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  چکيده
  

 محاسبه و ١٣٥٥‐٨٥ران در دوره ي اي کشاورزيهاربخشيه در زي نهاده سرماوري بهرهن مطالعه يدر ا

سه ي مقاين، برايعالوه بر ا. سه شده استيگر مقايکدين جهت با ي از اي کشاورزيها بخشريعملکرد ز

 بهره ي کشور از نظر چگونگي و فرهنگي، اجتماعي توسعه اقتصاديها ها در برنامه ربخشيعملکرد ز

ج ينتا. ن شده استييربخش تعي هر زيه در هر برنامه و براي سرماوري بهرهه، رشد ي از عامل سرمايريگ

 وري بهره ي نزولي رونديالت و جنگل و مرتع در دوره مطالعه داراي شيها ربخشيدهند زينشان م

 تجربه کرده  راي صعودي روندي و دامپروري زراعت و باغبانيها ربخشي که زيه بوده اند، در حاليسرما

ن رشد يرشتي بيها دارار بخشي نسبت به ساي، بخش دامپروريربخش کشاورزين چهار زيدر ب. اند

الت يربخش شيز. ه  کارآمدتر عمل نموده استين جهت در استفاده از عامل سرماي بوده و از اوري بهره

 در يربخش دامپروري زدهد ميج نشان ين، نتايعالوه برا. ن عملکرد را داشته استيف ترين نظر ضعياز ا

ربخش زراعت و ين جهت زيز ا و اداشتهن عملکرد را يه بهتريخلق ارزش افزوده به ازاء هر واحد سرما

ه ين ازرش افزوده در هر واحد سرمايج بدست آمده، کمتريبر اساس نتا.  در مکان دوم قرار دارديباغبان

  .شده استجاد يالت ايربخش شيدر ز

  

  .الت،  جنگل و مرتعي، شي، دامپروريه، زراعت و باعباني، نهادة سرماوري بهره :يديهاي کل واژه

  
  مقدمه

ران ي در اقتصاد اياژهيت وي از اهميبخش کشاورز
  اقتصاد دريدي کليها از بخشيکي است و برخوردار

 دوم و يهادر برنامهن بخش ياز ا. شود ميمحسوب کشور 
 يعنوان محور توسعه نام برده شده و طبه سوم توسعه 

 برابر ي برنامه چهارم توسعه، به طور متوسط رشدهاي سال
است  شدهن در نظر گرفته آي درصد در سال برا۵/۶با 

(Management and Planning Organization, 2004). 
 ن بخش که شامل عملکردين اساس، عملکرد ايبرهم

، جنگل و مرتع، ي، دامپروري زراعت و باغداريها زيربخش
  اقتصاديها بخشر ي رشد و توسعه سايالت است برايوش

  .  ار مورد توجه استيکشور و کل اقتصاد بس

د يه تولي اولين نهاده هاي در بيبخش کشاورزدر 
ه محدود ي، عامل سرما کاريرويه و نين، سرمايزمشامل 
 چرا که همواره شود مي محسوب يدين نهاده توليکننده تر

 از يکي يگذار هي سرمايکمبود اعتبارات در کشور برا
زان و ير استگذاران، برنامهي سيش روي پيها چالش
ر ي عملکرد زين رو، چگونگي از ا.دکنندگان بوده استيتول

ک ين عامل به عنوان ي در استفاده از اي کشاورزيها بخش
. شود مير بخش محسوب ي از عملکرد آن زيابيار ارزيمع

ز اظهار ين Soltani (2004)  کهيا گونهه ن، بيعالوه برا
 يو چگونگد يتول محدودکننده ن عامليوجود ا، دارد مي

 ت دارد که نه تنها سببي اهمليبه آن دل، استفاده از آن
ر ي ساوري بهرهش ي باعث افزا بلکهشود مي ديش توليافزا
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و در .  گردديز مين ني کار و زميروي نيعنيد يعوامل تول
 بهبود ي کل عوامل را دربخش کشاورزوري بهرهت ينها
 از جهت ها بخشر ين، سنجش عملکرد زيبنابرا. بخشد مي

ه در ي سرماوري بهرهار يمعه که با ياستفاده از نهاده سرما
  . ت استيار با اهمي است بسيريربخش قابل اندازه گيآن ز

ث ي از حي اقتصاديها بخشاصوال توجه به عملکرد 
 Salami  کهيبطور. ک ضروت استيه ي سرماوري بهره

د و عرضه، ي توليهايتئورکند، براساس  يان مي ب(1997)
د يش اول، تول در رو:شوديق حاصل ميد از دو طريرشد تول

کن در چارچوب يشتر، لي بيدي عوامل توليريبا به کار گ
ش يدر روش دوم، افزا. شود مين ي موجود تأميتکنولوژ

تر تر و کارآمدشرفتهي پيها روشيريد با به کار گيتول
 ي به دست ميدياز عوامل تول کارامدتر د و استفادهيتول
ش روزافزون يد و افزايت عوامل توليبا توجه به محدود. ديآ

ش يک روش افزايت، استفاده از روش اول به عنوان يجمع
.  روبرو استيو چالش جدد در درازمدت، با مشکل يتول

 ن وي به عنوان بهتروري بهره ن امروزه، بهبوديبنابرا
 يرشداقتصادد و يش توليافزا به يابين روش دستيموثرتر
  .  و مورد توجه استمطرح

ن موضوع مورد ير اياخ هاي سالز در يران نيدر ا
  که،يا بگونهگذاران کشور قرار گرفته استي و سريزان برنامه
 ي برنامه پنج ساله چهارم توسعه کشور اهداف کمدر
در .  است شده درنظر گرفتهوري بهرهارتقاء  يبرا ينيمع

، ي قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه اقتصاد۵ماده 
 و ي مليي اجراي دستگاههاي تمامي و فرهنگياجتماع
، ي، بخشين اسناد ملياند که در تدو مکلف شدهياستان
 کل عوامل وري بهره سهم ارتقاء ،)يفرابخش(ژه ي و وياستان
ن کرده و الزامات و ييد مربوط را تعيد در رشد توليتول
 تحول کشور از ي را براها آن تحقق ي الزم برايکارها راه
ور محور هرهک اقتصاد بيک اقتصاد نهاده محور به ي

د ي کل عوامل در رشد تولوري بهرهند تا سهم يمشخص نما
  درصد برسد۳/۳۱ حداقل به يناخالص داخل

(Management and Planning Organization, 2004) .
 يها بخشر يمطالعه حاضر به دنبال ان است که عملکرد ز

سه يه را باهم مقاي عامل سرماوري بهره از جهت يکشاورز
ن يانجام ا. ن نظر مشخص کنديش برتر را اد و بخينما

 Shabani اي مطالعهرا در يمطالعه از آنجا فراهم شده که اخ
 يها زيربخشرا در سرمايه  ي از موجودي برآورد(2008)
  . ن وجود نداشت فراهم نموده استي که قبل از ايکشاورز

 وري بهرهنة برآورد ي در زميتاکنون مطالعات مختلف
 صورت گرفته است که از جملة ياورزه در بخش کشيسرما
، Dashti Moghadam (1997) مطالعاتتوان به ي مها آن

Mehrgan (1998)، Amini (2000)، Torkamani & 

Bagheri (2000)، Shahnooshi & Salami (2000)،  
Akbari & Ranjkesh (2003)، Hejazi & Yazdani 

(2005)، Hosseini (2005)، Gholizadeh & Saleh 
(2005)، Mirjalili & Heydarpoor (2006)،Tahamipoor 

& Shahmoradi (2007) ،Tahamipoor et al. (2007)، 
Abbasian & Mehrgan (2007)،Alirezaei et al. (2007) 

 از آن يکنکاش گسترده انجام شده حاکاما . اشاره نمود
ه در ي سرماوري بهره  در مورد ياتاکنون مطالعهاست  که 

البته نبود . انجام نشده استران ي اي کشاورزياهربخشيز
د  توان ميربخش يک زيه به تفکي سرماياطالعات موجود

 در مطالعه.  باشديقاتين خال تحقيل عمده اي از داليکي
ة ي سرماي موجودآمار، ابتدا با استفاده از حاضر

  بهShabani (2008)  که در مطالعةي کشاورزيها ربخشيز
 يهاربخشيک از زيه در هر ية سرمادست آمده است، نهاد

ه ي سرماوري بهره، سپس  شود ميران محاسبه ي ايکشاورز
 در . گردديم محاسبة اد شده ي يهاربخشيک از زيدر هر 

 يها دورهي مختلف  طيهاربخشي زوري بهرهت، رشد ينها
سه يمورد مقا توسعه هاي برنامه يژه طيبو مختلف يزمان

 ها زيربخش عملکرد يق چگونگيرن طي به اورد ي گيمقرار 
  . شود مين ييتعه يسرمااستفاده از نهاده در 

  

  ها مواد و روش
 ي اقتصاديها بخش سنجش عملکرد يارهاي از معيکي
 وري بهره ها آن ترين مهمد از جمله ي عوامل تولوري بهره

ک بخش ي در يديک عامل تولي وري بهره. تسا  سرمايه
ک واحد ي هر يخش را در ازاد در آن بي مقدار تولياقتصاد

گر، يبه عبارت د. کند يمصرف شده از آن عامل بازگو م
د شده به يستاندة تولنسبت  يديک عامل تولي وري بهره

  Diewert .دهد ميمصرف شده را نشان نهاده مقدار 
د ي، نسبت ستاندة تولوري بهره کند کهيان مي ب(1998)

ا بخش يمؤسسه، صنعت و  (يديک واحد توليشده در 
ک دورة ي مورد استفاده در يها ا نهادهي به نهاده) ياقتصاد

 بازگو وري بهره.  استيديمفروض در همان واحد تول
ک ي در يديکنندة نحوة استفاده از منابع و عوامل تول

، ير در تکنولوژييگانة تغ آثار سهاست و  از زمان يمقطع
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ه از  استفاديير در کاراييو تغتوليد اس يمقدر ر ييتغ
 از وري بهرهر در يين رو، تغي از ا.رديگيها را در بر م نهاده

 ين واحدهاي بوري بهرها شکاف يک دوره به دورة بعد و ي
 و يک مقطع از زمان نشانگر تفاوت در توان فني در يديتول

ل نهاده به کاال و ي در تبديا بخش اقتصاديعملکرد واحد 
  . (Salami, 1997) باشديخدمات م
 ) داخليد ناخالصيتول(م ارزش افزوده يرض کناگر ف
  کاريروي از نيصورت تابع بهيربخش کشاورزيدر هر ز

(L)هي و سرما (K) اين  وري بهرهباشد، ن باشد يو زم
  :شوديف مير تعريبه صورت ز عوامل توليدي
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 وري بهرهب يبه ترت   APRi  و  APLi ، APKi :که در آن
ارزش افزوده،  VAi، ني و زمهيسرما،  کاريروي نيهانهاده

Li،  Ki  وRi کاريروي نيهانهادهر يمقادب يبه ترت ، 
  . باشند يام م iربخش ين  در زي و زمهيسرما
ه، آمار مربوط به نهادة ي سرماوري بهره محاسبة يبرا
ه  ي نهاده سرمايريگ  اندازهياما برا. از استيه مورد نيسرما

.  ه الزم استي کل سرمايآمار و اطالعات مربوط به موجود
 هستند ي با دوامي کاالهاياهي سرماي، کاالهايبه طور کل

بلکه تنها . شونديد تماماً مصرف نميک دورة توليکه در 
د به مصرف يان تولي در طول دوره و در جرها آن از يقسمت

 و نهادة ١هي سرمايان موجوديل مين دليهمبه. رسنديم
  ازيکيه به عنوان ينهادة سرما.  تفاوت وجود دارد٢هيسرما
 است ياهي سرماي شامل آن بخش از کاالها،ديل تولعوام

  .رسديد به مصرف ميک دورة توليان يکه در جر
Ward (1976) ،ک انبارهيه، يکند که سرمايم انيب 

 که در طول دورة  استاي سرمايه يهااز کاال) يموجود(
د يب شده و توليها ترکر نهادهي از آن با سايد، مقداريتول

ه يبر اساس نظر وارد، نهادة سرما. ودش ميحاصل مورد نظر 
رات و يه، استهالک و تعمينة فرصت انبارة سرمايشامل هز
  . باشديد مي طول دورة تولي براينگهدار

ل يه را تشکين جزء نهادة سرماياستهالک مهمتر
ح يصحمقدار ن يي است که در تعي از عوامليکي و دهد مي

                                                                                     
1. Capital Stock 
2. Capital Input 

مان جزء  در واقع استهالک ه.ه نقش دارديسرمانهاده 
ک دوره مصرف يد در يان توليه است که در جريانباره سرما

  .شود مي
ه ي نهادة سرماگر از اجزاءي ديکي ٣هينة فرصت سرمايهز
 يه، عبارت از مبلغينة فرصت سرمايهز. دهد ميل يرا تشک

ت ية خود را در فعاليد کننده، سرماياست که اگر تول
داد، يده قرار مو مورد استفانمود  يم يگذارهي سرمايگريد
شود که کل مبلغ فرض اگر . دست آوردتوانست بهيم

صورت سپرده بلند مدت توانست بهي شده ميگذارهيسرما
سرمايه نة فرصت يهز،  شوديگذاربانک سپردهک يدر 

  . خواهد بودآن معادل سود سپرده بلند مدت 
د، يان توليجردر  اي سرمايه ي استفاده از کااليبرا
ز جزء ين دو نيا. الزم استآن  ريتعمز آن و ا ينگهدار

ن، نهاده يبنابرا. دهند ميل يه را تشکي از نهاده سرمايگريد
   .: شود مير حاصل يه در هر دوره از رابطه زيسرما
۳(                     CRERDEROCVCSCI ++×= )(       

  :ن رابطهيدر ا
CI ه،ينهادة سرما VCS ه، ي سرمايارزش ناخالص موجود

ROC  هزينه فرصت هر واحد سرمايه(نرخ بازده سرمايه(، 
RDE و نرخ استهالک CRE باشديرات مينة تعميهز.  

 وري بهره محاسبه ي، برا)۳(و ) ۱( براساس روابط
 يها زيربخشه اطالعات مربوطه به ارزش افزوده يسرما

 يه هاينه فرصت سرمايه، هزي سرمايمختلف، آمار موجود
آمار ارزش .  الزم استير و نگهداريمنه تعيموجود و هز

 مختلف هاي سال ي براي بانک مرکزيافزوده از منابع آمار
 (VCS) هي سرماياطالعات موجود.  شده استيجمع آور

 Shabani (2008) مختلف از مطالعه يها زيربخش يبرا
 درصد و ۱۵/۱۸ه برابر ي سرمابازدهنرخ . گرفته شده است

انک در نظر گرفته شده معادل سود سپرده بلند مدت ب
ر و ينه تعميبا توجه به نبود اطالعات مربوط به هز. است
 ينگهدار و ريربخش، از جزء تعميز ک هري به تفکينگهدار

 اگر فرض شود که. ه صرف نظر شده استينهاده سرما
ه را در ي از نهاده سرمايک نسبت ثابتي ير و نگهداريتعم
ر ب يريء تاثن جزيذف اح ،دهد مي ليتشک ربخشيهر ز
 .گر نخواهد داشتيکدي با ها زيربخش وري بهرهسه يمقا

و همواره رسد زيرا  به نظر نمين فرض نادرست يالبته که ا
ه ينه نهاده سرماي از کل هزي نسبتير و نگهداريتعم
  . باشد يم

                                                                                     
3. Opportunity cost 
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   و بحثجينتا
 يح داده شد، برايطور که در بخش قبل توضهمان
ه يربوط به نهادة سرماه، آمار مي سرماوري بهرهمحاسبة 
ه يج مربوط به محاسبة نهادة سرماينتا. باشدياز ميمورد ن

ب ي سال به ترت٤٥ و ٣٠د ي مفيبا در نظر گرفتن عمرها
آالت و ساختمان در بخش ني ماشياهي سرماي کاالهايبرا

هر  نة فرصتي هزي درصد برا٥/١٨ز نرخ ي و نيکشاورز
  .ستگزارش شده ا ١جدول ه، در يسرماواحد 
  

هاي کشاورزي با  نتايج برآورد نهادة سرماية زيربخش‐١جدول 
آالت و ساختمان و نرخ   سال براي ماشين٤٥ و ٣٠عمر مفيد 

  ، ميلياردريال١٣٧٦درصد، قيمت ثابت سال  ٥/١٨هزينة فرصت 
 و زراعت سال

  شيالت جنگل دامپروري  باغباني

٩/٣٦ ٥/٦٧ ٥/٢٨٨٤ ٢/٢٦٠١  ١٣٥٥ 
٣/٤٥ ٧٨ ٦/٣١٠٣ ١٣٥٦٢٨٨٣ 
٣/٥٤ ٨٨ ٨/٣٢٥٣ ١٣٥٧٣/٣١١٣ 
٣/٦٤ ٢/٩٨ ٧/٣٣٧٨ ١٣٥٨١/٣٣٣٠ 
٣/٧٦ ٧/١٠٩ ٤/٣٥١٢ ١٣٥٩٩/٣٥٦٥ 
١/٩٠ ١/١٢٢ ٦/٣٦٣٧ ١٣٦٠٢/٣٨٠٤ 
٩/١٠٤ ١٣٤ ٩/٣٧١٠ ١٣٦١٥/٣٩٩٧ 
٦/١٢٤ ٩/١٤٩ ٨/٣٨٦١ ١٣٦٢١/٤٢٨٥ 
٧/١٤٣ ٨/١٦٢ ٣٩٠٢ ١٣٦٣٩/٤٤٥٩ 
١٦٦ ١/١٧٧ ١/٣٩٥٠ ١٣٦٤٧/٤٦٥٠ 
٦/١٩٠ ٦/١٩١ ٨/٣٩٧٤ ١٣٦٥٥/٤٨٢٠ 
٧/٢١٩ ٢٠٨ ٨/٤٠١٣ ٢/٥٠١٤ ١٣٦٦ 
٣/٢٥٠ ٢/٢٢٣ ٥/٤٠٠٧ ١٣٦٧٨/٥١٥٦ 
١/٢٨٧ ٣/٢٤١ ٧/٤٠٢٨ ١٣٦٨٥٣٤٠ 
٥/٣٣١ ٣/٢٦٢ ٤/٤٠٧٥ ١٣٦٩٣/٥٥٦٤ 
٤/٣٩١ ٨/٢٩١ ٦/٤٢١٦ ١٣٧٠٣/٥٩٣٠ 
٦/٤٥٢ ٩/٣١٧ ١/٤٢٧٣ ١٣٧١٥/٦١٩٠ 
٤/٥٢٢ ٦/٣٤٥ ٧/٤٣٢١ ١٣٧٢٦٤٤٩ 
٢/٥٩٦ ٦/٣٧١ ٣/٤٣٢٢ ١٣٧٣٩/٦٦٤٣ 
٥/٦٧٥ ٦/٣٩٦ ٢/٤٢٩١ ١٣٧٤٥/٦٧٩٤ 
٧٧٦ ١/٤٢٩ ٧/٤٣١٩ ١٣٧٥٢/٧٠٤٥ 
٥/٨٨٦ ٨/٤٦١ ٢/٤٣٢٤ ١٣٧٦٨/٧٢٦٤ 
١/١٠٠٤ ٨/٤٩٢ ٣/٤٢٩٢ ١٣٧٧٩/٧٤٢٧ 
٣/١١٧٢ ٩/٥٤١ ١/٤٣٩١ ١٣٧٨٤/٧٨٢٧ 
٢/١٣٤٩ ٥/٥٨٧ ٥/٤٤٢٨ ١٣٧٩٤/٨١٣١ 
٩/١٥٥٩ ٩/٦٣٩ ٩/٤٤٨٦ ١٣٨٠٤/٨٤٨٦ 
١/١٨١٧ ١/٧٠٢ ٩/٤٥٧٩ ١٣٨١٧/٨٩٢٢ 
٢/٢١٢٠ ٧/٧٧١ ٨/٤٦٨٢ ١٣٨٢٦/٩٣٩٧ 
٥/٢٤٨٤ ٩/٨٥١ ٥/٤٨٠٨ ١٣٨٣١/٩٩٤٠ 
٦/٢٩٢٢ ٩٤٤ ٦/٤٩٥٦ ١٣٨٤٣/١٠٥٥٤ 
١/٣٤٤٩ ٤/١٠٤٩ ٩/٥١٢٥ ١٣٨٥٩/١١٢٤٢ 

  نتايج محاسبات تحقيق حاضر: مأخذ 
  

دهد، نهاده سرمايه در   نشان مي١بطوري که جدول 
 ١٣٥٥ ميليار ريال در سال ٢/٢٦٠١زيربخش کشاورزي از 

در ) ١٣٧٦به قيمت ثابت سال ( ميليارد ريال ٩/١١٢٤٢به 
عدد در زيربخش دامپروري اين .  رسيده است١٣٨٥سال 
  ومرتع جنگلهاي خشزيرب  و در ٩/٥١٢٥   به٥/٢٨٨٤  از

 به ٩/٣٦ و از ٤/١٠٤٩ به ٥/٦٧ب از يالت به ترتيو ش
  بيشترين. افته استيش ي افزاميليارد ريال ١/٣٤٤٩

  ميزان نهاده سرمايه در دسترس زيربخش زراعت و
باغباني و کمترين آن در اختيار زيربخش جنگل و مرتع 

  .باشد مي
ه در هر ي سرماوري بهرهبا استفاده از ارقام جدول فوق  

 ز در جدوليج آن نيها محاسبه شده که نتاربخشيک از زي
  . آورده شده است۲

  
هاي کشاورزي  سرماية زيربخشوري بهره نتايج برآورد ‐٢جدول 

  )ريال (١٣٧٦به قيمت ثابت سال 
 و زراعت سال

 شيالت جنگل دامپروري باغباني

٤٨/٢٠ ٣٤/٣ ١٩/٢ ٨٦/٣  ١٣٥٥ 
٦٢/١٥ ٨٥/١ ٠٤/٢ ٣٠/٣ ١٣٥٦ 
٠٦/١٧ ٢٤/١ ٨٩/١ ٤٠/٣ ١٣٥٧ 
٢٣/٩ ٠٤/٢ ٩٣/١ ٤٦/٣ ١٣٥٨ 
٧٠/٦ ٥٩/٢ ٧٣/١ ٥٤/٣ ١٣٥٩ 
٥٤/٨ ٣٧/٢ ٧٣/١ ٢٩/٣ ١٣٦٠ 
٤٥/٧ ٤٨/١ ٨٥/١ ٣٧/٣ ١٣٦١ 
٦٠/٧ ٠٧/١ ٠٩/٢ ٠٦/٣ ١٣٦٢ 
٩٤/٦ ٥٧/١ ٢٠/٢ ١٧/٣ ١٣٦٣ 
٧٤/٥ ٣٩/١ ٣٠/٢ ٣٤/٣ ١٣٦٤ 
١٤/٣ ٦٣/١ ١٧/٢ ٦١/٣ ١٣٦٥ 
١٢/٢ ٥٠/١ ٢٢/٢ ٥٨/٣ ١٣٦٦ 
٣٥/٢ ٥٣/١ ٤٧/٢ ٢٤/٣  ١٣٦٧ 
٠٤/٣ ٥٧/١ ٧١/٢ ١٢/٣ ١٣٦٨ 
٧٧/٢ ٤٠/١ ٧٦/٢ ٤٨/٣ ١٣٦٩ 
٤٣/٢ ٤٤/١ ٨٣/٢ ٤٤/٣ ١٣٧٠ 
٢٨/٢ ٣٤/١ ٩١/٢ ٧٦/٣ ١٣٧١ 
٠٥/٢ ٢٧/١ ٨٠/٢ ٧١/٣ ١٣٧٢ 
٧١/١ ٥٨/١ ٩٣/٢ ٦٢/٣ ١٣٧٣ 
٦٥/١ ٢١/١ ٣ ٧٢/٣ ١٣٧٤ 
٥١/١ ١٧/١ ٠٤/٣ ٧٤/٣ ١٣٧٥ 
٣١/١ ٠٨/١ ١٦/٣ ٦٢/٣ ١٣٧٦ 
١٦/١ ٠١/١ ٢٨/٣ ٠٧/٤ ١٣٧٧ 
٠٢/١ ٨٦/٠ ٣٧/٣ ٣٧/٣ ١٣٧٨ 
٩٢/٠ ٩٧/٠ ٣٥/٣ ٤٢/٣ ١٣٧٩ 
١٧/١ ٢٦/١ ٠٦/٥ ٨٨/٣ ١٣٨٠ 
٠١/١ ٠١/١ ٠٥/٥ ٣٤/٤ ١٣٨١ 
٩٥/٠ ٩٦/٠ ٣٣/٥ ٤٠/٤ ١٣٨٢ 
٦٧/٠ ١١/١ ١٥/٤ ٠٤/٤ ١٣٨٣ 
٥٩/٠ ٠٧/١ ٢٠/٤ ٠١/٤ ١٣٨٤ 
٥٢/٠ ٠٣/١ ٢٤/٤ ٩٧/٣ ١٣٨٥ 

  محاسبات تحقيق حاضرنتايج : مأخذ  
  

 هر يک ۱۳۸۵ در سال ۲براساس اطالعات جدول 
 ريال ۹۷/۳ريال سرمايه در زيربخش زراعت و باغباني 

اين عدد براي بخش . ارزش افزوده ايجاد نموده است
هاي جنگل و شيالت به   و براي بخش۲۴/۴دامپروري 

بطوري که مالحظه .  ريال است۵۲/۰ و ۰۳/۱ترتيب برابر 
بخش دامپروري از جهت استفاده بهتر از نهاده شود  مي

. ها کارامدتر عمل نموده است سرمايه از ساير زير بخش
بخش شيالت از اين نظر کارکردي بسيار ضعيف داشته 

هاي مختلف در  چگونگي تغيير در عملکرد زيربخش. است
.تصوير شده است) ۲(و ) ۱(هاي  دوره بررسي در شكل



 ۵  وري سرمايه هاي كشاورزي از نظر بهره عملكرد زيربخش ارزيابي: سالمي و همكاران  

  
  )۱۳۵۵‐۱۳۸۵(هاي كشاورزي   سرمايه در زيربخشوري بهره روند ‐۱شكل 

  

  
  )۱۳۵۵‐۱۳۸۵( در زيربخش شيالت وري بهره روند ‐۲شكل 

  
 وري بهره، دهند مين دو نمودار نشان ي ايبطور
با بطور يالت در دوره مطالعه تقري جنگل و شيها زيربخش
ن کاهش در يروند ا. اهش بوده استرو به ک مستمر

برعکس، . شتر استيالت از جنگل هم بيربخش شيز
 ي و دامپروريزراعت و باغبان يها زيربخش در وري بهره
 وري بهره يشيروند افزا.  داشته استي صعوديروند
ربخش اول ي به مراتب از زيربخش دامپروريه در زيسرما

ر استفاده از  از نظين، بخش دامپروريبنابرا. شتر استيب
 رو به بهبود از خود نشان يه عملکرديت سرماينهاده با اهم
الت جهت عکس را يربخش شيث، زين حياز ا. داده است

  .موده استيپ
 در بستر ي کشاورزيها زيربخشن که عملکرد ي ايبرا
ز مشخص شود، رشد ي توسعه و قبل آن نهاي برنامه
   محاسبه  تلفمخ  يها دوره در ها زيربخشن ي در اوري بهره

  .  گزارش شده است۳و در جدول 
 در بخش وري بهره ،دهد مينشان  ۳ که جدول يبطور
 نرخ رشد ساالنة يمورد مطالعه داراکل دوره  در يدامپرور

، ي کشاورزيهار بخشيان ساي درصد بوده که در م۱۵/۲
 يبخش زراعت و باغبان. استن نرخ رشد را داشتهيشتريب

اد با بخش ي و با تفاوت زد در سال درص۰۹/۰با نرخ رشد 
الت و ي شيهابخش. دارد، در مقام دوم قرار يدامپرور

 ها سالن ي اي طوري بهره يجنگل و مرتع، با روند نزول
 نرخ رشد ي داراالتي که بخش شياند بطورمواجه بوده

 درصد در سال و بخش جنگل و مرتع نرخ ‐۱۸/۱۱ يمنف
 ينرخ ها .ه اند داشت درصد در سال‐۷۲/۳ ي منفرشد
دارد از آن ت ياحکر ي در دو بخش اخوري بهره رشد يمنف
 نسبت به نرخ ين دو بخش نرخ رشد کمتريد در ايتولکه 

ش يگر، افزايبه عبارت د. داشته است يگذارهيرشد سرما

نمودار 1. روند بهره وري سرمايه در زيربخش هاي كشاورزي ( 1355-1385)
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نمودار 2. روند بهره وري در زيربخش شيالت (1355-1385)
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 ۱۳۸۸، ۱، شماره ۴۰ ايران، دوره تحقيقات اقتصاد و توسعه کشاورزيمجله   ۶

ة بعد از ي اولهاي سالن دو بخش در يه در اي سرمايموجود
ن دو ياد در يجنگ نتوانسته موجب رشد متناسب تول

ن دو بخش ي کرد که ايريگ جهي نتتوان ميا ي و .بخش شود
 انجام شده به صورت يها يگذار هيدر استفاده از سرما

،  در کل دوره ۳برا ساس جدول . مد عمل نموده اندناکارآ
 از ي عملکرد قابل قبولي دارايمورد مطالعه، بخش دامپرور

ر يه با ساسيه داشته و در مقاي از نهاده سرمايرينظر بهره گ
  .ن بوده استي بهترها زيربخش

  
  )درصد    (      )   درصد٥/١٨ سال، ٣٩(هاي مختلف  سرمايه در دورهوري بهره نرخ رشد ساالنة ‐٣جدول                     

 شيالت جنگل و مرتع دامپروري زراعت و باغباني ي زمانيها دوره
 ‐١٨/١١ ‐٧٢/٣ ١٥/٢ ٠٩/٠ کل دوره ١٣٥٥‐ ١٣٨٥
 ‐٣٤/١٥ ‐٨١/٥ ٩١/٠ ‐٣٤/١ دورة انقالب و جنگ ١٣٥٥‐١٣٦٧
 ‐٥٩/٧ ‐١١/٤ ٦٦/٠ ٤٩/٣ برنامة اول توسعه ١٣٦٨‐ ١٣٧٢
 ‐١٠/٩ ‐٦٨/٦ ٣٨/٢ ‐٩٩/١ برنامة دوم توسعه ١٣٧٤‐ ١٣٧٨
 ‐١٨/٦ ٦٢/٢ ٣٩/٤ ٤٠/٣ برنامة سوم توسعه ١٣٧٩‐ ١٣٨٣

  نتايج محاسبات تحقيق حاضر: مأخذ         

  
 دوران يعني، ١٣٥٥‐٦٧ هاي سال يکه طنيبا وجود ا
 وري بهرهمقدار مطلق ، ي و انقالب اسالميليجنگ تحم

 وري بهره مقدار مطلق  کمتر ازيه در بخش دامپروريسرما
ن بخش بانرخ ياست، اما ا بودهيدر بخش زراعت و باغبان

زان نرخ رشد ساالنة ين ميشتري درصد در سال ب٩١/٠رشد 
 ي، بطوراستدارا بودهدوره را ن يا يه را طي سرماوري بهره
 ٤٧/٢ به ١٣٥٥ال در سال ي ر١٩/٢از ه ي سرماوري بهرهکه 
ده ي رس١٣٧٦مت ثابت سال ي به ق١٣٦٧ال در سال ير

 يطربخش يزن يه در اي سرماوري بهرهمتوسط . است
نرخ . ال بوده استي ر٠٦/٢ انقالب و جنگ برابر با هاي سال

 ي طي و باغبانش زراعتربخيه در زي سرماوري بهرهرشد 
  درصد در سال بوده‐٣٤/١ برابر با  وي منف مذکورهاي سال
خش ر بيزن يدر اه ي سرماوري بهره مطلق مقدار که يبطور

 ١٣٦٧ال در سال ي ر٢٤/٣ به ١٣٥٥ال در سال ي ر٨٦/٣از 
در ال ي ر٦٢/٠زان يه به مي سرماوري بهرهدر واقع ده و يرس
 دهد ميت نشان ين وضعيا. استافته يکاهش ن دوره يکل ا

ن بخش يرشد ارزش افزوده در ااد شده ي هاي سالکه در 
 يطن، در يبنابرا. استه بودهي سرمايکمتر از رشد موجود

ربخش در ين زي عملکرد ايلي انقالب و جنگ تحمهاي سال
 .است نداشته يروند رو به بهبودة موجود ياستفادة از سرما

در ه ي سرماوري بهره متوسطن حال از جهت آنکه يدر ع
  انقالب و جنگهاي سال ي طي و باغبانزراعتربخش يز
 ٠٦/٢( يربخش دامپرورياز متوسط آن در ز )الي ر٤/٣(
ربخش يز جه گرفت کهي نتتوان مي، استشتريب) الير

ک واحد ي در خلق ارزش افزوده به ازاء هر ي و باغبانزراعت
  عمل بهتر  جنگل   و   ي دامپرور بخش  از يه گذاريسرما

الت يربخش شين رده بعد از زين جهت در اينموده و از ا
  .ال قرار داردي ر ٦٩/٨ وري بهرهبا متوسط 

ن دوره يالت هم در اي و ش جنگل و مرتع،يها بخشريز
درصد و  ٨١/٥ بي به ترتساالنة وري بهره يرشد منف

گرچه مقدار . ه را تجربه کرده انديدرصد سرما ٣٤/١٥
الت در دروه ذکر يربخش شيه در زيرما سوري بهرهمطلق 
 است،  ٦٩/٨ار قابل توجه و متوسط آن برابر يشده بس

ربخش رو به زوال بوده و ين زيه در اي سرمايور کن بهرهيل
ن يبنابرا.  داشته استيدرصد را در پ ٣٤/١٥يرشد منف
ن دوره ي در اوري بهرهربخش از نظر روند ين زيعملکرد ا
ه و قاچاق يرو ي بيهابرداشتد يشا. شود مي نيابيمثبت ارز

ة انقالب و جنگ ي اولهاي سال ي طييايمحصوالت در
بطور . ديه نماين عملکرد را توجي از ايبتواند بخش يليتحم
 انقالب و هاي سال يطجه گرفت که ي نتتوان مي، يکل

 وري بهره بوده که يربخشيز  تنهاي، دامپروريليجنگ تحم
 ي بجاي از خود عملکرد مثبت وافتهيش يه در آن افزايسرما

 وري بهرهن مقدار کاهش در يشتريببرعکس، . گذاشته است
  .  داده استيالت رويربخش شيز در زين

، نرخ )١٣٦٨ ‐٧٢( برنامة اول توسعه هاي سال يط
 و ي زراعت و باغبانيهاربخشي در زوري بهرهرشد ساالنة 

 جنگل و مرتع و يهاربخشي مثبت و در زيدامپرور
 زراعت و ، بخشها سالن ي ايط.  بوده استي منفالتيش

ن مقدار نرخ رشد و يشتري درصد در سال ب۴۹/۳با  يباغبان
 درصد در سال در رتبة دوم قرار ٦٦/٠با  يبخش دامپرور

 در يربخش زراعت و باغبانية زي سرماوري بهره. استداشته
ال بوده که با رشد يارد ريلي م١٢/٣ برابر با ١٣٦٨سال 
 ١٣٧٢ال در سال يارد ريلي م٧١/٣ال، به يارد ريلي م٥٨/٠
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گر، ارزش افزودة حاصل از هر يبه عبارت د. ده استيرس
ربخش، در سال ين زية در ايال نهادة سرمايارد ريليمک ي

 به ١٣٧٢ال بوده و در سال يارد ريلي م١٢/٣ برابر با ١٣٦٨
ة ي سرماوري بهرهمتوسط . ده استيال رسيارد ريلي م٧١/٣
 ٥/٣ برنامة اول توسعه برابر با هاي سال يش طن بخيا
 يهاربخشين زين مقدار در بيشتريال بوده که بير ارديليم

 بعد از بخش زراعت و يبخش دامپرور. چهارگانه بوده است
 را داشته وري بهرهن مقدار يشتريور متوسط، بط، بيباغبان
ال بوده ي ر٨/٢ن بخش برابر با ي اوري بهرهمتوسط . است
  . است

الت و ي شيها در بخشوري بهرهنرخ رشد ساالنة 
 درصد ‐١١/٤ و ‐٥٩/٧ب برابر با يترتز بهيجنگل و مرتع ن

ب برابر با يترتها بهن بخشي اوري بهرهو متوسط مقدار 
ربخش جنگل و يدر ز. ال بوده استيارد ريلي م٤/١ و ٥١/٢

 به ١٣٦٨ال در سال ي ر٥٧/١ه از ي سرماوري بهرهز يمرتع ن
 تي وضعنيا. استافته يکاهش  ١٣٧٢ال در سال ي ر٢٧/١

ه يال نهادة سرمايارد ريلي مکي  هري به ازادهد مينشان 
ال ارزش يارد ريلي م٥٧/١، ١٣٦٨ربخش در سال ين زيدر ا

 ٢٧/١، به ١٣٧٢افزوده به دست آمده است که در سال 
 ليبنا بر تحل. افته استيال کاهش يارد ريليم

Management and Planning Organization (2006) 
، به ها سالن ي ايه طي سرماوري بهرهل کاهش ي از داليکي

ب شده که ي تصوي عمرانيها از پروژهيدن برخيثمر نرس
   در يسازندگ  و جهاد ي کشاورزهاي وزارتخانهتوسط د يبا

  .است شد، بودهي انجام مها سال آن 
ن يشتري برنامة اول توسعه، بهاي سال ي، طيطور کلبه

ن نرخ رشد ساالنه و يشتريه، بي سرماوري بهرهمقدار رشد 
ربخش ي متعلق به زوري بهرهن مقدار متوسط يشتريب

 يتوان گفت طين ميبنابرا.  بوده استيزراعت و باغبان
ن عملکرد يربخش بهترين زي برنامة اول توسعه، اهاي سال

ن کاهش يشتريب. ها داشته استربخشير زيرا نسبت به سا
ن نرخ رشد ساالنة يکمترو  )يرشد منف (وري بهره مقدار در
ن ي داده که ايالت رويربخش شيز در زي نوري بهره
ن يعملکرد را در بن يتر ن جهت نامناسبي از اربخشيز
  . از خود نشان داده است ي کشاورزيهاربخشيز

ز بخش ين) ١٣٧٤ ‐٧٨( برنامة دوم توسعه هاي سالدر 
ه را ي سرماوري بهرهد ساالنة ن نرخ رشيشتري بيدامپرور

 دهين دوره رسي درصد در سال در ا٣٨/٢و به تجربه کرده 
 ي است که دارايربخشيربخش تنها زين زيدر واقع ا .است

ن ي در اوري بهرهرشد .  مثبت بوده استوري بهرهنرخ رشد 

ک ي ارزش افزودة حاصل از هر دهد ميربخش نشان يز
 برنامة دوم هاي الس يه طيال نهادة سرمايارد ريليم

متوسط . ش داشته استيال افزايارد ريليم٣٧/٠توسعه، 
 برنامة هاي سالبخش در طول ر يزن يه در اي سرماوري بهره

 وري بهرهمتوسط  .ال بوده استي ر١٧/٣دوم توسعه، برابر با 
الت و ي، شي زراعت و باغبانيهابخشر يزدر  هيسرما

ب يبه ترتوده  بي منفها آنکه نرخ رشد جنگل و مرتع 
  . استن دوره يدر اال ي ر٠٧/١ و ٣٣/١، ٧/٣برابر با 

ن دوره ي برنامة اول توسعه، در اهاي سالبر خالف 
ه در يال نهادة سرمايارد ريليارزش افزودة حاصل از هر م

بر اساس . افته استي، کاهش يربخش زراعت و باغبانيز
، ١٣٧٤ سال يعنين دوره، ي ايدر ابتدا) ٢(اطالعات جدول

ال نهادة يارد ريلي مکي ارزش افزودة به دست آمده از هر
 آخر ال بوده که در ساليارد ريلي م٧٢/٣ه برابر با يسرما

. افته استيال کاهش يارد ريلي م٣٧/٣ به )١٣٧٨(برنامه 
 دوران يه طي سرماوري بهره،  همالتيربخش شيدر ز

ال در سال ي ر٦٥/١برنامة دوم با کاهش مواجه بوده و از 
 وري بهره. ده استي رس١٣٧٨ال در سال ي ر٠٢/١ به ١٣٧٤
 برابر ١٣٧٤ز در سال يربخش جنگل و مرتع نيه در زيسرما

ال ي ر٨٦/٠ال کاهش، به ي ر٣٥/٠ال بوده که با ي ر٢١/١با 
   .ده استي رس١٣٧٨در سال 

ربخش زراعت و يه در زيسرما وري بهرهگرچه نرخ رشد 
جاد ي بوده و ارزش اي در برنامه دوم توسعه منفيباغبان

ربخش ين زي در ايگذار هيک واحد سرمايشده از هر 
ن دوره متوسط مقدار مطلق يکن هنوز در ايافته، ليکاهش 
ر ير بخش از ساين زي در ايدين عامل تولي اوري بهره
ن عملکرد ي که بهتريربخش دامپروريربخش از جمله زيز

 ). ١٧/٣سه با ي در مقا٧/٣(شتر است ي بيرا داشته کم
  نتوانسته يزراعت و باغبانربخش ي از جهت انکه ز،نيبنابرا
 حاصل شده در برنامه اول توسعه را حفظ و وري بهرهرشد 
کن، از يل. شود مي نيابيش دهد، عملکرد آن مثبت ارزيافزا
ه در ي از نهاده سرمايريگ ربخش در بهرهين زين که اينظر ا

 کارامد يربخشين بهره را برده زيشتريخلق ارزش افزوده ب
  . شود مي محسوب ها بخشر ير زيتر نسبت به سا

ن يشتري برنامة دوم توسعه، بهاي سال ي طيور کلطب
 متعلق به وري بهرهن مقدار رشد يشترينرخ رشد ساالنه و ب

توان يگر ميبه عبارت د.  بوده استيربخش دامپروريز
ر ين دوره نسبت به سايربخش در اين زيگفت عملکرد ا

اصل از هر حزان ارزش افزودة يها بهتر بوده و مربخشيز
ر يربخش نسبت به ساين زي در ايواحد نهادة مصرف
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ر ي نسبت به سايشترين دوره رشد بيها در اربخشيز
 يز طي نيربخش زراعت و باغبانيز. ها داشته استربخشيز
ه ي سرماوري بهرهن مقدار متوسط يشتري بي، داراها سالن يا

ن مقدار ارزش افزودة حاصل از هر واحد يشتري بيعني ،بوده
 يربخش زراعت و باغباني در زها سالن ي اي طينهادة مصرف

ن نرخ يالت، با داشتن کمتريربخش شيز. حاصل شده است
رشد  (وري بهرهن کاهش مقدار يشتريرشد ساالنه و ب

 يهاربخشين زي عملکرد را در بنيف تريضع) يمنف
ن يکمتر. ه استل دهنده به خود اختصاص داديتشک

ز متعلق به ي نها سالن يه در اي سرماوري بهرهمتوسط 
طور گر، بهيبه عبارت د. ربخش جنگل و مرتع بوده استيز

ل دهندة بخش ي تشکيهاربخشين زيمتوسط در ب
ن مقدار ارزش افزودة حاصل از هر واحد ي، کمتريکشاورز

  . ربخش جنگل و مرتع بوده استيه متعلق به زينهادة سرما
ز ي برنامة سوم توسعه نهاي سال يه طي سرماوري بهره
الت از نرخ يربخش شير از زيها به غربخشي زيدر تمام

بخش ر يزدر. است برخوردار بودهيرشد ساالنة مثبت
 ه رخ دادهي سرماوري بهرهن نرخ رشد يشتري، بيدامپرور

ن بخش به يه در اي سرماوري بهره که نرخ رشد يطوربه
 وري بهرهب، ين ترتيبه ا. ده استيال رس درصد در س۳۹/۴
ال ي ر۳۵/۳ برابر با ۱۳۷۹ن بخش در سال يه در ايسرما

 برنامة سوم، به هاي سال يال طي ر۸/۰بوده که با رشد 
گر، ارزش افزودة يبه عبارت د. ده استيال رسي ر۱۵/۴

ن بخش يا در ةيال نهادة سرمايارد ريليمک يحاصل از هر
 ۱۳۸۳ال بوده در سال ي ر۳۵/۳ معادل ۱۳۷۹در سال که 
ه ي سرماوري بهرهمتوسط . افته استيش يال افزاي ر۱۵/۴به 
ال ي ر۵۹/۴ برابر با  برنامه سوم توسعهي در طن بخشيدر ا
 ي نسبت به دوره برنامه دوم ميش قابل توجهيافزا كه بوده
 که در يربخش زراعت و باغبانيه در زي سرماوري بهره. باشد

ن دوره ي، در اه مواجه بوديا نرخ رشد منفدورة برنامة دوم ب
. ه است درصد در سال برخوردار شد۴/۳از نرخ رشد 

 ۱۳۷۹ال در سال ي ر۴۲/۳ن بخش، از ية اي سرماوري بهره
ن، يبنابرا .استده ي رس۱۳۸۳ال در سال ي ر۰۴/۴به 
ال يارد ريلي مکي  مصرف هر از۱۳۷۹ در سال  که يدرحال

ال ارزش يارد ريلي م۴۲/۳ن بخش، يه در اينهادة سرما
ارد يلي مکي از همان ۱۳۸۳سال  شد در يمافزوده حاصل 

 حاصل اليارد ريلي م۰۴/۴ معادل يه مبلغي نهاده سرماالير
 يبخش طري زنيه در اي سرماوري بهره متوسط .شده است

مت ي به قالي ر۰۲/۴ برنامة سوم توسعه، معادل هاي سال
  .  بوده است۱۳۷۶سال 

 ي منفي رشدهابخش جنگل و مرتعرين دوره زيدر ا
  مثبتنرخ رشد قبل را پشت سر گذاشته و يها دوره

ن ي اوليرا برا درصد در سال ۶۲/۲ برابر با وري بهرهساالنة 
ن يه در اي سرماوري بهرهرشد مثبت . بار تجربه کرده است

 است ين معني برنامة سوم، به اي اجراهاي سال يبخش ط
ها، ارزش افزودة حاصل ر دورهين دوره، برخالف سايکه در ا
به . ش داشته استيه افزايال نهادة سرمايارد ريلياز هر م
ه در يال نهادة سرمايارد ريليمک ي هريگر، به ازايعبارت د

ال ارزش افزوده يارد ريلي م۹۷/۰، ۱۳۷۹ن بخش در سال يا
ارد يلي م۱۱/۱ به ۱۳۸۳ن مقدار در سال يحاصل شده که ا

ن ية اي سرماوري بهرهمتوسط . ستافته ايش يال افزاير
.  باشديمال ي ر۰۶/۱ان شده برابر با ي بهاي سال يبخش ط

 يز منفي نن دورهيالت در اي در بخش شوري بهرهنرخ رشد 
 کاهش البته.  درصد در سال بوده است۱۸/۶ معادل و

کمتر از دورة قبل ن دوره يدر ابخش ر يزن ي در اوري بهره
  . بوده است

ن يشتري برنامة سوم توسعه، بهاي سال ي، طيبطور کل
ز ي و نوري بهرهن مقدار رشد يشترينرخ رشد ساالنه، ب

ه متعلق به بخش ي سرماوري بهرهن مقدار متوسط يشتريب
ن نرخ رشد ساالنه، يکمتربر عکس، .  بوده استيدامپرور
ن مقدار يز کمتريه و ني سرماوري بهرهن مقدار رشد يکمتر

به . استاتفاق افتاده الت يخش شربي زدر وري بهرهمتوسط 
ن عملکرد را از ين دوره بهتري در اين، بخش دامپروريبنابرا

ربخش ي ز.ه نشان داده استيخود در مصرف نهاده سرما
 را دراستفاده يکارامدن مقدار ين دوره، کمتريالت در ايش

  . ة داشته استي سرمااز نهاده
  شنهاداتي و پيريگجهينت

جه گرفت که ينگونه نتي اانتو مي يبند ک جمعيدر 
در هر ،  قرار گرفتي که مورد بررسي مختلفيها دورهيط

 وري بهرهن رشد ساالنة يشتري، بيربخش کشاورزيچهار ز
ه مربوط به ي سرماوري بهرهن مقدار رشد يشتريه و بيسرما
ش ي برنامة سوم توسعه بوده که نشان از افزاهاي سال

ربخش يچهار زک از ية هر ي سرماييعملکرد و کارا
 عالوه .دارد قبل يهان دوره نسبت به دورهي در ايکشاورز

 يربخشي تنها زي مختلف، دامپروريها دورهيطن، يبرا
 وري بهرهها از رشد ساالنة مثبت است که در تمام دوره

ن يه در اي سرماوري بهرهرشد ساالنة . برخوردار بوده است
افته يش يربخش در هر دوره نسبت به دورة قبل افزايز

 قرار يربخش زراعت و باغباني، زيبعد از دامپرور. است
ربخش يآخر زدر و ربخش جنگل و مرتع يزبعد آن . دارد
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رشد ن است که، يگر اينکته قابل توجه د. الت قرار دارديش
 در دورة ي زراعت و باغبانربخشي در زوري بهرهساالنة 

 شي انقالب و جنگ افزاهاي سالبرنامة اول نسبت به 
داشته، در دورة برنامة دوم نسبت به برنامة اول کاهش، در 

.  استافته يش يدورة برنامة سوم نسبت به برنامة دوم افزا
ربخش يه در زي سرماوري بهرهها رشد ن دورهي اي طيعني

ک دوره يش و در يک دوره دچار افزاي در يزراعت و باغبان
 وري بهرهاد در يوجود نوسانات ز. دچار کاهش شده است

 ي ناشها زيربخشر ير بخش نسبت به ساين زيه در ايسرما
ط آب و يربخش از شراين زيد در ايشتر متاثر شدن تولياز ب
ن يد در ايسک تولي ري است و باال بودن نسبييهوا
 در وري بهرهج يبر اساس نتا. دهد ميربخش را نشان يز

ن ارزش افزوده به ازاء هر يشتري مطالعه، بهاي سالن يآخر
ران در ي اي در بخش کشاورزيه گذاري واحد سرماکي
ه يق به سرمايلذا، تشو. شود ميجاد ي ايربخش دامپروريز

ه ي نهاده سرمايريربخش که در بکارگين زي در ايگذار
  تواند در رشد ي کند، مين عمل مي کارامدتريبطور نسب

 ي هايه گذاريسرما. د واقع شودي مفيبخش کل کشاورز
د توان ميز ي نيربخش توسط بخش عمومين زي در اييربنايز

 کشور ي و رشد اقتصاديد در بخش کشاورزيبه رشد تول
ربخش در مصرف ين زيدر مجموع عملکرد ا. سرعت بخشد
افت يربخش در درين زيت ايه داللت بر اولوينهاده سرما

  . درآن دارديه گذارياعتبارات و انجام سرما
 در التيربخش شيف زيگر، عملکرد ضعي از طرف د

ن مطالعه مشخص شد، يه که در ايه سرماد نهايريبکارگ
ن ي طلبد تا علل آن روشن شود و ايتوجه خاص را م

 يربخش هم بتواند نقش خود را در رشد بخش کشاورزيز
 ين ونديالد که شمسيادر مطالعه. فا کندي ايبه درست

الم يآال در استان ا قزلي مزارع پرورش ماهيبر رو) ۱۳۸۴(
 درصد از کل ۴/۳۴که تنها  ديجه رسين نتي ابه دانجام دا

گر، بر يبه عبارت د. مزارع مورد مطالعه سودآور بوده است
 و با در نظر ية شخصي به سرماياساس شاخص نرخ بازده
به )  درصد۱۷( بلند مدت يه گذاريگرفتن نرخ سود سرما

 واحد ۲۹ واحد از ۱۰ه، تنها ينة فرصت سرمايعنوان هز
 يها باالتر از نرخ سود سپردهي بازدهه نرخمورد مطالعه ب

گزارشات منتشر نشدة صندوق  .اندافتهيبلند مدت دست 
ز نشان يالت ني در بخش شيمة محصوالت کشاورزيب

د در مزارع پرورش ي لکه سفيماريوع بي به علت شدهد مي
 از يکي در استان خوزستان که ۱۳۸۱گو در سال يم

باشد، يران ميگو در ايمه دکنندين مراکز توليتر بزرگ

 که در يار محدود شده بطورين مزارع بسي ايهاتيفعال
 هکتار ۵۰۰ مجموعهکتار از  ۲۰ حدود  تنها۱۳۸۲سال 

اند و گو پرداختهيد ميت توليگو  به فعاليمزرعه پرورش م
 در يماريوع بيز به علت شي ن۱۳۸۳‐۸۵ هاي سال يط

د يقف و تول متوها آنت يگو، فعالي مزارع پرورش ميتمام
عدم باز پرداخت . ن استان صفر بوده استيگو در ايم

ان از طرف پرورش ي ضرر و زيالت بانک و ادعايتسه
 از عدم يگرير نمونه دي سال اخ۱۰گو در يدهندگان م

 انجام شده در بخش ي هايه گذارياستفاده کارامد از سرما
ت رشد ي بر واقعيد شواهدتوان ميالت است که يش

ن، توجه خاص به يبنابرا. ن بخش باشدي در ايف منوري بهره
ربخش ي کارآمد نمودن زيربخش براين زيمشکالت ا

  .  استيار ضروريالت بسيش
 و در اقتصاد کشور يربخش زراعت در بخش کشاورزيز
ربخش از عملکرد ين زين که ايا. ت استيار با اهميبس

ست يه برخوردار ني سرماوري بهره از  جهت رشد يمطلوب
لذا، .  در آن را کاهش دهديه گذاريد رغبت به سرماانتو مي
  . ک ضرورت استي مشکل و رفع آن يابيشه ير

ز از ير بخش جنگل و مرتع نينشان داد که زنتايج 
ه برخوردار ي نهاده سرمايري در بکارگيعملکرد مطلوب

ها و طبق آمار منتشر شده توسط سازمان جنگل. ستين
  هاي سال يران، طي ايهاران، سطح جنگليمراتع ا

ون هکتار يلي م١٢ون هکتار به يلي م١٨، از ١٣٤٠‐٨٠
، ها سالن ي ايگر، طيبه عبارت د. کاهش داشته است

 وجود داشته که از يي هزار هکتار جنگل زدا٢٠٠ساالنه 
 يها هزار هکتار متعلق به جنگل٥٠باً ين مقدار، تقريا

ها ر جنگليهکتار متعلق به سا هزار ١٥٠ران و يشمال ا
). ١٣٨٣ها و مراتع کشور، سازمان جنگل( بوده است

ر يشتر از ساي زاگرس بها در منظقةکاهش سطح جنگل
 هر هکتار ين منطقه، به ازايکه در ايمناطق بوده به طور

ن يا. ب وجود داشته استي هکتار تخر٦٥ تا ٢٥ا، ياح
 ني ا دروري بهرهکاهش  از يد بخشتوان ميمسئله گرچه 

تر به  قيتر و دق قيکن توجه عميه کند، ليوجرا تربخش يز
ربخش جنگل و مرتع ير زده ي سرماوري بهرهعلل کاهش 

  . استي رفع مشکل ضروريبرا
  

  سپاسگزاري
اين مطالعه با حمايت مالي قطب علمي مطالعات 

  .استراتژي توسعه كشاورزي انجام شده است
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