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  چكيده

ر بر ين دو متغيا ياثرگذار يد و چگونگيعوامل تول يورو بهره يقات كشاورزياد تحقيت زيبا توجه به اهم

  يدوره زمان يران برايدر ا يورقات و بهرهير مخارج تحقيان دو متغيت مين مقاله رابطه عليا گر، دريهمد

ت ي، و آزمون عل)VAR( يبردار يونيدر مقاله، از مدل خود رگرس. قرار گرفته است يمورد بررس 1357- 86 

 يورقات و بهرهينه تحقيان هزيم يت آماريعل يچگونگ يبررس يوس برايليجوس –وهانسون يگرنجر و آزمون 

ن يهمچن. وجود دارد يورقات به بهرهينه تحقياز هز ياطرفهكيدهد كه رابطه يج نشان مياستفاده شده و نتا

وس كه يليجوس –وهانسون ي يرها از روش هم انباشتگين متغيبلندمدت ب ين رابطه تعادلييو تع يبررس يبرا

وجود داشت  يك بردار هم انباشتگيفاده شد كه طبق آن ژه و آزمون اثر استيدو آزمون حداكثر مقدار و يدارا

  .دهنديق نشان ميرا به طور دق يورقات و بهرهير تحقيان دو متغيم يداريكه رابطه پا

  

  )var(يبردار يونيشه واحد، خود رگرسي، ريور، بهرهيقات كشاورزيمخارج تحق :يديواژگان كل
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 مقدمه

ع يل رشد سريدر حال توسعه به دل يگذشته در اكثر كشورها يسالها يدهند طين مآمارها نشا

ش يافته كه نشان از افزايش يهر كارگر افزا يدر هر هكتار و به ازا يد كشاورزيتول ت،يجمع

تال، يج(جاد شده است يا يقات كشاورزياست كه با تحق ينينو يها يجه فناوريو نت يور بهره

1999.(   

 يصنعت يژه كشورهاياست كه كشورها بو ياز موارد يعيو منابع طب يورزقات كشايتحق

مانند  ياندهيبا مشكالت فزا ي، جهان كنونيرا از طرفيدهند؛ زيم يت خاصيشرفته، به آن اهميپ

مسائل  ياريو بس يطيست محيانبار زيمختلف و اثرات ز يهايت، آلودگيافزون جمع ش روزيافزا

 يمرعش(دارد  يدار كشورها اثر مهميدر توسعه پا يگر، كشاورزياز طرف د گر روبه روست ويمشابه د

  ).1381و همكار، 

ف يضع يهار ساختيران، چه از لحاظ داشتن زيا يدر بخش كشاورز يورشناخت رشد بهره

بهتر،  ياقتصاد يهاتيكسب موقع يبرا يد در صحنه جهانيو چه، از لحاظ رقابت شد ياقتصاد

گاه يعتر جايسوق دهد كه بتواند سر يخود را به سمت يديبع و امكانات تولكند تا منايكمك م

   .به دست آورد ين الملليمناسب خود را در مناسبات ب

نقش  يورت و محدود بودن منابع درسطح جهان موجب شده است كه بهرهيش جمعيافزا

ن يو در ا فا كند،يا جوامع مختلف يش رفاه مليو افزا ياجتماع ،يدر رشد اقتصاد يان كنندهييتع

ها و استيدر چارچوب س يقاتيتحق يت هاين اهداف و اولوييتواند با تعيقات ميز تحقينه نيزم

ن برنامه يه و تدويته قات،يتحق ياز سنجيبا در نظر گرفتن مشكالت و ن يقاتيكالن تحق يمحورها

 يپرژه ها يه و منابع ماله بودجيته ،)مدت يان مدت، طوالنيبرنامه كوتاه مدت، م( يقاتيجامع تحق

  . كمك كند يورش بهرهيتواند در افزايره ميو غ يقاتيتحق

اثرات  يدارا قات،يدر تحق يه گذاريسرما ،يق در توسعه اقتصادينده تحقيبا توجه به نقش فزا

ن اثرات در بخش ياست كه ا يوراز جمله ارزش افزوده و بهره ياقتصاد يرهايبر متغ يگوناگون

  . باشديز قابل توجه مير بخش زراعت نيزو  يكشاورز

رز در سال ييو گات 1رزييگات. انجام شده است يورقات و بهرهيدر مورد تحق ياديمطالعات ز

 يخارج R&Dه يسرما يكل و موجود يورن بهرهيارتبات بلند مدت ب يبه بررس يا، در مقاله2003

 47 يبخش كشاورز يبرا ييهمگرارشد و با استفاده از روش  يك تئوريدر چارچوب  يو داخل

به طور  يبخش كشاورز يورج نشان داد كه بهرهينتا. پرداختند 1970-92 يكشور در دوره زمان

                                                                                                                   
1. Gutierrez & Gutierrez  
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هر كشور  يشركاء تجار يو خارج يداخل R&Dه يسرما ير موجوديتحت تاًث يدار يمثبت و معن

 ير كشاورزيو غ يزا را به دو بخش كشاوري، اقتصاد كن1994در سال  1مريبالك و ت. باشديم

آنها . اشاره كردند ير كشاورزيبخش غ يوردر بهره يبخش كشاورز يورم و به نقش بهرهيتقس

 يه ايسرما يو ارزش افزوده كاالها يمصرف يرا به ارزش افزوده كاالها يارزش افزوده بخش كشاورز

و  يمصرف يكاالهادر ارزش افزوده  ير مثبتيتأث يجه گرفتند كه بخش كشاورزيك كردند و نتيتفك

ر يبر ارزش افزوده بخش غ ين، بخش كشاورزيهمچن. دارد يه ايسرما يارزش افزوده كاالها

  . اثر مثبت دارد يكشاورز

 يه گذارير سرمايتأث يو بررس يكيرات تكنولوژيل تغيه و تحلي، به تجز(Tokgoz, 2003)تكگز 

 يق مربوط به سالهاين تحقيا يده هادا. كا پرداختيدر امر يوردر بهره يو خارج يقات داخليتحق

 يج نشان داد كه موجودينتا. استفاده شد SURE 2ن، از مدل يبود و به منظور تخم 1971- 94

R&D يم در موجودير مستقيو به طور غ يكشاورز يورم در بهرهيبه طور مستق يدولت R&D 

  .ر داشته استيتأث يخصوص

 يج و برخيو ترو يدولت يكشاورز يقاتي، آثار تحق(Lin & Hufman, 2001)ن و هافمنيل

اثر  ين مطالعه، بررسيهدف آنها از انجام ا. كردند يبررس يكشاورز يوررا بر بهره ير ساختيعوامل ز

ج نشان ينتا. الت بوديهر ا يكشاورز يورها بر بهرهالتير ايدر سا يقات كشاورزيتحق يه گذاريسرما

- بر بهره يبا در همه مناطق اثر مثبتيز تقريها نالتير ايسا يقاتيه تحقيسرما ير موجوديداد كه متغ

 يقات كشاورزيتحق يافته هايدن به يد در رسيبا يقات محلين، مؤسسات تحقيبنابر. دارد يور

  .هماهنگ عمل كنند

 1949- 91 يالت را در دوره زمانيا 48 يور، سطح بهره (Aleston etal., 1998)آلستون و همكاران

ن يدر نظر گرفتند و به ا يورج را بر بهرهيو ترو يدولت يقات كشاورزير تحقيا اثر دو متغآنه. كردند يبررس

  .الت دارنديدر سطح ا يكشاورز يوربر بهره ير مثبتير تأثين دو متغيدند كه ايجه رسينت

قات بر رشد يدر تحق يه گذارياثر سرما ي، به بررس)1379( يرحمان ينيو راز يتهران يوجدان

 يك مانند غالت، برنج و دانه هايمحصوالت استراتژ ير بخش زراعت و برخيو ز يبخش كشاورز

ت، كاب يهمچون جانسون، استربنر، زاكاز يمختلف ين منظور از مدل هايآنها به ا. پرداختند يروغن

 -برآورد شده، مدل كاب  يان مدل هايساده استفاده كردند كه از م يداگالس، ترنسندنتال و خط -

  .ن مدل انتخاب شدينوان بهتردگالس به ع

                                                                                                                   
1. Timmer  & Block  

2. Seemingly Unrelated Regression 
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بازده  ييرا به منظور محاسبه نرخ نها ي، مطالعه ا)1383( يخاكسار آستانه و كرباس

كل عوامل با  يورن مطالعه، ابتدا بهرهيدرا. ران انجام دادنديا يقات كشاورزيدر تحق يگذار هيسرما

كل عوامل در  يوربهره ج به دست آمده،يبر اساس نتا. ل محاسبه شده استيت-ستيشاخص ترنكوئ

ن درصد رشد ساالنه يانگيداشته و م يهمواره روند صعود 1357-81 يسالها يط يبخش كشاورز

   .درصد بوده است 35/0آن 

 ين تجارت خارجيب يرابطه تقابل يبه بررس يا، در مقاله)1389(و همكاران  يعشر ياثن

 يهان منظور، با استفاده از دادهيبه ا. اندن بخش پرداختهيد در ايتول يهاعامل يورو بهره يكشاورز

ج نشان داد كه تجارت ينتا. ن رابطه برآورد شديا ARDLو استفاده از مدل  1358-87 يسالها

  . ر مثبت دارديتأث يد در بخش كشاورزيتول يهاعامل يوردر كوتاه و بلند مدت بر بهره يخارج

، خدمات، يپنج بخش كشاورز يمجمعروابط ه  VARكي، با استفاده از تكن)1380( يهيفق

جه گرفت ينت يو. نمود يابيران را ارزياقتصاد ا يبرا 1338 - 78صنعت، نفت و ساختمان در دوره 

و  يكشاورز ين رشد بخشهايندارد و همچن يدر رشد بخش كشاورز يريكه رشد بخش صنعت تأث

ر يساختمان تأث رشد بخش خدمات از رشد بخش. صنعت، اثر عكس بر رشد بخش خدمات دارند

  . بر آن بخش دارد يرد، اما رشد بخش نفت، اثر مثبت و قابل توجهيپذ ينم

و  يورو بهره يبر آثار جنب ي، مبتنيرا بر رشد اقتصاد ير نفتي، اثر صادرات غ)1377( يميعظ

 ين پژوهش بر اساس داده هايج اينتا. دهنديد، مورد مطالعه قرار ميتابع تول يبا استفاده از الگو

بدون نفت را در  يد ناخالص داخليبر رشد تول ير نفتي، آثار صادرات غ1346-76 يسالها يآمار

  .كنديد نميران، تأكيا

ز يو ن 1374- 78 يزمان يسر يدر رساله خود با استفاده از داده ها) 1380( يابوالحسن

 يوالت كشاورزد محصيكل عوامل تول يوررا در بهره يدانش آموخته كشاورز 271شامل  يا نمونه

و  يركشت، سن بهره بردار، تنوع محصوالت كشاورزيسطح ز يرهايج نشان داد متغينتا. كرد يبررس

  .ر مثبت داشته انديد تأثيكل عوامل تول يدر بهره ور يتعداد دانش آموختگان كشاورز

ور مستمر در كش يدن به رشد اقتصادين عامل در راه رسيبه عنوان مهمتر يوراز آنجا كه بهره

كل  يورش سهم رشد بهرهيدار و افزايدرونزا و پا يبه رشد اقتصاد يابين، جهت دستيباشد، بنابرايم

م كه يباش يكل عوامل م يوراز عوامل مؤثر بر بهره يازمند شناخت علمي، نيعوامل در رشد اقتصاد

را با استفاده  يورهقات و بهرين تحقين مطالعه، رابطه بيو در اباشد يقات مين عوامل، تحقياز ا يكي

ت يعل يهاو آزمون) VAR( يونيل مدل خود رگرسياز قب ياقتصادسنج يهاها و مدلاز آزمون

  .قرار گرفته است يمورد بررس يانباشتگالعمل و همگرنجر، توابع عكس
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  مواد و روشها

-86(ساله  30ك دوره يرنده ي، در برگيزمان ين مطالعه به صورت سريمورد استفاده در ا يداده ها

 يزيرت و برنامهيريقات، از دفتر اقتصاد كالن سازمان مدينه تحقيها مربوط به هزداده. است) 1357

. ان نامه خاكسار آستانه استفاده شده استي، از پايوربهره يهاداده يآورجمع يبرا به دست آمده و

ها، ن شاخصيان ايا در مبهره گرفت، ام يمتنوع يتوان از شاخص ها يم يوربهره يهاداده يبرا

 يتميشكل لگار. استشتر مورد توجه قرار گرفتهيب يريل به علت انعطاف پذيت-ستيشاخص ترنكوئ

  :راستيگفته به صورت زشيشاخص پ

( ) ( ) ( ) ( ) ( )0

1

00

1

0 /ln2/1/ln2/1ln j
t
j

m

j
j

t
ji

t
i

n

i
i

t
ig xxSSqqRRTFP ∑ +−∑ +=

==

 

tدر رابطه باال 
q  وt

x يانمقدار ستانده و نهاده در دوره زم t ،iR سهم ثابت درآمد

شاخص  ياياز مزا .نه كل استيام از هزjنه نهاده يهم سهم هزjSام از درآمد كل و iمحصول

ها نهاده يو مكمل ينياز جانش يذب آثار ناشن شاخص در جيتوان به قدرت ايل ميت -ستيترنكوئ

وسته از شاخص ير پيب غيك تقرين شاخص يا). 1376، يسالم(د اشاره كرد يان توليدر جر

ا استفاده يژيويشاخص د يل به جايت-ستيشود، در عمل همواره شاخص ترنكوئيمحسوب م1ايژيويد

  ).1383اكسار آستانه، خ(ن شاخص استفاده شده است يز از اين مقاله نيشود، در ايم

د به يكل عوامل تول يو بهره ورR&D قات ينه تحقيهز ين مطالعه با استفاده ازداده هايدر ا

مورد استفاده در  ير پرداخته شده است، از آنجا كه داده هاين دو متغيان ايت ميل رابطه عليتحل

ان آنها يبرآورد روابط م جهت يباشند، لذا قبل از هر اقداميم يزمان يسر ين مطالعه داده هايا

رها مدنظر قرار گرفته است، تمام محاسبات انجام شده با نرم يمتغ ييستايا عدم اي ييستايمسئله ا

  .انجام شده است Eviews6و Microfitافزار 

 ييستايو نا ا ييستاينان از ايآمده است جهت اطم ين بخش همچنان كه در كتاب گجراتيدر ا

قرار گرفت،  يافته مورد بررسيم يفولر تعم يكير مدل بر اساس آزمون دمورد استفاده د يرهايمتغ

رثابت و روند يدر مقاد يك ازعوامل جبريدار بودن هر  يفولر بر اساس معن يكيشه واحد ديآزمون ر

. ديموجود در مدل آزمون گرد يرهايه متغيكل يوابسته با وقفه ها، برا يرهايدار بودن متغ يو معن

در  يكه شكست ساختار يفولر در زمان يكيشه واحد ديپرون از روش آزمون ر يها به دنبال انتقاد

پرون در صورت  - پسيليشه واحد فيبا آزمون ر يشكست ساختار يوجود دارد، بررس يزمان يسر

  ).1387نژاد،  يكورك(د ي، آزمون گرديوجود شكست ساختار

                                                                                                                   
1. Divisia 
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 ؛يروند و مجاز, عرض از مبدأ يرهايرها جز متغيمتغ يتمام var(1( يح برداريدر مدل خودتوض

ن يا. شوديم ن مدل ها مرتفعيدرونزا و برونزا در ا يرهايك متغين مشكل تفكيبنابرا. درونزا هستند

  OLSباروش, هستند  ن شدهييش تعيسمت راست از پ يرهايمتغ يل آنكه تماميگونه مدل ها بدل

مورد  يهارين متغيمدت و كوتاه مدت ب برآورد روابط بلند ين مقاله برايدر ا .قابل برآورد هستند

 ين و برآورد بردارهايين روش، تعيدر ا. شوديجوهانسون استفاده م ي، از روش هم انباشتگيبررس

 يب الگويرها با استفاده از ضراين متغيب) بلندمدت يب مربوط به روابط تعادليضرا يعني( يهمجمع

، يو همجمع VAR ين الگويارتباط موجود ب .رديگيرها صورت مين آن متغيب يح برداريخود توض

ح يخود توض يب الگويضرا يرا از رو يهمجمع ي، بردارهايآورد تا به سادگ ين امكان را فراهم ميا

  ). 1378، ينوفرست(به دست آورد  يبردار

نه در ين طول وقفه بهي، مستلزم تع"جوهانسن"كرد يبر رو يمبتن يهم انباشتگ يل هايتحل

ك و شوارتز يآكائ يارهايباشد، كه قبالً با استفاده از معيم var) ( يبردار يونيسدستگاه خود رگر

وس از يليجوس-وهانسوني يانجام هم انباشتگ ينه به دست آمده است، براين طول وقفه بهيزيب

  ).1384، ين بخش و خوانساريريش(شود  يژه استفاده ميحداكثر مقدار و يآزمون ها

رها در ير متغيخود و سا ياز وقفه ها ير به صورت تابعي، هر متغيونيخود رگرس يدر بردارها

مس يج رات از مقالهييتغ ين با برخييره مشاهده شده در پايدو متغ varمدل .شودينظر گرفته م

  :برگرفته شده است) 2004(اهمك 

MFP1t = Ct + A1T + ∑ δ1i MFPt-I + ∑ r1i RESt-I + ε1t 

RES1t=C2 + A2T + ∑ δ2i MFPt-i + ∑ r2i RESt-i + ε2t 

 يها جمالت اخالل م εtقات وينه تحقيهز RESد و يكل عوامل تول يبهره ورMFP كه در آن 

ن انتخاب شده يزيا شوارتز بيك و يآكائ يار هاينه است كه با استفاده از معيتعداد وقفه به kباشند، 

 ين مراحل، با استفاده از الگويا يو بعد از ط ييستايو ناا ييستايرها درمورد ايو بعد از آزمون متغ

  .شودياستفاده م يبهره ور يقات بر روير تحقياثرات متغ يبررس يبرا) var( يح برداريخود توض

ت را در ي، جهت عليتوان از نظر آمار يا مين است كه آين آزمون، به طور خالصه، مسأله ايدر ا

 يروابط عل يغالباً جهت بررس. شف كردوجود دارد، ك ير، رابطه تقدم و تأخرين دو متغيكه ب يحالت

استفاده  VARره يدو متغ يح برداريمدل خود توض يگرنجر بر مبنا يتير، از روابط علين دو متغيب

آزمون  يگرير را بر ديك متغيبوده كه اثر  ياقتصادسنج ين آزمون از جمله آزمون هايا. شوديم

  .ميكنيآزمون م يوربهره يقات را بررويحقن مقاله، اثرتيدرا). 1382، يحسن پوركاشان(كند يم

                                                                                                                   
1. Vector  Auto Regressive  
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كه  يژه وقتير كرد، بويب برآورد شده را تفسيتوان ضرا ي، معموالً مشكل مVAR يدر الگو

ن منظور، تابع عكس العمل را برآورد كرده و يبه هم. ر عالمت بدهنديير، تغيك متغيب با وقفه يضرا

  ). 1381، يشميابر(دهند يقرار م يبررسر ها را در طول زمان مورد يبراساس آن، رفتار متغ

از جمالت  يكير يير درونزا را نسبت به تغيك متغيك، اثر عكس العمل يتابع عكس العمل تحر

ر درونزا وجود دارد، ينكه دو متغيز با توجه به اين مطالعه نيدر ا. دهدياخالل در طول زمان نشان م

  ك وجود دارديچهار تابع عكس العمل تحر

  ج و بحثينتا

كل  يورو شاخص بهره يقات كشاورزينه تحقير مربوط به هزيب مقاديبه ترت 2و  1 ينمودار ها

ن ين دو نمودار مبيا. دهدينسبت به زمان مورد مطالعه نشان م يعوامل را در بخش كشاورز

باشد، اما در يم يكل عوامل كشاورز يورقات و رشد شاخص بهرهينه تحقياد رشد هزينوسانات ز

  . داشته است يصعود يرها روندين متغير ايكل، مقاد

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
     

  

 يكيرها با استفاده از آزمون ديمتغ ييستايباشد، آزمون ايم يزمان يرها سرينكه متغيل ايبه دل

ا در ن آزمون هيج ايقرار گرفت كه نتا يپس پرون مورد بررسيليافته و فيم يفولر تعم يكيفولر و د

ر مورد نظر در هر دو يشود، هر دو متغيچنانكه مشاهده م. نشان داده شده است) 1(جدول شماره 

  .هستند I(1)رها يمتغ يعنيشوند، يستا ميا يريك بار تفاضل گيآزمون با 

قات در بخش ينه تحقير هزيمقاد. 1نمودار

 يكشاورز

كل عوامل  يورر شاخص بهرهيمقاد. 2نمودار

 يدر بخش كشاورز
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  افتهيم يفولر تعم يكيپس پرون و ديليشه واحد فير يهاآزمون. 1جدول 

  ريمتغ  ريمتغ  افتهيم يفولرتعم -يكيآزمون د  پرون - پسيليآزمون ف

 يمقدار بحران

5%  

 يمقدار بحران  PP آماره 

5%  

    ADFآماره 

57/3  44/3-  57/3  42/3-    lnRES  قاتيتم تحقيلگار  

57/3  22/1-    58/3  2/2-  lnMFP  يورتم بهرهيلگار  

58/3  76/10-    6/3 -  37/6-    ∆D(lnRES)  اول تفاضل مرتبهتميلگار

  قاتيتحق

57/3  93/4-    58/3-  88/3-    ∆D(lnMFP)  تفاضل مرتبهتميلگار-

  يوربهرهاول

  قيتحق يافته هاي :مأخذ

 

 ير هاينه متغيد وقفه بهيوس، ابتدا بايليجوس -وهانسوني ين در مورد مدل هم انباشتگيهمچن

درمدل . استفاده شده است) sc(ار شوارتزينه از معين وقفه بهييتع يمورد نظر ارائه شود كه برا

ن آزمون يج اينتا. ژه و آزمون اثر استفاده شديوس از دو آزمون حداكثر مقدار ويليجوس -هانسونوي

  .آورده شده است) 2(ها در جدول شماره

 

  ژه و آزمون اثريآزمون حداكثر مقدار و. 2جدول 

  ژهيآزمون حداكثر مقدار و

H0  H1   يبحران%95  آماره  

r=0  r=1      14.32  11.03  
r<=1  r=2      1.96  4.16  

  آزمون اثر

H0  H1      يبحران%95  آماره  

r=0  r>=1   16.29  12.36  
r<=2  r=2   1.96  4.16  

  قيتحق يافته هاي: مأخذ 

 

هم  يكند كه در آن، تعداد بردارهايرا آزمون م يصفر يهيژه فرضيآزمون حداكثر مقدار و

را  يه صفريمون اثر هم، فرضاست و آز يبردار هم انباشتگ) r`+1(ه مقابل يه فرضيعل) r`(يانباشتگ

ج جدول يباشد، همانگونه كه نتا r يا مساويكمتر  يهم انباشتگ يكند كه تعداد بردارها يآزمون م
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ك ي يهم انباشتگ يژه، تعداد بردارهايدهد، طبق آزمون حداكثر مقدار وينشان م) 2(شماره 

  .دهد ين نكته را نشان ميز اين آزمون اثر نيباشد، و همچن يم

ن يينه الگو تعيد تعداد وقفه بهيبايابتدا م) VAR( يبردار يحيخود توض يبرآورد الگو جهت

 ييو نسبت درستنما) SBC(ن يزي، شوارتز ب)AIC(ك ين منظور، بر اساس سه ضابطه آكائيبد. شود

)LR (اول آنكه، : د دو مورد در نظر گرفته شودينه بايدر انتخاب وقفه به. نه انتخاب شديوقفه به

بزرگ باشد تا جزء اخالل معادالت تا حد امكان دچار خود  يد به اندازه اينه باياد وقفه بهتعد

را كاهش  يش از حد، درجه آزادي، بينيتخم ينكه، تعداد پارامترهايگر اينباشد، د يهمبستگ

ب يه ضرايرود كه كليشود، انتظار نميبرآورد م يح برداريخود توض يك الگوي يمعموالً وقت. ندهند

ب ياما ممكن است كه ضرا. دار باشند يمعن يرها از نظر آماريمتغ يهابرآورد شده مربوط به وقفه

  ).1378، ينوفرست(دار شده باشند  يمعن Fدر مجموع بر اساس آماره آزمون 

 ين برايهمچن). K=1(مدل انتخاب شد  يك براينه برابر با ي، وقفه بهيمورد بررس يدر الگو

 VARن مدل يج تخميت گرنجر استفاده شده و نتاير از آزمون عليان دو متغيت ميرابطه عل يبررس

نشان ) 4(ج جدول شماره ينتا .آورده شده است) 5(و ) 4(شماره  يت گرنجر در جدولهايج عليو نتا

از نظر ) DlnRES(قات ينه تحقيهز يو وقفه ها) DlnMFP( يوربهره يدهد كه وقفه ها يم

گذشته خود  يقات از نرخ هاينه تحقيو هز يوربهره ينرخ ها يعنيباشند،  يدار م يمعن يآمار

ب يدار بودن ضرا يمعن Fستند اما آماره يدار ن يرها معنياز متغ ين بعضيرند، و همچنيپذير ميتأث

  .كنديد مييرا در مجموع تأ
 

  VARن مدليج تخمينتا. 4جدول 

R F LNMFP LNRES ريمتغ  

94/0  08/149  

)00/0(  

0.011 -  

)06/0(  

*5/0  

)15/0(  

 

DLNRES  
 

96/0  *55/267  

)00/0(  

*85/0  

)091/0(  

46/0  

)37/2(  

 

DLNMFP 

  قيتحق يافته هاي: مأخذ

  .باشدير درونزا مورد نظر ميمتغ يبر رو يدار ياثر معن يعنيقرار دارد، * كه در كنار آنها عالمت  ييرهايمتغ*

 

در ) lnRES(قات ينه تحقيو هز) lnMFP( يورر بهرهين دو متغيت گرنجر بيج علين نتايهمچن

نه ير هزيمتغ" يعنيجدول نشان داده شده، و با توجه به آماره آزمون انجام شده، فرض صفر 

 يعلت گرنجر يوربهره "ه صفر يشود، و فرض يرد م "ستين يوربهره يقات علت گرنجريتحق
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وجود  يورقات به بهرهيقنه تحياز هز يك طرفه ايلذا رابطه . شود يرد نم "ستيقات نينه تحقيهز

اثر  يورشاخص بهره يقات بر روينه تحقيرات هزييتغ يعني. ستين رابطه صادق نيدارد، و عكس ا

گذارد در كشور ياثر م يورشاخص بهره يقات بر روينه تحقيرات هزيين نكته كه تغيا. گذارد يم

  .رسديبه نظر م يران منطقيا

 

  ت گرنجريج آزمون علينتا. 5جدول 

  جهينت  آماره  تيعل

LNR→LNM  ]0.04[  4.12 شود يرد م  
LNM→LNR ]0.83[ 0.044  شود يرد نم  

  قيتحق يافته هاي: خذأم

  %95 يدار يسطح معن *

 

ك وجود ير درونزا وجود دارد، چهار تابع عكس العمل تحريهمچنان كه گفته شد، چون دو متغ

  .دهد ين توابع را نشان ميا) 6(تا ) 3( ينمودارها. خواهد داشت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

       

 

 

 

 

نه يار در معادله هزيك انحراف معيبه اندازه  يك به تكانه اي، عكس العمل تحر)3(نمودار

ن يساله، ا 35ك افق ين نمودار، در يبا توجه به ا. دهد يقات نشان مينه تحقيهز يقات را رويتحق

 .شده است) اثر يب(و سرانجام ثابت ياثر ابتدا كاهش

ك در يعكس العمل تحر. 3نمودار 

 قاتيقات بر تحقيمعادله تحق

ك در يعكس العمل تحر.4نمودار 

 يقات بر بهره وريمعادله تحق
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قات ينه تحقيار در تابع هزيك انحراف معيبه اندازه  يك به تكانه اي، عكس العمل تحر)4(نمودار

ن اثر روند يساله، ابتدا ا 35شود، در افق  يهمانگونه كه مشاهده م. دهد ينشان م يبهره ور يرا رو

  .اثر شده است يت بيداشته و در نها يشيو سپس افزا يكاهش

  

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

نشان  يوربهره يرا رو يورار در تابع بهرهيك انحراف معيبه اندازه  ياثر تكانه ا) 5(نمودار 

  .اثر شده است يت بيو در نها ين اثر، ابتدا كاهشيدهد كه ا يم

قات ينه تحقيهز يرا رو يورار در تابع بهرهيك انحراف معيبه اندازه  ي، اثر تكانه ا)6(نمودار 

ت، يو در نها يك دوره كوتاه كاهشيو در  يشين اثر ابتدا افزاين نمودار، ايبر اساس ا. دهد ينشان م

دهد كه يك، نشان ميمربوط به تابع عكس العمل تحر يج حاصل از نمودارهاينتا. اثر شده است يب

  .باشند يگر، حساس مير ديزان متغير در ميينسبت به تغ يورقات و بهرهينه تحقيرهزيهر دو متغ

مشخص  يورقات و بهرهينه تحقير هزيان دو متغيت مينكه رابطه عليدر ادامه كار، با توجه به ا

و  CUSUM يقات، از آزمون هاينه تحقيهز يورب تابع بهرهيضرا يداريپا يبررس يشد، برا

CUSUMSQ مربوط به جمالت  ينكه منحنيل ايبه دل -با توجه به نمودارها . استفاده شده است

نه يهز – يوربهره يجه گرفت كه الگويتوان نت يو م –قرار گرفته است  ين دوخط بحرانياباخالل م

  .باشد يدار ميران پايقات در ايتحق

                                                       

 

ك در يعكس العمل تحر. 5نمودار 

 يوربر بهره يورمعادله بهره

ك در معادله يعكس العمل تحر. 6نمودار

  قاتيحقبر ت يوربهره
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  بيضرا يداريپا يمربوط به آزمون ها ينمودارها. 7نمودار 

 

  اتشنهاديو پ يريجه گينت

 يريك بار تفاضل گير مورد نظر در هر دو آزمون با يرها نشان داد هر دو متغيمتغ ييستايآزمون ا

دهد طبق آزمون حداكثر  يج نشان مين، نتايهمچن. هستند I(1)رها يمتغ يعنيشوند، يستا ميا

  . دهدين من نكته را نشايز ايباشد، و آزمون اثر ن يك مي يهم انباشتگ يژه، تعداد بردارهايمقدار و

نه يهز يهاو وقفه) DlnMFP( يوربهره يهانشان داد كه وقفه VARن مدل يج تخمينتا

قات ينه تحقيو هز يوربهره ينرخ ها يعنيباشند،  يدار م يمعن ياز نظر آمار) DlnRES(قات يتحق

نه يش هزا كاهيش و ين است كه افزاين نكته ايمنظور از ا. رنديپذير ميگذشته خود تأث ياز نرخ ها

  . گذاردياثر م يبعد يهاگذشته بر مقدار آن در سال يهادر سال يورقات و بهرهيتحق

 يعنيوجود دارد،  يورقات به بهرهينه تحقياز هز ياك طرفهيج نشان داد، رابطه ين نتايهمچن

ن رابطه صادق ي، عكس ايول گذارد؛ ياثر م يورشاخص بهره يقات بر روينه تحقيرات هزييتغ

  .گذارديقات اثر نمينه تحقيهز يبر رو يورا كاهش بهرهيش و يافزا يعنيت، سين

به  ياز ارزش افزوده بخش كشاورز يد سهم قابل توجهي، بايورقات بر بهرهير تحقيل تأثيبه دل

 يجهان يتا حد استانداردها يقات كشاورزيابد و بودجه تحقياختصاص  يقاتيتحق ينه هايهز

همچنان كه . ز مشخص شودين اعتبارات نيح صرف اير صحيحال، مسن يابد و در عيش يافزا

 يداشته و بعد از گذشت زمان بر رو يقات ابتدا روند كاهشيدهد، اثر تحقينمودارها نشان م

 يه گذاريقات به صورت بلندمدت سرمايد در تحقيل، دولت باين دليگذارد به هم ياثر م يور بهره

  . دينخواهد رس جهيرا در كوتاه مدت به نتيكند؛ ز
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  منابع و مĤخذ

 .54؛ انتشارات دانشگاه تهران، ص)نينو يكردهايرو( يكاربرد ياقتصاد سنج) 1381. (، حيشميابر

وري بررسي رابطه تجارت خارجي و بهره )1389. (، ميو مظفر. ، عي؛ كرباس.، هيعشر ياثن

 .110-105 :1، يقات كشاورزي؛ مجله تحقهاي توليد در بخش كشاورزي ايران عامل

د و موانع يكل عوامل تول يبر بهره ور يكار متخصص كشاورز يروينقش ن) 1380. (، ليابوالحسن

ارشد، دانشكده  يان نامه كارشناسيدر استان خراسان؛ پا يجذب آنها در بخش كشاورز

 . ت مدرسي، دانشگاه تربيكشاورز

در  يقات كشاورزيدر تحق يه گذاريسرما ياقتصاد يابيارز) 1383( يكرباس. و ع. خاكسارآستانه، ح

 .، دانشگاه زابليارشد اقتصاد كشاورز يان نامه كارشناسيران؛ پايا

، انتشارات پژوهشكده يدر اقتصاد سنج Eviewsكاربرد ) 1384(، ز يو خونسار. ن بخش، شيريش

 . يامور اقتصاد

د بر نقش تجارت يكبا تأ ير نفتيغ يعوامل مؤثر بر نرخ رشد بخش ها يبررس) 1377. (، ريميعظ

د يدانشگاه شه ياسيو س يارشد، دانشكده علوم اقتصاد يان نامه كارشناسيران؛ پايدر ا يخارج

 .يبهشت

؛ يوبردارياتورگرس يك الگوي: رانياقتصاد ا يبخشها يروابط هم تجمع يبررس) 1380. (، ايهيفق

 .رازيارشد، دانشگاه ش يان نامه كارشناسيپا

د بر نقش بخش يكأران با تيمهم اقتصاد ا ين بخشهايآثار متقابل ب يبررس) 1387. (نژاد، ژ يكورك

 .20-29: 63و توسعه،  ي؛ اقتصاد كشاورزيكشاورز

 .، انتشارات دانشگاه تهران2؛ جلد يشميد ابري؛ ترجمه حمياقتصاد سنج يمبان) 1378. (، ديگجرات

و  يفصلنامه اقتصاد كشاورز ؛يدر كشاورز يوربهره يريگم و اندازهيمفاه) 1376. (، حيسالم

 .18-31:7توسعه، شماره 

و  يران؛ فصلنامه اقتصاد كشاورزيدر ا يقات كشاورزيبرنامه تحق) 1381(خان يش. و ن. ، سيمرعش

 .279-301:  37توسعه، شماره  

 .رسا يسسه خدمات فرهنگؤ؛ ميدر اقتصادسنج يشه واحد و همجمعير) 1378( .، مينوفرست

بر ارزش  يقات كشاورزيتحق ينه هاياثر هز يبررس) 1379( يرحمان ينيراز. و ع .، هيتهران يوجدان

، دانشگاه ين كنفرانس اقتصاد كشاورزين بخش؛ مجموعه مقاالت سوميدر ا يورافزوده و بهره

 .مشهد يفردوس

Akgungor‚ S.; D. Makanda; J. Oehmke; R. Myers and Y. Choe (1996) A 

Dynamic Analysis of Kenyan Wheat Research and Rate of Return; 



  عليرضا كرباسي و حسن سخدريدكتر /...ه وري بررسي رابطه هزينه تحقيقات و بهر

 

32

Conference Proceedings of Global Agricultural Science Policy for the 

Twenty-First Century‚ Contributed Papers. Melbourne‚ Australi: ICMS Pty, Ltd. 

Alavalapati‚ J. R. R.; W. L. Adamowicz and M. K. Luckert (1997) A 

Cointegration Analysis of  Canadian Wood Pulp Prices; American Journal of 

Agricultural Economics  79(August), 975-986.  
Alston, J.M.; B.Craig and  P .Parday (1998) Dynamics in the creation and 

deprieciation of  knowledge and the retums to research; International Food 

Policy Research Institute, EPTD Discussion Paper No.35. 

Fermandez-cornejo,G. and  R.C. Shamway (1997) Research and Productivity in 

mexican agriculture; American Journal of Agricultural Economics. 

Jacobs, B.; R. Nahuis and P. J. G. Tang (1999) Sectoral  roductivity growth  and 

R&D Spillovers in the Netherlands; CPB Netherlands Bureau for Economic 

Policy Analysis. 

Lin, Y. J. and W.E. Huffman (2001) Rates of return to Public Agricultural 

Research in the Presence of research Spillovers; paper Presented at the 

American Agricultural Economic Association Meetings, Chicago. 

Mccunn, A. and W. Huffman (2000) Convergence in U.S. Production growth of 

agriculture: Iimolicaton of intersta research spillovers for funding 

agricultural research; Amercan Journal of Agricultural Economics, 82:370-

388.  

Oehmke‚J (2004) Quantifying Structural Change in U.S. Agriculture: The Case 

of Research and Productivity. 

Perron, P. (1990) Testing for a Unit Root in a Time Series with a Changing 

Mean; Journal of Business and Economic Statistics, No. 8, PP.153-162. 

Tokgoz, S. (2003) R&D Spillovers in Agriculture: Results from a trade 

model;Working Paper 03-WP 344. 


