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نقش انواع سرمایه در رشد بخش كشاورزي ایران
زاده 2

محمدعمرانی*  ،1ذکریا فرج
تاریخ پذیرش04 /11 /25 :
تاریخ دریافت04 /00 /20 :
چکيده
این مطالعه با هدف تحلیل نقش انواع سرمایه شامل سرمایه فیزیکی ،انسانی و اجتماعی در بخش
کشاورزی صورت گرفت .برای این منظور از الگوی رشد نئوکالسیک و داده های دوره 1554 -78
استفاده شد .از دو متغیر نرخ ثبت نام در نهضت سوادآموزی و همچنین نرخ ثبت نام در مدارس
ابتدایی بعنوان معیاری از پس انداز سرمایه انسانی استف اده شد .در حالی که نرخ تغییرات جاده
آسفالته و همچنین نرخ دسترسی به تلفن روستایی بعنوان معیاری از سرمایه اجتماعی مورد استفاده
قرار گرفت .یافته ها نشان داد نقش سرمایه فیزیکی در بخش کشاورز ایران از سایر انواع سرمایه بیشتر
است و بازده این نهاده را می توان باالتر از  0 /5ارزیابی نمود .همچنین مشاهده شد پس از سرمایه
فیزیکی سرمایه اجتماعی بطور نسبی دارای نقش مهمی در تولید کشاورزی است در حالی که برای
سرمایه انسانی در بخش کشاورزی مساعدت حایز اهمیتی به دست نیامد.
طبقهبندي O13, O47, Q16: JEL
واژههاي كليدي :مدل رشد ،سرمایه فیزیکی ،سرمایه انسانی ،سرمایه اجتماعی ،کشاورزی ،ایران.

 -1عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد زابل.
 -2استادیار گ روه اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز.
* نویسندهی مسئول مقاله،
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پيشگفتار
مقوله رشد در حوزه کشاورزی بطور مشخص محدود به تحلیل تغییرات رشد بهرهوری کل عوامل
تولید می باشد .بعنوان مثال لو و همکاران (  ) 2007عوامل تعیین کننده رشد کشاورزی را در میان
گروهی از کشورهای شرق آسیا برحسب رشد بهره وری کل عوامل تولید ارزیابی نمودند .از نکات حایز
اهمیت در این مطالعه نقش متغیر سرمایه انسانی است که در این مطالعه بطور خاص مورد توجه قرار
گرفته است .صرفنظر از شاخص های مورد استفاده در تحلیل رشد کشاورزی ،میان مطالعات بر حسب
مت غیرهای انتخابی در تصریح تابع تولید زمینه مشترک مشاهده میشود .در مطالعه لو و همکاران
(  ) 2007تولید کشاورزی تابعی از سرمایه و نیروی کار در نظر گرفته شده است در حالی که سرمایه
انسانی نیز بعنوان عامل موثر بر رشد بهره وری مورد استفاده قرار گرفته است .در مطالعه فان () 1008
در چین سرمایه فیزیکی به اجزای آن مانند زمین و ماشین آالت تفکیک شده است در حالی که
انرژی نیز بعنوان یک متغیر لحاظ شده است .صبری و ابید (  ) 2012نیز افزون بر سرمایه بر نقش
انرژی در رشد کشاورزی تونس تأکید نمودهاند .مشابه مطالعات یاد شده تاکنون نه تنها در بخش
کشاورزی بلکه در سطح کالن اقتصاد نیز تنها نیروی کار و سرمایه فیزیکی بعنوان عوامل تولید در
الگوهای رشد نئوکالسیک مورد توجه بوده است .اما اخیراً ایجاد تفاوت در سطح تولید و درآمد میان
کشورها فراتر از تفاوت در سرمایه فیزیکی ،موجب شده است تا ابعاد بیشتری از متغیر سرمایه مورد
کنکاش قرار گیرد .این کنکاش ها منجر به ورود متغیرهای سرمایه انسانی و اجتماعی به مدل رشد
گردید .البته در سطح کالن و به لحاظ نظری سرمایه انسانی در مطالعاتی مانند رومر ( ) 1071و
لوکاس (  ) 1077مطرح شده بود .سرمایه اجتماعی نیز اخیراً بدنبال تالش در تبیین تفاوت میان افراد،
جوامع و کشورها بعنوان یک متغیر کلیدی مطرح شده است (داسگاپتا و سراجالدین .) 2000 ،مطالعه
نقش سرمایه انسانی در قالب آموزش نیروی کار در تولید بخش کشاورزی به دهه  1010مربوط می
شود (گریلیکس1015 ،؛ شولتز .) 1015 ،در سال های اخیر نرو و دیرشوار (  ) 1004در میان صنایع
کشورهای در حال توسعه بر نقش سرمایه انسانی صحه گذاشتهاند .یافته های مشابهی در مطالعه
بوسورث و کولینز (  ) 2008نیز مشاهده می شود .سرمایه انسانی به هرگونه آموزش برای ارتقاء مهارت
نیروی کار گفته می شود که باعث افزایش بهرهوری نیروی کار می گردد .سرمایه انسانی به معنی
ارتقای توانایی های اکتسابی افراد است و قدرت تولید و بازدهی افراد را به صورت درون زا افزایش می
دهد (رنانی و همکاران.) 1575 ،
سرمایه انسانی به معنی مهارت نیروی کار کمتر مورد بحث است و چالش عمده در خصوص سرمایه
اجتماعی مشاهده می شود .از این رو بر روی سرمایه اجتماعی تمرکز بیشتری صورت گرفته است .به
صورت کلی ،سرمایه اجتماعی عبارت است از مجموعهای از نهادها و سازمانها غیررسمی که بر اساس
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روابط اجتماعی و شبکه های اجتماعی به یک نوع دانش مشترک ،اعتماد متقابل ،هنجارهای اجتماعی
و قانون های نانوشته دست یافته اند (ایشی و سوادا .) 2000 ،سرمایه اجتماعی شبکهای از روابط
جمعی است که رابطه میان انسانها و سازمانها را انسجام می بخشد .در غیاب سرمایه اجتماعی سایر
سرمایهها اثر بخشی خود را از دست میدهند و بدون سرمایه اجتماعی پیمودن راههای توسعه و
تکامل فرهنگی و اقتصادی ناهموار و دشوار میشود (منظور و یادیپور .) 1578 ،سرمایه اجتماعی در
روابط میان انسان ها تجسم می یابد و موقعی بوجود می آید که روابط میان افراد به شیوهای دگرگون
شود که کنش را تسهیل کند .سرمایه اجتماعی مجموعه هنجارهای موجود در سیستم اجتماعی است
که موجب ارتقای سطح همکاریهای اعضای آن جامعه گردیده و موجب پایین آمدن سطح هزینه های
تبادالت و ارتباطات می گردد .فوکویاما (  ) 1580سرمایه اجتماعی را به عنوان توانایی افراد برای کار
با یکدیگر در جهت اهداف عمومی در گروهها و سازمانها تعریف می کن د .اقتصاددانان مفهوم سرمایه
اجتماعی را از طریق تجزیه و تحلیل نهادی و قراردادها و روابط متقابل بین افراد و آثار آن بر مبادالت
و سرمایهگذاریها بررسی می کنند .تعداد زیادی از محققان سرمایه اجتماعی را به عنوان اعتماد و
هنجارهای گروههای شهروندی و بعضی دیگر این مفهوم را به عنوان ارزشهای فرهنگی از قبیل
دلسوزی ،نوعدوستی ،تعاون و بردباری تعریف میکنند (چو.) 2001 ،
در خصوص سرمایه اجتماعی بیش از آنکه نقش آن در رشد اقتصادی مورد چالش و توجه باشد،
انتزاعی بودن و معیارهای اندازه گیری آن مورد توجه بوده است .بعنوان مثال ناک و کیفر ( ) 1008دو
معیار اعتماد و هنجارهای مدنی را بعنوان معیرای برای سرمایه اجتماعی معرفی نمودند .در حالی که
ایشی و سوادا (  ) 2000افزون بر متغیر اعتماد از متغیرهای بیانگر ارتباطات مانند سرانه انتشار روزنامه،
سرانه مرسوالت پستی و تعداد شبکه های رادیویی استفاده نمودند .اثر مثبت سرمایه اجتماعی در
مطالعات متعدد مانند بگلسدیک و اسمولدرس (  ) 2004در اروپا مشاهده می شود .یافته های مطالعه
ایشی و سوادا (  ) 2000برای گروهی متنوع از کشورهای جهان نیز حاکی از نقش مثبت سرمایه
اجتماعی و انسانی در رشد اقتصادی بود.
در ایران نیز رحمانی و امیری ( ) 1571تأثیر کاهش سرمایه اجتماعی (اعتماد) را بر رشد اقتصادی
در استان های ایران منفی و معنی دار ارزیابی نمودند .در مطالعه مشابه دیگری صفدری و همکاران
(  ) 1578با استفاده از دو متغیر تعداد پروندههای مختومه چکهای بالمحل و اختالس و ارتشای
سر انه به عنوان شاخص های سرمایه اجتماعی اثر افزایش سرمایه اجتماعی را بر رشد اقتصادی مثبت
ارزیابی نمودند.
اغلب مطالعات بازده سرمایه فیزیکی را مورد ارزیابی قرار دادهاند در حالی که انواع دیگر سرمایه مورد
توجه قرار نگرفته است و مطالعه حاضر تالشی است برای مساعدت در خصوص تبیین نقش انواع دیگر
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سرمایه شامل سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی .مطالعات نشان میدهد بازده عوامل تولید و بویژه
بازده سرمایه فیزیکی در کشاورزی در سطح باالیی می باشد .بعنوان مثال مهرابی بشرآبادی و همکاران
(  ) 1500بازده سرمایه را در فعالیت های زیربخش های زراعت و باغبانی ،شیالت و و جنگل و مرتع
بیش از  0 /5درصد به ازاء یک درصد افزایش سرمایه ارزیابی نمودهاند که این رقم برای زیربخش
زراعت و باغبانی بعنوان مهمترین زیربخش ها  0 /8می باشد .در حالی که این رقم برای کل اقتصاد
ایران و برای مجموع سرمایه فیزیکی و انس انی در مطالعه صالحی (  ) 1571کمتر از  ،0 /8در مطالعه
متفکر آزاد و همکاران (  ) 1577کمتر از  0 /1و در مطالعه ربیعی (  ) 1577کمتر از  0 /7می باشد.
همچنین مطالعه سلطانی (  ) 1575نیز بر باال بودن بازده سرمایه در بخش کشاورزی نسبت به سایر
بخش ها تأکید دارد .برای دست یابی ب ه نرخ رشد هدف الزم است سهم هر یک از عوامل تعیین
کننده شناسایی شده و به هر یک از آنها متناسب با نقش شان پرداخته شود .این نکته بویژه در مورد
اقتصاد ایران که از نرخ رشد پایین برخوردار است ،بسیار حایز اهمیت است .ابزار مورد استفاده برای
این منظور مدل رشد می باش د که قادر است نقش هر یک از متغیرهای یاد شده را تبیین نماید .البته
در سطح کالن اقتصاد ایران به این امر تا حدودی توجه شده است اما در حوزه بخش کشاورزی
مطالعه ای با ابعاد گسترده و مشتمل بر انواع سرمایه مشاهده نمی شود .با توجه به مطالب یاد شده
میتوان هدف مطالع ه حاضر را تعیین نقش انواع سرمایه شامل سرمایه انسانی ،اجتماعی و فیزیکی
در رشد بخش کشاورزی ایران عنوان نمود .طرح الگوی رشد نئوکالسیکی در حوزه کشاورزی و
همچنین تبیین نقش سرمایه اجتماعی را میتوان بعنوان مهمترین نوآوری مطالعه حاضر و وجه تمایز
آن با سایر مطالعا ت در حوزه تحلیل رشد کشاورزی عنوان نمود.
مبانی نظري و روش تحقيق
سرمایه یکی از عوامل مهم در مدلهای رشد اقتصادی محسوب می شود .در مدلهای رشد اقتصادی
اولیه ،سرمایه فیزیکی به عنوان تنها عامل مهم مطرح می گردید اما به مرور زمان کارشناسان اقتصادی
به عوامل غیرمادی و غیر فیزیکی نیز توجه کردند .به این ترتیب که عالوه بر کمیت ،کیفیت نیرویکار
را نیز در نظر گرفتند و بدین صورت سرمایه انسانی در مدل های رشد اقتصادی جایگاه خاصی یافت.
سرمایه انسانی به ویژگی ها و خصوصیات فردی توجه دارد و تنها فرد را در نظر می گیرد ،لذا
کارشناسان اقتصادی به این مسأله پی بردند که برای تبیین رشد اقتصادی در کشورها تنها سرمایه
فیزیکی و سرمایه انسانی کافی نیست و به عاملی نیاز است که به ارتباطات و تعامالت میان افراد نیز
توجه کند ،این عامل مهم سرمایه اجتماعی است .به این ترتیب نقش سرمایه به عوام ل مهم دیگر
شامل سرمایه انسانی و اجتماعی تعمیم یافت .در این تحقیق بمنظور تحلیل نقش انواع سرمایه از
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مدل تعمیم یافته سولو استفاده شد .این تعمیم را میتوان شامل دو الگوی مجزا دانست .الگوی اول
شامل تعمیم سرمایه به سرمایه انسانی و اجتماعی در مدل اولیه سولو می باشد .در الگوی دوم به
پیروی از رائو (  ) 2010تکنولوژی که در مدل سولو همراه نیروی کار در نظر گرفته شد خود تابعی از
سرمایه فیزیکی در نظر گرفته شد.
الگوي اول :تعميم سرمایه به سرمایه اجتماعي و انساني
اخیراً اشکال متعددی از سرمایه شامل سرمایه انسانی و سرمایه اجتما عی مورد توجه قرار گرفته است.
بعنوان مثال ایشی و سوادا (  ) 2000با استفاده از گسترش مدل رشد سولوی تعمیم یافته که توسط
مانکیو ،رومر و ویل ( ) 1002 ( ) MRWبیان شده است ،به چگونگی تأثیر سرمایهی اجتماعی بر رشد
اقتصادی پرداختند .البته در خصوص سرمایه اجتماعی با توجه به ابعاد گسترده آن لزوماً میان افراد
توافق وجود ندارد و همین امر نیز باعث شده است تا از شاخص های مختلفی بعنوان معیار بیانگر
سرمایه اجتماعی استفاده شود .مدل تعمیم یافتهی MRWاز سه نوع سرمایه فیزیکی ،انسانی و
اجتماعی تشکیل شده است که در اینجا بترتیب با )  k h (t ) ، k k (tو )  k s (tنشان میدهیم .در
ادامه ،نیروی کار )  L(tو سطح تکنولوژی تعمیم یافته نیروی کار )  A(tبه آن اضافه می شوند.
هنگامی که از تابع تولید  CESانعطاف پذیر با فرض بازدهی ثابت نسبت به مقیاس استفاده می
کنیم ،تابع تولید کاب -داگالس با متغیرهای سرمایه فیزیکی ،انسانی و سرمایه اجتماعی و با
پارامترهای   ، و  به صورت زیر بدست می آید:
Y (t )  K k (t ) K h (t )  K s (t ) ( A(t ) L(t ))1   

()1
فرض می شود که   ,  ,   0,1و        0,1و نرخ استهالک برای انواع سرمایه با
  iو نرخ پس انداز برای انواع سرمایه با  siنشان داده می شود و  i  k , h, sاست (ایشی و سوادا،
 .) 2000فرض میشود که  Aو  Lبه صورت درونزا با نرخ های  nو  gرشد می کنند .بنابراین داریم:
A(t )  A(0)e gt

L(t )  L(0)e nt

() 2
از اینرو نیروی کار مؤثر )  A(t ) L(tبا نرخ  n+gرشد می یابد (مانیکو و همکاران .)1002 ،حال
می توان معادلهی پایه ای سولو را برای هر واحد نیروی کار مؤثر بصورت زیر استخراج کرد:
()5
K k (t ) 
K k (t ) 
K k (t ) 
) Y (t
(
( )
( )
) ( A(t ) L(t ) /( A(t ) L(t ) 
) A(t ) L(t
) A(t ) L(t
) A(t ) L(t
) A(t ) L(t

y

با حذف عبارت  tبمنظور ساده تر نمودن ،معادله فوق بر حسب سرمایه سرانه بصورت زیر خواهد بود:



() 4
y  kk kh ks
از طرفی در مسیر رشد متوازن مقدار تعادلی انواع سرمایه بصورت زیر به دست می آید:
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si y
) (n  g   i

()5

 ki 

si y  (n  g   i )ki

si f (ki , ki , ki )  (n  g   i )ki
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همانند ایشی و سوادا (  ) 2000فرض می شود که نرخ استهالک برای همه انواع سرمایه یکسان است.
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معادله (  ) 8حالت گسترش یافتهی معادله رگرسیونی  MRWاست .این معادله بیان می کند که اگر
اقتصاد مورد بررسی در سال  tدر تعادل بلند م دت باشد ،لگاریتم درآمد سرانه می تواند به صورت
تابع خطی از نرخ های پس انداز برای هر نوع سرمایه ،نرخ رشد نیروی کار موثر بعالوه استهالک
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الگوي دوم :تکنولوژي تابع سرمایه فيزیکي
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حال بمنظور دست یافتن به متغیر سرمایه سرانه نیرویکار مؤثر عبارت  Kبر نیرویکار مؤثر بصورت
زیر تقسیم میکنیم:
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به این ترتیب معادالت تخمینی مطالعه شامل معادالت (  ) 8و (  ) 15خواهد بود .در این مطالعه از داده
های بخش کشاورزی ایران برای دوره  1554 -70استفاده شد .دادههای مورد استفاده شامل مقادیر
نرخ پس انداز انواع سرمایه شامل سرمایه فیزیکی ،سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی ،تولید سرانه
نیرویکار و تولید ناخالص داخلی می باشد .از دو متغیر نرخ ثبت نام در نهضت سوادآموزی و همچنین
نرخ ثبت نام در مدارس ابتدایی بعنوان معیاری از پس انداز سرمایه انسانی استفاده شد .در حالی که
نرخ تغییرات جاده آسفالته و همچنین دسترسی به تلفن روستایی بعنوان معیاری از سرمایه اجتماعی
مورد استفاده قرار گرفت .داده های مورد استفاده شامل سری زمانی متغیرهای یاد شده است که از
پایگاه اطالعاتی سازمان ملل ،بانک مرکزی ایران و پایگاه اطالعاتی  FAOبه دست آمد.
نتایج و بحث
یافته ها شامل دو الگو است .در الگوی نخست عوامل تولید شامل نیروی کار ،سرمایه فیزیکی ،سرمایه
انسانی و سرمایه اجتماعی است .در الگوی دوم همان عوامل تولید مورد استفاده در الگوی اول مورد
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استفاده قرار گرفته است با این تفاوت که تکنولوژی بصورت برون زا نبوده و تابعی از سرما یه فیزیکی
در نظر گرفته شده است .با توجه به اینکه دادههای مورد استفاده سری زمانی بودند .لذا ابتدا رفتار
آماری آنها به لحاظ ایستایی با استفاده از آزمون ریشه واحد ارزیابی گردید .الزم به ذکر است که
متغیرهای یاد شده در شکل لگاریتمی مورد استفاده قرار گ رفته است .آزمون ایستایی متغیرها تحت
دو فرض وجود عرض از مبدأ و وجود عرض از مبدأ و روند صورت گرفت .نتایج حاصل از این آزمون
نشان داد تمامی متغیرهای مورد استفاده دارای رفتاری ایستا هستند .برای هر یک از الگوها چهار
تصریح ارایه شده است که تفاوت آنها در استفاده ا ز شاخص های مختلف برای متغیرهای سرمایه
انسانی و سرمایه اجتماعی است.
الگوي اول
یافتههای الگوی اول در جدول (  ) 1آمده است .در تصریح اول از الگوی اول مطالعه ،از نرخ ثبت نام
در نهضت سوادآموزی بعنوان متغیر بیانگر سرمایه انسانی استفاده شده است در حالی که برای متغیر
سرمایه اجتماعی از متغیر نرخ تغییرات جاده آسفالته روستایی بهره گرفته شده است .در الگوی رشد
عمدتاً باید بر روی پارمترهای محاسباتی تمرکز نماییم .اما پیش از پرداختن به پارمترها که میزان
مساعدت هر یک از انواع سرمایه به تولید سرانه (کشش تولید) را نشان می دهند بر روی ضرایب به
دست آمده که در قسمت باالیی جدول ارایه شده است تمرکز خواهیم نمود .در الگوهای برآورد شده
متغیر وابسته تولید سرانه نیروی کار می باشد .همانطور که مشاهده میشود در تصریح اول افزایش
پس انداز سرمایه فیزیکی بر تولید سرانه اثر مثبت دارد و این اثر در سطح باالیی از اهمیت آماری
برخوردار است .در حالی که سرمایه انسانی برخالف سرمایه فیزیکی افزون بر اهمیت آماری پایین از
عالمت خالف انتظار نیز برخوردار است .بر اساس ضرایب به دست آمده انتظار می رود  1درصد
افزایش در نرخ پس انداز فیزیکی منجر به افزایش تولید سرا نه به میزان بیش از  0 /8درصد شود .این
رقم در مورد متغیر سرمایه اجتماعی حدود  0 /2درصد است و در مورد سرمایه انسانی منفی و کمتر
از  0 /1درصد است .ضریب متغیر سرمایه گذاری سر به سر که مجموع ارقام به دست آمده برای سه
نوع سرمایه است بیش از  0 /75درصد است.
اثر متغیّ ر شاخص سرمایه انسانی که به صورت نرخ ثبت نام در مقطع نهضت سوادآموزی لحاظ شده
است برخالف انتظار منفی می باشد .به این معنی که افزایش نرخ ثبت نام در این مقطع بر تولید
ناخالص سرانه اثر منفی دارد .نمونهای از چنین رابطه توسط معدلی (  ) 1500و منگی و همکاران )
 ) 2000و همچنین طاهری و همکاران (  ) 1501نیز گزارش شده است .از دالیل احتمالی در این
خصوص میتوان به عدم انطباق آموزش ها با ساختار تولید اشاره نمود .به این معنی که ممکن است
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میان آموزشها و مهارتهایی که افراد کسب میکنند و ساختار تولید آنها انطباق الزم وجود نداشته
باشد .دلیل دیگر میتواند نقص در نظام اشتغال و عدم اشتغال افراد در زمینههای تخصصی مربوطه
باشد .در این خصوص می توان به وجود برخی از شواهد نیز اشاره نمود .به عنوان مثال در خصوص
مهارت نیروی کار ماتریس تحلیل تجارت موسوم به ( 1GTAPپروژه تحلیل تجارت جهانی) 2001 ،
نیز سهم نیروی کار غیر ماهر نسبت به نیروی کار ماهر را در سطح باالیی میداند .مثال دیگر سهم
پایین نیروی کار دارای سطح آموزش عالی در اشتغال کشور می باشد .بویژه در خصوص مهارت حاصل
از سوادآموزی این امر بیشتر صادق خواهد بود .زیرا انتظار نمیرود این سطح از آموزش به مهارت
کارکردی تبدیل شده و در تولید خود را نشان دهد.
در قسمت پایینی جدول مقادیر پارامترها ارایه شده است .مقدار ضریب  در واقع همان سهم

سرمایه فیزیکی در تولید یا کشش تولید نسبت به سرمایه فیزیکی را نشان می دهد .بر این اساس
میتوان گفت  1درصد افزایش در سرمایه فیزیکی منجر به افزایش تولید به میزان  0 /4درصد خواهد
شد .در حالی که این رقم برای سرمایه اجتماعی تنها  0 /11درصد است و با استناد به عدم معنی
داری ضریب به دست آمده ،این اثر برای متغیر سرمایه انسانی برابر با صفر خواهد بود .به این ترتیب
می توان گفت بیش از نیمی از تولید سهم دو متغیر سرمایه فیزیکی و سرمایه اجتماعی و کمتر از
نیمی از باقیمانده آن سهم نیروی کار خواهد بود.
تفاوت تصریح دوم در مقایسه با تصریح اول استفاده از متغیر نرخ ثبت نام در مدارس ابتدایی بعنوان
متغیر سرمایه انسانی است .همی ن امر نیز باعث شده است تا جهت اثرگذاری این متغیر از منفی در
تصریح اول به مثبت در تصریح دوم تغییر یابد .البته در این تصریح هم اثر آن فاقد اهمیت آماری
است .تفاوت مهم دیگر مقدار ضریب متغیر سرمایه گذاری سر به سر است .در تصریخ اول این رقم در
سطح  0 /75قرار داشت اما در تصریح دوم این رقم بیش از  1 /2می باشد .به عبارت دیگر افزایش
متغیرهای رشد نیروی کار و تکنولوژی در مقایسه با تصریح اول اثر بیشتری بر تولید سرانه نیروی
کار دارد .این تفاوت در اثرگذاری این متغیر در دو تصریح ناشی از تفاوت در مساعدت متغیر سرمایه
انسانی است  .زیرا در تصریح اول اثر آن منفی بود اما در تصریح دوم اثر آن در سطح باالتر قرار دارد
و مجموع آن با دو ضریب دیگر یعنی ضرایب متغیرهای سرمایه فیزیکی و سرمایه اجتماعی از اهمیت
آماری الزم نیز برخوردار است.
نگاهی به مقادیر پارمترها نشان می دهد در تصریح دوم در مق ایسه با تصریح اول وزن بیشتری به
سرمایه انسانی تعلق گرفته است .به این ترتیب که مقدار ضریب متغیر سرمایه انسانی مثبت به دست
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آمده است و از سوی دیگر در تصریح دوم در مقایسه با تصریح اول مقادیر ضرایب به دست آمده برای
سرمایه فیزیکی و سرمایه اجتماعی کاهش یافته است .البته باید اذعان نمود که در این تصریح نیز
مقادیر ضریب به دست آمده برای متغیر سرمایه انسانی نیز فاقد اهمیت آماری است اما به هر حال
جهت مساعدت مثبت بوده است و این ضمن کاهش مساعدت دو عامل سرمایه فیزیکی و سرمایه
اجتماعی حاصل شده است .به هر حال بر اساس تصریح دوم انتظار می رود  1درصد افزایش در متغیر
سرمایه فیزیکی منجر به افزایش تولید در بخش کشاورزی به میزان حدود  0 /55درصد شود و این
رقم برای متغیر سرمایه اجتماعی کمتر از  0 /07درصد است.
یافته های به دست آمده برای تصریح سوم را می توان با تصریح اول مقایسه کرد .تفاوت این دو
تصریح در متغیر سرمایه اجتماعی است .در تصریح اول متغیر بیانگر سرمایه اجتماعی ،تغییرات در
جاده ارتباطی آسفالته است که در تصریح سوم از متغیر میزان دسترسی به ارتباط تلفنی در نقاط
روستایی برای این منظور استفاده شده است .برحسب جهت اثرگذاری متغیرها بر تولی د سرانه میان
دو تصریح یاد شده تفاوتی مشاهده نمی شود .اما از نظر اهمیت آماری تفاوت مشاهده می شود .در
تصریح اول سرمایه انسانی اثر معنی داری نشان نمی دهد در حالی که سرمایه اجتماعی دارای اثر
حایز اهمیت آماری است .اما در تصریح سوم در حالی که اثر سرمایه انسانی ح ایز اهمیت آماری است
اما متغیر پسانداز اجتماعی از اثرگذاری معنی دار باز مانده است .همچنین متغیر سرمایهگذاری سربه -
سر در تصریح سوم برخالف تصریح اول از اثرگذاری معنی دار بازمانده است .بر اساس پارامترهای به
دست آمده انتظار می رود در ازاء  1درصد افزایش در سرما یه فیزیکی تولید بخش کشاورزی بیش از
 0 /4درصد افزایش یابد .از سوی دیگر همین میزان افزایش در سرمایه انسانی می تواند حدود 0 /11
درصد کاهش در تولید بخش کشاورزی را به همراه داشته باشد .پیش تر در خصوص این الگوی
اثرگذاری متغیر سرمایه انسانی دالیل احتمالی ارایه گردی د .اما برخالف دو متغیر یاد شده ،متغیر
سرمایه اجتماعی اثر معنی داری بر تولید بخش کشاورزی نشان نداده است.
در تصریح چهارم متغیر نرخ ثبت نام در مدارس ابتدایی برای نشان دادن میزان مساعدت سرمایه
انسانی و متغیر میزان دسترسی به تلفن روستایی بعنوان معیاری از سرمایه اجتماعی مورد استفاده
قرار گرفته است .بر حسب متغیرهای مورد استفاده می توان این تصریح را با تصریح دوم مقایسه کرد
که هر دو از متغیر سرمایه اجتماعی یکسان بهره برده اند .بطور کلی می توان بطور قیاسی عنوان
نمود که این تصریح در مقایسه با سایر تصریح ها دارای تفاوتهایی می باشد .البته از نظر جهت
اثرگذاری ضرایب به دست آمده با سایر تصریح ها یکسان است اما از نظر اهمیت آماری و توان توضیح
دهندگی مدل دارای تفاوت می باشد .به این ترتیب که در این تصریح نیز انتظار میرود افزایش سرمایه
فیزیکی بر تولید سرانه و همچنین تولید اثر مثبت و معنیدار داشته باشد .در حالی که دو متغیر
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سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی علیرغم جهت اثرگذاری مشابه تصریحهای قبل اما فاقد اثرگذاری
معنی دار هستند .لذا در این تصریح تغییرات تولید تنها به سرمایه فیزیکی و نیروی کار نسبت داده
شده است و متغیرهای سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی فاقد مساعدت معنیدار هستند .بر اساس
ضریب به دست آمده برای کشش تولید نسبت به سرمایه فیزیکی ،انتظار می رود  1درصد افزایش
در سرمایه فیزیکی بتواند تولید بخش کشاورزی را در حدود  0 /55درصد افزایش دهد .با توجه به
عدم مساعدت معنیدار دو متغیر سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی و همچنین فرض بازده ثابت
نسبت به مقیاس ،باقیمانده تغییرات تولید در واقع باید به نیروی کار نسبت داده شود .بر اساس
آمارههای تشخیص ارایه شده میتوان گفت تصریح های به دست آمده برای الگوی اول از توان توضیح
دهندگی باالیی برخوردارند و خودهمبستگی مرتبه اول نیز در سطح پایینی قرار دارد .آنگونه که آماره
 Fنشان می دهد این تصریحها از اهمیت آماری باالیی برخوردار هستند.
الگوي دوم
در تصریح های الگوی دوم همانطور که پیش تر نیز عنوان شد تکنولوژی افزون بر بروز در قالب نیروی
کار مؤثر در قالب سرم ایه نیز بروز می کند .یافتههای هر تصریح الگوی دوم را میتوان با تصریح
متناظر از الگوی اول مقایسه نمود .برحسب عالمت ضرایب به دست آمده یا جهت اثرگذاری متغیرها
بر تولید سرانه نیروی کار میان دو تصریح اول الگوی اول و دوم تفاوتی مشاهده نمیشود و در هر دو
تصریح ا فزایش نرخ پس انداز سرمایه فیزیکی و اجتماعی بر تولید سرانه نیروی کار اثر مثبت دارد در
حالی که مساعدت سرمایه انسانی به تولید سرانه منفی ارزیابی شده است .در تصریح الگوی دوم
متغیر نیروی کار نیز ظاهر شده است که علیرغم اثرگذاری با جهت مثبت اما مساعدت این متغیر به
تولید سرانه نیروی کار بخش کشاورزی حایز اهمیت آماری ارزیابی نشده است .بر حسب مقدار ضرایب
به دست آمده از تخمین ،مساعدت سرمایه فیزیکی در دو تصریح تفاوت آشکاری نشان نمیدهد .به
این ترتیب که در تصریح الگوی دوم انتظار می رود با افزایش پس انداز سرمایه فیزیکی به میزان 1
درصد تولید سرانه نیروی کار بیش از  0 /81درصد افزایش یابد .این رقم در مورد تصریح اول الگوی
اول بیش از  0 /82درصد بود .به همین ترتیب کشش تولید نسبت به سرمایه فیزیکی نیز تفاوت اندکی
نشان میدهد .بر اساس یافته های الگوی اول انتظار میرود در ازاء  1درصد افزایش سرمایه فیزیکی
تولید بخش کشاورزی حدود  0 /4درصد افزایش یابد که در الگوی دوم این رقم در حدود  0 /57درصد
می باشد.
در خصوص سرمایه اجتماعی نیز تفاوت آشکاری میان دو الگو (تصریح اول) مشاهده نمی شود .در
حالی که در الگوی اول افزایش نرخ پس انداز سرمایه اجتماعی به میزان  1درصد انتظار می رود تولید
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سرانه نیروی کار را بیش از 0 /2افزایش دهد در خصوص الگوی دوم این رقم در سطح  0 /25درصد
قرار دارد .همچنین در الگوی اول  1درصد افزایش در سرمایه اجتماعی میتواند بیش از  0 /11درصد
افزایش تولید در بخش کشاورزی را به همراه داشته باشد و رقم متناظر در الگوی دوم نیز بیش از
 0 /15درصد می باشد.
تصریح اول دو الگو برخالف سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی در خصوص سرمایه اجتماعی تفاوتهای
بیشتری نشان میدهند .در الگوی اول مساعدت نرخ پس انداز سرمایه انسانی علیرغم جهت منفی
آن اما حایز اهمیت آماری ارزیابی نشد .در حالی که در الگوی دوم این اثرگذاری منفی از اهمیت
آ ماری باالیی نیز برخوردار است .به نحوی که انتظار می رود با افزایش نرخ پس انداز سرمایه انسانی
به میزان  1درصد تولید سرانه نیروی کار در حدود  0 /5درصد کاهش یابد .به بیان کشش این تفاوت
حتی به فراتر از سه برابر می رس د .درخصوص دالیل احتمالی اثر منفی سرمایه انسانی نیز پیش تر
مطالبی ارایه شد .به این ترتیب بر اساس یافتههای تصریح اول در مجموع می توان گفت در شرایطی
که تکنولوژی افزون بر نیروی کار در قالب سرمایه فیزیکی نیز لحاظ شود ،مساعدت سرمایه فیزیکی
و اجتماعی چندان دچار دستخوش تغییر نخواهد شد اما مسا عدت سرمایه انسانی بطور بارزی با
افزایش اهمیت مواجه خواهد بود که هم شامل مقدار مطلق ضریب و هم شامل اهمیت آماری می
باشد.
نتایج به دست آمده برای تصریح دوم الگوی دوم افزون بر تفاوت قابل مالحظ ه با تصریح دوم الگوی
اول ،با تصریح قبل که در جدول (  ) 2ارایه شده است نیز دارای تفاوت است .در این تصریح برخالف
تصریح های قبل افزایش نرخ پس انداز سرمایه فیزیکی بر تولید سرانه نیروی کار اثر منفی دارد .ا لبته
باید توجه داشت که بر اساس ضریب کشش اثر افزایش سرما یه فیزیکی بر تولید مثبت به دست آمده
است .تفاوت مهم دیگر این تصریح (تصریح دوم) در مقایسه با تصریح متناظر از الگوی اول آن است
که متغیرهای پس انداز سرمایه انسانی و اجتماعی نیز از اثرگذاری معنی دار بر تولید سرانه نیروی
کار باز مانده اند .البته در مورد هر دو متغیر یاد شده جهت عالمت مثبت و مبتنی بر انتظار است اما
این اثرگذاری از اهمیت آماری پایین برخوردار است .برخالف متغیرهای مربوط به انواع سرمایه ضریب
به دست آ مده برای متغیر نیروی کار هم از اهمیت آماری باالیی برخوردار است .با افزایش نیروی کار
به میزان  1درصد انتظار می رود تولید سرانه در حدود  0 /51درصد کاهش یابد .به عبارتی با فرض
ثاب ت بودن سایر شرایط و از جمله سطح سرمایه ،افزایش نیروی کار در اقتصاد می تواند منجر به
کاهش تولید سرانه شود .همانطور که مقادیر کششها نشان میدهد انتظار میرود افزایش سرمایه
فیزیکی به میزان  1درصد تولید بخش کشاورزی را بیش از  0 /2درصد افزایش دهد .اما همانند آنچه
در مورد متغیرهای نرخ پس انداز سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی عنوان شد ،مقادیر پارامترهای
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کشش به دست آ مده برای متغیرهای یاد شده نیز فاقد اهمیت آماری الزم هستند .بخش عمدهای از
تغییرات تولید سرانه نیروی کار با استفاده از متغیر با وقفه تولید سرانه قابل توضیح است .لذا باید به
ضریب متغیر با وقفه نیز توجه شود .به دنبال وجود خودهمبستگی جمالت اخالل در سطح باال از
متغیر با وقفه متغیر وابسته استفاده گردید .متغیر سرمایهگذاری سربهسر اثر نیروی کار را در خود
دارد .به اعتبار ضریب این متغیر ،افزایش متغیرهای تکنولوژی و رشد نیروی کار میتواند به دنبال
جذب وجوه سرمایه منجر به کاهش تولید سرانه نیروی کار شود .البته باید دقت داشت که این جذب
وجوه در ادامه منحر به افزایش تولید می شود.
تصریح سوم از الگوی دوم مطالعه متناظر با تصریح سوم از الگوی اول است .با این تفاوت که در این
ت صریح برخالف تصریح اول الگوی اول تکنولوژی افزون بر نیروی کار در قالب سرمایه فیزیکی نیز
متبلور می شود .بر حسب جهت اثرگذاری بر متغیر تولید سرانه میان دو تصریح یاد شده تفاوت هایی
مشاهده می شود .به این ترتیب که در این تصریح برخالف تصرح سوم الگوی اول ،افزایش نرخ پس
انداز سرمایه فیزیکی منجر به کاهش تولید سرانه نیروی کار خواهد شد .در حالی که پیشتر در
جدول (  ) 1مشاهده شد که افزایش نرخ پس انداز سرمایه فیزیکی می تواند منجر به افزایش تولید
سرانه نیروی کار شود .البته بر حسب اثر متغیر سرمایه فیزیکی بر تولید (کشش) میان دو تصریح
تشابه وجود دارد و در هر دو مورد افزا یش سرمایه فیزیکی منجر به افزایش تولید در بخش کشاورزی
خواهد شد .در حالی که در جدول (  ) 1مشاهده گردید که افزایش سرمایه انسانی منجر به کاهش
تولید سرانه و تولید بخش کشاورزی خواهد شد در اینجا مشاهده میشود که افزایش نرخ پس انداز
سرمایه انسانی که م تغیر ثبت نام در نهضت سوادآموزی آ ن را نمایندگی می کند بر تولید سرانه اثر
مثبت دارد و افزایش سرمایه انسانی آ نگونه که ضریب کشش نشان می دهد قادر است در ازاء  1درصد
افزایش خود ،تولید بخش کشاورزی را بیش از  0 /11درصد افزایش دهد .برخالف سرمایه انسانی،
سرمایه اجتماعی همانند تصریح الگوی اول بر تولید سرانه و تولید بخش کشاورزی اثر معنیدار ندارد.
البته جهت اثرگذاری آن مثبت و مبتنی بر انتظار است اما فاقد اهمیت آماری است .افزایش نیروی
کار می تواند بر تولید سرانه نیروی کار اثر منفی داشته باشد .به این ترتیب که با افزایش نیروی کار
به میزان  1درصد انتظار می رود تولید سرانه بیش از یک سوم درصد کاهش یابد .بخش وسیعی از
تغییرات تولید سرانه نیروی کار در این تصریح با استفاده از متغیر وقفه مرتبه اول تولید سرانه قابل
توضیح است که خود می تواند اثر متغیرهای خ ارج از الگو و یا متغیرهای مورد استفاده در مدل را
نشان دهد که با تأخیر بر تولید سرانه اثرگذار هستند .در الگوی اول برای تصریح متناظر (تصریح
سوم) کشش سرمایه فیزیکی برابر با  0 /41به دست آمد در حالی که در این تصریح همانطور که در
قسم ت انتهایی جدول نیز آمده است برابر با  0 /27می باشد .لذا این تصریح برای سرمایه فیزیکی نقش
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کمتری قایل است .این امر ممکن است ناشی از آ ن باشد که بخشی از نقش سرمایه در واقع به
تکنولوژی نسبت داده می شود .از سوی دیگر در خصوص کشش تولید نسبت به سرمایه انسانی دو
تصریح عکس یکدیگر هستند و در حالی که الگوی اول مساعدت سرمایه انسانی را در تولید بخش
کشاورزی منفی ارزیابی می کند در این تصریح برای سرمایه انسانی نقش مثبت حاصل شده است.
اما در هر دو تصریح برای متغیر سرمایه اجتماعی نقش حایز اهمیتی به دست نیامده است .همچنین
مهمترین تفاوت این تصریح در مقایسه با دو تصریح قبل از الگوی سوم نقش بارز متغیر سرمایه انسانی
است .در این تصریح مساعدت سرمایه انسانی به تولید اگرچه اندک اما مثبت ارزیابی شده است.
در تصریح چهارم از الگوی دوم نتایج متفاوت تری مشاهده می شود .به این ترتیب که در این تصریح
برخالف تمامی تصریح های پ یشین نقش سرمایه فیزیکی در تولید بخش کشاورزی آنگونه که کشش
محاسبه شده برای این متغیر نشان می دهد حایز اهمیت آماری نمی باشد .البته اهمیت آماری آن در
سطح معنی داری  15درصد و باالتر قابل قبو ل است اما در سطوح معنیداری  10درصد و کمتر که
در این مطالعه مبنای قضاوت در خصوص ضرایب است ،اهمیت آماری آن مورد پذیرش قرار نگرفت.
در این تصریح نیز متغیر سرمایه انسانی دارای نقش ملموسی نیست .ضریب متغیر نرخ پس انداز
سرمایه انسانی در تابع تولید سرانه هر چند دارای عالمت منفی می باشد اما از اهمیت آماری پایین
برخوردار است و کشش متن اظر با این ضریب نیز از اهمیت آماری الزم برخوردار نیست .لذا میتوان
گفت در الگوی دوم همانند الگوی اول جهت اثرگذاری احتمالی متغیر سرمایه انسانی منفی اما فاقد
اهمیت آماری می باشد .سرمایه اجتماعی در تصریح چهارم الگوی دوم از اهمیت باالیی برخوردار است
و این اهمی ت هم در ضریب و هم در اهمیت آماری آن منعکس شده است .البته در الگوی اول نیز
ضری ب باالیی برای این متغیر به دست آمده است اما اهمیت آماری آن پایین است (جدول  .) 1در
تابع تولید برآورد شده انتظار می رود  1درصد افزایش در نرخ پس انداز سرمایه اجتماعی منجر به
افزایش تولید سرانه به میزان  0 /52درصد شود .به همین ترتیب افزایش سرمایه اجتماعی به میزان
 1درصد می تواند تولید بخش کشاورزی را حدود  0 /5درصد افزایش دهد .این ضریب از اهمیت
آماری باالیی نیز برخوردار است .همانند تصریح های قبلی الگوی دوم ،در اینجا نیز انتظار می رود
افزا یش نیروی کار بر تولید سرانه نیروی کار اثر منفی برجای بگذارد .به این ترتیب که در ازاء 1
درصد افزایش نیروی کار تولید سرانه آن بیش از یک چهارم درصد کاهش خواهد یافت .البته بخشی
از اثر گذاری متغیرها را باید در قالب متغیر با وقفه تولید سرانه جستجو نمود .بویژه اینکه برخالف
سایر متغیرها در تابع تولید برآورد شده اثر آن در سطح باالیی قرار دارد و از اهمیت بسیار باالیی نیز
برخوردار است .استفاده از این متغیر منجر به کاهش خودهمبستگی میان جمالت اخالل نیز گردید.
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تصریح های به دست آمده برای الگوی دوم نیز به اعتبار آمارههای تشخیص مطلوب است .بویژه اینکه
در مقایسه با الگوی اول آماره خوبی برازش ضریب باالیی نشان میدهد .الزم به ذکر است که در
تصریحهایی که از متغیر با وقفه متغیر وابسته استفاده شده است ،برای تخمین از روش گشتاورهای
تعمیم یافته ( ) GMMبهره گرفته شده است.
نتيجه گيري و پيشنهادها
این مطالعه با هدف تحلیل نقش انواع سرمایه در بخش کشاورزی صورت گرفت .برای این منظور از
الگوی رشد نئوکالسیک استفاده گردید در حالی که مواردی از تعمیم و توسعه مدل نیز مورد توجه
قرار گرفته است .به این ترتیب که سرمایه افزون بر سرمایه فیزیکی شامل سرما یه انسانی و همچنین
سرمایه اجتماعی در نظر گرفته شد .از دیگر جنبه های متفاوت مطالعه درنظرگرفتن تکنولوژی تابعی
از سرمایه فیزیکی است .یعنی تکنولوژی افزون بر این که در قالب نیروی کار متبلور می شود در قالب
سرمایه فیزیکی نیز ظاهر میشود .بر اساس یافتهها به نظر میرسد نقش سرمایه فیزیکی در بخش
کشاورزی ایران از سایر انواع سرمایه بیشتر است و در اغلب تصریحها بازده سرمایه فیزیکی 0 /5-0 /4
حاصل گردید .البته این یافته مبتنی بر انتظار است .زیرا در حال حاضر عموماً برای اقتصادی های
ثروتمند این رقم کمتر از  0 /5و برای کشورهای دارای انباشت پایین بیش از  0 /5است (ایشی و سوادا،
 .) 2000این سطح بازدهی می تواند حاکی از انباشت پایین سرمایه در این بخش باشد لذا می توان
بعنوان توصیه مبتنی بر بازار زمینه سازی ورود سرمایه گذاری خصوصی را توصیه نمود .ممکن است
بر این اساس بتوان به پتانسیل جذب سرمایههای خارجی نیز اشاره نمود و بعنوان یک توصیه سیاستی
آن را مطرح نمود.
مشاهده شد که سرمایه انسانی دارای مساعدت حایز اهمیتی نمی باشد .بعنوان دالیل احتمالی منابعی
برای این نتیجه دور از انتظار ذکر شد .نمونهای از چنین رابطه در مطالعات دیگر (معدلی1500 ،؛
منگی و همکاران2000 ،؛ طاهری و همکاران ) 1501 ،نیز گزارش شده است .از دالیل احتمالی در
این خصوص میتوان به عدم انطباق آموزش ها با ساختار تولید اشاره نمود .به این معنی که ممکن
است میان آموزشها و مهارتهایی که افراد کسب میکنند و ساختار تولید کشاورزی ایران انطباق
الزم وجود نداشته باشد .دلیل دیگر میتواند نقص در نظام اشتغال و عدم اشتغال افراد در زمینههای
تخصصی مربوطه باشد .اما به هر حال می توان گفت انباشت پایین و نامتناسب سرمایه انسانی می
تواند نشان دهنده سنتی بودن الگوی تولید کشاورزی باشد .با توجه به اینکه خدمات آموزش نیروی
کار عمدتاً جزو خدم ات عمومی است لذا توصیه می شود دولت در زمینه آموزش نیروی انسانی بویژه
با جهت گیری آموزش متناسب با فعالیتهای روستایی و کشاورزی گام بردارد.
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سرمایه اجتماعی بطور نسبی دارای نقش مهمی در تولید کشاورزی است و ب ه نظر می رسد افزایش
ز مینه ارتباطات روستایی مانند جاده و همچنین خدمات ارتباط اطالعاتی می تواند بر تولید در این
بخش اثر مثبت گذارد .لذا ضمن اشاره به پیامدهای اجتماعی صرف ،باید گفت یافته های مطالعه
پیامدهای اقتصادی این خدمات را نیز تأیید می کند و می تواند توسعه زیرساخت ها را بعنوان یک
نهاده مؤثر در تولید کشاورزی خاطرنشان نماید.
در الگوی رشد نئوکالسیکی برآورد شده بازده نسبت به مقیاس ثابت فرض شده است و این فرض در
قالب یک قید اعمال شده است .تحت فرض یاد شده می توان گفت در اغلب تصریح ها بیش از نیمی
از بازده تولید به نیروی کار تعلق گرف ته است و لذا در مورد نیروی کار که پیشتر به نقش کم اهمیت
متغیر سرمایه انسانی اشاره شد باید گفت از نظر کمی اثر مهمی در تولید بخش کشاورزی دارد اما
نقش کیفی آن در قالب متغیر سرمایه انسانی مورد تردید است .البته بخشی از نقش نیروی کار در
قالب متغیر تکنولوژی متبل ور می شود که وجود نقش مثبت برای مجموع متغیرهای سرمایهای تلویحاً
میتواند نقش مثبت تکنولوژی را نیز تبیین نماید .بویژه آ نکه در الگوی دوم مشخص گردید که فرض
"تکنولوژی تابعی از سرمایه فیزیکی" چندان مقبول نیست و نتایح به دست آمده از این فرض حمایت
نمی کند.
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