسرما

یینما

تابع 
يگذارهیسرما

درجه سه

تبع 
يگذارهیسرما

یینما

تابع 
يگذارهیسرما

درجه سه

تابع 
يگذارهیسرما
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تابع 
يگذارهیسرما

درجه سه
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65/0
)42/0(

165194
)05/0( c

2/0
)017/0(

56/3
)026/0(

21/0
)02/0(

7/5
)53/0(

2/0
)02/0(

23/0
)06/0(

21/0
)013/0(

16/0
)061/0( T

84/0
)13/0(

99/0
)07/0(

81/0
)08/0(

99/0
)031/0(

84/0
)087/0(

32/1
)005/0(

8/0
)08/0(

99/0
)42/0( AR(1)

25/0
)18/0(

03/0
)073/0(

1/0
)006/0(

02/0-
)08/0( MA(1)

98/0 98/0 98/0 97/0 98/0 97/0 99/0 98/0 R2
adj

809 643 1695 565 2113 941 3440 1464 F

96/1 73/1 79/1 01/2 08/2 43/1 95/1 54/1 D.W
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AR(1)،MA(1)اندبه مدل افزوده شدهیبستگخودهميرفع پدیدهي، اجزایی هستند که برا.
R2

adjغییرات متغیر وابسته را توضیح تاین مدل چه میزان یتوضیحيدهد که متغیرهای، نشان م
خواهد تربیشمدل یتر باشد قدرت توضیح دهندگهرچه این آماره به یک نزدیک. دهندیم

.بود
Fرودیکار مزیر بهيآزمون فرضیهي، این آماره برا:

0H

0H

n101

n100








کـم زسـت راین صـفر رد و بنـاب  ي، فرضـیه استجدول Fتر از بزرگ یمحاسبات Fاز آن رو که     
.وارد شده در مدل مخالف صفر استيب متغیرهایاز ضراییک

DWباشدیدوربین واتسون ميآمارهي، نشان دهنده.
).انحراف معیار استياعداد داخل پرانتز نشان دهنده(

دهد که ینشان مییبه فرم نمایدر بخش زراعت و باغبانيگذارهیتابع سرمایبررس
نسبت به فرم تربیشیکه با سرعتینده است در حالیفزايروند صعودياداريگذارهیسرما

جنگل يهاربخشیدر زيگذارهیسرماییسه با روند نمایدر مقا. درجه سه در حال رشد است
ن یدر ايگذارهیتوان اشاره کرد که بدون در نظر گرفتن عرض از مبدا سرمایميدارو دام

به يگذارهیتابع سرمایبررس. ش استیزمان در حال افزایطیسانکیها با سرعت ربخشیز
يگذارهیزان سرمایبا گذشت زمان مراههمدهد که ینشان ميدارربخش دامیدر زییفرم نما

واحد 2/0يداردر بخش داميگذارهیتم سرمایک سال لگاریبا گذشت . ابدییش میافزا
یبررس. ش استیابسته به زمان در حال افزاويهیسرمايش موجودیافزایعنی.ابدییش میافزا

.نده استیفزايدهد که تابع صعودینشان ميگذارهیتابع سرما
ز داللت بر رونـد     ین 1338-84يهاسال یالت ط یربخش ش یدر ز  يگذارهیتابع سرما  یبررس

الت بـه فـرم   یدر شـ يگـذار هیتابع سرما. داردیمورد بررسيدوره یط يگذارهیسرما يصعود
ی، زراعت و باغبان   يداردام يهاربخشیسه با ز  یربخش در مقا  ین ز یدهد که در ا   ینشان م  ییانم

اگر چه فـرم درجـه سـه        ،  زمان در حال رشد است     یبرابر ط  یبا سرعت  يگذارهیو جنگل، سرما  
. نـشان داده اسـت     يگـذار هیسرما يرا برا  يترربخش رشد شتابان  ین ز یدر ا  يگذارهیتابع سرما 
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بـا   راههـم دهد کـه    یزمان نشان م   یط ییدر بخش جنگل به فرم نما      يگذارهیسرماتابع   یبررس
ـ در ا  يگـذار هیزان سرما یگذشت زمان م   ـ ن ز ی ـ در مقا . ابـد ییش مـ  یربخش افـزا  ی سه بـا رونـد     ی

بدون در نظـر گـرفتن      یطور نسب توان اشاره کرد که به    ی، م يدارر بخش دام  یدر ز  يگذارهیسرما
ن دو بخـش    یا یمورد بررس  يهاسال یط) ه در سال صفر   یسرما يدزان موجو یم(عرض از مبدا    

ـ در ز  يگذارهیروند سرما  یبررس. اندکرده يرویپ يگذارهیب سرما یک ضر یاز   ربخش جنگـل   ی
ـ ش زمـان م یبا افـزا راههمدهد که   یزمان به فرم درجه سه، نشان م       یط بـا  يگـذار هیزان سـرما ی

.استشیدر حال افزاییاز فرم نماتربیشیسرعت

يکشاورزيهاربخشیبرآورد نرخ استهالك در ز
ر ییتغ 01/0يبا فاصله % 40تا   1يها نرخ استهالك را در محدوده     ک از بخش  یدر مورد هر    

. قـرار گرفـت    یابیمورد ارز ) الگ  ترنس –ترانسندنتال   -کاب داگالس (د  یداده و انواع تابع تول    
ن بـرازش را دارد     یتربهیکه با نرخ استهالك خاص     يدیلد برآورد شده، تابع تو    ین توابع تول  یاز ب 

مـورد آزمـون   LRو نـسبت  Fيد و نرخ استهالك متناظر با آمـاره یتابع تولیعنی. انتخاب شد
:ر استیج به شرح زینتا. قرار گرفتند

د بـرآورد شـده، کـاب داگـالس، بـا نـرخ        ین فرم تابع تول   یتربه-یبخش زراعت و باغبان   -الف
یتمـام  در تابع بـرآورد شـده     . ر استخراج شده است   یز صورتبه% 5شده،   یابیدروناستهالك  

ـ ترتکار بهيرویه و نید سرمایتول يهاکشش. دار است یب معن یضرا 39/1و  45/0ب معـادل   ی
بخـش   يافـزوده ه، ارزش یسـرما  يش در نهاده  یک درصد افزا  یهر   يازانشانگر آن است که به    

ـ نيش در نهـاده یک درصد افزایهر يازاش و بهیدرصد افزا45/0یزراعت و باغبان  کـار،  يروی
جه با توجه به باال بودن نسبت       ین نت یا .افتیش خواهد   یدرصد افزا 39/1بخش يافزودهارزش

يروهـا ین ینتـر بـیش رمتخصص کـه    یغ يروهاین ییو ناکارا  يه در بخش کشاورز   یکار به سرما  
بـستگی  بـراي رفـع خـودهم     (.دهد، قابل انتظـار اسـت     یل م یرا تشک  يفعال در بخش کشاورز   

D.W    از فرآیندMR   وAR   در ضمن   . استفاده شده استP نـرخ  يدر زیر توابع نشان دهنده
)استهالك است
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LNY=14/08+0/447LNK+1/348LNL+0/83AR(3)-0/96MA(3)

( 06/5  )  ( 139/0  )   ( 292/0   )    ( 058/0    )   ( 0002/0  )

R2
adj=0/99           P=5   F=1220     D.W= 37/1

دنتال، با نرخ استهالك د برآورد شده، ترنسنین فرم تابع تولیتربه-يداربخش دام-ب
ب یضرایدر تابع برآورد شده تمام. ر استخراج شده استیزصورتبه% 6شده، یابیدرون

يتا نقطه، استها کیوکالسید نین حالت که همانند تابع تولیا. دار استیمعن
 /)(K) که در آن=و یتمیب لگاریضر=یعنی) در تابعیب خطیضر

7741,9K=يابد و تا نقطهییش مینده افزایبا نرخ فزايداربخش دامي، ارزش افزوده
 /K12802یعنیK=ابدییابد و بعد از آن کاهش مییش میافزایبا نرخ کاهش .

يز تا نقطهیو ن. ابدییابد، کشش کاهش مییش میافزاKکه یمادام /)(L) که
بخش يافزوده، ارزش =303915Lیعنی) در تابع یب خطیضر=و LNب یضر=در آن 

يابد و تا نقطهییش مینده افزایبا نرخ فزايداردام /L680416یعنیL= با نرخ
ابد، کشش کاهش ییش میافزاLکهیمادام. ابدییابد و بعد از آن کاهش مییش میافزایکاهش

.دهدینشان میخوبد را بهیتوليهین تابع هر سه ناحیا. ابدییم
LNY= 86/709+3/226LNL+6/401LNK-1,8*10-6L-0/00056K+2*10-10LK+0/35AR(2)-0/9MA(4)

   ( 47/34 )             (2,31)             (1,12)  (4,1*10-6) ( 0000148/0 )    (6,1*10-10)       (0,15)      (0,03)

     R2
adj= 0/99                  P=6    F= 524        D.W= 02/1

د بـرآورد شـده، کـاب داگـالس ، بـا نـرخ اسـتهالك                ین فرم تابع تول   یتربه-التیبخش ش -ج
ب یضـرا یدر تـابع بـرآورد شـده تمـام    . ر استخراج شده استیزصورتبه% 4شده،   یابیدرون

نـشانگر  18/0و      73/0ب معـادل      یترتکار به يرویه و ن  ید سرما یتول يهاکشش. دار است یمعن
بخش زراعـت و     يافزودهه، ارزش یسرما يش در نهاده  یک درصد افزا  یهر   يازاآن است که به   

ـ ن يش در نهـاده   یک درصـد افـزا    یهر   يازاش و به  یدرصد افزا 73/0یباغبان کـار، ارزش يروی



١٣٨٨/ ٣/١جلد /  ١٥٢

جه با توجه به باال بـودن نـسبت کـار           ین نت یا .افتیش خواهد   یدرصد افزا 18/0بخش   يافزوده
.رمتخصص، قابل انتظار استیغيروهاینییناکاراو يه در بخش کشاورزیبه سرما

LNY=0/29+0/18LNL+0/73LNK+-0/21AR(4) -0/95MA(5)

( 93/0  )     ( 033/0   )      ( 86/0   )       ( 13/0    )        ( 03/0  )

              R2adj=0/87              P=4   F=65    D.W= 5/1
یابیکاب داگالس، با نرخ استهالك درون  د برآورد شده،  یلن فرم تابع تو   یتربه-بخش جنگل -د

. دار اسـت  اب معن یضرا یدر تابع برآورد شده تمام    . استر استخراج شده  یز صورتبه% 4شده،  
ـ ترتکار بـه  يرویه و ن  ید سرما یتول يهاکشش نـشانگر آن اسـت کـه    95/0و  61/3ب معـادل    ی

61/3یبخش زراعت و باغبـان     يافزودهه، ارزش یسرما يش در نهاده  یدرصد افزا  1هر   يازابه
بخـش   يافـزوده کـار، ارزش  يروین يش در نهاده  یک درصد افزا  یهر   يازاش و به  یدرصد افزا 

ه در  یجه با توجه به باال بـودن نـسبت کـار بـه سـرما              ین نت یا .افتیش خواهد   یدرصد افزا 95/0
فعـال در بخـش   يروهـا ینینتـر بـیش رمتخـصص کـه   یغيروهاینییو ناکارا يبخش کشاورز 

.دهد، قابل انتظار استیل میرا تشکيکشاورز
LNY=27/05+3/61LNK+0/95LNL+0/69AR(1)

         ( 67/6 )    ( 37/1   )     ( 36/0   )      ( 108/0  )

R2
adj=0/95         P= 4       F=286        D.W= 79/1

يکشاورزيهاربخشیرآورد شده در زاستهالك بيهانرخ) 3(جدول
نرخ استهالك به درصددین فرم تابع تولیتربهبخش

5داگالس–کابیزراعت و باغبان
6ترانسن دنتاليداردام
4داگالس–کابالتیش

4داگالس–کابجنگل
تحقیقيهایافته: ماخذ
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الت نـشان   یجنگـل و شـ    ،يارد، دام یزراعت و باغبـان    يهاربخشیاستهالك ز  يهانرخ یبررس
ـ ه مربوط بـه ز    ین نرخ استهالك سرما   یتربیشدهد که   یم بـا توجـه بـه      . اسـت يدارربخش دام ی
شـود  ی، اسـتفاده مـ  تـر بیشها ر بخشین بخش نسبت به ساید در ا  یزات و لوازم تول   یکه تجه نیا
يهابخشریدر ز  هیسرما ياشاره کرد که اجزا    یستیالبته با . ن نرخ استهالك مورد انتظار است     یا

يهاتیحتمنبود  تاثیرتحت   تربیشباشد و   یمنابع مشترك م   صورتبهتربیشالت و جنگل    یش
یکار گرفته شده در بخش جنگل ط    به آوريفنکه  نیبا توجه به ا   . رندیگیقرار م  یعیو طب  يجو

هـا و   گـل ران تنها به جن   یو هنوز بخش جنگل در ا      استییابتدا صورتبهیمورد بررس  يدوره
ماننـد فعـال    يهـا تـر از بخـش    ن اسـتهالك کـم    یرود که ا  یمحدود است، انتظار م    یعیمراتع طب 

ـ اخ يهـا سـال  یران اگر چه ط   یالت در ا  یت بخش ش  یوضع یبررس. باشد يداردام جـاد  یر بـا ا   ی
افتهیبودبهآوريفنو   افزایشد  یان، تول یجاد مراکز پرورش ماه   یو ا  یپرورش ماه  يهاحوضچه

هـا صـورت    اها و رودخانه  یاز در  تربیشران  یالت در ا  یبرداشت و پرورش ش    نانچاما هم  ،است
ز ین چنینهم.شودیم انجامیطور سنت ها و به  ها، لنج قیها با استفاده از قا    ن برداشت یرد و ا  یگیم
.ن بخش محدود استیه در ایل سرمایتشکيتوان اشاره کرد که اجزایم

هیسرمايبرآورد موجود
ناخالص را   يگذارهیروند سرما  براساسه  یسرما يج محاسبات باال امکان برآورد موجود     ینتا

رونـد  يگـذار هیل سـرما ین روند تـشک یتربههمان گونه مه یادآوري کردیم، . فراهم آورده است  
نرخ استهالك برآورد شده از روند درجـه         یعنیاول،   يج مرحله ین اکنون نتا  یبنابرا. است یینما

مورد اسـتفاده قـرار   ییق روند نمایه از طریسرمايبرآورد موجودبرايدوم  يدر مرحله  سه را، 
يارقام موجود  یبررس. آمده است ) 4(ه در جدول    یسرما يبرآورد موجود  ییج نها ینتا. میدهیم

يدهـد کـه موجـود   ی، نشان مـ 1376ثابت يهامتیبه قیربخش زراعت و باغبان   یه در ز  یسرما
ـ ارد ریلیم93/27507به 1338ال در سال یارد ریلیم05/1182از یباغبان زراعت و  يهیسرما ال ی

تـا   1338از سـال     یربخش زراعت و باغبـان    یز يهیسرما يموجود. ده است یرس 1384در سال   
.بوده استیشیروند افزايدارا1354و 1353يهاسالجزبه1368
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ثابت سال يهاقیمتيبر مبنايکشاورزيهازیربخشه در یسرمايارقام موجود) 4(جدول 
)الیارد ریلیهزارم(واحد–1376

دوره
يموجود

بخش يهیسرما
یزراعت و باغبان

يموجود
بخش يهیسرما

يداردام

يموجود
بخش يهیسرما

جنگل

يموجود
بخش يهیسرما

التیش

يکل موجود
بخش يهیسرما

يکشاورز

47-1338 31/28 36/12 0/12 0/12 67/64
57-1348 93/8 108/32 0/36 0/43 202/88
68-1358 180/38 208/29 0/69 0/87 390/23
84-1369 256/22 295/88 0/98 1/41 554/49

يسـاز اقتـصاد و آمـاده  يسـاز و آغاز توجه به باز     1368جنگ در سال     ياما پس از خاتمه   
بـه  (ر گرفـت قـرا یتوجهیمورد بیربخش زراعت و باغبانی، زيبخش کشاورز يهارساختیز

بـه  .) از جنـگ شـود     ینتوانست جبران خـسارات ناشـ      يصعود يگذارهیزان سرما یکه م  ينحو
بـه  1384و1383يهاه در آن شروع به کاهش کرد اما در سال    یسرما يکه روند موجود   یشکل
.دیرسیمورد بررسيدورهیزان خود در طین میتربیش

، نـشان   1376ثابت سال    يهامتیبه ق  ياردربخش دام یه در ز  یسرما يارقام موجود  یبررس
ال در سال   یارد ر یلیم 32/31765به   1338ال در سال    یارد ر یلیم 99/1364ن رقم از    یدهد که ا  یم

ـ لیم39/4ه از   یسرما يز موجود یالت ن یدر خصوص بخش ش   . ده است یرس 1384 ـ ارد ر ی ال در  ی
بخـش   يهیسـرما  يودموجـ . ده اسـت  یرسـ  1384ال در سال    یارد ر یلیم98/161به   1338سال  

ش یافـزا  1384ال در سـال     یارد ر یلیم53/105به   1338ال در سال    یارد ر یلیم53/4ز از   یجنگل ن 
.استافتهی

يدوره یط يبخش کشاورز  يهیسرما يها از کل موجود   ربخشیک از ز  یسهم هر    یبررس
. اده اسـت  د اختـصاص ن سهم را به خود      یتربیشيداردهد که بخش دام   ینشان م  شده، یبررس

ـ بـه هـم نزد  يدارو دامیزراعـت و باغبـان  يهاربخشیزيهیسرما يزان موجود یاگر چه م   ک ی
ـ با ز یاست اما تفاوت قابل توجه     ن سـهم از  یتـر بـیش . الت دارنـد یجنگـل و شـ  يهـا ربخشی
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تعلـق  یبخـش زراعـت و باغبـان   هبيدارپس از بخش داميبخش کشاورزيهیسرما يموجود
. انـد را بـه خـود اختـصاص داده   يبعديهاالت و جنگل رتبهیشيهاخشگرفته و پس از آن ب     

رفتـه  رفتـه . ران بـود  یدر اقتصاد ا   یجاد تحوالت اساس  یها ا توجه دولت  یش از انقالب اسالم   یپ
ـ خيها کاهش و مرحلهاز اعتبارات و بودجهيسهم بخش کشاورز  بـا  . دشـ آغـاز  يز اقتـصاد ی

نـرخ برداشـت     ير اسـت و دارا    یدپذیتجد یعیزو منابع طب  الت ج یها و ش  که جنگل نیتوجه به ا  
.ردیمورد توجه قرار گتربیشها ن بخشیدر ايگذارهیت سرماید وضعیباشند بایز مین

ـ در مـورد ز کنونیق یج تحقینتايسهیگونه که اشاره شد مقا    همان يکـشاورز يهـا ربخشی
مجمـوع  از بنـابراین . یستر ن یپذنشده امکان  انجامنه  ین زم یدر ا  ياکه تا کنون مطالعه   نیل ا یدلبه

تـوان  یحال مـ  . دیآیدست م ه در بخش به   یسرما يها، کل موجود  ربخشیه در ز  یسرما يموجود
محاسـبه   يکـل بخـش کـشاورز      يه را بـرا   یسـرما  يکه موجـود   یقبل يشده انجامقات  یبا تحق 
ـ پ يجهینت يسهیو مقا  ینقد و بررس  . سه کرد یاند، مقا کرده ـ قـات در ا   یتحق ينهیشی نـه در   ین زم ی

ـ از مقا . گرفتـه اسـت    انجامنشاط  -ینیام يوسیلهبهن مطالعات   یترهنگامهاز ب  یکی ج ینتـا  يسهی
ـ یج روش ام  یبا نتا  کنونیق  یدر تحق  يه در کل بخش کشاورز    یسرما يموجود یینها نـشاط -ین
دو روش در    ود کـه درصـد اخـتالف      شـ یه مـ  دیـد ،آمده) 1(ات در نمودار  ییکه با جز  ) 1382(

.ه کردیر توجیزهايلیرا با دلهان اختالفیتوان ایمختلف متفاوت بوده که ميهاسال
ه با احتساب خـسارات وارده      یسرما يل موجود یتعد ينشاط از رابطه  -ینیدر روش ام   -1

ه استفاده شده  یسال پا  براساسدر فرم گسسته     یلیجنگ تحم  يهاسال یه ط یسرما يبر موجود 
وسته در نظر گرفته شده     یپ یتابع صورتبهناخالص   يگذارهیروند سرما  کنونیق  یتحقدر  . است

.دارديترت کمیه حساسیه در سال پایسرمايو روش نسبت به مقدار موجود
کـه   یکار رفته در حـال    خالص به  يگذارهینشاط روند درجه سه سرما    -ینیدر روش ام   -2

.ناخالص استفاده شديگذارهیسرماییو روند نمااز روند درجه سه یبیحاضر ترکيدر مقاله
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ق حاضر با و بدون در ینشاط و تحق-ینیاميه مطالعهیسرمايروند موجوديسهیمقا)1(نمودار
ارد یلیم:واحد(1338-84يهاسالیط1376مت ثابت سال ینظر گرفتن خسارات جنگ به ق

)الیر

نهادهاپیشگیري و نتیجه
ران آمار و یها است که در ایکی از عوامل موثر بر تولید زیربخشموجودي سرمایه 

ن ین در ایبنابرا.ستینرسدستها در ربخشیه در زیسرماياطالعات مربوط به موجود
ارایهگذاري خالص مدلی اطالعات آماري در مورد سرمایهنبودندر برخورد با مشکل مطالعه 

درسرمایه ورد نرخ استهالك آص بوده و قادر به برناخالگذاريسرمایهآنشده است که مبناي
فرمولی که نرخ صورتبهموجودي سرمایه ،قین تحقیدر ا.استهاي کشاورزي زیربخش

با آن نرخ راههمتابع تولید و در تابع تولید جایگزین شده،استهالك مجهول را دربر دارد
استخراج هاي کشاورزي بخشزیردر ورد شده و سري زمانی موجودي سرمایه آاستهالك بر
نسبت به یبخش زراعت و باغبانيهیسرمايدهد که سهم موجودیج نشان مینتا.شده است

.استتربیشها ر بخشیسا
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کاب داگالس با یبخش زراعت و باغبانيد براین فرم تابع تولیتربهن مطالعه یبر طبق ا
الت یبخش شي، برا%6ا نرخ استهالك ترانسن دنتال بيداربخش داميبرا،%5نرخ استهالك 

.در نظر گرفته شد% 4و جنگل کاب داگالس با نرخ استهالك 
شوند و کـشور ایـران نیـز        تر مستهلک می  ها در دوران جنگ سریع    که سرمایه با توجه به این   

رسد در نظر گـرفتن نـرخ اسـتهالك         نظر می جنگ را تحمل کرده است به      يهشت ساله  يدوره
ــد باشــد کــمدســت،ثابــت ــورد تردی ــراي ایــن دوره م از ســوي دیگــر بخــش عظیمــی از . ب
هاي بودجه و یا اعتبارات تکلیفـی       ردیف صورتبهدولت   يوسیلهبهها در بخش    گذاريسرمایه

و در ضـمن توزیـع ایـن    اسـت ناشی ازآن قابل هـدایت  يپذیرد که تشکیل سرمایه   صورت می 
.هد بودها قابل هدایت خوازیربخشاعتبارات در

:شودیمارایهر یزيهانهادپیشان یدر پا
يی، شـبکه  یهـاي روسـتا   هاي دولتی از جملـه احـداث راه       ساختزیر يتوجه براي توسعه   -1

توانـد  کشی و تسطیح اراضی کشاورزي، احداث سد و بنادر مـی          ونقل و ارتباطات، زه   حمل
. در دستور کاري دولت قرار گیرد

يیز باید نظارت مدبرانه صورت گیرد زیرا در برخی مـوارد سـرمایه  بر اجراي آن ن  چنینهم-2
گیرد کـه نتـایج   نظارت کامل بر اجراي آن صورت نمیشود اما مورد نیاز تخصیص داده می    

.شودهاي اقتصادي میغیرمستقیم باعث کاهش اثرات مطلوب بر فعالیتصورتبهآن 
و  شـود واحد تعیین و ابالغ می     صورتبهي  ها و اعتبارات بخش کشاورز    رو که بودجه  از آن  -3

کننـده، در انتخـاب و توزیـع بـه     هـاي عمـل  و وزارتخانـه هـا ناسـازم ،هـا هموسسها،بانک
هـا در   سنجی جـامعی بـراي فعالیـت      اند، باید مطالعات امکان   آزاد گذارده شده  ها،زیربخش
الت و جنگل اعتبارات    شی مانندداراي ظرفیت خالی     يهاشود و به بخش    انجامها  زیربخش

.اي تخصیص داده شودویژه
آالت و لـوازم تولیـد،    دلیل اشکال گوناگون سـرمایه در بخـش کـشاورزي شـامل ماشـین             به -4

.نرخ استهالك سرمایه مورد توجه قرار گیرد       يشود مقوله می نهادپیش،و زمین  هاناساختم
گذاران خـصوصی  تشویق سرمایهصرف توجه به نرخ تورم در افزایش اعتبارات دولتی و یا         
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گذاريسرمایهافزایش   برخالف،شود تا پس از طی چندین دوره      گذاري سبب می  به سرمایه 
خـالص اسـت کـاهش    گذاريسرمایهمقدار موجودي سرمایه که ناشی از انباشت    ناخالص،

.یابد
با شـرایط   در بخش کشاورزي که ارتباط تنگاتنگی        بویژهي فیزیکی   هاسرمایهنرخ استهالك    -5

بایـد در  .اسـت هـاي مختلـف متغیـر    هها و دوروهوایی دارد، در زمانجوي و وضعیت آب 
دست آوردن نرخ استهالك متغیر سرمایه براي بخش و در نهایـت          مطالعات آتی سعی در به    

. دشوارایهگیري تصمیمبرايتري از وضعیت سرمایه در بخش یتصویر واقع
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