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تاثیر سیاست هاي پولی ومالی بر مکانیزاسیون در بخش کشاورزي وپیش بینی روند مکانیزاسیون 
  درطی چندسال آینده 

 
  3مهدي پیريو 2علیرضاکرباسی ، 1هاجر اثنی عشري

 
  چکیده

  
. مده تحول در بخش کشاورزي به شمار می رود  شناخت وضعیت مکانیزاسیون کشاورزي وتاثیر عوامل اقتصادي برتوسعه آن در کشور به عنوان یکی از عوامل ع

در این پژوهش  تاثیر سیاست . از این روکاربرد مکانیزاسیون می تواند منجر به افزایش تولید ودرآمد کشاورزان ودرنهایت افزایش درآمد دربخش کشاورزي شود
. ضعیت متغیر مکانیزاسیون براي سالهاي آتی پیش بینی شده است بررسی شده و1388 تا1358 اقتصادي بر ارتقاي سطح مکانیزاسیون طی دوره  هاي کالن

نتایج نشان . خودرگرسیون واریانس ناهمسانی شرطی نوع تعمیم یافته استفاده شده است براي رسیدن به اهداف مطالعه از مدل تصحیح خطاي برداري و مدل
 حجم پول برمکانیزاسیون اثري مستقیم دارندو روند پیش بینی مکانیزاسیون داد که درکوتاه مدت و بلند مدت متغیرهاي هزینه عمرانی و جاري دولت،

 .لذا برنامه ریزي در این ارتباط می تواندازاهمیت ویژه اي برخوردارباشد. سال آینده روندي افزایشی خواهدداشت5درطی
  

 JEL : E5 , E6طبقه بندي 
 

  جمعیهم سیاست هاي پولی و مالی، مکانیزاسیون،: ه هاي کلیديواژ
  

  مقدمه
در ایران از چندین دهه گذشته ماشین آالت . گسترش تکنولوژي ماشینی جایگاه مهمی در استراتژي هاي توسعه اقتصادي دارد       

کشاورزي وارد مراحل مختلف عرصه تولید شده وجز الینفک ساختار کشاورزي گردیده است لیکن در سالهاي گذشته تامین ماشین 
کالت وفرازو نشیب هاي بسیاري همچون عرضه نامتناسب ماشین آالت کشاورزي با نیز بخش کشاورزي وآثار آالت کشاورزي با مش

این مشکل نه تنهاباعث تحقق نیافتن برنامه هاي مکانیزاسیون بخش کشاورزي شده، .منفی این مسئله برپیکره بخش روبرو بوده است
این وضعیت درسالهاي گذشته به بحران مکانیزاسیون .شین آْات نیزنبوده است بلکه در بسیاري مواقع حتی جوابگوي میزان استهالك ما

در طی این چند ساله نیزبرنامه هایی براي بخش کشاورزي وصنایع ومعادن در نظرگرفته شده وبا تدوین آیین نامه .معروف گردید
 قوت خودباقی وارائه راه حل قطعی نیازمند شناخت اجرایی این بند، اقداماتی دراین باره صورت گرفته است، لیکن این بحران هنوز به

                                                   
hajar_esna@yahoo.com   : کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزي ، گروه اقتصاد کشاورزي دانشگاه زابلش آموخته دان  1  

   وه اقتصاد کشاورزي، دانشگاه مشهددانشیار گر 2
       :دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته اقتصاد کشاورزي، گروه اقتصاد کشاورزي دانشگاه زابل3
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آنچه مسلم است مکانیزاسیون صحیح کشاورزي نیازمند وجودیک ). 1385امجدي وهمکارش،. (کامل از مکانیزاسیون کشاورزي است
.(  از آنها رافراهم سازدها واستفاده بهینه بستر مناسب از لحاظ اجتماعی اقتصادي، فنی وزیربنایی می باشد تاشرایط کاربرد صحیح نهاده

  ).1378الماسی وهمکارانش 
در ابتدا بخش کشاورزي به عنوان محور توسعه مطرح . در ایران، در سالهاي گذشته اولویتهاي متفاوتی براي توسعه برگزیده شده است

ت سالها این بخش نتوانست اما با گذش. گردید اما بعدها دولت متوجه شد که باید به بخش صنعت به عنوان بخش محوري چشم بدوزد
. رسالت خود را بدرستی انجام دهد و اکنون در شرایطی قرار گرفته ایم که توسعه سایر بخش ها را نیز با مشکل مواجه کرده است

بسیاري از اقتصاددانان کشاورزي ایران معتقدند امروز بخش کشاورزي ایران از ناحیه بخش صنعت دچار مشکالتی شده است و در واقع 
حمایت دولت از بخش صنعت باعث شده است که بخش کشاورزي از . توسعه بخش کشاورزي بنوعی معطل توسعه صنعتی شده است

گواه این . تکنولوژي روز دنیا محروم بماند و در واقع در حالیکه از پتانسیل زیادي براي توسعه برخوردار است به درجا زدن اکتفا نماید
اگرچه نزدیک به .ش صنعت و کشاورزي است که در اصطالح مکانیزاسیون کشاورزي نامیده می شودموضوع نقطه اتصال اصلی دو بخ

نیم قرن از موقعی که بهینه سازي ماشین االت کشاورزي در ایران شروع شده است می گذرد اما مکانیزه کردن کشاورزي هنوز جایگاه 
شد جمعیت ، نیاز به مواد غذایی، افزایش کارایی تولید ، اقتصادي کردن به دلیل برخی از عوامل از جمله ر. واقعی خود را نیافته است

تولید و دسترسی به خودکفایی نیاز به پشت سر گذاشتن کشاورزي قدیمی و حرکت روبه جلو همراه با مدرنیته کردن و ماشینی کردن 
 االت و ابزار مدرن روبرو شد و این در بهر حال بخش کشاورزي بتدریج با عرضه ماشین .کشاورزي از چندین سال قبل احساس شد

حالی بود که این بخش با استفاده از ماشین االت فرسوده در مراحل مختلف تولید از جمله کاشت ، داشت و برداشت با محصول کم و 
تی همانند قیمت کشاورزانی که مشتاق استفاده از ماشین االت مدرن از قبیل تراکتور و کمباین بودند با مشکال.بی کیفیت روبرو بود

اگرچه اقدامات مختلفی براي توسعه مکانیزاسیون کشاورزي در سالهاي گذشته . هاي باال ، تنوع زیاد و کاربردهاي گوناگون روبرو بودند
کمبودها در این  انجام گرفته است اما واقعیتها حاکی از وجود شکاف بین عرضه و تقاضاي ماشین االت کشاورزي و همچنین بسیاري

 .)1385امجدي وهمکارش، (نه استزمی
عده اي از محققان . در همین راستا رویکردهاي مختلفی براي آزمون ارتباط متقابل بین این سیاستها و بخش هاي اقتصاد وجود دارد

، که براي یک دوره زمانی طوالنی متوسط 1خنثی بودن متغیرهاي پولی را مبتنی بر داده هاي مقطعی در عرض کشورهاي مختلف
سومین رویکرد، استفاده از .  است2دومین رویکرد، روش سریهاي زمانی دامنه فرکانس). رویکرد اول(یري شده اند، بررسی می کنندگ

البته در این . )1992ینگ و واتسون، ( استVARروشهاي سري زمانی چند متغیره و آزمون صریح محدودیتهاي ضرایب در الگوهاي 
گر روشها ارجحیت دارد، زیرا کلیه متغیرها در این روش نسبت به یکدیگر متقارن است و هیچ میان رویکرد سریهاي زمانی بر دی

در واقع با روش مذکور می توان برونزایی را آزمود و همچنین . پیشفرضی در خصوص برونزایی و درونزایی آنها از قبل اعمال نمی شود
 تأثیر سیاستهاي پولی و مالی در رشد مکانیزاسیون در بخش کشاورزي دراین مقاله. خواص سري هاي زمانی متغیرها را در نظر گرفت

مطالعاتی زیادي از طرف محققین در مورد مکانیزاسیون و .با استفاده از مفهوم برونزایی در چارچوپ الگوي همجمعی بررسی می شود
ر این سیاستها بر وضعیت مکانیزاسیون بپردازد اما پژوهشی که به بررسی تأثی. سیاستهاي پولی و مالی به صورت مجزا انجام گرفته است

، به بررسی )1384(ترکمانی وهمکارش. دیده نمی شود که این موضوع به نوبه خود ضرورت انجام این مطالعه را به اثبات می رساند
 بلندمدت نرخ رشد تاثیر رشد مکانیزاسیون وصادرات براشتغال بخش کشاورزي  پرداختند نتیج حاصل از انی مطالعه نشان دادکه در

                                                   
1 - Cross – Country   
2 - frequency domain 
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ژي ماشینی بانرخ رشد اشتغال نیروي کاردر بخش کشاورزي داراي رابطه منفی است درحالی که، متغیرهاي نرخ رشد موجودي  تکنولو
 .   واقعی رابطه مستقیم بانرخ رشد اشتغال دارندGDPسرمایه واقعی، صادراتواقعی، تولید غیرصادراتی واقعی و

ر سطح مکانیزاسیون کشاورزي بردانش فنی کشاورزان را مورد تجریه وتحلیل قرار دارند نتایج مطالعه ، تاثی)1386(رسولی وصدیقی 
نشان دادکه رابطه معنی داري بین دانش فنی کشاورزان وسطح مکانیزاسیون وجود دارد که می توان این دانش را به با استفاده از 

به بررسی تاثیر مکانیزاسیون بررشد بخش ، )1386(ئینی نبی ئیان وعلوي نا. وشرکت دردوره هاي آموزشی باال بردکانالهاي ارتباطی 
.  کشاورزي ایران پرداختندونتایج نشان داد که رابطه مستقیم در بلندمدت بین مکانیزاسیون وارزش افزوده بخش کشاورزي وجوددارد

رسی کرده و نشان دادند که حجم پول واقعی تأثیري ، اثر سیاستهاي پولی و مالی را بر بخش صنعت بر)1382(فهیم یحیایی و فلیحی 
اعتبارات بانکی نیز تأثیر مثبتی بر تولید این بخش دارد، لیکن تأثیر آن از اثر مثبت اعتبارات بر . مثبت بر تولید بخش صنعت دارد

رزي بررسی کرده و نتیجه ، اثر سیاستهاي پولی و مالی را بر رشد بخش کشاو)1383(مجتهد و شریفی. سرمایه گذاري کوچکتر است
گرچه در کوتاه مدت اثري بر رشد بخش کشاورزي ندارد ولی در درازمدت داراي ) انقباضی(گرفتند اجراي سیاستهاي مالی انبساطی

در کوتاه مدت تأثیري بر رشد )انقباضی(همچنین اجراي سیاستهاي پولی انبساطی . در رشد این بخش خواهد بود) منفی(تأثیر مثبت
، در پنجاب اثرمکانیزاسیون براشتغال )1976(کاهلن. رشد آن منی شود)افزایش(اورزي ندارد ولی در دراز مدت باعث کاهش بخش کش

نیروي کار، تولیدوکارایی مزارع راموردبرررسی قراردادنتایج این مطالعه نشان دادکه میزان سوددهی در هکتار مزارع مکانیزه بیشتر از 
زون برآن نتایج نشان دادکه، دراثر استفاده از مکانیزاسیون تابع تولیدبه سمت باالانتقال یافته وموجب افزایش اف. مزارع غیر مکانیزه است

همچنین براساس نتایج حاصل از این مطالعه،  درصد اشتغال نیروي کار در مزارع مکانیزه نسبت به مزارع . کارایی متوسط شده است
آسیامورد بررسی قرارداد وي در  ، وضعیت کشت مکانیزاسیون در)1983(سارما. کمترمی باشدغیر مکانیزه نسبت به مزارع غیرمکانیزه 

جهت بررسی ) 1990(این مطالعه به اثر مثبت مکانیزاسیون برضریب کشت واینکه امکان کشت دوبار محصول در سال اشاره دارد چو
 مطالعه اي انجام داد یافته هاي این 1986 الی 1952رهاثرتولید، تغییر فن آوري وجذب نیروي کاردربخش صنعت در تایوان در دو

همچنین، تاثیر مثبت افزایش صادرات وذخیره . ژه اي بر میزان اشتغال داشته است مطالعه نشان داد که افزایش تولید داخلی تاثیر وی
سبت سرمایه به نیروي کار، به عنوان از دیگر نتنایج این مطالعه آن بود،که، همراه افزایش نسبی در ن. سرمایه به اثبات رسیده است

هدف از این مطالعه . معیاري براي نشان دادن میزان استفاده از تکنولوژي ماشینی در بخش کشاورزي، اشتغال نیز افزایش یافته است
  .هاي کالن برمکانیزاسیون می باشدبررسی اثرسیاست

  
  مواد وروشها

الت همزمان شباهت دارد جز این که در معادالت همزمان برخی متغیرها درونزا و  تا اندازه زیادي به معاد VARمتدولوژي        
مدل معادالت همزمان مورد انتقاد شدید کریستوفر .  این طور نیست VARبرخی برونزا یا از پبش تعیین شده هستند ولی در مدل

رد این همزمانی در تمام متغیرها یکسان است به عقیده وي اگر بین مجموعه اي از متغیرها همزمانی وجود دا. سیمز قرار گرفت
اگر .  پیشنهاد شد که در آن تمامی متغیرها را می توان به صورت درونزا در نظر گرفت1980 به وسیله سیمز در سال  VARمدل.

  .را می توان به صورت زیر ارائه نمود VARفرض کنیم دو سري زمانی داریم براي آن مدل
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 این روش نیازي به        یکی از خصوصیات مدل هاي خودرگرسیونی پایه غیر تئوریک آن است که به این دلیل براي ساخت مدل به
 که شدنداگر متغیرها ساکن . اولین مرحله در برآورد این مدل بررسی ساکن بودن متغیرهاي سري زمانی است. مبانی نظري نیست

 ولی اگر ناپایا بودند باید مشخص شود همبسته از چه درجه اي هستند که این مورد به وسیله آزمون دیکی فولر وجود نداردمساله اي 
 ساکن یا همبسته از درجه هااگر آماره دیکی فولر کمتر از مقدار محاسبه شده باشد متغیر. صورت می گیرد) ADF(افته تعمیم ی

اگر همه متغیرهاي مدل ساکن . می باشند I(1)با یک تفاضل گیري ساکن شود همبسته از درجه یک ها اگر متغیر. هستند I(0)صفر
  .له بعدي تست خودهمبستگی به وسیله آزمون یوهانسون استبودند و یا همبسته از درجه یک بودند مرح

  : به صورت زیر داریم  VARفرض می کنیم مدل        

tktktT XXX    ....11 ) 3                                                                       (  
t=1, 2, 3,…, T            

  بردار tX وAجمله اخالل گوسی داراي توزیع مشخص و مستقل است با میانگین صفر و ماتریس واریانس  tکه در آن       
   نوشت  ناساکن است، می توان معادله باال را به صورت زیرtXچون  . بردار عرض از مبدا است و I(1)متغیرهاي 

tktktktt    1111 ...   )4                                                         (  
  که در آن       

1,....,1),...( 11  kiI i )...(    و     1 kI                                          
ktx است به جز جمله VARمدل  مانند تفاضل مرتبه اول 4 معادله شودمشاهده می          .  ماتریس ضرایب اطالعاتی در 

  : سه نتیجه گیري می توان اتخاذ نمود . مورد ارتباط بلند مدت بین متغیرها دارند
  .  ساکن هستند tX رتبه کامل دارد و بردار ضرایب  باشد ماتریس P برابر با اگر رتبه. 1       
  .  ماتریس صفر است و معادله باال مانند مدل هاي سري زمانی تفاضل گرفته است  برابر با صفر باشد ماتریس اگر رتبه . 2       
 بردار خودهمبستگی وجود دارد که r آن گاه r<p> 0اگر . 3         که در آن  و ماتریس هاي rp هستند  .  
tX  ساکن نباشد tX این مزیت را دارند که حتی اگربردارهاي خودهمبستگی          می 2در این صورت معادله .  ساکن است 

  .تواند به صورت یک مدل تصحیح خطا باشد 
.  را براي بردارهاي خودهمبستگی به دست آوردندحداکثر درستنماییتست ) 1990(و یوهانسون و یوسلیوس )1988(یوهانسون       

  .می توا ن به دست آورد مقدار ویژه   و حداکثراثر را با دو آماره ) r (رتبه خودهمبستگی
 آزمون         بردار خودهمبستگی  r بردار خودهمبستگی و فرض یک بیش ازr با فرض صفر حداکثر حداکثر درستنمایی آزمون       

  :  است و با معادله زیر محاسبه می شود اثر
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)ˆ1ln(   )5        (                                                                                           

pr که در آن          ˆ,....,ˆ
1 برابر با p-r ویژه می باشد کمترین مقدار.   

روند و ( م رتبه و هم مقادیر معین این مدل ، مدل ساده اي نیست به همین علت یوهانسون تستی را ایجاد کرد که در آن ه       
بدین وسیله همه مدل ها تخمین زده می شوند و نتایج از بیشترین محدودیت به . در آن تشخیص داده می شوند) ضریب ثابت 
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به شده مقایسه می می شود و در هر مرحله مقدار آماره با مقدار محاس تست از اولین مدل شروع. کمترین محدودیت نوشته می شوند
  .شود و در جایی که فرض صفر رد نمی شود همان رتبه و نوع رابطه بلندمدت و کوتاه مدت است

  (GHARCH)1خودرگرسیون واریانس ناهمسانی شرطی نوع تعمیم یافته 
 تعمـیم  GHARCHاولین بارتوسط انگل مطح شدوبعدها توسطبولرسلو به مـدلهاي     ARCH)(      مدل واریانس ناهمسانی اتورگرسیو   

هاي خطی، فرض واریانس همسانی است؛ به آن مفهوم که واریانس شرطی جمالت اخـالل مقـدار   یکی از فروض کالسیک مدل.داده شد 
ولی افرادي مانند انگـل در  . هاي مقطعی رخ می دهدطور کلی فرض بر این است که نقض فرض واریانس همسانی در داده   به. ثابتی است 

-هاي سري زمانی از آنچه که قبالً فـرض مـی  اند مبنی بر این که واریانس جمالت اخالل در مدل         هدي دست یافته  مطالعات خود به شوا   
و واریـانس  ) ARCH(در برخی از مـدلها، تحـت چنـین شـرایطی مـدل واریـانس ناهمـسانی شـرطی خودرگرسـیو          . ثبات ترندشد، بی 

 در .جایگزین براي فرآیندهاي سري زمـانی معمـول پیـشنهاد شـدند         عنوان  به) GARCH(ناهمسانی شرطی خودرگرسیو تعمیم یافته      
وقفه ازخـودش  Pبازده قبلی مجموعqمعادله واریانس شرطی عالوه برمجذورات GHARCH(1,1) فرضا در مدل    GARCHیک مدل   

  .بیان می شودARMAبعنوان متغیرتوزیعی می باشدیعنی بصورت یک فرآیند 
)1,0(, Nzzh tttt  )1         (                                                  

              ,....3,2,1,
1

2

1

2
0  





 thaah

p

i
jtj

q

i
itit  )2                   (  

 
مثبـت باشـد،   t،thوبراي اینکه بـه ازاي هـر  ) می باشدtمنظور از شرایط، اطالعات موجوددرزمان   ( بوده tواریانس شرطی   thکه درآن 

  :باید داشته باشیم
      00  

                                i=1,2,….,q      =1,2,….,q j           
 

0i  
        

، هزینه عمرانی )EXJ( دربخش کشاورزي، هزینه جاري دولت)M(نقدینگی ، حجم)ME(مکانیزاسیون : متغیرهاي مورد مطالعه شامل
ها از منابع ونشریات مختلف و بانک مرکزي داده  بررسی شده و1358-88، براي افق زمانی )EXO(دولت در بخش کشاورزي 

  .گردآوري شده اند
  

  بحث نتایج و
اد که تمام متغیرهاي مورد مطالعه بایک        قبل از بررسی رابطه همگرایی ورابطه بلندمدت، ایستایی متغیرهابررسی شد ونتایج نشان د

) VECM( مشخص شود که جمالت خطا در مدل تصحیح خطا VAR ابتدا باید میزان وقفه در .گیري ایستا شدندبار تفاضل
. تشخیص داده شد دو ،VARاستفاده شد ومیزان وقفه در ) AIC(براي این کار از معیار آکاییک . خودهمبسته و غیر نرمال نباشند

راستاي بررسی وتعیین بردارهاي همگرایی وسپس تعیین رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهاي الگوها از روش یوهانسون استفاده در
  .شد

                                                   
1 - Generalized Auto Regressive Conditional Heteroscedasticity  

0j
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مشاهده می شود که در آزمون هم انباشتگی بین متغیرهاي پولی ومالی، براساس آزمون اثر وآزمون حداکثر ) 2(و) 1( براساس جدول
  .شود بنابراین مدل تصحیح خطا برآورد می. وحود دارد% 5عی در سطح مقدار ویژه یک بردار همجم

  تعیین درجه همبستگی و انتخاب مدل بر اساس آزمون اثر - )1(جدول
مقدار بحرانی% 5  r آماره  

 81/69  86/76  0 
 85/48   08/46  1 
 79/29   95/23  2 

  هاي تحقیق    یافته:  ماخذ                                               
   تعیین درجه همبستگی و انتخاب مدل بر اساس آزمون حداکثر مقدار ویژه- )2(جدول

مقدار بحرانی% 5  r آماره  
 87/39  78/40  0 
 58/28   12/25  1 
 13/21   84/11  2 

  هاي تحقیقیافته:   ماخذ                                        
   

  
 نشان می دهد که در بلند مدت متغیر هاي هزینه عمرانی و جاري، مالیات کل با وقفه یک  VECMدل حاصل از م) 3( نتایج جدول 

اما مالیات اثر معکوس بر مکانیزاسیون در  هزینه جاري وعمرانی اثر مستقیم بر مکانیزاسیون دارندو. برمکانیزاسیون تاثیر گذار هستند
  .بخش کشاورزي دارد 

  ) متغیروابستهME(ها در بلند مدت تعیین رابطه متغیر- )3(جدول
 t آماره انحراف معیار ضرایب  متغیر

M(-1) 37/0  27/0  37/1  
EXJ(-1) 45/1   2/0  25/7  
EXO(-1) 58/2  48/0  37/5  

     یافته هاي تحقیق: ماخذ                                           
  

ی با وقفه هاي یک بر مکانیزاسیون اثر مستقیم دارد به عبارت دیگر با نشان می هد که درکوتاه مدت هزینه جاري وعمران) 4(جدول 
مکانیزاسیون افزایش خواهد یافت با  افزایش هزینه هاي    درصد66 و43افزایش یک درصد رشد هزینه جاري وعمرانی به ترتیب، 

ژي وماشین آالت  یشتري در بکاربردن تکنولوجاري و هزینه هاي عمرانی توسعه زیر ساختی روستاها بهبود یافته، کشاورزان توانایی ب
  .پیدا می کنند
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به نظر می رسد در کشور ما با افزایش .  همانگونه که مشاهده می شود، متغیر حجم پول با وقفه دو  برمکانیزاسیون اثر مستقیم دارد
میزان استفاده کشاوزران از ماشین آْالت حجم پول، در بلند مدت سرمایه گذاري در بخش کشاورزي افزایش یافته و زمینه براي افزایش 

  .کشاورزي فراهم خواهد شد
  

 )متغیروابسته(D(ME)  نتایج تخمین کوتاه مدت- 4جدول
 

یافته هاي تحقیق:    ماخذ                                               
 

 باین ضری. در این مطالعه منفی و قدرمطلق آن کوچکتر از یک بدست آمد و سیستم در کوتاه مدت به تعادل می رسدECM  ضریب
درصد است و از آنجا که این مقدار تا 14یا 14/0مقدار آن . نشان دهنده سرعت تعدیل است و بیانگر همگرایی بلند مدت می باشد

این الگو نوسان هاي کوتاه مدت . حدودي پایین است، روند تعدیل هم کند صورت می گیرد، اما می توان به روند تعدیل اعتماد کرد
  .دلی بلندمدت ارتباط می دهدمتغیرها را به مقادیر تعا

 
 GARCH)1,1( استفاده شد نتایج تخمین مدلGHARCH سال آینده  فرآیند5در مکانیزاسیون  به منظور پیش بینی روند

  :دررابطه ذیل آورده شده است
2

1
2

1
2 72.009.007.0   ttt hh   

ده و نتایج پیش بینی بصورت یک نمودار  ، پیش بینی متغیر مکانیزاسیون انجام شGHARCH      با توجه به تصریح مناسب مدل 
 . روند پیش بینی رو به افزایش در آینده خواهد داشت. سال آینده درزیر آورده شده است5در

انحراف   ضرایب  متغیرهاي مستقل
 t آماره  معیار

D(EXJ(-1))  43/0  23/0  86/1  
D(EXJ(-2))  28/0-  34/0  82/0-  
D(EXO(-1))  66/0  32/0  06/2  
D(EXO(-2))  25/0  3/0  83/0  

 ))D(M(-1  14/0-  2/0  7/-  
D(M(-2))  44/0  21/0  09/2  

C 03/0  18/0  16/0  



 

3664 

  

6.1452
6.1454
6.1456
6.1458
6.146

6.1462
6.1464

1389 1390 1391 1392 1393

سال

ه د
ی ش

 بین
ش

ه پی
داد

  
   پیش بینی روند مکانیزاسیون-)1(نمودار 

  
  پیشنهادات نتیجه گیري و

شـده  ... ها ونیزافزایش وقت زارع، کاهش سختی کـار،        ورود تکنولوژي ماشینی ونوآوري در بخش کشاورزي باعث پیشرفت در روستا      
از طرفی افزایش سرمایه گذاري در بخش کشاورزي باعـث افـزایش    . و این باعث انتقال نیروي انسانی به بخش صنعت وخدمات می شود           

 حـد مطلـوبی خواهـد    صادرات این بخش شده بدین ترتیب با ورود به بازار جهانی رقابت الزم پدیدار گشته وکیفیت محصوالت نیـز بـه                 
ایـن مـسئله بـه نوبـه     . رسید وانگیزه الزم جهت افزایش تولید با کیفیت باالتر وسرمایه گذاري بیشتر در بخش کشاورزي فراهم می شود      

در مطالعه حاضر با در نظر گرفتن اهمیـت  . خود باعث افزایش قدرت کشاورزان در بکاربردن تکنولوژي واستفاده از ماشین آالت می شود  
جایگاه ویژه مکانیزسیون در کشاورزي نوین امروزي، به بررسی تأثیر سیاستهاي پولی و مالی بر وضعیت مکانیزاسـیون ایـران پرداختـه        و  

اعمال شده از سوي بانک ها در کشور در بلند مـدت  ) انقباضی(همانگونه که نتایج بدست آمده نشان داد سیاستهاي انبساطی    . شده است 
همچنین از میان سیاستهاي مـالی دولـت نیـز افـزایش     . بیشتري نسبت به دوره کوتاه مدت خواهد داشت )کوسمع(تأثیر گذاري مستقیم  

با توجه به آنچـه بیـان شـد توجـه بـه      . هزینه هاي عمرانی و جاري تأثیر مستقیم و مالیات کل تأثیر معکوس بر رشد مکانیزاسیون دارد            
  .نکات زیر ضروري به نظر می رسد

 پیش بینی نشان منی دهد میزان استفاده از مکانیزاسـیون کـشاورزي در آینـده رونـدي رو بـه رشـد دارد بـه        همانگونه که نتایج   -1
منظور تسهیل در این روند، دولت می تواند با افزایش سرمایه گذاري ونیز تشکیل تعاونیها به منظور استفاده کـشاورزان از ماشـین              

  .آالت به صورت اجاره اي اقدام نماید
اینکه د ر کشاورزي نوین، مکانیزاسیون مهمترین و کلیدي ترین نقش ممکن را بازي مـی کنـد و بـا در نظـر گـرفتن              با توجه به     -2

نتایج بدست آمده که نشان ازتأثیر گذاري سیاستهاي عمرانی و  جاري دولت در بخش کشاورزي بر مکانیزاسیون این بخـش دارد،             
 . سیستم هاي مکانیزه در کشاورزي حمایت هاي صورت گرفته تقویت گرددپیشنهاد می شود به علت ایجاد ارزش افزوده باالي 
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The effect of fiscal and monetary policies on mechanization and       
Forecasting mechanization trend  in Iran 

 in Iran’s agriculture 
 

Esnashari. H1, Karbasi. A2 , Piri. J3 
 
Abstract 
 
Detection of mechanization situation in agriculture and it’s impressionability by variant economic factors in country, 
is known as one of the most popular cause in agricultural evolution. Therefore, mechanization use could make a 
significant growth in production and profit of farmers. In this study the effect of macroeconomics policies on 
mechanization development over 1979-2009 period is considered and its future condition is predicted. For this 
purpose, we used vector error correction model (VECM) as well as  Generalized Auto Regressive Conditional 
Heteroscedasticity (GHARCH) model. VECM estimation showed in long-run  and short-run   mechanization is 
affected by current and structural expenditures and monetary as well as at one order. Current and structural 
expenditures and monetary have a positive effect on mechanization. forcasting mechanization by data for5  years later 
and results show that the trend of mechanization in agricultural sector in later years is increased.  
 
 
JEL: E5,E6` 
 
 
Keywords : Mechanization, Fiscal and monetary policies, co-integration, GHARCH Model 
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