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چکیده
با توجه به اهمیت صادرات غیرنفتی و به منظور کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، بررسی 
دقیق عوامل تعیین کننده عرضه صادرات بخش کشاورزی از اهمیت به سزایی برخوردار است. از 
این رو، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر انباشت هزینه های تحقیق و توسعه داخلی و سرریز تحقیق 
و توسعه شرکای تجاری از کانال واردات، انباشت هزینه های ترویج و آموزش و سرمایه انسانی 
بر عرضه صادرات بخش کشاورزی در دوره 1392-1350 پرداخته است. یافته ها بیانگر تأثیر 
مثبت و معنادار ضرایب تخمینی متغیرهای انباشت هزینه های ترویج و آموزش، سرریز تحقیق 
و توسعه شرکای تجاری، انباشت هزینه های تحقیق و توسعه داخلی، نرخ ارز واقعی و شدت 
سرمایه فیزیکی بخش کشاورزی بر عرضه صادرات بخش کشاورزی است؛ درحالی که ضریب 

تخمینی متغیر سرمایه انسانی بر عرضه صادرات کشاورزی منفی و بی معنا است.
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مقدمه

به سبب وابستگی اقتصاد ایران به نفت از یک طرف و نوسانات قیمت نفت در بازارهای جهانی 
و همچنین به واسطه حاکمیت یک بازار انحصار چندجانبه بر آن، بسیاری از ناهنجاری های 
صادرات  بنابراین،  می زند.  لطمه  نفت  بر  متکی  کشورهای  اقتصاد  به  بازار  این  بر  حاکم 
محصوالت  صادرات  میان،  این  در  و  دارد  افتصادی  ثبات  در  به سزایی  اهمیت  غیرنفتی 
به  نسبت  بخش  این  صادرات  و  داشته  غیرنفتی  صادرات  در  قابل توجهی  نقش  کشاورزی 
محصوالت  بازرگانی  بخش  همچنین،  است1.  برخوردار  بیشتری  ثبات  از  دیگر  بخش های 
زیاد  نقدینگی  به  نیاز  نتیجه  در  و  تولید  بودن  فصلی  رقابت،  شرایط  به  توجه  با  کشاورزی 
در ابتدای دوره تولید از چنان حساسیتی در میان کشورهای توسعه یافته برخوردار شده که 
بیشترین حمایت های دولتی در زمینه تأمین سرمایه مورد نیاز را به خود اختصاص داده است. 
در دوره 1392-1350 نیز سهم صادرات محصوالت کشاورزی در صادرات غیرنفتی به طور 
متوسط 33 درصد بوده و سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی از کل تولید ناخالص داخلی 
 در همین دوره به طور متوسط 14/5 درصد است2. جمهوری اسالمی ایران در همین دوره، 
با داشتن 15 محصول باغی مهم دارای مقام جهانی، از نظر تنوع تولید محصوالت باغی، بعد 
 از کشورهای چین و امریکا، مشترکاً با ترکیه رتبه سوم دنیا را کسب کرده است. همچنین،

بر  افزون  دارد.  قرار  جهان  دهم  تا  اول  رتبه های  در  کشاورزی  محصول  ده  صادرات  در 
اصلی  واردات 35 محصول  و  بر صادرات  دنیا  تجارت جهانی محصوالت کشاورزی  آن، 
متکی بوده و از بین کشورهای جهان 64 کشور صادرکننده محصوالت زراعی و 55 کشور 

صادر کننده محصوالت باغی است3. 
جمهوری اسالمی ایران کشوری با مزیت نسبی طبیعی، از جمله اقلیم های آب و هوایی 
دارد  مناسبی  تولید  پایه  منابع  که  است  آبزیان  و  دامی  گیاهی،  متنوع  ژنتیکی  منابع  متنوع، 
)یک سوم مساحت خاک ایران قابل کشاورزی است(4. موارد ذکر شده به عنوان مزیت نسبی 
طبیعی در جهت توسعه صادرات غیرنفتی و پیشروی در مسیر توسعه و تأمین امنیت غذایی 

1. ترکمانی و طرازکار )1387(.
2. همان )1387(.

3. فائو )2015(.
4. )شاه آبادی، 1388(
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مردم و حضور در بازارهای جهانی الزم است، اما کافی نیست. عالوه بر مزیت نسبی طبیعی، 
مؤلفه های  از  استفاده  با  امر جز  این  و  دارد  زیادی  اهمیت  نیز  اکتسابی  نسبی  مزیت  داشتن 
داخلی،  وتوسعه  تحقیق  انباشت  و  تجاری  شرکای  توسعه  و  تحقیق  سرریز  )شامل  دانش 
سرمایه انسانی و آموزش و ترویج( تحقق نمی یابد. گرچه مطالعات متعددی از جمله محمدی 
به   )1391( همکاران  و  )1390(، صفدرحسینی  همکاران  و  مرتضوی   ،)1394( همکاران  و 
بررسی عوامل مختلف مؤثر بر عرضه صادرات محصوالت کشاورزی پرداخته اند اما تاکنون 
در  جامعی  مطالعه  اکتسابی،  نسبی  مزیت های  ایجاد  در  دانش  مؤلفه های  اهمیت  علی رغم 

ایران انجام نشده است. به این منظور، مطالعه حاضر به بررسی دو فرضیه می پردازد:
انباشت تحقیق و توسعه داخلی تأثیر مثبت بر عرضه صادرات بخش کشاورزی ایران  ●

دارد.
بخش  ● صادرات  عرضه  بر  مثبت  تأثیر  خارجی  توسعه  و  تحقیق  سرریز  انباشت 

کشاورزی ایران دارد، 
کالن  سیاستگذاران  برای  مناسب  سیاستی  توصیه های  بتواند   حاضر  پژوهش  است  امید 
ترویج  و  آموزش  خارجی،  و  داخلی  توسعه  و  تحقیق  در  سرمایه گذاری  برای  اقتصادی 
استفاده از فناوری های نوین بخش کشاورزی را در راستای افزایش عرضه صادرات مستمر 
پیشینه  و  نظری  مبانی  مختصر  شرح  به  بحث  ادامه  دهد.  ارائه  کشاورزی،  بخش  باثبات  و 
پژوهش پرداخته و سپس، متغیرهای مدل و ارائه الگوی رگرسیونی ارائه شده و به برآورد 
مدل و تفسیر نتایج پرداخته می شود، و سرانجام در بخش پایانی، نتیجه گیری و پیشنهادهای 

پژوهش ارائه می شود.

1. مبانی نظری 

با استناد بر نظریات رومر1، لوکاس2 و هلپمن و گروسمن3 ایده های جدید و نوآوری، فناوری 
تولید    را بهبود بخشیده و سبب می شود با میزان مشخصی از نهاده ها، سطح تولید بیشتری حاصل 

1. Romer (1986).
2. Lucas (1988).
3. Grossman and Helpman (1991).
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شود1. همچنین با تلفیق این نظریات و نظریه ریکاردو مبنی بر مزیت نسبی در تجارت بین الملل و 
نظریات روابط اقتصاد بین الملل کو و هلپمن2 می توان اذعان کرد قدرت رقابت پذیری و کسب 
مزیت نسبی یک کشور عالوه بر متغیرهای تحقیق و توسعه داخلی و سرمایه انسانی تابع جذب 
سرریز تحقیق و توسعه شرکای تجاری هستند. در اقتصاد دانش محور، قدرت رقابت پذیری در 
گرو تولید کاالهایی با کیفیت باالتر و دارای نوآوری است. نوآوری به سبب تأمین نهاده های 
بهبود عملکرد صادرات  بر  قابل توجهی  تأثیر  فناوری،  و  دانش  بر  مبتنی  تولیدات  برای  الزم 
متکی بر فناوری برتر دارد. آجنر3، مکانیزم تأثیر نوآوری بر عرضه صادرات را این چنین بیان 
می کند: »اختراعات و نوآوری با تغییر میزان کیفیت محصوالت و ظهور محصوالت جدید، بر 

جریان تجارت و میزان سهم بازار، بسیار مؤثر است«. 
واکلین4،  کرد:  اشاره  ذیل  موارد  به  می توان  زمینه  این  در  انجام شده  مطالعات  جمله  از 
کومار و سیدهارتون5، اینتورف و پول مییر6 و هرش و بیجائوی7، که به تجزیه و تحلیل رابطه 
نتیجه گرفتند  ایشان چنین  به طور کلی  پرداخته اند.  و عملکرد عرضه صادراتی  نوآوری  بین 
توضیح  در  مهمی  عامل  توسعه(  و  تحقیق  در  سرمایه گذاری  )مانند  نوآوری  نهاده های  که 

چگونگی عملکرد عرضه صادراتی محسوب می شوند.
با واردات سرمایه و محصوالت دارای  ییلماز8  نظر مودی و  از  تحقیق و توسعه خارجی 
می شود.  جایگزین  انسانی  سرمایه  و  داخلی  فناوری  توسط  و  تحصیل شده  وارداتی  فناوری 
به عبارت دیگر، تحقیق و توسعه داخلی موجب استفاده کارآمدتر منابع داخلی و جذب فناوری 
پیشرفته خارجی می شود. وجود شکاف فناوری و شکاف قدرت رقابت پذیری بین کشورهای 
درحال توسعه و کشورهای توسعه یافته، ضرورت مدیریت جذب و بومی سازی فناوری شرکای 
تجاری از کانال واردات را نشان می دهد. کو و هلپمن )1995( نیز براساس نظریه های اقتصاد 
بین الملل، واردات را به عنوان کانال انتقال فناوری معرفی می کنند. بنابراین، قدرت رقابت پذیری 

1. رومر )1986(.
2. Coe and Helpman (1995)
3. Agner (1997).
4. Wakelin (1998).
5. Kumar and Siddharthan (1994).
6. Enthorf and Pohlmeier (1990).
7. Hirsch and Bijaoui (1985).
8. Mody and Yilmaz (2002).



ناریی مزروه هام درنی بی  یضه  ادررن ب ی هشاورزم رییرت 5

هر کشور وابسته به انباشت سرمایه تحقیق و توسعه داخلی و سرریز انباشت سرمایه تحقیق و 
توسعه شرکای تجاری اش است، زیرا فعالیت های تحقیق و توسعه داخلی موجب تولید کاالها 
با کیفیت باالتر و استفاده مؤثرتر از منابع موجود شده و بدین گونه سطح قدرت  و خدمات 
رقابت پذیری کشور افزایش می یابد. افزون بر این، انتفاع از سرریز تحقیق و توسعه خارجی نیز 
تابع انتخاب صحیح شرکای تجاری و گسترش بازار سرمایه انسانی است که با استفاده کارآمدتر 

از منابع و جذب بیشتر دانش خارجی، می توانند موجب گسترش فعالیت های صادراتی شود9.
از نظر اسچیملن فنین و همکاران10 نیروی انسانی متخصص و دانش مدار جزء دارایی های 
یک سازمان و به عنوان مزیت رقابتی و ارائه دهنده محصوالت و خدمات متفاوت و با کیفیت، 
کاهش دهنده هزینه های تولید، ارتقا دهنده خالقیت و نوآوری و عاملی مهم در کسب قدرت 

رقابت پذیری برای کشورها می باشند.
اینتورف و پول مییر13 و هرش و بیجائوی14 نیز تأثیر   واکلین11، کومار و سیدهارتون12، 
کودها  مکانیکی،  ماشین آالت  در  نوآوری  خلق  را،  کشاورزی  بر  داخلی  توسعه  و  تحقیق 
و سموم شیمیایی و فراوری های بیوشیمیایی می دانند که بهبود این مؤلفه اثر چشمگیری بر 

عرضه صادرات محصوالت کشاورزی دارد.
 تأثیر آموزش و برنامه های ترویجی در کنار متغیرهای سرمایه انسانی و تحقیق و توسعه 
افزایش  بهره وری،  ارتقای  به  انتهای آن  راهی است که  ترویج  و  است. آموزش  قابل توجه 
سطح زندگی روستاییان، بهینه سازی فعالیت های تولیدی، توسعه کشاورزی و توسعه روستایی 
ختم می شود15. آموزش و ترویج کشاورزی با هدف توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
بخش کشاورزی و ارتقای جایگاه کشاورزی در اقتصاد ملی و توسعه روستایی و عشایری 
انجام شده و با اصالح هرم نیروی انسانی شاغل در بخش کشاورزی به بهبود سرمایه انسانی 
به عنوان مؤلفه  مؤثر می تواند به ارتقای کّمی و کیفی عرضه صادرات منجر شود16. همچنین 

9. کو و هلپمن )2009(.
10. Fenin and et. (1994)
11. Wakelin (1998).
12. Kumar and Siddharthan (1994).
13. Enthorf and Pohlmeier (1990).
14. Hirsch and Bijaoui (1985).
5. Agner (1997).

15. کرمی و فنایی )1373(.
16. سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی )1395(.
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و  ماشین آالت کشاورزی  آبیاری،  نوین  روش  های  آوردن  فراهم  با  مؤثر  و  مهم  متغیر  این 
در  رقابت پذیری  قدرت  و  کارایی  بهبود  فنی،  پیشرفت  باعث  محصوالت،  کیفیت  ارتقاء 

کشاورزی می شود )کاندمیر و همکاران1، فیفر و فیلسون، 2 و فیر و همکاران3(. 

1ـ1. تصویر آماری متغیرهای تعیین کننده صادرات بخش کشاورزی
به منظور کسب  عرصه  این  در  فعالیت  تداوم  و  بین المللی  بازارهای  در  برای حضور  تالش 
درآمد و قدرت جهانی، به عنوان کلید حل مسأله و عامل پیشرفت اقتصادی، هدفی ملی برای 
همه کشور های جهان بوده و همواره مورد توجه صاحب نظران سیاست و اقتصاد قرار گرفته 
است. حال با توجه به شرایط اقلیمی و آب و هوایی ایران و داشتن مزیت نسبی طبیعی، باید 
زیرا  داشت،  خاص  توجه  اقتصادی  عمده  بخش های  از  یکی  به عنوان  کشاورزی  بخش  به 
در سال های اخیر این بخش به دلیل داشتن پتانسیل باالی صادرات و نقشی حیاتی در تأمین 
غذای مردم و در عین حال، اتکای این صنعت به منابع و امکانات داخلی، بیشتر مورد توجه 

سیاستگذاران کشور قرار گرفته است. 
لذا، در این قسمت سعی می شود با استفاده از آمار و اطالعات سری زمانی دوره 1350-92، 
تصویری از متغیرهای عرضه صادرات بخش کشاورزی، فعالیت های تحقیق و توسعه داخلی و 
سرریز تحقیق وتوسعه خارجی، سرمایه انسانی و انباشت آموزش و ترویج کشاورزی ارائه شود. 
بوده  دالر  میلیون   232 ،)1350-57( اسالمی  انقالب  از  قبل  دوره  در  عرضه صادرات  میانگین 
قابل تأمل آن که همواره شاهد نوسانات در عرضه صادرات بخش کشاورزی در  است و نکته 
نفتی، موقعیت  جغرافیایی و آب  نوسانات درآمد های  از  متأثر  ایران هستیم که می تواند  اقتصاد 
وهوایی و تغییرات جمعیتی و... ایران باشد. در دوره 67-1357، سال های نخست انقالب اسالمی و 
جنگ تحمیلی، میانگین عرضه صادرات بخش کشاورزی 177 میلیون دالر بوده که بخش عمده 
کاهش در صادرات این بخش ناشی از اشغال بخشی از مناطق حاصلخیز غرب و جنوب غرب 
کشور و تبدیل شدن این مناطق به جبهه جنگ و عدم استفاده از مزیت نسبی طبیعی آن منطقه 
دانست. همچنین، سرمایه انسانی شاغل در این بخش نیز درگیر جنگ بوده و  بخش عمده ای از 

1. Candemir et al (2011).
2. Filson (2004).
3. Fare et al (2008).
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منابع اقتصادی کشور به تأمین هزینه های جنگ تحمیلی اختصاص یافته است که در نتیجه، شاهد 
کاهش سرمایه گذاری در فعالیت های بخش کشاورزی هستیم. در دوره 84-1368 نیز صادرات 
بخش کشاورزی با نوسانات شدید همراه بوده که ناشی از عدم اختصاص بودجه و برنامه ریزی 
منسجم و هدف دار در برنامه های توسعه در زمینه بسط بازار سرمایه انسانی، فعالیت های تحقیق و 
توسعه داخلی و فعالیت های ترویج است. در طول اجرای برنامه های توسعه چهارم و پنجم 1392-

1384 عرضه صادرات بخش کشاورزی، رشد و روند فزاینده ای داشته است. 
کشاورزی  بخش  در  عالی  تحصیالت  دارای  شاغالن  تعداد  با  که  انسانی  سرمایه  درباره 
تعریف می شود، در طول دوره انقالب اسالمی و جنگ تحمیلی )67-1357( تعداد شاغالن 
دارای آموزش عالی بخش کشاورزی کاهش یافته و علت آن را می توان در درگیری کشور 
در جنگ تحمیلی جست وجو کرد؛ اما در تمام برنامه های توسعه، تعداد شاغالن دارای آموزش 
عالی بخش کشاورزی رشد فزاینده ای داشته است که علت آن افزایش قابل توجه دانشجو در 
دانشگاه ها و گسترش تحصیالت تکمیلی، سرمایه گذاری دولت و توجه مطلوب به بخش عرضه 
سرمایه انسانی است. براساس جدول )1(، در دوره )1356-1350( میزان تحقیق و توسعه داخلی 
در بخش کشاورزی با میانگین نرخ رشد 32 درصد،  روندی صعودی داشته است. در این دوره 
قابل توجهی  امکانات  و  بودجه  تخصیص  و  دولت  نفتی  درآمدهای  افزایش  شاهد  همچنین، 
به تحقیق و توسعه داخلی هستیم. در طول دوران انقالب اسالمی و جنگ تحمیلی )1367-

1357(، میانگین نرخ رشد انباشت تحقیق و توسعه داخلی کشاورزی به 15 درصد کاهش یافته 
که دلیلش تخصیص حجم عظیمی از بودجه دولت به هزینه های جنگی، فقدان توجه بخش 
خصوصی به فعالیت های تحقیق و توسعه، تحریم های پی در پی و رکود اقتصادی بوده است. در 
برنامه اول تا سوم توسعه )1378-1368( نیز میانگین نرخ رشد انباشت تحقیق و توسعه داخلی 
در بخش کشاورزی 31/5 درصد است که نسبت به دوران جنگ تحمیلی رشد کرده است. 
همچنین، در دوره )1392-1379( میانگین نرخ رشد انباشت تحقیق و توسعه داخلی کشاورزی 
کاهنده و 22 درصد است. امروزه تمام کشور های توسعه یافته در پی افزایش عملکرد در هکتار 
یا افزایش محصول بدون افزایش سطح زیرکشت هستند، لذا یافتن جایگاه مطلوب در صادرات 
بخش کشاورزی در بازارهای بین المللی جز با گسترش بازار عوامل جدید تولید ممکن نخواهد 
بود. افزون بر این، باید خاطرنشان ساخت بخش اعظم انباشت سرمایه تحقیق و توسعه داخلی 
به دلیل ساختار  ایران دولتی است درحالی که در کشور های توسعه یافته  بخش کشاورزی در 
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انباشت  سالم اقتصادی و عالمت دهی صحیح قیمت عوامل به فعاالن اقتصادی، بخش اعظم 
سرمایه تحقیق و توسعه داخلی به بخش خصوصی تعلق دارد که بازدهی باالتری داشته و این 
از کشاورزی  برای حرکت  بنابراین،  اقتصادی است.  اتخاذ سیاست های صحیح  امر در گرو 
سطحی به کشاورزی عمقی باید با اخذ سیاست های صحیح اقتصادی، بستر های مناسبی جهت 

ایجاد انگیزه در فعاالن اقتصادی در راستای انجام فعالیت های اقتصادی تقاضامحور مهیا شود.
انباشت تحقیق و توسعه شرکای تجاری در بخش  براساس جدول )1(، میانگین سرریز 
کشاورزی در برنامه سوم و چهارم عمرانی )1350 تا 1356( مقدار قابل توجهی بوده است. 
به بیان دیگر، به دلیل افزایش شدید درآمد های نفتی و واردات گسترده نهاده ها و کاالهای 
واسطه ای و سرمایه ای شاهد افزایش انباشت تحقیق و توسعه این بخش هستیم. دوران جنگ 
قابل توجه  کاهش  و  اقتصادی  تحریم های  نفتی،  درآمد های  شدید  نوسانات  با  نیز  تحمیلی 

میزان واردات و انباشت تحقیق و توسعه خارجی بخش کشاورزی همراه بوده است.

 جدول 1ـ میانگین رشد عوامل مؤثر بر صادرات بخش کشاورزی 
در دوره 1350-1392

 میانگین تعداد
 شاغالن دارای

 آموزش عالی بخش
کشاورزی

(به هزار نفر)

 میانگین دوره
 انباشت آموزش

 و ترویج
کشاورزی

(میلیون دالر)

 میانگین انباشت
 تحقیق و توسعه
 خارجی بخش

کشاورزی
(میلیون دالر)

 میانگین نرخ رشد
 انباشت هزینه

 تحقیق و توسعه
 داخلی
(درصد)

 میانگین عرضه
صادرات

میلیون دالر

دوره

223 304 453 32 232 1350-1356
76 312 469 15 177 1357-1367

134 299 282 30 147 1368-1372
236 284 294 33 179 1374-1378
243 294 402 21 144 1379-1383
381 307 610 21 195 1384-1388
462 332 922 24 272 1389-1392
مأخذ:  حساب های ملی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، سالنامه آماری صادرات، گمرک جمهوری اسالمی ایران.

سالنامه آماری واردات، گمرک جمهوری اسالمی ایران و یافته های تحقیق.

سهم واردات کاال و نهاده های واسطه ای و سرمایه ای بخش کشاورزی جمهوری اسالمی 
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ایران از کشورهای عضو گروه G7 که به عنوان شرکای تجاری توسعه یافته شناخته می شوند، 
طی دوره مورد بررسی به شرح جدول )2( است.

 جدول 2ـ سهم واردات بخش کشاورزي اقتصاد ایران 
از هریک از کشورهاي گروه هفت )درصد(

رشد واردات کشاورزي 
دورهآمریکاژاپنآلمانفرانسهایتالیاانگلیسکانادااز گروه هفت

-11/911/2912/792/659/0423/5414/9435/751350 - 1353

939/783/019/854/757/7115/3316/7442/611354 - 1356

9/015/6212/167/545/4535/5224/519/211357 - 1367

109/7415/656/588/399/064112/786/541368 -1372

-8/6327/539/568/0116/7124/277/786/131374 -1378

55/9817/6112/3911/319/1528/668/642/261379 -1383

47/264/2314/457/2636/4225/7610/81/091384 -1390

136/9610/5810/967/2311/5829/1315/5214/991350 -1390

463/932/1511/323/78/3719/4315/8439/181350 -1356

24/213/4910/848/4512/6832/4815/416/651357 -1390

مأخذ: ـ سالنامه آماري واردات، گمرک جمهوري اسالمي ایران.
         ـ حساب هاي ملي، بانک مرکزي جمهوري اسالمي ایران 

         ـ یافته هاي تحقیق.

2. پیشینه پژوهش

آالرکن و سانچز1 با ارائه تحقیقی به نام »آیا رابطه ای مؤثر و مثبت بین نوآوری و صادرات 
در  اسپانیا  غذایی  شرکت   783 و  کشاورزی  مرکز   165 موردی  مطالعه  به  دارد؟«  وجود 
وجود   صادرات  و  نوآوری  بین  مثبتی  رابطه  دادند  نشان  و  پرداخته   2006-2011 سال های 
دارد. همچنین، به اعتقاد ایشان، در شرکت های غذایی، سرمایه اولیه و اندازه شرکت عوامل 

مؤثری بر نحوه تأثیر نوآوری بر صادرات است.

1. Alarcon and Sanchez (2016).
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نوآوری و صادرات بخش کشاورزی  بین  ارتباط  بررسی  به  آالرکن و سانچز )2014( 
قدرت  در  کلیدی  نقشی  نوآوری  دادند  نشان  و  پرداخته    2003-2010 دوره  در  اسپانیا  در 
در  نوآوری  ایشان،  اعتقاد  به  همچنین،  دارد.  بین المللی  تجاری  فعالیت های  رقابت پذیری 

تولید از نوآوری در محصول اثر بیشتری بر صادرات بخش کشاورزی دارد.
کوگا چی و جولی1 به بررسی تأثیر سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه و سرمایه انسانی 
بر کاالهای صادراتی بخش کشاورزی امریکا )ذرت، پنبه، گندم و سویا(، طی بازه زمانی 
2006-1971 می پردازند و براساس نتایج مطالعه بیان می دارند: هزینه تحقیق و توسعه داخلی 
اثر  انسانی  سرمایه  اما  دارد،  مذکور  محصوالت  صادرات  با  معناداری  و  مثبت  رابطه ای 

قابل توجه و معناداری بر صادرات این محصوالت ندارد.
و صادرات  بهره وری  بر  انسانی  سرمایه  و  فناوری  انتقال  اثر  بررسی  به  نیز  بالهاج2  نادیا 
فناوری  و  انسانی  سرمایه  که  می گیرد  نتیجه  چنین  و  پرداخته  مدیترانه  منطقه  کشاورزی 
وارداتی، نقش مثبت و مهمی در ایجاد روش های نوین افزایش بهره وری و بهبود صادرات 

بخش کشاورزی در این منطقه دارند.
تأثیر فعالیت های تحقیق و توسعه بر رشد ارزش افزوده و  به بررسی  فیری و همکاران3 
براساس  می پردازند.   1990 تا   1910 سال های  در  امریکا  کشاورزی  محصوالت  صادرات 
نتایج مطالعه ایشان، رشد ارزش افزوده و صادرات بخش کشاورزی امریکا رابطه ای مثبت 

و معناداری با مخارج تحقیق و توسعه در دوره مورد بررسی با وقفه چهار تا ده ساله دارد. 
گوتیرز و گوتیرز4 با استفاده از داده های پانل برای 47 کشور انتخابی در دوره 1992-

بخش کشاورزی  و صادرات  بهره وری  بر  را  توسعه خارجی  و  تحقیق  تأثیر سرریز   ،1970
بررسی می کند. براساس نتایج این تحقیق، مخارج تحقیق و توسعه داخلی و خارجی بخش 
بهره وری کل عوامل و صادرات بخش کشاورزی  بر  معناداری  مثبت و  تأثیری  کشاورزی 

کشورهای مورد مطالعه دارد. 
غزالیان و فورتان5 با استفاده از مدل جاذبه به بررسی اثر نوآوری بر صادرات محصوالت 

1. Kagochi and Jolly (2010).
2. N. Belhaj Hassin (2008).
3. Fare et al (2008).
4. Gutierrez and Gutierrez (2007).
5. Ghazalian and Furtan (2007).
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مطالعه شان  نتایج  و  پرداخته  در دوره 1990-2003   OECD کشاورزی درکشورهای عضو 
بیانگر اثر مثبت و معنادار تحقیق و توسعه بر صادرات محصوالت کشاورزی است.

گراسجو )2005( نیز به بررسی تأثیر سرمایه انسانی و تحقیق و توسعه بر صادرات سوئد 
در دوره 1999-1997 می پردازد و نشان می دهد سرمایه انسانی مهم ترین عامل تعیین کننده 

صادرات بنگاه های سوئد است.
لئون و همکارانش )2000( با استفاده از داده های ترکیبی 21 کشور عضو OECD در دوره 
1990-1971، به بررسی اثر تحقیق و توسعه شرکای تجاری بر صادرات پرداخته که براساس 

آن، سرریز تحقیق و توسعه می تواند قدرت رقابت پذیری شرکای تجاری را افزایش دهد.
بخش کشاورزی  تعیین کننده صادرات  عوامل  درباره  متعددی  مطالعات  تاکنون  گرچه 
اثر مؤلفه های دانش بر صادرات کشاورزی  بر  اما مطالعات مذکور  انجام شده است،  ایران 

ایران متمرکز نبوده است. بنابراین، در ادامه به برخی مطالعات داخلی اشاره می شود.
ناخالص داخلی و  بر تولید  اثر نرخ ارز مؤثر واقعی  به بررسی  قاسمی و همکاران )1391( 
صادرات محصوالت کشاورزی پرداخته و بیان می دارند نرخ ارز مؤثر واقعی، حجم پول، مخارج 

دولت و تولید ناخالص داخلی اثر مثبت و معناداری بر صادرات محصوالت کشاورزی دارند. 
ترکمـانی و طرازکـار )1384( اثـر کوتاه مدت و بلندمدت نرخ ارز را بر قیمت صادراتی 
بلندمدت  و  کوتاه مدت  در  ارز  نرخ  تغییرات  معتقدند  ایشان  کردند.  بررسی  ایران  پسته 
مهم ترین عامـل مؤثر بر قیمت صادراتی پسته ایران است. افزون برآن، قیمت صادراتی پسته 

تحت تأثیر مقدار صادرات این محصول نیز قرار دارد. 
در  ارگانیک  کشاورزی  توسعه  در  ترویج  تأثیر  بررسی  به   )1389( همکاران  و  نوروزی 
روستاهای کشور پرداخته و براساس نتایج آن، اگر ترویج و آموزش به روستائیان بر سه رکن 
آموزش مداوم، انگیزش خودیاری، و گسترش مشارکت روستائیان در راستای توسعه پایدار 
منابع انسانی مبتنی باشد، باعث افزایش کّمی و کیفی تولیدات و صادرات کشاورزی می شود. 

3. روش شناسی

ارائه  ایران  کشاورزی  بخش  صادرات  عرضه  معادله  و  کلی  فرم  ابتدا  حاضر،  مطالعه  در 
شده و سپس، به معرفی مؤلفه های دانش و سایر عوامل تعیین کننده صادرات کشاورزی و 

سازوکارهای اثرگذاری آن ها می پردازیم. 



پژوهشنامه بازرگانی، شماره 84، پاییز 1396 12 

مدل  ارائه  و  علمی  پژوهش های  بین  تنگاتنگ  ارتباط  موضوع که یک  این  به  توجه  با 
وجود دارد، لذا تالش می شود تا الگوی اقتصادی در مورد عرضه صادرات بخش کشاورزی 
و  تحقیق  انباشت  اثرات  ارزیابی  برای  مناسبی  چارچوب  تا  شود  طراحی  گونه ای  به  ایران 
توسعه داخلی، سرریز انباشت تحقیق و توسعه خارجی، سرمایه انسانی، انباشت هزینه آموزش 

و ترویج و نرخ ارز واقعی بر عرضه صادرات بخش کشاورزی باشد. 
تابع  ساده  و  کلی  فرم  به صورت  عرضه صادرات  تعیین  کننده های  معرفی  به   )1( معادله 

عرضه صادرات بخش کشاورزی می پردازد:

 )1

که در آن، St بیانگر انباشت تحقیق و توسعه خارجی، Sd انباشت تحقیق و توسعه داخلی، 
انباشت سرمایه در ترویج و   SE  ،انسانی H سرمایه  EX عرضه صادرات بخش کشاورزی، 
آموزش بخش کشاورزی، K/L نسبت سرمایه فیزیکی به نیروی کار و RE نرخ ارز واقعی 

هستند. 
برای رعایت روند یکنواخت داده های مدل از فرم لگاریتمی استفاده شده است:

 )2

در ادامه با الهام از مبانی نظری و مطالعات تجربی به سازوکار اثرگذاری متغیرهای مستقل بر 
عرضه صادرات بخش کشاورزی پرداخته می شود:

کومار   ،)1998( واکلین  تجربی  مطالعات   :)Sd(داخلی توسعه  و  تحقیق  سرمایه  انباشت 

الستون   ،)1985( بیجائوی  و  و هرش   )1990( مییر  پول  و  اینتورف   ،)1994( سیدهارتون  و 
و همکاران )1999(، نوآوری را عاملی مهم در توضیح چگونگی عملکرد عرضه صادرات 
می دانند و افزایش عرضه صادرات را در گرو انباشت تحقیق و توسعه داخلی و سرمایه گذاری 
در این بخش می دانند؛ زیرا سرمایه گذاری در فعالیت های تحقیق و توسعه داخلی در بخش 
به  را  محصوالت  کیفی  برتری  و  کشاورزی  نوین  ابزارآالت  و  روش ها  ابداع  کشاورزی، 
دنبال دارد. به بیان دیگر، تحقیق و توسعه داخلی به ارتقای نوآوری منجر می شود و تا زمانی 
حرفه ای  مهارت های  سطح  افزایش  و  دانش  علوم،  از  استفاده  آموزش های  و  نوآوری  که 
قدرت  و  می ماند  باقی  نازل  سطح  در  سرمایه  و  کار  نیروی  کارایی  و  بازدهی  نیابد،  ارتقا 
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رقابت پذیری کاهش می یابد. بنابراین، نوآوری با تأمین نهاده های الزم برای تولیدات مبتنی 
به عنوان عامل اصلی در کسب قدرت  ایجاد تنوع و تفاوت تولیدات  فناوری و  بر دانش و 

رقابت پذیری در توسعه عرضه صادرات مؤثر است.
انباشت تحقیق و توسعه داخلی با استفاده از روش پیشنهاد شده توسط گریلیچیز1 و کو 

و هلپمن2 به صورت زیر محاسبه شده است: 

 )3

و انباشت اولیه R&D داخلی در اولین سال دوره مورد مطالعه، بر طبق فرمول )4( محاسبه 
شده است:

 )4

R&Dit هزینه تحقیق   ،t i در دوره  انباشت تحقیق وتوسعه داخلی کشور  d
itS درحالی که

وتوسعه کشور i در دوره t و g میانگین لگاریتمی رشد هزینه R&D در دوره مورد مطالعه 
است و با توجه به مقاله کو و همکاران )δ ،)1997 نرخ تنزیل برای کشورهای توسعه یافته 
گروه G7 و جمهوری اسالمی ایران معادل پنج درصد در نظر گرفته شده است. مأخذ آماری 
جمهوری  گمرک  واردات،  آماری  داخلی،  سالنامه  توسعه  و  تحقیق  هزینه های  به  مربوط 
اسالمی ایران و  حساب های ملی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و محاسبات تحقیق 

است. 
: براساس نظریه های مودی و ییلماز )2002(،  )( fS انباشت سرمایه تحقیق و توسعه خارجی

کراگمن )1979 و 1986(، هلپمن و گروسمن )1991( و گوتیرز و گوتیرز )2007(، تنها راه 
ممکن برای کاهش هزینه ها و ریسک ناشی از عوامل طبیعی در بخش کشاورزی و دستیابی 
از  خارجی  فناوری  ورود  بخش،  این  توسعه  مسیر  و  زمان  کردن  کوتاه  و  برتر  فناوری  به 
از سرریز  استفاده  و  تولیدی  نهاده های  و  واسطه ای  و  واردات محصوالت سرمایه ای  کانال 
انباشت سرمایه تحقیق و توسعه شرکای تجاری و سپس، تحقق مراحل انتقال سرریز تحقیق و 
توسعه در بخش مورد نظر )شامل انطباق، جذب، کاربرد، توسعه و اشاعه( است. کشورهای 

1. Griliches (1988).
2. Coe and Helpman (1995).
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درحال توسعه از جمله ایران، شکاف فناوری قابل توجه ای با کشورهای توسعه یافته دارند، لذا 
می توان از کانال واردات نهاده های تولید و کاالهای واسطه ای و سرمایه ای اقدام به سرریز 
شکاف  حذف  راستای  در  توسعه یافته  تجاری  شرکای  توسعه  و  تحقیق  فناوری  جذب  و 
سرمایه  انباشت  بنابراین،  کرد.  صادرات  توسعه  و  رقابت پذیری  قدرت  افزایش  و  فناوری 
ـ  ارائه شده کو  فرمول های  از  استفاده  با  را می توان  توسعه شرکای تجاری کشور  و  تحقیق 

هلپمن)1995( و لیچتنبرگ و پوتری)1998( محاسبه کرد:

 )5

 )6

Mij= جریان واردات بخش کشاورزی ایران )i( از هریک از شرکای تجاری توسعه یافته 

)j( گروه هفت
= انباشت سرمایه تحقیق و توسعه داخلی بخش کشاورزی هریک از شرکای تجاری  d

jS
گروه هفت

VAj= ارزش افزوده بخش کشاورزی هر یک از شرکای تجاری توسعه یافته گروه هفت 

=∑ است.
ji

iji mm
,

Mi=کل واردات بخش کشاورزی از شرکای تجاری گروه هفت و 

مأخذ آماری مربوط به هزینه های تحقیق و توسعه خارجی، واردات نهاده ها و کاالهای 
آماری  سالنامه  از   G7 عضو  کشورهای  از  ایران  کشاورزی  بخش  سرمایه ای  و  واسطه ای 

گمرک جمهوری اسالمی ایران و پایگاه آماری WDI و محاسبات تحقیق است.
سرمایه انسانی)H(: براساس مطالعات کوهن ولوینسال )1989(، اسچیملن فنین و همکاران 

دسترسی  فناوری  و  انسانی  سرمایه  به  کاال  مراحل چرخه  تمام  در  که  کشورهایی   )1994(
دارند از مزیت رقابتی برخوردارند. متغیر سرمایه انسانی در کنار متغیر تحقیق و توسعه داخلی 
دارای  از محصوالت  می تواند  است که  تجاری  توسعه شرکای  و  تحقیق  انباشت  و سرریز 
نوآوری به صورت کارا در هر بخش اقتصادی استفاده کند. به عقیده لو و همکاران1، وقتی 
از  باشد، می تواند  انسانی( داشته  برای یادگیری و آموزش )سرمایه  اقتصادی ظرفیت کافی 

1. Lue et al. (2008).
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دانش خارجی در مسیر رشد و بهبود کارایی و قدرت رقابت پذیری استفاده کند. براساس 
را  انسانی(  )سرمایه  آموزش  و  یادگیری  ظرفیت های  که  کشورهایی  انجام شده،  تحقیقات 
بهره مند  بین المللی  توسعه  و  تحقیق  سرریزهای  از  کشورها  دیگر  از  بیش  داده اند،  توسعه 
و  جذب  برای  الزم  بسترهای  باشد،  بیشتر  آموزش  و  تخصص  هرقدر  همچنین،  می شوند. 
استفاده از فناوری وارداتی )و یا مهندسی مجدد( و در پی آن، بهبود عملکرد در هکتار و 

کیفیت بهتر محصوالت کشاورزی نیز بیشتر خواهد شد1. 
 بهبود کیفیت سرمایه انسانی باعث کاهش هزینه های تولید می شود و هزینه نهایی تولید 
را کاهش داده و باعث می شود بنگاه ها محصوالت بهتر، با کیفیت باالتر و قیمت پایین تر ارائه 
دهند که این دستاورد از مهم ترین مؤلفه های کسب قدرت رقابت پذیری در عرصه بازارهای 
متغیر  به عنوان  کشاورزی،  بخش  شاغل  و  تحصیل کرده  افراد  تعداد  بنابراین،  است2.  جهانی 
سرمایه انسانی در نظر گرفته شده است. با این حال، هلپمن، گروسمن و دیگر مطالعات تجربی 
انجام شده نرخ ثبت نام دبیرستانی را به عنوان متغیر جانشین سرمایه انسانی در نظر می گیرند و در 
کشورهای توسعه یافته قریب به اتفاق افرادی که وارد دبیرستان می شوند در نهایت به دانشگاه 
رفته و سپس وارد بازار کار می شوند. بنابراین، در نظرگرفتن نرخ ثبت نام دبیرستان به عنوان متغیر 
مناسبی جهت در نظر گرفتن سرمایه انسانی است اما چون در ایران بیشتر افرادی که به دبیرستان 
و دانشگاه وارد می شوند، به چرخه تولید راه نمی یابند، آموزش دبیرستانی و دانشگاهی ایران 
همانند کشورهای توسعه یافته نمی تواند زمینه مناسبی برای جذب و پویایی تحقیق و توسعه 
بین المللی باشد. بنابراین، تعداد شاغالن با تحصیالت عالی بخش کشاورزی را به عنوان جانشین 
سرمایه انسانی در نظر گرفته ایم. مأخذ آماری متغیر سرمایه انسانی بخش کشاورزی و تعداد 
شاغالن دارای تحصیالت عالی در این بخش از آمارهای منتشره سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

کشور و مرکز آمار ایران است.
چون  افرادی  مطالعات  براساس   :(SEt) کشاورزی  آموزش  و  ترویج  سرمایه  انباشت 

با  ترویج   ،)2008( و همکاران  فیر  و   )2004( فیلسون  و  فیفر   ،)2011( و همکاران  کاندمیر 
بهبود کارایی و قدرت رقابت پذیری در کشاورزی تأثیر مثبتی بر صادرات بخش کشاورزی 
دارد. ترویج کشاورزی و روستایی فرآیندی حاصل از واکنش هایی میان فناوری، آموزش 

1. شاه آبادی )1380(.
2. کلین )2006(.
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ترویجی، نهاده ها، افراد ذی نفع و روش های ارتباطی است که از میان آن ها، عوامل فناوری، 
نیز  ارتباطی  روش های  و  ترویجی  آموزش  و  ضروری اند  کاماًل  ذی نفع  افراد  و  نهاده ها 
کشاورزی  آموزش  و  ترویج  انباشت  محاسبه  جهت  می روند1.  به کار  کاتالیزور  به صورت 
ابتدا هزینه آموزش و ترویج از قوانین بودجه استخراج شده و به پیروی از مطالعات گریلیچز 
محاسبه  به  اقدام  داخلی  توسعه  و  تحقیق  انباشت  همانند   )1995( هلپمن  و  کو  و   )1998(
به  دوره  انتهای  رشد  نرخ  متوسط  است.  آموزش کشاورزی شده  و  ترویج  انباشت سرمایه 

ابتدای دوره از فرمول)7( محاسبه شد:

 )7

دراین فرمول، g متوسط نرخ رشد انتهای دوره به ابتدای دوره، Em هزینه ترویج به قیمت 
ثابت سال آخر، E1 هزینه ترویج به قیمت ثابت سال اول و n، 15 سال نخست است، سایر 

محاسبات نیز همانند انباشت تحقیق و توسعه داخلی است.
مأخذ آماری آموزش و ترویج از آمارهای موجود در قوانین بودجه سنواتی و انباشت 

آموزش و ترویج از طریق محاسبات تحقیق تهیه شده است. 
و  ترکمان   ،)2010( ایدساردی  چون  مطالعاتی  زمینه  این  در   :)RE( واقعی  ارز  نرخ 

طرازکار )1384( و قاسمی و همکاران )1391( به بررسی تأثیر نرخ ارز واقعی بر صادرات 
بخش کشاورزی می پردازند. نرخ ارز بازتاب دهنده  وضعیت اقتصادی یک کشور در مقایسه 
با شرایط اقتصادی سایر کشورها است و سیاست های نرخ ارز تأثیر بسزایی بر متغیرهای کالن 
و بخش های مختلف اقتصاد خواهد داشت. به طورکلی انتظار می رود افزایش نرخ واقعی ارز 
سبب ارزان  شدن مصرف تولیدات داخلی کشور نسبت به تولیدات شرکای تجاری و در پی 
آن، افزایش صادرات شود. آمار نرخ ارز رسمی از آمارهای موجود در پایگاه بانک مرکزی 

و نرخ ارز واقعی براساس فرمول )8( با محاسبات تحقیق تهیه شده است. 

 )8

پول  به  خارجی  پول  واحد  یک  ارزش  یا  ارز  نرخ   e خارجی،  قیمت های  شاخص   Pf که 
داخلی و P شاخص قیمت های داخلی است.

1. حسینی نیا )1378(.
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طول  در  فیزیکی،  سرمایه  شدت  افزایش   :)K/L(کار نیروی  به  فیزیکی  سرمایه  نسبت 
با تبلور فناوری های نو در  زمان می تواند بهره وری و بازدهی نیروی کار را افزایش دهد و 
صادرات  توسعه  نهایت  در  و  رقابت پذیری  قدرت  و  تولید  افزایش  به  جدید،  سرمایه های 
منجر گردد. مأخذ آماری نسبت سرمایه فیزیکی به نیروی کار از آمارهای موجود در بانک 

مرکزی، مرکز آمار و محاسبات تحقیق تهیه شده است.

4. برآورد مدل و تجزیه و تحلیل نتایج

پیش از تخمین الگو باید پایایی متغیرهای مورد نظر در مدل، آزموده شود که در این مطالعه 
برای بررسی پایایی داده های سری زمانی از آزمون ریشه  واحد دیکی فولر)ADF( استفاده 
شده است؛ زیرا اگر متغیرها پایا نباشد، به بروز مشکل رگرسیون کاذب ختم شده و ممکن 
برآوردهای  به  نیز  رگرسیونی  تخمین  و  نبوده  مناسب  اقتصادسنجی  تکنیک  فرآیند  است 
تورش دار و گمراه کننده منجر شود1. از این رو، ابتدا پایایی متغیرهای مورد نظر آزمون شده 

و سپس، به برآورد مدل پرداخته می شود. 

 جدول 3ـ نتایج بررسی پایایی متغیرها در سطح با استفاده 
)ADF( از آزمون دیکی فولر تعمیم یافته

وضعیت پایایی
مقادیر بحرانی در سطوح اطمینان مختلف

آماره دیکی- فولر متغیر
1 درصد 5 درصد 10 درصد

نامانا -3/6 -2/93 -2/6 -2/83 LEX

نامانا -4/2 -3/52 -3/19 -2/32 LRE

مانا -4/2 -3/52 -3/19 -2/4 LSd

نامانا -4/21 -3/52 -3/19 -2/54 LSF

نامانا -4/2 -3/52 -3/19 -2/6 LH

نامانا -4/21 -3/53 -3/19 -0/3 LSE

نامانا -4/2 -3/52 -3/19 -0/23 L(K/L)

مأخذ:محاسبات تحقیق.

1. R. F. Engle & C. Granger (1987).
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 جدول 4ـ نتایج بررسی پایایی متغیرها در تفاضل مرتبه اول با استفاده 
)ADF( از آزمون

وضعیت پایایی
 مقادیر بحرانی 

در سطوح اطمینان مختلف آماره دیکی- فولر متغیر
1 درصد 5 درصد 10 درصد

مانا -4/21 -3/52 -3/19 -8/47 DLEX

مانا -4/21 -3/53 -3/19 -6/05 DLRE

مانا -4/21 -3/53 -3/19 -6/04 DLSd

مانا -4/21 -3/53 -3/19 -4/9 DLSf

مانا -4/21 -3/53 -3/19 -6/51 DLH

مانا -4/21 -3/52 -3/19 -4/28 DLSE

مانا -4/21 -3/52 -3/19 -6/65 DL(K/L)

مأخذ: محاسبات محقق.

مرتبه  یک  با  متغیرها  تمام  که  است  آن  از  حاکی  متغیرها  ایستایی  از  حاصل  نتایج 
همجمعی  آزمون  از  مدل،  همجمعی  بررسی  برای  بنابراین،  شده اند.  ایستا  تفاضل گیری 
آماره  کمیّت های  از  همجمعی  بردارهای  تعداد  تعیین  برای  و  جوسیلیوس1  ـ  جوهانسون 
آزمون،  دو  هر  در  فرض صفر  است.  شده  استفاده  ویژه3  مقادیر  و حداکثر  تریس2  آزمون 
نتایج این آزمون در جدول )5( گزارش شده که بر مبنای هر  عدم وجود همجمعی است. 
دو آماره، وجود یک بردار همجمعی در سطح احتمال 5 درصد تأیید شده است. از این رو، 

فرض صفر مبنی بر عدم همجمعی رد می شود. 
بودن جمالت  نرمال  همسانی،  واریانس  نظر  از  الگو  تشخیص صحت  آزمون  ادامه  در 
پسماند، فرم تبعی مدل و همبستگی سریالی آزمون شده است. نتایج مربوط به آزمون های 

تشخیص در جدول)6( آمده است.

1. Johansen Cointegration Test.
2. Trace.
3. Maximum Eigenvalue.
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) maxλ ( و حداکثر مقادیر ویژه) traceλ جدول 5ـ آزمون ماتریس اثر)

آماره آزمونفرضیه مقابلفرضیه صفرآزمونمتغیر
 مقدار بحرانی 

در سطح 95 درصد
احتمال

EX

Trace

0=r1≥r276/86179/50/0000

1=r2≥r192/5143/660/0000

2=r3≥r138/79111/780/0003

3=r4≥r99/383/930/0025

maxλ

0=r1≥r84/3654/960/0000

1=r2≥r53/748/870/0144

2=r3≥r39/4842/770/1101

3=r4≥r32/5836/630/1378

مأخذ: محاسبات محقق.

جدول 6ـ نتایج آزمون های تشخیص

فروض کالسیک
آزمون مورد 

استفاده
نتیجهمقدار آماره

فرض نرمال بودن 
آزمون نرمالیتیجمالت اختالل

F: 6/1
JB: 44/0

به سه دلیل توزیع پسماند نرمال است: 1- قدر مطلق 
چولگی بین 0/1 و 0/5 است، 2- آماره JB که توزیع 
چی دو آن از چی دو جدول در سطح 5% کوچک تر 

است 3- احتمال نرمال بودن بزرگ تر از 5% است.
فرض وجود 

واریانس ناهمسانی 
بین جمالت اختالل

آزمون واریانس 
ناهمسانی

وایت

F: 02/1
Prob: 43/0

 H0 فرضیه  قبول  نشان دهنده  وایت  آزمون  نتایج 
پسماند  جمالت  بین  واریانس  همسانی  بر  مبنی 

است.

فرض صحت فرم 
تبعی مدل

آزمون رمزی 
RESET

F: 87/2
Prob: 051/0

با توجه به آماره F و ارزش احتمال، فرض مبنی بر 
درست بودن فرم تابع تخمین زده شده را نمی توان 

رد کرد.

فرض وجود 
خودهمبستگی بین 

جمالت اخالل

آزمون همبستگی 
بریوش گادفری

Prob: 51/2
D.W: 

1229/0

نتایج آزمون بریوش- گادفری1 نشان دهنده قبول 
فرضیه H0 مبنی بر عدم وجود خود همبستگی 

بین جمالت پسماند است، لذا خودهمبستگی بین 
جمالت وجود ندارد.

مأخذ: محاسبات محقق.

1. Brvsh- Godfrey
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بعد از آزمون های تشخیص برای برآورد صحیح مدل، به تخمین مدل و تجزیه و تحلیل 
نتایج می پردازیم: 

براساس نتایج حاصل از تخمین )جدول 7( می توان گفت: انباشت تحقیق و توسعه داخلی 
رابطه مثبت و معناداری با صادرات محصوالت بخش کشاورزی دارد، درواقع سرمایه گذاری 
و  علمی  توانمندی های  از  بهینه  استفاده  و  ایران  در  کشاورزی  تحقیقات  بخش  در  دولتی 
تخصصی محققان داخلی توانسته است از کانال بیوتکنولوژی با تولید محصوالت کشاورزی 
کشاورزی  بخش  محصوالت  صادرات  بر  معناداری  و  مثبت  اثری  ژنتیکی  اصالح شده 
ارزیابی  را  رابطه  این  نیز   )2007( فورتان  و  غزالیان   ،)2010( جولی  و  چی  کوگا  بگذارد. 
محصوالت  صادرات  بر  معناداری  و  مثبت  تأثیر  داخلی  توسعه  و  تحقیق  معتقدند  و  کرده 

بخش کشاورزی دارد. 
همچنین، براساس جدول )7( سرریز انباشت تحقیق و توسعه شرکای تجاری نیز اثر مثبت 
این، محور جذب تحقیق و  بر  افزون  و معناداری بر صادرات محصوالت کشاورزی دارد. 
توسعه خارجی، از کانال واردات کاالهای سرمایه ای و واسطه ای و ماشین آالت کشاورزی 
از شرکای توسعه یافته گروه هفت است و از دیگر سو، مراکز تحقیقاتی کشور با مهندسی 
راستای  در  را  وارداتی  در محصوالت  نهفته  نوآوری  فناوری،  دارای  بر کاالهای  معکوس 
تولید داخلی جذب می کنند. نتایج مطالعات گوتیرز و گوتیرز )2007( و لئون و همکارانش 
بر  تجاری  شرکای  توسعه  و  تحقیق  انباشت  سرریز  بین  مثبت  ارتباط  بیانگر  نیز   )2000(

صادرات بخش کشاورزی است. 
براساس جدول )7(، سرمایه انسانی اثر مثبت و بی معنایی بر صادرات محصوالت بخش 
 )2005( گراسجو  و   )2008( بالهاج  نادیا  مطالعات  برعکس  نتیجه   این  که  دارد  کشاورزی 
مبنی بر تأثیر مثبت و معنادار بر صادرات کشاورزی است؛ علت این ارتباط بی معنا را می توان 
ایران وجود  انسانی در  تقاضای سرمایه  بازار عرضه و  در مشکالت متعددی جست که در 
قیمت  همان  یا  واقعی  سود  نرخ  گفت  می توان  مرکزی  بانک  آمارهای  به  استناد  با  دارد. 
مسأله  این  است؛  پایین  بسیار  انسانی تحصیل کرده  نیروی  به دستمزد  نسبت  ایران  سرمایه در 
بازار  در  تقاضا  از  و  داده  سوق  سرمایه بر  فعالیت های  سمت  به  را  کشاورزی  بخش  فعاالن 
مورد  مهارت های  آموزش   نارسایی های  وجود  سو،  دیگر  از  است.  کاسته  انسانی  سرمایه 
عرضه شده  انسانی  سرمایه  کارایی  از  عالی،  مراکز  توسط  کشاورزی  بخش  کار  بازار  نیاز 
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می کاهد. بنابر دالیل مزبور، سمت عرضه و تقاضا بازار سرمایه انسانی به علت سیاست های 
کالن اقتصادی ناصحیح مختل شده و این اختالل به فقدان اثرگذاری معنادار سرمایه انسانی 

بر صادرات کشاورزی ختم شده است.
همچنین، براساس جدول )7( ضریب تخمینی متغیر انباشت هزینه ترویج و آموزش مثبت 
و معنادار است و دلیل آن  را می توان در آموزش های ترویجی جست. درواقع، آموزش های 
و  سموم  جدیدترین  از  روستاییان  اطالعات  ارتقای  هدف  با  روستاها  سطح  در  ترویجی 
از  بهره برداری کاراتر  فناوری، شیوه های جدید و مؤثرتر آبیاری و  پیشرفت های  آفت زداها، 
فعالیت های  از  به تحول بخش کشاورزی  انجام می شود که کمکی شایان  زمین های زراعی 
سطحی به عمقی محسوب شود. درضمن، مطالعه نوروزی و همکاران )1389( نیز نشانگر تأثیر 
مثبت آموزش و ترویج بر صادرات کشاورزی در ایران است. همچنین، تأثیر مثبت و معنادار 
با  بر صادرات کشاورزی )جدول 6(،  نیروی کار )شدت سرمایه(  بر  فیزیکی  نسبت سرمایه 
استناد به مطالب فوق، به دلیل پایین بودن قیمت سرمایه فیزیکی نسبت به قیمت نیروی کار 

ماهر است. 
با توجه به جدول )7(، متغیر نرخ ارز واقعی اثر مثبت و معناداری بر صادرات محصوالت 
به  صادرکننده  درآمد  افزایش  به  واقعی  ارز  نرخ  رشد  واقع،  در  و  دارد  کشاورزی  بخش 
برای  این،  بر  افزون  می دهد.  افزایش  را  انگیزه صادرات  امر  این  و  شده  منجر  داخلی  پول 
ایدساردی  مطالعات  نتایج  شد.  خواهد  داخلی  فروش  از  سودآورتر  صادرات  تولیدکننده، 
بر  واقعی  ارز  نرخ  معنادار  و  مثبت  اثر  بیانگر  نیز   )1391( همکارانش  و  قاسمی  و   )2010(

صادرات بخش کشاورزی است.
مدل  به   )1368-1361( تحمیلی  جنگ  سال های  به  مربوط  موهومی  متغیر  ادامه،  در 
صادرات  بر  معناداری  و  منفی  اثر  که  می شود  مشاهده   )7( جدول  براساس  و  شده  وارد 
محصوالت بخش کشاورزی دارد که علت آن را می توان درگیری مناطق حاصلخیز غرب 
امنیت کشور دانست  تأمین  به جنگ و  امکانات  و جنوب غرب کشور، تخصیص منابع و 
منجر  تولید و صادرات محصوالت بخش کشاورزی  به کاهش  این عوامل  که درنهایت، 

شده است.
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جدول 7ـ نتایج تخمین معادله صادرات کشاورزی ایران

متغیر وابسته: لگاریتم صادرات بخش کشاورزی

آماره t استودنت ]prob[ضرایب برآوردیمتغیرهای توضیحی

0/14- )0/89(1/16-عرض از مبداء

2/13)0/041(0/189لگاریتم نرخ ارز واقعی

2/21)0/034(0/445لگاریتم انباشت هزینه آموزش و ترویج

2/96)0/006(0/542لگاریتم انباشت تحقیق و توسعه داخلی

2/11 )0/042(0/255لگاریتم انباشت تحقیق و توسعه خارجی

1/9)0/067(0/147لگاریتم سرمایه انسانی

2/78)0/009(0/496لگاریتم نسبت سرمایه فیزیکی بر نیروی کار

2/71)0/01(0/01-متغیر مجازی 

1/44)0/159(0/116متغیر روند

Durbin-Watson2/033

R-Squared0/5784

Adj R-Squared0/473

F5/49

مأخذ: یافته های تحقیق.

جمع بندی و مالحظات

براساس تجربه کشورهای توسعه یافته، بهبود نوآوری بهترین راهکار برای افزایش عملکرد 
در هکتار و ارتقای کیفیت محصوالت تولیدی بخش کشاورزی است. نوآوری نیز محصول 
بنابر این، سرمایه گذاری در فعالیت های تحقیق و توسعه  فعالیت های تحقیق و توسعه است، 
به  دستیابی  راه  توسعه یافته،  تجاری  شرکای  توسعه  و  تحقیق  فعالیت های  جذب  و  داخلی 
امنیت غذایی و افزایش قدرت رقابت پذیری بخش کشاورزی است؛ لذا می توان دو فرضیه 
تحقیق را تأیید کرد. همچنین، آموزش و ترویج بخش کشاورزی به آگاهی فعاالن بخش 
یا  یا کم هزینه تر و  اولیه و خام جدید  به روش ها، فنون، نوآوری ها، مواد  کشاورزی نسبت 
را  رقابت پذیری  قدرت  افزایش  و  تولید  اقتصادی، کارایی  نظر  از  مؤثرتر ختم می شود که 
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به ارمغان می آورد. بنابراین، انتظار می رود انباشت تحقیق و توسعه داخلی، سرریز تحقیق و 
نسبت سرمایه  و  ترویج بخش کشاورزی  و  انباشت هزینه آموزش  توسعه شرکای تجاری، 
فیزیکی به نیروی کار بتوانند به طور مستقیم بر صادرات کشاورزی تأثیر بگذارند. همچنین، 
امید است با تالش مسئوالن و تصمیم گیران کالن اقتصادی، بازار سرمایه انسانی منسجمی با 
مکانیزم اثرگذاری مطلوب پدید آید تا بتواند نقش خود را به عنوان مؤلفه ای مهم و مؤثر بر 
صادرات کشاورزی ایفا کند. در مجموع، براساس نتایج تخمین در راستای افزایش صادرات 

کشاورزی ایران پیشنهادهای زیر ارائه می شود:
فعاالن  ● بین  کارا  ارتباط  طریق  از  توسعه  و  تحقیق  و  انسانی  سرمایه  بازار  گسترش 

سمت  صحیح  سیاستگذاری  تحقیقاتی،  مؤسسات  و  دانشگاه  با  کشاورزی  بخش 
عرضه به منظور ارتقای سطح امکانات تحقیقاتی کشور و ایجاد تحوالت فنی درونزا.

اختصاص قابل توجه منابع دولتی به برنامه های ترویج و آموزش روستاییان به منظور  ●
اجرای طرح های تحقیقاتی در  رایگان و کوتاه مدت،  برگزاری دوره های آموزشی 
مزارع با مشارکت کشاورزان و انتخاب نمونه های روستایی در راستای اطالع رسانی 
و  کشاورزی  نوین  روش های  به  نسبت  کشاورزان  دانش  سطح  ارتقای  و  بیشتر 
همچنین حمایت مالی از دانش آموختگان رشته های کشاورزی، مددکاران ترویجی 
به صورت  مزارع  مدیریت  به  کمک  برای  خصوصی  مشاوره ای  شرکت های  و 

کشاورزمحور.
جذب و بومی سازی تحقیق و توسعه خارجی سرریزشده از کانال واردات، مهندسی  ●

معکوس و توجه بیشتر به گزینش شرکای تجاری مناسب و نوع کاالهای وارداتی.
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