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  چكيده

 . استراني ايو اشتغال در بخش کشاورزون يزاسي توسعة بر تحوالت مکانيها اثر برنامهيهدف اصلي اين پژوهش، بررس
 يني جانش،VEC يج برازش الگويبر اساس نتا.  استفاده شده استي زماني سريافت الگوسازين منظور از رهي ايبرا
ون يليک ميون معادل اشتغال يزاسيب مکانيک واحد ضري يبه طور کل. شود يد ميي کار تأيروين و ني ماشيهاان نهادهيم

 ة توسعيها برنامهياجراانگر آن است که يج الگو بين نتايهمچن. ران استي اي کار در بخش کشاورزيروينفر ن
 يابي در دستي ناکارآمدياي برنامه با عملکرد آن گويهااد هدفي فاصلة زا امت آن مؤثر بوده،يون بر بهبود وضعيزاسيمکان

دن ي رسيها  از راهيکي به اهداف آن، يابي توسعه و دستيهاح برنامهي صحين، اجرايبا وجود ا. هاستبه چشم انداز برنامه
  . ون در سطح مطلوب خواهد بوديزاسيبه مکان

  . اشتغال، توسعهياهبرنامهون، يزاسيمکان: ي كليديهاواژه

  *مقدمه
، تغييرات زيادي را در ساختار تحوالت مكانيزاسيون

كشاورزي و نيز سطح رفاه جوامع كشاورزي و غير كشاورزي در 
 و به (Koopahi, 2003)وجود آورده است ه  بهاي گذشته دهه
گيري به رشد  مكانيزاسيون كشاورزي كمك چشم يعبارت

 خروج  از علليکيون يزاسين مکاني همچن. استاقتصادي كرده
ن منظر، توسعة ي است و از اي کار از بخش کشاورزيروين

 در .ون همواره در تعارض با اشتغال بوده استيزاسيمکان
اد است يهاي سنتي، نرخ شاغالن در بخش كشاورزي ز كشاورزي

. وري اندک نيروي كار همراه است که اين موضوع اغلب با بهره
وري نيروي  خش، افزون بر افزايش بهرهبه اين بها نيورود ماش

شده  يکشاورزكار، موجب خروج نيروي كار اضافه از بخش 
 ١٣٨٧ و ١٣٤٦، ١٣٠٠ يها سالي شهرنشيني طدر ايران. است
 Central) درصد بوده است ٦٩ و ٣٩، ٢٨ب برابر با يبه ترت

Bank, 2009) ش يها افزان سالي ايطد يشاگر يبه عبارت د

 کار در يروين با ني ماشيني سبب جانش1نويزاسيسطح مکان
  .  شده استيبخش کشاورز
 ي سنتي گذر از مرحله کشاورزيون شرط اساسيزاسيمکان
ون در يزاسيگاه مکانيامروزه نقش و جا.  مدرن استيبه کشاورز
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) بدون احتساب اراضي آيـش    (كششي موجود به مجموع كل سطح اراضي كشاورزي         
 .كه واحد آن اسب بخار بر هكتار است

 است که همگان بر آن ي امريد محصوالت کشاورزيچرخه تول
 کالن يهايزيربرنامهون همواره در يزاسيرو مکاننياز ا. اندواقف

 يهاربخشيزان زير برنامهي مد نظر تماميبخش کشاورز
ون را يزاسين مکانا از محققياريبس.  قرار داشته استيکشاورز

 فيتعر يبازده شيافزا  و ادوات به منظورها نياستفاده از ماش
 ;Herdt, 1983; Mosher,1974; Kanazawa, 1983)د کننيم

Gemmill & Elcher, 1973)به نيماش ينيگزيجا  بهي و گروه 

 ,Boonma,1974; Hocho)کنند  يم کار اشاره يروين يجا

1983; Sharma, 1983). با  که يمادام ونيزاسيمکان اما
ش يافزا ساز نهيزم توانديم شود انجام الزم زانيو م يزير برنامه
و  مناسب هندوستان کاربرد  در).Cline,1977(باشد  اشتغال
واسطه ه اشتغال ب شد اثر کاهش باعث اه نيماش ساده
  .(Duraisami, 1990)برسد  حداقل به ونيزاسيمکان

 ١٣٥٤‐٨٧ يهاسال يران طي در اونيزاسيمکان بيضر
ک بود و تنها در سال يداشت اما همواره کمتر از  يشيافزا روند

 مقدار از کمتر که دي اسب بخار در هکتار رس٠١/١ به ١٣٨٧

توسعه بوده است  چهارم برنامه انيدر پا) ١٨/١(شده  ينيبشيپ
(Mechanization Development Center,2009).يکاف عرضه نا 

 عدم تحقق اهداف برنامهموجب  يکشاورز بخش به هانيماش
فرسوده را  يهانيماش از که استفادة کشاورزان ون شدهيزاسيمکان

  ). Amjadi & Chizari, 2006(به دنبال داشته است 
، ي توسعة پنج سالة اقتصاديهامگام با برنامهران هيدر ا
ون يزاسي توسعة پنج سالة مکانيها، برنامهي، فرهنگياجتماع
 دوم، سوم و چهارم توسعة يهان شده است که شامل برنامهيتدو
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 از شاخص يکيون به عنوان يزاسيب مکاني ضر.ون استيزاسيمکان
روند  برنامة دوم توسعه، يها سالي طونيزاسيتوسعه مکان

 سوم از ةون در قانون برناميزاسيب مکاني ضر. داشته استيکاهش
در سال  اسب بخار در هکتار ٦٣/٠ به ١٣٧٩ در سال ٥١/٠

) ١٣٨٣( سوم ة در افق برنام است کهين در حاليا ،ديرس ١٣٨٣
 اسب بخار در هکتار ارتقا ٠٥/١د به يبا ون يزاسيب مکانيضر
 ١٨/١ون يزاسيب مکانيضربرنامة چهارم توسعه، در . افتي يم

ان يب در پاين ضريکه ا  شديگذاراسب بخار در هکتار هدف
 دي در هکتار رس اسب بخار٠١/١ ن بار بهي اولي برا٨٧سال 

(Mechanization Development Center,2009).  
 توسعة بر يها اثر برنامهيهدف اصلي اين پژوهش، بررس

نظور از شاخص ن مي ايبرا. ران استيون ايزاسيتحوالت مکان
ون که برحسب متوسط اسب بخار در هکتار يزاسيب مکانيضر
 اثر ين بررسين در ايهمچن. ه است، استفاده شدباشد يم

ز يران ني ايون بر اشتغال و درآمد بخش کشاورزيزاسيمکان
  . شده استيبررس

 يون کشاورزيزاسينة مکاني در زميمحدود يها پژوهش
توان  يان مين مياز ا. شده است انجام يدگاه اقتصاديران از ديا

گذاري   تحليل سرمايه، که به)Yazdanshenas )2006به مطالعه 
 استان  کشاورزي) تراکتوريموجود (خالص در مکانيزاسيون

ک دورة ي ين پژوهش طيدر ا. فارس پرداخته است، اشاره کرد
د شده ي محصول توليرهاي ساله با استفاده از وقفة متغ١٨

 تراکتور، رفتار ي خالص و موجوديگذار هيسرما، )ارزش افزوده(
 تراکتور بود، ي خالص که تفاضل اول موجوديگذار هيسرما

clayclayيج الگوهاينتا.  شديالگوساز clayputty و− − 
 يد شدة سال گذشته و موجودينشان داد که محصول تول

ن دوره رابطه ي ا خالص دريگذارهية دورة گذشته با سرمايسرما
 يد شده و موجوديش محصول تولي افزاي دارند، به عبارتيمنف
ن ي خالص تراکتور در ايگذار هية دورة گذشته بر سرمايسرما

ر يد دورة گذشته متغين که توليبا توجه به ا. دوره اثر عکس دارد
 يگذار هيان سرماي مين درآمد است، وجود رابطة منفيجانش

 .ه استيد شده برخالف نظري تولخالص تراکتور و محصول
Nabieian & Alavi Naeini) 2007(ر ي تأثيز در بررسي، ن

ران نشان دادند که ي ايون بر رشد بخش کشاورزيزاسيمکان
 کشاورزان درآمد و ديتول شيافزا به يکشاورز يها نيماش کاربرد

بر . شود يم منجر يدرآمد در بخش کشاورز شيت افزاينها در و
 ٥٩١٠٠اسب بخار کي هر بلندمدت در ن پژوهش،يج اية نتايپا

 در مطالعه .کند يم اضافه ي کشاورزيافزوده واقع ارزش ال بهير
افتن يجه گرفت که تحقق نيتوان نت ي مينيي نايان و علويئ ينب
نشان  توسعه، يها در برنامه شده ينيب شيپ ونيزاسيب مکانيضر

 آن تيرين و مدويزاسيمکان نةيدر زم يگذار هيسرما کمبود دهندة

 مدت کوتاه ي ها برنامه ياجرا و مدون يها برنامه در ديبا که است

از  استفاده  بازدهيارتقا در ط نامطلوبيشرا جاديا که سبب
  .شود يبازنگر است، شده نيماش

  هامواد و روش
افت ي مورد نظر، از رهين الگوي تدوي براين بررسيدر ا
 اين كهفرض با . است استفاده شده ي زمانيها ي سريالگوساز

Ty ,,y زماني  چند بعدي سري (DGP) 1 فرايند ايجاد داده …1 
را به فرم كلي زير  VAR توان فرايند ايستاست، بنابراين مي

  :نشان داد
tp-tptt uyAyAAy ++++= −11  )۱(  

ريس  فرايند نوفه سفيد با ميانگين صفر، ماتtuكه در اينجا، 

 در فاصله زماني يكسان 2كواريانس غيره منفرد

∑=′ u)u,E(u tt و كواريانس صفر =′ )u,E(u h-tt 
 شكل )۲(رابطة . (Lütkepohl, 2006; Chatfield, 2001)است 

  :دهند در حالت ايستا را نشان مي VARعمومي فرايندهاي 
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ايستا نبوده، ولي شامل  (DGP)جاد داده اگر فرايند اي
باشد، استفاده از سطوح  I(1(انباشته از  هميبرخي متغيرها

در اين حالت، .  ستيمناسب ن VAR  برازش مدليها براداده
دل بنابراين م.  برابر با صفر استA(z)ناني، دترمz=1 يبه ازا

3به شكل تصحيح خطا يا تصحيح تعادلي
(EC)  با كم كردن

سازي مجدد به شكل زير   از دوطرف و مرتبtyA−1عبارت 
  :شود نشان داده مي

p ut t 1 1 t 1 t p 1 t A  y y y y         t N− − − +∆ =Π +Γ ∆ + +Γ ∆ + ∈ )۳(  

)AAA(A)( كه P 11 =−−−−=Π  و 
)p,,i)(AA( pii 111 −=++−=Γ +  Lütkepohl)است  …

& Claessen,1997) . 1اينجا در−Π ty جمله تصحيح خطا و 
)(rkr Π=است كه تعداد روابط  سامانهيي مرتبة همگرا 

ن ين در ايبنابرا. كند  خطي را بين متغيرها تعيين ميييهمگرا
به شكل زير  VECM يا VAR-EC مدليحالت، فرم کل

  ):Lütkepohl, 2006(است 
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1 . Data Generation Process (DGP) 
2 . Nonsingular 
3 . Error Correction or Equilibrium Correction (EC) 



 ۱۰۷  …هاي توسعه بر تحوالت  بررسي اثر برنامه :مافي و همكاران  

 يک الگويمتناظر با  VEC ي است که الگويادآوريان يشا
VAR ن تعداد وقفه تفاضل يبنابرا. با همان مشخصات است
 سطح يهاز بر اساس تعداد وقفهين VEC يرها در الگويمتغ
 يشود و به عبارتين مييمتناظر با آن تع VAR ي الگويرهايمتغ

نه در ي کمتر از تعداد وقفة بهيکي VEC يتعداد وقفه در الگو
 مربوط به يها آزمونين الگوها بررسيدر ا. است VAR يالگو
، يالي سريانس، همبستگي واري برازش همانند، ناهمسانيخوب

  . استي اخالل ضروري و نرمال بودن اجراثبات سامانه
‐۸۷ ي مربوط به دورة زمانيها ن پژوهش از دادهيدر ا

ب ي مطالعه شامل ضريرهايمتغ.  استفاده شده است۱۳۵۴
برحسب اسب بخار در هکتار،  (Mi) يون کشاورزيزاسيمکان

ال، يارد ريلي بر حسب م (RAV)ي کشاورزيارزش افزوده واقع
  ي اجراير موهوميبرحسب نفر و متغ (L) کار يروين

ها مرکز مأخذ داده. است (Plan)ون يزاسي توسعة مکانيهابرنامه
 و مرکز ي، بانک مرکزيرت جهاد کشاورزون وزايزاسيتوسعة مکان

  . ران استيآمار ا

  قينتايج تحق

‐ يکيشه واحد، از آزمون دي ري بررسين پژوهش برايدر ا

دهد که يج نشان مي استفاده شده است، نتا1افتهيم يفولر تعم 

د نخست ين حالت بايدر ا. ا هستنديرها در سطح ناپايهمة متغ
                                                                                             
1 . Augmented Dikey – Fuller  

، سپس در صورت ي بررس مورد نظريرهايان متغي مييهمگرا
 ي برداريح خطاي تصحيد وجود رابطه بلندمدت، از الگوييتأ
د ي باييش از آزمون همگرايپ.  استفاده شودي الگوسازيبرا

، VAR يپس از برازش الگو. نه مشخص شودي بهيها وقفه
حنان ، (AIC)ک يي، آکا(SC) شوارز يارهايج معيبراساس نتا

ک وقفه ي، (FPE) ييها نينيبشي پي و خطا(HQC)ن ييکو
نان از درست بودن ي اطميبرا. ن شديي روابط تعي بررسيبرا

ستم، ي اخالل، ثبات سيانتخاب طول وقفه نرمال بودن اجزا
ان جمالت اخالل در ي مانسي واريناهمسان و ياپي پيهمبستگ

ن منظور از ي ايبرا.  شدي بررسيح برداريتوض  خوديالگو

 استفاده (AR Root) امانهس، و ثبات 2LM ،3JB يهاآزمون

جاد يها سبب اص نادرست تعداد وقفهيتشخ. شده است
 اخالل ي الگو و نرمال نبودن اجزاي ثباتي، بيالي سريهمبستگ

 وقفة يدهندة درستاد شده نشاني يهاج آزمونينتا. شوديم
ن از آزمون يبنابرا. اد شده بودي يارهاي بر اساس معيشنهاديپ

بر اساس دو آماره اثر و . ک استفاده شدي جوهانس با طول وقفه
ک رابطة يژه در آزمون جوهانس، وجود يحداکثر مقدار و
ن آزمون را نشان يج اي، نتا)۱(جدول . د شدييبلندمدت در الگو تأ

  .دهديم
                                                                                             
2 . Lagrange multiplier 
3 . Jarque-Bera 

  
   نتايج آزمون تعيين مرتبه همگرايي جوهانسن براي الگوي مکانيزاسيون ايران‐ ۱جدول 

  سطح احتمال   *يمقدار بحران  آماره اثر  ژهيار ومقد  فرض مقابل  فرض صفر
  ۰۱/۰  ۸۰/۲۹  ۷۹/۳۴  ۵۵/۰  **ش از صفر رابطهيب  صفر رابطه بلند مدت

  ۳۹/۰  ۴۹/۱۵  ۷۵/۸  ۲۳/۰  ک رابطهيش از يب  ک رابطه بلند مدتيحداکثر 
  ۶۳/۰  ۸۴/۳  ۲۴/۰  ۰۱/۰  ش از دو رابطهيب  حداکثر دو رابطه بلند مدت

  ژهيمقدار و  فرض مقابل  فرض صفر
آماره حداکثر 

  ژهيمقدار و
  سطح احتمال   *يمقدار بحران

  ۰۱/۰  ۱۳/۲۱  ۰۳/۲۶  ۵۵/۰  **ش از صفر رابطهيب  صفر رابطه بلند مدت
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  . درصد۵ در سطح يداريمعن**                . مربوط به سطح احتمال پنج درصد استير بحرانيمقاد* 
  

 الگو، يرهايان متغيک رابطة بلندمدت ميد وجود ييبا تأ
از آنجا که طول وقفة . دش برازش ي برداريح خطاي تصحيالگو
متناظر است،  VAR يبا طول وقفة الگو VEC ينه در الگويبه

. ن الگو استفاده شدين طول وقفه اييتعج مربوط به ياز نتا
ج ي صفر برازش شد که نتا با طول وقفةVEC ين الگويبنابرا

همان طور که مشاهده .  گزارش شده است)٢(آن در جدول 
ارد يليک ميش يشود، بر اساس بردار روابط بلندمدت، با افزايم
  ک دهيحدود  (۸۰/۹*۱۰‐۵، يال به ارزش افزوده کشاورزير

ب ين ترتي بد.ون افزوده خواهد شديزاسيب مکانيه ضرب) هزارم
دنبال خواهد ه ون را بيزاسي، توسعة مکانيرشد بخش کشاورز

، يش اشتغال هزار نفر در بخش کشاورزين با افزاي همچن.داشت
ان ي، به بشوديون کاسته ميزاسيب مکانيهزارم از ضرکيحدود 

ون يليک ميون معادل اشتغال يزاسيب مکانيک واحد ضريگر، يد
ب مطابق ي هر دو ضريعالمت جبر.  استراني در ا کاريروينفر ن

ش درآمد کشاورزان سبب بهبود و ي افزايانتظار است، به عبارت
ون يزاسيگر، مکاني دياز سو. ون خواهد شديزاسيتوسعة مکان
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ان ي بوده است و مي کار در بخش کشاورزيروي نيعامل آزادساز
 يرويب نيعالمت ضر.  وجود دارديف منير ارتباط علّين دو متغيا

ا يل يب تعديضر. ن مسئله استيد ايز مؤين الگو نيکار در ا
 ٣٥/٠دهد ي است که نشان م‐٣٥/٠ح خطا در الگو برابر يتصح

ل خواهد ي تعد،ک دورهي يعدم تعادل در رابطه بلند مدت، ط
برنامه  (ونيزاسي سه برنامة توسعة مکاني براير موهوميمتغ. شد

ها ن برنامهي ايدهد که اجراي نشان م)وم و چهارم توسعهدوم، س
. ون داشته استيزاسيب مکانيش ضري بر افزاياثر مثبت و کوچک

  . دار استين اثر در سطح احتمال ده درصد معنيا
  

  رانيون ايزاسي توسعة مکاني الگوي براVECMج برازش ي نتا‐۲جدول 

 ي محاسباتtآمارة   بيضر  شرح  ريمتغ
RAV  ۳۴/۶***  ۸۰/۹*۱۰‐۵ي کشاورزيافزوده واقعارزش  

L  ۲۹/۵*** ‐۵۴/۹*۱۰‐۷   کاريروين‐  
T  ۹۰/۴***  ۰۷/۰  روند  

ECT  ۵۵/۲**  ‐۳۵/۰  ح خطايب تصحيضر‐  
C  ۳۶/۰  ‐۰۱/۰  عرض از مبدأ‐  

Plan  
 يها برنامهير موهوميمتغ

  توسعه
۰۹/۰  *۸۷/۱  

  . درصد۱۰و  ۵، ۱ در سطح يداريدهندة معنب نشانيبه ترت* و ** ، ***
  

 محاسبة يح برداري خودتوضي الگويهاتياز قابل يکي
 يهاتکانه. است) ضربه ـ پاسخ (يالعمل آنار توابع عکسيمع

ار يک انحراف معي به اندازة يالعمل آنواردشده در توابع عکس
شكل . شوديانس جمله خطا محاسبه مياست که بر اساس وار

 بر هسبت به اثر تکانة واردون نيزاسيب مکاني ضري آنواكنش، )۱(
 نسبت ي الگو و پاسخ اشتغال بخش کشاورزيزادرون يرهايمتغ

همان طور . دهديون را نشان ميزاسيب مکانيبه تکانة وارد بر ضر

ون يزاسيب مکاني ضريرين اثرپذيشتريشود، بيکه مشاهده م
 بر خود آن است، ه، مربوط به تکانة واردير ناگهانيي از تغيناش
 است، در سال ۱۱/۰ر در سال نخست حداکثر و برابر با ن اثيا

د و ي اسب بخار در هکتار خواهد رس۰۵/۰افته و به يدوم کاهش 
ن خواهد رفت، به ي سال اثر آن از ب۱۰ج پس از گذشت يتدربه

 واكنشن يهمچن.  خواهد بود1راين تکانه ميگر، اثر ايعبارت د
 بر ارزش افزوده در هون نسبت به تکانة وارديزاسيب مکاني ضريآن

 نخست صفر است که در سال دوم به حداکثر مقدار خود سال
 ني ب از دوره۷ز پس از ين تکانه نياثر ا. رسدي م۰۴/۰ يعني
ر يياز آنجا که درآمد کشاورزان ساالنه است، بروز تغ. رود يم

ون اثرگذار خواهد يزاسيک ساله بر مکاني در آن با وقفة يناگهان
ب يپاسخ ضر.  استيانتظار در بخش کشاورزبود که مطابق 

 و در ي بر اشتغال منفهون نسبت به تکانة وارديزاسيمکان
 اسب بخار در ۰۰۵/۰ن مقدار آن در دورة دوم معادل يشتريب

 که اثر آن در است 2اين تکانه، شوک با اثر پاي نوع ا.هکتار است
 ريين در صورت تغيهمچن.  خواهد ماندي بعد باقيهاطول دوره

ج پس از دو دوره يون، اثر آن به تدريزاسيب مکاني در ضريناگهان
ن پاسخ يبنابرا. ا خواهد بوديز پايشود که تکانة آن نيآشکار م

ر يار در متغيک انحراف معيک تکانه به اندازة ياشتغال نسبت به 
ون، در دوره اول و دوم کم خواهد بود، اما در يزاسيب مکانيضر
 کار از بخش يروير باعث خروج نيين تغي بعد ايها دوره

 خواهد ي باقيمي خواهد شد که اثر آن به صورت دايکشاورز
  . ماند

                                                                                             
1. Transitory shocks 
2. The shock with potentially permanent effects 
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ران ي در ايون کشاورزيزاسي که سطح مکاننيابا توجه به 
 ي با دانش فني کار خارجيروي و حضور نستيدر حد مطلوب ن

 يهان بردن فرصتي مناطق کشور، افزون بر از بيکم در برخ
شتر، موجب ي بي با دانش فني کار داخليروي ني برايشغل
 يگذار استيها بر اقتصاد کشور است، سنهيگر هزيل ديتحم

 و )يخارج ( کاريرويان نهادة ني ميني در جهت جانشيا منطقه
 يط فعليون در شرايزاسين مکانيبنابرا. شود يشنهاد مين پيماش

 به واسطة ي ابعاد چندگانه است که ورود فناوريکشور دارا
 بر دانش و خروج کم ي مبتنيون، همسو با کشاورزيزاسيمکان
 خواهد بود، چرا که يشاورز از بخش کي کار خارجيروينة نيهز

 کار، يروين ني به اي روزافزون بخش کشاورزيبا توجه به وابستگ
 بر ي نامطلوبيشک اثرها يب،  و بدون برنامة آنيخروج ناگهان

  .ن بخش خواهد گذاشتيد ايتول

  شنهادهاي و پيريجه گينت

  ون بر بهبود يزاسي توسعه مکانيها برنامهيهر چند اجرا
  

 برنامه با عملکرد آن يهااد هدفي بوده، فاصلة زت آن مؤثريوضع
. هاست به چشم انداز برنامهيابي در دستي ناکارآمديايز گوين

 و يزير است، اما برنامهيخوده ب  خوديندياگر چه توسعه فرا
ع آن يز موجب تسريت کارآمد نيري مدي درست در پرتوياجرا

ها، توسعة امه ناموفق برنياز آنجا که با وجود اجرا. خواهد شد
 مشمول برنامة توسعة يهااست و سالون رخ داده يزاسيمکان
توان گفت که يهاست، مگر ساليون متفاوت از ديزاسيمکان
 به اهداف آن، تنها يابي توسعه و دستيهاح برنامهي صحياجرا

  . ون در سطح مطلوب خواهد بوديزاسيدن به مکانيراه رس
 نشان يالعمل آن عکسج الگو و توابعيهمان طور که نتا

ون در بخش يزاسيان اشتغال و مکاني ميداد، اثر متقابل منف

ان ي دربارة مبادله ميريگميتصم.  وجود داردراني ايکشاورز

ل آن که ي جامع است، به دليازمند بررسين ني کار و ماشيروين

  .ن نخواهد رفتياست و با گذشت زمان از بيم پاين تصمياثر ا
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