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  مقدمه

ي جهان با درك محدودیت رو به تزاید عوامل تولید و افزایش  هاي پیشرفته امروزه کشور  

هاي خود را معطوف به  برنامه ریزيها و  یی از سیاست یابی منابع طبیعی، حجم عمده شدت کم

اند و این موضوع تا آن حد مهم بوده  ي صحیح از عوامل تولید کرده بهره برداري و استفاده

ي خود را از طریق رشد  است که بسیاري از کشورها درصدي از رشد اقتصادي ساالنه

ن کشورهاي مختلف برده در میا درصد یا سهم نام. آورند وري کل عوامل تولید به دست می بهره

در کشور ایران نیز . رسیده است% 50ها حتا به باالتر از  متفاوت است و در برخی از کشور

وري از رشد اقتصادي کشور در  ریزي کشور سهم رشد بهره براي نخستین بار در تاریخ برنامه

% 3/31ي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی  ي چهارم توسعه ي پنج ساله هاي برنامه طول سال

  ).1387تهامی(تعیین شده است 

ي حاصل از مقدار معینی از  میزان ستانده"وري به  در ادبیات مربوط به اقتصاد توسعه، بهره  

ي استفاده از منابع و عوامل  ي نحوه این معیار بازگو کننده. شود  تعریف می"یک یا چند نهاده

نولوژي، تغییر مقیاس و تغییر در ي تغییر تک تولیدي در یک برهه از زمان است و آثار سه گانه

به طور . گیرد ها یعنی حرکت به سوي تابع تولید مرزي را در بر می راندمان استفاده از نهاده

ي کارآمدتر از منابع با توجه به تکنولوژي  توان به استفاده وري را می کلی عوامل افزایش بهره

 و نیز تولید با توجه به ي اقتصادي منابع آوري، تخصیص بهینه خاص تولید، رشد فن

  ). 1384قلی زاده و صالح، (هاي نسبت به مقیاس نسبت داد  بازدهی

هاي مهم اقتصاد ایران مطرح بوده است و افزایش  بخش کشاورزي به عنوان یکی از بخش  

شناخت سمت و سوي . وري در این بخش، کل اقتصاد ایران را متاثر خواهد ساخت بهره

هاي ضعیف اقتصادي و چه  زي ایران چه از لحاظ داشتن زیرساختوري در بخش کشاور بهره

کند تا  ي جهانی براي کسب موقعیت اقتصادي بهتر، کمک می از لحاظ رقابت جدید در صحنه

تر به  المللی سریع گاه مناسب در مناسبات بین منابع و امکانات تولیدي به سمتی رود که جاي

وري سرمایه در  یی عوامل موثر بر بهرهشناسا). 1382اکبري و رنجکش، (دست آید 

تواند رشد بخش کشاورزي  ها می هاي کشاورزي عالوه بر کمک به رشد این زیربخش بخش زیر
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گام با دیگر مطالعات انجام گرفته بر  این مطالعه هم. راه داشته باشد و اقتصاد ایران را به هم

وري سرمایه در  بر بهرهوري سرمایه، به محاسبه و شناسایی عوامل موثر  روي بهره

هاي کشاورزي در این مطالعه  منظور از زیربخش. پردازد هاي کشاورزي ایران می زیربخش

  .هاي زراعت و باغبانی، دامداري، جنگل و شیالت است بخش

وري و شناسایی عوامل موثر برآن در داخل و  ي بهره مطالعات بسیاري درخصوص محاسبه

ي  توان به مطالعه ه مطالعات انجام گرفته در خارج میاز جمل. خارج صورت گرفته است

کاران  و یی و هم) 1998(کاران  ، آلستون و هم)1993(، هافمن و اونسون )1963(گریلیچز 

این نگارندگان در مطالعات خود به این نتیجه رسیدند که تحقیقات . اشاره کرد) 2002(

و سینگ ) 1994(دیوید و بارکر . ي داردوري کشاورز کشاورزي تاثیر مثبت و معناداري بر بهره

داري  در مطالعات خود به این نتیجه رسیدند که بهبود تکنولوژي تاثیر معنی) 2004(کاران  و هم

  .وري کشاورزي دارد بر بهره

وري را در کشاورزي بنگالدش، با  ي مزرعه و بهره ي میان اندازه ، نیز رابطه)1998(توفیک   

یی  وي از نیروي کار خانوادگی و اجاره. ي خطی بررسی کرد سادهاستفاده از مدل رگرسیون 

نتایج نشان داد که . چون متغیر وابسته استفاده کرد چون متغیر مستقل و محصول هم هم

  . تري دارند وري بیش تر اند مانند مزارع مادهاپور بهره تر و رشد یافته هایی که بزرگ مزرعه

وري کل عوامل تولید براي  یی براي بررسی بهره ، مطالعه)1999(اس چامچر و ساتاي   

دهد که متوسط  ها نشان می ي آن نتایج مطالعه. صنعت چوب و کاغذ در هندوستان انجام دادند

، اما -82/0وري مواد خام  ، متوسط بهره-68/2وري انرژي  ، متوسط بهره-3/2وري سرمایه  بهره

  . بود% 14/3وري نیروي کار  متوسط بهره

یی که در بوتسوانا انجام دادند به این نتیجه رسیدند که  در مطالعه) 2000(کاران   هماس و پی  

تر از سایر مناطق است و دوم، این رشد  وري در مناطق مشغول به دامپروري بیش اوال رشد بهره

  .آوري است تنها مدیون تغییرات فن

انادا از یک تابع یی در مورد صنعت چوب و کاغذ ک در مطالعه) 2000( ویمن و هیلو   

وري کل عوامل  ي پارامتریک و نیز روش شاخص ترنکوییست براي تعیین بهره ي نهاده فاصله



20  1390/ 1ي  شماره/5لد ج/ اقتصاد کشاورزي

وري  ي نهاده، نرخ بهره با استفاده از تابع فاصله.  استفاده کردند1959-94هاي  تولید در سال

  . بود% 19/0ساالنه 

 براي گرجستان بررسی 1987-97هاي  وري را در سال بهره) 2001(کاران  گرین و هم  

نتایج حاکی از آن بود . گذاري سنگینی در گرجستان انجام شده بود در این دوره سرمایه. کردند

افزایش داشته است، در حالی % 2وري سرمایه تقریبا ثابت است و حدود  که در این دوره بهره

  .بوده است% 79وري نیروي کار  که رشد بهره

ر بنگال غربی به این یافته دست پیدا کردند که اصالحات د) 2002(کاران  بنرجی و هم  

وري کشاورزي مربوط به اصالحات  رشد بهره% 28دهد و حدود  وري را افزایش می ارضی بهره

  . است

دارد که سرمایه گذاري و اعتبارات تاثیر معنی داري بر  اظهار می) 2003(خان و شریف   

  .وري عوامل تولید دارد بهره

وري  بر محیط زیست و خاك به عنوان عوامل موثر بر بهره) 2006(اران ک سونگ و هم  

  .عوامل تولید در کشاورزي تاکید کردند

ي خود به این نتیجه رسیدند که تاثیر اصالحات ارضی بر  در مطالعه) 2007(گاتاگ و روي   

  .وري کشاورزي بستگی به نوع اصالحات دارد بهره

ها  کند که یکی از آن وري معرفی می لمروي بهرهکرد در ق دو روي) 1375(شاهمرادي   

ي روستایی  ي یکپارچه هاي توسعه ي صنعتی و دیگري برنامه وري سبز در جامعه اهمیت بهره

هاي محیط در کنار جریان  کرد اول به اهمیت در نظر گرفتن ضایعات و آالینده در روي. است

ي مناطق  پارچه ي یک م به توسعهکرد دو کند و روي وري اشاره می افزایش تولید و بهره

  .وري اشاره دارد روستایی و کاهش فقر و افزایش بهره

یی عوامل  وري متوسط و نها هاي مقطعی، بهره با استفاده از داده) 1375(کاظم نژاد وکوپاهی   

وري عوامل  تولید چاي را با استفاده از تابع تولید متعالی برآورد کردند و نتیجه گرفتند که بهره

کاران از راه بهبود  ي تولید و افزایش سود چاي یین است و امکان کاهش هزینه تولید پا

.وري وجود دارد بهره
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کاران  در تحقیقی ضمن تعیین عوامل موثر بر تولید چاي) 1376(کوپاهی و کاظم نژاد   

ن تابع تولید براي انجام این مطالعه با استفاده از تخمی. ي کارآیی فنی پرداختند گیالن به محاسبه

نتایج حاصل از . و روش حداکثر مربعات معمولی تصحیح شده کارآیی فنی را محاسبه کرده اند

  .است% 38یین و به طور متوسط  کاران بسیار پا دهد که کارآیی فنی چاي این تحقیق نشان می

ي خود در استان بوشهر به این نتیجه رسیدند که  در مطالعه) 1379(احمد پور و سلطانی

  .وري نهایی و متوسط نیروي کار تاثیر دارد آوري صید به طور معنی داري بر بهره فن

وري  ي دولت، رشد اقتصادي و بهره اندازه”یی با عنوان  در مطالعه) 1382(رفیعی و زیبایی   

داري بر رشد  ي دولت تاثیر مثبت و معنی  نشان دادند که اندازه“نیروي کار در بخش کشاورزي

ي مستقیمی با  وري نیروي کار در بخش کشاورزي رابطه  دارد و بهرهبخش کشاورزي

  .گذاري بخش دولتی دارد سرمایه

وري کل عوامل تولید در بخش  ي رشد بهره به محاسبه) 1382(اکبري و رنجکش   

 33/4وري کل عوامل تولید  کشاورزي پرداختند و به این نتیجه رسیدند که میانگین رشد بهره

  . است

ي خود به این نتیجه رسید که نسبت تولید بالفعل به تولید بالقوه،  در مطالعه) 1383(امینی   

وري کل عوامل بخش  مزد واقعی، نسبت کارکنان فنی تخصصی به کل اشتغال در بهره دست

  .صنعت و معدن تاثیر مثبت دارند

 تولید را وري کل عوامل با استفاده از شاخص مالم کوییست بهره) 1384(قلی زاده و صالح   

نتایج حاکی از آن است که در بخش کشاورزي .  بخش کالن اقتصاد ایران محاسبه کردند7در 

چونین آزمون  وري عوامل تولید به دلیل بهبود کارآیی مدیریتی افزایش یافته است و هم بهره

  .کند وري در بخش کشاورزي را تایید می گذاري به بهره ي علّی از سرمایه علیت گرنجر رابطه

هاي اقتصادي   بخش را برايوري کل عوامل تولید رشد بهره) 1386(کاران  تهامی پور و هم  

ترین نرخ رشد  بخش ارتباطات داراي بیش مقایسه کردند و به این نتیجه رسیدند که ایران

وري  ترین نرخ رشد بهره داري داراي کم وري کل عوامل و بخش بازرگانی، رستوران و هتل بهره



22  1390/ 1ي  شماره/5لد ج/ اقتصاد کشاورزي

 میانگین دهد که نتایج ایشان نیز نشان می .را دارا استهاي اقتصادي  در میان بخشکل عوامل 

 بخش 3 بخش اقتصادي از 11وري کل عوامل بخش کشاورزي در میان  نرخ رشد بهره

ی و ی ارتباطات، آب و برق و بخش خدمات موسسات مالی، پولی، بیمه، مستغالت و حرفه

وري کل عوامل  چونین از میانگین نرخ رشد بهره  همها و تر و از سایر بخش تخصصی، پایین

وري کل عوامل تولید  عالوه بر این، متوسط نرخ رشد بهره. تولید کل اقتصاد کشور باالتر است

 دوم ي  اول و سوم توسعه مثبت و در طول برنامهي براي بخش کشاورزي در طول برنامه

  . توسعه منفی است

ادند که خالص صادرات بخش کشاورزي، بارندگی و نشان د) 1387(خلیلیان و رحمانی   

گذاري کل تاثیر  وري نیروي کار بخش کشاورزي تاثیر مثبت و سرمایه درآمد روستاییان بر بهره

  .وري نیروي کار در بخش کشاورزي دارد منفی بر بهره

ید وري کل عوامل تول در تحقیق خود نشان دادند که اثر بهره) 1387(دادرس مقدم و زیبایی   

با توجه به این که سرمایه محدودترین عامل تولید در . تر ناشی از اثر جانشینی کل است بیش

وري نقش مهم و موثري در رشد تولید و توسعه دارد  بخش کشاورزي ایران است و بهبود بهره

وري موجودي سرمایه به منظور  بنابراین اندازه گیري و تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر بهره

هاي مناسب در بخش  وري ضروري است تا بر اساس آن بتوان به اتخاذ سیاست  بهرهبهبود

  . پرداخت

کاران استان تهران  وري گندم به بررسی عوامل موثر بر بهره) 1386(کاران  دربان آستانه و هم  

ي  کرد در واحد سطح، سطح توسعه نتایج تحقیق ایشان نشان داد که میزان عمل. پرداختند

یی بهره  ي بهره بردار، دانش فنی و زراعی و دارا ر منطقه، سطح زیر کشت، تجربهکشاورزي د

  .وري کل عوامل تولید است ترین عامل موثر بر بهره بردار مهم

وري سرمایه، به محاسبه و  گام با دیگر مطالعات انجام گرفته بر بهره بنابر این این مطالعه هم  

نخست . پردازد هاي کشاورزي ایران می ه در زیربخشوري سرمای شناسایی عوامل موثر بر بهره

   GAPوري متوسط تعمیم یافته  وري سرمایه به روش بهره در این مطالعه بهره
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)Generalized average productivity (ي  محاسبه و سپس به تجزیه و تحلیل تاثیر سرمایه

  .شود میوري سرمایه پرداخته  انسانی و نسبت نیروي کار به سرمایه بر بهره

   تحقیق روش

هاي  وري سرمایه در زیربخش در این تحقیق به منظور بررسی عوامل موثر بر بهره  

آمار موجودي (هاي کشاورزي  وري موجودي سرمایه در زیربخش کشاورزي، ابتدا بهره

وري  ه ، با استفاده از روش بهر)1375هاي کشاورزي برگرفته از شاهمرادي،  ي زیربخش سرمایه

هاي تلفیقی  سپس به تعیین نمونه در مدل داده. محاسبه شده است) GAP(عمیم یافته متوسط ت

هاي کشاورزي است که  ي مورد بررسی زیربخش پرداخته شده است که در این مطالعه، نمونه

  . پروري، بخش شیالت و بخش جنگل عبارت است از بخش زراعت و باغبانی، بخش دام

گاه  آید، آن ده از عوامل سرمایه و نیروي کار به دست میاگر فرض شود که تولید با استفا  

ي زیر به دست  توان با استفاده از رابطه ي موجودي سرمایه را می وري متوسط تعمیم یافته بهره

  )1387امیر تیموري و خلیلیان (آورد 

)1(  

dL

dk
.Lk

Y
GAPk




ي هر   ارزش افزودهYایه، ي موجودي سرم وري متوسط تعمیم یافته  بهرهGAPkکه در آن   

 L میزان موجودي سرمایه و K نرخ نهایی جانشینی نیروي کار به جاي سرمایه، dk/dlبخش، 

ي نیروي کار  به کارگیري این روش نیازمند برآورد نرخ نهایی جانشینی نهاده. نیروي کار است

امیر (یربخش برآورد شود بنابر این ابتدا باید بهترین تابع تولید براي هر ز. به جاي سرمایه است

  ).1387تیموري و خلیلیان 

هاي کشاورزي  وري موجودي سرمایه در زیربخش پس از آن به بررسی عوامل موثر بر بهره  

در این قسمت به بررسی مبانی  .شود هاي تلفیقی پرداخته می یافت داده ایران با استفاده از ره

  . شود هاي تلفیقی پرداخته می نظري داده

) 1385ریا،  جبل عاملی و بی( توان مدل را به شکل زیر خالصه کرد سادگی میبراي   
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Y=X.α+U

هاي مختلف کشاورزي  ي متغیر وابسته براي زیربخش ها روي هم ریخته  مشاهدهYجا  در این

  . است اجزاي اخالل Uهاي توضیحی مدل و  ي متغیر  مجموعهXهاي مورد نظر و  در سال

چون روش آثار ثابت و روش آثار تصادفی وجود  هاي مختلفی هم براي برآورد نیز روش  

روش آثار ثابت با وارد کردن متغیرهاي مجازي، . دارد که بر حسب مورد کاربرد خواهند داشت

سانی  کند و روش آثار تصادفی نیز به نوعی دیگر ناهم آثار واحدهاي مقطعی مختلف را جدا می

  . نماید  میان گروهی را برطرف میواریانس

براي برآورد ) آثار ثابت و یا آثار تصادفی(به منظور این که مشخص گردد کدام روش   

  .شود تر است از آزمون هاسمن استفاده می مناسب

  :ي صفر در آزمون هاسمن به این صورت است فرضیه

s0 :H 

s1 :H 

به این معنی است که ارتباطی میان جزء اخالل مربوط به عرض از مبدا و ي صفر  فرضیه  

ي مقابل به  در حالی که فرضیه. دیگر مستقل اند ها از یک متغیرهاي توضیحی وجود ندارد و آن

بستگی وجود دارد و چون  این معنی است که میان جزء اخالل مورد نظر و متغیر توضیحی هم

ن اجزاء اخالل و متغیر توضیحی، با مشکل تورش و ناسازگاري بستگی میا به هنگام وجود هم

ي صفر از روش آثار تصادفی  مواجه شده، بنابراین بهتر است در صورت پذیرفته شدن فرضیه

ي صفر، آثار ثابت و آثار تصادفی هر دو سازگار اند ولی روش آثار  تحت فرضیه. استفاده شود

ي صفر، روش آثار ثابت سازگار و روش آثار  هیعنی در صورت رد فرضی. ثابت ناکارآ است

 تخمین روش آثار ثابت و bاگر . تصادفی ناسازگار است و باید از روش آثار ثابت استفاده شود

̂ي روش آثار تصادفی باشد تخمین زننده:   

)3(  H)ˆ(Var)b(Var)ˆb(Var 
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ي مناسبی براي  زیع چی دو است و آمارهي فوق داراي تو ه کند که آمار هاسمن ثابت می  

  .آزمون است

  Wاگر . هاي انتخاب شده است ، آزمونی دیگر در رابطه با معنی دار بودن تعداد مقطع

یی آزمون شود که   هاي مختلف مورد بررسی قرار گیرد باید فرضیه خواسته شود اثر زیربخش

توان مشخص نمود که  بدین ترتیب می. ددیگر برابر ان ي عبارات ثابت برآورد با یک در آن کلیه

 Fبدین منظور از آزمون . آیا پانل دیتا براي برآورد تابع مورد نظر کارآمدتر خواهد بود یا خیر

  :شود استفاده می

)4(  
w

)knnt/()R1(

)1n/()RR(
)knnt,1n(F

3
u

2
p

2
u 






اگر .  تعداد پارامترها استkي مورد نظر و   طول دورهtها،   تعداد زیربخشnکه در این تابع   

F  محاسباتی ازFشود، یعنی از روش پانل  ي صفر رد می تر باشد فرضیه  بحرانی جدول بزرگ

جبل عاملی و بی ریا، (شود  توان استفاده نمود، یعنی آثار گروه پذیرفته می براي برآورد می

1385.(  

  

  نتایج و بحث

ن اقتصاد ایران ي کال هاي ساالنه یابی به اهداف تحقیق از داده در این مطالعه به منظور دست  

  .  استفاده شده است1338-86ي   طی دوره1376به قیمت ثابت سال 

از آن رو که متغیرهاي به کار رفته در مدل همگی جزو متغیرهاي سري زمانی اند، به منظور   

. بررسی ایستایی متغیرها از آزمون دیکی فولر تعمیم یافته و فیلیپس پرون استفاده شده است

ي هر زیربخش  ، موجودي سرمایه)Y(غیرهاي ارزش افزوده هر زیربخش بررسی ایستایی مت

)K (نیروي کار شاغل 1376هاي ثابت سال  به قیمت ،)L (ي انسانی  سرمایه و)H( که شامل ،

دهد که متغیرهاي مورد  نشان می)  ساله و باالتر با سواد در مناطق روستایی کشور است6افراد 

گیري  با یک بار تفاضل% 95ي اطمینان  داء و روند و فاصلهنظر با در نظر گرفتن عرض از مب

  .شوند ایستا می



26  1390/ 1ي  شماره/5لد ج/ اقتصاد کشاورزي

  نتایج آزمون ریشه واحد ). 1(جدول 

نام متغیر

   ADFآماره

در سطح

   با ADFآماره 

 یک بار تفاضل

گیري

وقفه بهینه

  مقادیر بحرانی 

%5در سطح 

درجه هم 

انباشتگی

1-99/1-05/2ارزش افزوده بخش زراعت و باغبانی

1-036/0-37/088/4ارزش افزوده بخش دامپروري

1-58/2-05/6-17/1ارزش افزوده بخش شیالت

1-046/3-5/6-19/1ارزش افزوده بخش جنگل

1-378/1-9/3-76/1موجودي سرمایه بخش زراعت و باغبانی

1-356/3-37/4-76/1موجودي سرمایه بخش دامپروري

1-38/2-12/058/3 سرمایه بخش شیالتموجودي

1-38/2-37/4-5/0موجودي سرمایه بخش جنگل

1-08/2-53/096/3شاغلین بخش زراعت و باغبانی

1-38/1-41/2-41/1شاغلین بخش دامپروري

1-086/1-7/6-51/0شاغلین بخش شیالت

1-189/1-03/2-41/1شاغلین بخش جنگل

1-089/2-61/2-2/0ه انسانی بخش زراعت و باغبانیسرمای

1-08/1-21/169/2سرمایه انسانی بخش دامپروري

1-08/1-4/6-41/0سرمایه انسانی بخش شیالت

1-18/1-23/166/1سرمایه انسانی بخش جنگل

  هاي تحقیقیافته: ماخذ

تولید ضمن توجه به مبانی نظري براي هر پس از آزمون ایستایی متغیرها، بهترین فرم تابع   

  .نتایج به صورت زیر است. گردد  تعیین میLR و نسبت Fي  زیربخش با توجه به آماره

بهترین فرم تابع تولید برآورد شده، فرم کاب داگالس مقید . زیربخش زراعت و باغبانی) الف

اس برازش شده است که یعنی تابع تولید برازش شده با فرض بازده ثابت نسبت به مقی(است 

نتایج .  میان تابع مقید و غیر مقید آزمون انجام گرفتLRهمواره با استفاده از آزمون نسبت 

در تابع ). ي صفر و مقید پذیرفته شدن تابع تولید کاب داگالس است آزمون حاکی از رد فرضیه
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کار به ترتیب هاي تولید سرمایه و نیروي کشش. دار است ها معنی برآورد شده تمامی ضریب

ي  افزوده ي سرمایه، ارزش افزایش در نهاده% 1گر آن است که به ازاي  نشان3/0 و 7/0معادل 

کار، ي نیروي افزایش در نهاده% 1درصد افزایش و به ازاي هر 7/0بخش زراعت و باغبانی 

  ).اعداد داخل پرانتز انحراف معیار است(افزایش خواهد یافت % 3/0ي بخش افزوده ارزش

  

LNY= 72/0 +0/7LNK+0/3LNL            

 ( 02/0 )  ( 02/0 ) ( 3/0  )  R2=0/98  D.W= 8/1    

4/42) =05/27-6/48(2-) = LNLr- LNLur(2- = LR

در تابع برآورد . بهترین فرم تابع تولید برآورد شده، ترنسندنتال است. داري زیربخش دام) ب

ها است، تا  نند تابع تولید نئوکالسیکاین حالت که هما. دار است شده تمامی ضرایب معنی

ي  نقطه /)(K)  که در آن= ضریب لگاریتمی و=ضریب خطی در تابع (

)یعنی، 6 / 401 6 / 401) /0/00056 6912/ 6K    داري با  ي بخش دام  ارزش افزوده

ي  یابد و تا نقطه نرخ فزآینده افزایش می /K 11430یعنی K= با نرخ کاهشی  

. یابد یابد، کشش کاهش می  افزایش میKمادامی که . یابد یابد و بعد از آن کاهش می افزایش می

ي  تا نقطه /)(L) که در آن=  ضریب لگاریتمی و=ضریب خطی در تابع( 

ي  یابد و تا نقطه داري با نرخ فزآینده افزایش می ي بخش دام ، ارزش افزوده=L 303915یعنی 

 /L 680416 یعنیL= یابد یابد و بعد از آن کاهش می  با نرخ کاهشی افزایش می .

ه خوبی ي تولید را ب این تابع هر سه ناحیه. یابد یابد، کشش کاهش می افزایش می Lمادامی که

بستگی وارد   براي رفع خودهمARاعداد داخل پرانتز انحراف معیار است و . (دهد نشان می

  ) مدل شده است

LNY= 86/7+3/226LNL+6/401LNK- 8/1 10
-6L -0/00056K+

210
-10LK+0/35AR(2)  

( 47/34 )  ( 31/2 )   ( 12/1 ) ( 1/4 10
-6)  ( 0000148/0 )  ( 1/6 10

-10)  ( 15/0 ) 

  R2 = 0/99     F= 524    D.W= 02/2
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در تابع . بهترین فرم تابع تولید برآورد شده، کاب داگالس مقید است. زیربخش شیالت) ج

کار به ترتیب  هاي تولید سرمایه و نیروي کشش. دار است برآورد شده تمامی ضرایب معنی

ي سرمایه،  افزایش در نهاده% 1گر آن است که به ازاي هر   نشان48/0 و 52/0معادل

ي  افزایش در نهاده% 1افزایش و به ازاي هر % 52/0ي بخش زراعت و باغبانی  افزوده ارزش

  . افزایش خواهد یافت% 48/0ي بخش  هافزودکار، ارزش نیروي

LNY=3/14+0/48LNL+0/52LNK
  ( 03/0 ) ( 03/0 )  ( 86/0  )  R2=0/85   D.W= 78/1

22/26) = 05/0-16/13(2-= ) LNLr- LNLur(2- = LR

در تابع . بهترین فرم تابع تولید برآورد شده، کاب داگالس مقید است. زیربخش جنگل) د

کار به ترتیب  هاي تولید سرمایه و نیروي کشش. دار است یبرآورد شده تمامی ضرایب معن

-ي سرمایه، ارزش افزایش در نهاده% 1گر آن است که به ازاي هر   نشان41/0 و 59/0معادل 

-ي نیروي افزایش در نهاده% 1افزایش و به ازاي هر % 59/0ي بخش زراعت و باغبانی  افزوده

  .د یافتافزایش خواه% 41/0ي بخش  افزودهکار، ارزش

LNY=2/36+0/59LNK+ 41/0 LNL           

   ( 11/0 )  ( 06/0  ) ( 19/0  )      R2=0/75 D.W= 1/2

22/6) = 93/6-82/3(2-) = LNLur – LNLr(2- = LR
  

  نتایج مربوط به توابع تولید برآوردي در هر زیر بخش). 2(جدول

یروي کارضریب لگاریتم نضریب لگاریتم سرمایهبهترین فرم تابع تولید

7/03/0کاب داگالسبخش زراعت و باغبانی

52/048/0کاب داگالسبخش شیالت

59/041/0کاب داگالسبخش جنگل

  هاي تحقیقیافته: ماخذ
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  هاي کشاورزي وري موجودي سرمایه در زیربخش هرهب

ي ي موجود وري متوسط تعمیم یافته پس از برآورد تابع تولید براي هر زیربخش، بهره  

ترین و میانگین این متغیر  ترین، بیش محاسبه و مقادیر کم) 1ي شماره  بر اساس رابطه(سرمایه 

  . ارایه شده است3به صورت جدول 

ي سرمایه در هر زیربخش در  وري تعمیم یافته ترین بهره ترین و کم مقادیر متوسط، بیش). 3(جدول

  1338-86هاي سال

وري  بهرهترین کم  انحراف معیار وري  بهرهترین بیش وري میانگین بهره  بخش

67/0  68/0 72/3 41/1 زراعت و باغبانی

31/0  47/1- 45/0 07/0- پروري دام

16/13  77/5 57/66 27/22 شیالت

38/4  9/2 6/17 4/8 جنگل

  هاي تحقیق یافته: ماخذ

  

  تصریح مدل

  آزمون انتخاب میان آثار ثابت یا آثار تصادفی

ي  آماره. شود ي هاسمن استفاده می آثار ثابت یا آثار تصادفی از آمارهبراي انتخاب میان   

ي چی دو جدول با  با توجه به این که مقدار آماره.  است5/4محاسبه شده از این آزمون برابر 

 است، بنابر این مقدار محاسبه شده از مقدار چی دو در جدول 1/0 برابر 2ي آزادي  درجه

این آثار تصادفی ناسازگار است و باید براي بنابر. شود رد می H0ي  تر است و فرضیه بزرگ

  . برآورد از آثار ثابت استفاده شود
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هاي کشاورزي با استفاده از  وري زیربخش نتایج حاصل از بررسی عوامل موثر بر بهره

  هاي تلفیقی داده

اده از هاي کشاورزي با استف دار بودن گروه زیربخش به منظور حصول اطمینان از معنی  

بنابر .  است105 محاسبه شده برابر Fمقدار . محاسبه شده است Fي ، آماره4ي  ي شماره رابطه

 رد شده است و آثار گروه H0در نتیجه . تر است  جدول بزرگF محاسبه شده از Fاین مقدار 

ن توا در نتیجه می. شود و بایستی عرض از مبداهاي مختلفی را در مدل برآورد نمود پذیرفته می

-نتایج حاصله از برآورد روش آثار ثابت یا تصادفی سري زمانی. از روش پانل استفاده نمود

  : زیربخش، به شرح زیر است4 با استفاده از 1338-86ي زمانی  مقطعی براي دوره

GAPk= 3/1 + 02/0 L/K+ 3/5 H/K               

  ( 6/2 ) ( 27/19 )  ( 01/5 )      R2= 9/0   F=291

C-agronomy=- 7/5

C-Animal husbandry=- 8/4

C-fishery= 7/9

C-forestry= 6/1

  که در این معادله 

Agronomy :زیربخش زراعت و باغبانی  

 Husbandry Animal :پروري زیربخش دام

Fishery :زیربخش شیالت

Forestry :زیربخش جنگل  

ست که بنابر این، نتایج حاصله موید آن ا. بر اساس نتایج کلیه متغیرها معنی دار است  

 تک تک ضرایب و کلیت F و tهاي آزمون  رگرسیون برازش شده معتبر است، چرا که آماره

از عوامل % 95دهد که رگرسیون انجام شده  ضریب تعیین نشان می. دار است رگرسیون معنی

از نظر عالیم برآوردي، . دهد هاي کشاورزي ایران را توضیح می وري در زیربخش موثر بر بهره

ي انسانی به سرمایه  و نیز نسبت سرمایه) L/K(ر نسبت نیروي کار به سرمایه عالمت متغی
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)H/K ( مثبت و معنی دار است، زیرا با افزایش نسبتL/Kو نسبت H/Kوري  ، متوسط بهره

براي فرآیند تولید نیاز به منبع انسانی یا به عبارت دیگر سهم مولد کار عرضه . یابد افزایش می

ي بهتري  تواند از تجهیزات موجود استفاده و کسب مهارت و دانش میشده است که با آموزش 

ي انسانی  پس بهبود منبع انسانی یا سرمایه. تولید افزایش یابدوري  تولید و بهرههکند و در نتیج

وري در کل بخش کشاورزي   واحد بهبود بهره3/5به طور کلی در بخش کشاورزي باعث 

 است که به ازاي هر واحد افزایش در نسبت نیروي کار به چونان حاکی از آن نتایج هم. گردد

 واحد افزایش 02/0وري سرمایه در این بخش به میزان  سرمایه در کل بخش کشاورزي، بهره

گوید موجودي سرمایه مانند تکنولوژي مکانیکی  می) 1975(یابد، زیرا همان گونه که آي ام  می

شود و نیز روي شدت کشت اثر  ي منطقه میها یا تراکتوري کردن سبب آزادسازي محدودیت

از طرف دیگر نیز افزایش . دهد داري اشتغال را افزایش می گذارد، پس به طور معنی می

موجودي سرمایه مانند بذرهاي اصالح شده و کود مصرفی ضمن افزایش بازدهی زمین، میزان 

ن افزایش سودآوري افزایش ارزش تولید ضم. کرد تولید محصول را بهبود خواهد بخشید عمل

این امر . کار را افزایش خواهد داد تر نظیر نیروي هاي بیش محصوالت امکان به کارگیري نهاده

بنابراین این . شود ها می ي تولید آن سبب افزایش ارزش تولید محصوالت و کاهش هزینه

ولید را وري ت افزایش نسبت نیروي کار به موجودي سرمایه خود موجبات افزایش تولید و بهره

وري بخش زراعت و  دهد که به طور متوسط بهره آثار ثابت نشان می. فراهم می سازد

تر از میانگین است  وري بخش شیالت و جنگل بیش تر از میانگین و متوسط بهره پروري کم دام

  . هاي خالی در این دو زیربخش اشاره کرد توان به ظرفیت که از علل این امر می

  

  نهادها گیري و پیش نتیجه

وري به عنوان بهترین و موثرترین روش  یابی نسبی منابع، بهره گام با افزایش کم هم  

بنابراین، این تحقیق به بررسی عوامل موثر بر . یابی به رشد اقتصادي مطرح است دست

 پرداخته 1338-86ي  هاي کشاورزي ایران طی دوره وري موجودي سرمایه در زیربخش بهره

تدا ضمن توجه به مبانی نظري، بهترین تابع تولید براي هر زیربخش تعیین و بنابر این اب. است
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وري متوسط تعمیم یافته محاسبه  وري متوسط سرمایه با استفاده از روش بهره سپس بهره

وري متوسط  هاي تلفیقی به بررسی عوامل موثر بر بهره سپس با استفاده از روش داده. گردید

بررسی نتایج حاکی از آن است که بهترین فرم . ي پرداخته شدهاي کشاور سرمایه در زیربخش

داري ترانسندنتال، براي  تابع تولید براي بخش زراعت و باغبانی کاب داگالس، براي بخش دام

وري  دهد بهره همان گونه که تصریح مدل نشان می. بخش شیالت و جنگل کاب داگالس است

وري متوسط سرمایه تعمیم یافته،  انگین بهرهمتوسط در هر زیربخش کشاورزي مثبت است و می

داري، بخش شیالت و بخش جنگل به ترتیب  براي بخش زراعت و باغبانی، بخش دام

چونان وجود  هاي خالی نیز هم اگرچه در بخش شیالت ظرفیت.  است4/8 و 7/22، 71/0،01/0

 اخیر ضمن هاي زیان به ویژه طی سال هاي پرورش آب دارد اما وجود استخرها و حوضچه

زیان به  زیان، سبب کاهش وابستگی تولید آب فراهم آوردن امکان تولید فشرده و متمرکز آب

کنترل ریسک تولید و مهار عوامل . شرایط جوي و کاهش ریسک ناشی از آن شده است

ي بهینه از سایر  بینی نشده از جمله مواردي است که ضمن کاهش ضایعات، امکان استفاده پیش

تر از منابع از جمله مواردي است که بهبود  ي بهینه استفاده. سازد  تولید را میسر میهاي نهاده

 چون به -هاي خالی زیادي است بخش جنگل نیز داراي ظرفیت. شود وري را سبب می بهره

گذاري  گذاري در این زیربخش، بخش خصوصی تمایل به سرمایه دلیل دیربازده بودن سرمایه

وري و  تواند بهره ها می گذاري در این زیربخش  یک واحد سرمایه-دها ندار در این زیربخش

هاي تجاري در نواحی خاص در کشور از یک سو و  تمرکز جنگل. بازدهی باالیی داشته باشد

ي  چونان در مرحله ها سبب شده است که این بخش هم تر این جنگل دولتی بودن مالکیت بیش

هاي ایران موهبتی طبیعی است و  ي جنگل رو که عمدهاز آن . تولید و برداشت غیرتجاري باشد

ي  تر منحصر به مرحله ي تولید آن بیش ها در کشور متداول نیست، هزینه کاشت صنعتی آن

تواند انجام بسیاري  سودآوري تولید چوب عاملی است که می. برداشت و فرآوري چوب است

ها  گذاري ترین مانع این سرمایه  مهم.پذیر سازد ها در این زیربخش را توجیه گذاري از سرمایه

ها از جمله مواردي است  تغییر مداوم سیاست. گزاري است دیربازده بودن و نوسانات سیاست

نتایج . دهد هاي دیربازده را بسیار تحت تاثیر قرار می گذاري ها به ویژه سرمایه گذاري که سرمایه
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جموع کل بخش کشاورزي از ي مورد بررسی در م وري طی دوره ي متوسط بهره محاسبه

چونان حاکی از  نتایج هم. وري برخوردار است ي بسیار زیادي براي افزایش بهره توانایی بالقوه

ي انسانی به  و نیز نسبت سرمایه) L/K(آن است که متغیرهاي نسبت نیروي کار به سرمایه 

ي سرمایه در کل  وري تعمیم یافته تاثیر مثبت و معناداري بر بهره) H/K(موجودي سرمایه 

ي افزایشی بودن  دهنده بررسی روند موجودي سرمایه در این دوره نشان. بخش کشاورزي دارد

تر از موجودي سرمایه مانند تراکتور و  ي بیش دهد که استفاده این امر نشان می. این متغیر است

یش ادوات کشاورزي و افزایش سطح زیر کشت، سبب افزایش تولید، بهبود درآمد و افزا

گام  از سوي دیگر هم. کارگیري نیروي کار شده است  کشاورزي و افزایش به سودآوري فعالیت

کار امکان فعالیت این نیرو، به طور بهتري ممکن  با افزایش توانایی و مهارت و دانش نیروي

گردد که با توجه به این که  نهاد می بنابر این پیش. شود وري کمک می شود و به بهبود بهره می

وري موجودي سرمایه در  ي انسانی به ازاي هر واحد سرمایه تاثیر مثبت بر بهره نسبت سرمایه

ي کارآ از  هاي متخصص در راستاي استفاده هاي کشاورزي دارد، نیروي تمامی زیربخش

  . هاي تولید ترغیب و جذب شوند آوري تجهیزات و فن
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