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 چكیده
 2931-2931وری محصول گندم در مناطق استان فارس طی دوره زمانی رشد بهره هدف از این پژوهش، تجزیه

با استفاده از نتایج حاصل از تخمین است. تابع هزینه ترانسلوگ  و کاربردبا استفاده از روش مرزی تصادفی فضایی 
که  قیاس تجزیه شد. نتایج نشان دادتکنولوژی و اثر م وری کل عوامل تولید به دو جزء تغییرمدل، رشد بهره

رشد داشته  913/9 متوسط در دوره مورد نظر طورهولید محصول گندم در استان فارس بوری کل عوامل تبهره

میانگین نرخ رشد  مستقیم آن است.وری به طور میانگین بیش از اثرات غیرتأثیر اثرات مستقیم رشد بهرهو  است
وری کل بیشتر از سهم است و لذا سهم اثر مقیاس در رشد بهره 992/9و  -991/9لوژی و اثر مقیاس تغییر تکنو

تغییرات تکنولوژی است و عدم همسویی میانگین نرخ رشد اثر مقیاس و تغییر تکنولوژی باعث رشد ناچیز 
تسهیل شود. سیاست ی نوین هاتکنولوژیاستفاده از موانع  الزم است ،هاوری شده است. با توجه به یافتهبهره

سازی مقیاس تولید برای بهینهگامی موثر تواند میمین سازی اراضی در راستای راهبردهای آمایش سرزیکپارچه
 وری خواهد بود.و زمینه توسعه تکنولوژی فراهم شود و نتیجه آن بهبود رشد بهره باشد
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 مقدمه

بودن عوامل تولید ضرورت توجه هر چه بیشتر به افزایش افزایش روز افزون جمعیت و محدود

وری مفهومی بهره (.Alvanchi & Saboohi., 2007)سازدوری عوامل تولید را نمایان میبهره

ها و ساختن ضرورتی جهت ارتقای زندگی انسان است جامع و کلی که افزایش آن به عنوان

تر که هدفی ملی برای همه کشورهای جهان است، همواره مدنظر صاحبنظران اجتماعی مرفه

روش دستیابی به رشد  و مؤثرترینوری بهترین امروزه بهره سیاست و اقتصاد بوده است.

وری های بهرهو تحلیل شاخص اقتصادی، با توجه به کمیابی منابع تولید است. از طریق محاسبه

های مختلف اقتصادی را در استفاده از منابع توان میزان کارایی عملکرد بخشعوامل تولید می

وری باید به بخش کشاورزی به عنوان یکی از به منظور افزایش بهرهبعالوه . تولید بررسی کرد

وری در این بخش ش بهرههای مهم و عمده اقتصادی در کشور توجه خاص کرد، زیرا افزایبخش

های اقتصادی تواند ما را در جهت دستیابی به هدفبا توجه به ساختار ویژه اقتصادی کشور می

  (.Akbari & Ranjkesh., 2004)یاری کند

از طریق بهبود کاربرد عوامل تولید، تغییرات عمده تکنولوژی و یا افزایش  وریبهرهافزایش 

به محدودیت منابع تولید مواد غذایی و نیازهای غذایی جمعیت توجه  با. گیردیصورت م مقیاس

هایی ی تکنولوژی، با محدودیتافزایش کاربرد عوامل تولید و تغییرات عمده رو به رشد کشور،

روبروست. برای مثال افزایش سطح زیر کشت محصوالت کشاورزی نیاز به تکنولوژی نوین دارد 

رو با ر عمل باعث کاهش بازدهی تولید شود. از اینکشت د یرو ممکن است با افزایش سطح ز

اد اقتص کشاورزی بخش در موجود هایتوجه به فشارهای مالی، شناخت امکانات و محدودیت

وردن آو در واقع بدست  وریبهره بهبود کشاورزان، درآمد و تولید افزایش راه ترینایران، عملی

در میان همچنین  (.Salami, 1997)است دیاز عوامل تول یحداکثر تولید از مجموعه ثابت

ای در عنوان محصول محوری و کلیدی کشاورزی جایگاه ویژهبهمحصوالت کشاورزی گندم 

وری در بنابراین بررسی مسئله بهره (.Bashir et al.,2012تولید و مصرف مواد غذایی دارد. )

 ای برخوردار است.تولید گندم از اهمیت ویژ

بخش ، که این استان در ومین استان از لحاظ تولید گندم در ایران استاستان فارس د بعالوه

 5/7کیلومتر مربع است که  866221جنوبی کشور واقع شده است. مساحت استان حدود 

های کشور رتبه در بین استان لحاظ وسعتگردد و از درصد از مساحت کل کشور را شامل می

  .(Agricultural Statisticsof Fars Province, 2017) باشدرا دارا می چهارم
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وری در سطح با هدف ارتقاء بهره 8936های تولیدی در سال بندی عرصههمچنین طرح پهنه

کنندگان بخش های تولیدی بخش کشاورزی از طریق انتقال دانش نوین به تولیدعرصه

است. در  انجام شدهدر استان فارس هنه های کوچک مدیریتی به نام پدر محدودهکشاورزی 

های تعیین بر اساس شاخص حقیقت برای هر پهنه یک کارشناس در حوزه روستا یا دهستان

مرزهای ، پراکنش جغرافیایی مرزهای طبیعی و ،حدود عرف مرز روستاها ،سطح زیر کشت)شده 

( مشخص گردیده است و از سوی مرکز تحقیقات کشاورزی استان مسائل اجتماعی، مصنوعی

ها، راهبردها، تکالیف و وظایف مربوطه رستان کارشناسی بر اساس سیاستفارس برای هر شه

 ها انجام دهند.فراهم شده است تا نظارت کلی بر کارشناسان پهنه

با استفاده از روش تابع مرزی تصادفی در این مطالعه با گذشت چندین سال از اجرای پروژه، 

ی شده است تا میزان اثربخشی طرح وری محصول گندم بررسفضایی در استان فارس رشد بهره

  .های استان فارس مشخص گرددبندی در شهرستانپهنه

 

انجام شده است که به مواردی از  وری کشاورزیگیری بهرهدر زمینه اندازهای گسترده مطالعاتی 

 آن اشاره شده است.

 Mojaverian(2004) با  8923-8971های وری محصوالت راهبردی طی سالتغییرات بهره

دهد که تمامی محصوالتی که رشد استفاده از شاخص مالم کوئیست پرداخت. نتایج نشان می

وری در آنها تحقق یافته حاصل فناوری پیشرفته بوده است. همچنین در اغلب محصوالت بهره

بنابراین می توان نتیجه گرفت که نوع تغییرات کارایی و فناوری عکس یکدیگر بوده است. 

تر است. در پایان آوری های قدیمیهای جدید کمتر از فنتولید کنندگان در فناوریکارایی فنی 

های متولی ذوی تحقیق، نوآوری و ترویج فناوری جدید در آموزش شود سازمانپیشنهاد می

 . گذاری کنندگیری از این فنآوری سرمایهبهره

Alvanchi & Saboohi (2007) با استفاده از شاخص  نوری در تولید گندم ایرارشد بهره

رشد محصول . نتایج نشان داد ندرا مورد بررسی قرار داد 8922-8911طی دوره  ترانکویست

 18/2به 8979-8911ها و در طی سال 73/2برابر با  8922-8976های گندم در طی سال

وری در طی هر دو دوره منفی بود که نشان دهنده رشد بهرهکاهش یافته است. افزون برآن، 

رسد بجای تزریق ها، به نظر میبا توجه به یافته .باشدها نسبت به محصول میرشد بیشتر نهاده

 هر چه بیشتر نهاده به تولید گندم الزم است بر ترکیب مناسب استفاده از نهاده تأکید شود.
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. Rafiee et al (2008)مدل مرزیرا با استفاده از  ایران وری محصول گندمرشد بهره همگرایی 

. نتایج نشان داد استان فارس از ندرا مورد بررسی قرار داد 8911-8929تصادفی طی سالهای 

وری هم در کشت دیم و هم در کشت آبی برخوردار است. همچنین آزمون بیشترین رشد بهره

وری در مناطق مختلف متفاوت مربوط به همگرایی نشان داد گرچه در کوتاه مدت رشد بهره

 به Salami & Shahbazi(2010) .مدت این روند در کلیه مناطق همگرا است است، اما در بلند
های روند زمانی، وری تولید گندم آبی ایران با مقایسة روشگیری و تجزیة رشد بهرهاندازه

 دهد کهپرداختند. نتایج نشان می 8912-8918شاخص عمومی و شاخص دیویژیا طی دوره 

باشد. تر میها مناسبشاخص دیویژیا در پژوهشبه نسبت  روش شاخص عمومی استفاده از

های مطالعه برای گندم که تغییرات تکنولوژی در طی سال گویای آن استهمچنین نتایج 

 مقیاس افزایشی در تولید گندم کشور وجود دارد. دارای پیشرفت بوده و بازده

Mohamad rezazadeh et al (2013) ل عوامل تولید وری کبه تجزیه و تحلیل رشد بهره

دهد . نتایج نشان میپرداختند )پارامتریک(از رهیافت اقتصاد سنجیکشاورزی ایران با استفاده 

ها یک عامل عمده در رشد اقتصادی بخش کشارزی است و اثر تنظیم مقیاس و که رشد نهاده

تولید وری عوامل سرمایه انسانی و تغییرات تکنولوژی به عنوان یک عامل مثبت در رشد بهره

 گردد.تلقی می

Baradaran (2018) های کشور با وری منابع تولید گندم آبی در استانبه بررسی تحلیل بهره

پرداخت. برای دستیابی به تعداد  8915-8932طی سالهای  چند منظورههای رویکرد

های کمتر و تسهیل در تحلیل آنها، از خاصیت کاهش بعد متغیرها در رویکرد تحلیل شاخص

های کشور را براساس تشابه وضعیت بندی، استانرویکرد خوشهشد و از ملی اکتشافی عا

های حمایتی دولتی نتایج، تعدیل در سیاستبه در نهایت با توجه  .ندوری دسته بندی کردبهره

 د.یگردور بر رشد تولید گندم پیشنهاد های بهرهو الگوبرداری از استان

Jha et al(2005) وری کشاورزی در جنوب هند با کندگی اراضی و تاثیر آن بر بهرهبه بررسی پرا

 8335-8333 طی دوره کاربرد تابع هزینه ترانسلوگاستفاده از روش تابع مرزی تصادفی و 

پرداختند. نتایج حاصل از این تحقیق گویای آن است، رابطه معکوس و معنی داری بین 

 دارد.وری عوامل تولید و پراکندگی اراضی وجود بهره

Coelli & PrasadaRao (2005) وری با استفاده از شاخص مالم کوئیست  به ارزیابی رشد بهره

دهد که کشورهای مورد کشور پرداختند. نتایج نشان می 39برای  8312-6222طی دوره 
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چین و کلمبیا دارای باالترین رشد  وری کل عوامل تولید هستند،مطالعه دارای سیر نزولی بهره

وری کل عوامل تولید برابر و میانگین رشد بهره قرار دارد 51ایران در رتبه  باشند وری میوبهره

 درصد است. 6با 

Kausar Kiani et al(2008) وری تعدادی از محصوالت گیری تغییرات بهرهبرای اندازه

تیل استفاده  -از شاخص ترانکوئیست 8372-6221کشاورزی در پنجاب پاکستان طی سالهایی

درصد در تولید محصوالت  6/6وری به میزان . نتایج مطالعه بیانگر رشد ساالنه بهرهشد

 کشاورزی بوده است.

Chaudhary(2012) ستیبا استفاده از شاخص مالم کوئ دیکل عوامل تول یوربه مطالعه بهره 

 یفن ییکارا راتییکل و تغ یورکه بهره دهدینشان م جیهند پرداخت. نتا یدر بخش کشاورز

کل کاهش داشته  یورمناطق بهره شتریاست و در ب افتهی شیاز کشور افزا یدر مناطق کم

را  شرفتهیپ یو فناور یباالتر لزوم استفاده از تکنولوژ یوربه بهره یابیستاست و به منظور د

 سته است.ندا یضرور یامر

Yang et al(2016)لم کوئیست مورد وری را در کشور چینبا استفاده از شاخص ما، روند بهره

دهد که پیشرفت فناوری تأثیری مثبت در بهبود شاخص کل ارزیابی قرار داد. نتایج نشان می

وری داشته، کارایی فنی تنها کمی افزایش یافته و کارایی مقیاس دارای تأثیر منفی بر بهره

 باشد. وری میبهره

پارامتریک و  های هایوری با روشدهد، رشد بهرههمانگونه که مطالعات فوق نشان می

)تابع مرزی  با استفاده از رهیافت پارامتریکنیز ناپارامتریک انجام شده است. در این تحقیق 

 وری پرداخته شود.فضایی به بررسی رشد بهره تصادفی( و در نظرگرفتن اثرات تعامل

 

 روش تحقیق
وری رآورد رشد بهرهدر این تحقیق با استفاده از روش تابع مرزی تصادفی فضایی سعی در ب

تابع  میمستق برآورداست.  نهیتابع هز یعندوگان یک تابع تولید یبرآورد  قیاز طرمنابع تولید 

برای  کهیزا مشخص شود؛ در حالمناسب است که مقدار محصول به شکل درون یزمان دیتول

را فراهم  امکان نیتئوری دوگان ا .شودیداده م حیترج نهیتابع هز د،یزای تولمقدار برون

  به سهولت قابل محاسبه باشند هادهو تقاضای نها اسیاطالعات مربوط به مق یکه تمام سازدیم

Kant &Nautiyal,1997)). 
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به منظور برآورد شکل تابعی مناسب از میان شکل های تابعی موجود، با توجه به مزایای توابع 

یع آن درمطالعات مشابه و همچنین به استناد کاربرد وس 8انعطاف پذیر، شکل تابعی ترانسلوگ

تواند شکل به لحاظ ویژگیهای نظری و آماری از جمله امکان استخراج راحت تر توابع، می

، شکل تابع هزینه با در نظر گرفتن ی حاضر در نظر گرفته شودمناسب تابع هزینه برای مطالعه

 .(Amini, 2000) به صورت زیر است T متغیر روند زمان

(8) 𝐶 = 𝑓(𝑄, 𝑃𝑠 , 𝑃𝑙 , 𝑃 𝑝,𝑃 𝑤,, 𝑇) 

هزینه  C مقدار تولید، Q به ترتیب قیمت بذر، زمین، سم و آب ، ,𝑃 𝑤و  𝑃𝑠 ،𝑃𝑙 ،𝑃𝑝که در آن

  شود:ی ترانسلوگ به صورت زیر نوشته میتابع هزینه باشد.متغیر روند زمانی می Tو

(2) 𝐿𝑛𝐶
= 𝑣 + 𝑎𝑞𝐿𝑛𝑄 + 𝛼𝑠𝐿𝑛𝑃𝑠 + 𝛼𝑙𝐿𝑛𝑃𝑙+𝛼𝑝𝐿𝑛𝑃𝑝 + 𝛼𝑤𝐿𝑛𝑃𝑤 + 𝛼𝑡𝑇

+
1

2
𝑏𝑞(𝐿𝑛𝑄)2 +

1

2
𝑏𝑠(𝐿𝑛𝑃𝑠)2 +

1

2
𝑏𝑙(𝐿𝑛𝑃𝑙)2 +

1

2
𝑏𝑝(𝐿𝑛𝑃𝑝)2

+
1

2
𝑏𝑤(𝐿𝑛𝑃𝑤)2 +

1

2
𝑏𝑡(T)2 + 𝛾𝑞𝑠𝐿𝑛𝑄(𝐿𝑛𝑃𝑠) + 𝛾𝑞𝑙𝐿𝑛𝑄(𝐿𝑛𝑃𝑙)

+ 𝛾𝑞𝑝𝐿𝑛𝑄(𝐿𝑛𝑃𝑝)+𝛾𝑞𝑤𝐿𝑛𝑄(𝐿𝑛𝑃𝑤) + 𝛾𝑞𝑡𝐿𝑛𝑄(𝑇)

+ 𝛿𝑠𝑙𝐿𝑛𝑃𝑠(𝐿𝑛𝑃𝑙)+𝛿𝑠𝑝𝐿𝑛𝑃𝑠(𝐿𝑛𝑃𝑝)+𝛿𝑠𝑤𝐿𝑛𝑃𝑠(𝐿𝑛𝑃𝑤)

+ 𝛿𝑙𝑝𝐿𝑛𝑃𝑙(𝐿𝑛𝑃𝑝) + 𝛿𝑙𝑤𝐿𝑛𝑃𝑙(𝐿𝑛𝑃𝑤) + 𝛿𝑝𝑤𝐿𝑛𝑃𝑝(𝐿𝑛𝑃𝑤)

+ 𝑏𝑡𝑠(Ln𝑃𝑠)𝑇 + 𝑏𝑡𝑙(Ln𝑃𝑙)𝑇 + 𝑏𝑡𝑝(Ln𝑃𝑝)𝑇 + 𝑏𝑡𝑤(Ln𝑃𝑤)𝑇           

 Kant) آورد ستبد تغییر تکنولوژی را  توان رابطهبا استفاده از برآورد پارامترهای تابع هزینه می

&.Nautiya,1997.)  بر اساس رهیافت پارامتریک و راهکار تابع هزینه، تغییر در تکنولوژی تولید

 & Seifi) . به صورت نسبت تغییر در هزینه تولید به تغییر در متغیر روند زمانی قابل بیان است

Dehghanpour, 2014)  
(3) 

𝑇�̇� = − 
𝜕𝐿𝑛𝐶

𝜕𝑇
= −( 𝛼𝑡 + 𝑏𝑡𝑇 + 𝑏𝑡𝑠(Ln𝑃𝑠) + 𝑏𝑡𝑙(Ln𝑃𝑙) + 𝑏𝑡𝑝(Ln𝑃𝑝)

+ 𝑏𝑡𝑤(Ln𝑃𝑤) + 𝛾𝑞𝑡𝐿𝑛𝑄 ) 

                                           
1 Translog Function 
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 & Datta) ی باال تغییرات تکنولوژی به سه مولفه قابل تفکیک می باشد:با توجه به رابطه  

Christoffersen, 2004) 
𝛼𝑡  تغییر فنی خالص    -8 + 𝑏𝑡𝑇 

𝑏𝑡𝑠(Ln𝑃𝑠)غییر فنی غیر خنثیت -6 + 𝑏𝑡𝑙(Ln𝑃𝑙) + 𝑏𝑡𝑝(Ln𝑃𝑝) + 𝑏𝑡𝑤(Ln𝑃𝑤) 

    𝛾𝑞𝑡𝐿𝑛𝑄تغییر فنی ناشی از گسترش مقیاس  -9

دهد که تغییر تکنولوژی خالص، هیچ ارتباط مشخصی با عوامل تولید و نشان می ،ی اولمولفه

وامل ندارد. در یک تابع به عنوان جزء ثابت یا عرض از مبدا در نظر میزان تولید و قیمت ع

 شود. شود و افزایش یا کاهش آن تنها باعث انتقال تابع هزینه به سمت پایین و باال میگرفته می

دهد که عوامل تولید چه تاثیر متقابلی در طول زمان روی یکدیگر دارند. نشان می ،ی دوممولفه

آیا  تحوالت تکنولوژیکی در طول زمان چه تأثیری روی عوامل داشته است.به عبارتی دیگر، 

جویی در عوامل شده است؟ تغییر این مولفه موجب موجب جایگزینی عوامل یا منجر به صرفه

 .شودتغییر شیب منحنی هزینه می

دهد که تغییر در تکنولوژی تولید موجب تغییر در ظرفیت و مقیاس نشان می ،ی سوممولفه

شود و در این حالت، موجب جابه جایی منحنی هزینه متوسط به سمت راست و ولید بنگاه میت

  (Dashti et al,2010)شودچپ می

مقادیر منفی کل رابطه تکنولوژی )با اعمال ضریب منفی در رابطه( بیان کننده افزایش در 

دیر مثبت رابطه هزینه تولید بنگاه طی زمان)جابه جایی منحنی هزینه رو به باال( و مقا

تکنولوژی )با اعمال ضریب منفی در رابطه( بیان کننده کاهش در هزینه تولید طی زمان)جابه 

 (.Hazar moghadam & Abdoli (2013 ,جایی منحنی هزینه متوسط رو به پایین( است

دهد، تحوالت فنی بر روی ظرفیت بنگاه چه تأثیری داشته اثر تغییر در مقیاس تولید نشان می

های اقتصادی گیری از صرفهنی گسترش مقیاس تولید، موجب بهرهست. در حقیقت تحوالت فا

-دهد و درنتیجه باعث شیفت تابع هزینه میناشی از افزایش تولید شده و هزینه را کاهش می

 .شود

 تولید سمقیادر  یشافزا یسطهوا به لمحصودر  تغییر انمیز نشانگر سمقیا ازناشی  یهاصرفه

 ،یابد یشافزا تولید سمقیا دریشافزاز ا بیش نیامیز به تولید انمیز گرا کلی التحدر .ستا

 معد یا صرفهها یگیرازهنددادن و اننشا ایبر .شتدا هداخو دجوو سمقیااز  ناشی یصرفهها

 یمحاسبه ،هاروش یناز ا یکی دارد. دجوو دیمتعد یهاروش س،مقیااز  ناشی یصرفهها

 .Zarra najad et al., 2013 ))( است82رابطه ) رتصوبه لمحصو به نسبت هزینه کشش
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𝐸 = [
𝜕𝐿𝑛 𝐶

𝜕𝐿𝑛𝑄
]  =  𝑎𝑞 + 𝑏𝑞𝐿𝑛𝑄 + 𝛾𝑞𝑠(𝐿𝑛𝑃𝑠) + 𝛾𝑞𝑙(𝐿𝑛𝑃𝑙)

+ 𝛾𝑞𝑝(𝐿𝑛𝑃𝑝)+𝛾𝑞𝑤(𝐿𝑛𝑃𝑤) + 𝛾𝑞𝑡(𝑇) 

(1) 

های محصول نشانگر وجود زیان )کوچکتر( از واحد بودن کشش هزینه نسبت به بزرگتر

های( ناشی از مقیاس است. بعبارت دیگر اگر افزایش میزان ستاده به طور متناسب، بیشتر )فایده

کوچکتر از یک خواهد بود؛ بنابراین ساختار  Eدر این حالت  ها باشد،ی نهادهاز افزایش کلیه

عکس نیز ساختار تولید بیانگر تولید دارای خصوصیت بازده به مقیاس افزایشی است. در حالت 

 تبلندمد متوسط یهزینه منحنی ترسیم ،یگرروش د .استخصوصیت بازده به مقیاس نزولی 

 (یهانیاز) یهاهفاید دجوو منحنی تولید نشانگر قسمت نزولی)صعودی( در هبنگا تولید .ستا

 Zarra) ستا سهی ثابت نسبت به مقیازدبا دجواز و ننشا قسمت مسطح در ومقیاس  ازناشی

najad et al., 2013). 

شاخص  است. بوده اقتصادی تولید اساسی و مهم هایجنبه از یکی تولید عوامل وریبهره رشد

 :(Shahiki Tash et al.,2013)  وری کل عوامل تولید به شرح زیر استرشد بهره

(5) TFṖ = (1 −
∂Ln C

∂LnQ
)

 dLnQ

dT
−

∂Ln C

∂T
 

= (1 + E𝐶𝑄). Q + 𝑇�̇�̇  
( و نرخ رشد تولید در یکدیگر است و بدین 8متغیر اثرات مقیاس حاصل ضرب )صرفه مقیاس +

وری عوامل تولید ترتیب، مجموع دو متغیر اثرات مقیاس و تغییرات تکنولوژی، برابر با رشد بهره

 است.

 (Seifi & Dehghanpour, 2014).  نرخ رشد تولید به فرم زیر است 

(2) 
Q̇ =

dLnQ

dT
=

LnQt − LnQt−1

LnQt−1

 

 8وری و کارایی، مدلهای سنتی مرزی تصادفیدر رابطه با بهره پارامتریکدر بیشتر مطالعات 

مرزی تصادفی فضایی استفاده شده  روشمورد استفاده قرار گرفته است. اما در این تحقیق از 

                                           
1 Stochastic Frontier Analysis 
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ر آنها گسترش با هدف بررسی عدم تجانس)ناهمگونی( د 8مدل مرزی تصادفی فضایی  است.

یافت، تا تأثیر درونی قابل توجهی در تخمین مدل به وجود آورد. این روش اجازه می دهد تا 

دهد گیرد. این مدل اجازه میهای سنتی بکارای متفاوت با توجه به تکنیکناهمگنی را به شیوه

ها مورد ین پدیدکننده از لحاظ آماری و اقتصادی برای شناسایی ارتباط متقابل بتا عوامل تعیین

 (.(Fusco & Vidoli, 2013 استفاده قرار گیرد

 انیم ییفضا یهامرسوم است که اثرات تعامل یاز اقتصادسنج یاشاخه ییفضا یاقتصادسنج

مرسوم، دو اقتصادسنجی  .ردیگینظر م را در ی(مکان یعنصرها یدارایی )ایجغراف یواحدها

گیرد. بنابراین بدون توجه به این در نظر نمی موضوع وابستگی فضایی و ناهمسانی فضایی را

 (.Florax et al.2003,نکات، فروض گاوس مارکف نقض خواهد شد )

( iهای دارای جزء مکانی، مشاهدات در منطقه )وابستگی فضایی بدین مفهوم است که در داده 

بین مشاهدات تواند گذارد. این همبستگی می( تاثیر میjبر روی سایر مشاهدات مناطق دیگر )

مختلف و اجزاء اخالل وجود داشته باشد. مشاهدات نزدیکتر، منعکس کننده درجه وابستگی 

فضایی بیشتری نسبت به آنهایی است که از یکدیگر دورتر هستند. یعنی وابستگی فضایی و 

 تاثیرات آن بین مشاهدات باید با افزایش فاصله بین مشاهدات، کاهش یابد. 

(7) Yi = f(Yj)                      i = 1,2,3, … , n                     i ≠ j 

بررسی وابستگی فضایی و برای اطمینان از لزوم استفاده از اقتصادسنجی فضایی از  منظوربه

ناهمسانی فضایی اشاره به انحراف در  استفاده شد. گتیسو گری   آزمون موران ضریب الگرانژ،

 باشد.های مختلف میانها در سطح مکروابط بین مشاهده

 مدل کلی و عمومی خودرگرسیونی فضایی بصورت زیر است: 

(1) 𝑦 = 𝜌𝑤1 + 𝛽𝑥 + 𝑢 

𝑢 = 𝜆𝑤2𝑢 + 휀 

휀 ≈ 𝑁(0, 𝜎2) 
y ،بردار متغیر وابسته𝑥  ،ماتریس متغیرهای مستقل, 𝑤1 های فضایی،ماتریس 휀   متغیر

,𝑛 تصادفی، 𝑘  د مشاهدات مقطعی، تعداد متغیرهای مستقل و تعدا𝜌  ضریب تاخیر فضایی

ضریب تاخیر  𝜆متغیر وابسته )ضریب خودهمبستگی بین عملکرد محصول در مناطق همسایه(، 

                                           
1 Spatial Stochastic Frontier Analysis 
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میزان تاثیر متغیرهای  𝛽فضایی پسماندها )ضریب خود همبستگی فضایی در جمالت خطا( و 

 مستقل بر متغیر وابسته است. 

های خودرگرسیونی فضایی دیگر شامل الگوی فضایی عالوه بر مدل فضایی عمومی فوق، مدل

و الگوی   6، الگوی خودرگرسیونی با خودهمبستگی فضایی در جمله اخالل8خودرگرسیون توأم 

ترین الگوی خودرگرسیونی فضایی، (. کاملLeSage & Pace,2009باشند )می 9فضایی دوربین

گیرند ها به نوعی در این الگو قرار میباشد که سایر الگوالگوی عمومی خودرگرسیونی فضایی می

توان سایر الگوهای هایی بر روی پارامترهای این الگو میکه با وارد کردن محدودیتبطوری

. اگر در رابطه مدل (Salami & Nemati,2014)خودرگرسیونی فضایی را بدست آورد 

ست که خودهمبستگی برابر با صفر باشد. بدین معنی ا 𝑤2پارامتر ، خودرگرسیونی فضایی

فضایی در جمالت اخالل وجود نداشته باشد و الگوی فضایی خودرگرسیون توأم را خواهیم 

 داشت. 

(3) y = ρw1y + βx + U 
ε ≈ N(0, σ2In) 

برابر با صفر قرار داده شود،  𝑤1، پارامتر 1اگر در مدل کلی و عمومی خودرگرسیونی فضایی

 آید.در جمالت اخالل یعنی رابطه روبرو بدست میالگوی خودرگرسیونی با همبستگی 

(82) y = βx 
U = λw2μ + U 
ε ≈ N(0, σ2In) 

شود. در در الگوی فضایی دوربین، وقفه فضایی متغیر وابسته و متغیر مستقل به الگو اضافه می

این الگو عالوه بر متغیرهای توضیحی، وقفه فضایی متغیرهای توضیحی نیز وارد الگو شده است 

باشد. در این الگو، متغیر جدید ضرب ماتریس وزنی در دهنده این ارتباط مینشان 2βو پارامتر 

متغیر مستقل نشان دهنده اثرات فضایی متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته است. ضرایب این 

متغیرها منعکس کننده این مطلب است که با فرض ثابت بودن سایر اثرات، یک واحد تغییر در 

 فضایی متغیر مربوطه، متغیر وابسته چند واحد تغییر خواهد نمود. اثرات 

                                           
1 Mixed autoregressive-regressive model 
2 Spatial autoregressive error model 
3 Spatial Durbin model 
4 General spatial model 
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(88) y = xβ1 + wxβ2 + U 
ε ≈ N(0, σ2 In) 

استفاده  6و نسبت درستنمایی 8برای انتخاب بهترین مدل فضایی از آزمون ضریب الگرانژ، والد

 گردد.می

م، غیر مستقیم و کل است. های اخیر محاسبه اثرات مستقییکی از کاربرد مدل فضایی در سال

بر متغیر i برای بدست آوردن اثر مستقیم در ابتدا تأثیر افزایش متغیر توضیحی در شهرستان 

گردد. بنابراین از تمامی تأثیرها در کل منطقه میانگین محاسبه می i وابسته در خود شهرستان

زایش متغیر توضیحی در گرفته می شود، جهت محاسبه اثر تجمعی غیرمستقیم در ابتدا تأثیر اف

شود و میانگین این اثرها در کل منطقه محاسبه می iبر متغیر وابسته در شهرستان  j شهرستان

بیانگر اثر سرریز ناشی از افزایش متغیر توضیحی در یک شهرستان بر متغیر وابسته در تمامی 

بر روی تمامی  های موجود در منطقه است. اثر کل ناشی از افزایش متغیر توضیحیشهرستان

های مورد بررسی برابر با مجموع اثرات مستقیم و غیر مستقیم است. به طور کلی، اثر شهرستان

سرریزهای بین ناشی از مستقیم حاکی از سرریز های درون شهرستانی و اثر غیر مستقیم 

 Lesage and Pace, 2009).شهرستانی است)

غیر مستقیم هر یک از متغیرهای توضیحی را بر داری اثر مستقیم و توان معنیبر این اساس می

ها و دوره متغیر وابسته به دست آورد. شایان ذکر است که از هر سه اثر در تمامی شهرستان

توان های زمانی میانگین گرفته شده است. در این راستا با استفاده از مدل دوربین فضایی می

ری محصول گندم در استان فارس را از ومیانگین اثر کل، مستقیم و غیر مستقیم رشد بهره

 یکدیگر تفکیک نمود. 
های فضایی یا ماتریس وزن 9برای تدوین الگوی فضایی، اولین قدم ایجاد ماتریس همسایگی

 وجود دارد.  های فضایی دو روشاست. برای ایجاد ماتریس وزن

تابعی از فاصله. منزله روش دوم: ماتریس به 1روش اول: ماتریس همسایگی بر اساس مجاورت

های گوناگونی وجود های فضایی به روش مجاورت، روشیا ماتریس وزن Wبرای تعیین ماتریس 

 صورت زیر نشان داد:توان بهرا میW دارد. ماتریس 

                                           
1 Wald 
2 LR 
3 Neighbouring matrix 
4 Contiguity 
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(86) 
𝑊 = [

0 . 𝑊12 … 𝑊1𝑛 .
. 𝑊21 0 … 𝑊2𝑛 .

⋮ . ⋱ ⋮
. 𝑊1𝑛 𝑊2𝑛 … … 0

] 

یک ماتریس متقارن است که عناصر قطر اصلی صفر  Wشود، ماتریس هده میهمانطور که مشا

و سایر عناصر در صورتی که دو استان همسایه باشند یک و در غیر اینصورت صفر است. در 

به ماتریسی که حاصل  𝑊ادامه، ماتریس مجاورت باید استاندارد یا نرمال شود )تبدیل ماتریس 

با  نامندمی« مرتبه اول استاندارد شده»را ماتریس مجاورت جمع سطر آن واحد باشد( که آن 

نرمال و استاندارد کردن ماتریس مجاورت و سپس حاصلضرب آن در بردار متغیر وابسته، متغیر 

دهد و شود که میانگین مشاهدات ناشی از مناطق مجاور را نشان میجدیدی حاصل می

از تقسیم  شده استاندارداتریس وزنی نرمال و م نامند.اصطالحاً آن را متغیر تأخیر فضایی می

 (.LeSage & Pace,2009جمع اعداد هر ردیف بر هر یک از مشاهدات محاسبه خواهد شد )

های هر منطقه با استفاده از مجاورت روش دیگر روش مسافت است که بجای تعیین همسایه 

شود. در این ستفاده میمرزی از میزان مسافت بین هر یک از مناطق برای تعیین همسایگی ا

ها روش با استفاده از طول و عرض جغرافیایی مناطق به بررسی مسافت بین شهرستان

گردد. پردازد. مزیت این روش در این است که برای هر منطقه حداقل یک همسایه تعیین میمی

ایگی را با توجه به اینکه تعیین ماتریس همسایگی با استفاده از این روش بیشترین تعداد همس

ایجاد میکند و وجود حداقل یک همسایه را برای هر منطقه تضمین می کند، این روش برای 

شود. بنابراین در این تحقیق به بررسی ماتریس تعیین ماتریس همسایگی روشی برتر تلقی می

 همسایگی پرداخته شد. 

مورد  یرهایمتغ نیب ییفضا یاز وجود رابطه همبستگ دیبا ییفضا ونیقبل از برآورد مدل رگرس

ی برای تشخیص اصل یهاپژوهش از آزمون نیکار در ا نیا یحاصل شود برا نانیاطم یبررس

گری و گتیس استفاده شده  و همبستگی فضایی شامل آزمون موران، آزمون ضریب الگرانژ

ون ها بر تأکید از استفاده رگرسیهای مربوطه، تمامی آزمونبا توجه به سطح احتمال آماره، است

 .داری در مدل خواهد بودفضایی داللت دارند. در غیر این صورت نتایج تورش
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 های تشخیص فضایی( نتایج آزمون4جدول)
Table(1) Results of spatial detection tests 

 نوع آزمون
Type of test 

 مقدار آماره
z-score 

 احتمال آزمون
p-Value 

 statistic  -I  Moran 76/6- 26/2آزمون موران 

 LM test 86/7 26/2   آزمون ضریب الگرانژ

 Geary GC 88/8 21/2گری  آزمون

 Getis-Ords GO 88/2 26/2آزمون گتیس 

                                                                                                           Source: Research Findings های تحقیقمنبع: یافته

های فضایی بهترین نتایج را به قبل از برآورد رگرسیون باید مشخص شود که کدام نوع از مدل

 تجهــ LMlag-panelو LMerror-panel دنبال خواهد داشت. بنابراین از دوآزمون 

داری بـه معنـاکه  گردد.استفاده مـی ییاضالگوهای ف  نیمــدل از بــ نیانتخــاب بهتــر

 LMerror-panelو معناداری آزمون  SARبه معنای استفاده از مدل  LMlag-panel آزمون

است. در صورت معناداری  هر دو آزمون از آزمون  SEMبه معنای اسـتفاده از مـدل 

LMlagRobus-panel و LMerrorRobus-panel در صورت معنـاداری هـر دو شوداستفاده می .

هایی همچون آزمون والد و نسبت درستنمایی صورت آماره آزمـون، انتخـاب بـر اسـاس

 گیرد. می
 های وقفه و خطای فضایی( نتایج آماره2جدول)

Table(2) Results of interruption and spatial error statistics 

 نوع آزمون
Type of test 

 z مقدار آماره
z-score 

 احتمال آزمون
p-

Value 

 LM Lag 56/9 25/2        آزمون ضریب الگرانژ

 LM Error 69/9 25/2       آزمون ضریب الگرانژ

 LM Lag 13/9 29/2 (Robust)       آزمون ضریب الگرانژ

 LM Error 53/9 21/2  (Robust)     آزمون ضریب الگرانژ

                                                                                                        Source: Research Findings های تحقیقمنبع: یافته

 نتایج و بحث
وری کل عوامل تولید، تغییرات تکنولوژی و اثر مقیاس هدف از این پژوهش بررسی رشد بهره

پذیر است که روابط متقابل است. بدین ترتیب نیاز به کارگیری نوعی تابع تولید یا هزینه انعطاف
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ترین فرم، تابع هزینه ترانسلوگ است خود گنجانده باشد. بدین ترتیب مناسب میان آنها را در

(Christensen et all, 1973.) 

سنجی های اقتصادهای تحقیق دارای جزء مکانی است، بکارگیری شیوهزمانی که دادههمچنین 

 یهالاثرات تعام با توجه به اهمیت. در این تحقیق (LeSage & Pace,2009)باشدنمی مرسوم

های مرزی تصادفی های استان فارس از مدل مدلیی شهرستانایجغراف یواحدها انیم ییفضا

 فضایی استفاده گردید.

ضرایب مرتبه اول تابع ترانسلوگ بطور مستقیم به عنوان کشش در سطح میانگین مقادیر نمونه 

( 9جدول) با بررسی ضرایب نتایج. shahbazi & Samdeliri, 2017). قابل تفسیر است )

دار کشش مرتبط با بذر و زمین قابل قبول و در سطح یک درصد معنی شود کهمشخص می

در این تحقیق به منظور  .باشدهای خوبی برازش میاز نشانه  2Rباال بودن . همچنین است

استفاده از روش تابع مرزی تصادفی فضایی در برآورد رشد با  بررسی تابع هزینه ترانسلوگ

 .استفاده گردیده است stata 16اراز نرم افزنابع تولیدوری مبهره

برای اینکه الگوی دوربین فضایی به الگوی خطای فضایی و وقفه فضایی قابل ساده شدن است 

( با 9از آزمون والد و نسبت درستنمایی استفاده شده است. نتایج گزارش شده در جدول)

و یا به کمک آماره آزمون  (2222/2ح احتمال و با سط 3/8657استفاده از آزمون والد )با مقدار 

دهد که ( نشان می2228/2و با سطح احتمال 95/ 8769نسبت درستنمایی)با مقدار 

های صفر مبنی بر اینکه الگوی دوربین فضایی را به الگوی وقفه فضایی ساده کرد رد فرضیه

 شود.می

ا انتخاب کرد با توجه آزمون والد به طور مشابه، این فرضیه که می توان الگوی خطای فضایی ر 

و یا به کمک آماره آزمون نسبت درستنمایی)با  (2222/2و با سطح احتمال  8181/ 9)با مقدار 

دهد که شود. به صورت کلی نتایج نشان می( رد می2226/2و سطح احتمال 1712/7مقدار 

ین فضایی استفاده الگوی خطای فضایی و الگوی وقفه فضایی رد شده و باید از الگوی دورب

 گردد.
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 برآورد شده الگوی هزینه ترانسلوگ به روش تابع مرزی تصادفی فضایی ضرایب( 3)جدول 
Table(3) Estimated coefficient of the Translog cost model by 

Spatial-Stochastic Frontier Analysis 

  

 متغیر 
Variable 

 ضریبمقدار

Estimated 

coefficient 

  t آماره مقدار
Statistics t 

 متغیر

Variable 

  ضریبمقدار

Estimated 

coefficient 

 t مقدار آماره
Statistics t 

𝒂𝒒 226/2- 29/2- 𝑤𝑎𝑞 581/2 12/2 

𝜶𝒔 917/2 ***27/1 𝑤𝛼𝑠 291/2 29/8 

𝜶𝒍 782/2 ***65/89 𝑤𝛼𝑙 817/2 93/2 

𝜶𝒑 639/2 22/8 𝑤𝛼𝑝 79/6 83/6 

𝜶𝒘 892/2 77/8 𝑤𝛼𝑤 896/2 62/2- 

𝒃𝒒 223/2 78/8 𝑤𝑏𝑞  285/2- 91/2- 

𝒃𝒔 681/2 ***17/98 𝑤𝑏𝑠 228/2 28/2 

𝒃𝒍 832/2 ***32/51 𝑤𝑏𝑙  228/2 29/2 

𝒃𝒑 261/2- 11/2- 𝑤𝑏𝑝 963/2- 21/8- 

𝑷𝒘 266/2 ***25/9 𝑤𝑃𝑤 292/2 31/2 

𝜸𝒒𝒔 221/2 36/2 𝑤𝛾𝑞𝑠 252/2- 12/2- 

𝜸𝒒𝒍 265/2- ***25/1- 𝑤𝛾𝑞𝑙  289/2 91/2 

𝜸𝒒𝒑 292/2- 75/8- 𝑤𝛾𝑞𝑝 623/2- 12/8- 

𝜸𝒒𝒘 229/2 63/2 𝑤𝛾𝑞𝑤  282/2- 62/2- 

𝜹𝒔𝒍 832/2- ***28/26- 𝑤𝛿𝑠𝑙  295/2- 52/8- 

𝜹𝒔𝒑 226/2- 81/2- 𝑤𝛿𝑠𝑝 819/2- 17/6- 

𝜹𝒔𝒘 269/2- ***18/5- 𝑤𝛿𝑠𝑤  265/2 32/2 

𝜹𝒍𝒑 288/2- 58/8- 𝑤𝛿𝑙𝑝 299/2 26/2 

𝜹𝒍𝒘 221/2- *66/9- 𝑤𝛿𝑙𝑤 227/2- 63/2- 

𝜹𝒑𝒘 266/2 21/6 𝑤𝛿𝑝𝑤 263/2 12/2 

𝒃𝒕𝒔 226/2- 92/8- 𝑤𝑏𝑡𝑠 288/2 67/8 

𝒃𝒕𝒍 228/2 72/2 𝑤𝑏𝑡𝑙 229/2- 15/2- 

𝒃𝒕𝒑 221/2 83/8 𝑤𝑏𝑡𝑝 221/2 81/2 

𝒃𝒕𝒘 228/2- 51/2- 𝑤𝑏𝑡𝑤 225/2 56/2 

𝜸𝒒𝒕 227/2 *28/9 𝑤𝛾𝑞𝑡  227/2 12/2 

𝒃𝒕 812/2- 25/8- 𝑣 19/2- 92/8 

𝒃𝒕𝒕 228/2- 21/2-    
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 ( ضرایب برآورد شده الگوی هزینه ترانسلوگ به روش تابع مرزی تصادفی فضایی3جدول )ادامه 
Table(3) Estimated coefficient of the Translog cost model by 

Spatial-Stochastic Frontier Analysis 

 86/0=2R̅ 

0000/0 p-value= 

0004/0 p-value= 

0000/0 p-value= 

0082/0 p-value= 

  88/0=2R  

Wald test spatial lag= 

8/4275  

LR test spatial lag= 

4523/37  

Wald test spatial 

error= 3 /4146  
LR test spatial error= 

1560/5  

 درصد 82*معناداری در سطح 

 درصد 8 *** معناداری در سطح

 های تحقیقمنبع: یافته
Source: Research Findings 

( نتایج محاسباتی تغییر تکنولوژی به صورت روند زمانی و همچنین به صورت 1در جدول)

 .تفکیک اجزای تشکیل دهنده آن نشان داده شده است
 میانگین نرخ تغییر تکنولوژی و اجزای آن برای محصول گندم در استان فارس (1)جدول 

Table (4) Average rate of technology change and its components for 

 wheat crop in  Fars province 

 شهرستان
township 

 

 نرخ تغییر فنی خالص
Net technical 

Change 

 نرخ تغییر فنی غیر خنثی
The non-neutral technical change 

نرخ تغییر فنی ناشی از 

 گسترش مقیاس
Technical change 

due to scale 

expansion 

 -868/2 -228/2 811/2 آباده

 -867/2 -272/2 811/2 استهبان

 -862/2 -221/2 811/2 اقلید

 -861/2 -229/2 811/2 جهرم

 -867/2 -226/2 811/2 داراب

 -865/2 -276/2 811/2 سپیدان

 -868/2 -276/2 811/2 شیراز

 -861/2 -222/2 811/2 فسا

 -861/2 -221/2 811/2 فیروزآباد

 -862/2 -277/2 811/2 کازرون

 -865/2 -221/2 811/2 الر
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 ( میانگین نرخ تغییر تکنولوژی و اجزای آن برای محصول گندم در استان فارس1جدول )ادامه 
Table (4) Average rate of technology change and its components for 

 wheat crop in  Fars province 

 شهرستان
township 

 

 نرخ تغییر فنی خالص
Net technical 

Change 

 نرخ تغییر فنی غیر خنثی
The non-neutral technical change 

نرخ تغییر فنی ناشی از 

 گسترش مقیاس
Technical change 

due to scale 

expansion 

 -862/2 -272/2 811/2 مرودشت

 -867/2 -272/2 811/2 ممسنی

 -865/2 -229/2 811/2 المرد

 -883/2 -221/2 811/2 نی ریز

 -862/2 -276/2 811/2 ارسنجان

 -869/2 -222/2 811/2 بوانات

 -866/2 -253/2 811/2 خرم بید

 -861/2 -251/2 811/2 زرین دشت

 -865/2 -228/2 811/2 قیروکارزین

 -883/2 -226/2 811/2 مهر

 -869/2 -253/2 811/2 فراشبند

 -883/2 -228/2 811/2 خنج

 -898/2 -225/2 811/2 پاسارگاد

 -865/2 -271/2 811/2 رستم

 -867/2 -228/2 811/2 سروستان

 -822/2 -221/2 811/2 خرامه

 861/2 -221/2 811/2 کوار

 -862/2 -278/2 811/2 گراش

 -861/2 -222/2 811/2 میانگین

                                                                                                           Source: Research Findings های تحقیقمنبع: یافته

دهد تغییر فنی خالص که همان عرض از مبداء در نظر ( نشان می1همانگونه که نتایج جدول )

 و ثابتی های استان فارس مقدار مشخصشود به طور میانگین در تمامی شهرستانگرفته می

د تغییر فنی خالص، مستقل از اثرات سطح تولید و همانگونه که گفته شبدست آمده است. 

های تولید است و به نوع تجهیزات و ساختار تولید بستگی دارد و بررسی این جزء از نهاده

شاخص تغییرات تکنولوژی حاکی از آن است که گندم کاران استان فارس دارای روند مثبت در 
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در نهایت، موجب کاهش هزینه واحد  زمینه به کارگیری تجهیزات و ساختار تولیدی هستندکه

 اند.تولید شده

ها نیز موجب تغییرات و جابه تغییرات تکنولوژی از طریق عامل تغییرات قیمت نهاده بعالوه

( گویای آن است که 1در جدول) شود و نتایج بدست آمدهجایی منحنی هزینه تولید می

و موجب افزایش هزینه واحد تولید  تکنولوژی غیر خنثی، اثری منفی بر تکنولوژی تولید دارد

شود. به عبارت دیگر مولفه شده است، که تغییر این مولفه باعث تغییر شیب منحنی هزینه می

دهد که تغییرات قیمت عوامل تولید با تکنولوژی تولید در تغییر فنی غیز خنثی نیز نشان می

 به کاهش تولید کمک نموده است. های نسبتاً ارزانترارتباط بوده است، یعنی استفاده از نهاده

کاران استان فارس طی رشد تکنولوژی در بین گندم (1مقادیر بدست آمده در جدول ) بر اساس

دوره مورد مطالعه، اثر منفی بر مقیاس تولید داشته است و موجب انتقال منحنی هزینه متوسط 

ثری منفی و کاهنده بر . به عبارت دیگر این روند افزایش تکنولوژی، اه استبه سمت چپ شد

 مقیاس تولید گندم کاران استان فارس داشته است. 

ها استان فارس، نرخ تغییر تکنولوژی در مقایسه با ( در بیشتر شهرستان5بر اساس نتایج جدول)

وری کل عوامل تولید دارد و بدین ترتیب، متغیر اثرات مقیاس، اثر منفی بر مقدار رشد بهره

وری کل عوامل تولید ولوژی، به عنوان یک عامل که اثر منفی بر رشد بهرهمیانگین تغییرات تکن

 رود .دارد به شمارمی

( مشخص گردیده است، نرخ تغییر تکنولوژی به طور میـانگین  5گونه که از جدول )بعالوه همان

شـود کـه   بدست آمده است. با توجه به  منفی بودن نرخ تغییر تکنولوژی مشخص مـی  -226/2

ی زمـانی  های نوین و پیشرفته عمالً موجب بهبود تغییـرات هزینـه در دوره  از تکنولوژی استفاده

وری شـده  مورد مطالعه نشده است و میانگین رشد تغییرات تکنولوژی باعث کاهش رشـد بهـره  

 است.

به عبارت دیگر تغییرات رشد تکنولوژیکی حاصله در تولیـد گنـدم اسـتان فـارس موفـق عمـل        

چه تغییر فنی خالص دارای مقدار مثبتی است، اما زمـانی کـه تغییـر فنـی غیـر      نکرده است. اگر

خنثی و تغییر فنـی ناشـی از گسـترش مقیـاس منفـی اسـت حکایـت از آن دارد کـه افـزایش          

 ها و مقیاس تولید داشته است. تکنولوژی، اثری منفی و کاهنده بر قیمت نهاده

واقعی از سطح تولید بهینه است. از منظر  شاخص صرفه مقیاس، بیان کننده فاصله سطح تولید

های استان فارس دارای صرفه مقیاس شاخص صرفه مقیاس در این تحقیق، تمام شهرستان
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های (، میانگین صرفه ناشی از مقیاس برای تمامی شهرستان5هستند. بنابراین بر اساس جدول)

ساختار بازده صعودی  ، گواه وجود وجودربدست آمده است. و این مقدا 821/2استان فارس 

 نسبت به مقیاس است. 

( و نرخ رشد تولید در یکدیگر است 8همچنین اثر مقیاس که حاصل ضرب )صرفه مقیاس +

بدست آمده است، که بیانگر نرخ رشد تولید مثبت است. از این رو افزایش اندازه  298/2برابر با 

یمت و افزایش توان رقابتی تواند منجر به کاهش قمزارع این محصوالت تا حد بهینه می

توان به این مساله اشاره کرد که الزمه حرکت به سمت حداقل کاران شود. همچنین میگندم

های تولید همراه با گیری از حداکثر مقیاس، استفاده بیشتر از نهادههزینه تولید و بهره

 هایی، همچون آمایش سزمین است.برنامه
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 محصول گندم در استان فارس ر تکنولوژی ،رشد تولید و صرفه ناشی از مقیاستغییمیانگین نرخ رشد  (5)جدول 

Table (5) Average growth rate of technology change, production growth and 

economies of scale wheat crop in Fars province 

 شهرستان

 
township 

 

 میانگین نرخ

 تغییر تکنولوژی  
Average rate of technology 

change 

 میانگین نرخ

 رشد تولید 
Average production 

growth rate 

 میانگین صرفه ناشی

 از مقیاس 
Average economies of scale 

 816/2 -261/2 222/2 آباده

 682/2 292/2 -282/2 استهبان

 625/2 292/2 -222/2 اقلید

 851/2 281/2 222/2 جهرم

 827/2 269/2 -228/2 داراب

 691/2 -282/2 -282/2 پیدانس

 832/2 -226/2 -222/2 شیراز

 689/2 269/2 -227/2 فسا

 852/2 215/2 -221/2 فیروزآباد

 621/2 112/2 285/2 کازرون

 836/2 672/2 -228/2 الر

 692/2 -227/2 -281/2 مرودشت

 823/2 292/2 -223/2 ممسنی

 878/2 266/2 222/2 المرد

 857/2 828/2 225/2 نی ریز

 621/2 271/2 -282/2 ارسنجان

 856/2 291/2 -228/2 بوانات

 828/2 229/2 227/2 خرم بید

 892/2 -282/2 222/2 زرین دشت

 861/2 228/2 226/2 قیروکارزین

 862/2 918/2 227/2 مهر

 811/2 293/2 225/2 فراشبند

 218/2 -262/2 221/2 خنج

 236/2 278/2 -221/2 پاسارگاد

 686/2 -215/2 -286/2 رستم

 892/2 212/2 222/2 سروستان

 861/2 -711/2 -289/2 خرامه

 851/2 222/2 -225/2 کوار

 621/2 282/2 -229/2 گراش

 821/2 267/2 -226/2 میانگین

                                                                                                       Source: Research Findings های تحقیقمنبع: یافته
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وری کل عوامل تولید محصول گندم در استان دهد که، رشد بهره( نشان می2نتایج جدول )

به طور  فضایی و به استناد رهیافت تابع مرزی تصادفی 8936-8937فارس در محدوده زمانی 

 درصد رشد داشته است.263/2میانگین 

ی از تأثیر سه عامل تغییر تکنولوژی، صرفه ناشی از مقیاس و رشد تولید این رشد خود ناش 

( و 8شود، متغیر اثرات مقیاس حاصل ضرب )صرفه مقیاس +بوده است. همچنین یادآوری می

نرخ رشد تولید در یکدیگر است و بدین ترتیب، مجموع دو متغیر اثرات مقیاس و تغییرات 

 وامل تولید است. وری عتکنولوژی، برابر با رشد بهره

و  -226/2(، میانگین نرخ رشد تغییر تکنولوژی و اثر مقیاس کل 5لذا با توجه به جدول )

دهد، سهم اثر مقیاس در رشد درصد بدست آمده است. همانگونه که نتایج نشان می298/2

وری کل بیشتر از سهم تغییرات تکنولوژی است و عدم همسویی میانگین نرخ رشد اثر بهره

 است. گردیده وریاس و تغییر تکنولوژی باعث رشد ناچیز بهرهمقی

شهرستان استان  63وری کل عوامل تولید محصول گندم به تفکیک نتایج محاسبه رشد بهره

وری در بیشتر ( آمده است. نتایج گویای آن است که تغییرات رشد بهره2فارس در جدول )

دیگر نیز مقدار منفی است، که با بررسی های استان فارس مثبت بوده و در برخی شهرستان

 وری پی برد.توان به علل منفی یا مثبت بود رشد بهرهوری، میاجزای رشد بهره

وری، بیشترین و کمترین مقادیر مثبت و منفی رشد بهره (2نتایج جدول) بنابراین با توجه به 

ه ترتیب مربوط به استان فارس ب هایوری کل عوامل تولید در بین شهرستانمیزان بهره

( با 5می توان در جدول) است. دلیل آن -133/2و  517/2شهرستان کازرون و خرامه با مقادیر

و صرفه ناشی از مقیاس  112/2، رشد تولید 285/2نرخ مثبت تغییرات تکنولوژی  توجه به

 -711/2، نرخ رشد تولید  -289/2و نرخ منفی تغییرات تکنولوژی  شهرستان کازروندر  621/2

 . در نظر گرفتدر شهرستان خرامه  861/2و صرفه ناشی از مقیاس 

به طور میانگین بیش از  وریرشد بهره گویای آن است که تأثیر اثرات مستقیم (2جدول) نتایج

ها بیش از سرریزهای است. به عبارت دیگر سرریزهای درون شهرستانآن مستقیم اثرات غیر

  های استان فارس است.بین شهرستان

های سرریزهای درون و بین شهرستانناشی از که  وری عوامل تولیدرشد بهره اثر کل بعالوه

البته برای آنکه اثر کل . باشدمی برابر با مجموع اثرات مستقیم و غیر مستقیماستان فارس است 

 وری برابر با اثرات مستقیم و غیر مستقیم گردد باید بازده نسبت به مقیاس ثابت باشد.بهره
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وری بیش از مستقیم رشد بهرهمجموع میانگین اثرات مستقیم و غیر (2با توجه به جدول )

وری در رشد بهرهدر ناشی از اثر مقیاس توان را میاین مسئله است، کل  یوررشد بهره نیانگیم

. زیرا در این تحقیق میانگین باشدمیوری بیشتر ، زیرا سهم این عامل در رشد بهرهنظر گرفت

که بدست آمده است.  821/2های استان فارس ه ناشی از مقیاس برای تمامی شهرستانصرف

 .استکوچکتر از واحد بودن آن نشانگر فایده ناشی از مقیاس 

 ،است داشتهوری منفی ها هم که رشد بهره( برخی شهرستان2همچنین با توجه به جدول)

( این مسئله 5با توجه به جدول شماره)کمتر از اثر کل است. مجموع اثر مستقیم و غیر مستقیم 

در این مورد نرخ رشد تولید منفی در برخی اما ، است بوده باز هم ناشی از اثر مقیاس

تر از اثر مستقیم و غیر وری را بیشها )آباده، شیراز،...(  توانسته است اثر کل رشد بهرهشهرستان

 مستقیم کند.
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 وری محصول گندم در استان فارسغیر مستقیم رشد بهرهمیانگین اثر کل، مستقیم و ( 8)جدول 
Table 3- Average of total, direct and indirect effect of wheat productivity 

growth in Fars province 
 شهرستان

 
township 

 

وری کل میانگین رشد بهره

 عوامل تولید
Average growth rate of 

total productivity factors 

وری انگین اثرات مستقیم رشد بهرهمی

 عوامل تولید
Average direct effects of 

productivity growth of 

production factors 

وری میانگین اثرات غیرمستقیم رشد بهره

 عوامل تولید
Average indirect effects of 

productivity growth of 

production factors 

 222/2 -285/2 -262/2 آباده

 286/2 261/2 295/2 استهبان

 286/2 269/2 263/2 اقلید

 282/2 285/2 268/2 جهرم

 282/2 283/2 265/2 داراب

 286/2 -221/2 -266/2 سپیدان

 225/2 -212/2 -212/2 شیراز

 286/2 287/2 262/2 فسا

 289/2 296/2 219/2 فیروزآباد

 263/2 591/2 517/2 کازرون

 265/2 633/2 962/2 الر

 289/2 -223/2 -269/2 مرودشت

 289/2 265/2 296/2 ممسنی

 282/2 283/2 262/2 المرد

 261/2 828/2 866/2 نی ریز

 262/2 222/2 219/2 ارسنجان

 281/2 292/2 219/2 بوانات

 221/2 222/2 282/2 خرم بید

 221/2 -221/2 -222/2 زرین دشت

 228/2 226/2 229/2 قیروکارزین

 275/2 965/2 913/2 مهر

 287/2 291/2 252/2 فراشبند

 222/2 -223/2 -286/2 خنج

 298/2 219/2 272/2 پاسارگاد

 288/2 -297/2 -222/2 رستم

 298/2 228/2 232/2 سروستان

 -615/2 -975/2 -133/2 خرامه

 263/2 211/2 225/2 کوار

 286/2 289/2 223/2 گراش

 223/2 215/2 263/2 میانگین

                                                                                                         Source: Research Findings های تحقیقیافته منبع:
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 گیری و پیشنهادهانتیجه. 1
 یبکارگیر و 8937-8936دوره زمانی  هایادهد از استفاده با تا است شده تالش مقاله این رد

را  وری محصول گندمبندی استان فارس رشد بهرهمرزی تصادفی فضایی در مناطق پهنه مدل

مرزی  روشابتدا تابع هزینه ترانسلوگ با استفاده از منظور  بدین. گیردمورد بررسی قرار 

وری کل با استفاده از نتایج حاصل از تخمین مدل، رشد بهرهو  برآورد گردید تصادفی فضایی

 د به دو جزء تغییر تکنولوژی و اثر مقیاس تجزیه شد. عوامل تولی

مقدار که  تابع هزینه ترانسلوگ به روش تابع مرزی تصادفی فضایی نشان دادنتایج حاصل از 

در سطح یک شود، ضرایب بذر و زمین که در این تابع به عنوان کشش در نظر گرفته می

ریب تعیین، تابع فوق به طرز مناسبی با توجه به باال بودن ضبعالوه  دار است.درصد معنی

 تبیین شده است.

به استناد رهیافت وری کل عوامل تولید ارزیابی نتایج حاصل از محاسبه رشد بهره

 263/2محصول گندم ساالنه میانگین  دهد که در استان فارسنشان میسنجی فضایی اقتصاد

 298/2و -226/2و اثر مقیاس  میانگین نرخ رشد تغییر تکنولوژیداشته است. وری بهرهرشد 

وری بدست آمده است و لذا سهم اثر مقیاس بیشتر از سهم تغییرات تکنولوژی در رشد بهره

کل است. عدم همسویی میانگین نرخ رشد اثر مقیاس و تغییر تکنولوژی باعث رشد ناچیز 

 63در بین  کل عوامل تولید وریبهره با وجود مقادیر مثبت و منفی رشد وری شده است.بهره

وری به ترتیب مربوط به شهرستان ، بیشترین و کمترین میزان بهرهشهرستان استان فارس 

 است.  -133/2و 517/2 کازرون و خرامه با مقادیر

تأثیر اثرات دهد که نشان می ورینتایج میانگین اثرات مستقیم و غیر مستقیم رشد بهره

ستقیم است. به عبارت دیگر سرریزهای درون ممستقیم به طور میانگین بیش از اثرات غیر

مجموع میانگین بعالوه  های استان فارس است.ها بیش از سرریزهای بین شهرستانشهرستان

است، که این کل  یوررشد بهره نیانگیموری بیش از مستقیم رشد بهرهاثرات مستقیم و غیر

 باشد.مسئله ناشی از اثر مقیاس می

تغییر فنی خالص دارای مقادیر مثبت است، اما تغییر  گویای آن است نتایج تغییرات تکنولوژی

با توجه به نتایج . دارندفنی غیر خنثی و تغییر فنی ناشی از گسترش مقیاس مقادیر منفی را 

کاران استان فارس در گندمکه نمود  تفسیرتوان مقادیر مثبت تغییر فنی خالص این گونه می

، موجب کاهش هزینه )تغییرات تکنولوژی(ساختار تولیدیزمینه به کارگیری تجهیزات و 



 54تجزیه رشد بهره وری...

گویای آن است که و گسترش مقیاس  تغییرات فنی غیر خنثینتایج . اما اندهشدواحد تولید 

و  قیمت عوامل تولیدباعث تغییرات مثبت  تغییرات تکنولوژی در طی دوره مورد مطالعه 

در بیشتر های تولید گردد. ینهکاهش هز به نشده است تا در نهایت منجرمقیاس تولید 

های استان فارس، میانگین تغییرات تکنولوژی، به عنوان یک عامل منفی در رشد شهرستان

به  گردد کهبنابراین با توجه به نتایج بدست آمده پیشنهاد می. آیدوری به حساب میبهره

ماشین آالت به منظور مکانیزه کردن کشت گندم در استان فارس، ابتدا قابلیت جایگزینی 

 وری شود. جای نیروی کار فراهم گردد، که تغییرات تکنولوژی نوین منجر به رشد بهره

های استان فارس دارای بر اساس نتایج تحقیق از منظر شاخص صرفه مقیاس، تمام شهرستان

افزایش اندازه مزارع گندم تا حد بهینه ، که هستند اسینسبت به مق یساختار بازده صعود

بودن و کوچک یکه پراکندگ نیبا توجه به ا د.گردکاران گندم هزینهاند منجر به کاهش تومی

 و در استان فارس است یتکنولوژتوسعه از موانع عمده  یکی، کشت گندم ریز یهانیزم

اگر هدف گردد . بنابراین پیشنهاد میسازدنمیرا مقرون به صرفه  آالتنیاستفاده از ماش

وری کل عوامل تولید در استان ی افزایش رشد بهرهدر حوزه کشاورز یاداقتص گذاراناستیس

تا  نمایند نیسرزم شیآمادرراستای راهبردهای  یاراض یسازکپارچهفارس است، اقدام به ی

 گامی موثر در جهت سطح بهینه تولید برداشته شود.
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Extended Abstract 

Introduction 

Increasing population and decreasing factors of production highlight to pay more 

attention to increasing the Total Factors Productivity(Alvanchi & Saboohi., 

2007).Today, productivity is the best and most effective way to achieve economic 

growth, due to the scarcity of production resources. By calculating and analyzing 

the Total Factors Productivity indicators can evaluate the efficiency of different 

economic sectors in the use of production resources. In addition, in order to 

increase productivity should be paid to the agricultural sector as one of the most 

important and economic sectors in the country, because increasing productivity in 

this sector due to the special economic structure of the country can help us achieve 

economic goals )Akbari & Ranjkesh., 2004). Also, among agricultural products, 

wheat as a pivotal and key agricultural product has a special place in food 

production and consumption (Bashir et al.,2012). Therefore, the study of 

productivity in wheat production is of particular importance. 

In addition, the zoning plan for production areas was performed in small 

management areas called zones in 2013. After several years of project 

implementation, in this study has been investigated Total Factors Productivity 

growth of wheat  by method of Spatial-Stochastic Frontier Analysis in Fars 

province to determine the effectiveness of the zoning plan in the cities of Fars 

province. However, in most studies productivity growth is achieved by 

conventional econometrics, in this research, spatial econometric method has been 

used by considering the spatial interactions between geographical units. 
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Materials and Methode 

In this study, using the Spatial- Stochastic Frontier Analysis function 

method is estimated productivity growth. Therefore, by examining the 

calculation of productivity growth through the Translog cost function based 

on its flexibility and wide applications in similar studies can be considered 

the appropriate form of the cost function for the present study. Figure cost 

function with consideration the time trend variable.Using the estimation of 

cost function parameters, can be obtained Net technical change, The non-

neutral technical change and Technical change due to scale expansion. 

In general, change in Total Factor Productivity growth is the result of three 

variables, including changes in production technology, economies of scale, 

and production growth. 

3- Results and discussion 

Evaluation of the results of calculating the productivity growth of total 

factors of production shows that in the study period and based on the 

econometric approach, the productivity of total factors of wheat production 

in Fars province has grown by an average of 0.029 per year and the impact 

of the direct effects of productivity growth average is more than its indirect 

effects.  

The share of the effect of scale in the growth of total productivity is more 

than the share of technology changes, which is the average growth rate of 

technology change and the effect of scale -0.002 and 0.031, respectively. In 

addition, despite the positive and negative values of productivity growth, the 

highest and lowest productivity of total production factors among 29 cities 

of Fars province are related to Kazerun and Kharameh cities with values of 

0.518 and -0.872, respectively 

  

4-Suggestion 

Due to the fact that the dispersion and small size of wheat fields are one of 

the major obstacles to new technologies in Fars province, it does not make 

the use of machinery cost-effective. Therefore, it is suggested to use 

expedited ways in this matter, which is integrating lands or land preparation. 
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