
 

1498 

 

 بررسی نقش سرمایه گذاری کشاورزی بر درآمد روستایی
 2مریم طلعتی،  1*فاطمه رستگاری پور

 

 چكيده
 یدتول در همواره بخش این نقش. باشد می توسعه حال در کشورهای در ویژه به اقتصادی هایبخش کشاورزی یکی از مهم ترین بخش

 دیگر عبارت به است، رکمت آن اشتغال کشش از کشاورزی بخش در یدتول کشش. است بوده مهم اشتغال ایجاد همچنین و ملی ناخالص
شد و توسعه وسط آن به ررود که تاین بخش ابزار قوی برای کشورهای درحال توسعه ازجمله ایران به شمار می .دارد زیادتری کاربری شدت

 ف برسی نقشبا هد ده است.این پژوهشاقتصادی دست یابند. همچنین توسعه در این بخش موجب کاهش فقر در این کشورها گردی
یق معادالت همزمان نوع ارتباط و از طر 1353-1398گذاری بر درآمد روستایی انجام شده است.با استفاده از آمار دوره زمانی سرمایه
عادالت مورد م E-views م افزارگذاری کشاورزی و رشد اقتصادی وفقر روستایی مورد بررسی قرار گرفته است. با به کارگیری نرسرمایه

ز درآمد سایر وستاییان انتیجه ر درامد کشاورزان و دردهد که نظر برازش شده و ضرایب آن محاسبه گردیده است. نتایج مطالعه نشان می
 درآمد در نوسان به منجر که هایمتمشاغل کمتر و با نوسانات بیشتری همراه بوده است از این مهمتر اینکه به دلیل عدم ثبات و نوسان ق

ی ر و بهره وررمایه، نیروی کاسموجودی  روز به روز در حال کاهش است. جامعه اقشار دیگر به نسبت هاآن درآمد سهم شودمی کشاورزان
  کل عوامل تولید کشاورزی تاثیر مثبت معناداری بر رشد اقتصادی کشاورزی دارند.

 وریی، بهرهگذارفقر روستایی، رشد اقتصادی، سرمایه  کليدی: هایواژه
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 مقدمه 
 هر در است. صادیاقت ضروریات توسعه از نیرومند و پیشرو کشاورزی بخش یک وجود اقتصاددانان بسیاری از باور به

 خشب این توسعه موانع که زمانی وتا است کشور اقتصادی توسعه شرط پیش کشاورزی بخش توسعه شرایطی

 (.1373یافت )درویشی، دست نخواهند توسعه و درش شکوفایی، به نیز هابخش سایر نشود برطرف

ی در ات سرمایهگیری تجهیزادهد که به کاری تولید محصوالت کشاورزی نشان میکشورهای موفق در زمینه تجربه

ه است. زمین شد وکار وری عوامل تولید از جمله مدیریت نیرویهای مختلف کشاورزی منجر به افزایش بهرهفعالیت

جب شاورزی موکگذاری در بخش گیرد سرمایههای کشاورزی در روستا صورت میاینکه بیشتر فعالیت وبا توجه به

خش بی عرضه گردد و در نتیجه با جلوگیری از مهاجرت افراد به شهرهاهای شغلی در این بخش میایجاد فرصت

ا ن همراه بآهای لیتی و گسترش فعاگذاری در بخش کشاورزبرد که این نیز در باالبردن سرمایهکشاورزی را باال می

 ی موادغذایی و افزایش درآمد روستاییان موثر است. آوری باالتر ودر نهایت افزایش عرضهفن

خش بذاری در گسرمایه های تولید متاسفانه کمبود سرمایه وترین نهادهعالوه بر نقش سرمایه به عنوان  یکی از مهم

وری این بهره وری در این بخش شده کهها باعث پایین آمدن سطح بهرهبخشکشاورزی ایران در مقایسه با سایر 

ر صادی و پیر اقتگذار غاندک خود موجب کاهش درآمد کشاورزی و سودآوری این غعالیت شده و انها را برای سرمایه

خالص اندرصد از تولید  13خطر ساخته است الزم به یادآوری است که بخش کشاورزی با داشتن سهمی حدود 

اری کل را به گذگذاری اندکی از سرمایهدرصد اشتغال سرمایه20درصد ارزش صادرات غیرنفتی ، 25داخلی کشور، 

) بانک درصد بوده است 30و  65خود اختصاص داده است این درحالی است که بخش صنعت و خدمات به ترتیب 

 (.1397مرکزی، 

ل اقل معقومعه ، حداز یک رفاه معیشتی که طبق معیارهای آن جاآید که افراد فقر در یک جامعه زمانی به وجود می

اهد ه رو نخوفقیت روبهای ضد فقری که به روستا و مسائل روستاییان توجهی نداشته باشد با موشود. برنامهتلقی می

 نان دری آپذیرببود زیرا فقر به طور عمده در روستاها متمرکز است و با توجه به سطح درآمد روستاییان و آسی

ی درآمدها یی برایهای اصلی فقر باید مبتنی بر توانمندکردن فقیران روستامقابل نوسانات درامد و قیمت، سیاست

 ور همگاممند حضباالتر باشد رشد اقتصادی و در نتیجه امکان دستیابی اقشار روستایی به درآمدهای مناسب نیاز

در این  روی کاری یعنی کشاورزی است. با وجود فراوانی نیکار و سرمایه در فعالیت بیشتر مناطق روستاینیروی

ر رشد رشد د مناطق، موجودی سرمایه از وضعیت نامناسبی برخوردار نیست. این درحالی است که نقش سرمایه در

 شود.اقتصادی بخش کشاورزی و مناطق روستایی امری آشکار تلقی می

ص در تخصیکافی به بخش کشاورزی اختصاص نیافته است ودر برنامه های توسعه اقتصادی کشور منابع الزم و 

 ست)خالدینشده ا های الزم برای فقرزدایی در روستاها تالش الزمبودجه به این بخش و همچنین، در اتخاذ سیاست

 (. 1387و همکاران، 

ت این بخش نظر به اینکه فعالیت اصلی در مناطق روستایی کشورهای جهان سوم از جمله ایران کشاورزی بوده اس

تواند نقش واهمیت زیادی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی این مناطق داشته باشد، نیاز توجه به بخش می
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تواند به عنوان یکی از عوامل اصلی در کاهش های الزم و متعدد در این زمینه میگذاری کشاورزی و انجام سرمایه

عیت فقر روستایی کشور و تعیین عوامل موثر برآن با نگاه ویژه به فقر روستایی نقش ایفا کند.بنابراین ، آگاهی از وض

 های فقرزدایی روستایی کمک نماید. تواند به تدوین سیاستگذاری در بخش کشاورزی میمقوله سرمایه

شود. به عنوان عامل تولید مکمل و اسای نیروی کار در فرآیند تولید ودر نتیجه ، رشد اقتصادی تلقی می سرمایه

دانند. پس سرمایه را رمایه را  آن قسمت از کاالهایی که به وسیله بشر تولیدشده ولی به مصرف نرسیده است، میس

کننده آن را مصرف سرمایه اگر مرکب از کاالهایی باشد که مصرف 1باید ثروتی دانست که بشر، مولد آن بوده است.

و جواهرات . پس می توان گفت که سرمایه عبارت است از  نام دارد، مانند خانه، اتومبیل 2کند، سرمایه مصرفی می

 شود. ی بشر که دوباره فرآیند تولید به کار گرفته میتجمع آن دسته از کاالهای تولیدی به وسیله

الت ر محصورشد باالی جمعیت، افزایش پیوسته تقاضای موادغذایی و همچنین نیاز روز افزون منابع مختلف ب

مان زر مدت ی را در این بخش به نحوی که بتواند کمیت و تنوع محصوالت کشاورزی را دکشاورزی، ایجاد تحول

 دهد. کوتاه افزایش دهد ، ضروری جلوه می

ا مترادف با که بسیاری از کشورهای در حال توسعه ، توسعه اقتصادی ر 1960و  1950های بررسی روند در دهه

غفلت  ش به بهایو با تاکید براین بخ "اول توسعه صنعتی"اتژی کردند و بر مبنای استری صنعتی تلقی میتوسعه

ه بدون کافتند ورزیدن از بخش کشاورزی، برنامه های توسعه اقتصادی خود را تدوین نمودند، با گذشت زمان دری

ا یشدن و دگذاری در این بخش منجر به کنی اتصادی ناممکن است و عدم سرمایهتوسعه ی بخش کشاوزی توسعه

مبتنی  عه صنعتیاستراتژی توس"گردد. از این رو کشورها متوجه نقش کشاورزی شدند وبه توسعه اقتصادی می توقف

 (.1380روی آوردند )شریف،  "براستراتژی توسعه بخش کشاورزی

ی سعهمی در توسار مهدر این میان میزان سرمایه به لحاظ قابلیت تبدیل آن به دیگر عوامل در فرآیند تولید، نقش ب

ز بهینه ا یستفادهاهای اقتصادی دارد. با به کار گیری صحیح سرمایه و ترکیب آن با دیگر عوامل تولید و فعالیت

دن راهم آوری بدون فهای اقتصادی فعالیتتوان ظرفیت تولید را افزایش داد. به بیان دیگر توسعهمنابع محدود، می

 را نمودنار ، کاکی ن پذیر نخواهد بود. شکی نیست که الزمهها امکاشرایط افزایش تشکیل سرمایه در این فعالیت

لیل دگذاری در بخش کشاورزی به گذاری است.سرمایهبخش دولتی و مشارکت فعال بخش خصوصی در سرمایه

اقع ود. در وتواند موجب رشد تولید شی تقاضا برای موادغذایی و دیگر محصوالت کشاورزی میافزایش پیوسته

شود یمگذاری هها شده و افزایش قیمت ها باعث افزایش انگیزه سرمایموجب باال رفتن سطح قیمتافزایش تقاضا 

 (. 1387)شاکری و موسوی،

های اقتصادی به ویژه در کشورهای در حال توسعه می باشد. نقش این بخش کشاورزی یکی از مهم ترین بخش

مهم بوده است. کشش تولید در بخش کشاورزی از بخش همواره در تولید ناخالص ملی و همچنین ایجاد اشتغال 

کشش اشتغال آن کمتر است، به عبارت دیگر شدت کاربری زیادتری دارد. بخش کشاورزی وضعیت مطلوبی از لحاظ 

                                           
1 .  Man – made wealth 
2 .Consumers capital 
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تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ندارد و نتایج مطالعات بر به کاربر بودن و نقش ضعیف این بخش در تشکیل سرمایه 

 (.1387ارد )قنبری و برقی ، ثابت ناخالص داللت د

 بخش مشارکت افزایش و تولیدی هایدربخش دولت اقتصادی مستقیم دخالت کاهش الگوی اینکه به توجه با

 جذب و بجل زمینه در کوشش آید،می شمار به مورد قبول اصل یک اقتصادی و تولیدی هایفعالیت در خصوصی

 الزم هایینهزم سازی فراهم واقع در کند.می ایفا امر این در نقش مهمی کشاورزی بخش به خصوصی هایسرمایه

 بخش هب خصوصی هایسرمایه جذب و جلب برای مناسب بسترسازی و این بخش در گذاریسرمایه افزایش برای

 (. 1380است)حجتی، ایران در کشاورزی پایدار توسعه ناپذیر شرط اغماض پیش کشاورزی،

دف هه این بل توسعه رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی است و برای رسیدن هدف اصلی بسیاری از کشورهای درحا

ود و رار میترین هدف آنها به شمباتوجه به وضعیت کشاورزی در این کشورها پیشرفت و توسعه این بخش اصلی

ه و رابطی قرزدایفکشور ایران نیز از این مساله مستثنی نیست از طرفی با توجه به اهمیت بخش کشاورزی و موضوع 

ه ، سرمای رزی استها کشاوکنند و شغل آنکشاورزی و فقر ، به دلیل اینکه اکثرفقرا در مناطق روستایی زندگی می

 گیرد.گذاری در بخش کشاورزی مورد اهمیت قرار می

 پیشینه تحقیق

ایج نشان ر دادند و نتا( نقش انواع سرمایه در رشد بخش کشاورزی ایران را مورد مطالعه قر1394زاده )عمرانی و فرج 

 توانمی را نهاده نای بازده و بیشتراست سرمایه انواع سایر از ایران کشاورزی بخش در فیزیکی سرمایه داد که نقش

 نقش دارای ینسب بطور اجتماعی سرمایه سرمایه فیزیکی از پس شد مشاهده همچنین .نمود ارزیابی3/0از باالتر

 دست به یتیاهم حایز مساعدت کشاورزی بخش در انسانی برای سرمایه که یحال در است کشاورزی تولید در مهمی

 .نیامد

 ی نمودند نتایجرا بررس سازی مناطق روستاییهای دولت در ظرفیتگذارینقش سرمایه( 1394طالشی و همکاران )  

 ناچیزی ارآمدیک از روستایی جوامع سازیظرفیت ارتقاء و درتقویت های عمرانیگذاریسرمایه با نشان داد دولت

 .هستند قائل خود برای روستایی توسعه در را آفرینی کمترینقش نیز روستانشینان هنوز و است برخوردار

ا ر رت روستاییبررسی اثر سرمایه گذاری بخش کشاورزی بر فقر، توزیع درآمد و مهاج( 1393بنی اسدی و محسنی) 

 جینی و ی در بخش کشاورزی، منجر به کاشش فقر، ضریبکه سرمایه گذارمطالعه کردند نتایج نشان داد که 

ری در بخش د، سیاست گذاران توجه ویژه ای به سرمایه گذاشورو توصیه می نازایشود. میمهاجرت روستایی 

 .دشنته باشکشاورزی دا

سی را برر ها و مشکالت بخش کشاورزی و نقش آن در مهاجرت از روستا به شهر( چالش1392عزمی و همکاران )

 د همچنینسی دارنمودند. یافته ها نشان داد که فقدان صنایع تبدیلی در کاهش درآمد روستاییان منطقه نقش اسا

ین رآمد پایزمون ددرباره نقش درآمد کشاورزی در مهاجرت از ازمون کای اسکوئر استفاده شد. براساس نتایج این آ

 قش دارد.کشاورزی در روستاهای منطقه در افزایش مهاجرت به شهر ن
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 روستایی فقر کنندهتعیین خانوار عوامل های ریزداده و الجیت مدل از استفاده ( با2012) و همکاران 1مالیک  

 سال، 17 تا 6 سنی فاصلة در فرزندان خانوار، در درآمد افراد دارای تعداد بررسی، این در . نمودند بررسی را پاکستان

 مرد سال و به باال در خانوار، تعداد 18کنند، تعداد زن در هر اتاق زندگی می تعداد افرادی کهموجود،  هایاتاق تعداد

 جمعیتی و اجتماعی  متغیرهای اقتصادی از سالم آب به یابی دست خانوار، درآمد سرانه خانوار، در باال به و سال 18

  .است بوده فقر بر اثرگذار

 با فقر کلیدی تعیین عوامل  برای مدل رگرسیونی لجستیکیک "عنوان  تحت را ای (  مقاله2010و همکاران )2آچیا 

 فقر بر مؤثر عوامل بررسی به الجیت مدل از استفاده با مقاله نگاشته اند در این "دموگرافیک هایداده از استفاده

ی رو را مهمی اثر آموزش افزایش که داد نشان نتایج . پرداختند 2003 سال در کنیا و روستایی شهری خانوار 400

 شهری خانوار یک از فقر بیش در قرارگیری احتمال روستایی خانوار یک برای چنین هم . دارد فقر از خروج احتمال

 خانوار قرارگیری احتمال بر که بودند عواملی از دیگر احشام تعداد و خانوار اندازة خانوار، سرپرست است. سن

 اند.ه بود مؤثر فقر در روستایی

 مانند متغیرهایی مطالعه این در .جنوبی پرداختند سودان در فقر وضعیت بررسی ( به0102) و همکاران 3یاسین 

 .است بوده مدنظر شغل نوع و خانوار بودن سرپرست زن خانوار، خانوار، اندازة سرپرست زناشویی وضع تحصیالت،

 های تعیین کننده خانوار بودن سرپرست زن و گرفته طالق خانوار سرپرست متوسطه، که تحصیالت داد نشان نتایج

 خانوار اندازة کرده، ازدواج خانوار دانشگاهی، سرپرست تحصیالت دیگر سوی از . هستند شهری خانوارهای فقر اصلی

 .هستند روستایی منطقه در فقر بر عوامل اثرگذار جمله از خانوار بودن سرپرست زن و

 

 روش تحقیق
ز روابط ابسیاری  تجربی علم اقتصاد به راحتی می توان دریافت کههای با توجه به مطالعات انجام شده در زمینه

ی از وان تابعبه عن اقتصادی، به وسیله مدل های تک معادله ای قابل تبیین هستند در این مدل ها یک متغیر وابسته

یا  ن این دوابطه بیشود به این ترتیب به طور ضمنی فرض بر این است که ریک یا چند متغیر دیگر در نظر گرفته می

 چند متغیر به صورت یک طرفه می باشد.

و متغیر ده بین اما مواردی وجود دارد که جریانی دو طرفه بین متغیرهای اقتصادی وجود دارد یا این که رابط 

ت و اهیم داشتیاج خوتوان توضیح داد در این شرایط به دو یا چند معادله احاقتصادی را تنها توسط یک معادله نمی

که هدف  ین موضوعکند. لذا در این مقاله با توجه به اضرورت است که مارا متوجه بحث معادالت همزمان میهمین 

 ین دو رااتوان  بررسی ارتباط سرمایه گذاری دولت در بخش کشاورزی و فقر و درآمد روستایی در کشور است و نمی

رای بر نتیجه دده کرد دو باید ازچند معادله استفابا یک معادله تکی به همدیگر ربط داد. پس برای ارتباط بین این 

 .کنیممی ستفادهبررسی و مرتبط ساختن سرمایه گذاری دولت و فقر روستایی در کشور از سیستم معادالت همزمان ا

                                           
1 .Malik 
2 .Achia 
3 .Yassin 
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 از متأثر را فقر هک( 1369عظیمی ) نظر براساس روستایی فقر بر سرمایه غیرمستقیم و مستقیم اثر بررسی به منظور 

 سرمایه تأثیر ی،کشاورز بخش اقتصادی رشد برآورد تابع با ابتدا داند،می درآمد توزیع و اقتصادی رشد املع دو

 توابع طریق از سپس .شودمی بررسی بخش اقتصادی رشد بر گذاری)موجودی سرمایه( در بخش کشاورزی

ناطق روستایی مورد ممیزان فقر در  گذاری کشاورزی بر سرمایه و درآمد توزیع اقتصادی، رشد فقر،  تأثیر رگرسیونی

 گیرد.ارزیابی قرار می

 اقتصادی رشد دلم این رو، از . است عوامل این وری بهره و تولید عوامل میزان تابع کلی طور به اقتصادی رشد 

 :است شده تعریف زیر صورت به کشاورزی بخش برای نظر مورد
(1) LnEG= α1+ α1LnL +α2LnK+U1                                                                          

                                                 

Ln.بیان گر لگاریتم است : 

: EGد اقتصادی بخش کشاورزیرش 

: L نیروی کار شاغل در بخش کشاورزی 

: K موجودی سرمایه بخش کشاورزی 

 اقتصادی رشد از منافع حاصل توزیع و اقتصادی رشد تابع کلی حالت در فقر تئوری، براساس که این به توجه با

 :است شده تعریف زیر به صورت فقر رگرسیونی مدل است، جامعه در ) آمد در توزیع الگوی(
(2) Lap= β0 + β1LnID +β2LnEG +U2                                                                        

                                               

 : APدرصد)روستایی  مطلق فقر نمیزا ( 

IDجینی ضریب (روستایی درآمد توزیع : شاخص ( 

دی، استفاده شده است )خال( Head count)سرشمار نسبت از روستایی مطلق فقر میزان محاسبة برای

1384 :) 
                                                                                                             HC=(M/N)*100 

HC :100) درصد (سرشمار نسبت شاخص 

Nآماری جامعه افراد کل : تعداد 

Mآماری جامعه) فقر خط زیر (فقیر افراد : تعداد 

 ... و اقتصادی اجتماعی، فرهنگی، های ه زمین به توجه با که است درآمدی یا مخارج مقدار ،1 مطلق فقر خط      

پوشاک، مسکن و ... الزم است و یا حداقل شرایطی غذا،  مانند افراد نیازهای حداقل تأمین برای بررسی مورد جامعة

 عنوان به نظر مورد فرد تا شودمی موجب آن تأمین عدم که است ... و مسکن مانند حداقل میزان درآمد، تحصیالت،

 شناخته شود.  فقیر

 مقادیر (EG)بخش کشاورزی  اقتصادی رشد جای ( به2فقر)رابطه به مربوط رگرسیونی تابع در که صورتیدر      

 مستقیم نتیجة توانیممی دهیم، قرار ( راTFPتولید ) عوامل کل وری بهره ( وL، نیروی کار)(K)سرمایه  موجودی

                                           
1 . Absolute poverty line 
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 کامالا  اگرچه مدل تصریح نظر از نیجایگزی این که داشت باید توجه . بسنجیم فقر بر را سرمایه موجودی اثر

مقبولیت  از تواند می اقتصادی های بخش افزوده ارزش محاسبة شیوة به توجه در صورت اما نیست، پذیرفتنی

  :باشد برخوردار مناسبی
(3)                    Lap= ϒ 0 +ϒ 1LnD +ϒ 2LnK +ϒ 3LnL+ ϒ 4LnTFP+U5                     

       

 بررسی با . شد هدبرآورد خوا ای معادله تک رگرسیونی مدل سه مطالعه، این در شد، آورده باال در چه آن بنابر

 بر را کشاورزی بخش در گذاری سرمایه میزان اثر و شیوه توان می رگرسیونی های مد این برآورد از حاصل نتایج

 روستایی ایران آشکار ساخت.  فقر وضعیت

 ران،ای سالمیهوری ا، بانک مرکزی جمتعدد آماری نظیر : مرکز آمار ایرانآمار و اطالعات مورد نیاز از مراکز م

 شده دآوریگر دیگر های ارگان از و برحسب ضرورت FAOکشاورزی،  جهاد وزارت ریزی، برنامه و مدیریت سازمان

 ییروستا مناطق و کشاورزی بخش را آن آماری بوده و جامعة1353-1398های  سال مطالعه، زمانی دورة . است

 شده استفاده اریآم هایآزمون و رگرسیونی هایل مد برآورد برای E-viewsافزار  نرم از است. داده تشکیل ایران

 است. 

 نتایج و بحث
ی، درآمدملی،کل شاغل در بخش روستای کار نیروی و سرمایه موجودی افزوده، ارزش متغیرهای تغییرات روند بررسی

-67 ل هایموجودی سرمایة بخش کشاورزی در طی سادهد داخلی نشان می جمعیت، نرخ باسوادی و تولیدناخالص

بخش  یناو عدم سرمایه گذاری کافی از سوی دولت و بخش خصوصی در به دلیل وقوع جنگ ایران و عراق 1358

 دارای روند کاهنده بوده است .

زان فقر ترین میست. باالزیادی همراه امقدار فقر در مناطق روستایی ایران با توجه به عوامل موثر بر آن با تغییرات 

درصد  31رابر میانگین فقر روستایی ب1350 -80درصد( بوده است. در دوره های 42)1355 -56های مربوط به سال

 بوده است.

رخ نایش در دار شده است. یک واحد افزمتغیر نرخ باسوادی تقریبا در سطح ده درصد و با عالمت مثبت معنی

ولید ناخالص شود. متغیر تگذاری در بخش کشاورزی میواحد افزایش در سرمایه 107منجر بهباسوادی روستایی 

 گذاری بخش کشاورزی خواهد شد.واحدی در سرمایه03/0داخلی منجر به افزایش 

صد بوده در6/0( برای رشد اقتصادی آن در دوره مورد بررسی L)ضریب کشش نیروی کار شاغل در بخش کشاورزی

مبتنی  زی هنوزدهد که بخش کشاورالی نیروی کار نسبت به سرمایه در تابع رشد اقتصادی نشان میاست. ضریب با

 کشاورزی ووستایی تواند بیشتر از متغیرهای دیگر در رشد بخش راست این عامل می بر روش های تولید کاربر بوده

 تاثیرگذار باشد. 

وده است و داری بر رشد کشاورزی و بخش روستایی ب درصد اثر معنی 2/0( با کشش Kسرمایه در بخش کشاورزی )

 درصد رشد اقتصادی این بخش را افزایش دهد. 2/0تواند افزایش یک درصدی سرمایه می

( بوده است کشش یک TFPوری عوامل تولید )بیشترین تأثیر در بین عوامل موثربر رشد اقتصادی مربوط به بهره

رشد اقتصادی با توجه به محدودیت های عرضه کار و سرمایه، ارتقای دهد برای تحقق سریع درصدی آن نشان می
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کشاورزی در بخش  این وجود با توجه به کمبود نهاده های مکمل کاروری عوامل تولید خیلی مهم است. با بهره

ه می عوامل تولید به خصوص کار و سرمای کشور، تمرکز برنامه های اقتصادی دولت در این بخش بر ارتقای بهره وری

 تواند بر تحریک رشد اقتصادی آن، تأثیرگسترده ای داشته باشد.

هد. به دان مینیروی کار بخش کشاورزی، اثر کاهنده خود را بر فقر روستایی تنها از طریق موجودی سرمایه نش

 طوری که یک درصد افزایش در موجودی سرمایه هیچ تغییری نکند.

 

 نتایج حاصل از تخمین مدل -1جدول 

 آماره T  ضریب ر توضیحیمتغی

c -6/3 -6/2 

Link 2/0 5/14 

Lnl 5/0 7/5 

Letfp 1 54 

R2  99/0 

F  5278 

 ماخذ: یافته تحقیق

 

 نتیجه گیری و پیشنهادات
ته به یع وابسهای کشاورزی و یا دامپروری و برخی به صناروستاییان کشورهای درحال توسعه عمدتا به فعالیت

ازد سایز مینعتی متمهای صها را از فعالیتها که آنو خصویت اصلی این نوع از این فعالیت کشاورزی اشتغال دارند

 درآمد نامشخص و بدون ثبات ان است.

متر کر مشاغل آمد سایشود که درامد کشاورزان و در نتیجه روستاییان از دراز مطالعاتی که انجام گرفته مشاهده می

سان در جر به نوکه من هاست از این مهمتر اینکه به دلیل عدم ثبات و نوسان قیمتو با نوسانات بیشتری همراه بوده ا

 است.  ها نسبت به دیگر اقشار جامعه روز به روز در حال کاهششود سهم درآمد آندرآمد کشاورزان می

 تواندی م فقر افزایش رشد اقتصادی بخش کشاورزی و رسیدن آن به سطح رشد اقتصادی موثر بر فقر یا رشد معادل

تایی و اطق روسهای خاص حاکم بر منبر فقر در مناطق روستایی موثر باشد. بدیهی است که با توجه به محدودیت

ب این امل جذبخش کشاورزی ایران ضروری است که تزریق سرمایه به نحوی باشد که سرمایه مورد نظر به صورت ک

یر و شار فقبخش کشاورزی در صورت هدفمندی برای اق بخش شده و از آن خارج نشود. همچنین تزریق سرمایه به

 یرد. گگذاری کشاورزی مورد توجه قرار های توسعه سرمایهپذیری، باید به صورت ویژه در سیاستآسیب

ار مسن کنیروی بایست نیروی کار ماهر و تحصیل کرده را به جایبرای افزایش رشد اقتصادی در بخش کشاورزی می

یسر مکرده یلنان تحصکرد.که البته این امر در بلندمدت و با ایجاد شرایط الزم برای حضور جوا سواد جایگزینو بی

 شود.می
 

 منابع 
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 .تاییبررسی اثر سرمایه گذاری بخش کشاورزی بر فقر، توزیع درآمد و مهاجرت روس(. 1393بنی اسدی، م.، محسنی، ر. )

 المی ایران. بانک مرکزی ج،ا،ا. انتشارات بانک مرکزی جمهوری اس

 .33 شماره نهم، ،سال وتوسعه کشاورزی اقتصاد مجله ، گذاری سرمایه امنیت و کشاورزی توسعه. (1380. )م ، حجتی

خش بگذاری اکید بر سرمایهت(. مطالعه فقر روستایی ایران و تعیین عوامل موثر برآن با 1387خالدی، ک،. یزدانی، س .، حقیقت نژاد، ا. )

 . 228تا 205(: 35)10پژوهش اقتصادی ،  کشاورزی. فصلنامه

 .5شماره دوم، ،سال وتوسعه کشاورزی اقتصاد فصلنامه کشاورزی، پایدار توسعه توان و (. ظرفیت1373درویشی، ع. )

یی. بر قیمت موادغذا یزمایه گذاری در بخش کشاوررس رسی تاثیربر(. 1393رنجپور، ر.، حقیقت، ج .، کریمی، ز .، مردی بیوه راه، ر. )

 . 91تا 71(: 4)6تحقیقات اقتصادکشاورزی 

زی ر ایران. اقتصاد کشاورد(. اثر نرخ رشد اقتصادی وآزادسازی تجاری بر کاهش فقر 1391سروری، ع.، کرباسی، ع.، کاخکی، م.، هاتف، ح. )

 (.83)21و توسعه، 

(: 3)2اد و کشاورزی، در بخش کشاورزی ایران. اقتص(. ارائه راهکارهای افزایش انگیزه سرمایه گذاری 1387شاکری، ع ، وموسوی، م. )

 26تا1

، 67ی،حقیقات اقتصادت(. بررسی تاثیر هزینه های دولت بر بخش کشاورز بر کاهش فقر روستایی در کشور. 1383صامتی، م.، کریمی، ع. )

 . 234تا 213

 .(45)12توسعه،  وورزی ایران. اقتصادکشاورزی (. بررسی موانع سرمایه گذاری خصوصی در بخش کشا1383صامتی، م. وفرامرزپور،ب. )

ریزی صلنامه برنامه. فسازی مناطق روستاییهای دولت در ظرفیتگذارینقش سرمایه (.1394پور،م. )پور، م.، گنجیطالشی،م.، جمعه

 .74تا  59(: 17)5ای.منطقه

نشگاه انتشارات دا اولین سمینار فقر و فقرزدایی،عه. جام  در فقر های زمینه ایجاد در مؤثر اقتصادی ابعاد(. 1369)حسین عظیمی،

 بهزیستی، تهران. 

 . 19تا 1(. 4)7 (. نقش انواع سرمایه در رشد بخش کشاورزی ایران.تحقیقات اقتصاد کشاورزی.1394زاده ، ذ. )عمرانی، م.، فرج

 شهر ان در مهاجرت از روستا به (. چالش ها و مشکالت بخش کشاورزی و نقش1392عزمی، آ.، میرزایی، ف.، شمسی، ر. )

 . 234تا 16:218(. چالش های اساسی در توسعه پایدار کشاورزی ایران. نشریه راهبرد یاس، 1387قنبری، ی. و برقی، ح. )
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