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  چکيده

  
  

وري در روستاهاي ايران انجام  تحقيق حاضر، با هدف تعيين اثرات مخارج عمراني دولت بر رشد بهره

 سيستم معادالتي از متغيرهاي ١٣٨٠ الي١٣٥٠زماني دوره در اين رابطه، ابتدا با استفاده از آمارهاي . شد

كل عوامل وري  اين معادالت شامل توابع رشد بهره. گرديدارائه وري روستايي  تأثيرگذار بر رشد بهره

توابع، پس اين برآورد  روش به منظور تعيين. توليد كشاورزي، آبياري، توابع جاده و نرخ باسوادي است

 –هاي اريب همزماني و قطري بودن ماتريس واريانس   ها، از آزمون از اطمينان از وضعيت ايستايي داده
، معادالت سيستم همزمان مطالعه ها آزموناين با توجه به نتايج . ماند استفاده شدكوواريانس جمالت پس

سپس، تاثيرات نهايي مخارج دولت بر رشد . به روش حداقل مربعات سه مرحله اي  برآورد گرديد

 ،نتايج مطالعه نشان داد كه.  وري كل عوامل توليد از طريق محاسبه كشش هاي جزيي محاسبه شد بهره

. وري كل عوامل توليد است گذاري عمراني در امر آبياري داراي بيشترين اثر بر رشد بهره سرمايه

  .وري كل تأثير مثبت نشان داد گذاري در تحقيق و ترويج كشاورزي نيز بر رشد بهره سرمايه

  

  وري كل عوامل توليد، حداقل مربعات سه مرحله اي مخارج عمراني، رشد بهره: ی کليدیها اژهو

  
  مقدمه

وري  طي چند دهه گذشته، كشورهاي عضو سازمان بهره
وري كشاورزي در چارچوب سياست  آسيايي براي بهبود بهره
ها  اين تالش. اند هايي را انجام داده هاي توسعه ملي كوشش

گذاري تحقيق و توسعه كشاورزي و  شامل سرمايه
هاي قيمتي  گذاري در امور زيربنايي روستاها، حمايت سرمايه
والت كشاورزي، ارائه خدمات حمايتي از قبيل از محص

اعتبارات روستايي و پرداخت يارانه به برخي از نهاده هاي 
وري كشاورزي در  با اين حال، تغيير در بهره. توليد مي باشد

 در ايران، روستاها بيشتر به ).۴( ايران مطلوب نبوده است
اي عنوان منبع توليد مواد مورد نياز شهري، به ويژه كااله

از اين روستاها در حالي كه، . خوراكي، مورد توجه است
اين امر پيامدهاي . اند مند شده منابع ملي كمتر بهره

نامطلوبي در بر داشته كه همراه با اثرات حوادث طبيعي 
جاذبه هاي شهري همچنين نظير كم آبي و خشكسالي و 

منجر به تخليه تدريجي روستاها و در نتيجه تشديد فقر و 
اين، پايين بودن افزون بر . ه توسعه نيافتگي شده استپديد

وري و نيز مولد نبودن برخي از مشاغل از جمله  سطح بهره
بر . فقر در مناطق روستايي ايران استتشديد عوامل مهم 

هاي كم درآمد و افزايش  وري گروه اين اساس، ارتقاء بهره
ضريب بازدهي برخي از مشاغل ميتواند به عنوان يك 

  ).٤(اتژي مهم در امر فقرزدايي محسوب گردد استر
به منظور تعيين ميزان موفقيت دولت در افزايش 

هاي مختلف توسعه كه  وري كشاورزي، الزم است برنامه بهره
وري در گذشته و حال به اجرا  در جهت افزايش سطح بهره

به . درآمده، از نظر ثمر بخشي مورد ارزيابي دقيق قرار گيرد
تواند موجب  وري مي بررسي عوامل مؤثر بر بهرهعبارت ديگر، 

قويت دولت در اجراي هرچه مؤثرتر برنامه هاي توسعه ت
  ). ٧(اقتصادي گردد 
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  روسگرنت و اونسون وري،  در زمينه تعيين رشد بهره
منابع ايجاد  و همچنين وري كل عوامل رشد بهره) ١٩٩٥(

هاي خصوصي و  گذاري وري، شامل سرمايه رشد در بهره
 را در كشاورزي ،هاي دولتي گذاري ولتي و نرخ بازده سرمايهد

در اين مطالعه، از  . اند هندوستان مورد بررسي قرار داده
وري كل استفاده  شاخص تيل به منظور محاسبه رشد بهره

وري كل در  نتايج حاكي از آن بوده كه رشد بهره. گرديد
 در ها به ويژه گذاري بخش كشاورزي هند از طريق سرمايه

  .تحقيقات، ترويج، بازارها و آبياري افزايش يافته است
 الي ١٩٧٦ هاي با استفاده از داده) ١٩٩٧(وانگ و سنگ 

و با تخمين تابع توليد به روش ترانسلوگ، رشد  ١٩٩٥
در . كردندرا بررسي وري كل عوامل توليد در سنگاپور  بهره

 اين مطالعه عوامل توليد شامل نهاده هاي نيروي كار و
 علي ،وري نتايج مطالعه آنها نشان داد كه بهره. سرمايه است

، به طور ١٩٨٠ و اوايل ١٩٧٠رغم كاهش در اواخر دهه 
  .ه استكلي افزايش يافت
وري كل عوامل توليد براي دوره  بهره) ٢٠٠٢(كوروراتون 

.  را در كشور فيليپين محاسبه نمود٢٠٠٠ الي١٩٦٧زماني 
وري كل از روش برآورد  ين بهره به منظور تعي،در اين مطالعه

نتايج نشان دهنده آن بوده است . شدتابع توليد كل استفاده 
 علي رغم افزايش سهم نيروي كار ،كه در كشور فيليپين

ماهر در كل اشتغال، ميزان مساعدت اين نهاده به رشد 
  . وري كل عوامل توليد در طول زمان كاهش يافته است بهره

وري در  رشد اقتصادي و بهرهالگوهاي ) ٢٠٠٢(گردين 
 را بررسي ١٩٩٦ الي ١٩٦٤كشاورزي كنيا براي دوره زماني 

وري از برآورد تابع  به منظور تعيين رشد بهرهاو، . كرده است
توليد كل عوامل كشاورزي، شامل نيروي كار، سرمايه و 

بر . نموداي، به فرم ترانسلوگ استفاده  هاي واسطه نهاده
عه، نيروي كار تأثيرگذاري اندكي بر اساس نتايج اين مطال

 در ، نهاده سرمايه،همچنين. وري كل داشته است رشد بهره
 تأثير بيشتري بر رشد توليدات ،مقايسه با عوامل ديگر توليد

  .كشاورزي داشته است
وري  ، نرخ رشد بهره)١٣٨٢(در ايران، اكبري و رنجكش 

ر دوره كل عوامل توليد براي بخش كشاورزي اقتصاد ايران د
منظور از بدين .  را محاسبه كردند١٣٧٥ الي ١٣٤٥زماني 

شيوه مطلق روش محاسبه رشد با استفاده از آمار سريهاي 

آنها با محاسبه تابع توليد بخش . زماني استفاده شده است
وري كل عوامل  كشاورزي، به روش كاب داگالس، رشد بهره

داد كه نرخ نتايج اين مطالعه نشان . توليد را تعيين كردند
وري كل عوامل توليد در بخش كشاورزي داراي  رشد بهره

وري نيز روندي  نوسان زيادي بوده و سطوح اين بهره
  . صعودي داشته است

به طور كلي، در مطالعات اندكي رابطه مخارج دولت با 
در اين رابطه، در بيشتر . وري بررسي شده است رشد بهره

هاي مختلف برآورد آن  وري و روش مطالعات روند رشد بهره
بدين منظور در مطالعه حاضر . مورد بررسي قرار گرفته است

هاي عمراني دولت در امور زير بنايي  گذاري تأثير سرمايه
 كه يكي از تالش هاي دولت در جهت افزايش ،روستاها
وري در بخش كشاورزي محسوب ميشود، مورد بررسي  بهره

   .قرار گرفته است
  

  ها مواد و روش

 ١وري كل عوامل توليد  محاسبه رشد بهرهظور منبه
(TFP ),   از روش برآورد تابع توليد كل محصوالت
 تعيين سهم هر يك از عوامل توليد استفادهو كشاورزي 

 به روش برآورد تابع ،وري در محاسبه رشد بهره. گرديد
 به .هاي عوامل توليد نياز است توليد، به محاسبه كشش
وري كل عوامل توليد در بخش  رهمنظور محاسبه رشد به

  :كشاورزي، از رابطه زير استفاده شد
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 نرخ رشد ستانده، نيروي كار و ،به ترتيب، kt و qt ،ltكه 
وري كل   نيز نرخ رشد بهرهtρسرمايه در بخش كشاورزي و 

  .استعوامل توليد 
هاي عمراني  گذاري بطه بين سرمايهبه منظور بررسي را

وري روستايي در ايران، در مطالعه حاضر  دولت و رشد بهره
شكل ساختاري . )۱۰ (از يك سيستم معادالت استفاده شد

  :سيستم معادالت همزمان در اين مطالعه به صورت زير است
٣ (  
  TFP= F( RDE, RDE-1, … RDE-i ,IR, LITE, ROADS, T)  

                                                                               
1. Total Factor Productivity   



  ۶۳  ...اثرات مخارج عمرانی دولت بر رشد :ی مقدم و همکارانجمال  

  

  IR= F (IRE,IRE-1…, IREJ,PVELE, T)           ٤(  
ROADS= F (ROADE-1, …, ROADE-K, T)      (٥ 
LITE= F (EDE, EDE-1, …, EDEM, T)             (٦ 

  
 آورده ١كه متغيرهاي اين سيستم معادالت درجدول 

  :شده است
   متغيرهاي موجود در سيستم‐١جدول 

  EDE  مخارج دولت بر روي آموزش روستايي
كل سطح زير كشت تحت سيستم درصد 

  IR  )خصوصي و دولتي(آبياري 

  LITE  نرخ باسوادي جمعيت روستايي
  IRE  مخارج دولت بر روي آبياري

  ROADS  تراكم جاده اي در مناطق روستايي
  TFP  )در سطح ملي(وري كل  رشد بهره

  RDE   كشاورزيR&Dمخارج دولت بر روي 
  ROADE  ييمخارج دولت بر روي جاده هاي روستا
  PVELE  درصد روستاهايي كه برق دارند

  T  متغير روند
  

 در كشاورزي TFP، رابطه مربوط به رشد ٣در معادله 
 تابعي از مخارج TFPدر اين معادله، رشد . بررسي مي شود

جاري و با وقفه دولت در امر تحقيقات و توسعه كشاورزي، 
درصد سطح زير كشت تحت آبياري در كل سطح زير كشت، 

باسوادي جمعيت روستايي، تراكم جاده اي و متغير نرخ 
  .روند زماني در نظر گرفته شده است

، رابطه بين درصد سطح زير كشت آبياري را با ٤معادله 
متغيرهاي مخارج دولت در امر آبياري، درصد برق داري 

  .روستاها و متغير روند زماني بررسي مي كند
رج دولت ، به ترتيب، رابطه بين مخا٦ و ٥معادالت 

در امور جاده سازي، آموزش را با تراكم ) جاري و با وقفه(
  .جاده اي و نرخ باسوادي نشان مي دهد

براي تعيين تعداد وقفه مخارج عمراني دولت در امور 
مختلف از الگوي اقتصادسنجي كالن طراحي شده توسط 

 به ،همچنين. استفاده شد) ١٣٧٩(سازمان برنامه و بودجه 
 از تعداد بهينه وقفه ها، وقفه هاي توزيعي منظور اطمينان

. )٢٠٠٠صديقي و همكاران،  ( گرديدتعيين، ١چند جمله اي
بدين ترتيب متغير مخارج دولت در امر تحقيق و ترويج 
كشاورزي در سال جاري و نيز با يك وقفه در مدل لحاظ 

  . شده است
به منظور تعيين تاثيرات نهايي و كشش انواع مختلف 

وري توليدات كشاورزي، از  اني دولت بر رشد بهرهمخارج عمر
معادالت موجود در سيستم معادالت همزمان مشتق جزئي، 

گذاري دولت در  تاثير سرمايه .به نحو زير، گرفته شده است
 بر روي افزايش t، در سال  )در مدل لگاريتمي( امر آبياري 
  : به صورت ذيل محاسبه شدtوري در سال   رشد بهره

dTFP/dIREt=(δTFP/δIR)(δIR/δIREt)              ( ٧  
گذاري دولت در امر جاده سازي روستايي  تاثير سرمايه

وري در همان سال به صورت   بر روي رشد بهرهtدر سال  
  :زير محاسبه گرديد

dTFP/dRoadEt=(δTFP/δRoadS)(δRoads/δRoadEt) (٨                     
 بر t آموزش در سال  گذاري دولت در امر تاثير سرمايه
وري كل عوامل توليد در اين سال به صورت  روي رشد بهره
  :زير برآورد شد

dTFP/dEDEt=(δTFP/δLITE)(δLITE/δEDEt)        (٩  
گذاري عمراني دولت در امر تحقيق و ترويج  تأثير سرمايه

كشاورزي نيز مستقيما از طريق محاسبه درصد تغييرات 
ه درصد تغييرات در وري كل نسبت ب رشد بهره

  .گذاري در امر تحقيق و ترويج كشاورزي بدست آمد سرمايه
پس از محاسبه كشش هاي فوق، آزمون معني داري 

انجام ) ٢٠٠٠(كششها با استفاده از روش پيشنهادي گرين 
در اين روش يك تقريب خطي سري تيلور براي . شده است

آورد به نحو زير بر) فرضيه صفر(محدوديت هاي غير خطي 
  :     گرديد

H0 : c(β) = q   (۱۰  
 داراي تقريب خطي تيلور به صورت زير  c(β)كه 
 :ميباشد

١١(  
 ( ) ) ^ ( / ) ( c ) ( c ) ( c 

^ β  β  β  β  β  β  −  
′  ∂  ∂  +  ≈  

  
                                                                               
1. Polynomial distributed lag  
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   ، از تقريب βبه منظور تعيين واريانس تابع غيرخطي  
  :استفاده مي گردد) ١٢ (

( ) ( )ββββββ ∂∂′∂∂≈ /)(c]^[Var/)(c)](c[Var ^   ١٢(  
، مشتقات واريانس تابعي از پارامترهاي )١٢(در رابطه 

  .ص معادالت ميباشدنامشخ
به منظور بررسي رابطه بين مخارج دولت و رشد 

، ١٣٥٠‐١٣٨٠وري در مناطق روستايي ايران در دوره  بهره
آمارهاي . از منابع آماري مختلفي استفاده گرديده است

گذاري عمراني دولت در امور مختلف  مربوطه به سرمايه
ف روستايي از طريق قوانين بودجه كشوري سالهاي مختل

مصوب مجلس شوراي اسالمي، براي دوره مذكور، جمع 
همچنين از آمارهاي مربوط به مؤسسه . آوري شده است

پس از .  بهره گرفته شده است(P.D.S)مطالعات و توسعه 
جمع آوري داده ها و آمار الزم، داده هاي مربوط به مخارج 
عمراني دولت در امور روستايي، از طريق شاخص بهاي 

مات مصرفي درمناطق روستايي ايران، تعديل و كاالها و خد
 همگي به صورت قيمت هاي ثابت بر مبناي سال پايه 

  . تنظيم شدند١٣٧٤=١٠٠
به منظور برآورد توابع موجود در سيستم معادالت، بنابه 

 از آزمونهايي مختلف از جمله آزمون ايستايي ،ضرورت
متغيرها، شكست ساختاري و آزمون قطري بودن استفاده 

از آزمون ايستايي نه مرحله اي در قالب آزمون هاي . شد
ديكي فولر و ديكي فولر تعميم يافته براي بررسي موضوع 

سپس، آزمون شكست ساختاري در . ايستايي استفاده شد
مورد متغيرهايي كه در سطح ايستا نبودند صورت گرفت و 

 ، در هر موردي كه آزمون شكست ١متغيرهاي موهومي
پس از . د گشت در مدل به كار گرفته شدساختاري تائي

بررسي اين مساله، آزمون همزماني سيستم معادالت 
در مورد توابع ) ١٩٧٦(همزمان با استفاده از آزمون هاوسمن 

  .)۱۵ (به كار رفته در سيستم انجام شد
به منظور تعيين استراتژي برآورد توابع به فرم سيستمي 

 ‐ ريس واريانسيا تك معادله، آزمون قطري بودن مات
. كوواريانس جمالت پسماند معادالت سيستم صورت گرفت
 ‐بر اساس نتايج اين آزمون، قطري بودن ماتريس واريانس

                                                                               
2. Dummy variables 

از برآوردهاي لذا، . كوواريانس جمالت پسماند پذيرفته شد
سيستمي به منظور تخمين پارامترهاي موجود در معادالت 

ص معادالت به منظور تعيين قابليت تشخي. استفاده گرديد
 بررسي گرديد ٢موجود در سيستم، شرايط ترتيب و رتبه اي

و بر اساس نتايج اين آزمون، تمامي معادالت بيش از حد 
  .مشخص بودند

براي برآورد سيستم معادالت  اين مطالعه از روش 
  .حداقل مربعات سه مرحله اي استفاده شد

به نحو زير براي ) cnR2 (نيگر _ كارتر2Rاز آماره
  : آزمون اعتبار معادالت تخمين زده شده، استفاده گرديد

22 1 Ycn /MSE(R ∂−=                                                
21 )YY(t/MSE as −= ∑             ١٣(  

  مقدار تخمين زده شده براي متغيرsYكه

ميانگين  MSE   مقدار واقعي متغير وابسته وaYوابسته،

2مربع خطا و 
y∂  مقدار اين . استواريانس متغير وابسته

آماره براي هر يك از معادالت به صورت جداگانه محاسبه 
اين آماره نشان مي دهد كه معادالت برآورد شده . شد

صد نسبتا بااليي از تغييرات متغيرهاي وابسته توانسته اند در
ضرايب با استفاده از  آزمون معني داري. را توضيح دهند

  .   انجام شدtآماره 
اين مطالعه براي تعيين اعتبار الگوي معادالت همزمان 
در تحليل . از روش تحليل حساسيت الگو نيز استفاده گرديد

 شروع حساسيت الگو، عكس العمل مدل نسبت به زمان
اگر با تغيير زمان شروع مقدار . گردد بررسي الگو تعيين مي

توان   ميعددي آماره هاي كمي تفاوت اساسي نداشته باشند
مدل نسبت به زمان شروع حساس نخواهد نتيجه گرفت كه 

  ). ۳(بود 
  

  نتايج و بحث
 نتايج حاصل از آزمون هاي ايستايي و شكست 

در زير نتايج حاصل از . ساختاري در پيوست ارائه شده است
   .  آورده شده است SLS 3برآورد معادالت سيستم به روش

١٤( 
                                                                               
3. Order and Rank Conditions  



  ۶۵  ...اثرات مخارج عمرانی دولت بر رشد :ی مقدم و همکارانجمال  

  

  
TFP=3/59E-06RDE *-3/21-06RDE-1* +7/3IR*- 
 2/9LITE+0.017ROADS*-46/9T 

CNR2 = 0.27                                      
 

 IR=-2/04E-8IRE*+4/81E-8IRE-1*+0/49PVELE* ١٥ (  
-2/16T*                                                            
CNR 2 = 0.53                                              

ROADS=-1/561E-5ROADE+1/76E-5ROADE-

1*+١٠٢٠ T                      CNR2 = 0.55           ١٦ (
      

LITE=-4/41E-10EDE-1/93E-10EDE-1-0.16 T* ۱۷ (  

* CNR 2 = 0.31  
   درصد١٠ و ٥معني داري در سطوح 

      
يانگر توابع رشد نما، به ترتيب، ١٧ تا ١٤ معادالت 

وري كل عوامل توليد، آبياري، جاده و نرخ باسوادي  بهره
 نشان مي دهد كه مخارج عمراني دولت در ١٤معادله . است

امر تحقيق و ترويج كشاورزي در سال جاري داراي رابطه 
وري كل عوامل توليد  متغير رشد بهرهمثبت و معني داري با 

اما مخارج عمراني دولت در امر تحقيق و ترويج . است
وري كل  كشاورزي با يك سال وقفه تأثير منفي بر رشد بهره

بر اساس مطالعات  الزم به ذکر است که، .عوامل توليد دارد
در محاسبات ) ٢٠٠٣(و فن ) ٢٠٠٠(فن، هيزل و تورت 

 فقر نسبت به سرمايه گذاري مربوط به تعيين کششهاي
هاي دولت، برآيند و مجموع ضرايب سرمايه گذاري هاي 

نتايج  ن اساس با توجه بهيبر ا. دولت حائز اهميت است
برآيند سرمايه گذاري هاي عمراني دولت در امر , دولج

در مجموع بهره  و  مثبت مي باشدتحقيق و ترويج کشاورزي
همچنين، درصد  .دهدوري کل عوامل توليد را افزايش مي 

وري كل  كل سطح زير كشت آبي تأثير مثبتي بر رشد بهره
به نحوي كه، يك درصد ). ١٤معادله ( عوامل توليد دارد 

وري كل عوامل  افزايش در سطح زير كشت آبي، رشد بهره
  .  درصد افزايش مي دهد٣/٧توليد را به ميزان 
شد هاي روستايي كل كشور، تأثير مثبت بر ر طول جاده

به طوري كه يك درصد . وري كل عوامل توليد دارد بهره
وري كل عوامل  افزايش در طول جاده هاي روستايي، بهره

همچنين آماره .  درصد افزايش مي دهد٠٢/٠توليد را حدود 
2Rاين آماره نشان .  است٢٧/٠نيگر در معادله، ‐كارتر

 درصد ٢٧ته است حدود ميدهد كه معادله برآورد شده توانس
  ).١٤معادله ( از تغييرات متغير وابسته را توضيح دهد 

گذاري دولت در امر  متغير سرمايه، ١٥معادله بر اساس 
آبياري محصوالت كشاورزي تأثير منفي و معني داري بر 

هاي  گذاري از طرفي ديگر سرمايه. سطح زير كشت آبي دارد
فه زماني تأثيري مثبت عمراني دولت در امر آبياري با يك وق

برآيند در مجموع،  .و معني دار بر سطح زير كشت آبي دارد
 مثبت مي آبياريسرمايه گذاري هاي عمراني دولت در امر 

درصد . بهره وري کل عوامل توليد را افزايش مي دهد و باشد
برق داري روستاها نيز داراي تأثير مثبت و معني داري بر 

نيگر در ‐كارتر2Rآماره  .سطح زير كشت آبي مي باشد
  .   است٣٠/٠معادله آبياري، 

نشان ) ١٦معادله (    نتايج حاصل از برآورد تابع جاده 
سرمايه گذاري دولت با يک وقفه تاثير مثبت و مي دهد كه 

لذا برآيند .  درصد داشته است۵معني داري در سطح باالي 
مايه گذاري با وقفه دولت اين سرمايه گذاري تنها شامل سر

 .مي شود که تاثير مثبتي بر طول جاده هاي روستايي دارد
لذا، يك درصد افزايش در مخارج عمراني با وقفه دولت در 
امر جاده سازي روستايي، موجب افزايش طول جاده هاي 

همچنين متغير .  درصد مي گردد٠٠٠٠١/٠روستايي  حدود 
 ١٠٠ري بااليي در حدود روند در اين تابع از سطح معني دا

درصد برخوردار است كه اين امر بيانگر تأثير متغيرهاي 

‐كارتر2Rآماره . ديگري است كه در الگو وارد نشده اند
  .  است٥٠/٠نيگر در معادله، 

هاي دولت  گذاري  نشان مي دهد كه سرمايه١٧معادله 
 باسوادي در امر آموزش روستايي تأثير منفي بر نرخ

البته اين رابطه از نظر آماري در سطح . روستايي داشته است
به نظر مي رسد که، . معني داري قابل قبولي نمي باشد

افزايش سرمايه گذاري دولت در امر آموزش روستايي ميزان 
الزم به ذکر . تاثيرگذاري آن را بر نرخ باسوادي افزايش دهد

ش روستايي به در قانون بودجه كل كشور آموزاست که، 
لذا، سهم بودجه . صورت برنامه اي جداگانه آورده نشده است

آموزش روستايي از كل بودجه مربوط به فصل آموزش و 



  ۱۳۸۶،  ۱، شماره۳۸‐۲مجله علوم کشاورزی ايران، دوره   ۶۶

پرورش در قالب برنامه هاي آموزش قبل از دبستان، برنامه 
آموزش ابتدايي، برنامه آموزش راهنمايي، برنامه آموزش 

ساس نسبت متوسطه و برنامه آموزش بزرگساالن و بر ا
جمعيت دانش آموزان روستايي به كل جمعيت دانش آموزي 

    .كشور تعيين ميگردد

اين .  بوده است٣١/٠نيگر در معادله، ‐كارتر2Rآماره  
آماره نشان ميدهد كه معادله برآورد شده توانسته است 

را ) نرخ باسوادي(  درصد از تغييرات متغير وابسته ٣١حدود
  .ضيح دهدتو

الذكر آزمون تحليل حساسيت  پس از برآورد توابع فوق
نتايج اين امر حاكي از آن بود كه الگوي . الگو صورت گرفت

برآورد شده نسبت به زمان شروع تحليل حساس نبوده 

نيگر در ‐كارتر2Rلذا، با وجود پايين بودن آماره . است
يت نمايانگر ستحليل حسابيشتر معادالت، نتايج آزمون 

  .باشد اعتبار الگوي همزمان برازش شده مي
وري كل عوامل  تأثيرات مخارج دولت بر روي رشد بهره

  .  آورده شده است٢توليد در جدول 
 

وري كل عوامل   كشش هاي برآورد شده رشد بهره‐٢جدول 
  توليد

متغير 
  گذاري سرمايه

  وري رشد بهره
 * محاسباتي tآماره   كل عوامل

R&D  ٧٠/١  ١٦/٠  
IRE  ٨٤/١  ٤٩/٠  

ROADE  ٩٨/٠  ‐٠٨/٠  

EDE  ٢١/١  ‐٠٤/٠  
، اين آماره )٢٠٠٠( با استفاده از روش پيشنهادي گرين *

  .محاسبه شده است
  

گذاري عمراني در   سرمايه، نشان مي دهد كه٢جدول 
وري كل عوامل  امر آبياري محصوالت كشاورزي بر رشد بهره

در اين رابطه، يك درصد افزايش در توليد تأثير مثبت دارد، 
وري كل عوامل توليد را حدود  گذاري، بهره اين نوع سرمايه

كه داد  محاسباتي نشان tآماره .  درصد افزايش مي دهد٥/٠
كشش برآوردشده از نظر آماري نيز در سطح قابل قبولي 

گذاري در امر تحقيق و ترويج كشاورزي از  سرمايه. باشد مي

وري كل در رتبه بعدي قرار   بر رشد بهرهنظر تأثيرگذاري
دارد، به نحوي كه يك درصد افزايش در اين نوع 

وري را افزايش   درصد رشد بهره١٦/٠گذاري، حدود  سرمايه
 محاسباتي نيز نشان مي دهد كه كشش tآماره  . ميدهد

اما . برآورد شده از نظر آماري در سطح قابل قبولي مي باشد
وري  آموزش و جاده سازي بر رشد بهرهگذاري در امر  سرمايه

  .كل عوامل توليد تأثير معني داري ندارد
در مجموع با توجه به يافته هاي تحقيق موارد زير 

  : پيشنهاد ميگردد
گذاري عمراني  مطالعه حاضر نشان داد كه سرمايه) ١ 

وري كل عوامل توليد كشاورزي را  در امر آبياري رشد بهره
لذا، . گذاريها افزايش مي دهد سرمايهبيشتر از ساير انواع 

گذاري و فراهم كردن  توجه بيشتر دولت به اين نوع سرمايه
امكانات الزم جهت توسعه سيستم هاي نوين آبياري 

  . وري كل عوامل ياري رساند تواند به افزايش رشد بهره مي
گذاري در امر تحقيق ترويج كشاورزي بر رشد  سرمايه) ٢
 و معني داري دارد، لذا، الزم است كه وري تأثير مثبت بهره

در سياست گذاريها به مسأله گسترش تحقيقات كشاورزي و 
  . ترويج توجه گردد

  
  )روش نه مرحله اي ديكي و فولر( نتايج آزمون ايستايي 

   نتايج مربوط به آزمون ايستايي متغيرها‐١‐١‐جدول پ
  وضعيت ايستايي  متغير

  )با عرض از مبدا(ايستا   داريدرصد برق
  )با روند و عرض از مبدأ(ايستا  نرخ باسوادي

  )باعرض از مبدأ(ايستا  درصد سطح زير كشت آبي
  )با عرض از مبدأ(ايستا  تراكم جاده اي

  )با عرض از مبدأ(ايستا  TFPرشد 
  روند ايستا  مخارج آبياري
  )با عرض از مبدأ(ايستا  مخارج آموزش

  )بدون عرض از مبدأ و روند(ايستا   جاده سازيمخارج
  روند ايستا  مخارج تحقيق و ترويج

  
   نتايج شكست ساختاري‐١‐٢ ‐جدول پ

  وضعيت ايستايي سال وقوع شكست  متغير

  روند ايستا  ٥٣سال  مخارج آبياري

 )با عرض از مبدأ(ايستا  ٦٠سال  مخارج آموزش
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