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 چکیده

یکی از مهمترین مباحث مطرح شده در الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت توجه به رشد همه جانبه اقتصادی در تمامی مناطق   

های عملکردی اقتصاد کالن است و دستیابی به نرخ  میزان تولید ناخالص داخلی و نرخ رشد آن از مهمترین شاخص ایران است.

رود. از ایـن  به شمار مـی و الگوی پایه اسالمی ایرانی پیشرفت می باشد. اقتصادی باال یکی از اهداف مهم هر نظام اقتصادیرشد 

رو، بررسی عواملی که بر رشد اقتصادی اثـر می گذارنـد از اهمیـت خاصـی برخـوردار اسـت و یکـی از مهمترین مباحث مطرح 

با  در این پژوهش .است در مناطق روستایی اقتصادی ی ساز توسعه زمینه ،ی به رشد اقتصادی باالدستیاب .در حوزه اقتصاد کالن است

 در ایران و  ( نوع ارتباط رشد اقتصادیSURE)به ظاهر نامرتبط  رگرسیونی و معادالت 0930 -0934زمانی  ی آمار دورهاستفاده 

وری نیروی کار و بهره  ، سرمایه، بهرهکشاورزی کارمتغیرهای  نیروی بخش کشاورزی و روستایی مورد بررسی قرار گرفته است. 

و نرخ رشد اقتصادی کل  نرخ باسوادیمتغیرهای و   دارای تاثیر مثبت و معنی دار وری سرمایه بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی

به منظور توزیع  که شود یشنهاد میاز این رو پی داشته است.بر رشد اقتصادی بخش کشاورز دارای تاثیر مثبت امام بی معنی بر 

روستایی در  در مناطق با تاکید بر اهداف الگوی پایه پیشرفت کشاورزیبخش  مناسب و تاثیرگذار منافع حاصل از رشد اقتصادی

های مولد و  در قالب توزیع داراییرا های الزم  برنامهدولت، کنار پیگیری و تقویت عوامل موثر بر رشد اقتصادی کشاورزی، 

 .نمایدهای شغلی پر درآمد برای اقشار فقیر روستایی تدوین و اجرایی  فرصت

   الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت، ایرانمناطق روستایی ، رشد اقتصادی، : واژگان کلیدي
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 مقدمه 

 و زادگاهیکی از مهمترین مولفه های اثر گذار بر رشد اقتصادی در الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت توجه به بخش کشاورزی 

یعنی مناطق روستایی می باشد. در مبانی اسالمی توجه اصلی به بحث توایدات کشاورزی جهت رهایی از وابستگی به غیر و  آن

های تولیدی و اقتصادی در جامعه بشری بوده است. ترین فعالیتکشاورزی از دیرباز یکی از مهم. امنیت غذایی مطرح شده است

های اقتصادی، بخش کشاورزی همچنان اثر چشمگیری در مسیر اقتصاد  های زیاد سایر بخش پیشرفت امروزه در اقتصاد، با وجود

تواند باعث تسریع  های مختلف می ای برخوردار است و از جنبه جوامع دارد. دستیابی به رشد اقتصادی کشاورزی از اهمیت ویژه

رزی و نقش آن بر متغیرهای کالن اقتصادی و کمک به اقتصادی یک کشور گردد. در مورد رشد اقتصادی بخش کشاو ی توسعه

گرایان، بخش کشاورزی را به عنوان موتور رشد اقتصادی  روند توسعه، نظریات متعددی ارائه شده است. در قرن هجدهم طبیعت

صاد ایجاد می کند های اقتی رشد در سایر بخش نمودند و بر این باور بودند که کشاورزی، تنها فعالیتی است که انگیزه تلقی می

شود، انتظار بر این است که رشد  های کشاورزی در مناطق روستایی انجام میکه بیشتر فعالیت با توجه به این. (0911)امینی و فلیحی،

های شغلی بیشتر و کاهش فقر در مناطق روستایی گردد. شکست کشورهایی که تالش نمودند  بخش کشاورزی باعث ایجاد فرصت

اقتصادی دست یابند، امروزه بیش از پیش به  ی به بخش کشاورزی و تنها با تکیه بر بخش صنعت، به رشد و توسعهبا بی توجهی 

 اقتصادی افزوده است.  ی اهمیت بخش کشاورزی در رشد و توسعه

-سیاست های اخیر اهمیت بیشتری در در متون اقتصاد توسعه جایگاه خاصی دارد و این جایگاه در دهه رشد اقتصادیموضوع 

، همواره به .رشد اقتصادی بخش های مختلفویژه کشورهای توسعه نیافته پیدا کرده است های اقتصادی کشورهای دنیا، به  گذاری

 ی به دلیل پذیرش برنامه 0390 ی و آغاز دهه 0310ی است. اما از اواخر دهه صورت یک معضل جهانی فراروی جوامع بشری بوده

پذیر مورد توجه  سازی توسط بسیاری از کشورهای جهان، فقر و حمایت از اقشار آسیب و خصوصی اصالح ساختاری، آزاد سازی

های اقتصادی مذکور باعث افزایش  اند که اجرای برنامه فقر بر این عقیده بوده ی نظران مقولهمجدد قرار گرفت. بسیاری از صاحب

ای به یک  المللی و منطقه جلوگیری از گسترش فقر، نهادهای بیناست. در واکنش به چنین وضعیتی و با هدف  فقر در دنیا شده 

نام نهاد. بانک « کنی فقر ریشه ی دهه»را  0330 ی سری از اقدامات عملی دست یازیدند. در همین زمینه، سازمان ملل متحد، دهه

سکن و برخورداری عمومی از م ی جهانی برای ایجاد دنیای بدون فقر، جهانیان را به اقدام مؤثر جهت حذف گرسنگی، توسعه

 (.0990است )خداداد کاشی و همکاران، بهداشت و آموزش دعوت کرده

ای است که در شناخت و درک آن باید به  از مسائل پیچیده و رشد اقتصادی مناطق روستایی بررسی اجتماعی و اقتصادی فقر

توان مسئله فقر را از یک طرف به رشد  اولین برخورد میعوامل و متغیرهای متعددی توجه کرد. در مطالعات کالن اقتصادی و در 

(. در 0933عدم تعادل در الگوی توزیع درآمد یا ثروت جامعه مرتبط نمود )عظیمی،  ی اقتصادی پایین و از طرف دیگر به درجه

(، 0919(، حسن زاده)0990ی فقر، رشد اقتصادی و توزیع درآمد، مطالعات متعددی انجام شده است. پیراسته و رنجبر) مورد رابطه

 Epaulard  (2009 ،)Dollar and Karry(،  2000و همکاران ) ,DeSousa(، 2009و همکاران )  Kakwani(،0919صمدی)
(2000 ،)Thirtle ( و 2009و همکاران  )Karl Pauw ( در مطالعات خود نشان داده2002و دیگران )  اند که افزایش رشد اقتصادی

( نتیجه گرفتند که افزایش فقر در 2002( و کارل پاو و دیگران )0919معه کاهش دهد. در مقابل، صمدی )تواند فقر را در جا می

یک جامعه، رشد اقتصادی را در آن جامعه کاهش خواهد داد. تاثیرپذیری مستقیم فقر از الگوی توزیع درآمد جامعه )توزیع منافع 

(، 2000(، دسوزا و دیگران )0919(، حسن زاده )0919(، صمدی )0990جبر )حاصل از رشد اقتصادی( نیز در مطالعات پیراسته و رن

Epaulard (2009 و )Karl Pauw ( نشان دادند که با 0930( مورد تایید قرار گرفته است. ماندگانی و همکاران )2002و دیگران )

کشاورزی در تولید ناخالص ملی، بخش  ی حقیقی و افزایش سهم ارزش افزوده ی افزایش نرخ رشد محصول ناخالص ملی سرانه

مدت باعث  که رشد اقتصادی در کوتاهدادند  نشان( 0930اکبربان و زارع حقیقی ) .کند نابرابری توزیع درآمد کاهش پیدا می
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افزایش با در بلندمدت اگر چه رشد اقتصادی فقر زدا بوده است، اما  .اما بر نابرابری بی تاثیر بوده است است، کاهش فقر شده

 همراه بوده است.ابرابری ن

، فقرای یک کشور را به دو گروه فقرای روستایی )ساکن در مناطق روستایی و از نظر رشد اقتصادی بندی مرسوم در یک طبقه

های خدمات و صنعت(  های کشاورزی( و فقرای شهری )ساکن در مناطق شهری و شاغل در بخشعمدتا شاغل در فعالیت

ای از فقر در کشورهای توسعه نیافته، منشا روستایی دارد. یعنی فقر به دالیل مختلف در مناطق  بخش عمدهنمایند.  بندی می تقسیم

فقرای روستایی، ظهور پیدا کرده و فقرای روستایی یا در همان مناطق روستایی باقی مانده و به زندگی فقیرانه خود ادامه می دهند )
ود به سمت مناطق شهری مهاجرت و با ساکن شدن در حاشیه شهرهای بزرگ، عمال یا به امید بهبود اوضاع اقتصادی خ روستایی

تواند مولد  های فقر و فقیرزایی در مناطق شهری تبدیل می شوند. بدیهی است که ساختار اقتصادی شهری نیز خود می به کلونی

شناسیم. با توجه به توضیحات مزبور به می  فقرای شهریبخش دیگری از فقر شهری باشد. مجموع دو گروه مزبور را تحت عنوان 

رسیم که اولین گام برای کاهش و از بین بردن فقر یک کشور، تمرکز بر فقرای روستایی و تعیین آن دسته از عواملی  این نتیجه می

 گیری و یا کاهش و حذف فقر در مناطق روستایی گردند.  توانند باعث شکل است که می

-های کشاورزی است و درآمد قسمت اعظم روستائیان نیز به طور مستقیم و غیر مستقیم به فعالیت  مناطق روستایی، مامن فعالیت

های کشاورزی وابسته است. در کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته، معموالً کشاورزی، بخش اصلی اقتصاد را تشکیل 

گیرد  درصد کل اشتغال این کشورها را در بر می 34تا  30درصد کل تولید و  30تا  54دهد. به طوری که فعالیت کشاورزی بین  می

 ی اقتصادی این کشورها دارای ارتباط تنگاتنگی با توسعه ی شود که توسعه(. بر همین اساس، این نتیجه حاصل می0995)رنجبر،

ی  های توسعه برنامه ها بسیاری از کشورهای مزبور، اقتصادی بخش کشاورزی آن ها خواهد بود. این در حالی است که برای مدت

اقتصادی خود را با فراموشی بخش کشاورزی و مبتنی بر مصرف بیشتر منابع مالی و انسانی خود در  بخش صنعت و خدمات شهری 

المللی از  های بین (. با وجود حمایت کارشناسان اقتصادی و سازمان0934تدوین نموده و اجرایی ساخته بودند )حائریان اردکانی، 

بین رشد اقتصادی و تغییرات فقر به طور کامل تبیین نشده است.  ی نظر تجربی رابطه اقتصادی رشدگرا، هنوز از نقطه های سیاست

های فقیر به های اقتصادی رشدگرای کشورهای در حال توسعه حکایت از آن دارد که رشد درآمد گروهبرخی سیاست ی تجربه

 (. 0932بوده است )محمودی،  تر از رشد متوسط درآمد جامعهطور معمول پایین

های مبارزه با فقر در جامعه، مبارزه با فقر روستایی است. که اوال یکی از راه گیریم با در نظر گرفتن توضیحات مزبور، نتیجه می

مستقیم و ثانیا، فقر به طور کلی، تابع دو عامل رشد اقتصادی و الگوی توزیع درآمد است. ثالثا، روستائیان عمدتا به صورت 

توان کاهش فقر روستایی را  های کشاورزی هستند. رابعا، از طریق رشد اقتصادی بخش کشاورزی میغیرمستقیم درگیر فعالیت

تواند در کاهش فقر روستایی تاثیرگذار باشد، پرسش مهمی  که رشد اقتصادی بخش کشاورزی تا چه اندازه می انتظار داشت. این

ریزان اقتصادی  گذاران و برنامهباشد. پاسخ این پرسش تکلیف سیاست گویی به آن می د پاسخحاضر در صد ی است که مطالعه

های فقرزدایی تا حدود زیادی مشخص خواهد کرد که تا چه اندازه در فرآیند فقرزدایی  های توسعه بویژه برنامه کشور را در برنامه

رشد تاثیر کرد و اهمیت بخشید. بنابراین، بررسی چگونگی  روستایی کشور باید برای رشد اقتصادی بخش کشاورزی حساب باز

اقتصادی بخش کشاورزی بر کاهش فقر روستایی در ایران، هدف اصلی و شناسایی متغیرهای موثر بر رشد اقتصادی بخش 

 اند. کشاورزی ایران نیز هدف فرعی این مطالعه را تشکیل داده

ر رشد اقتصادی بخش کشاورزی بر میزان فقر روستایی در ایران، این امکان بدیهی است که آگاهی از شیوه، میزان و جهت تأثی

های دقیق و هدفمند گذاران و متولیان بخش کشاورزی و مناطق روستایی، جهت تدوین، اتخاذ و اجرای سیاسترا برای سیاست

اصلی اقتصاد، یعنی کاهش فقر  فراهم ساخته و کمک شایانی به هدایت رشد اقتصادی در بخش کشاورزی به سمت یکی از اهداف

 و افزایش رفاه جامعه خواهد نمود. 
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 مواد و روشها

روستایی از سیستم معادالت رگرسیونی به ظاهر نامرتبط  مناطقبه منظور بررسی تاثیر رشد اقتصادی بخش کشاورزی بر 

(SUREاستفاده شده است و روش پژوهش مطالعه ) (، به عنوان مبنای پژوهش قرار گرفته است. به هنگام 2003مین کوانگ داو ) ی

های آماری است. این امر، های فراروی محقق، محدودیتهای رگرسیونی در مطالعات اقتصادی، یکی از محدودیتاستفاده از مدل

ای انجام دهد که هم با آمارهای  مدل به گونه سازد تا به هنگام استفاده از یک الگوی تجربی، تعدیالتی در آن محقق را وادار می

موجود سازگار باشد و هم دچاری تورش تصریح نگردد. مدل رگرسیونی فوق برای کشورهای در حال توسعه انجام شده است و 

رفته است که با توجه به آمارهای سری زمانی موجود در ایران، مدل مزبور برآورد گردد، ابتدا تعدیالتی در آن صورت گ برای این

و سپس ضرایب در قالب دو سیستم معادالت برآورد شده است. بر این اساس، ابتدا عوامل موثر بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی 

روستایی آزمون گردیده است.  با در  مناطقو سپس چگونگی تأثیر رشد اقتصادی بخش مزبور بر  مورد بررسی قرار گرفته است

حاضر برای بررسی آثار متغیرهای توضیحی بر متغیرهای وابسته، سیستم معادالت همزمان  ی طالعهنظر گرفتن توضیحات مزبور در م

 زیر استفاده شده است:

EGرشد اقتصادی بخش کشاورزی : 

Diو...های توسعه  : متغیرهای موهومی مانند جنگ، برنامه 

Kبخش کشاورزی ناخالص ی : موجودی سرمایه 

Lنیروی کار کشاورزی : 

LIT باسوادی کشاورزان: نرخ 

PKکشاورزی ی وری سرمایه : بهره 

PL :وری نیروی کار کشاورزی بهره  

است و از  OLSبا استفاده از روش  βپارامتر  بردار ی فرضیه آزمون و تخمین بر تمرکز رگرسیونی، ی معادله تک های مدل در

ا همبستگی سریالی یشود. اما زمانی که مدل دچار خودهمبستگی  کوواریانس برای تخمین پارامترها استفاده نمی -ماتریس واریانس

های تخمین  شود. در روشبرای تخمین ضرایب معادله استفاده می GLSهای کوواریانس و مدل -باشد، از ماتریس واریانس

معادالت همزمان شود. در نوع خاصی از سیستم کوواریانس استفاده می -از ماتریس واریانس FIMLو   9SLSسیستمی مانند

(SUREکه در آن به دلیل این ) شود، به دلیل محذوف ماندن برخی  که در هر یک از معادالت فقط یک متغیر وابسته ظاهر می

گیری بودن برخی متغیرها، جمالت اخالل بر عکس سیستم معادالت همزمان که دارای ارتباط ظاهری عوامل یا غیرقابل اندازه

 که همبستگی اینغیرظاهری و غیرمستقیم از طریق جمالت اخالل با یکدیگر همبستگی همزماندارند.  هستند، معادالت به صورت

 است. زمانی که معروف« همزمان همبستگی» به دهد،می رخ مشخص زمان یک در متفاوت اخالل معادالت جمالت بین

 برای (OLS)معمولی  مربعات حداقل روش زا استفاده و تکی صورت به معادالت تخمین به جای دارد، وجود همبستگی همزمان

چنین  مناسب مشترک تخمین گیرند. روش قرار برآورد مشترک مورد به طور معادالت تمامی که است بهتر کارایی افزایش

به به منظور بررسی این موضوع که آیا استفاده از مدل باشد.  می معروف (SUR)نامرتبط  به ظاهر های رگرسیون تخمین معادالتی به

شود، از آزمون خودهمبستگی زمانی ها میظاهر نامرتبط نسبت به روش حداقل مربعات خطی منجر به افزایش کارایی تخمین زن

 کوواریانس-واریانس ماتریس اگرگردد.  ( که توسط بریوش و پاگان پیشنهاد شده است، استفاده میLM)ضریب الگرانژ یا 

 جدول بحرانی ارزش از  LMمحاسباتی ی آماره شد. اگر خواهد کارایی افزایشمنجر به  SURروش  باشد، به کارگیری غیرقطری

 جدول بحرانی ارزش از محاسباتیی   آماره اگر و شود رد می همزمان همبستگی وجود عدم بر مبنی صفر ی فرضیه باشد، بزرگتر

صفر را رد کرد،  ی اگر نتوان فرضیهرد کرد.  توان نمی را همزمان همبستگی وجود عدم بر مبنی صفر ی فرضیه باشد، کوچکتر
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به دلیل وجود  ها فرق نخواهد کرد. تخمین زد و کارایی تخمین زننده SURیا روش   OLSکند که معادالت را با روشتفاوتی نمی

کنونی از  ی تئوریکی در تصریح چنین مدلی به صورت سیستم معادالت، در مطالعه ی تحلیلی در کنار فقدان پشتوانه ی پشتوانه

در این مطالعه، ابتدا وجود همبستگی همزمان از طریق آزمون  سیستم معادالت رگرسیونی به ظاهر نامرتبط استفاده شده است.

سپس به منظور  اثبات گردد. SURتا افزایش کارایی برآوردگرها در استفاده از مدل  بررسی شده است ( LMضریب الگرانژ )

نمودار »دار به عنوان متغیر مستقل از دو طریق یعنی ارزیابی تصریح مدل به صورت پویا یا اضافه کردن متغیر تاخیری وقفه

برای سیستم معادالت اقدام شده است.با استفاده از آزمون دیکی فولر تعمیم  Portmanteauو آزمون «همبستگی سیستم معادالت

 -گرنجر و یوهانسون -ایی( متغیرها ارزیابی شده است و به منظور اطمینان از کاذب نبودن مدل از دو روش انگلیافته، مانایی )ایست

گرنجر و برای تک تک معادالت  -بلندمدت در سیستم معادالت از طریق الگوی انگل ی جوسیلیوس به ارزیابی وجود رابطه

وس استفاده گردیده است. با اطمینان از کاذب نبودن مدل، سیستم جوسیلی -ها از الگوی یوهانسونانفرادی هر یک از سیستم

 گردد. استفاده می« ضریب تعیین تعمیم بافته»شود و به منظور ارزیابی نیکویی برازش سیستم معادالت از  معادالت برآورد می

 نتایج و بحث

 Portmanteauسیستم معادالت  و آزمون  همبستگی سریالی و خود همبستگی نشان داد که با توجه به نمودار همبستگی بررسی

نشان می ایستایی )پایایی( متغیرها بررسیدر هر دو سیستم معادالت، هیچ گونه خود همبستگی برای متغیرهای وابسته وجود ندارد. 

 شونددهد که برخی از متغیرها با یک تفاضل ایستا )پایا( می

 

 نتایج آزمون دیکی فولر در سطح و تفاضل مرتبه اول

 واحد در سطح ی آزمون ریشه واحد تفاضل مرتبه اول ی آزمون ریشه
 متغیرها

 t ی آماره معنی داری t ی آماره معنی داری

 بخش کشاورزیاقتصادی رشد  1029- 0000 - -

 بخش کشاورزی ی ارزش افزوده 2022 0033 4039- 0000

 بخش کشاورزی نیروی کار 0030 0033 5009- 00009

 کشاورزی وری نیروی کاربهره 0033 0033 3013- 0000

 بخش کشاورزی ی سرمایهموجودی  2003 0033 3049- 0000

 نرخ باسوادی کشاورزان 0053 0039 00009- 0000

       پژوهش مأخذ: یافته های              

منظور اطمینان از کاذب نبودن رگرسیون از باشد، به انباشتگی یا مانایی متغیرها متفاوت می ی با توجه به این موضوع که درجه

جسیلیوس )مبتنی بر بررسی -های حاصل از هر سیستم( و الگوی یوهانسونماندهگرنجر )مبتنی بر باقی-طریق دو الگوی انگل

رایی بلندمدت آزمون شده است. برای بررسی همگ ی های سیستم معادالت( وجود رابطه بلندمدت بدون توجه به باقیمانده ی رابطه

دار  گرنجر از چهار باقیمانده برای دو سیستم استفاده گردیده است که هر چهار باقیمانده، بدون تفاضل معنی -در چارچوب انگل

 .بلندمدت در سیستم معادالت اثبات شده است  ی شده و وجود رابطه
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 آزمونهای همجمعی برای تعیین تعداد بردارهای بلندمدتجدول 
 آزمون اثر ویژهآزمون حداکثر مقدار 

 فرض صفر فرض آلترناتیو آماره آزمون مقدار بحرانی فرض صفر فرض آلترناتیو آماره آزمون مقدار بحرانی

93039 020009 r=0 r=0 93039 030035 r>=0 r=0 

90059 23053 r=2 r<=0 30003 33030 r>=2 r<=0 

25004 20000 r=9 R<=2 50001 50000 r>=9 r<=2 

01013 00000 r=5 R<=9 25021 20000 r>=5 r<=9 

       مأخذ: یافته های پژوهش

دوم از سیستم  ی تواند به دلیل کیفیت سطح سواد در بخش کشاورزی ایران باشد در معادله داری نرخ باسوادی می عدم معنی

باشد که تغییرات آن توانسته است تغییرات درصد( متغیر نرخ رشد بخش کشاورزی می 00دار )در سطح  اول نیز تنها متغیر معنی

دوم نیز ناشی از همین عدم  ی را توضیح دهد. پایین بودن ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل شده در معادله رشد اقتصادیمتغیر 

 دار نشده است.  داری سایر متغیرها باشد. متغیر مجازی جنگ نیز در این مدل، معنی معنی

برای بررسی خوبی )نیکویی( برازش برای سیستم معادالت به ظاهر نامرتبط به دلیل وجود سیستم معادالت و 2Rاستفاده از 

~2) 0تعمیم یافته 2Rها مناسب نیست و باید از ها در این مدل ماندههمبستگی همزمان باقی
R.برای هر سیستم  ( استفاده نمود

شود. برای سیستم اول، ضریب تعیین تعمیم یافته  ضریب تعیین کلی تعمیم یافته محاسبه می ی معادالت به ظاهر نامرتبط، یک آماره

 .شده است 30/0ضریب تعیین تعمیم یافته برابر اول( و برای سیستم دوم نیز  ی داری معادله )بیشتر ناشی از معنی 33/0برابر 

توان از شرایط واقعی حاکم  های رگرسیونی در دو سیستم معادالت مزبور تا حدودی می تایج حاصل از برآورد مدلبا تحلیل ن

توان انتظار داشت  روستایی میمناطق در ارتباط با تاثیر رشد اقتصادی بخش کشاورزی برایران آگاهی پیدا کرد.بر بخش کشاورزی 

دهد که رشد  اثر کاهنده داشته باشد، اما نتایج حاصل از برآورد سیستم معادالت نشان می کشاورزیبخش کل بر که رشد اقتصادی 

اقتصادی ایجاد شده در بخش نتوانسته است که اثر کاهنده داشته باشد. البته باید دانست این سطح از رشد اقتصادی برای هر 

رای اقتصاد ایران و بخش کشاورزی برآورد نشده است، به جا که این سطح از رشد اقتصادی ب باشد و از آن ای متفاوت می جامعه

مورد مطالعه  ی توان قضاوت اصولی در این زمینه داشت. اما رشد اقتصادی پایین بخش کشاورزی در طی دوره طور دقیق نمی

برای ایفای  تواند حاکی از ناکافی بودن رشد اقتصادی این بخش درصد در کل دوره( و نوسانات باالی آن می 9/5)میانگین 

همزمان دو کارکرد مزبور باشد. نظر به این که در شرایط کنونی، توانایی این بخش در رفع فقر روستایی، ناکافی و پایین بوده، 

خدمات و صنعت )به ویژه صنایع تبدیلی و تکمیلی مرتبط با بخش کشاورزی( را در  های بخش ی ریزان به توسعه توجه جدی برنامه

 دایی مناطق روستایی و دستیابی این مناطق به سطوح مناسب رشد اقتصادی ضروری ساخته است.   های فقرز برنامه

وری نیروی  باشند )متوسط بهره یبر رشد اقتصادی کشاورزی م یدار یمعن ریتاث یوری نیروی کار و سرمایه دارا افزایش بهره

 شیبا افزاواحد(. بر اساس مبانی نظری،  30/0میلیون ریال به نفر و  05/00مورد مطالعه به ترتیب برابر  ی کار و سرمایه در طول دوره

دو  نیا شود. کاسته می دیتول یها نهیهزاز  از دیگر سو،و  ودهمحصول افز دیتولاز یک سو بر مقدار  هیکار و سرما یروین یور بهره

( در ی خالص گذاری )موجودی سرمایه کشاورزی خواهد شد. افزایش سرمایه بخش ی ارزش افزوده ت باعث رشدیدر نهاتحول 

که  ی خالص باشد. از لحاظ تئوری موجودی سرمایهداری بر روی رشد اقتصادی کشاورزی می بخش کشاورزی دارای تاثیر معنی

عوامل رشد اقتصادی در  های گذشته است، یکی از مهمترین گذاری و استهالک سرمایه در سال حاصل تفاضل مجموع سرمایه

وری نیروی کار کشاورزی افزایش می یابد و  ی اول، بهره باشد. چرا که با افزایش موجودی سرمایه در مرحله بخش کشاورزی می

در طول  ی خالص بحش بعد، باعث تحریک رشد اقتصادی بخش و بهبود آن می گردد )متوسط موجودی سرمایه ی در مرحله

                                                 
1
 Generalize R

2
 Statistic 
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شاید  .باشد رشد اقتصادی بخش کشاورزی نمیبر  یدار یمعن ریتاث یدارا، نرخ باسوادیمیلیارد ریال(. 50323مورد مطالعه:  ی دوره

 بخش در و است کرده پیدا افزایش سوادآموزی نهضت های آموزش اساس بر ایران در باسوادی نرخ که باشد به دلیل می

)متوسط نرخ  باشد داری داشته معنی تاثیر کشاورزی بخش ی افزوده ارزش بر تواند حد ابتدایی نمی در تحصیالت و سواد کشاورزی

افزایش .((0999درصد در سال  39تا  0949درصد در سال  20درصد )از  99مورد مطالعه:  ی باسوادی کشاورزان در طول دوره

امر، بیانگر وابستگی رشد باشد. این داری بر روی رشد اقتصادی کشاورزی می نیروی کار در بخش کشاورزی دارای تاثیر معنی

اقتصادی بخش کشاورزی کشور به نیروی کار )کاربری فعالیت ها( و ضرورت توجه به این عامل در فرآیند رشد اقتصادی 

 هزار نفر ( 24/9410ی مورد مطالعه:  کشاورزی ایران است )متوسط میزان نیروی کار کشاورزی در طی دوره

 اتپیشنهاد

ایی و اهمیت بخش کشاورزی در رشد با توجه به اهداف مشخص شده در الگوی اسالمی ایرانی توجه بیشتر بر مناطق روست -0

 پیشرفت

 توجه به آموزش بیشتر در مناطق روستایی و قرار دادن آن به عنوان یک رکن کلیدی در الگوی پایه پیشرفت -2

 در مناطق روستایی رشد اقتصادی ثبت بر به منظور تاثیرگذاری م در مناطق روستایی های فقرزدایی دولت بازنگری در سیاست  -9

جایگزین  پیرسواد و  کرده را به جای نیروی کار بی برای افزایش رشد اقتصادی بخش می بایست نیروی کار ماهر و تحصیل  -5

 شود.   کرده میسر می کرد که البته این امر در بلندمدت و با ایجاد شرایط الزم برای حضور جوانان تحصیل

 های گذاری دولتی در آموزش سرمایهرگذاری سواد بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی، الزم است که بخشی از به منظور تاثی  -4

 کاربردی در بخش کشاورزی به کار گرفته شود. ای پایه

آالت، ابزارها و تاسیسات ساختمانی کشاورزی به منظور افزایش رشد اقتصادی و  گذاری در قالب ماشین افزایش سرمایه -3

گذاری در  تواند سیاست مناسبی در کوتاهمدت باشد. در بلندمدت باید بر سرمایه نیروی کار بخش کشاورزی میوری  ه بهر

 تکنولوژی پیشرفته و تربیت نیروی انسانی شاغل در بخش کشاورزی تاکید شود. 
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