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 چکیده

بسیار عنوان بهترین روش دستیابی به رشد بخش کشاورزی وری بهتولید، افزایش بهرهامل با توجه به کمیابی عو
از  روشنهای اقتصادی مستلزم داشتن تصویری وری در بخشاست. دستیابی به رشد مناسب بهرهضروری مهم و 

-ها میدر این بخش جداگانهیک از منابع تولیدی به طور  وری هروری کل عوامل تولید و بهرهمیزان و رشد بهره

کشاورزی ایران به تفکیک وری عوامل تولید در بخش، تجزیه و تحلیل بهرهاین بررسیباشد. لذا هدف 
باشد. در این می 5631-08دوره  دررش آبزیان و جنگلداری( های آن )زراعت و باغداری، دام و طیور، پروزیربخش

 -داده هایتیل بر مبنای جدول -وری کل عوامل تولید از طریق شاخص ترنکوئیستی جزئی و بهرهورراستا بهره
کار، سرمایه، های نیرویوری نهادهوری کل عوامل تولید به رشد بهرهرشد بهره ،افزون بر اینستانده محاسبه شد. 

مرکز  5608و  5638، 5631های سال ستانده -داده هایجدولزمین و عوامل واسطه تجزیه شد. به این منظور از 
دوره مورد مطالعه  درطور کلی نشان داد که ه ، بهره گرفته شد. نتایج بکه به قیمت ثابت تبدیل شده آمار ایران

های کشاورزی غیر زیربخشوری کل عوامل تولید در همه ها افرایش یافته، اما بهرهوری برخی از نهادهبهره گرچه
و  73/5معادل  معادلوری رشد سالیانه بهرهو کمترین  بیشترین، کاهش یافته است. رطیودام و  زیربخشاز 
با توجه به اینکه افزایش تولید بوده است. و زیربخش جنگلداری  طیوربخش دام و زیر دردرصد به ترتیب    -30/5

 شودپیشنهاد می باشد،وری میدر بخش کشاورزی و جلوگیری از افزایش قیمت محصوالت مستلزم افزایش بهره
 ، قرار گیرد.طرحی جامع و بلندمدت تدوینها از طریق وری نهادهبر افزایش بهره بخشریزان تمرکز برنامه که
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 مقدمه

کمک  ابی به امنیت غذایی،دستی از جمله رشد اشتغال، بسیاریالیل به دکشاورزی رشد بخش

در ادبیات اما  .بسزایی دارداهمیت کاهش فقر و بخشها، بهبود توزیع درآمد دیگر تولید به رشد

است؛ یکی به پذیر کشاورزی از دو راه امکانهای اقتصادی و از جمله بخشاقتصادی، رشد بخش

استفاده از  باتولید موجود و دیگری افزایش  فناوریتولید بیشتر در سطح  کارگیری عوامل

تولید. با توجه به  وری عواملبهتر یا به عبارتی افزایش بهره فناوریهای کارآمدتر و روش

لذا . (Salami, 1997) است پذیرامکان کمترروش اول تولید، افزایش تولید از کمیابی عوامل 

 باشد.وری به عنوان بهترین روش دستیابی به رشد بخش کشاورزی ضروری میافزایش بهره

تولید به ازای هر  میانگینست. اگر ا هاوری به معنی نسبت ستانده به نهادهاز نظر عملیاتی، بهره

وری بهرره  افرت وری و عکر  آن بره معنری    ها افزایش یابد به مفهوم افزایش بهرره واحد از نهاده

وری معیاری برای ارزیابی عملکرد، نظرارت و تعیرین میرزان موفقیرت یرا      باشد. شاخص بهرهمی

 ,.Jahangard et al) ناکامی در رسیدن به اهداف نظام با توجه بره میرزان مصررف منرابع اسرت     

وری کل عوامل تولیرد کشرور   بهره هایرشد شاخص(، APO) 1آسیایی وریبهرهسازمان  .(2012

ایرن   مبنرای  برر را مورد مقایسره قررار داده اسرت.     1791-4112دوره کشورها در  دیگران با ایر

چرین، هنرد،    ی از جملره کشرورهای رشد تولید در ( در TFP) 4وری کل عواملبهرهسهم گزارش 

در کشرور   TFPسرهم  بسیار باالتر از بوده که درصد  7و  47، 63، 63ترتیب آمریکا، سنگاپور به 

بسریار  کشرورها   دیگر در مقایسه بادر کشور ایران وری باشند. بنابراین بهرهمی( درصد 3-ایران )

وری برا  اهمیت رشد بهره. وجود داردایران  وری درپتانسیل افزایش بهره در حالی که پایین است

وری در ایران و سهم کم آن در رشد تولیرد  و سطح پایین بهره سوتوجه به کمیابی منابع از یک 

بره   سراله چهرارم   طرور روشرن در برنامره پرن     بار به  نخستینشد که برای گر باعث دی سویاز 

وری در نظر گرفتره  کمی معینی نیز به منظور ارتقا بهره هایو هدف شودوری توجه موضوع بهره

وری کل عوامل در رشد تولید ناخالص داخلی باید حداقل به این قانون سهم بهره مبنایبر  .شود

 (.Plan and Budget Organization, 2004) رسیدیدرصد م 6/61

های اقتصادی و از جمله بخرش کشراورزی مسرتلزم    وری در بخشدستیابی به رشد مناسب بهره

وری هرر یرک از منرابع    وری کل عوامل تولید و بهرهاز میزان و رشد بهره روشنداشتن تصویری 

تررین  عنوان یکی از مهمه وری بن بهرهباشد. همچنیها میدر این بخش جداگانهتولیدی به طور 

                                                           
1Asian Productivity Organization 
2Total Factor Productivity 
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مطرح بوده و در سطح ملی تنهرا برا آگراهی از چگرونگی عملکررد      ها در ارزیابی عملکرد شاخص

ها در راسرتای  رفع کاستی برایتوان سیاست اقتصادی موثری را های مختلف است که میبخش

هرای مختلرف   یرک بخرش  وری بره تفک لذا محاسربه بهرره  کرد. دستیابی به اهداف توسعه تدوین

، راسرتا  ایرن  در ست.ا اهمیت بوده و ضروری بااقتصادی از طریق یک معیار کمی مناسب  بسیار 

 برررای را وریبهررره سررتانده، -داده تحلیررل روش از اسررتفاده بررا تررا اسررت آن بررر تحقیررقایررن 

 بهمحاسر  اولیه و ایواسطه عوامل تفکیک به اقتصادی هایبخش سایر و کشاورزی هایزیربخش

 گذارانسیاست اقتصادی، هایبخش وریبهره از روشن تصویری ارائه با تواندمی تحقیق این. کند

 .رساند یاری وری،بهره تقویت راستای در مناسب برنامه تدوین جهت را

 کره ای ؛ دسرته کررد دسرته تقسریم    توان بره دو وری را میانجام شده مربوط به بهره هایبررسی

ای دیگر به محاسبه و تجزیه تحلیرل  اند و دستهقرار داده ارزیابیوری را مورد رهعوامل موثر بر به

 ریرزی های مختلرف از جملره روش شراخص )ناپارامتریرک(، روش برنامره     وری با روشروند بهره

انرد. بررای محاسربه و تجزیره تحلیرل رونرد       و روش اقتصاد سنجی )پارامتریک( پرداخته ریاضی

دو ز هرر های سرری زمرانی و مقطرع عرضری و یرا ترکیبری ا      مطالعات از داده وری گروهی ازبهره

سرتانده محاسربه    -داده هرای جردول گیرری از  وری را با بهرره گروهی دیگر بهرهدند وکراستفاده 

ای ، نخستتین کارهتای پایته   United Nations (1973)و  Armstrong (1963)مطالعتات  . انرد نموده

نتد. در ایتن مطالعتات    ابتوده ستتانده   -داده هتای جتدول وری از طریق بهرهشده در زمینه محاسبه  انجام
 نتایج نشان دادو  شدمیالدی به قیمت ثابت برای کشور انگلستان استفاده  5536و  5517 سال جدولهای

وری درصتد افتزایش بهتره    55های تولیدی موجتب  های اولیه همه بخشدرصد افزایش در نهاده 15که 

دو دوره  درسرتانده   -با استفاده از تحلیل داده Wolff (1985)است.  شدهانگلستان  تولید در اقتصاد

 و اثرر وری دیویژیرا رشرد بهرره    -و همچنین شاخص ترنکوئیست 1739-1793و  1739-1729

نترای  نشران    .ارزیابی کردوری در آمریکا مورد تغییردر ترکیب تولیدات صنایع را بر کاهش بهره

همرین   .اسرت درصرد کراهش یافتره     دو نزدیک بره وری ی مورد بررسی، بهرهداد که در دو دوره

محاسربه   را بخش اقتصادی 76 برای در آمریکا وریبهره سالیانه نرخ رشد 1772 محقق در سال

وری برای محصوالت دامتی، تولیتدات کشتاورزی و جنگتل و     ، نرخ رشد سالیانه بهرهبررسیدر این . کرد

کار وری نیرویبهره Pyo et al. (2006)درصد برآورد شد.   -13/5و  53/5،  -75/8 شیالت به ترتیب 

برا   1970 -2003را طری سرالهای   صنعت جمهروری کرره    94وری کل عوامل تولید برای و بهره

 بحرران  زمران  از مطالعره  ایرن  نتای  اساس بر. کردندستانده برآورد  -داده هایجدولاستفاده از 

 و عوامرل  کرل  وریبهرره  رشرد  سرمت  بره   تولیرد  رشد منابع ،1779 سال دسامبر در کره مالی
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 ,Noorasiah & Zakariah (2009 .اسرت  داده جهت تغییر اطالعات فناوری بر متمرکز خدمات

 64سرتانده  -داده هرای جردول با استفاده از وری را برای صنایع تولیدی مالزی رشد بهره (2013

 نشان مطالعه نتای  این .کردندتحلیل  1796-4113و  1796-4111ی هابخشی مربوط به دوره

 است. داشته TFP رشد در را نقش بزرگترین نهایی تقاضای که داد

 & Salami & Shahnooshi (2001)، Amini (2005) ،Amirteymoori در ایران مطالعات

Khaliliyan (2007) ،Tahami Pour & Shahmoradi (2007) ،Mehrara & Ahmadzadeh 

(2009) ،Nargesi & Asgari (2013) ،Tahami Pour etal. (2014) و Naruei & Mehrabi 

Boshrabadi (2015) وری های سری زمانی یا مقطعی به تجزیه و تحلیل بهرهبا استفاده از داده

های اقتصادی ایران پرداختند. از جمله مطالعاتی که در داخل در بخش کشاورزی و سایر بخش

 توان به مطالعات وری پرداختند میستانده به محاسبه بهره -داده هایجدولکشور با استفاده از 

Jahangard (2001) ،Gholami (2009) ،Bazzazan (2011)، Jahangard et al. (2012) ،

Feizabadi (2012) و Kohansal & Hayatgheibi (2015) .اشاره کرد Jahangard (2001) با 

بانک  1636و  1639های بخشی مربوط به سال 13ستانده  –داده  هایجدولاستفاده از 

نشان داد  مطالعه اینپرداخت. نتای   های اقتصادیبخشوری تغییر در بهره تحلیلمرکزی به 

وری درصد کاهش و شاخص بهره 63اولیه آوری عوامل وری ناشی از تغییر فنبهره که شاخص

یافته که سرانجام این دو  صد افزایشای حدود هشت دروری عوامل واسطهاناشی از تغییر فن

 Gholami .نداوری تولید در کل اقتصاد شدهدرصدی در بهره 61شاخص منجر به کاهش 

 هایسال بخشی 17 یستانده -داده هایجدول مبنایبر  هابخش وریبا محاسبه بهره (2009)

 وریبهره در تنها نه ارتباطات وریافن پیشرفت که داد نشان ایران مرکزی بانک 1639 و 1639

 .است اثرگذار هافعالیت همه کل وریبهره رشد در بلکه دارد بسزایی سهم اقتصاد کل

Bazzazan (2011) به مربوط ایران آمار مرکز بخشی ده ستانده داده جدول پن  با استفاده از 

 زمانی هرا دردور تولید عوامل کل وریبهره، 1693 و1691 ،1693 ،1691 ،1633 هایسال

 از یگویانتای   کرد. تجزیه واسطه عوامل و سرمایه کار،نیروی هاینهاده وریبهره به 93-1633

 اهداف در اقتصادی رشد تأمین برای ایران اقتصاد در عوامل کل وریبهره رشد آن بود که

 وریبهره شاخص پژوهشی در Jahangard et al. (2012). است نبوده کافی توسعه هایبرنامه

 بین یرابطه سپ  و کرده محاسبه ستانده -داده الگوی از استفاده را با تولید عوامل کل

 را تولید عوامل کل وریبهره رشد با فیزیکی و انسانی سرمایه توسعه، و تحقیق هایفعالیت

 و تحقیق هایفعالیت به مالی منابع تخصیص افزایش ،این پژوهش نتای  اساس بر. کردند آزمون
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 کل وریبهره رشد به اقتصادی، هایبخش از یک هر در انسانی سرمایه بهبود همچنین و سعهتو

 ستانده -داده الگوی دو تلفیق با بررسی خود در Feizabadi (2012) .شودمی منجر تولید عوامل

. پرداخت تولید عوامل کل وریبهره رشد تجزیه به خطی ریزیبرنامه و 1699 و 1639 هایسال

 یدردوره ایران در عوامل کل وریبهره رشد عامل تریناصلی که داد نشان آمده دسته ب ای نت

 Kohansal & Hayatgheibi. است بوده درصد 71 سهم با فناوری تغییرات ،بررسی مورد

 با اقتصادی مختلف هایبخش تولید در ایواسطه عوامل وریبهره ایمنطقه اختالف (2015)

 محاسبه کردند. ایمنطقه ستانده -داده روشگیری از با بهره 1691 سال ا درر تهران استان

 صنایع بخش به مربوط ایواسطه عوامل وریبهره ایمنطقه اختالف کمترین داد نشان نتای 

 .بوده است معدن بخش به مربوط نیز آن میزان بیشترین و دخانیات و هاآشامیدنی غذایی،

وری و بهرره  بررآورد بره منظرور    در ایرران  ، اغلب مطالعات انجام شدهشدههای انجام بررسی بنابر

اند و محاسبه و تجزیه تحلیرل  های مقطعی و سری زمانی بهره گرفتهتجزیه و تحلیل آن، از داده

انجرام شرده    ی مطالعره ستانده در تعداد بسریار محردود   -داده هایجدولبا استفاده از  وریبهره

-شرده وری اسرتفاده  ستانده برای محاسبه بهره -داده هایجدول هم کهی مطالعات همه است. در

هرای کشراورزی   زیرربخش کشاورزی به صورت یک بخش واحد در نظر گرفته شرده و  بخش، اند

زراعت و باغداری، دامپروری  زیربخشکشاورزی به چهار بخش  پژوهشاین . در اندنشدهبررسی 

یک از این وری عوامل تولید در هررشد بهره ده وو پرورش طیور، شیالت و جنگلداری تفکیک ش

 شرده تحلیل  1633-91و کل دوره  1691-91و  1633-91ی زمانیدو دوره در زیربخشچهار 

وری کرل عوامرل تولیرد را    فقر  رشرد بهرره   مطالعات انجرام گرفتره،    اغلب افزون بر این، 1.است

 در حرالی کره در مقالره    ،انرد اختهوری نپردبه بررسی اجزای تشکیل دهنده بهرهمحاسبه کرده و 

مطالعره  این لذا  .است شده ارزیابیمحاسبه و عوامل تولید  کل و وری جزئی، شاخص بهرهحاضر

 . شودتواند مفید واقع استفاده سیاستگذاری می برای پیشینمطالعات در جهت تکمیل 

                                                           
 در 1671 لذا سال ین نشده بود.توس  مرکزآمار ایران تدو 1671ستانده سال  -در زمان انجام این پژوهش جدول داده1

تبدیل جدول به قیمت ثابت  ها ودلیل نیاز به همسان سازی بخشه محاسبات وارد نشده است. ورود این سال درمحاسبات ب

 باشد.زمان زیادی میصرف مستلزم 
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 روش تحقیق

 تولیرد  عوامرل  کرل  وریبهره و (PFS)1جزئی وریبهره دسته دو به وریبهرهدر ادبیات اقتصادی، 

(TFP )را خرا   نهراده  یرک  مقردار  یرا  ارزش به محصول مقدار یا ارزش نسبت. شودمی تقسیم 

 ارزش نسبت عوامل تولید، کل وریبهره. گویند تولید مشخص عامل وریبهره یا جزئی وریبهره

 تولیرد  در شرده  کارگرفته هب هاینهاده همه وزنی مقدار یا ارزش جمع به هاستانده همه مقدار یا

 ارزش با ارتباط در منابع و هانهاده همه همزمان و مشترک تأثیر شاخص این. باشدمی هاستانده

 .کندمی گیریاندازه را آمده دست به محصول

 یپرارامتر  ریر غ روش و( ی)اقتصادسرنج  یدو روش عمرده پرارامتر   یورمحاسبه بهرره  به منظور

 کیبرآورد  قیاز طر یورمحاسبه بهره یدر روش پارامتر .تشده اس شنهادیتوس  اقتصاددانان پ

 برا  یوربهرره  ی معیرار پرارامتر  ریر غ روش در اما .ردیگیصورت م نهیتابع هز کی ایو  دیتابع تول

 بررای . (Salami, 1997) شودیم نییتع شاخص عدد محاسبه ای و یاضیر یزیربرنامه از استفاده

و  های مقطعیهای زمانی، دادههای سریتوان از دادهمی ،اد شدهوری به دو روش یمحاسبه بهره

سرتانده نیرز    -داده هرای جردول هرا،  . عالوه برر ایرن داده  کرداستفاده  4هارگرسیون تابلویی داده

بره روش عردد شراخص مرورد      وری عمدتاًمحاسبه بهره برایتوانند به عنوان یک پایه آماری می

 استفاده قرار گیرد.  

وری در بلندمدت نیراز  های مقطعی یا سری زمانی به منظور بررسی تغییرات بهرهدادهاز ستفاده ا

کرار و خخیرره سررمایه    ای، نیرروی های واسرطه به آمارهایی مربوط به عوامل تولید از جمله نهاده

محاسبه  برای یاد شدهمنبع رسمی و قابل اعتمادی برای دستیابی به آمار  زمینهدارد که در این 

وری برا اسرتفاده از ایرن    تحلیل بهره لذاعوامل تولید در سطح بخشی وجود ندارد.  همهوری هبهر

هرای آمراری   به محدودیت چیره شدنهای شود. یکی از راهها اغلب در سطح خرد انجام میداده

جزئیات بیشتر مد نظر  با ای نیزهای واسطهوری نهادهوری که در آن بهرههرهدر زمینه محاسبه ب

زمرانی   هایفاصلهبا  ستانده -داده هایجدول است.داده ستانده  هایجدول کاربردگیرد، میقرار 

 هرا جردول . در این باشندتوس  نهادهای رسمی تهیه شده و از درجه اعتماد باالیی برخوردار می

شرود و  دارند، در نظر گرفتره مری  ای های واسطهنهادههای مختلف در تأمین زیربخشنقشی که 

توانرد اطالعرات   گیررد کره مری   در سطح کالن انجام می هاجدولاین  مبنای وری برحلیل بهرهت

                                                           
1Partial productivity or Factor specific productivity 
2Panel regression approach 
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اقتصراد   الگوهرای ستانده ماننرد  -مناسبی برای سیاستگذاری فراهم سازد. اگرچه در تحلیل داده

 سرتانده،  -داده دولاستفاده از چند ج وری ممکن نیست، اماتغییرات ساالنه بهره ارزیابیسنجی 

-جردول کاربرد کند. بنابراین می ای را به خوبی و با جزئیات فراهمتحلیل ایستایی مقایسه امکان

کنرد کره   مری  های مختلف اقتصادی ارائهوری در بخشستانده، تحلیل کاملی از بهره -داده های

 .   شودوری آنها استفاده ی اقتصادی و تقویت بهرههاتواند در جهت ارزیابی عملکرد بخشمی

الگروی عرضره    درآغاز ،ستانده -داده هایجدولوری با استفاده از محاسبه بهره روش ی شرحبرا

، ایرن  سرتانده –در الگروی عرضره محرور داده     مبتنی بر این جدول مد نظر قرار می گیرد. محور

شود که هر صنعت بررای تولیرد   چنین فرض میقرارگرفته و  توجه مورد ستونی صورتبه جدول

تعدادی محصروالت تولیرد شرده     نیزکار و سرمایه( و )نیرویاولیه  دادی نهادهمحصول خود از تع

بنابر اصل برابری هزینره و  . کندمی ای استفادههای واسطهعنوان نهاده بهدر صنایع دیگر اقتصاد 

ای و اولیره  هرای واسرطه  تولید، تولید هر بخش معادل هزینه پرداخرت شرده بررای نهراده    ارزش 

 ,Miller & Bliar) شودابطه کلی الگوی عرضه محور به صورت زیر نشان داده میباشد. لذا رمی

2009): 

(1)  
 

ام که در تولید محصول بخش iمقدار محصول بخش  ام، jمحصول ناخالص بخش  که در آن

jارزش افزوده بخش  ود شوام استفاده میj ( (، سررمایه ) کرار ) نیرویتواند شامل می کهام

 ( باشد.و زمین )

(4)   

ام را بررای  iام از محصرول بخرش   jای بخرش  مقدار تقاضای واسطه هاجدولضرایب فنی در این 

 دهند، یعنی:نشان می امjتولید یک واحد محصول در بخش 

(6)  
 :کردتعریف ام jبرای بخش افزوده را نیز توان ضریب ارزش به همین ترتیب می

(2)   
افزوده( مورد نیاز بررای تولیرد   های اولیه )ارزش دهنده میزان نهادهنشان افزوده ضریب ارزش 

کرار و سررمایه   زمرین،  از آنجرا کره ارزش افرزوده شرامل     باشد. ام میjیک واحد محصول بخش 



 3/3131/شماره 31اقتصاد کشاورزی/جلد  10

  

 محاسربه  2رابطره   برا اسرتفاده از  توان مینیز ار و سرمایه را کنیروی زمین، باشد، ضریب فنیمی

 .کرد

محاسبه آن وری جزئی برابر است با مقدار تولید به مصرف یک نهاده خا  که ، بهرهتعریف بنابر

سرتانده   -داده هرای جردول باشرد. از آنجرا کره در    ستانده امکان پذیر می -جدول داده مبنایبر 

باشرند،  های اولیه تولیرد )کرار، سررمایه و زمرین( مری     و نهاده ایسطههای واها شامل نهادهنهاده

کار و سرمایه به صورت زیرر قابرل محاسربه     ، نیرویایواسطههای جزئی نهاده وریبنابراین بهره

 هستند:

(3-1)   
 

(3-4)   

 
(3-6)   

 
ای مرورد اسرتفاده در   هرای واسرطه  مجموع نهاده ام، jتولید بخش مقدار  ، های باالرابطهدر 

ام و jمرورد اسرتفاده در تولیرد بخرش      کرار و سررمایه  نیرروی به ترتیب  و  ام، jتولید بخش 

-ان مری کار و سرمایه را نشای، نیرویهای واسطهوری نهادهبهره به ترتیب و ، 

 دهند.

وری در سرال  بهره دوره زمانی، اگر  وری عوامل تولید در یکبهره برای محاسبه نرخ رشد

 توان از رابطه زیر بهره گرفت:وری در سال پایه باشد، میبهره جاری و 

(3) 
 

ورد نظر باشد، نرخ رشد ساالنه فاصله زمانی بین دو سال م بر آن، با فرض اینکه  افزون

 زیر قابل محاسبه است: کند، از رابطه بیان می Dowling (1938)براساس آنچه  وریبهره

(9)  
 

Wolff (1985) وری کل عوامل تولید برای بخش رشد بهره نرخjتحلیل داده مبنایرا بر  ام- 

 ستانده به صورت رابطه زیر تعریف کرده است:

(9) 
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بیانگر تغییرات یا دیفرانسریل،   dام، jوری کل عوامل تولید بخش رشد بهره نرخ  ،باال در رابطه

 به ترتیب ضریب مربروط بره   و  ام، jام در تولید محصول بخش iضریب فنی نهاده واسطه  

 قیمرت نهراده   بره ترتیرب   و  ،  ،ام و jکار و سرمایه مورد استفاده در تولید بخرش   نیروی

ام و قیمرت  jکار و قیمرت سررمایه مرورد اسرتفاده در تولیرد بخرش        ، قیمت نیرویامiای واسطه

 دهند.محصول را نشان می

ضرر  مقردار آن   صرل برابر اسرت برا حا   zدیفرانسیل هر متغیر مثل  اصل ریاضی که در آن بربنا

( 9ام )رابطره  jوری کل بخشرشد بهره، dz = z (d log z)  متغیر در دیفرانسیل لگاریتم آن، یعنی

 توان به صورت زیر نوشت:را می

(7) 
 

هرای ارزش جراری   بره ترتیرب نسربت    و    =،   =که در آن 

وری کار و سرمایه از ارزش ستانده هستند. از آنجایی که نرخ رشد بهرره های واسطه، نیرویهادهن

هرای  ( بره جرای ارزش  7) رابطره شود، در گیری میزمانی گسسته و نه پیوسته اندازه هافاصلهدر 

 شود.استفاده می بررسیهای مورد از میانگین ارزش آنها در طول دورهها جاری نهاده

( مطرابق  7رابطره )  مبنای وری بربهرهمحاسبه رشد کند، بیان می  Wolff (1985)ور که طهمان

 بردین معنری کره   انعطاف پذیر بروده  ، یاد شده شاخص .باشددیویژیا می -با شاخص ترنکوئیست

و  Wolff (1985)در مطالعررات  کنرد. اعمرال نمرری گونرره محردودیتی روی سرراختار تولیررد  هری  

Jogenson et al. (1987)  برر مبنرای جردول داده    وریمحاسبه بهره در زمینهمطالعات  دیگرو- 

برا شراخص    یادشرده است. بررای اینکره ارتبراط رابطره      شدهاستفاده همین شاخص  ستانده نیز

شکل کلی شاخص مقداری ترنکوئیست را که توسر    در آغاز داده شود، نشانتیل  -ترنکوئیست

Diewert (1992) در نظر بگیرید:صورت زیر  هارائه شده، ب 

(11) 

 
و  ioS باالاگر در رابطه 

itS  سهم نهادهi وام از کل هزینه
ioX  وitX  در سال مقدار مصرف آنها

نهاده مورد استفاده  nبرای ها شاخص مقداری نهادهباشند، شاخص فوق  جاریو سال  پایه

شود. در این ها ساخته میمقداری محصوالت نیز همانند شاخص مقداری نهاده . شاخصاست

اگر حالت 
ioQ  وitQ  مقدار ستانده و

ioR  و
itR هر زمان از کل درآمد در  سهم هر محصول در
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-محاسبه می به صورت زیر محصول mبرای  شاخص مقداری ستانده سال پایه و جاری باشند، 

 شود:

(11)  
 

تیل به  -وری ترنکوئیستهای مقداری ستانده و نهاده، شاخص بهرهبا در دست داشتن شاخص

 شود:صورت زیر تعریف می

(14) 

 
تیل ستانده و مخرج کسر شاخص  -رنکوئیست( صورت کسر شاخص ت14در رابطه )

زیر های رابطهلگاریتم گرفته شود،  های باالرابطهاگر از طرفین  ها است.تیل نهاده -ترنکوئیست

 :آیدبه دست می

 

هستند. متغیر  TFPو رشد  رشد نهاده تانده،رشد سترتیب بیانگر ه ب 13و  12، 16های رابطه

وری ها و همچنین سهم محصوالت در طول دوره محاسبه، شاخص بهرهبودن سهم نهاده

ها و محصوالت و ها، تغییر کیفیت نهادهتیل را قادر به جذ  اثرات تغییر قیمت -ترنکوئیست

در جریان تولید  رخ دادههای یترو واقع . از اینکندها در طول دوره میتغییر در مصارف نهاده

 کند. منعک  می بهترهای مورد بررسی را سال در

و  (i=1……n )ای هرای واسرطه  نهراده  n: ستانده دو گروه نهاده وجرود دارد  -داده هایجدولدر 

نشران دهریم    (. اگر تولید هر بخرش را برا   K( و سرمایه )Lکار )های اولیه شامل نیروینهاده

ستانده به صرورت زیرر    -داده هایجدولکلی شاخص ترنکوئیست که در باال بیان شد، در  لشک

 آید:در می

(16) 
1 2

m
jt jo

jt jo

j

R R
Q LnQ LnQ



 
     

 
 

(12) 
 

(13) XQPFT   

 
1 2

n
it io

it io

i

S S
X LnX LnX
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(13) 

 
ای، سرهم نیرروی کرار و    های واسطهسهم نهاده میانگینبه ترتیب   و ، ،  13 در رابطه

هرای مربوطره، سرهم هزینره هریرک از      . سهم( هستندt( و جاری )Oسهم سرمایه در سال پایه )

ستانده مقردار هزینره برا ارزش     -داده هایجدولاست که در  یادآوریباشند. الزم به ها مینهاده

، ارزش تولیرد  به جای کرل هزینره  ، هادر مخرج کسر سهم لذا .شودتولید برابر در نظر گرفته می

رود، به ام به کار میjام که در تولید بخش iای نهاده واسطه سهممیانگین قرار داده شد. بنابراین 

 شوند: صورت زیر تعریف می

(19) 
 

 باشد.قابل محاسبه می jبخش  در تولید استفاده ای موردنهاده واسطه nکه این سهم برای 

زیر قابل محاسبه های رابطهای دو نهاده کار و سرمایه نیز با استفاده از متوس  سهم هزینه

 است:

(19) 
 

 

(17) 
 

 تقسیم شود، داریم: (  بر عبارت 13اگر صورت و مخرج رابطه )

(14)      

 
( o( نسربت بره سرال پایره )    tوری در سال جاری )تواند برای محاسبه شاخص بهرهمی باالرابطه 

معادل وری در سال جاری وری در سال پایه معادل یک و بهره. به عبارت دیگر بهرهشوداستفاده 

TFP  .ای و تروان نررخ رشرد دوره   ( نیرز مری  11( و )11)های رابطهبا استفاده از  آنگاهخواهد بود

بره  رابطه باال لگاریتم گرفتره شرود، رابطره زیرر      دو طرفاگر از  وری را محاسبه کرد.ساالنه بهره

 :دآیمی دست
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(41) 

 

 
 

 
 

 
وری کل عوامل تولید استفاده قرار شد بهرهمحاسبه ر برایکه  است (7)همان رابطه  (41)رابطه 

 .  شودمیمی

های سال ستانده-داده هایجدول وری زیربخشهای کشاورزی،برای محاسبه بهرهدر این پژوهش 

مقایسره   سه جدول را Ansari at al. (2011) .شداستفاده  1مرکز آمار ایران 1691و 1691، 1633

هرا وجرود داشرته باشرد.     خطا در مورد تطرابق بخرش   که کمترین ندکردو آنها را طوری تجمیع 

زدایری مبرادالت از روش تعردیل مفراعف،     برای مقایسه پذیر شدن آنها، برا ترورم   ،افزون بر این

 اقتصرادی شرامل   زیربخش 41به  هاجدول. در نهایت ندرا به قیمت ثابت تبدیل کرد هایجدول

مراهی و سرایر   طیرور،  و  ت دامری محصروال ی، براغ ی و محصوالت زراع) کشاورزی زیربخش چهار

سرایر مرواد   و  )نفت خام و گراز طبیعری   معدن زیربخش دو، (مرتع و محصوالت جنگلو  انآبزی

محصرروالت غررذایی و  ،محصرروالت حاصررل از توتررون و تنبرراکو) صررنعتی زیررربخشده  ،معرردنی(

محصروالت کرانی غیرر فلرزی،      ،محصوالت کاغذیکاغذ و  ،چو  و محصوالت چوبی ،آشامیدنی

 ،محصروالت شریمیایی، السرتیکی و پالسرتیکی     ،های نفتری فرآورده ،سوجات، پوشاک و چرممن

 ،انرريی خردمات )  زیربخشو چهار ( آالت و ابزار کارماشین و محصوالت فلزی ،صنایع فلزی مادر

 .Ansari at alتجمیرع شردند.   ( سرایر خردمات  و مرالی و پرولی    هرای هسسخدمات مؤ ،ساختمان

. کردندبه قیمت ثابت تبدیل ، زیربخش 41ای و ستانده کل را برای هواسطمبادالت  تنها (2011)

سره   یافرزوده بخرش ارزش   ،ایهای واسطهبر نهاده افزونوری، محاسبه بهره برای مقالهاین در 

برا اسرتفاده از    های زمین، نیروی کار و سرمایه تفکیرک شرده و سرپ    به نهاده یاد شدهجدول 

نهایت با استفاده از سه در  4.نددشتبدیل  1693سال  قیمت ثابت بههای قیمتی مناسب شاخص

عوامرل تولیرد    وریرشرد بهرره  شاخص و نرخ ، 93ثابت  بخشی به قیمت 41جدول داده ستانده 

                                                           
1 https://www.amar.org.ir  

باشرد. ایرن   ارائه روش تفکیک اجزای ارزش افزوده، همچنین روش تبدیل آنها به قیمت ثابت درگنجرایش ایرن مقالره نمری    4 

ای کره مقالره برگرفتره از آن    نامره به تفصیل در مرتن  پایران   1691و 1691، 1633های سال جدولهایروش برای هر یک از 

 توانند به آن مراجعه فرمایند.محترم میاست، تشریح شده که خوانندگان 
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ایرن  از آنجا که هردف   اما زیربخش اقتصادی محاسبه و به اجزای آن تجزیه شده است. 41برای 

 تنها در بخش نتای  هاباشد، تحلیلکشاورزی می خشوری عوامل تولید در بتحلیل بهره پژوهش

 است. برای چهار زیربخش کشاورزی گزارش شده 

 نتایج و بحث

و رشرد آنهرا را بره قیمرت ثابرت       کشاورزی زیربخش چهارمقدار ستانده کل )تولید(  (1)جدول 

ای هر دهد. همچنرین مقرادیر نهراده   نشان می 1691-91و  1633-91دو دوره زمانی  در 1693

بررای بخرش اول(،    تنهاکار، سرمایه و زمین )زمین های اولیه تولید شامل نیرویای، نهادهواسطه

هرا نیرز در ایرن جردول درج شرده      مقدار مالیات، سهم آنها از تولید و نرخ رشد آنها در این سال

 است. 
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 میلیون ریالده  – 1107و  1107، 1156های سال در های کشاورزیزیربخشتولید در ت ، عوامل اولیه و خالص مالیاایهای واسطهنهاده( ارزش، نرخ رشد و سهم 1جدول )

 1105به قیمت ثابت 

Table (1) value, growth rate and share of Intermediate inputs, primary inputs and net taxes in output of agricultural subsectors in 1986, 1991 and 2001 -10 million Rial at 

1997 constant price 

 عنوان محصوالت

Name of products 

 ایهای واسطهنهاده
Intermediate inputs 

 مالیاتخالص  Primary inputs های اولیهنهاده

Net Tax 
 تولید

Output کار Labour سرمایه Capital زمین Land 

1986 1991 2001 1986 1991 2001 1986 1991 2001 1986 1991 2001 1986 1991 2001 1986 1991 2001 

باغی  و محصوالت زراعی
Crops and horticulture  

582572 749835 1194275 332154 613119 753247 132861 478999 873766 273104 823879 1385974 -372 -16683 -28669 1320320 2649150 4178593 

 )درصد( نرخ رشد
Growth rate (percent) 

- 29 59 - 85 23 - 261 82 
 

202 68 - 4389 72 - 101 58 

 )درصد( سهم

Share (percent) 
44 28 29 25 23 18 10 18 21 21 31 33 0 -1 -1 100 100 100 

محصوالت دامی و طیور 
Livestock and poultry 

763434 885657 1404571 140274 314596 564632 409889 596364 732574 - - - 0 0 1231 1313597 1796618 2703007 

 نرخ رشد)درصد(

Growth rate (percent) 
- 16 59 - 124 79 

 
45 23 - - - - 0 0 - 37 50 

 سهم)درصد(

Share (percent) 
58 49 52 11 18 21 31 33 27 - - - 0 0 0 100 100 100 

 انماهی و سایر آبزی
Fish and other aquatics 

16447 50925 73344 51939 61936 52947 44677 68863 67314 - - - 20 4033 2254 113065 185756 195859 
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ده میلیون  – 1107و  1107، 1156های های کشاورزی در سالای، عوامل اولیه و خالص مالیات در تولید زیربخشهای واسطه( ارزش، نرخ رشد و سهم نهاده1جدول )ادامه 

 1105ریال به قیمت ثابت 

Table (1) value, growth rate and share of Intermediate inputs, primary inputs and net taxes in output of agricultural subsectors in 1986, 1991 and 2001 -10 million Rial at 

1997 constant price 

 عنوان محصوالت

Name of products 

 ایهای واسطهنهاده
Intermediate inputs 

 خالص مالیات Primary inputsولیه های انهاده

Net Tax 
 تولید

Output  کارLabour  سرمایهCapital  زمینLand 

1986 1991 2001 1986 1991 2001 1986 1991 2001 1986 1991 2001 1986 1991 2001 1986 1991 2001 

 )درصد( نرخ رشد

Growth rate (percent) 
- 210 44 - 19 -15 

 
54 -2 - - - - 2519 -44 - 64 5 

 )درصد( سهم

Share (percent) 
15 27 37 46 33 27 40 37 34 - - - 0 2 1 100 100 100 

 مرتعو  جنگلمحصوالت 

Forest and pasture 
products 

60276 3953 9475 12523 22502 54805 37417 58247 41850 - - - 0 0 128 110216 84702 106259 

 )درصد( نرخ رشد

Growth rate (percent) 
- -93 140 - 80 144 

 
56 -28 - - - - 0 0 - -23 25 

 )درصد( سهم

Share (percent) 
55 5 9 11 27 52 34 69 39 - - - 0 0 0 100 100 100 

       شمسی هستند. 1691و 1691، 1633های میالدی به ترتیب معادل سال 4111و  1771، 1793های توجه: سال

         یق: یافته های تحقمنبع 

References: Findings of the research 
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، 1633-91(، نرخ رشرد تولیردات محصروالت زراعری و براغی در دوره      1ارقام جدول ) بر مبنای

-91بخش در دوره زیرر  دو برابر نرخ رشد تولید محصروالت ایرن   نزدیک بهدرصد بوده که  111

، شرود از کل تولید بررسی  های واسطههباشد. اگر سهم نهاددرصد بوده، می 39که معادل  1691

هرا  ها از کل تولید محصروالت زراعری و براغی در طری دوره    کاهش سهم این نهاده گویاینتیجه 

توانرد گویرای افرزایش    بخش، مری زیرر باشد. این امر با توجه به رشد تولیرد محصروالت ایرن    می

کرار  ه کاهش سهم نهاده نیرروی  را با توجه ب برداشتیای باشد. چنین های واسطهوری نهادهبهره

هرای سررمایه و   که افرزایش سرهم نهراده   توان داشت درحالیدر تولید، در مورد این نهاده نیز می

وری این دو نهاده در طی دوره مورد بررسی باشد. همچنین برا  کاهش بهره گویایتواند زمین می

لیرد محصروالت زراعری و براغی     که در جریان تو کردتوان چنین استنباط می باالتوجه به نتای  

 کار شده باشد.و نیروی  ایهای واسطهسرمایه و زمین جانشین نهاده

اسراس افرزایش سرهم نهراده نیرروی کرار در تولیرد         دهد، بر( نشان می1گونه که جدول )همان

 زیرربخش کرار در ایرن   وری نیرروی  توان انتظار داشرت کره بهرره   دامی، می زیربخشمحصوالت 

در دوره اول افرزایش و در دوره   زیرربخش که سهم سرمایه در تولیرد ایرن   در حالیکاهش یافته 

وری سررمایه در طرول   ترتیرب گویرای کراهش و افرزایش بهرره     هتواند بدوم کاهش یافته که می

ای عک  آنچه در مورد سرمایه بیان شد، های واسطههای مورد بررسی باشد. در مورد نهادهدوره

( رشد تولیرد مراهی و سرایر آبزیران درهرر دو دوره      1) سوم جدول سطراساس  مصداق دارد. بر

سرت کره در طرول دوره مرورد     ا آن گویایها نیز های محاسبه شده نهادهسهم. مثبت بوده است

. هرای اولیره کراهش یافتره اسرت     ای افزایش یافته و سرهم نهراده  های واسطهبررسی، سهم نهاده

های اولیره افرزایش   وری نهادهای کاهش و بهرههای واسطهدهوری نهارود بهرهبنابراین انتظار می

 .ای جانشین عوامل اولیه تولید شده باشندهای واسطهیافته باشد و یا ممکن است نهاده

 کاهش اول دوره در ومرتع جنگل رشدتولیدمحصوالت دهد کهمی نشان (1) جدول چهارم سطر

 سهم دوره، دو هر در دام زیربخش هم مانند خشزیرب در این. است یافته افزایش دوم دوره در و

 درتولیرداین  سررمایه  سرهم  و اسرت  یافتره  کراهش  زیرربخش  ایرن  محصوالت درتولید کارنیروی

 انتظرار  لرذا  یافته، کاهش دوم دوره در و افزایش اول دوره در واسطه هاینهاده برخالف زیربخش

 دوره در و کراهش  اول دردوره ترتیرب  هبر  سرمایه نهاده جزئی وریبهره زیربخش این در رودمی

 دوره در کراهش  و اول دوره در افرزایش  ایواسرطه  هاینهاده جزئی وریبهره و یابد افزایش دوم

 .کنند تجربه را دوم
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هرای واسرطه و عوامرل اولیره تولیرد شرامل       جزئی نهادههای وری( نتای  محاسبه بهره4جدول )

 بررسری های کشاورزی در طول دوره زیربخشای چهار کار، سرمایه و زمین را بروری نیرویبهره

وری جزئری  بهرره سراالنه  دهد. در این جدول همچنین نررخ رشرد   ( نشان می3) هرابط مبنای بر

 . است( محاسبه شده9) رابطه مبنای ها برهریک از نهاده

هواسرط  دهد که مصرف یک ریال نهراده ( نشان می4عدد اول در سطر اول و ستون اول جدول )

خواهرد شرد. ایرن عردد      و باغی ریال محصوالت زراعی 49/4، منجر به تولید 1633ای در سال 

در بره ارزش یرک ریرال    کار نیروی نهاده مصرفباشد بدین معنی که با می 79/6کار برای نیروی

وری تولید خواهد شد. شراخص بهرره  ریال  79/6محصوالت زراعی و باغی به ارزش ، 1633سال 

 د.شون نیز به همین ترتیب تفسیر میسرمایه و زمی
 ها و رشد ساالنه آنها به تفکیک چهار زیربخش کشاورزیوری جزئی نهادهبهره مقدار( 2جدول )

Table (2) Calculated factor specific productivities and their growth rate for 

four agricultural subsectors 

 عنوان محصوالت

Name of products 

 productivity Labour کارنیرویوری بهره Intermediate inputs productivity اینهاده واسطهوری بهره

 مقدار  

Quantity  

 نرخ رشد ساالنه )درصد(

Annual growth rate (Percent) 
 مقدار  

Quantity 

 نرخ رشد ساالنه )درصد(

Annual growth rate (Percent) 

1986 1991 2001 1986-
1991 

1991-
2001 

1986-
2001 1986 1991 2001 1986-

1991 
1991-
2001 

1986-
2001 

 باغی  و محصوالت زراعی
Crops and horticulture 

2.27 3.53 3.50 8.88 -0.10 2.90 3.98 4.32 5.55 1.67 2.50 2.22 

 طیورو محصوالت دامی 
Livestock and poultry 

1.72 2.03 1.92 3.29 -0.53 0.75 9.36 5.71 4.79 -9.89 -1.76 -4.47 

 انماهی و سایر آبزی
Fish and other aquatics 

6.87 3.65 2.67 -12.67 -3.12 -6.30 2.18 3.00 3.70 6.41 2.10 3.53 

 مرتع و جنگلمحصوالت 
Forest and pasture 

products 

1.83 21.43 11.21 49.22 -6.47 12.09 8.80 3.76 1.94 -16.99 -6.63 -10.08 
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 ها و رشد ساالنه آنها به تفکیک چهار زیربخش کشاورزیوری جزئی نهادهبهره مقدار( 2جدول )ادامه 
Table (2) Calculated factor specific productivities and their growth rate for 

four agricultural subsectors 

 عنوان محصوالت

Name of products 

 Land productivityوری زمین بهره Capital productivityوری سرمایه بهره

 مقدار  

Quantity  

 نرخ رشد ساالنه )درصد(

Annual growth rate 
(Percent) 

 مقدار  

Quantity  

 نرخ رشد ساالنه )درصد(

Annual growth rate 
(Percent) 

1986 1991 2001 1986-

1991 
1991

-
2001 

1986

-
2001 

1986 1991 2001 
1986

-
1991 

1991

-
2001 

1986

-
2001 

 محصوالت زراعی و باغی 
Crops and horticulture 

9.94 5.53 4.78 -11.72 -1.45 -4.88 4.83 3.22 3.01 -8.16 -0.64 -3.15 

 محصوالت دامی و طیور
Livestock and poultry 

3.20 3.01 3.69 -1.24 2.03 0.94 
      

 ماهی و سایر آبزیان
Fish and other aquatics 

2.53 2.70 2.91 1.28 0.76 0.93 
      

 محصوالت جنگل و مرتع
Forest and pasture products 

2.95 1.45 2.54 -14.12 5.57 -0.99 
      

 References: Findings of the research                                                                     های تحقیق: یافتهمنبع

شرود، بهرره  طور که مشاهده مری زراعت و باغداری همان بخشزیر( در 4نتای  جدول ) مبنای رب

در  ایهرای واسرطه  وری نهادهطی هر سه دوره )به جز بهره ایهای واسطهکار و نهادهوری نیروی

انرد.  سرمایه و زمین در دو دوره و کل دوره کاهش یافتره  وریافزایش و بهره ((1691-91)دوره 

ای کراهش و  کرار و واسرطه  های نیرروی ( که بر اساس آن سهم نهاده1ین نتای  با نتای  جدول )ا

در کرل دوره مرورد بررسری    دارد.  همخروانی کامرل  بره طور سهم سرمایه و زمین افزایش یافتره،  

 -99/2) ترتیرب مربروط بره نهراده سررمایه     ه وری بر پایینترین و باالترین نرخ رشد سالیانه بهرره 

مورد سرمایه متأثر از رقم منفری   درصد( بوده است. این رشد در71/4ای )اده واسطهو نه درصد(

 ناشی از رشد اینهاده واسطهدر مورد درصد( و  -94/11در دوره اول ) وریبهره رشد قابل توجه

 درصد( بوده است.  99/9) اولدر دوره  وریبهره قابل توجه

 ایهرای واسرطه  وری نهاده، بهرهطیوردامی و  محصوالت بخشزیردر  ،(4سطر دوم جدول )بر بنا

که برا توجره بره     ( افزایش یافته91-91وری سرمایه در دوره دوم )( و بهره33-91در دوره اول )

وری این دو نهاده درکرل  منجر به افزایش بهره درکل ،هادر این دوره رشد سالیانه قابل توجه آنها

و سررمایه در   اینشان داده شد سهم نهاده واسرطه ( 1گونه که در جدول )همان .استدوره شده 

رشرد  ( نشران داده شرده،   4طورکه در جردول ) همان نیز کاهش داشته است. یاد شدههای دوره

بر ارقرام  بنرا دلیل این امرر   ها منفی بوده است.بخش در همه دورهزیرکار در این وری نیرویبهره
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 بروده  در هر دو دورهت دامی و طیور محصوال در تولید کارنیروی  سهم نهادهافزایش ( 1جدول )

هرا در تولیرد یرک    نهراده  دیگرر به معنای استفاده بیشتر از نهاده نیروی کار نسبت به  ایناست. 

بخش زیرر کار در ایرن  نیروی  وریطیور بوده که منجر به رشد منفی بهرهواحد محصول دامی و 

در دوره اول قابرل   وری نیرروی کرار  کاهش بهرره میزان شود، دیده می طور کههمان است.  شده

 دربخش زیرر در این وری کل عوامل بهره اثر منفی بر رشدتواند میو  استدرصد(  -97/7توجه )

 .داشته باشد یاد شدهدوره 

دو بخش ماهی و آبزیان به علت کاهش سهم عوامل اولیه تولیرد )کرار و سررمایه( در هرر     زیر در

طرور کره در   همران اسرت.   رو بروده هدو نهاده با افزایش روبوری جزئی این (، بهره1دوره )جدول 

وری ایرن دو نهراده در دوره اول بیشرتر از دوره    ( مشهود است، نرخ رشد سالیانه بهرره 4جدول )

هرا برر خرالف دو    در همره دوره  ای( سهم عوامل واسطه1جدول ) بربنا دوم بوده است. همچنین

باعث کاهش  شود،( مشاهده می4گونه که در جدول )عامل کار و سرمایه افزایش یافته که همان

 شده است. به ویژه در دوره اول بخشزیردر این  ایهای واسطهوری نهادهبهره

در همه  نیروی کاروری بخش دامی، بهرهزیربخش جنگل و مرتع همانند زیر(، در 4بر جدول )بنا

کرار در   به علت افزایش سهم نیروی( 1بر ارقام جدول )بنااین مسئله  .ها کاهش یافته استدوره

در ایرن بخرش   همچنرین  های مورد مطالعه بوده است. تولید محصوالت جنگل و مرتع طی دوره

افرزایش   44/27با نرخ رشد سرالیانه   های واسطه در دوره اول به طور چشمگیریوری نهادهبهره

( 1همانطور که در جردول ) کاهش یافته است و علت این امر  -29/3با نرخ یافته و در دوره دوم 

درصرد   3درصرد بره    33باشد که بترتیب از بیان شد، سهم عوامل واسطه در دوره اول و دوم می

وری سررمایه نیرز همچنانکره    بهرره  درصد در دوره دوم رسیده اسرت.  7و سپ  به در دوره اول 

در دوره دوم ای در دوره اول و کرل دوره کراهش و   های واسرطه شود بر خالف نهادهمشاهده می

 افزایش داشته است.

( 41تیل براساس رابطره )  -وری با استفاده از شاخص ترنکوئیست( نتای  محاسبه بهره6) جدول

در زیرربخش   دهرد. نشران مری   (9)  هوری کل به صورت ساالنه را براساس رابطر و نرخ رشد بهره

ای محاسربه شرده در   هر شود، شاخص( مشاهده می6گونه که در جدول )زراعت و باغداری همان

وری در طرول  ی کاهش بهرهباشند که نشاندهندههای مورد بررسی کوچکتر از یک میدوره همه

ه از همین نتیجه اسرت بر   گویایباشد. نرخ رشدهای محاسبه شده نیز می بررسیهای مورد دوره

و  -4حردود  وری در دوره اول و دوم به ترتیب که در این زیربخش، نرخ رشد سالیانه بهره طوری
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است امرا   بوده رو رو بهوری درصد بوده است. بنابراین گرچه در هر دو دوره با کاهش بهره -1/1

باشد. از آنجا که دوره دوم، دوران سازندگی میزان این کاهش در دوره دوم کمتر از دوره اول می

که مشراهده   مچنانگیرد، این نتیجه قابل انتظار است. هجنگ تحمیلی را در بر می پایانپ  از 

درصد بروده   -3/1، نزدیک به 1633-91شود برای این بخش نرخ رشد سالیانه در طول دوره می

 است.
وری کل عوامل تولید و نرخ رشد آن به تفکیک چهار زیربخش نتایج محاسبه بهره (1)جدول 

 کشاورزی 
Table (1) Calculated total factor productivities and their growth rate for four agricultural subsectors 

 

 عنوان محصوالت

Name of products 

 (TFP)  وری کل عوامل تولیدبهره
Total factor productivity (TFP) 

 نرخ رشد سالیانه )درصد(

Annual growth rate (percent) 

 1991/1986 2001/1991 2001/1986 1986-1991 1991-2001 1986-2001 

ت زراعی و باغیمحصوال  

 Crops and horticulture 
0.907 0.991 0.913 -1.95 -0.09 -0.61 

 محصوالت دامی و طیور
Livestock and poultry 

1.005 1.019 1.247 0.10 0.18 1.47 

 ماهی و سایر آبزیان
Fish and other aquatics 

0.989 0.928 0.962 -0.23 -0.75 -0.26 

 محصوالت جنگل و مرتع
Forest and pasture products 

0.807 0.864 0.777 -4.29 -1.46 -1.68 

 References: Findings of the research                                                                          های تحقیق: یافتهمنبع

بخشدیگر زیرر الف دوم بخش کشاورزی، برخ زیربخش(، 6بر نتای  محاسبه شده در جدول )بنا

رو بروده اسرت. بطوریکره نررخ      هبر  وری روهای کشاورزی در دو دوره و کل دوره با افزایش بهره

 وری درنرخ رشد سرالیانه بهرره  دهند، رشدهای محاسبه شده در طول دوره اول و دوم نشان می

وری ایرن  هریزی مناسب در جهرت رشرد بهرر   برنامه گویایه دوم بیشتر از دوره اول بوده که دور

 .زیربخش است

وری آبزیران، شراخص بهرره    سایر بخش ماهی وزیردر  ست کها آن گویای (6سطر سوم جدول )

بره   ،ها کاهش یافته است و این کاهش در دوره دوم بیشرتر بروده  کل عوامل تولید در همه دوره

بر بناآنجا که از  در دوره دوم نسبت به دوره اول کمتر بوده است. هم نرخ رشد سالیانهطوری که 

کاهش یافتره، ایرن امرر     ایواسطه هاینهادهوری های تولید، بهره(، در بین نهاده4ارقام جدول )

بخش زیرر ای در هرای واسرطه  وری نهادهوری کل عوامل تولید از بهرهحاکی از تأثیر پذیری بهره

ای هرای واسرطه  نهراده بخش زیرر در تولید محصوالت ایرن  باشد، چرا که ماهی و سایر آبزیان می
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 نسربت بره   دوم دوره در ایواسرطه  نهاده وریچه رشد منفی بهره البته گر .اهمیت زیادی دارند

 دوم دوره هرای کرار و سررمایه در   وری نهراده بهره دلیل کاهش رشده ، اما باول کمتر بوده است

ه اول دور دوره دوم نسربت بره   درهرم   عوامرل  کل وریبهره رشد اول، در مجموعدوره  به نسبت

 .ه استدشکمتر 

آبزیان، در همره  سایر زراعت و باغ و ماهی و  زیربخشبخش جنگل و مرتع نیز همانند دو زیردر 

ی کاهش دهنده دست آمده است که نشانه تیل کوچکتر از یک ب -ها، شاخص ترنکوئیستدوره

در  همچنرین باشرند.  می به ویژه در طول دوره اولهای مورد بررسی وری کل در طول دورهبهره

بخش جنگرل  زیرر وری در ، بهرره ماهی و سایر آبزیران  و و باغداری زراعت زیربخشمقایسه با دو 

 بخش برر زیرر قابل انتظار است زیررا در ایرن     به طور کاملاین نتیجه بیشتر کاهش یافته است. 

وری هرا؛ بجرز بهرره   ها در همه دورههای جزئی همه نهادهوریبهرهرشد  ،(4اساس ارقام جدول )

 بزرگری بروده   به نسربت منفی  مقادیر ؛دومو نهاده سرمایه در دوره  اولای در دوره نهاده واسطه

 است.

و تجزیره آن بره    بررسری های مرورد  در دوره (TFPکل عوامل تولید )وری بهرهنتای  برآورد رشد 

دول ( در جر 41) رابطره  مبنرای  کشاورزی برر  زیربخشهای واسطه و اولیه به تفکیک چهار نهاده

هرای  به بیان دیگر، این جدول میزان و درصد مشرارکت هرر یرک از نهراده    . ( درج شده است2)

دهرد.  نشان می بررسیهای مورد دورهدر  وری کل عوامل تولیدای و اولیه را در رشد بهرهواسطه

 ( بخشری در هرر دوره، برآینرد   TFPوری کرل عوامرل تولیرد )   بهرره رشد بنابراین در این جدول، 

 منفری در  عرددهای باشرد.  و اولیره بخشری در آن دوره مری    های واسطههای نهادهوریهبهررشد

های واسطه و یرا  مثبت بیانگر استفاده کمتر از نهاده عددهای( بیانگر استفاده بیشتر و 2جدول )

بخش مورد نظرر در طرول دوره مرورد مطالعره اسرت. بره       زیراولیه برای تولید یک واحد پول در 

 وریمثبت بیانگر افزایش بهره عددهایوری و منفی به معنای کاهش بهره هایعددعبارت دیگر 

 باشد.  می نهاده مورد نظر

نررخ رشرد بهرره    بخش زراعت و باغرداری زیردر دهند، ( نشان می2گونه که نتای  جدول )همان

 شرود در طور که مشاهده مری می باشد. همان -4/7، -7/1، -9/7ر سه دوره به ترتیب وری کل د

وری منفی اسرت و در دوره اول، رشرد منفری    ی مورد بررسی و کل دوره، نرخ رشد بهرهدو دوره

درصد، بیشترین سرهم را در   -73 و -144به ترتیب به میزان  وری سرمایهوری زمین و بهرهبهره

 هرای وریانرد، امرا در دوره دوم سرهم براالی بهرره     وری این بخرش داشرته  کاهش نرخ رشد بهره
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درصرد، از علرل    -147و  -461، -613های واسطه به ترتیرب بره میرزان    زمین و نهادهسرمایه، 

بخش زراعرت و براغ در دو   زیرر نکته قابل توجه اینکره در   اند.در این دوره بوده TFPکاهش رشد 

باشد اما در دوره دوم رشد این عامرل  کار دارای رشد مثبت میوری نیرویدوره و کل دوره، بهره

که این امر باعث شده اسرت،   درصد( به طوری 393به خود اختصا  داده است ) سهم باالیی را

TFP  بخش زیرر در این دوره نسبت به دو دوره دیگر، کمتر کاهش یابد. به طورکلی در مورد این

( دارای رشرد مثبرت   1691-91)بره جرز دوره    ایهرای واسرطه  کار و نهادهبا وجود اینکه نیروی

دست آمده است که چنانچه کره بیران شرد    ه کل در سه دوره منفی بوری هستند، اما رشد بهره

 سرمایه و زمین بوده است.های  وریبهرهبیشتر متأثر از رشد منفی 

دام و طیور تنها زیربخش کشاورزی اسرت کره در سره دوره     زیربخش( 2بر اساس نتای  جدول )

وری ز افرزایش بهرره  وری کرل ناشری ا  در دوره اول رشد مثبرت بهرره  . دارای رشدی مثبت است

های واسطه و سررمایه  های نهادهوریهای واسطه و در دوره دوم و کل دوره از افزایش بهرهنهاده

کار وری نیرویدرج شده در این جدول، در این بخش بهره عددهای مبنایبر . نشأت گرفته است

رمقایسه با دو عامرل  در سه دوره دارای رشدی منفی است اما با توجه به سهم پایین این نهاده د

بره طرور    TFPهمچنرین درکرل دوره درایرن بخرش،    . نداشرته اسرت   TFPدیگر، اثری بر رشد 

های واسطه و سرمایه و سرهم  وری نهادهچشمگیری افزایش یافته است که دلیل آن افزایش بهره

 باشد.می( 1جدول ) ها در تولیدباالی این نهاده
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 کشاورزی زیربخشو اولیه به تفکیک چهار  ایهای واسطه( و تجزیه آن به نهادهTFPکل عوامل تولید )وری نتایج برآورد رشد بهره (4)جدول 
Table (1) The results of calculating total factor productivitiy growth and decomposg it into intermediate and primary inputs for four agricultural subsectors 

 محصوالتعنوان 

Name of products 

 وری کل عوامل تولیدبهره

Total factor productivity 
 ایهای واسطهوری نهادهبهره

Intermediate input productivity 
 وری کاربهره

productivity labour 
 وری سرمایهبهره

productivity Capital 
 وری زمینبهره

productivity land 
1986-
1991 

1991-
2001 

1986-
2001 

1986-
1991 

1991-
2001 

1986-
2001 

1986-
1991 

1991-
2001 

1986-
2001 

1986-
1991 

1991-
2001 

1986-
2001 

1986-
1991 

1991-
2001 

1986-
2001 

 محصوالت زراعی و باغی
 Crops and horticulture 

 نرخ رشد
Growth rate 

-9.8 -0.9 -9.2 9.1 -1.2 8.9 2.3 5.3 8.3 -9.3 -2.9 -12.3 -12.0 -2.1 -14.0 

 سهم )درصد(
Share (Percent) 

-100 -100 -100 94 -129 98 24 576 91 -95 -316 -135 -122 -231 -153 

 محصوالت دامی و طیور
Livestock and poultry 

 نرخ رشد
Growth rate 

0.5 1.8 22.1 12.3 0.1 31.3 -10.1 -3.6 -13.1 -1.7 5.4 3.8 

 

 سهم )درصد(
Share (Percent) 

100 100 100 2458 4 142 -2019 -198 -59 -339 294 17 

 ماهی و سایر آبزیان
Fish and other aquatics 

 نرخ رشد
Growth rate 

-1.1 -7.5 -3.9 -17.0 -16.7 -29.0 15.1 6.8 21.1 1.7 2.3 3.9 

 سهم )درصد(
Share (Percent) 

-100 -100 -100 -1574 -222 -747 1327 90 545 147 31 102 

 محصوالت جنگل و مرتع
Forest and pasture 

products 

 نرخ رشد
Growth rate 

-17.0 -7.1 -26.0 46.0 -6.6 39.0 -27.0 -28.0 -58.9 -36.0 27.5 -6.1 

 سهم )درصد(
Share (Percent) 

-100 -100 -100 270 -93 150 -159 -396 -227 -212 389 -23 

 های تحقیق: یافتهمنبع
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 کل وریبهره منفی رشد آبزیان،سایر  و ماهی بخشزیر در (،2جدول ) سوم سطر ارقام بنایم بر

 که درصورتی است بوده واسطه هاینهاده وریبهره کاهشاز  متأثر بیشتر هادوره همه در عوامل

 عرددهای  توجه با .است بوده ثبتم دوره سه هر در بخشزیر این در سرمایه و کار وریبهره رشد

 وریبهرره براالی   سرهم  برا  درمقایسره  اولیره  عوامرل  وریبهرره  کم سهم دوره، هر در( 2جدول )

 برر  ترأثیری  ،عوامرل اولیره   وریبهرره  مثبت رشد که باعث شده ای درکل تولیدواسطه هاینهاده

-بهرره  کراهش  که دهدمی نشان (2) جدول چهارم سطر .باشد نداشتهعوامل  کل وریبهره رشد

 نیرروی  وریبهره منفی رشد تأثیر تحت بیشتر دوره کل و اول دوره رد جنگل بخشزیر کل وری

 از مترأثر  سرمایه، وریبهره مثبت رشد وجود با دوم دردوره اما است بوده سرمایه وریبهره و کار

 . است بوده ایواسطه هاینهاده و کار وریبهره منفی رشد

برا نترای  مطالعره     بخش دام و طیرور رزی مورد در تنها وریمورد رشد بهره در پژوهش این نتای 

Naruei & Mehrabi Boshrabadi (2015) دیگرر در   زیرربخش شته و در مورد سه دا همخوانی

وری را به تفکیرک زیربخشرهای   گرچه سایر مطالعات، رشد بهره. باشدمی یادشدهتفاد با مطالعه 

رزی در مطالعراتی از  بخرش کشراو   کل وری درکاهش رشد بهرهاند، اما کشاورزی محاسبه نکرده

 و Tahami Pour & Shahmoradi (2007) ،Amini (2005) ،Jahangard (2001)جملرره 

Mehrara & Ahmadzadeh (2009)  از هرایی  پژوهشدر  ست کها این درحالیاست.  شدهتأیید

ها برای کل در برخی دوره Bazzazan (2011)و  Amirteymoori & Khaliliyan (2007)جمله 

 است. برآورد شدهمثبت  وریبهرهرزی رشد بخش کشاو

 گیری و پیشنهادهانتیجه

 -ترنکوئیسرت  شاخص با استفاده ازری کل عوامل تولید ووری جزئی و بهرهبهره ،این پژوهشدر 

و کرل دوره   1691-91، 1633-91های زمرانی  ستانده در دوره -داده هایجدولتیل؛ بر مبنای 

در هرر   در هر سره دوره و وری کل عوامل تولید رشد بهره ن،افزون بر ایمحاسبه شد.  91-1633

ای تجزیره  واسرطه  هرای کار، سرمایه، زمین و  نهراده های نیرویوری نهادهبخش به رشد بهرهزیر

-ارائه میبه شرح زیر  های بدست آمدهها و پیشنهاداگیرینتیجهدست آمده، ه نتای  ببر بناشد. 

 شود.

ها کراهش یافتره و مقردار    وری کل عوامل تولید در همه دورهبهره ،بانیزراعت و باغ زیربخشدر 

در دوره دوم نسربت بره    TFPبا وجود اینکره کراهش   . کاهش آن در دوره دوم کمتر بوده است

باعرث افرزایش شراخص یراد     های انجام شده، نتوانسته ریزیاما برنامه ،کمتر بوده است دوره اول
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وری بهرهبه طور کلی، ، وری جزئیآمده از محاسبه بهره ستده نتای  ب بنابرهمچنین  د.شوشده 

وری سرمایه و زمرین کراهش یافتره اسرت.     ای افزایش و بهرههای واسطهکار و نهادهنهاده نیروی

وری دو عامرل سررمایه و زمرین در طری     وری کرل ناشری از کراهش بهرره    بنابراین کاهش بهرره 

توانرد  مری  های واسرطه وری کار و نهادهیش بهرههاست. این نتیجه بدان مفهوم است که افزادوره

ای باشد کره ایرن   کار و عوامل واسطههای سرمایه و زمین به جای نیرویناشی از جانشینی نهاده

بیکراری   چرالش وری کل مؤثر نبوده بلکره برا توجره بره     جانشینی نه تنها در جهت افزایش بهره

ه کره بر   کررد توان چنین اسرتنباط  ر واقع می. دشودتواند مثبت قلمداد گسترده در جامعه، نمی

ممکرن  کره  در اینجا عک  این صورت گرفتره   ،های واسطه جانشین زمین شودجای اینکه نهاده

های واسطه باشد. بهرحال این امر بره مفهروم کراهش    گرانی نسبی نهادهدالیل آن  از یکی است

 افرزون برر ایرن،   . نبوده است وری کلوری زمین بوده که حرکتی مناسب برای افزایش بهرهبهره

بخش در جهرت  زیرر گذاری انجرام شرده در ایرن    ست که سرمایها آن گویاینتیجه بدست آمده 

نامناسرب   فنراوری مناسب )درونزا( نبوده و بدون توجه به شررای  اقتصرادی،    فناوریبکارگیری 

تر و نرابراین صررف مکانیزاسریون بیشر    بجایگزین نیروی کار ارزان در ایرن بخرش شرده اسرت.     

کنرد. لرذا   وری را فرراهم نمری  کرار موجبرات افرزایش بهرره    نیرروی  جایگزینی سرمایه به جرای  

هرای  فنراوری سیاستگذاران این عرصه بایسرتی در بکرارگیری بهینره سررمایه در راسرتای ورود      

ای های زراعت و باغداری به گونره مناسب و منطبق با شرای  بیولويیکی و اقتصادی در زیربخش

 د. شووری کل بخش فراهم ه موجبات افزایش بهرهعمل کنند ک

وری کل عوامل تولید افزایش نشران داد  ها بهرهدوره یهمهدر طیور در تولید محصوالت دامی و 

ریرزی و  بخش دامپروری برنامهزیرنیز داشته است. بنابراین در رو به رشدی که این افزایش روند 

 افزون بر این، بنابرها صورت گرفته است. دوره در وریافزایش بهره برایگذاری مناسبی سیاست

و  هرای واسرطه  وری نهراده ، بهرهبررسیدر کل دوره مورد  هاوری جزئی نهادهنتای  محاسبه بهره

دهد. ایرن نتیجره   کار کاهش را نشان مینیرویوری بهرهدر حالی که افزایش یافته است  سرمایه

محصوالت دامی، به نیرروی کرار بیشرتر و سررمایه و      بدان مفهوم است که برای تولید یک واحد

ای کمتر الزم است. به عبارت دیگر در طری زمران، جانشرینی نهراده کرار بره جرای        مواد واسطه

ای با دقرت  های واسطهای، منجر به استفاده بهتر از سرمایه و مصرف نهادهسرمایه و مواد واسطه

 چرالش عوامل تولید مؤثر بوده است، ضمن اینکره  وری کل باالتر شده و این امر در افزایش بهره

در طی زمان آن باشد که  گویایتواند این نتیجه میزند. همچنین بیکاری در کشور را دامن نمی
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ترکیب تولید محصوالت دامی و طیور به سمت تولیرد محصروالت کراربر )تولیرد  بیشرتر طیرور       

ینی کرار بره جرای سررمایه و افرزایش      نسبت به دام( سوق پیدا کرده و این عامل منجر به جانش

گیرری  همرراه برا نتیجره    طیرور بخش دام و زیردست آمده در ه نتیجه ب وری کل شده است.بهره

سرازد کره برر خرالف     حاصل در بخش زراعت و باغداری بار دیگر این نکته را خراطر نشران مری   

وجبرات افرزایش   باورهای عمومی، صرف مکانیزاسیون بیشتر و جایگزینی سرمایه به جای کرار م 

 هماهنرگ برا  برر بایرد   های کاربر یرا سررمایه  فناوریکند، بلکه استفاده از وری را فراهم نمیبهره

 وری آن صورت گیرد.  شرای  اقتصادی هر بخش در جهت افزایش بهره

وری کل عوامل تولیرد  دست آمده در تولید محصوالت ماهی و پرورش آبزیان، بهرهه بر نتای  ببنا

ریرزی  برنامره  نبودها کاهش یافته و روند کاهشی تشدید شده است که به معنای ورهد یهمهدر 

وری اسراس نترای  محاسربه بهرره    باشرد. بر مری بخش زیروری این جهت افزایش بهره درمناسب 

های واسطه وری نهادهکه بهره حالی درها افزایش های عوامل اولیه در همه دورهوری، بهرهجزئی

وری در تولیرد مراهی و سرایر    آید کره کراهش بهرره   از این نتای  چنین برمی است.یافته کاهش 

ای هرای واسرطه  ای بوده چرا که نهادههای واسطهوری نهادهآبزیان بیشتر تحت تأثیر کاهش بهره

-شود سیاستگذاران و برنامهمی تأکید. لذا دارندبخش اهمیت زیادی زیردر تولید محصوالت این 

 ، همچنرین از طریرق  دهای مورد اسرتفا های واسطهبا تقویت کیفیت نهاده شبخزیرریزان در این 

-های مناسب در جهت استفاده کاراتر از نهراده فناوریگذاری در کار ماهر و سرمایهتربیت نیروی

وری کرل  نهایرت بهرره  در وری این عوامل و ، به افزایش بهرهوکاهش ضایعات آنها ایهای واسطه

 سانند.بخش یاری رزیردر این 

امرا   ،یافتره کاهش  عوامل تولید وری کلها، بهرهدر تولید محصوالت جنگل و مرتع در همه دوره

وری کرل  ی بهرهها نتوانسته روند کاهشریزیکاهنده بوده است. بنابراین برنامه ،روند کاهشیاین 

جزئری   وریدسرت آمرده از محاسربه بهرره    ه نتای  بر  بنابر را متوقف سازد. (TFP) عوامل تولید

اسرت.  کار و سرمایه بروده  وری نیرویبیشتر در پی کاهش بهره زیربخشوری در این کاهش بهره

برا آمروزش نیرروی انسرانی شراغل در بخرش        زیربخشاندرکاران این که دست ضرورت داردلذا 

ها و مراتع کشرور،  برداری از جنگلهای مناسب در بهرهفناوریجنگلداری و همچنین استفاده از 

وری کرل  شرده و بردین ترتیرب بهرره     زیرربخش وری کار و سرمایه در این ر به افزایش بهرهمنج

 عوامل تولید در بخش جنگلداری را بهبود بخشند.  
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هرای  زیرربخش وری کل عوامل تولیرد در همره   به طور کلی نشان داد که بهره پژوهشاین  نتای 

هرا در  وری جزئی نهادهرچه بهره، در حال کاهش است و گطیوردام و  زیربخشکشاورزی غیر از 

بلکه به دلیرل   ،وری کل( نشدهمواردی افزایش پیدا کرده اما موجب بهبود وضعیت )افزایش بهره

جانشینی عوامل و عدم استفاده بهینه از منابع بوده است. ادامه چنین روندی با توجه به کمبرود  

ید ایرن بخرش را دچرار مشرکل     جمعیت فزاینده، تول همچنینمنابع تولید در بخش کشاورزی و 

 رونرد  از جلروگیری  برای تمهیداتی باید کشاورزی بخش عرصه سیاستگذاران لذا .خواهد ساخت

 برا  شرود می پیشنهاد بنابراین بیندیشند.  منابع از بهتر استفاده و هازیربخش در وریبهره کاهش

 راسرتای  در ندمردت بل راهبرردی  و جرامع  طرحی ،هاپژوهش سایر واین پژوهش  نتای  به توجه

 و ایران وریبهره ملی مرکز توس  کشاورزی بخش در تولید عوامل کل وریبهره رشد نرخ بهبود

 .شود اجرا کشاورزی تهیه و جهاد وزارت همکاری با
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Abstract 

Due to the scarcity of production factors, it is essential to enhance 

productivity as the best way of achieving agricultural sector’s growth. In 

order to attain a proper level of productivity growth in economic sectors, it 

is required to have a clear image of the total factor productivity (TFP) 

growth and the productivity of every production resource in such sectors. 

So, the main purpose of the present study is to analyze total factor 

productivity in the Iranian agricultural sector and its four subsectors (crops 

and horticulture, livestock and poultry, fishery, and forestry) over the period 

1986-2001. To this end, the partial and the total factor productivity were 

calculated by Tornqvist- Theil index based on input-output tables. In 

addition, the total factor productivity was decomposed into the productivity 

of four inputs, namely labor, capital, land, and intermediate factors. For this 

purpose, the input-output tables of the years 1986, 1991, and 2001 that have 

been published by the Statistical Center of Iran and deflated to constant 

price, were employed. Results generally showed that, although productivity 

of some inputs has increased during the study period, however, total factor 

productivity has declined in all agricultural sub-sectors, except in the 

livestock and poultry sub-sector. The highest and lowest annual growth of 

productivity has been 1.47 and -1.68 percent in livestock and poultry sub-

sector and forestry sub-sector, respectively. Given that increase in 

productivity is essential for any growth in output and to offset any increase 

in product prices, a focus on the increase in productivity of low productivity 

inputs through the development of a comprehensive and long-term plan by 

the sector planners is recommended. 
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