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 ١٣٨٤ناتسمز ـ مراهچ هرامش ـ مجنپ لاس ـ يداصتقا ياهشهوژپ همانلصف
 
 مورد ايران: هاي ساختماني برآورد توابع تقاضا براي نهاده
 

 ٩/١١/١٣٨٤: تاريخ پذيرش  ٢٩/۵/١٣٨٤: تاريخ دريافت
 

  1ا محسن مهرآردکتر
  2عليرضا عبدي

  چکيده
هاي ساختماني و برآورد کششهاي قيمتي درآمدي و  اين مطالعه به تخمين توابع تقاضاي نهاده

هاي مذکور و همچنين بررسي ساختار توليد و هزينه   نهاده)اوزاوا-موري شيما و آلن(جانشيني
در تابع توليد ساختمان، چهار نهاده نيروي کار، . در بخش ساختمان ايران پرداخته است

ها با فرض  ، سيمان و فوالد لحاظ شده و ساير نهاده)ماشين آالت ساختماني(سرمايه
روش مورد استفاده در اين . اند دهپذيري ضعيف، از توابع توليد و هزينه حذف گردي تفكيك

مطالعه روش هزينه بوده و براي اين منظورتابع هزينه ترانسلوگ مورد استفاده قرار گرفته  
معادالت سهم هزينه براي هر يک از اين چهار نهاده به همراه تابع هزينه به روش . است

  .اند دهبرآورد گردي) ISUR(رگرسيونهاي نامرتبط تکراري
دهند که تابع هزينه در بخش ساختمان خصوصيات  نتايج حاصل از اين تحقيق نشان مي

کششهاي جانشيني و قيمتي . کند  برآورد مي- بجز خصوصيت همگني -خوش رفتاري را 
برآورد شده کمتر از واحد بوده و متضمن مکمل بودن سيمان و فوالد و جانشيني نيروي کار و 

عالوه بر اين، بررسي ساختار توليد در بخش ساختمان . باشند سازي مي سرمايه در ساختمان
نشان داد که تابع توليد در اين بخش از خصوصيات هموتتيک بودن و بازدهي ثابت نسبت به 

محاسبه شاخص . باشد؛ بلكه داراي بازدهي فزاينده نسبت به مقياس است مقياس برخوردار نمي
امل توليد داللت بر آن دارد که تغيير مقياس در  بخش انحراف مقياس اقتصادي نسبت به عو

ساختمان نسبت به سيمان و سرمايه، نهاده بر و نسبت به فوالد و نيروي کار، نهاده اندوز 
  . باشد مي

  
  هاي به ظاهر نامرتبط، کشش جانشيني  بخش ساختمان، عوامل توليد، رگرسيون: کليد واژه

  

JEL: C31,C51,D24  

_____________________________________________________________________ 
                   mail:mmehrara@ut.ac.ir   ٨٨۶٣٢۴٧٢:ربامن ـ ٠٢١   ٨٨۶٣٣٧۴۴ :نفلت ،نارهت هاگشناد داصتقا هدکشناد يملع تأيه وضع .١

  Email:alirezaabdy@yahoo.com                                                           ٢٢٢٢١۵٣٨ :ربامن ـ ٠٢١  ٢٢٢٢۵٠٧١:نفلت ،رگشهوژپ .٢
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٩٠  يدبع اضريلعو ارآرهم نسحم رتکد

  مقدمه
  - به مفهوم عام -  را احداث ساختمانهي سرمالي موارد تشکني از مهمتريک ي1کوزنتس

 بودن نرخ نيي پالي از دالي اقتصادباال سريهاي  گذاري در پروژه فقدان سرمايه. داند يم 
 ي اقتصادباال سريهاي  پروژه. آيد در حال توسعه به حساب مي ي در کشورهاهيتمرکز سرما

 کشورها نيدر ا) رهي و نقل، ارتباطات و غحمل ،يهاي آبرسان كه شبرو،ي ننياحداث سد و تام(
  .2گردد  ميهيگذاري و نرخ تمرکز سرما  سرمايهشيموجب افزا

 بخش يتهاي از فعالي مجموعه اري زي عمرانياه بخش اعظم طرحرانير اقتصاد اد
 يصاد در رشد و توسعه اقتي اژهي وگاهي جاي بخش دارانيلذا ا. شوند ساختمان محسوب مي

 يرويخصوصا ن (دياي در اشتغال عوامل تول  بخش ساختمان سهم قابل مالحظهنيعالوه برا. باشد مي
 ي در اقتصاد جوامع امروزيا  کنندهلي اثرات تعدي داشته و داراي ناخالص ملديتول در و ماًال) کار
 ي آگاهدست آوردنه  بي بخش براني عوامل مربوط به اعناصر و جهت مطالعه نيبد. باشد مي

لذا . رسد ي به نظر مي ضروراري آن بسعي و توزدي تولتي و کمتيفيالزم در جهت دادن به ک
هاي ساختماني شامل سيمان، فوالد، نيروي   براي نهادهابع تقاضاو تني تخمدر اين تحقيق به
به عالوه ساختار . پردازيم مي دي عوامل توليني جانشي ومتي قيبرآورد کششهاکارو سرمايه و 

  . دهيم زينه و توليد در بخش ساختمان را مورد بررسي قرار ميه
  توابع نکهي با توجه به ا. استنهي روش هزقي تحقنيروش مورد استفاده در ا

، از  برابر واحد و ثابت هستندبي به ترتيني جانشي کششهايدارا CES4 و3 داگالس-کاب
 به صورت بسط 5ترانسلوگ نهي از تابع هزقي تحقنيدر ا لذا .انعطاف پذيري کمي برخوردارند

 اعمال ي آن و همگن6کي در خصوص هموتتيتي گونه محدودچي که همرتبه دوم سري تيلور
 همراه با  و قيمتياسي ترانسلوگ کشش مقنهيدر تابع هز به عالوه .گردد  استفاده ميشود، نمي

  .آند  ميرييها تغ محصول و سهم هزينه
کار  يروي از چهار نهاده نکي هر نهي هزي گونه است که ابتدا سهمهاني بدتحقيق روش

استخراج  7 و لم شفاردنهي روش هز به صورت سيستمي مبتني برماني فوالد و سه،يسرما
 ي بخش ساختمان با استفاده از آمارهانهيتابع هزسپس معادالت سهم به همراه  .شوند مي

 محاسبه وامل عيني و جانشيمتي قيهابرآورد و کشش١٣۵٣-١٣٨٢ دوره يمربوط برا

_____________________________________________________________________ 
1.Kuznets 

  ٨٠ ص ، (١٣٧٠ )نايغاب هرق .٢
3.Cubb- Douglas 

4.Constant Elasticity Substitution 

5. Translog 

6. Homothetic 

7.Shephard´s Lemma 
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٩١  ناريا دروم :ينامتخاس ياه هداهن يارب اضاقت عباوت دروآرب

 استفاده 1يا نامرتبط تکرار ظاهًريها  رگرسيونبراي برآورد پارامترها از روش. گردند يم
  . شود مي

 در اين بخش، توابع تقاضاي نهاده. در بخش دوم مباني نظري تحقيق ارائه شده است
  و 2ا شيمرا استخراج کرده و کششهاي جانشيني موري) بر حسب معادالت سهم(

 را ها نهاده) مشروط( و مباحث مختلف نظري در زمينه توابع تقاضاي غير مستقيم 3 ُازاوا-آلن
بخش سوم به مرور ادبيات تجربي و سابقه موضوع تحقيق در داخل و خارج . آنيم مرور مي

با ) تقاضا( در بخش چهارم تابع هزينه و معادالت سهم عوامل.از کشور اختصاص دارد
 برآورد شده و سپس به بررسي ساختار توليد و هزينه در بخش SURاز روشاستفاده 

در بخش آخر . پردازيم ساختمان و همچنين محاسبه کششهاي قيمتي و جانشيني عوامل توليد مي
  .آنيم نيز از مباحث مذکور نتيجه گيري مي

  
  مباني نظري. ٢

در بخش ) ماشين آالت ساختماني( و سرمايهکار توابع تقاضاي سيمان، فوالد، نيروي
. شود  است و از تقاضا براي ساختمان ناشي مي4شده  يک تقاضاي مشتقساختمان ضرورتًا

اولين روش . دست آوردن توابع تقاضاي نهاده وجود دارده درعلم اقتصاد دو روش براي ب
سبت به قيمت هر نهاده گيري از تابع سود ن ها با مشتق استخراج توابع تقاضاي مستقيم نهاده

روش دوم مشتق گيري از تابع هزينه نسبت به قيمت هر نهاده و بدست آوردن تابع . باشد مي
دست آوردن ه در اين تحقيق از روش دوم براي ب. نهاده است) مشروط(تقاضاي غيرمستقيم

 به زيرا در روش اول. شود کار و سرمايه استفاده مي توابع تقاضاي فوالد، سيمان، نيروي
آمارهاي قابل ، قيمت محصول براي برآورد پارامترها نياز داريم؛ درحالي که در کشور

عالوه بر اين در اکثر قريب به اتفاق مطالعات . اتکايي براي قيمت ساختمان وجود ندارد
در روش مذکور ابتدا يک تابع توليد . از روش دوم استفاده شده است) تقاضاي نهاده( مشابه

گيري از  شود؛ سپس با مشتق مان انتخاب و تابع هزينه همزاد آن تعيين ميبراي بخش ساخت
 .آيد دست ميه اين تابع هزينه نسبت به قيمت هر يک از چهار نهاده تابع تقاضاي آن نهاده ب

  :گيريم تابع توليد بنگاه را به صورت زير در نظر مي
  

)(XfY =          (1) 
و ) هاي ساختماني به طور مثال حجم فعاليت(  ميزان توليدYآه در آن 

),...,,( 21 nxxxX با . باشد مي... هاي توليدي مانند سيمان، فوالد و  بردار عوامل و نهاده=

_____________________________________________________________________ 
1. ISUR (Iterative Seemingly Unrelated Regression)  

2. Morishima Substitution Elasticity   

3. Allen-Uzawa Elasticity Of  Partial Substitution 

4.Derived Demand 
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٩٢  يدبع اضريلعو ارآرهم نسحم رتکد

ام به صورت زير i تابع تقاضاي نهاده Yحداقل آردن هزينه توليد در سطح مشخصي از
  :شود استخراج مي

),( WYxx ii =           (2) 

),...,(آه در آن  nWWWW ها يا عوامل توليد   بردار قيمت نسبي نهاده=21
),...,,( 21 nxxxX بدين ترتيب تابع هزينه ). شود ها ثابت فرض مي قيمت نهاده(باشند   مي=

 به صورت زير ، شده از محصول براي بنگاه ماکزيمم کنند سودر هر سطح داده دآل توليد
  :خواهد بود

∑ == ),(),( WYCWYxwC ii       (3) 

ها   از تابع هزينه بنگاه نسبت به قيمت هر يک از نهادهه نشان داده است که هر گادشفار
  :آيد دست ميه  تابع تقاضاي مشروط آن نهاده ب،مشتق بگيريم

i
i W

YWCYWx
∂

∂
=

),(),(        (4) 

ام iتقاضاي نهادهix، )داده شده(سطح محصولYها، بردار قيمت نهادهWکه در آن
iW قيمت نهادهi ام و),( YWCاين دسته توابع تقاضا را توابع تقاضاي . باشد بع هزينه ميتا

ها، مشروط به تحقق سطح خاصي از  گويند چون تقاضا براي نهاده مشروط يا غير مستقيم مي
  .توليد است

کشش . شوند  با استفاده از کششها تشريح ميخصوصيات منحني تقاضاي نهاده معموًال
  :شود تقاضا به صورت زير تعريف مي

i

j

j

i
ij x

W
W
x .

∂
∂

=ε           (5) 

jiوقتي  =،ijε کشش خودي تقاضا و وقتيji ≠،ijεشود  کشش متقاطع تقاضا ناميده مي .  
  

  1 ُازاوا-کشش جانشيني آلن
 استفاده از کشش جانشيني ،مل مختلف توليديک راه مناسب براي تعيين قابليت جانشيني عوا

 که ناشي از يک - رااين کشش تغييرات درصدي در نسبت دو عامل توليد. است) AES(آلن
اگر کشش جانشيني بين دو عامل . کندگيري ميدرصد تغيير در قيمتهاي نسبي آنهاست اندازه

و اگر اين کشش منفي باشد به آنها  ) AESينيا جانش(مثبت باشد، به آنها عوامل جانشين
مي توانند از اين  )AES( ُازاوا نشان داده است که کششهاي آلن. شود عوامل مکمل گفته مي
  :فرمول محاسبه شوند

)/)(/(
)/.(

ji

ji
ij WCWC

WWCC
AES

∂∂∂∂

∂∂∂
=

2
       (6) 

_____________________________________________________________________ 
1. Allen-Uzawa Elasticity Of  Partial Substitution  
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٩٣  ناريا دروم :ينامتخاس ياه هداهن يارب اضاقت عباوت دروآرب

، انرژي و سرمايه را در نظر بگيريم، در سطح به عنوان مثال اگر سه عامل توليد نيروي کار
ثابتي از محصول، زماني دو عامل انرژي و سرمايه جايگزين هستند که افزايش در قيمت 

 بيانگر AESاما از آنجا که معناي دقيق. انرژي موجب جايگزين شدن سرمايه به جاي آن شود
با اثرات جانشيني ساير عوامل است در اين صورت جايگزيني نسبي بين دو عامل در مقايسه 

با کاهش در توليد (افزايش قيمت انرژي ممکن است با جايگزيني بزرگتري در نيروي کار 
و کاهش در استفاده از سرمايه و انرژي به همراه هم مواجه باشد و کاهش خالص ) محصول

 سرمايه و انرژي به طور نسبي بنابراين اگر جانشيني بين. در استفاده از سرمايه ايجاد شود
و يا  (AESکوچکتر از جانشيني بين ترکيب آنها با نيروي کار باشد، سرمايه و انرژي مکمل

از سوي ديگر اگر جانشيني بين سرمايه و انرژي بزرگتر از جانشيني .هستند)مکمل خالص
ويا  (AESوي کار جانشين هاي نسبت به نيروي کار باشد، پس سرمايه و نير؟نترکيب شا

  .هستند) جانشين هاي خالص
  

  1اکشش جانشيني موري شيم
بيان کرده اند که کششهاي جانشيني آلن، هيچ اطالعاتي در باره درجه  2بلکوربي و راسل

يي را به عنوان نرخ نها ها نشان نداده و نمي توان آن انحناي توليد يکسان و سهم نسبي هزينه
دهد که تحت  ه ميئ معيار ديگري از جانشيني عوامل ارا4موري شيما. تلقي کرد 3جانشيني

اين کشش از طريق مشتق لگاريتم نسبت . شود  شناخته ميا کشش جانشيني موري شيمنعنوا
ه ب) با فرض ثابت بودن توليد(ها  ها به لگاريتم نرخ نهايي جايگزيني يا نسبت قيمت نهاده نهاده

اين کشش، همچنين، انحناي منحني توليد يکسان و اثرات تغيير در قيمت نسبي را . يدآ دست مي
  .آند روي سهم نسبي هزينه بيان مي

 و بلکوربي و راسل، کشش جانشيني موري شيما، به صورت زير 5مطابق کار چمبرز
  :شود تعريف مي

)/ln(
)/ln(

ij

ji
ij WW

xx
MSE

∂

∂
=         (7) 

همچنين کشش جانشيني . باشد مي) مکملي(نگر جانشينياين کشش نشا) منفي(مقدار مثبت 
در پاسخ به تغيير در ) از هزينه( موري شيما، اطالعات جامعي در باره  سهم نسبي عوامل

_____________________________________________________________________ 
1. Morishima Substitution Elasticity   

2. Blackorby and Russell(1989) 
3. Marginal Rate of Substitution 

4. Morishima(1967) 

5. Chambers (1988) 
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٩٤  يدبع اضريلعو ارآرهم نسحم رتکد

 اين معيار مي تواند به صورت زير 1مطابق کار هانگ. دهد قيمت عوامل بدست مي
  محاسبه شود

ijij MSE−=1ω         (8) 
 از يک باشد سهم نسبي هزينه صعودي) بزرگتر(يني موريشيما کوچکترگر کشش جانشا

 .است) نزولي(
 :کشش جانشيني در حالت بيشتر از دو نهاده توسط آلن به صورت زير محاسبه شده است

rk
rk

n

i ii
kr f

xx
fx

)( 11 −=∑=σ        (9) 

rkfکه در آن  )( 1−،rkباشد تريس هشين حاشيه اي ميامين عنصر معکوس ما .  
  

  تابع هزينه ترانسلوگ
دهد کشش جانشيني در   اجازه مي، داگالس است- که بسط طبيعي تابع کابCESتابع 

باشد   در ثابت بودن کشش مقياس ميCESاما نقطه ضعف. بعضي موارد غير از واحد باشد
ني هزينه متوسط بنگاه پيوسته افزايشي، کاهشي يا افقي است که با که در اين صورت منح

Uلذا در اغلب مطالعات تجربي از . شکل بودن منحني هزينه متوسط بلند مدت تناقض دارد
ها  تابع هزينه ترانسلوگ به فرم لگاريتمي استفاده شده است که در آن کششهاي جانشيني نهاده

 هم از جنبه نظري و هم از ،استفاده از اين فرم. آند ر ميها تغيي با سطح محصول و سهم نهاده
  . 2 ترجيح دارداجنبه کاربردي و اقتصاد سنجي بر ساير فرم ه
 3 توسط کريستين سن، جورگنسون و الئو١٩٧١تابع هزينه ترانسلوگ اولين بار در سال 

و محدود بود، اما از کار گرفته شده توسط آنها نسبتًا ساده ه اگر چه تابع هزينه ب. معرفي گرديد
اي و چند کارگيري اين تابع براي بررسي رفتار توليدکننده در بنگاههاي چند نهادهه آن پس ب

تابع هزينه ترانسلوگ در غالب مطالعات به صورت بسط مرتبه . محصولي نيز متداول گرديد
تيلور کار گيري بسط ناقص مرتبه سوم سري ه دوم سري تيلور و در معدودي از آنها با ب

 در اين مقاله نيز از بسط مرتبه دوم اين تابع استفاده .  گرفته است قرارمورد استفاده
فرم عمومي و خالصه شده تابع هزينه ترانسلوگ بر اساس بسط دوم سري تيلور به . آنيم مي

 .صورت زير است

_____________________________________________________________________ 
1. Hung(1991) 

2.Christensen, L. & W. Green(1986) 
3. Christensen, L.& D.W. Jorgenson, L.J. Lau(1971) 
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٩٥  ناريا دروم :ينامتخاس ياه هداهن يارب اضاقت عباوت دروآرب
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 .باشد سطح توليد ميYام وiهاده قيمت نiWدر اين تابع 
  1استفاده از تابع مذکور منوط به برقراري شرايطي تحت عنوان قيود خوش رفتاري

  :در زير به قيود مذکور اشاره شده است. باشد مي
ت که تغيير اين فرض بيانگر آن اس: همگن بودن تابع هزينه نسبت به قيمت عوامل)الف

  متناسب در قيمت عوامل توليد، هزينه را با همان نسبت تغيير خواهد داد
 با فرض اينکه تابع ترانسلوگ دو بار قابليت مشتق پذيري داشته و :فرض تقارن) ب

ماتريس هشين آن نسبت به قيمت عوامل متقارن باشد، با توجه به قضيه يانگ محدوديت تقارن 
  :د بودبه صورت زير برقرار خواه

njiji
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        (11)  

اين فرض بدان مفهوم : فرض غير منفي بودن مشتق تابع هزينه نسبت به قيمت عوامل) ج
  .يابد ها هزينه نيز افزايش مي است که با افزايش قيمت نهاده

مطابق اين شرط ماتريس : شرط مقعر بودن تابع هزينه نسبت به قيمت عوامل) د
ji WW
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ها  به عبارت ديگر شيب تابع تقاضاي نهاده. باشد ها نيمه معين منفي مي در همسايگي نهاده
  .نسبت به قيمت عوامل منفي است

کنيم که تابع هزينه نسبت به قيمت عوامل دو بار مشتق پذير است، آنگاه براساس فرض مي
تابع سهم  و همچنين )٤(رت معادله صوه ، توابع تقاضاي عوامل توليد ب)١٩٥٣ (دنظريه شفار

 :هزينه هر يک  از عوامل توليد به صورت زير خواهد بود
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  مروري بر تحقيقات گذشته. ٣
 توسط کريستنسن، جورگنسن ١٩٧١ در سال 2از زمان معرفي تابع توليد لگاريتمي متعالي

ساختار توليد در بخشهاي مختلف  بع هزينه براي تحليل استفاده از روش تا،و الئو تاکنون
اما تعدد و تنوع مطالعاتي که با استفاده از . اقتصادي مورد توجه فراوان قرار گرفته است

متدلوژي مذکور در خصوص ساختار توليد و هزينه انجام شده، ما را از مرور يا حتي ذکر 
اي خاص به  تنها به مواردي آه هر يك از جنبهلذا در اينجا سعي شده . داردی آنها باز م تمامي

  .شوند، اشاره گردد اين تحقيق مرتبط مي

_____________________________________________________________________ 
1. Well- Behaved Restriction 

2. Transcendental 
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٩٦  يدبع اضريلعو ارآرهم نسحم رتکد

ها و تقاضاي مشتقه  اي تحت عنوان تكنولوژي، قيمت در مقاله) ١٩٧٥(1برنت و وود
آنها در . پردازند ها در آمريكا مي براي انرژي، به مطالعه ساختار هزينه تعدادي از کارخانه

 کارگيريه و ب ١٩٤٧-٧١اده از داده هاي سري زماني براي دورهاين مطالعه با استف
اي به صورت ترانسلوگ شامل چهار نهاده نيروي انساني، سرمايه   تابع هزينهSLSI32روش

ه نتايج ب. آنند انرژي و مواد اوليه با اعمال فروض همگن خطي و جدايي پذيري برآورد مي
 که سرمايه و نيروي آار، مواد اوليه و سرمايه، انرژي و نيروي دست آمده حاکي از آن بود

 در حالي که ،آار، مواد اوليه و نيروي آارو باالخره انرژي و مواد اوليه جانشين يکديگر بوده
 .باشند انرژي و سرمايه مکمل هم مي

 در مطالعه اي تحت عنوان جانشيني سرمايه و انرژي در )١٩٨٠ (3فيلد و ديگران
 هاي سرمايه فيزيكي هاي آمريكا به برآورد تابع هزينه ترانسلوگ، شامل قيمت نهاده هکارخان

)(K4، سرمايه در گردش)(W، آار نيروي)(Lو انرژي  )(E با استفاده از روش IZEF5 
هاي مواد خام به ناچار اين  آنها به علت عدم دسترسي به داده .پردازند ده صنعت ميبراي 

نتايج حاصله داللت بر مكملي دو نهاده انرژي و سرمايه . گيرند نهاده را در الگو در نظر نمي
کششهاي جانشيني براي چهار بخش صنايع غذايي، چوب، شيميايي و فلزات . فيزيكي دارند

داري باال و براي سه بخش صنايع حمل و نقل، الستيك سازي و شيشه،  نياساسي، در سطح مع
هرچند عالمت کشش جانشيني براي سه بخش . شوند داري پايين برآورد مي در سطح معني

 ،توان گفت اين دو نهاده باشد ليكن به دليل خطاي استاندارد بسيار باال نمي باقيمانده مثبت مي
 .باشند رد سرمايه در گردش و انرژي جانشين يكديگر ميدر اغلب موا. جانشين يكديگرند
اي را براي پنجاه  با استفاده از متدولوژي ترانسلوگ، تابع هزينه) ١٩٨٣(6 نلسن و وهار

آنها . آنند برآورد ميIZEF به روش ١٩٥٠-٧٨نيروگاه بخاري توليد برق در دوره زماني 
ي شهاکش،  TFP7)(وري آل هايي همچون بهره سبه شاخصهمچنان در اين مطالعه به محا
بندي دوره مورد بررسي به پنج زير  از طرفي با تقسيم. پردازند جانشيني و کشش هزينه مي

هاي ناشي از مقياس  ، تأثير صرفه)چهار زير دوره شش ساله و يك زير دوره پنج ساله(دوره 
نتايج حاصل از اين تحقيق . وري مورد بررسي قرار مي دهند هو تغيير تكنيكي را بر رشد بهر

در طي دوره مورد بررسي افزايش داشته TFP)(دهد که شاخص رشد بهره وري آل نشان مي
برآورد کششهاي جانشيني داللت بر آن دارد آه دو عامل سوخت و سرمايه تا سال . است

طوري ه شود؛ ب  به بعد اين رابطه معکوس مي١٩٧٣ل  رابطه جانشيني داشته و از سا١٩٧٣

_____________________________________________________________________ 
1. Berndt & Wood(1975) 

2. Iterative Three Stage Least Squares Method 

3. Field & Others(1980) 

4. Working Capital 

5. Iterative Zellner Efficient Method 

6. Nelson & Wohar 

7. Total Factor Productivity 
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٩٧  ناريا دروم :ينامتخاس ياه هداهن يارب اضاقت عباوت دروآرب

 آه متوسط آشش جانشيني بين سوخت و سرمايه در طول سالهاي
 به ١٩٧٨ و باالخره در سال -٧١/٠برابر ١٩٧٤-٧٨ ، طي دوره ٤٢٨/٠ برابر ١٩٥٠-٧٣
 . رسيده است-٧٧/٠

به " داطالعات اقتصادي درباره صنعت فوال" تحت عنوان ) ١٩٩٠ (1مطالعه ارکيال
 با 2هاي بزرگ توليد فوالد به نام آلگوما برآورد تابع هزينه ترانسلوگ براي يكي از شرآت

 ١٩٥٥-٨٠هاي نيروي آار، سنگ آهن، آك و خدمات سرمايه براي سالهاي  استفاده از نهاده
 نيروي دهد آه اي جانشيني نشان ميهتخمين آشش. پردازد  ميIZEFبا استفاده از روش 

 انساني و سنگ آهن و همچنين نيروي انساني و آك جانشين يكديگرند ولي تقاضا براي آنها بي
از طرفي در اين ميان افزايش قيمت سنگ آهن بيشترين تأثير را بر هزينه کل . آشش است

  . دارد زيرا بزرگترين سهم را در هزينه داشته و آشش تقاضاي آن آم است
 .شود تغييرات تکنولوژي در جهت استفاده بيشتر از سرمايه است رغم اينكه تصور مي علي

 .آند مطالعه فوق آن را تاييد نمي
" تجزيه و تحليل تغييرات تکنولوژي، جانشيني عوامل و مقياس اقتصادي در صنايع هند"

در مدرسه عالي اقتصادي دهلي  )١٩٩١( 3عنوان تحقيقي است آه توسط مورتي و ديگران
 در اين مقاله به برآورد تابع هزينه ترانسلوگ براي صنايع سيمان، انمحقق. انجام شده است

هاي توليد   و نهاده١٩٦٠-٨٣زماني سري هاي داده در هندوستان بر اساس... الكترونيك و 
دهد که با  نتايج حاصله نشان مي. پردازند شامل نيروي آار، سرمايه، مواد اوليه و انرژي مي

هاي   ها در مقياسيابد؛ پس بهتر است کارخانه نه متوسط آاهش ميهزيافزايش ميزان توليد، 
: برآورد آششهاي جانشيني در اين صنايع بيانگر اين موضوع است آه. بزرگ طراحي شوند

دو نهاده سرمايه و انرژي در صنايع نساجي و سيمان جانشين يكديگر و در صنايع فوالد و 
آار و سرمايه در صنعت الکتريسيته جانشين و از سوي ديگر دو نهاده . برق مكمل هم هستند

باالخره دو نهاده سرمايه و مواد اوليه در تمامي صنايع بجز . در ساير صنايع مكمل يكديگرند
تغييرات تکنولوژي در صنعت نساجي به سمت استفاده هر . صنعت نساجي جانشين هم هستند

کارگيري مواد ه ر جهت افزايش بچه بيشتر از سرمايه و انرژي و در صنايع فوالد و سيمان د
دهد  اثر تغييرات تکنولوژي بر عامل توزيع درآمد نشان مي. باشد اوليه و انباشت سرمايه مي
 . تغييرات تکنولوژي موجب افزايش درآمد کارگران شده است،آه در صنايع فوالد و سيمان

به »  در صنايع غذاييبهره وري مواد اوليه«در مطالعه اي تحت عنوان ) ١٩٩٢(4آدسوجي آدالجا
 اين براي. پردازد  مي١٩٦٤ -٨٤بررسي صنايع غذايي ايالت نيوجرسي آمريكا براي سالهاي 

  ومنظور از متدولوژي تابع ترنسلوگ شامل چهار نهاده نيروي کار، سرمايه، مواد اوليه

_____________________________________________________________________ 
1. Erkila(1990) 

2. Algoma 

3. Murty & Others(1991) 

1. Adelaja(1992) 
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٩٨  يدبع اضريلعو ارآرهم نسحم رتکد

ه از دهد که ميزان استفاد نتايج تحقيق نشان مي. استفاده شده است) و همچنين زمان(سوخت 
مواد اوليه طي سالهاي مورد مطالعه آاهش و قيمت مواد، ارزش محصول و توليد واقعي 

بهره وري مواد اوليه در تمام بخشها بجز صنايع آشاميدني افزايش نشان . افزايش يافته است
آشش جايگزيني بيانگر مكمل بودن مواد اوليه و سرمايه، جانشيني مواد اوليه و . دهد مي

افزايش قيمت مواد در کوتاه مدت سبب رشد بهره . باشد نيروي آار و سرمايه مينيروي آار و 
ها گرديده است و اين مشابه زماني است آه با  وري مواد و در نتيجه منجر به جايگزيني نهاده

. صنايع روبرو هستيمافزايش در نرخ دستمزد، ايجاد مقررات سخت يا آاهش قيمت غذا در اين 
ه  در بلند مدت سبب بها و قيمت مواد در کوتاه مدت سبب جايگزيني نهادهپس در واقع افزايش 
البته اين نکته را نبايد . گردد هاي ذخيره کننده مواد و کاهش ضايعات مي کارگيري تکنولوژي

از نظر دور داشت آه به دليل ناهمگني زير بخشهاي توليد مواد غذايي در قابليت جايگزيني 
  .باشد وري نيز در اين بخشها يكسان نميکنولوژي مواد اندوز رشد بهرهها و استفاده از ت نهاده

يك تابع هزينه براي صنعت «تحت عنوان ) ١٩٩٨( 1در مطالعه تسکراس و زاگراس
با استفاده از تابع هزينه ترانسلوگ آه از بسط ناقص مرتبه سوم سري »  غيرفلزي يونان

...) سيمان و ( صنعت غيرفلزي در يونان  حاصل گرديده، تابع هزينه بلندمدت براي2تيلور
هاي نيروي آار، انرژي  آار رفته در الگو شامل قيمت نهادهه هاي برمتغي. شود برآورد مي

شاخص . باشد  مي١٩٦٠-٩٠مواد خام، سرمايه، حجم توليد و متغير زمان براي سالهاي 
  آه بيانگر وجود زيانبازدهي نسبت به مقياس در تمام دوره مورد مطالعه کمتر از واحد بوده

مقياس صرفه هاي با محاسبه شاخص انحراف . باشد هاي ناشي از مقياس در اين صنايع مي
گردد آه افزايش در محصول توليدي  ، اين نتيجه حاصل مي)iGD (3امiنسبت به عامل توليد

، افزايش در استفاده از انرژي به اندازه ٦١/٠دازه سبب استفاده بيشتر از مواد اوليه به ان
 و عدم تغيير در سطح اشتغال گرديده ٠٦٤٢/٠، آاهش در استفاده از سرمايه به اندازه ٣٧٢/٠
له است أنيز بيانگر اين مس) iIb (4امiشاخص انحراف پيشرفت تكنيكي نسبت به عامل. است
وسيله واحدهاي صنعتي منجر به آاهش در سهم هزينه سرمايه ه کنولوژي پذيرفته شده بآه ت

افزايش در سهم % ٢٥/٣، افزايش در سهم هزينه مواد به ميزان %٦در يك نرخ ساالنه حدودًا 
نهايتا . گرديده است% ١/٠و % ٢٥/٠هزينه نيروي آار و انرژي هر آدام به ترتيب به اندازه 

) CTS (5شاخص انحراف بازدهي به مقياس اقتصادي نسبت به پيشرفت تكنيكيبا اندازه گيري 
 گردد آه تغييرات تكنيكي سبب افزايش اندازه آاراي توليد در کارخانه له روشن ميأاين مس

 . استشدههاي مورد مطالعه 

_____________________________________________________________________ 
2. Tsekouras & Zagouras(1998) 

3. Truncated third-Order Taylor Series Expansion 

4. The Bias of Economies of Scale with Respect to Factor i 

5. The Bias of Technical Progress with Respect to Factor i 
1. The Bias of Returns to Scale with Respect to Technical Progress 
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٩٩  ناريا دروم :ينامتخاس ياه هداهن يارب اضاقت عباوت دروآرب

يمان و تخمين تابع هزينه ترانسلوگ براي صنعت س«در مطالعه ديگري تحت عنوان 
 ١٣انجام شده است، با استفاده از اطالعات ) ١٣٧٥(آه توسط احمد برهاني » آاربردهاي آن

 به بررسي ساختار هزينه صنعت سيمان آشور پرداخته ١٣٦٩-٧٣آارخانه طي دوره 
باشد،  آه هزينه متوسط بنگاه ها در مقياس هاي مختلف توليد متفاوت مي يياز آنجا. شود مي

 آارخانه مورد بررسي، ١٣دهي نسبت به مقياس براي متوسط داده هاي محاسبه شاخص باز
در محاسبه شاخص . حاآي از عدم وجود صرفه هاي ناشي از مقياس در صنعت سيمان است

آارايي تخصيصي عوامل توليد نيز به دليل مساوي نبودن قيمت و هزينه نهايي براي سالهاي 
در مورد آشش قيمتي، . ها تاييد شده استموجود، عدم آارايي تخصيصي در اين آارخانه 

آشش جانشيني نيز بيانگر . باشند تمامي داده ها بجز نهاده برق تأييد آننده قانون تقاضا مي
هاي نيروي آار و سرمايه، مواد اوليه و سرمايه، سوخت و سرمايه، سوخت و  جانشيني نهاده

خره مكملي انرژي و سرمايه و انرژي، سوخت و نيروي آار، مواد اوليه و نيروي آار و باال
  .باشد انرژي و مواد اوليه مي

 پايان نامه آارشناسي ارشد عباس ،مطالعه ديگري آه در زمينه مورد بحث انجام شده
در مطالعه مذآور سه . است» بررسي صنعت سيمان آشور«تحت عنوان ) ١٣٧٦(درفشاني

در صنعت سيمان انتخاب و ضمن ) پايين، متوسط و باال(هاي مختلف  واحد توليدي با ظرفيت
 نتايج وها پرداخته شده  ها در هر يك از ظرفيت برآورد توابع توليد آنها، به تحليل آارايي نهاده

متوسط آشش توليدي نيروي آار در هر سه حالت : دست آمده حاآي از آن است آهه ب
 نيروي آار در هر  نهادهوها و همواره مثبت بوده  بيش از ساير نهاده) هاي متفاوت ظرفيت(

متوسط آشش . ها مصرف شده و تأثير مثبتي بر توليد داشته است سه حالت بيش از ساير نهاده
 در اين واحدها اغلب در سالهايي آه ومنفي ) ظرفيت باال و پايين(توليدي سرمايه در دو حالت 

بارت ديگر به ع.  استشدهبازدهي توليد بيش از حد آاهش يافته، آشش توليدي سرمايه منفي 
آشش توليدي . ضرورت داردتوليد نهايي سرمايه منفي بوده و کاهش استفاده از اين عامل 

سوخت طي دوره مورد بررسي در هر سه حالت اغلب منفي بوده که احتماًال به دليل استفاده 
هاي مختلف، ظرفيت توليد   در مقايسه ظرفيتبوده وبيش از حد و غير بهينه از اين عامل 

ولي در . باشد هاي سرمايه و سوخت مي داراي متوسط آشش توليدي منفي در نهادهپايين 
ها بجز سوخت آه منفي و رقمي  ظرفيت توليدي متوسط به نحو آاراتري عمل شده و از نهاده

  . باشد، در ناحيه دوم توليد استفاده شده است نزديك به صفر مي
  
  برآورد الگو. ٤

در اين مطالعه از تابع هزينه ترنسلوگ شامل چهار طور که در بخش دوم بحث شد  همان
سهم هزينه هر يک از عوامل توليد . شود نهاده فوالد، سيمان، سرمايه و نيروي کار استفاده مي

 :باشد در بخش ساختمان نيز مطابق لم شفارد به صورت زير مي
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١٠٠  يدبع اضريلعو ارآرهم نسحم رتکد
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(13) 
TYWWWWS LTLYSLSCLCKLKLLLLL ααααααα ++++++= lnlnlnlnln  

TYWWWWS KTKYSKSCKCKKKLKLKK ααααααα ++++++= lnlnlnlnln
TYWWWWS CTCYSCSCCCKCKLCLCC ααααααα ++++++= lnlnlnlnln  

TYWWWWS STSYSSSCSCKSKLSLSS ααααααα ++++++= lnlnlnlnln ) ١۴ ) 

 نيز T .باشد  نيروي کار ميL سرمايه و K سيمان،C ،  نشان دهنده فوالدSکه در آن انديس 
در (ها در طول زمان است  متغير روند براي اندازه گيري اثرات تغيير فني و سهم نهاده

دستگاه مذکور شکل عمومي ).  مراجعه شود١ به ضميمه خصوص نحوه جمع آوري اطالعات
تحميل نشده  و غير مقيد معادالت سهم است، چرا که محدوديتهاي همگني و تقارن بر الگو

ولي اگر فرض شود تابع هزينه همگن بوده و ماتريس هشين آن نسبت به قيمت عوامل . است
آند و تعداد پارامترها  تحميل ميها را به الگو  متقارن است، اين فروض يک سري  محدوديت

ها چون چهار معادله سهم به طور همزمان قابل  براي آزمون اين محدوديت. دهد را کاهش مي
را حذف و پارامتر هاي معادله چهارم ) تابع سهم سرمايه( سهم عبرآورد نيستند لذا يکي از تواب

عالوه در اين تحقيق چون هدف  هب. شود هاي بين معادله اي محاسبه مي با استفاده از محدوديت
باشد، لذا تابع هزينه را نيز همراه با سه معادله به روش  بررسي ساختار توليد و هزينه نيز مي

SURزنيم  تخمين مي .  
آماره آزمون استفاده شده . ه شده استئارا) ١(نتايج آزمون هاي همگني و تقارن در جدول 

 ،شود طور که در جدول مذکور مشاهده مي همان. باشد مي) 1والد(دو-يدر اين روش آماره کا
 و سطح اهميت نهايي ٨٥/٠دو محاسبه شده براي محدوديت تقارن برابر -آماره آزمون کاي

. در سطوح اهميت مرسوم است0Hباشد که نشان دهنده قبول فرضيه  مي٨٣/٠متعلق به آن 
  .گيرد ن ماتريس هشين تابع هزينه مورد تاييد قرار مييعني فرض متقارن بود

  هاي تقارن و همگني آزمون محدوديت). ١(جدول
  سطح اهميت نهايي

)p-value(  

  نوع محدوديت H0فرضيه  2χمقدار آماره آزمون

٨٣۶/٨  ٠۵٢/٠  SCCSSLLSCLLC αααααα ===   تقارن  ,,

٨٩/١٩  ٠٠٥/٠    
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  همگني

  

  

  

_____________________________________________________________________ 
1. Wald 
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١٠١  ناريا دروم :ينامتخاس ياه هداهن يارب اضاقت عباوت دروآرب

  

  

  

  
  

هاي همگني چون به طور همزمان به تخمين هر چهار معادله سهم  براي آزمون محدوديت
نبودند لذا ابتدا معادالت را به روش SURنياز بود و اين معادالت قابل تخمين به وسيله روش

استفاده از آماره والد به هاي همگني با   محدوديتسحداقل مربعات وزني برآورد کرده و سپ
شود آماره  مشاهده مي)١(طور که در جدول همان. طور همزمان مورد آزمون قرار گرفتند

ه  ب٠٠٥/٠ و سطح اهميت نهايي مربوط به آن ٨٩/١٩دو محاسبه شده براي اين آزمون - کاي
به . اشدب داري مي ها در هر سطح معني دست آمده است که اين نتايج حاکي از رد اين محدوديت

 علي رغم رد فرضيه همگني، .توان پذيرفتعبارت ديگر فرضيه همگني تابع هزينه را نمي
 SUR اين محدوديتها را در الگو اعمال کرده و آن را به  روش با توجه به نظريه اقتصادي،

 اهميت  درصد ضرايب در سطح٧٥دهد در حدود  نتايج حاصله نشان مي. آنيم برآورد مي
ضمنًا ساير قيود خوش رفتاري شامل مقعر بودن تابع هزينه و . باشند درصد معني دار مي٥

 نشده ارائهنتايج براي صرفه جويي (باشد  نسبت به قيمت عوامل برقرار ميصعودي بودن آن
 ؛)است

دهيم خصوصيت هموتتيک بودن  محدوديت ديگري که در ادامه مورد بررسي قرار مي
در اين ارتباط اگر تابع هزينه برآورد شده به صورت حاصل ضرب . تتابع توليد اس

)().( WHYFC  تابع توليد از خصوصيت هموتتيک بودن برخوردار ، قابل تفکيک باشد=
که آن را WH)(.  استYيک تابع پيوسته و غير نزولي ازYF)(در اين رابطه 1.است

اصطالحًا تابع هزينه واحد گويند يک تابع غير منفي، همگن خطي، غير نزولي و مقعر نسبت 
KLCSiiYدر مدل حاضر اگر تمام پارامترهاي . باشد به قيمت عوامل مي ,,,, =α تفاوت 

 تکنولوژي توان گفت تابع هزينه به شکل فوق بوده و  مي،داري از صفر نداشته باشند معني
مقدار عددي آماره آزمون مشترک مربوط به صفر بودن تمامي ضرايب . توليد هموتتيک است

بوده که داللت بر رد ) ٠٠٠٦/٠ با سطح اهميت نهايي (2χ)4(=٣١/١٧مذکور نيز برابر 
س توليد هموتتيک نبودن بدين معناست که تغيير مقيا. فرضيه هموتتيک بودن تابع توليد دارد

در نسبت يا سهم استفاده از عوامل توليد اريب ايجاد خواهد کرد؛ به عبارتي اگر مقياس توليد 
و اصطالحًا توليد کننده با اريب تغيير .آند کارگيري عوامل نيز تغيير ميه  نسبت ب،تغيير کند

 به 2در اين مطالعه جهت اندازه گيري اين اريب از معيار آنتل. مقياس مواجه خواهد شد
 :صورت زير استفاده شده است

_____________________________________________________________________ 
1 .Lopes, Romane. (1980) 

1 .Antel, J.M. (1984)  
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١٠٢  يدبع اضريلعو ارآرهم نسحم رتکد
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lnln

ln        

 15) 

i
Yii S

N 1
×= α   

دهد  ام است و نشان ميiميزان اريب ناشي از غير هموتتيکي براي عاملiNکه در اينجا 
 به ميزان يک درصد تغيير ،ه يک نسبتاگر سطح توليد در نتيجه تغيير قيمت تمام عوامل ب

 تغيير مقياس در جهت ،باشد0fiNاگر . آند کند، سهم هزينه آن عامل چند درصد تغيير مي
 تغيير مقياس در جهت استفاده کمتر از ، باشد0piNام  و اگرiاستفاده بيشتر از نهاده

 را لکارگيري عوامه  بت باشد تغيير مقياس خنثي است و نسبiN=0ام است؛ چنانچهiعامل
  :1اين نسبت براي عوامل توليد بخش ساختمان به صورت زير محاسبه شدند. دهد تغيير نمي

2501 /−=×=
L

LYL S
N α   

11
=×=

K
YKK S

N α  

1801 /=×=
C

YCC S
N α   

101 /−=×=
S

YSS S
N α   

توليد کنندگان ساختمان از ) افزايش سطح توليد(دهد که با تغيير مقياس توليد  نتايج نشان مي
البته بايد توجه داشت . کنند نيروي کار و فوالد کمتر و از سرمايه و سيمان بيشتري استفاده مي

  .باشد که جايگزيني سرمايه نسبت به سيمان بيشتر مي
وقتي صحبت از . همچنين بايد دقت کرد که بحث جايگزيني نسبي متفاوت از جانشيني است

جايي ه  حرکت بر روي يک منحني توليد يکسان مد نظر است و در اين جاب،شود جانشيني مي
عالوه ه  ب؛ حتمًا بايد از عامل ديگر کمتر استفاده کنيم،اگر از يک عامل بيشتر استفاده کنيم

اما وقتي صحبت از جايگزيني نسبي . نتيجه تغيير قيمت نسبي عوامل توليد استبحث جانشيني 
همچنين حرکت . کنند، اما قيمت نسبي ثابت است شود، همه عوامل به يک نسبت تغيير مي مي

ه باشد، که در اين جاب از روي يک منحني توليد يکسان بر روي منحني توليد يکسان ديگر مي
اما آنچه . ق از هر دو عامل استفاده بيشتر يا کمتر به عمل آيدجايي ممکن است به طور مطل

  . شود مسلم است حتمًا به طور نسبي يکي از عوامل بيشتر و ديگري کمتر به کار گرفته مي
هاي ديگري که جهت شناخت ساختار توليد و هزينه مورد بررسي قرار  يکي ديگر از فرضيه

بازده ثابت تکنولوژي توليد داراي . اس توليد است فرضيه بازدهي ثابت نسبت به مقي،دهيم مي
),(.)(نسبت به مقياس است اگر و فقط اگر تابع هزينه به صورت WCYYWC  قابل تجزيه =

شرط فوق در الگوي تخمين زده شده فقط در صورتي برقرار است که . باشد

_____________________________________________________________________ 
  .تسا هدش هدافتسا هعلاطم هرود لوط رد لماوع هنيزه مهس نيگنايم زا هطوبرم رايعم هبساحم يارب .٢
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١٠٣  ناريا دروم :ينامتخاس ياه هداهن يارب اضاقت عباوت دروآرب

TYYYYiپارامترهاي ααα مقدار .  نيز برابر يک باشدYαمتر همه برابر صفر و مضافًا پارا,,
با (2χ)6(=٦٣/٧١عددي آماره آزمون مشترک مربوط به شش محدوديت مذکور برابر 

بوده که نشان از رد فرضيه صفر مبني بر بازدهي ثابت نسبت  )٠٠٠/٠ ؟سطح اهميت نهايي
  .به مقياس توليد دارد

دهيم  هزينه مورد بررسي قرار مي  مورد ساختار تابع توليد وخصوصيت ديگري که در
 داگالس باشد تابع -اگر تابع توليد به شکل کاب. داگالس بودن تابع توليد است - شکل کاب

الزمه برقراري اين .  داگالس خواهد بود و عکس اين مطلب نيز صادق است-هزينه نيز کاب
 از نظر آماري برابر YYαوiYαوijαرامترهاي ويژگي در الگوي برآورد شده اين است که پا

 مقدار عددي آماره آزمون براي هفت محدوديت مذکور برابر. صفر باشند
٦٤/١٢٦=)(72χ)ل بوده که نتيجه آزمون مطابق انتظار شک) ٠٠٠/٠ ؟با سطح اهميت نهايي
 . آند را رد مي) هزينه( داگالس بودن تابع توليد-کاب
 

  محاسبه کششها
 کثرت ضرايب بسيار تبايد گفت که تفسير تک تک ضرايب مدلهاي ترانسلوگ به عل

در . شود از ضرايب مذکور عمومًا براي محاسبه کششها استفاده مي. پيچيده و غير مفيد هستند
 همان. پردازيم  مي1ُازاوا- خودي و جانشيني آلناين قسمت ابتدا به محاسبه کششهاي جزئي

 اين کشش تغييرات درصدي در نسبت دو عامل توليد که ناشي ،طور که در بخش دوم بيان شد
بندي هر  آند و براي گروه گيري مي از يک در صد تغيير در قيمتهاي نسبي آنهاست را اندازه

کششهاي جانشيني متقاطع . شود ده ميکار بره ها از لحاظ جانشيني و مکملي ب جفت از نهاده
اين نوع کششها براي تابع هزينه . دهند آلن، درجه جانشيني بين دو نهاده را نشان مي
  :ترانسلوگ به صورت زير قابل محاسبه خواهد بود

  

2

2

1

i

iiii
ii

ji

ij
ij

S
SSAES

SS
AES

−+
=

+=

α

α

        (16)  

نشيني آلن براي با توجه به نتايج حاصل از برازش مدل اصلي و روابط باال، کششهاي جا
پيداست، ) ٤(طور که از نتايج جدول  همان. 2باشد مي) ٤(هاي ساختماني، مطابق جدول نهاده

به عبارت ديگر، رابطه . را دارند)منفي(همه کششهاي جزئي خودي آلن، عالمت مورد انتظار
يني همچنين نتايج کششهاي جانش. شود معکوس بين قيمت و مقدار تقاضا در آنها نشان داده مي

هاي   نهاده،دهند که سرمايه با نيروي کار، سيمان با نيروي کار و سرمايه با فوالد نشان مي

_____________________________________________________________________ 
1. Allen Partial Elasticity of  Substitution 

  .تسا هدش هدافتسا اه هداهن هنيزه مهس طسوتم زا اهششک هبساحم يارب .١
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١٠٤  يدبع اضريلعو ارآرهم نسحم رتکد

هاي   نهادهد و سيمان با فوالن، سرمايه با سيما)کشش جانشيني بزرگتر از صفر( جانشين
با استفاده از مقادير عددي کششهاي . باشند مي) کشش جانشيني کوچکتر از صفر( مکمل

توان چنين نتيجه گيري کرد که رابطه جانشيني بين سيمان و  ه شده در جدول ميجانشيني ارائ
نيروي کار و همچنين رابطه مکملي بين سيمان و سرمايه به طور نسبي قويتر از بقيه 

به عبارت ديگر کاهش قيمت سيمان باعث افزايش مصرف سيمان و لذا کاهش . باشند مي
از آنجا که مقدار عددي اين کششها بزرگتر از . شود ياشتغال و افزايش استفاده از سرمايه م

همچنين از رابطه . کند باشد، اين موضوع روند ياد شده را تشديد مي مي) -٤٧/٩ و٦/٢( يک
توان نتيجه گرفت که با کاهش قيمت فوالد، مصرف فوالد  جانشيني ميان فوالد و سرمايه مي

در کل مي توان . يابدافته و اشتغال افزايش ميافزايش و به دنبال آن استفاده از سرمايه کاهش ي
گفت که در بخش ساختمان ايران، رابطه مستقيم بين قيمت سيمان و اشتغال و همچنين رابطه 

توان گفت که به طور نسبي همچنين مي. عکس بين قيمت فوالد و اشتغال وجود دارد
  .هاي آهني کاربرترند ساختمانهاي بتوني سرمايه بر و ساختمان

  
   کششهاي جزئي خودي و جانشيني آلن.)٢(جدول 

S  C  K  L      

٣٣/٠  ٥٨/٠  ٦/٢  -١/٠-  L نيروي کار  

٠٥/٤  -٤٧/٩  ٣/٠-    K  ماشين آالت  

٨/١١  -١٩/٠-      C  سيمان  

١٦/٠-        S  فوالد  

  
کششهاي قيمتي تقاضا نيز که درصد تغييرات مقدار تقاضا را به درصد تغييرات قيمت خود 

 ،آنند اندازه گيري مي) کشش قيمتي متقاطع(ها  يا قيمت ساير نهاده) کشش قيمت خودي(نهاده
 : آيد دست ميه براي تابع هزينه ترانسلوگ از رابطه زير ب

  

iijji

jijij

iiiii

SAES

SAES
SAES

×=

×=
×=

ε

ε
ε

         (17)  
. اند محاسبه شده) ٥(اين کششها براي تابع برآورد شده در اين مطالعه به صورت جدول

حاسبه کششهاي قيمتي خودي و متقاطع تقاضا نشان دهنده اين است که دست آمده از مه نتايج ب
مقدار کشش . باشند همه کششهاي قيمتي خودي داراي عالمت صحيح و مورد انتظار منفي مي

هاي سرمايه، نيروي کار  نهاده. باشد ها مي قيمتي سيمان، از لحاظ قدر مطلق بيش از بقيه نهاده
همچنين قدر مطلق مقدار عددي کششهاي . ي بعدي قرار دارندو فوالد از اين لحاظ در رده ها

توان گفت که امکان واکنش تقاضا نسبت ها کمتر از يک بوده و لذا مي قيمتي خودي همه نهاده
کششهاي متقاطع محاسبه شده . ها بسيار محدود است به تغييرات قيمت و جانشيني بين نهاده
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١٠٥  ناريا دروم :ينامتخاس ياه هداهن يارب اضاقت عباوت دروآرب

ها در قسمت قبل را تاييد  ر جانشيني و مکملي نهادهها هم نتايج بدست آمده از نظ براي نهاده
  .باشند دست آمده در اين روش ناخالص ميه توجه کنيد که کششهاي متقاطع ب. آنند مي

  
   کششهاي قيمتي خودي و متقاطع تقاضا.)٣(جدول 

S  C  K  L      

١٨/٠  ٠٣/٠  ١٨/٠  -٠٣١/٠-  L نيروي کار  

٣٢/٠  -٢٤/٠  -٦٦/٠  ٠٩٣/٠  K  ماشين آالت  

٤٥/١  -٥٦/٠  -٨٢/٠  -٠٦/٠  C  سيمان  

٠٥٦/٠  ٠١٨/٠  -٠١٣/٠  -٠٤/٠-  S  فوالد  

  
ها يا   يک معيار ديگر جهت اندازه گيري جانشيني بين نهاده،طور که قبًال گفته شد همان

 اتغيير سهم نسبي عوامل در پاسخ به تغيير در قيمت عوامل، کشش جانشيني موري شيم
)MSE( طابق کار بلکوربي و راسل کشش جانشيني موريشيما براي تابع م. باشد مي

 :ترانسلوگ به صورت زير قابل محاسبه است

ji
MSE jjijij

≠

−= εε
        (18)  

 iودي نهاده کشش قيمتي خiiε و ,jiکشش قيمتي متقاطع تقاضاي دو نهاده ijεکه در آن 
، مقادير کششهاي جانشيني موري شيما را براي مدل برآورد شده در )٦(جدول شماره. باشد مي

گردد کشش نسبت عوامل نيروي کار و سيمان بزرگتر از  مالحظه مي. دهد اين تحقيق نشان مي
ضوع را از روي کششهاي اين مو. دهد يک بوده و جانشيني قوي بين اين دو عامل را نشان مي

بقيه کششهاي جانشيني موري شيما، کوچکتر از يک بوده و . توان مشاهده کرد آلن نيز مي
به عبارت ديگر . باشند مي) به غير از کشش سيمان و سرمايه(اکثر آنها داراي عالمت مثبت

موري تفسير ديگر کشش جانشيني . باشد ها اکثرًا به صورت جانشيني مي رابطه ميان نهاده
شيما بدين ترتيب است که براي مثال اگر نسبت قيمتهاي سرمايه به نيروي کار به اندازه يک 

 ٢٧/٠هاي نيروي کار به سرمايه به اندازه  در صد رشد داشته باشد، تقاضا براي نسبت نهاده
  .درصد رشد خواهد داشت

  
نه هر عامل و تغييرات سهم نسبي هزي )MSE(  کششهاي جانشيني موري شيما.)۴(جدول 

  توليدي
S  C  K L      

)٢٧/٠)٦٣/٠(  ١)٠(  ٠٠٩/٠)٩٩/٠    L نيروي کار  

)٥٦/٠)٤٤/٠(    ١٦/٠)٨٤/٠(  ١٣/٠)٨٧/٠  K  ماشين آالت  

)٦٣/٠)٦٣/١(  -٣٢/٠)٣٢/١(    -٠٢/٠)٠٢/١-  C  سيمان  
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١٠٦  يدبع اضريلعو ارآرهم نسحم رتکد

  )١٢/٠)٨٨/٠(  ٢٥/٠)٧٥/٠(  ٨١/٠)١٩/٠  S  فوالد  

 .را نشان مي دهند) MES-١( ز تغييرات سهم نسبي و اعداد داخل پرانت MESاعداد جدول مقادير: توضيحات
  

مي توان تغييرات سهم نسبي هزينه هر عامل توليدي را از کل هزينه توليد در قبال 
 :دست آورده تغييرات قيمت نهاده مورد نظر از طريق رابطه مقابل ب

  
ijij MES−= 1ω          19) 

  
. آورده شده است) ٦(ينه نيز در جدول شمارهاثر تغيير قيمت عوامل روي سهم نسبي هز

، بيانگر يک افزايش )٣٢/١(در جدول مذکور، کشش بزرگ و مثبت سيمان و ماشين آالت 
معني دار در سهم هزينه سيمان نسبت به ماشين آالت، در قبال افزايش قيمت نسبي سيمان به 

بيانگر يک کاهش معني از طرف ديگر کشش منفي سيمان و نيروي کار . باشد ماشين آالت مي
دار در سهم هزينه سيمان نسبت به نيروي کار در قبال افزايش نسبي قيمت سيمان به نيروي 

  .کار است
ها را نشان  کشش مقياس که درصد تغيير محصول نسبت به درصد تغيير در کل نهاده

 :  کشش هزينه به صورت زير محاسبه شده استس در اين مطالعه از عک.دهد مي
 

14
1

11 −
=

−− ∑++=∂∂== )lnln()ln/ln()( ii iYYYYCY WYYC αααεε    (20)  
  

 ١٣٥٣-٨٢هزينه در طول دوره  ميانگين مقادير عددي محاسبه شده براي کشش
دست آمده است که نشان دهنده آن است که توليد در بخش ساختمان داراي بازده ه  ب٤٤/٠برابر

). باشد مي٧/٢کشش مقياس برابر عکس کشش هزينه يعني ( باشد فزاينده نسبت به مقياس مي
از طريق تابع هزينه به صورت ) کاهش در هزينه در نتيجه تغييرات فني(تغييرات تکنيکي 

  :زير محاسبه شده است

SCKLi

WYTTC ii iTYTTTTt

,,,

]lnln[)/ln(

=

+++−=∂∂−= ∑ =
4
1ααααε    21)  

دهد که به طور متوسط نرخ تغيير  نتيجه محاسبه شده براي تغييرات تکنيکي نشان مي
 نظر اندازه، رقم اندکي است و  بوده که از٠١٨/٠تکنولوژيکي در طول دوره مطالعه برابر

به . آند که پيشرفت تکنولوژي نقش قابل توجهي در هزينه اين بخش نداشته است بيان مي
عبارت ديگر اين رقم بيان کننده اين است که به طور متوسط در طول دوره مورد بررسي به 

نرخ تغييرات حال  با اين. از هزينه توليد کاسته شده است% ٨/١ پيشرفت تکنولوژيکي دليل
تکنولوژي در طول دوره مورد بررسي در حال افزايش بوده که پيشرفت تکنولوژيکي را در 

  .) نشده استارائهنتايج هر سال براي صرفه جويي (دهد طول زمان نشان مي
 :شود  شاخص انحراف مقياس اقتصادي نسبت به عوامل توليد به صورت زير محاسبه مي

Y
S

Gd i
i ln∂

∂
=          (22)  
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١٠٧  ناريا دروم :ينامتخاس ياه هداهن يارب اضاقت عباوت دروآرب

 ها يا نسبت  قيمت آنها، تغيير در مقياس توليد  با فرض ثابت ماندن قيمت نهاده
) کاهش(ها افزايش سهم نهاده) کاهش(ممکن است نياز به يک يا چند نهاده را به همراه افزايش

در صورتي که تغيير مقياس توليد به افزايش سهم هزينه يک نهاده و در نتيجه به افزايش . دهد
شود که تغيير در مقياس توليد سبب تمرکز در  يزان استفاده از آن عامل منجر شود، گفته ميم

اين در صورتي است .  است1"نهاده بر "،استفاده از آن نهاده شده و يا نسبت به اين عامل توليد
 نهاده و در در صورتي که تغيير در مقياس توليد به کاهش سهم هزينه يک.  باشد0fiGdکه 

شود که تغيير در مقياس توليد  نتيجه به کاهش ميزان استفاده از آن عامل منجر شود گفته مي
در .  باشد0piGd شده است و اين هنگامي است که 2"نهاده اندوز"نسبت به اين عامل توليد، 

غيير در مقياس توليد نا اريب بوده و  گردد، به اين مفهوم است که تiGd=0صورتي که 
  .  نداردi و يا تمرکز استفاده از عاملiتاثيري بر ميزان مصرف نهاده 

) ٧(شاخص مذکور، براي سهم هريک از چهار نهاده بخش ساختمان به صورت جدول
دهد، شاخص انحراف مقياس   نشان ميهمان طور که نتايج جدول مذکور. محاسبه شده است

هاي سيمان و سرمايه مثبت  هاي نيروي کار و فوالد منفي و براي نهاده اقتصادي براي نهاده
هاي سرمايه و سيمان شده و  لذا تغيير مقياس توليد سبب تمرکز در استفاده از نهاده. باشد مي

  .ستهاي نيروي کار و فوالد نهاده اندوز ا برعکس نسبت به نهاده
  

  i محاسبه شاخص انحراف مقياس اقتصادي و سهم عامل.)۵(جدول 
  شاخص  فوالد  سيمان  سرمايه  نيروي کار

٠٣٢/٠  ٠١٣/٠  ٠٦/٠  -٠١٤/٠-  Gdi 

٠٠٩/٠  ٠٠٩/٠  -٠٠٣/٠  -٠١٥/٠  Ibi 
  

  :شود صورت زير تعريف ميه  نسبت به تغييرات تکنيکي نيز بiشاخص انحراف سهم عامل

T
S

Ib i
i ∂

∂
=          (23) 

باشد، بيانگر آن است که تغييرات تکنيکي سبب ) منفي(چنانکه اين شاخص مثبت
اين . از اين عامل گرديده است) کمتر( و در نتيجه استفاده بيشترiسهم عامل) کاهش(افزايش

نتايج . محاسبه شده است) ٧(جدول شاخص براي هر کدام از عوامل توليد بخش ساختمان در 
حاصل نشان مي دهند که در بخش ساختمان تغييرات تکنيکي سبب کاهش سهم نيروي کار و 

  .سرمايه و برعکس افزايش سهم هزينه سيمان و فوالد شده است
  

_____________________________________________________________________ 
1. Factor- Using 

2 .Factor- Saving 
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١٠٨  يدبع اضريلعو ارآرهم نسحم رتکد

  :نتيجه گيري و پيشنهادات. ٥
ن تحقيق مبني بر دست آمده از محاسبه کششها مؤيد فرضيه اول بيان شده در ايه  نتايج ب-١

به عبارت ديگر حساسيت . باشند پايين بودن کششهاي قيمتي عوامل توليد در بخش ساختمان مي
بنابراين هر . باشد مي) کم کشش( هاي ساختماني نسبت به تغييرات قيمتها پايين تقاضاي نهاده

اب نوع ساخت ها وجود دارد، ولي انتخ چند با تغيير الگوهاي ساخت، امکان جانشيني بين نهاده
هاي ساختماني بستگي به سليقه، فرهنگ،  شد، جداي از قيمت نهادهکه پيش بيني مي همچنان

شرايط آب و هوايي و جغرافيايي و در بعضي موارد قوانين و مقررات شهر داريها و ساير 
  . ارگانهاي ذيربط دارد

د در بخش ساختمان هاي سيمان و فوال  فرضيه دوم تحقيق مبني بر جانشيني ميان نهاده-٢
 -٠٦/٠(، کششهاي متقاطع تقاضا)-١/٠(با توجه به شواهد حاصل از کششهاي جانشيني آلن

شود بنابراين سيمان و  پذيرفته نمي ) -٠٢/٠(و کششهاي جانشيني موري شيما ) -٠١٣/٠و
قيمت يکي ) کاهش(به عبارت ديگر با افزايش. فوالد در بخش ساختمان مکمل يکديگر هستند

  .خواهد يافت) افزايش(ن دو عامل، تقاضاي عامل ديگر کاهشاز اي
) ماشين آالت ساختماني( فرضيه سوم تحقيق مبني بر مکمل بودن نيروي کار و سرمايه-٣

ولي اندازه . باشد با توجه به عالمت مثبت کششهاي جانشيني اين دو نهاده غير قابل پذيرش مي
نعطاف کم در جانشين سازي دو نهاده نشان دهنده ا) ٢٧/٠ و٥٧/٠ و٠٣/٠(کم اين کشش

  .باشد مذکور از نظر فني مي
دهد که   نتايج حاصل از آزمون فرضيه چهارم مبني بر تقارن و همگني تابع هزينه نشان مي-٤

محدوديت تقارن در سطوح اهميت متعارف پذيرفته شده در حالي که محدوديت همگني تابع 
شامل تقعر (       هاي خوش رفتاري تابع هزينه تعالوه ساير محدوديه ب. شود هزينه رد مي

  .شود پذيرفته مي)تابع هزينه وصعودي بودن آن نسبت به قيمت عوامل
ها، نشانگر رابطه جانشيني مابين   کششهاي جزئي متقاطع آلن براي هر جفت از نهاده-٥
ن رابطه هاي نيروي کار و سرمايه، نيروي کار و سيمان و سرمايه و فوالد و همچني نهاده

  .باشند هاي نيروي کار با فوالد، سيمان با سرمايه و سيمان با فوالد مي مکملي ما بين نهاده
 مقدار کشش جانشيني موري شيما براي نيروي کار و سيمان، بزرگتر از يک بوده و -٦

از طرف ديگر منفي بودن اين کشش براي سيمان و . دهد جانشيني قوي مابين آنها را نشان مي
  .باشد ها مي تري براي مکمل بودن اين نهاده  ، دليل مستحکمفوالد
 آزمون هموتتيک بودن تابع هزينه در بخش ساختمان نشان داد که تابع هزينه داراي -٧

ساختار هموتتيک نبوده و بنابراين ترکيب بهينه عوامل توليد، تحت تاثير مقياس فعاليتها قرار 
  .دارد
ه به طور متوسط در طول دوره مورد بررسي  در بررسي کشش هزينه مشخص شد ک-٩

به . افزايش خواهد يافت% ٤٤با افزايش يک درصد در مقدار توليد، هزينه توليد به ميزان 
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١٠٩  ناريا دروم :ينامتخاس ياه هداهن يارب اضاقت عباوت دروآرب

عبارت ديگر با افزايش ميزان محصول، هزينه متوسط کمتر شده و بدين ترتيب مقياس بزرگ 
کارايي در امر توليد، از توليد در مقايسه با واحدهاي توليدي کوچکتر، از لحاظ هزينه و 

  ).وجود صرفه هاي ناشي از مقياس توليد(باشند مزيت نسبي برخوردار مي
 محاسبه شاخص انحراف مقياس اقتصادي نسبت به عوامل توليد نشان دادند که تغيير -١٠

هاي فوالد   و اثر معکوس بر سهم نهادههمقياس توليد، اثر مستقيم در سهم نهاده سيمان و سرماي
به عبارت ديگر تغيير مقياس در بخش ساختمان نسبت به سيمان و سرمايه . روي کار داردو ني

  . باشد نهاده بر و نسبت به فوالد و نيروي کار نهاده اندوز مي
 نسبت به تغييرات تکنيکي در بخش ساختمان، i بررسي شاخص انحراف سهم عامل-١١

 اين بخش موجب کاهش سهم هزينه سرمايه و نيروي کار و نشان داد که تغييرات فني در
  . افزايش سهم هزينه سيمان و فوالد شده است

از آنجا که دو نهاده سيمان و نيروي کار، جانشين قوي براي يکديگر هستند، لذا کاهش 
و افزايش به کار گيري ماشين ) اشتغال(قيمت سيمان موجب کاهش استفاده از نيروي انساني

به . شود به جاي نيروي کار مي) سيمان و ماشين آالت ساختماني مکمل هستند(ختماني آالت سا
نظر مي رسد که تحليل مذکور همراه با مکانيزه شدن ساختمان سازي به کاهش اشتغال در اين 

  . بخش بيانجامد
داليل پايين بودن ديگر کششهاي جانشيني در ساخت ابنيه، سنتي بودن تکنولوژي ساخت 

ترين سازندگان ابنيه بخصوص در بخش مسکن در کشور ما معماران و بّناهاي  عمده. باشد مي
اين گروه سرمايه کافي . کار مي برنده جزء هستند که روشهاي سنتي را در ساختمان سازي ب

در نتيجه بويژه در مورد . کار بستن روشهاي مدرن ندارنده و دانش فني الزم را براي ب
 و ساير تاسيسات زير بنايي، کششهاي جانشيني پايين بوده که اين ساخت جاده، سد، فرودگاه

) بويژه نيروي کار و سرمايه(ها نشان از انعطاف پذيري پايين فني جهت جانشيني نهاده
  . باشد مي

 پايين بودن کششهاي جانشيني، عالوه بر موارد فوق به ،در مورد سيمان و ماشين آالت
 متوسط سهم هزينه ١٣٥٣-٨٢طي سالهاي . شود  مربوط ميسهم اندک هزينه اين دو نهاده نيز

 درصد بوده که در مقابل سهم ٦ درصد و سهم هزينه ماشين آالت معادل ٧سيمان معادل 
لذا سازندگان . بسيار ناچيز بوده است)  درصد٣١ و٥٦به ترتيب (  هزينه نيروي کار و فوالد

عالوه بر اين، . اند  اين دو نهاده ننمودهساختمان، انتخاب نوع ساخت را چندان وابسته به قيمت
دهند که شرايط فرهنگي و اجتماعي در انتخاب نوع مسکن بسيار حائز اهميت  نتايج نشان مي

باشد و دولت براي تغيير الگوي ساخت بايد در جهت تغيير ارزشهاي رايج جامعه در اين  مي
ت براي تدوين قواعد و نظارت هاي نهادي و اجرايي دول لذا تقويت ظرفيت. زمينه تالش کند
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١١٠  يدبع اضريلعو ارآرهم نسحم رتکد

بايد مورد توجه  هاي نسبي مي قدرتمند بر الگوي ساخت به جاي انتظار تاثير قيمت
  .گذاران بخش مسکن قرار گيرد سياست
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