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ABSTRACT 

 
Knowledge is usually known as an intangible input in production. While knowledge, according 

to the theoretical foundations of knowledge-based economy (KBE), as a permanent source in all 
sectors of economy including the agricultural sector has always increased production, competitive 
advantage, and added value with participation in production flow. Nevertheless, producing within 
the KBE’s framework and how to enter knowledge into the flow of agricultural productions are 
some of the most complex issues in the economy. Therefore, considering the importance of KBE 
and the special attention of policymakers to its realization in upstream documents, the present study 
tries to discuss the concept of knowledge-based economy in Agricultural productions and about 
how knowledge affect productions by using past studies and reviewing them with analytical and 
descriptive methods. The findings provide useful information for better understanding about KBE 
concept in agricultural productions. Past studies in KBE shows that knowledge as an input and 
public good derived from successful research influences the production flow through total factor 
productivity. In other words, in KBE a part of total factor productivity is determined by the 
knowledge stock derived from research and extension expenditures. This part can be a benchmark 
to measure extent of knowledge in activities by influencing the production flow. 
 
Keywords: Agricultural Knowledge Based Economy, agriculture, Production Function, Total 

Factor Productivity 
JEL Classification: A30, O32, B40, D83, O31 

 
Objective 

Knowledge is often recognized as a non-tangible input in the production process due to the 
inability to measure and is overlooked in the estimation of production functions. Whereas, on the 
basis of the theoretical foundations of the knowledge-based economy, knowledge is recognized as 
an important productive factor, a key driver of economic development. Although the rise of the age 
of knowledge economy is due to Solow’s attitudes (1957), but disregard for the role of knowledge 
in the production process becomes increasingly problematic when countries significantly invest in 
research section. In other words, the obstacles and constraints facing production, especially in the 
agricultural sector, make it necessary to shift the direction of the previous growth and development 
towards a new one based on the results of scientific findings. In this context, knowledge-based 
production policy as a rational approach and a product of research investment helps traditional 
economies caught with these obstacles. Therefore, awareness of the extent to which knowledge is 
gained from successful research is a question that needs to be answered by considering knowledge 
as an input to production functions. 

The importance of knowledge in knowledge-based economics has a long history in the world 
economic literature. Although there has been a long history of discussing the economics of 
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knowledge-based economics, the concept of knowledge-based production and how knowledge 
affects the flow of agricultural production is a complex topic. Therefore, the present article 
attempts to discuss the concept of knowledge-based economics in agricultural production and how 
it can be influenced using previous studies and reviewing them analytically and descriptively.  
 
Methods 

The purpose of this study is practical and in terms of information gathering way is a kind of 
library, citation and review study. In this regard, without limitation of time and by searching for 
keywords, cases with well-known scholars and authors were identified and references, articles and 
books with most citations were selected. The study of resources about the knowledge economics of 
agricultural production was done in three steps. In the first step, the role of knowledge in 
knowledge-based economics was described and classified according to the literature and various 
methods of evaluating knowledge-based economy were identified and categorized. In the second 
step, the content obtained from the previous step was analyzed and evaluated. In the third step, 
knowledge is introduced as an input of production function. 
 
Results and Discussion 

The results of case studies show that, according to Solow, one of the most important factors 
affecting the production flow is the total factor productivity. In addition, according to studies in the 
field of endogenous growth theory, total factor productivity is a function of R&D spending, 
imports, and human capital. On the other hand, Alston emphasized on the impact of knowledge, 
weather and infrastructure variables on total factor productivity function. In this regard, although 
Alston considered the stock of knowledge to be the result of Research and Extension over times in 
TFP function specification, but he emphasized on the success of Research and Extension because 
he believed that His productivity will not increase until the successful of Research and Extension 
be achieved. The positive effect of Research and Extension investment on total factor productivity 
in domestic and foreign studies has been proven. This was stated in Gray et al. (1999) by 
considering the knowledge accumulation phase in another way. In addition, other studies have 
investigated the impact of research spending as spill in effect on total factor productivity. 
Accordingly, the R&D over time in other countries was also considered as another factor affecting 
the total factor productivity. Finally, the present study rewritten the pattern of production and of 
agricultural total factor productivity, taking into account the accumulation of knowledge and 
benefits from research rather than expenditure. In the rewritten model, the benefits of research 
affect TFP function. Thus, in this study, in addition to separating the effects of the research 
benefits, Extension expenditures and spill in effect from other influential variables such as weather, 
the context of more precisely examining the net effect of knowledge gained from applying 
technology and management skills Provided. 
 
Conclusion 

The findings provide useful information for a better understanding of the KBE concept in 
agricultural productions. Past studies in KBE shows that knowledge as input and public good 
derived from successful research influences the production flow through total factor productivity. 
In other words, in KBE a part of total factor productivity is determined by the knowledge stock 
derived from research and extension expenditures. This part can be a benchmark to measure the 
extent of knowledge in activities by influencing the production flow. 
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دانشالگوي اقتصاد  :بنیان در تولید محصوالت کشاورزي  
 راهکاري براي اثرگذاري دانش در تولید

 
 ۵، هرمز اسدي4، سعید یزدانی3حبیب اله سالمی ،۲، مهدي باستانی۱*در حسینیسید صف

 ، کرج، ایراندانشگاه تهراندانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزي، گروه اقتصاد کشاورزي،  ان استاد، 4، 3، 1
 ، کرج، ایراندانشگاه تهراندانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزي، اقتصاد کشاورزي، گروه ي دکتري دانشجو  ،2
موزش استادیار تحقیقات اقتصاد کشاورزي مؤسسه تحقیقات اصالح و  تهیه  نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آ ، 5

 و ترویج کشاورزي،کرج، ایران
 )30/7/98تاریخ تصویب:  -3/6/98(تاریخ دریافت: 

 

 چکیده

 
که شود. در صورتیي غیرقابل لمس در تولید شناخته میعنوان یک نهادهدانش به ،معموالً

هاي فعال می در تمامی بخشیعنوان یک منبع دابنیان، دانش بهدر مبانی نظري اقتصاد دانش
اقتصاد از جمله بخش کشاورزي، با مشارکت در جریان تولید همواره سبب افزایش تولید، 

شده است. با این وجود، تولید در چارچوب اقتصاد  ت رقابتی و ایجاد ارزش افزودهمزی
بنیان و چگونگی ورود دانش به جریان تولید محصوالت کشاورزي یکی از مباحث بسیار دانش

بنیان و توجه ویژه رو، با توجه به جایگاه اقتصاد دانشباشد. از اینپیچیده در اقتصاد می
گیري از هکند با بهررو تالش میي پیشتحقق آن در اسناد باالدستی، مقالهگذاران به سیاست

ها به روش تحلیلی و توصیفی، به بحث پیرامون مفهوم اقتصاد مطالعات گذشته و مرور آن
-بنیان در تولید محصوالت کشاورزي و چگونگی اثرگذاري دانش بر تولید بپردازد. یافتهدانش

بنیان در تولید مفیدي در جهت درك بهتر مفهوم اقتصاد دانشاطالعات هاي این پژوهش 
-در اقتصاد دانش ،دهددهد. مرور مطالعات گذشته نشان میه مییمحصوالت کشاورزي ارا

ي انجام تحقیقات موفق، از طریق عنوان یک نهاده و کاالي عمومی در نتیجهبنیان، دانش به
بنیان عبارت دیگر، در اقتصاد دانشرگذار است. بهوري کل عوامل تولید بر جریان تولید اثبهره

ي موجودي دانش منتج شده از مخارج تحقیقات و وري کل عوامل تولید بوسیلهبخشی از بهره
تواند معیاري براي شود که این بخش با اثرگذاري بر جریان تولید میترویج، توضیح داده می

 .ها نیز باشدبنیان شدن فعالیتسنجش میزان دانش
 

 وري کل عوامل تولیدبنیان، کشاورزي، تابع تولید، بهرهاقتصاد دانش کلیدي: هايهواژ

 JEL :A30, O32, B40, D83, O31بندي طبقه

 
 

 مقدمه
-گیري، بهدلیل ناتوانی در اندازهدانش به ،معموالً

ي غیرقابل لمس در جریان تولید عنوان یک نهاده
 یدي نادیده گرفتهشناخته شده و در برآورد توابع تول

 
که بر اساس مبانی نظري اقتصاد شود. در صورتیمی

عنوان یک عامل تولیدي مهم، بنیان، دانش بهدانش
 شودي اقتصادي شناخته میمحرك و کلیدي توسعه
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)Ceptureanu; 1996, ١OECD ; Bashir, 2012et al., 

بنیان مدیون چه ظهور عصر اقتصاد دانشاگر). 2013
توجهی به باشد، اما بی) میSolow )1957ي هااندیشه

-نقش دانش در جریان تولید زمانی بیش از پیش مسئله
هاي قابل شود که کشورها براي خلق آن، سرمایهساز می

عبارت توجهی را در بخش تحقیقات هزینه کنند. به
-روي تولید، بههاي پیشدیگر، وجود موانع و محدودیت

ت تغییر جهت مسیر ویژه در بخش کشاورزي، ضرور
رشد و توسعه قبلی به سمت مسیر جدیدي که مبتنی بر 

هاي علمی باشد را دو چندان دست آمده از یافتههنتایج ب
-بنیان بهکند. در این شرایط، سیاست تولید دانشمی

گذاري در عنوان رهیافتی منطقی و محصول سرمایه
کمک  هاي سنتی گرفتار با این موانعتحقیقات، به اقتصاد

بر این اساس، ضمن اجتناب  ).Mills, 2015( کندمی
گذاري در تحقیقات آگاهی از میزان ناپذیري سرمایه

یابد. همچنین، بازدهی حاصل از آن نیز اهمیت می
گذاري در تحقیقات به میزان بازدهی حاصل از سرمایه

کاربردي بودن تحقیقات بستگی داشته که موفقیت در 
لذا، آگاهی از میزان اثرگذاري دانش دهد. آن را نشان می

حاصل از تحقیقات موفق پرسشی است که پاسخ آن نیاز 
 به ورود دانش به عنوان یک نهاده در توابع تولید دارد. 

ي بنیان، پیشینهاهمیت دانش در اقتصاد دانش
 Adam Smithبلندي در ادبیات اقتصادي جهان دارد. 

بر نقش دانش در  در قرن هجدهم براي اولین بار )1776(
وري و تولید اشاره کرد. پس از تقسیم کار، افزایش بهره

هاي فکري قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم و با چالش
تر شدن رقابت اقتصادي میان کشورهاي صنعتی جدي

ضمن تأکید بر نقش ) Josef Schumpeter )1934جهان، 
نش دانش در ابداع، نوآوري و پویایی اقتصاد، توجه به دا

ي بعد از را اساس تحول در اقتصاد معرفی کرد. در دوره
ي ي سرمایهجنگ جهانی دوم و با مطرح شدن نظریه

انسانی، دانش و آموزش بیشتر مورد توجه قرار گرفت. در 
به تحلیل آموزش و  )Gary Becker )1964این راستا، 

انسانی و بهبود کارایی اقتصاد ي تحقیق در رشد سرمایه
اگر چه در  ).Nazeman & Eslamifar, 2010( پرداخت

                                                                                  
1.  Organization for Economic Cooperation and 
Development 

گیري و ارزیابی این دوران هیچ بحثی در مورد اندازه
بنیان صورت نگرفت، اما بررسی عملکرد اقتصاد دانش

-ادبیات پژوهش حاکی از آن است که تالش براي اندازه
هاي اثرگذار بر آن مانند آموزش، گیري متغیرها و مؤلفه

نوآوري در کشورهاي پیشرفته تحقیق، علم، فناوري و 
-سال سابقه دارد. البته انقالب در اندازه 150بیش از 

 گیري متغیرهاي مذکور مدیون مطالعاتی از جمله
Schmookler )1950; 1953a; 1953b; 1954 ،(Price 

هاي در دهه) 1956; 1960( Solow) و 1963 ;1961(
است. در این دوره بسیاري از مطالعات  1960و  1950

-طور غیرگیري تقریبی مقدار دانش بهسعی در اندازه
با منتسب  )Solow )1956مستقیم داشتند، تا اینکه 

وري کل عوامل تولید به انباشت دانش، مسیر نمودن بهره
 ،انجام تحقیقات بعدي را هموارتر کرد. در این مطالعه

Solow  دانش آن قسمت از رشد را توضیح بیان کرد
شت عوامل مشهود از قبیل زمین و دهد که با انبامی

ي وي، آن د. به عقیدهشوکار، توضیح داده نمینیروي
 غیرقابل شهود مانند دانشامل وبا ع رشد کهبخش از 

-رشد بهره )،ي محاسباتباقیمانده(شود توضیح داده می
(رشد  . این باقیمانده) استTFP( کل عوامل تولید وري
ی مطالعات به در برخ وري کل عوامل تولید)بهره

ها بعد، مدت شهرت پیدا کرد. Solowي باقیمانده
Romer )1990b( و Lucas )1988( ي معرفی سرمایه با
بیان  هاهاي سولو پرداختند. آنبه تکمیل اندیشه انسانی

ظرفیت  افزایشمعناي سطح باالتر آموزش به کردند که
زش باشد. بنابراین، با افزایش سطح آمومییادگیري افراد 

استفاده از  با یادگیري و افراد ي انسانی،و سرمایه
وري کل عوامل تولید را افزایش ر، بهرههاي بهتتکنولوژي

با  قبالً کهتولید از رشد  یبخش بدین ترتیب،. دهندمی
وسیله ه، بشدتوضیح داده نمی عوامل مشهودانباشت 

پس از آن، با بحث در  متغیر آموزش توضیح داده شد.
عنوان زا، دانش در قالب آموزش بهلگوي رشد درونمورد ا

وري کل عوامل تولید یکی از متغیرهاي اثرگذار بر بهره
به جاي این که فرض  این الگودر مطرح شد. در واقع، 

طور و به )زاصورت برونبه(دلیل تکنولوژي شود رشد به
دهد، بر شناخت نیروهاي خودکار و بدون الگو رخ می

تأکید  ،ي فنی قرار دارندر پشت توسعهاقتصادي که د
 ،زاالگوهاي رشد دروناین، نوعی دیگر از برعالوه .شودمی
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 باشدمی توسعه ي رشد مبتنی بر تحقیق ونظریه
)Romer, 1990a; Lucas, 1988.( ي رومر، به عقیده

هاي جدیدتر و تحقیق و توسعه از طریق تولید نهاده
ایش هر چه بیشتر تولید توانند منجر به افزبهتر، می

). بر این اساس، Dargahi & Ghadiri, 2003شوند (
شود که دو متغیر آموزش و تحقیقات چنین استنباط می

وري کل عوامل تولید را و توسعه، بخشی از رشد بهره
-بنیان شدن اقتصاد اثرگذار میتوضیح داده و بر دانش

هاي نباشند. پس از رومر و لوکاس، پژوهشگران و سازما
الگوي  هشتهاي سولو، ي اندیشهالمللی بر پایهبین

تصاد دانش گیري و تحلیل اقجامع دیگر براي اندازه
 ه کردند.بنیان در سطح کالن ارای

بنیان ي اقتصاد دانشچه بحث در زمینهاگر
اي دیرینه داشته و مطالعات بسیاري پیرامون تاریخچه

و  انیبنشندا دیمفهوم تولآن انجام شده است، اما 
بر جریان تولید محصوالت دانش  چگونگی اثرگذاري

رو، باشد. از اینبسیار پیچیده می مباحثکشاورزي از 
گیري از مطالعات هکند با بهررو تالش میي پیشمقاله

ها به روش تحلیلی و توصیفی، به بحث گذشته و مرور آن
بنیان در تولید محصوالت پیرامون مفهوم اقتصاد دانش

 کشاورزي و چگونگی اثرگذاري دانش بر تولید بپردازد.
 

 تحقیق پیشینه
ي مطالعات انجام شده در زمینه بررسی پیشینه

بنیان در تولید محصوالت کشاورزي نشان اقتصاد دانش
ي دهد که بسیاري از مطالعات انجام شده بر ارایهمی

بنیان براي کل اقتصاد چارچوب مفهومی از اقتصاد دانش
گیري از الگوهاي مرکز شده و برخی از کشورها با بهرهمت

ي گذار از اقتصاد تولید ارایه شده، تجاربی را در مرحله
 اند.محور مطرح کردهمحور به دانش

Kalim and Aziz Lodhi )2002اي )، در مطالعه
ي زمانی بنیان کشور پاکستان را طی دورهاقتصاد دانش

ایسه با سایر کشورها مورد ارزیابی و مق 1999-1976
دهد که کشور پاکستان مانند قرار دادند. نتایج نشان می

ي ورود به انقالب دیگر کشورهاي جهان در آستانه
 ،بنیان فناوري اطالعات و ارتباطات است. همچنیندانش

دست آمده حاکی از آن است که سهم صادرات با هنتایج ب
ت صنعتی فناوري باالي کشور پاکستان نسبت به صادرا

در این مطالعه، کل در جهان در حال افزایش است. 
بنیان مورد اقتصاد کشور پاکستان به لحاظ اقتصاد دانش

هاي بنیان بخشارزیابی قرار گرفت و بر اقتصاد دانش
صورت جداگانه توجهی نشده است. در اقتصادي به

هاي اقتصادي کشورهاي ترین بخشکه یکی از مهمحالی
 کشاورزي آن اقتصاد است. بخش در حال توسعه

Batagan )2007مفهوم  اي به بررسی)، در مطالعه
گیري هایی براي اندازهو شاخص بنیاناقتصاد دانش

پرداخت. در کشور رومانی  بنیانعملکرد اقتصاد دانش
عنوان وي در این مطالعه به نقش کلیدي دانش بهاگرچه 

؛ اما است بنیان تأکید کردهعامل اصلی اقتصاد دانش
صورت کلی هاي انجام شده در این مطالعه، بهبررسی

که سه عامل  انجام شده و نتایج حاکی از آن است
 ،) و نوآوريR&Dاطالعات، مخارج تحقیقات و توسعه (

در این مطالعه، بررسی در خلق دانش اثر گذار هستند. 
 بنیان محدود به کل اقتصاد شده است. اقتصاد دانش

 Daugėlienė )2006اي با استفاده از )، در مطالعه
سازي، عوامل اثرگذار بر انتقال از اقتصاد سنتی به شبیه

بنیان را مورد تجزیه و تحلیل قرار سمت اقتصاد دانش
هاي ارزیابی دانش در اقتصاد بررسی شاخص با داد. وي

-بیان کرد که انباشت دانش در اقتصاد همان رشد بهره
که سرانجام به افزایش تولید  وري کل عوامل تولید است

-و رشد اقتصادي پایدار بلندمدت ختم می
و  گذشته يهامدل نواقصبا توجه به   Daugėlienėشود.

 يبرا جدید ریپذمدل انعطاف جادیاتالش در جهت 
اقتصاد دانش در  یابیارز يبرا يدانش، ابزار یابیارز

کرد. شاخص پیشنهادي داگلینس  شنهادیپ بنیاندانش
ي عوامل فناوري اطالعات و ارتباطات، منابع گیرندهدربر

. بودانسانی، سیاست نوآوري و کسب و کارهاي نوآورانه 
به بررسی تجربی   Daugėlienėدر این مطالعه، اگر چه

مدل پیشنهادي خود نکرد؛ اما مدل وي در مطالعات 
که طوريتجربی پس از آن، مورد توجه قرار گرفت؛ به

Chen and Dahlman )2006اي اقتصاد )، در مطالعه
منطقه از جهان را با  9کشور در  128بنیان دانش

مورد ارزیابی قرار  پیشنهادي داگلینس استفاده از روش
دادند. در این مطالعه تالش شد که دانش و عوامل مؤثر 

گذاري در آموزش، بر خلق و استفاده از آن، مانند سرمایه
اطات و ترتیبات نهادي و نوآوري، فناوري اطالعات و ارتب
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عنوان عوامل اصلی رشد اقتصادي اجرایی اقتصاد، به
پایدار بلندمدت مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته شوند. 

 Chen and) و Daugėlienė  )2006نتایج مطالعات 

Dahlman )2006 ،(سبب محدودیت دسترسی به به
هاي اقتصادي به صورت مجزا، در سطح اطالعات بخش

 ن و براي کل اقتصاد ارایه شد. کال
Koutout )2008اي به ارزیابی اقتصاد )، در مطالعه

بنیان منطقه آمریکاي جنوبی پرداخت. در این دانش
ي عنوان نمایندهمطالعه، با در نظر گرفتن درآمد سرانه به

بنیان و متغیر وابسته، اثرگذاري شاخص اقتصاد دانش
هاي کار، بنگاهرويعوامل مختلف مانند سطح آموزش نی

زودبازده، مخارج تحقیقات و توسعه دانشگاهی و میانگین 
 تعیین شد. OLSاز طریق برآورد الگوي جمعیت سنی 

کار اثر قابل که سطح آموزش نیروي دادنتایج نشان 
ي کشورهاي توجهی بر افزایش متوسط درآمد سرانه

نتایج حاکی از آن است  ،آمریکاي جنوبی دارد. همچنین
بنیان به هاي زود بازده بر اقتصاد دانشه اثر متغیر بنگاهک

-هباشد. عالوه بر این، نتایج بدار نمیلحاظ آماري معنی
دهد که دست آمده از رگرسیون برآورد شده نشان می

متغیر مخارج تحقیقات و توسعه دانشگاهی بر شاخص 
طور که بحث همان بنیان اثر مثبت دارد.اقتصاد دانش

عنوان شاخصی از این مطالعه درآمد سرانه بهشد، در 
بنیان کشورهاي آمریکاي جنوبی در نظر اقتصاد دانش

کار، سطح آموزش نیرويگرفته شد و اثر متغیرهاي 
هاي زودبازده، مخارج تحقیقات و توسعه دانشگاهی بنگاه

جمعیت مورد بررسی قرار گرفت؛ در  و میانگین سنی
ي کشورها درآمد سرانه هاي بسیاري برحالی که مؤلفه

 ها در نظر گرفته نشده است.  اثرگذار هستند که اثر آن
Czapiewski et al. )2010اي اقتصاد )، در مطالعه

روستایی کشور لهستان را در دو مقیاس خرد و کالن با 
ي اروپا مورد هاي روستایی اتحادیهتمرکز بر سیاست

بر اساس  ،عهتحلیل و ارزیابی قرار دادند. در این مطال
گیري از اطالعات مقطعی مربوط و با بهره GISي نقشه

، از روش 2005به کشاورزان کشور لهستان در سال 
ي میان تجزیه و تحلیل چند بعدي براي بررسی رابطه

 ،عملکرد مزارع با دانش و آموزش کشاورزان و همچنین
ي اقتصادي مزارع با سطح آموزش ي بین اندازهرابطه

نشان  هابررسی آن استفاده شده است. نتایج کشاورزان

که بین عملکرد مزارع با سطح دانش و آموزش  داد
 و ي اقتصادي مزارعبین اندازه ،کشاورزان و همچنین

نتایج  ي مثبت وجود دارد.سطح آموزش کشاورزان رابطه
ها، اهمیت سطح آموزش کشاورزان را بر ي آنمطالعه

-دهد که میزارع نشان میي اقتصادي معملکرد و اندازه
بنیان بخش تواند به عنوان شاخصی از اقتصاد دانش

 کشاورزي در نظر گرفته شود.
بنیان عوامل اثرگذار بر شاخص اقتصاد دانش

ي در مطالعه 2006هاي پس از داگلینس در سال
Bashehab )2013سازي و تحلیل منظور شاخص)، به

دي مورد بنیان عربستان سعووضعیت اقتصاد دانش
دهد که پادشاهی استفاده قرار گرفت. نتایج نشان می

ي دهندهعربستان سعودي از نظر چهار عامل تشکیل
سرعت در حال پیشرفت است. با بنیان بهاقتصاد دانش
 يو نوآور یمنابع انسان دو عامل توسعه دراین وجود، 

انتقال  ندآیفر یسرعت و راحتبه است تا  ازیمورد نبیشتر 
 سنتی به سمت اقتصاد دانش بنیان تکمیل شود.د اقتصا

-)، سنجش اقتصاد دانشBashehab )2013ي در مطالعه
بنیان در سطح کل اقتصاد انجام و بر عوامل سرمایه 

 انسانی و نوآوري تأکید شد. 
Bashir )2013ي شاخص اي با محاسبه)، در مطالعه

بر  کشور اسالمی و با تمرکز 42بنیان براي اقتصاد دانش
ي هر یک از ، رتبه2012کشور پاکستان در سال 

 ،بنیان بودنکشورهاي مذکور را به لحاظ سطح دانش
بنیان مورد مشخص و ارزیابی کرد. شاخص اقتصاد دانش

استفاده در این پژوهش، برگرفته از روش ارزیابی دانش 
اقتصادي،  ي(بانک جهانی) و با تمرکز بر عوامل انگیزه

وزش و منابع انسانی، سیستم نوآوري و رژیم نهادي، آم
 باشد. در این مطالعهفناوري اطالعات و ارتباطات می

بنیان و عملکرد پاکستان در مورد شاخص اقتصاد دانش
عامل اثرگذار بر آن ارزیابی و با سایر کشورهاي  4

مقایسه شد. نتایج  2000-2012هاي اسالمی طی سال
دهد که نشان می بنیاني شاخص اقتصاد دانشمحاسبه

در سال  122ي سال از رتبه 12کشور پاکستان طی 
ارتقاء پیدا کرده  2012در سال  117ي به رتبه 2000
-ي بشیر در زمینه سنجش اقتصاد دانشمطالعهاست. 

-اي تجربی و حاصل بهبنیان کشورهاي اسالمی، مطالعه
بنیان ارایه شده پیشین کارگیري الگوهاي اقتصاد دانش



 21 ...بنیان در تولید محصوالت کشاورزيالگوي اقتصاد دانشو همکاران: حسینی  

 Ibne Afzalطور مشابه، کل اقتصاد است. بهبراي 
چارچوب نظري اقتصاد تجربی، اي )، در مطالعه2014(

بنیان را براي منطقه جنوب شرقی آسیا در سال دانش
دست آمده از همورد بررسی قرار داد. نتایج ب 2011
وري کل گیري بهرهدر اندازه هاي ناپارامتریکتحلیل

کشورهاي سنگاپور، کره  دهد کهنشان می عوامل تولید
جنوبی و فیلیپین، به لحاظ کارایی مقیاس و کارایی فنی 

 Ibne Afzalاي هستند. خالص، کشورهاي حاشیه
وري کل عوامل پارامتر بهره بر مطالعه در این)، 2014(

ي انباشت در نتیجه تأکید داشت و بیان کرد که تولید
رشد نقش اصلی در وري کل عوامل تولید بهرهدانش، 

 ارد. اقتصادي کشورها د
مطالعات متعددي از جمله  در ایران نیز
Emadzadeh et al. )2006(، Emadzadeh and Shanazi 

)2007 ،(Eiad Mohammadzadeh et al. )2010(، 
Gorji and Alipourian )2011 ،(Abonouri et al. 

)2013( ،Jangani et al. )2013( ،Mehrabani et al. 
)2014 ،(Judy et al. )2015 ،(Mehrara and Rezaee 
)2015 ،(Jalaee and Samimi )2014( به بحث در ،

اند که مانند سایر بنیان پرداختهي اقتصاد دانشزمینه
اي تجربی از الگوهاي ارایه مطالعات خارجی، استفاده

 اند. ي پیشین براي کل اقتصاد داشتهشده
در مروري بر مطالعات پیشین داخلی و خارجی 

دهد که مطالعات بنیان نشان میي اقتصاد دانشزمینه
بنیان به بحث ي الگوي جامع اقتصاد دانشگذشته با ارایه

-و از آن استفاده در این زمینه براي کل اقتصاد پرداخته
براین، استفاده تجربی از الگوها اند. عالوهي تجربی کرده

هاي اقتصادي با محدودیت دسترسی به در بخش
کند ي حاضر تالش میعات مواجه است. لذا، مطالعهاطال

کاري براي اثرگذاري گیري از مطالعات گذشته راهبا بهره
 دانش در تابع تولید محصوالت کشاورزي ارایه کند.   

 
 هامواد و روش

این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردي و از نظر شیوه 
ادي اي، استني کتابخانهگردآوري اطالعات نوعی مطالعه

و مروري است. در این راستا، بدون محدودیت زمان و با 
جستجوي واژگان کلیدي، مواردي که محققین و مؤلفین 
صاحب نام و مجرب داشتند، شناسایی و مراجع، مقاالت 

و کتب مرتبط با بیشترین استناد، انتخاب گردیدند. زمان 
باشد و بررسی منابع می 1398انجام این پژوهش سال 

بنیان تولید لعه پیرامون اقتصاد دانشمورد مطا
محصوالت کشاورزي طی سه گام انجام گرفت. در گام 

بنیان با توجه به نخست، نقش دانش در اقتصاد دانش
هاي مختلف ارزیابی اقتصاد ادبیات تحقیق تشریح و روش

بندي شدند. در گام دوم، بنیان شناسایی و دستهدانش
یشین، مورد تحلیل و ي پمحتواي بدست آمده از مرحله

ارزیابی قرار گرفت. در گام سوم، دانش به عنوان یک 
شود. هدف پژوهش حاضر نهاده در تابع تولید معرفی می

-تواند بهپاسخ به این سؤال است که چگونه دانش می
عنوان یک نهاده وارد تابع تولید شده و در محاسبات در 

عات نظر گرفته شود؟ براي پاسخ به این سؤال، مطال
هاي بنیان و شیوهي اقتصاد دانشمختلفی در زمینه

گیري دانش مورد ارزیابی قرار گرفته است مختلف اندازه
 شود.بندي مطالب پرداخته میکه در بند پایانی به جمع

 
 نتایج
 بنیانچارچوب سنجش اقتصاد دانش

گیري و تحلیل نخستین الگوي جامع براي اندازه
هاي اقتصادي سازمان همکاريبنیان توسط اقتصاد دانش

ه شد. در این یارا 1996) در سال OECDو توسعه (
بنیان در نظر چارچوب، پنج مؤلفه براي اقتصاد دانش

گرفته شده بود. این الگو مبناي تمام مطالعات مربوط به 
شود بنیان محسوب میگیري اقتصاد دانشاندازه

)OECD, 1996 الگوي، 1998). پس از آن و در سال 
 & Atkinsonدوم با نام شاخص اقتصاد جدید توسط 

Court )1998ه شد. الگوي ی) متشکل از تعدادي مؤلفه ارا
) 1KAMشناسی ارزشیابی دانش (سوم نیز با نام روش

ه شد. در این چارچوب ی) اراWorld Bank )1999توسط 
ترین و پرکاربردترین شاخص در ارزیابی وضعیت که مهم

مؤلفه براي  پنجدر سطح کالن است، بنیان اقتصاد دانش
بنیان در نظر گرفته شد. سنجش وضعیت اقتصاد دانش

توسط سازمان همکاري  2000الگوي چهارم در سال 
 مؤلفه مطرح شد پنجاقتصادي آسیا و اقیانوسیه با 

)APEC, 2000( 2002. دو سال پس از آن و در سال ،
                                                                                  
1.  Knowledge Assessment Methodology 
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طرح ) م1ABSالگوي پنجم توسط اداره آمار استرالیا (
. براساس این چارچوب، اقتصاد )ABS, 2002( شد

-بنیان از طریق چندین مؤلفه مشخص ارزیابی میدانش
بنیان در سال . الگوي ششم جامع اقتصاد دانششود

ریزان اقتصادي کشور مالزي، هاي برنامهو با تالش 2002
شاخصی متشکل از پنج مؤلفه  طراحی شد. این الگو،

هاي ت منابع انسانی، هزینهاصلی است که شامل کیفی
-هاي اطالعاتی، زیرساختتحقیق و توسعه، زیرساخت

 ).Akoum, 2016باشد (هاي اقتصادي و اقتصاد می

و با نام آمادگی براي  2006نیز در سال  هفتمالگوي 
و با چهار مؤلفه  2دنیاي مشبک توسط دانشگاه هاروارد

زمان ). همKrisciunas & Daugeliene, 2006ه شد (یارا
، کمیسیون اقتصادي ملل متحد براي اروپا هفتمبا الگوي 

)UNECE(3  که بیشتر براي ارزیابی  هشتمالگوي جامع
 ه کردایبنیان بود را ارمیزان تحقق اقتصاد دانش

)UNECE, 2006(.  
) اگر چه براي سنجش اقتصاد 1( جدولمطابق با  
اما معضل  ؛متعددي وجود دارد هايمؤلفهبنیان دانش

                                                                                  
1.  Australian Bureau of Statistics 
2- Harvard University 
3- United Nations Economic Commission for Europe 

آوري اطالعات مورد نیاز ه شده، جمعیتمامی الگوهاي ارا
باشد که بیشتر در بنیان میبراي سنجش اقتصاد دانش

-پذیر بوده و بکارگیري آن در بخشسطح کالن امکان
هایی مانند بخش کشاورزي از پیچیدگی بسیاري 
برخوردار است. با این وجود، ویژگی مشترك تمامی 

وري ، توجه به رشد بهره1966 شده از سال ارایهالگوهاي 
اثر گذار  برهاي سولو، ي اندیشهکل عوامل تولید بر پایه

باشد که به بنیان میاقتصاد از حالت سنتی به دانش
)، خود تابعی از مخارج آموزش 1995ي آلستون (عقیده

 ,.Alston et alباشد (و تحقیقات و توسعه موفق می

هاي نوین از دیدگاهعبارت دیگر، بخش مهمی ). به1995
بنیان، محصول نظریات رشد نئوکالسیک اقتصاد دانش

هاي سولو ها و اندیشهاست که تبلور آن در پژوهش
شود که رو، چنین استنباط میباشد. از ایننمایان می

وري کل الگوي رشد سولو بر اساس اندازه و عملکرد بهره
ي وسعت گیرتواند سر نخی براي اندازهعوامل تولید، می

ویژه در بخش کشاورزي هبنیان بعملکرد اقتصاد دانش
 باشد.

شده براي  ارایه) هفت چارچوب جامع 1( جدول
بنیان در سطح کالن توسط سنجش اقتصاد دانش

 دهد.هاي بین المللی را نشان میسازمان
 

 المللینهاي بیبنیان توسط سازمانشده براي سنجش اقتصاد دانش ارایههاي . چارچوب1جدول 
 OECDالگوي  الگو

 اقتصادي الگوي شاخص
 دیجد

 APECالگوي  الگوي بانک جهانی

 هامؤلفه

استفاده از فناوري اطالعات و  •
 ارتباطات

 فناوري انتشار و نوآوري از استفاده •
 هايپتانسیل تحقق و انسانی سرمایه •

 آن
 کارآفرینی و شرکت ایجاد •
 اقتصادي وضعیت ارزیابی •

 مشاغل دانش •
 سازيجهانی •
 بترقا و اقتصادي پویایی •
 دیجیتال اقتصاد به تحول •
 فنی نوآوري ظرفیت •

 هاي عملکردشاخص •
 و اقتصادي تحریک رژیم •

 نهادي
 انسانی منابع و آموزش •
 نوآوري سیستم •
 اطالعاتی هايزیرساخت •

 سیستم نوآوري •
 توسعه منابع انسانی •
فناوري اطالعات و  •

 ارتباطات
 محیط تجارت •

 ABSالگوي الگو
-اقتصاد دانشالگوي 

 بنیان مالزي
 UNECEالگوي  الگوي دانشگاه هاروارد

 هامؤلفه

 بعد زمینه •
 کارآفرینی و نوآوري ابعاد •
 انسانی سرمایه ابعاد •
 ارتباطات و اطالعات فناوري ابعاد •
 ي و اجتماعیاقتصاد تأثیرات ابعاد •

 کیفیت منابع انسانی •
 مخارج تحقیقات و توسعه •
 هاي اطالعاتیزیرساخت •
 هاي اقتصاديزیرساخت •
 اقتصاد •

 شبکه دسترسی •
 يآموزش شبکه ا •
 يانجمن شبکه ا •
 يشبکه ا اقتصاد •

 سیستم اطالعات •
 نوآوري سیستم •
 نهادي رژیم •
 انسانی منابع •

)، سازمان همکاري اقتصادي 1999)، بانک جهانی (1998)، آتکینسون و کورت (1996هاي اقتصادي و توسعه (مأخذ: سازمان همکاري
)، کمیسیون اقتصادي ملل متحد براي اروپا 2006)، کریسیناس و داوگلین (2002)، اداره آمار استرالیا (2000( آسیا و اقیانوسیه

 )2016، آکوم ()2006(
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 بنیانوري کل عوامل تولید در اقتصاد دانشالگوي بهره
-وري کل عوامل تولید در اقتصاد دانشجایگاه بهره

ص شده است. ي نوین مشخبنیان در تعریف این اندیشه
بر اساس این تعریف، هرگونه تالش در جهت افزایش 

هاي کارگیري روشهوري کل عوامل تولید از طریق ببهره
بنیان شدن فعالیت تولیدي به معناي دانش پیشرفته

البته، در ادبیات اقتصادي نیز به وفور بر نقش  ؛است
وري کل عوامل تولید تأکید شده دانش در افزایش بهره

) در کتاب Adam Smith )1776عنوان مثال، به است.
ي یک مثال ساده از ارایهثروت ملل، براي اولین بار با 

کارخانه سوزن، بر اهمیت دانش در اقتصاد تأکید کرد. به 
کار و کارگیري مفاهیم تقسیم نیرويهي او، بعقیده

-گرایی در فرآیند تولید، از طریق افزایش بهرهتخصص
ولید منجر به افزایش تولید هر چه وري کل عوامل ت
گرایی در بیان شود. اگر چه تخصصبیشتر سوزن می

تاریخی آدام اسمیت به معناي تمرکز بر یک بخش از کار 
ي اقتصاد اما امروزه مطابق با نظریه ؛باشدواحد می

آوري و کارگیري فنهگرایی با ببنیان، تخصصدانش
 ؛شودل تولید میوري کل عوامدانش موجب افزایش بهره

بنیان هاي نوین اقتصاد دانشالبته بخش مهمی از دیدگاه
وري کل عوامل تولید، محصول نظریات در ارتباط با بهره

ها و رشد نئوکالسیک است که تبلور آن در پژوهش
) نمایان است. در این مطالعه، Solow )1956هاي اندیشه

رم آن و با ترین فسولو با تصریح یک تابع تولید در ساده
کار با بازدهی ي سرمایه و نیروينظر گرفتن دو نهادهدر

نزولی، به وجود بخش غیر قابل توضیح رشد اقتصادي 
رو، در توضیح این ها پی برد. از ایني رشد نهادهبوسیله

وري کل بخش از رشد اقتصادي پارامتر تکنولوژي یا بهره
ن مدل، اگر کند. در ایعوامل تولید را در تابع معرفی می

وري کل عوامل تولید را به عنوان چه سولو پارامتر بهره
اما  ؛می از دانش تعریف کردیاي قابل توسعه و دامجموعه

وري از آنجا که در آن زمان تصور غالب بر تابعیت بهره
کل عوامل تولید از عوامل خارج از مدل بود، مدل سولو 

، با فرض زا نامیده شد. بر این اساسالگوي رشد برون
وري کل عوامل تولید و ثابت بودن سایر عوامل رشد بهره

شود و تولید، منحنی تولید کل به سمت باال منتقل می
 ,Solowکند (بازده نزولی عوامل تولید را نیز جبران می

1956 .( 

نظریات اقتصاددانان  1980 يدر اواسط دهه
وري کل ي چگونگی رشد بهرهنئوکالسیک با طرح مسئله

 سؤالعوامل تولید مورد بررسی قرار گرفت. پاسخ به این 
)، Romer )1986; 1990b ،(Lucas )1988هاي با اندیشه

Grossman & Helpman )1991 ،(Coe & Helpman 
ي رشد ي نظریهارایه) منجر به 1995( Jones) و 1995(

جاي اساس، بهاینزا یا تئوري جدید رشد شد. بردرون
زا، بر ي کل عوامل تولید برونورفرض رشد بهره

دادند، متمرکز نیروهایی که آن را تحت تأثیر قرار می
 ,Lucasي انسانی (شدند. در این مطالعات نقش سرمایه

 Romer, 1990b; Helpman( )، تحقیقات و توسعه1988

& Grossman, 1991( ) و تکنولوژي وارداتیJones, 

ودي دانش در عنوان سه عامل اثرگذار بر موج) به1995
وري کل عوامل تولید مورد بررسی قرار افزایش بهره

وري کل عوامل گرفته است. در این مطالعات پارامتر بهره
)، Rصورت تابعی از مخارج تحقیقات داخلی (تولید به

) و E)، مخارج آموزش (fRمخارج تحقیقات خارجی (
تابع تولیدي را ) 1ي () معرفی شد. رابطهMواردات (

 ،وري کل عوامل تولیدبهرهدهد که درآن مینشان 
  باشد.صورت درونزا می، بهبراساس این نظریه

)1( 
 

    
وري با توجه به تابع بهره Xي )، نهاده1ي (در رابطه

 Yبه محصول  کل عوامل تولید و بر اساس تابع 
، زاي الگوهاي رشد درونارایهشود. پس از تبدیل می

توضیح تفاوت رشد میان  مطالعات بسیاري در جهت
-توان به مطالعهکشورها تالش کردند که از آن جمله می

) اشاره کرد. بر این اساس، بانک 1999ي بانک جهانی (
)، 1999جهانی در گزارشی با عنوان دانش براي توسعه (

وري کل عوامل تولید با انباشت دانش به تناسب بهره
-در این مطالعه، ضمن توجه به نقش بهرهپرداخته است. 

وري کل عوامل تولید در رشد تولید کشورها، بر اهمیت 
وري کل عوامل تولید در انباشت دانش در رشد بهره

 تأکید شد هاي پیشرفتهي کاربست فناورينتیجه
)Wolrd Bank, 1999(که طوري. بهChen and 

Dahlman )2006نی ) براساس مبانی نظري بانک جها
نیز نشان دادند که علت اصلی تفاوت در رشد تولید 
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ي دو کشور مکزیک و کره جنوبی به تفاوت داخلی سرانه
وري کل عوامل تولید در اثر انباشت دانش در دو در بهره

 کند. کشور ارتباط پیدا می
وري کل این، وابستگی رشد تولید به بهرهبرعالوه

-ست اقتصاد دانشي کاربست سیاعوامل تولید در نتیجه
 & Cowenبنیان و بکارگیري ابداعات جدید در مطالعات 

Tabarrok )2009 و (Ibne Afzal )2014 نیز مورد بحث (
قرار گرفته است. در این مطالعات به الگوي رشد 
نئوکالسکی سولو در تشریح ارتباط بین رشد تولید و 

وري کل عوامل تولید در اثر انباشت دانش رشد بهره
اي شده است. همچنین، با مرور تجربیات ویژهتوجه 

 Romerیافته در مطالعات تاریخی کشورهاي توسعه
)1986; 1990a و با توجه به نظر سولو مبنی بر توقف (

گذاري رشد اقتصادي بلندمدت در صورت برابري سرمایه
-کارگیري ایدهه)، بر بSolow, 1956; 1960و استهالك (

-هالبته، ب ؛تأکید شده استهاي جدید، دانش و نوآوري 
کارگیري الگوي رشد سولو در بخش کشاورزي نیازمند 

وري کل عوامل تولید در تولید شناسایی تابع بهره
گیري محصوالت کشاورزي است. بر این اساس، اگر بهره

ها، صورت استفاده از نهادههاي جدید و ابداعات بهاز ایده
-باشد، بهي کشاورز بخشدر  محصوالت و خدمات نوین

وري کل عوامل تولید، که از طریق افزایش بهرهطوري
بنیان گاه اقتصاد دانشآنتولید و عرضه را افزایش دهد، 

محور به حوزه و مناسبات معطوف به اقتصاد دانایی
محصول  ،در این صورت. شودمی بسط داده نیز کشاورزي

بنیان، از تولید تولید شده نیز به سبب محتواي دانش
 Henry & Trigo, 2010; Padel(شود سنتی متمایز می

et al., 2015 .( به لحاظ جبري، یک تابع تولید در بخش
شود. در ) نمایش داده می2ي (صورت رابطهکشاورزي به

-) به مقادیر نهادهt) در زمان (tQاین تابع، مقدار تولید (
هاي معمول و مرسوم در تولید کشاورزي از جمله کود، 

)، متغیرهاي زیرساختی tXکار و غیره (رويسم، نی
ها، گذاري عمومی در جادهمختلف مانند سرمایه

)، عوامل غیر tZارتباطات، سیستم آبیاري و آموزش (
) tF) و جریان خدمات (tWقابل کنترل مانند آب و هوا (

 ,Alston( ) بستگی داردtKناشی از موجودي دانش (

1995; White & Havlicek, 1982.(  
)2(  

) از تقسیم TFPوري کل عوامل تولید (تابع بهره
 آید. دست میه) ب3ي (به صورت رابطه tX) بر 2ي (رابطه
 
)3( 

 
 

بر جریان عالوه ؛شودطور که مشاهده میهمان
خدمات ناشی از موجودي دانش، آب و هوا و متغیرهاي 

وري کل عوامل تولید محصوالت زیرساختی نیز بر بهره
عبارت دیگر، حضور این زي اثرگذار است. بهکشاور

متغیرها در کنار متغیر جریان خدمات ناشی از موجودي 
وري کل سازي اثر متغیر مذکور بر بهرهدانش، به خالص

چرا که بخشی از افزایش  ؛کنندعوامل تولید کمک می
وري کل عوامل تولید محصوالت کشاورزي ممکن بهره

هاي پربارندگی یا ترسالی باشد. با این است ناشی از سال
 ;Romer )1986وجود، از آنجا که براساس مطالعات 

1990b ،(Lucas )1988 ،(Grossman & Helpman 
)1991 ،(Coe & Helpman )1995 و (Jones )1995 (  و

Alston )1995) موجودي دانش (tK به مخارج (
خارج به نقش م ،تحقیقات و ترویج بستگی دارد، در ادامه

بنیان تحقیقات و ترویج در تولید و اقتصاد دانش
 شود. محصوالت کشاورزي پرداخته می

بنیان دانش، تحقیقات و ترویج در تولید دانش
 محصوالت کشاورزي

وري طور که بحث شد، مروري بر مطالعات بهرههمان
) به مخارج tKدهد که موجودي دانش (نشان می

در این راستا، اگر چه تحقیقات و ترویج بستگی دارد. 
مطالعات داخلی و خارجی بسیاري از جمله مطالعات 

Pardey et al. )2010 2006؛ 2013؛ ،(Alston )2009 ؛
2002 ،(Traxler & Byerlee )2001 ،(Hosseini & 

Abyar )2015 ،(Hosseini & Shahbazi )2011 ؛ 2012؛
2014a 2014؛b ،(Hosseini & Hassanpour )2005 ؛
2006 ،(Hosseini & Shahnavazi )2011 ،(Hosseini 

& Khaledi )2004 ،(Hosseini et al. )2006 و )2012؛ 
Hassanpour et al. )2007گذاري در ) بر نقش سرمایه

وري عنوان یک عامل اثرگذار بر تغییر بهرهتحقیقات به
اما مطابق با نظر  ؛انددر بخش کشاورزي تأکید کرده

Alston )1995 آمیز تحقیقات بایستی موفقیت)، مخارج



 25 ...بنیان در تولید محصوالت کشاورزيالگوي اقتصاد دانشو همکاران: حسینی  

ي آن وري کل عوامل تولید به واسطهباشد تا بهره
 Alston). با این وجود، Alston, 1995افزایش یابد (

علم در شرایط ") در کتاب خود با عنوان 1995(
صورت تابعی از وري کل عوامل تولید را به، بهره"کمیابی

ر داشت مخارج تحقیقات و ترویج تصریح کرد. وي اظها
) ایجاد tFکارگیري دانش، جریانی از خدمات (هکه با ب

-هشود که درونزا است. جریان خدمات ناشی از بمی
صورت جریان منافع حاصل از تواند بهکارگیري دانش می

ي انسانی و یا خدمات مدیریتی از طریق افزایش سرمایه
بنیان کشاورزي مانند بذور ي دانشخلق یک نهاده

ي خدمات ارایهباشد. مطابق با نظر آلستون،  اصالح شده
کارگیري دانش به مقدار بکارگیري دانش هحاصل از ب

)tKنسبی عوامل ( )، قیمتtP موجودي سرمایه انسانی ،(
) و مقدار و کیفیت خدمات ترویجی tHدر کشاورزي (

)tEرو، او تابع جریان خدمات حاصل ) بستگی دارد. از این
کند ) معرفی می4ي (رابطهصورت از دانش را به

)Alston, 1995 :( 
)4( 

 
  

البته با توجه به شباهت موجودي دانش به موجودي 
سرمایه مبنی بر اینکه موجودي دانش نیز در طول زمان 

ها ي اطالعات بهتر به روز شده یا با تغییر موقعیتبوسیله
شود. مستهلک می tDشوند، به مقدار کمتر مفید می

معتقد است که با استفاده از نتایج  Alstonین، ابرعالوه
گذاري گذشته در تحقیقات، دست آمده از سرمایههب

 ,Alston( یابدافزایش می tIموجودي دانش به مقدار 

) تابع موجودي دانش را به مثابه 5ي (). رابطه1995
 دهد.موجودي سرمایه نشان می

)5( 
         

  
در معادله فوق،   tK-1ري براي با جانشینی تکرا
اي )، بصورت یک ساختار وقفهtKموجودي دانش فعلی(

بر موارد شود. عالوهنامحدود براي تحقیقات تعریف می
یاد شده، این احتمال وجود دارد که با ابداع و اختراع 
تکنولوژي جدیدتر و بهتر در طول زمان، تکنولوژي 

-شود. در این برابر tK-1با   tDگذشته منسوخ شده و 

تکنولوژي از رواج افتاده و با تکنولوژي جدیدتر  ،صورت
عنوان مثال، در بخش کشاورزي شود. بهجایگزین می

هجوم آفات خاص به رقم خاصی از یک محصول به 
آوري تدریج باعث متوقف شدن رشد آن و کاهش سود

با پیشرفت تکنولوژي و اصالح  ،شود. در این موردمی
ارقام قبلی کنار گذاشته شده و ارقام ارقام گذشته، 
 روند. کار میتر بهجدیدتر و مقاوم

معتقد است که افزایش دانش  Alstonاز سوي دیگر، 
)، به tIگذاري در یک تحقیق خاص (حاصل از سرمایه
ي در دسترس براي انجام )، سرمایهKموجودي دانش (

) و متغیرهاي نهادي مرتبط با مدیریت و Rتحقیق (
این، به بر) بستگی دارد. عالوهŽtگیري گروه تحقیق (بکار

گذاري بر است، بین سرمایهدلیل اینکه تولید دانش زمان
در تحقیق و بازدهی نتایج، وقفه زمانی وجود دارد. از 

گذاري در تحقیق آنجا که پویایی ارتباط بین سرمایه
-، پیچیده و ناtFو جریان خدمات دانش  k-tRگذشته 

آلستون فرم کلی تابع جریان خدمات را مشخص است، 
؛ Alston, 1995کند () معرفی می6ي (به صورت رابطه

Evenson & Kislev, 1973:( 
 
)6( , Žt)t; KLR-t, …., Rt=i(R tI 
 

 Žtحداکثر وقفه تحقیقات و  LR) 6ي (در رابطه
ي عوامل دیگري است که جریان خدمات را دهندهنشان

گذاري در ارتباط بین سرمایه دهد.تحت تأثیر قرار می
تابع "تحقیقات و خدمات حاصل از موجودي دانش، 

شود. تابع تولید دانش، جزء نامیده می "تولید دانش
 ؛ي تحقیقات استاصلی ارتباط تولید کشاورزي با نهاده

البته، دانش مورد استفاده توسط تولیدکنندگان 
بنیان انشهاي دبر دانش انباشته در نهادهکشاورزي عالوه

مانند منافع حاصل از معرفی بذر اصالح شده، شامل 
هاي دانش حاصل از آموزش و ترویج کشاورزان و هزینه

) به6ي (باشد. بر این اساس، رابطهمربوط به آن نیز می
 Alston, 1995شود () بازنویسی می7ي (صورت رابطه

 ):Pardey, 1986؛
 

)7( , Žt)t; KEL-t,…, Et, ELR-t, …., Rt=i(R tI 
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ي مخارج ترویج حداکثر وقفه LEي فوق، در معادله
باشد. است که کمتر از حداکثر وقفه مخارج تحقیقات می

گذاري در تحقیقات این مدل شامل متغیرهاي سرمایه
)tR) و متغیرهاي ترویج (tEباشد. ) در طول زمان می

ي عالوه بر این، فرآیند تولید دانش شامل چندین مرحله
هر مرحله (نتایج  بسته است. در این فرآیند، خروجیوا

-عنوان نهاده براي تابع بعدي استفاده میتحقیقات)، به
بنیان بدین ترتیب، تابع تولید محصوالت دانش شود.

گذاري ي سرمایهکشاورزي، تولید را به مقادیر با وقفه
سازد. این تابع مرکب از تحقیقات و ترویج مرتبط می

تحقیقات (با دانش به عنوان خروجی) و تابع تابع تولید 
-عنوان یکی از اجزایش) میتولید کشاورزي (با دانش به

ي مذکور شکلی تعدیل شده از باشد. ترکیب دو معادله
-گذاري در تحقیقات و تولید یا بهرهي بین سرمایهرابطه

دهد. در این تابع، وري در بخش کشاورزي را نشان می
-وري به جریان نهادهن، تولید یا بهرهمطابق با نظر آلستو

 ،هاي معمول و عوامل غیر قابل کنترل و همچنین
گذاري گذشته و حال در تحقیقات و ترویج سرمایه

 ,.Alston et al؛ Alston, 1995کشاورزي بستگی دارد (

 ):Pardey et al., 2006؛ 2011
 

)8(  )r-t, Er-t, Rt, Zt, Pt, Ht, Wt=q(XtQ 
 

به ترتیب  tX ،tW ،tH) متغیرهاي 8(ي در رابطه
هاي معمول در تولید کشاورزي، آب و هوا و نهاده

هاي باشند. همچنین، اگر چه قیمتانسانی میي سرمایه

طور معمول در تابع تولید آورده ) بهtPنسبی عوامل (
 Fluginiti andله، ااما در توجیه این مس؛ شودنمی

Perrin )1992ها بر تولید و قش قیمتاي بر ن) در مطالعه
-شامل نهاده Zوري تأکید کردند. بردار متغیرهاي بهره

طور مستقیم تولید فعلی را هاي زیرساختی است که به
همچنین، این متغیر شامل  .دهدتحت تاثیر قرار می

هاي نهادي یا ساختاري سیستم تحقیقاتی است که جنبه
لید و انتقال مستقیم و از طریق اثرگذاري بر توطور غیربه

دهد. اگر چه دانش جدید، تولید را تحت تاثیر قرار می
آلستون در تصریح تابع تولید، وقفه نامحدود مخارج 

گذاري فعلی و گذشته ترویج را به تحقیقات و سرمایه
اما  ؛عنوان جانشینی براي موجودي دانش معرفی کرد

خود نیز معتقد بود که مخارج تحقیقات در صورت 
-وري کل عوامل تولید اثر میتولید و بهره موفقیت بر
عبارت دیگر، مخارج تحقیقات در صورتی گذارد. به

آمیز است که با معرفی یک نوآوري جدید مانند موفقیت
وري کل عوامل بذور اصالح شده، از طریق افزایش بهره

 Grayتولید منافعی به دنبال داشته باشد. در این راستا، 

et al. )1999اي نیز بیان کردند که منافع لعه) در مطا
ها، پس از ي آنشود. به عقیدهتحقیقات با وقفه ایجاد می

هاي تحقیقاتی (مخارج تحقیقات) که شامل اجراي برنامه
باشد، اي تحقیقات و آزمایش و ثبت میفازهاي هزینه

-طول میزمانی با عنوان زمان پذیرش (سازگاري) به
با پذیرش فناوري، منافعی در انجامد تا منافع ایجاد شود. 

اثر کاربست فناوري تا زمان جایگزینی با فناوري جدید، 
 شود.ایجاد می

 

 
 تحقیقات هايمنافع و هزینه -1نمودار 

 

 منافع حاصل از پذیرش

 فاز تحقیقات

 هزینه تحقیقات

 فاز انباشت دانش

 انباشت دانش منافع حاصل از

 زمان

 سازگاريفاز  فاز پذیرش

 هزینه آزمایش و ثبت
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دهد که مخارج تحقیقات با ) نشان می1نمودار (
وقفه و پس از گذراندن فاز سازگاري و پذیرش، وارد فاز 

رو، در کند. از اینجاد میانباشت دانش شده و منفعت ای
جاي مخارج توان بهشده توسط آلستون می ارایهفرمول 

) استفاده tBتحقیقات از منافع حاصل از انباشت دانش (
-وري کل عوامل تولید اثر میکرد که بدون وقفه بر بهره

 .Pardey et alگذارد. با این وجود، با توجه به مطالعات 
)2006 ،(Alston )2002 ،(Traxler & Byerlee )2001 ،(

١ریزعنوان درونمخارج تحقیقات در سایر کشورها به  
نظر گرفته شود. در این مطالعات تحقیقات نیز بایستی در

-ي مخارج تحقیقات سایر کشورها بر بهرهبر اثر با وقفه
چرا که محصول  ؛وري کل عوامل تولید تأکید شده است

ایر کشورها، نهایی وارداتی حاصل از تحقیقات موفق س
مدت زمانی را بایستی براي آشنایی و پذیرش توسط 

وري کل عوامل کشاورزان سپري کند تا بتواند بر بهره
ي تحقیقات سایر لذا، مخارج با وقفه ؛تولید اثرگذار باشد

) به عنوان یکی دیگر از متغیرهاي اثرگذار r-tFRکشورها (
شود. گو میوري کل عوامل تولید، وارد البر تولید و بهره

) فرم نهایی تابع تولید محصوالت کشاورزي را 9ي (رابطه
ریز و منافع حاصل از تحقیقات نظر گرفتن اثر درونبا در

 دهد. نشان می
 

)9( ) r-tEr, -t, FRt, Bt, Zt, Pt, Ht, Wt= q (Xt Q 
 

ي ي تعیین وقفهبر اینکه مسئلهبا این روش، عالوه
اي شود، اثر متغیرهطرف میي مخارج تحقیقات بر بهینه

منافع حاصل از تحقیقات، مخارج ترویج و همچنین 
-یمریز تحقیقات، از سایر متغیرهاي اثرگذار جدا درون

تر اثر خالص ي بررسی دقیقشود. بدین ترتیب، زمینه
دانش حاصل از کاربست فناوري و مهارت مدیریتی نیز 

بع رفی تاي حاضر با معشود. در واقع، مطالعهفراهم می
)، نقش 9ي (تولید محصوالت کشاورزي به صورت رابطه

 دانش و چگونگی ورود آن به عنوان یک نهاده در تابع
 ي پایانیعنوان نتیجهتولید محصوالت کشاورزي را به

 کند. بیان می

                                                                                  
1- Spill in 

 گیرينتیجه
ي حاضر با هدف بحث پیرامون مفهوم اقتصاد مطالعه

رزي و چگونگی بنیان در تولید محصوالت کشاودانش
اثرگذاري دانش بر جریان تولید انجام شد. در این راستا، 

-ي اقتصاد دانشمروري بر مطالعات انجام شده در زمینه
بر بنیان عالوهدهد که اقتصاد دانشبنیان نشان می

اي تاریخی، چارچوب مشخصی دارد و داشتن دیرینه
شود. مختص به یک بخش یا فعالیت خاص نمی

وري کل عوامل تولید این مطالعات بر بهره همچنین، در
به عنوان عامل اثرگذار بر تولید و عرضه در اثر انباشت 

ي منظور تفهیم رابطهرو، بهدانش تأکید شده است. ازین
بنیان، مطالعات وري کل عوامل تولید با اقتصاد دانشبهره

وري کل عوامل تولید مورد بررسی دیگري با ادبیات بهره
فت. نتایج بررسی مطالعات در این زمینه نیز قرار گر

دهد که مطابق با نظر سولو، یکی از عوامل نشان می
وري کل عوامل تولید است. اثرگذار بر جریان تولید بهره

ي این، با توجه به مطالعات انجام شده در حوزهبرعالوه
وري کل عوامل تولید تابع زا، بهرهي رشد دروننظریه

ي انسانی و توسعه، واردات و سرمایه مخارج تحقیقات
زا است. از سوي دیگر، آلستون با بسط الگوي رشد درون

به بخش کشاورزي بر اثرگذاري جریان خدمات حاصل از 
-دانش، آب و هوا و متغیرهاي زیرساختی در تابع بهره

وري کل عوامل تولید تأکید کرد. در این راستا، اگر چه 
وري کل عوامل تولید، آلستون در تصریح تابع بهره

موجودي دانش را حاصل مخارج با وقفه تحقیقات و 
دانست؛ اما بر حصول موفقیت در تحقیقات و ترویج می

ي وي تا اي داشت؛ چرا که به عقیدهترویج تأکید ویژه
وري کل زمان به ثمر نرسیدن تحقیقات و ترویج، بهره

حقیقات یابد. اثر مثبت مخارج تعوامل تولید افزایش نمی
وري کل عوامل تولید در مطالعات داخلی و ترویج بر بهره

و خارجی بسیاري به اثبات رسیده است. این مسئله در 
) با در نظر گرفتن فاز 1999ي گري و همکاران (مطالعه

این، برنحوي دیگر بیان شد. عالوهانباشت دانش به
ي اثر مخارج مطالعات دیگري به بحث در زمینه

ریز تحقیقات بر عنوان درونر سایر کشورها بهتحقیقات د
وري کل عوامل تولید پرداختند. بر این اساس، بهره

عنوان ي تحقیقات سایر کشورها نیز بهمخارج با وقفه
وري کل عوامل تولید یکی دیگر از عوامل اثرگذار بر بهره
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ي حاضر با در نظر در نظر گرفته شد. در نهایت، مطالعه
-اشت دانش و منافع حاصل از تحقیقات بهگرفتن فاز انب

وري کل عوامل تولید جاي مخارج، الگوي تولید و بهره
محصوالت کشاورزي را مورد بازنویسی قرار داد. در 

شده، منافع حاصل از تحقیقات بدون الگوي بازنویسی
گذارد. بدین وري کل عوامل تولید اثر میوقفه بر بهره

بر جداسازي اثر متغیرهاي ترتیب، در این مطالعه عالوه
ریز منافع حاصل از تحقیقات، مخارج ترویج و درون

تحقیقات از سایر متغیرهاي اثرگذار مانند آب و هوا، 
تر اثر خالص دانش حاصل از ي بررسی دقیقزمینه

 شود.کاربست فناوري و مهارت مدیریتی فراهم می
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