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  ایران لغو تحریم ها بر رشد بهره وری بخش کشاورزی اثر پیش بینی  

   Predicting the effects of sanctions on Iran's Agricultural  

productivity  growth                                 

 Saman Ziaei*BinyazArsalan,**                                   **،سامان ضیایی*ارسالن بی نیاز
 

 

 چکیده

 الگالوی  اصالش   جالویی  صالرهه  وری بهالره  تالش،   اًالزام که گردیده شرایطی ایجاد به منجر ایران علیه غربی کشورهای جانبه همه تحریمهای اخیر های سال طی

 و محسالو   کشور استقشل بنیان و اساس کشاورزی بخش در داخلی وریبهره و تولید حیاتی اهمیت .است کرده طلب را ملی سرمایه کارو از حمایت و مصرف

 بخالش  بالر  اقتصالادی  تحالری   نقالش  در نظرگالرهتن  با و داگشس -کا  صورت به تولید تابع ابتدا   این موضوع بررسی برای .دارد درپی را پایدار و واقعی اشتغال

 تحالری   متغیرمجازی و   میزان مصرف انرژیکار نیروی سرمایه  موجودی تولیدات  ارز، متغیرهای از استفادهبا  2950-2931 زمانی دوره طی کشور کشاورزی

سپس از روی آن پیش بینالی هالایی    .است گردیده برآورد تولید عوامل کل وریبهره رشد مدل  پارامترهای کمی نتایج از گیریبهره با و هشد زده تخمین اقتصادی

باله طوریکاله    وری بخالش کشالاورزی در ایالران داشالته    بر رشد بهره دارو معنینتایج برآورد مدل داللت بر این دارد که تحری  اقتصادی تأثیر منفی  .انجام گرهت.

عاله آن  از اینرو مهمترین توصالیه سیاسالتی ایالن مطال    .وری کل عوامل تولید در بخش کشاورزی شده استهای اقتصادی منجر به کاهش رشد بهرهاهزایش تحری 

وری بخالش  های اقتصادی بر بهالره است که سیاستگذاران اقتصادی با تکیه بر تولید و ظرهیت تولید بخش کشاورزی و تأکید بر اصول اقتصاد مقاومتی  اثر تحری 

 کشاورزی را خنثی نمایند.

. 

 

 

 

 JEL :C22:E12بندی طبقه

 های اقتصادیتحری وری کل عوامل تولید  بخش کشاورزی  : رشد بهرهواژگان کلیدی

 

 

 

 

 ،ایراندانشگاه پیام نور ،تهرانگروه اقتصاد کشاورزی ،*مربی                    

 **استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل                   
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 مقدمه -1
 این بررسی ضرورت .است اهمیت حائز تولید عوامل وریبهره طریق از کشاورزی بخش تولید بر اقتصادی تحری  نقش به توجه

 کشور اقتصاد بخشهای ترین توانا از یکی بخش این .دارد ایران اقتصاد در ایویژه اهمیت کشاورزی بخش که است رو آن از موضوع

 چهارم یک از بیش و غذایی نیازهای پنج  چهار از بیش اشتغال  پنج  یک داخلی  ناخالص تولید پنج  یک از بیش کننده تامین و

 (.2931  و خلیلیان امیرتیموری( است نفتی غیر صادرات

 بخش این در توسعه  که زمانی تا و است کشور اقتصادی توسعه ضروری نیاز و شرط پیش کشاورزی بخش توسعه رو این از

 .یاهت نخواهند دست توسعه و رشد شکوهایی به نیز بخشها سایر نشود  برطرف

جدیدی از بخش کشاورزی ایران منتشر کرده است. در بخشی از این گزار،  مرکز پژوهشهای مجلس گزار،  روه اقتصادیگ

موضوع تحری  های بین المللی علیه ایران و تاثیر آن بر واردات و صادرات کشاورزی مورد توجه قرار گرهته است. در بخشی از این 

مبدا وارداتی  کشور با هیچ کدام در گزار، و در بررسی وضعیت وارداتی کشور آمده است که ایران از حیث کشورهای عمده 

شرایط روابط خصمانه قرار ندارد  اما امکان تبعیت این کشورها از تحری  های سازمان ملل و تحری  های چندجانبه ایاالت متحده و 

عمده وارداتی اتحادیه اروپا وجود دارد. لذا ایجاد مشکشتی به ویژه از حیث مبادالت پولی و بانکی محتمل است. بررسی کاالهای 

نیز نشان می دهد که این کاالها همگی از کاالهای حساس و مه  برای کشور هستند و کشور در هیچ کدام از آنها به خودکفایی کامل 

 .نرسیده و در مورد برخی از آنها نظیر روغن و کنجاله وابستگی شدید وارداتی دارد

در زمینه واردات بذور  اسپرم گاوی  تخ  مرغ نطفه دار و جوجه های در ادامه این گزار، آمده است: بخش کشاورزی کشور     

یک روزه نیز به واردات وابسته است. در صورت سخت شدن دایره تحری  ها به ویژه در بخش مبادالت بانکی با مشکشتی روبه رو 

میلیون  3گیرد. کل واردات  خواهد شد  چراکه عمده واردات کشور در این موارد از کشورهای با رویکرد خصمانه صورت می

هزار دالری که از امارات صورت می گیرد(.  11دالری تخ  چغندر از کشورهای اتحادیه اروپا صورت می گیرد )به جز مقدار ناچیز 

در این گزار، به واردات بذر ذرت از کشورهای عضو اتحادیه اروپا اشاره شده است. همچنین در این گزار، آمده است که حدود 

ی از واردات ارزشی اسپرم گاوی از دو کشور امریکا و کانادا و بقیه واردات نیز از سایر اعضای اتحادیه اروپا صورت می گیرد. نیم

از کشورهای استرالیا و آلمان صورت می گیرد. در زمینه واردات تخ  مرغ نطفه دار اجداد  SDF درصد واردات تخ  مرغ 00

 52وجود دارد. در زمینه واردات تخ  مرغ نطفه دار مادر تخمگذار نیز وابستگی وارداتی درصدی به آلمان  00گوشتی وابستگی 

درصد( به کشورهای اتحادیه اروپا  00درصدی به آلمان وجود دارد. واردات تخ  مرغ نطفه دار مادر گوشتی نیز در حد باالیی )

عضای اتحادیه اروپا ی یک روزه نیز وابستگی زیادی به ا)هلند و مجارستان( وابسته است. ضمن اینکه در زمینه واردات جوجه ها

پژوهشهای مجلس با بیان اینکه عراق در صادرات محصوالت کشاورزی رتبه اول را به خود اختصاص داده مرکز. دمشاهده می شو

ترکمنستان بعد از عراق  یادآور می شود که کشورهای امارات متحده عربی  اهغانستان  آلمان  هنگ کنگ  روسیه  ترکیه  آذربایجان و

در بازار عراق به دلیل برقراری مزیت رقابتی عمده محصوالت خام  د.دراتی کاالهای کشاورزی کشور هستنمه  ترین مقاصد صا

کشاورزی ایران در برابر سایر رقبای منطقه یی به ویژه ترکیه انتظار می رود این سه  از بازار تقاضا حداقل برای محصوالت خام در 

ق همچنان به ایران تعلق داشته باشد. استقرار دولت دوست جمهوری اسشمی ایران از یکسو و آغاز نوسازی نظام مبادالت ارزی عرا

در شبکه بانکی عراق و آمادگی کار با شبکه بانکی ایران  استقرار شعب بانک های تجاری ایران در شهرهای مه  عراق و همچنین 

ی هستند که در شرایط تحری  مانع از کاهش سه  صادرات ایران به کشور عراق خواهد شد.این مبادالت مرزی دو کشور ابزارهای
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 20گزار، با اشاره به همسویی امارات با سیاست های تحری  علیه ایران بر این باور است که این همسویی ها می تواند سه  

اهغانستان نیز به دلیل هقدان سیست  بانکی کارآمد و  درصدی این کشور از بازار صادراتی ایران را دچار وقفه کند. در خصوص

گستردگی مبادالت مرزی و همچنین هعالیت بانک های تجاری ایران در کابل بعید به نظر می رسد تحری  ها اثر معناداری را در 

مان در همراهی با کاهش صادرات محصوالت کشاورزی ایران به این کشور داشته باشد. در مقابل به نظر می رسد هنگ کنگ و آل

تحری  ها بخشی از بازار محصوالت صادراتی کشور را به چالش بکشند. با توجه به نوع محصوالت صادراتی به این کشورها )پسته( 

 .مشکل می توان خارج از اتحادیه اروپا و ایاالت متحده بازار جایگزین مناسب برای این بازارها پیدا کرد

  غذایی به عنوان یکی از اهداف مه ای که امنیتگونهساسی بشر تأمین نیازهای غذایی است  بهدرجهان امروز یکی از مشکشت ا

های مطلو  و به امنیت غذایی عشوه بر اتخاذ سیاست برای دستیابیها قرار گرهته است. بدون شک های دولتسرلوحه برنامه

خودکفایی در زمینۀ محصوالت  نیازهای جامعه را برآورده کند. از بسیاریای باشد که گونهبه  بایستی برخورداری از منابع کاهی

این مه    رودهای استقشل هر کشور به شمار میترین پایهیکی از اساسی ریزان بوده وکشاورزی همواره مورد توجه مدیران و برنامه

روابط آن با سایر  تامین ارز  ایجاد اشتغال  غذایی  این نقش از نظر تامین مواد ای در توسعۀ اقتصادی هر کشور دارد.عمده نقش

ها و سهمی که در تولید ناخالص داخلی دارد درخور مشحظه است. اهزایش تولید محصوالت کشاورزی ممکن است از طریق بخش

اهزایش کاربرد  برداران صورت گیرد.یا بهبود کارائی بهره تغییرات عمدۀ تکنولوژی و )تا انتهای ناحیۀ دو(  اهزایش عوامل تولید

برای مثال اهزایش سطح زیر کشت محصوالت کشاورزی  روست.ی روبهیهاعوامل تولید و تغییرات عمدۀ تکنولوژی با محدودیت

از این  ممکن است با اهزایش سطح زیر کشت در عمل باعث کاهش بازدهی تولید شود. نیاز به تکنولوژی نوین در این بخش دارد و

بهبود کارائی و به دست آوردن محصوالت بیشتر  ترین راه اهزایش تولید محصوالت کشاورزی عملی بهترین ورو در شرایط کنونی 

 (.2939سیدان  از مجموعۀ ثابتی از عوامل تولید است )

 ادبیات تحقیق -2

و داخل کشالور مطالعالات   گذاری در خارج وری و سرمایههای اقتصادی بر متغیرهای اقتصادی همانند تولید  بهرهدر زمینه اثر تحری  

 در خصالوص محصالوالت مختلال    بخالش کشالاورزی    بهالره وری وکالارایی  بررسی محدودی صورت گرهته و در اغلب مطالعات به 

(  اشالاره کالرد. ایالن محققالان      2913پور و ترکمالانی ) طالعه حسنتوان به مجمله مطالعات در مورد کارائی  می از  پرداخته شده است.

دهالد کاله میالانگین    مالی  نتالایج نشالان   انالد  دست آوردهبهمرزی تصادهی تابع کارائی هنی انجیرکاران استان هارس را با استفاده از رو، 

باشد و از عوامالل تاثیرگالذار بالر عالدم     درصد می 1/09  1/30  1/05ریز به ترتیب نی کازرون و های استهبان کارائی هنی در شهرستان

کالارائی هنالی کشالاورزان      (2939سالیدان )  باشالد. مالی  اندازۀ باغ اهشانی انجیر( و)گرده تعداد دهعات بردادن سطح تحصیشت  کارائی 

دهالد کاله   و نتالایج نشالان مالی   محاسبه در استان همدان را با استفاده از رو، مرزی تصادهی هنی عوامل موثر بر عدم کارائی  سیرکار و

تعالداد   مالکیالت زمالین    سالطح تحصالیشت     د و از عوامل تاثیرگذار بر عدم کالارائی باشدرصد می 10 بردارانمتوسط کارائی هنی بهره
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ای باله تعیالین   (  در مطالعه2939دهقانیان و همکاران ) باشد.بردار میشغل اصلی بهره سن و سطح زیرکشت  قطعات  تجربۀ کشاورز 

بهالره گرهتاله و    2913نموناله تصالادهی بالرای سالال      05اطشعات اند. ایشان از زمینی کاران شهرستان بجنورد پرداختهکارایی هنی سیب

انالد. نتالایج تحقیالق ایشالان حالاکی از آن اسالت کاله        همچنین برای تعیین کارایی هنی از رو، حداقل مربعات تصحیح شده بهره گرهته

 .یی هنی زارعالین دارد باشد و سطح زیرکشت اثر مثبت و تحصیشت اثر منفی بر روی کارادرصد می 0/05متوسط کارایی هنی واحدها 

استفاده از رو، مالرزی تصالادهی بالرای     عوامل اثرگذار بر کارائی هنی تولید گندم شهرستان شهرکرد را با  (2930موسوی و خلیلیان )

از عوامالل   درصالد اسالت و   13بالرداران  دهد که متوسط کالارائی هنالی بهالره   نتایج نشان می  اندبررسی کرده 2911-39های زراعی سال

عوامالل    (2935نژاد )باشد. بری های آموزشی و ترویجی و اندازۀ مزارع میهعالیت هشار آبیاری تحت کاربرد ر بر عدم کارائی تاثیرگذا

دهد کاله میالانگین   است و نتایج نشان میکاران در استان ق  را با استفاده از رو، مرزی تصادهی بررسی کردهموثر بر کارائی هنی گندم

سواد زارع  عضویت یا عدم عضویت در تعاونی و شالرکت یالا     کارائیدرصد و از عوامل تاثیرگذار بر عدم 39اران بردکارائی هنی بهره

تخصیصالی و اقتصالادی چغنالدرکاران     کارائی هنی   (2935باشد. شفیعی و همکاران )های آموزشی غیررسمی میعدم شرکت در دوره

دهد کاله میالانگین کالارائی هنالی      اند و نتایج نشان میتولید مرزی تصادهی بررسی کردهشهرستان بردسیر را با استفاده از توابع هزینه و 

از عوامل تاثیرگذار بر عدم کارائی سطح تحصالیشت  تعالداد قطعالات     باشد ودرصد می 50و  03  32تخصیصی و اقتصادی به ترتیب 

ای به تعیین کالارایی  (  در مطالعه2930موسوی و همکاران ) باشد.میزان دسترسی به اعتبارات و تاخیر در زمان اولین آبیاری می زمین 

نموناله   90ریزی ریاضی و اطشعات اند  ایشان برای دستیابی به اهداف تحقیق از رو، برنامههنی سیب زمینی کاران شهرکرد پرداخته

اند. نتالایج  ارایی هنی مزارع بررسی نمودهاند و همچنین اثر استفاده از آبیاری تحت هشار را بر روی کتصادهی از کشاورزان بهره گرهته

درصد و درحالالت اسالتفاده از آبیالاری     1/03تحقیق حاکی از آن است که کارایی مزارع در حالت بدون استفاده از آبیاری تحت هشار 

استان کرمالان را  هضای باز در  ای وکارائی هنی تولید سبزی و صیفی گلخانه  (2930بشرآبادی )مهرابی باشد.درصد می 30تحت هشار 

دهد که میانگین کالارائی هنالی بالرای کشالت     نتایج نشان می محاسبه کرده و 2930 با استفاده از رو، مرزی تصادهی برای سال زراعی

کارایی هنی و مقیاس پنبه کاران استان خراسالان  (  2933صبوحی و مجرد ) باشد.درصد می 10و  30ای و هضای باز به ترتیب گلخانه

محاسبه کرده و نتایج حاکی از آن است که میانگین کارایی هنالی   2931الی  2913های ه از رو، مرزی تصادهی برای سالرا با استفاد

 کاران دارد.داری بر روی کارایی هنی پنبهباشد و آموز، و ترویج کشاورزی اثر مثبت معنیدرصد می 33و  09و مقیاس به ترتیب 
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رابطۀ بین کارائی هنی مبتنی بر میزان محصول  مزرعۀ گندم در استان کرمان  200های با استفاده از داده  (1002) 2بخشوده و تومسون 

داگشس را به کار  –تابع تولید مرزی کا   آنان اند.)شاخص تیمر( و مبتنی بر نهادۀ ورودی )شاخص کوپ( را بررسی کرده خروجی

  (1005) 1کارگیانیس و ساریس .باشدمیدرصد  32و39ص تیمر و کوپ به ترتیب دهد که میانگین شاخاند و نتایج نشان میگرهته

اند. ای به تخمین کارایی هنی و مقیاس تولیدکنندگان تنباکو در یونان با استفاده از رو، پارامتریک مرزی تصادهی پرداختهدر مطالعه

تر است. عشوه بر این  اغلب تولیدکنندگان در رایی مقیاس پاییننتایج ایشان نشان داد که میزان کارایی هنی تولیدکنندگان نسبت به کا

ای به تعیین کارایی هنی مزارع سبزی و صیفی در استان در مطالعه(  1001) 9کنند. بوزوقلو و جیهانیک مقیاس نامطلو  هعالیت می

 15برای  1001-09های سال زراعی و داده اند  ایشان برای دستیابی به اهداف تحقیق از رو، مرزی تصادهیسامسون ترکیه پرداخته

دسترسی به اعتبارات  درصد به دست آمده و تحصیشت  تجربه زارع   31اند. میانگین کارایی هنی مزارع مزرعه تصادهی بهره گرهته

عه و اندازه مزرعه سن  اندازه خانوار  درآمد خارج از مزرمشارکت زنان و دسترسی به اطشعات اثر منفی بر روی عدم کارایی هنی و 

 باشد.زمینی در استان اردبیل میگیری کارائی هنی تولید سیبهدف از این مطالعه اندازه اثر مثبت بر روی عدم کارایی هنی دارد.

های اقتصادی غربی بر های توزیعی اثر تحری گیری از رهیاهت همجمعی خودگرسیونی با وقفهای با بهره( در مطالعه1020) 0آمورا

رسد که اثر منفی بررسی نموده و به این نتیجه می 2333-1021های و نفت و گاز روسیه طی سال های کشاورزیارز، اهزوده بخش

 های نفت و گاز بیشتر از بخش کشاورزی بوده است. های اقتصادی بر بخشتحری 

های اقتصادی غربی بر ای به بررسی تأثیر تحری لهگیری از رو، حداقل مربعات معمولی سه مرح( با بهره1020) 5مرده و علیزادهده

های تحری رسند که پرداخته و به این نتیجه می 2905-2930های تقاضای نیروی کار و سرمایه بخش کشاورزی ایران طی سال

 دهد.داری کاهش میاقتصادی تقاضا برای نیروی کار و سرمایه را در بخش کشاورزی به صورت معنی

های های اعمال شده از سوی غر  بر رشد بخش کشاورزی کشور هنشند طی سالای به بررسی اثر تحری ( در مطالعه1025) 0آنتیش

دار بر رشد بخش کشاورزی این های اقتصادی اثر منفی و معنیدهد که تحری های این مطالعه نشان میپردازد. یاهتهمی 1020-2330

 .کشور داشته است

 مقابله وراهکارهای کشور اقتصادی ومسوولین اقتصاددانان تحقیقات مجموع که ترویجی علمی مقالهدر   (2930همکاران)قربانی و 

و نتیجه دهد قرارمی عشقمندان رادراختیار مفیدوارزشمندی  اطشعات تحری  درشرایط تولیدی محصوالت کیفیت واهزایش باتحری 

 به شود  سازماندهی تعطیشت نشود  حاشیه صرف ها وقت است بهتر دهی   انجام کاری تحری  شرایط در خواهی باگرمی گیرد  

 از الزم حمایت و شود برداشته مجلس و دولت سوی از موانع باید .شود مشخص اقتصادی های اولویت و کنی  عمل ها وعده

 حفظ در ها بانک اثرگذاری .دهد قرار توجه مورد را تولید در کیفیت خصوصی بخش اینکه ضمن :گیرد صورت صادراتی تولید

 بر ه  اقتصادی های نظریه و ها مدل .دارد وجود تولید برای نیز بسیاری های پتانسیل و نیست پوشیده کسی بر تولید و اشتغال

                                                           
1 Bakhshoodeh and Thomson 
2 Karagiannis and Sarris 
3 Bozoglu and Ceyhan 

4 . Amora 

5 . Dahmardeh and Alizadeh 

6 . Antila 
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 تورم  کاهش و ملی درآمد اقتصادی  رشد اشتغال  اهزایش با توان می که است ملی تولید ارتقای گرو در که کنند می تاکید این

 .داد اهزایش را عمومی رهاه سطح

های اقتصادی و وری بخشتوان استدالل نمود که در اغلب مطالعات به تخمین کارآیی و بهرهبندی مطالعات انجام شده میدر جمع 

توجه  وری کل عوامل تولید در بخش کشاورزی موردهای اقتصادی بر بهرهاز جمله بخش کشاورزی پرداخته شده و تأثیر تحری 

وری کل عوامل های اقتصادی بر بهرهواقع نشده است. لذا وجه تمایز این مطالعه نسبت به مطالعات پیشین در نظر گرهتن اثر تحری 

 باشد.تولید در بخش کشاورزی ایران می

 

 هامواد و روش -3

-های اقتصادی بر بهرهشده و در ادامه اثر تحری وری کل عوامل تولید پرداخته گیری بهرههای اندازهدر این بخش ابتدا به رو،    

 شود. وری بخش کشاورزی بررسی می

 - داده رو،  :کرد استفاده رو، دو از توانمی نهایی و متوسط کل  وریبهره صورت به تولید  عوامل وریبهره محاسبه برای

 .تابع تولید رو، ستانده 

 

 

 ستانده - داده روش -3-1

 نظالر  مالورد  تولیالد  عامالل  تغییالرات  بر را ستانده تغییرات تولید  عامل یک نهایی وریبهره محاسبه برای ستانده - داده رو، از    

 ایکننده گمراه نتایج داده  به ستانده نسبت از استفاده با هقط آن درباره قضاوت و کار نیروی وریمحاسبه بهره اما کنند. می تقسی 

 مختل  های بخش بین در کار نیروی وریبهره تعیین برای کار نیروی به نسبت ستانده شاخص از استفاده زیرا دهد می بدست را

 کالار  نیالروی  وری بهالره  مؤیالد  تواند می صورتی در تنها و این باشد تر پایین بعضی برای و باالتر بعضی برای است ممکن صنعتی

 کننالده  گمراه نتایج لذا و ندارد چیزی وجود چنین عمش اما  .شود گرهته نظر در یکسان ها بخش همه برای سرمایه حج  که باشد

 .باشد می

 بالا  را کالار  نیالروی  وریبهالره  سالاده  شالاخص  کاله  ترتیالب  بدین  .شود می استفاده مکمل هایشاخص از مشکل این رهع برای     

 باله  تالری  دقیالق  بطالور  بتوانند تا ( کاربری نمایند) شاخصمی تلفیق تولید عوامل کل وریبهره جمله شاخص از دیگر هایشاخص

 ببرند. صنعتی پی هایبخش زیر در تغییرات چگونگی و علت

 سالنجش  مورد را وریبهره بر مؤثر عوامل سایر خوبی به تواند نمی مقطعی هایداده به اتکاء دلیل به نیز کاربری شاخص معهذا    

 بالا  کاله  تولیالد  تالابع  رو، از کالار  نیروی و سرمایه موجودی با تولید رابطه بین ارتباط بررسی برای این پژوهش در لذا  .دهد قرار

 می باشد  استفاده می گردد. وریبهره یاهته توسعه الگوهای از استفاده

 

 

 تولید تابع روش -3-2
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صالریح   تولیالد  توابالع  بالا  صالنعتی  مختلال   هالای  هعالیت برای متعدد های تخمین انجام و اولیه مطالعه از پس پژوهش  این در     

C.E.S   بالا  تولیالد  رشد نرخ بین رابطۀ بیانگر که صریح غیر تولید توابع همچنین و داگشس - کا  سرانه و تابع داگشس - کا 

 برای آنکه رغ  علی – داگشس – کا  تابع که آمد بدست نتیجه این در نهایت باشد  می کار نیروی و سرمایه موجودی رشد نرخ

 صنعتی هایهعالیت انواع تخمین جهت تابع تریننیست  مناسب دار معنی  %5 سطح در بزرگ و کوچک صنعتی هایهعالیت همه

 شد. استفاده داگشس – کا  لگاریتمی تابع شکل از همبستگی خود ناهمسانی و واریانس مشکل کاهش جهت ضمنًا  .باشد می

 :است زیر صورت به داگشس – کا  تابع عمومی شکل
Q=AKαLβ 

 های ضریب ترتیب به βو   αو  سرمایه کارو نیروی تولید عوامل  Kو  Lوری کل  پارامتر بهره Aتولید   Qکه در رابطه باال  

 .باشد می کار نیروی و سرمایه عوامل به تولید نسبت جزیی کشش

 استفاده  .است شده استفاده تولید ارز، جای به اهزوده ارز، متغیر از اقتصادی های هعالیت و هابخش سطح در عتاب برآورد برای

 صنعتی تولیدات ارز، بر سبب آن از اخص  طور به وریبهره محاسبات در و اع  طور به اقتصادی در محاسبات اهزوده ارز، از

 وقوع امکان اهزوده ارز، رق  در حالیکه در است  پذیر تکرار محصول چند یا یک ارز، تولیدات  ارز، رق  در که دارد مزیت

 مزد  عنوان به تواننمی که را تولید های هزینه از قسمت آن اهزوده  ارز، محاسبه در که آنجا از معهذا .نیست متصور تکرار این

 ملزومات و ... را مصالح  مواد  خرید بابت هایپرداختی یعنی ) ی اینم می تفریق ستانده ها ارز، از کرد  تلقی سود و اجاره بهره 

 تغیییرات از صادق نسبتًا شاهدی را کار واحد هر ازاء به ارز، اهزوده توان می تساهل از ای درجه کنی  ( با می کسر ستانده از

 ارز، در کار نیروی از واحد هر سه  رهته بکار کار نیروی کمیت به اهزوده ارز، تقسی  با که زیرا .آورد شمار به کار وریبهره

 می آید. دست به اهزوده

 یک نتیجه در تولید در اهزایش درصد که است مقیاس کشش کننده بیان تولید  های کشش جمع حاصل داگشس – کا  تابع در

 .کند می بیان را ها تمام داده در اهزایش نسبت

 وجود مقیاس به نسبت ثابت بازدهی باشد  α+β=1اگر  و نزولی باشد  بازده α <1+βاگر   و صعودی باشد  بازده α+β  1<اگر

 خواهد داشت.

 :است زیر صورت به سرمایه و کار نهاده دو برای آن لگاریتمی شکل به داگشس – کا  تولید تابع
  LnQ = LnA+αLnK+βLnL 

 :است تولید عوامل کل وریبهره بیانگر هوق  مبدأ ( مدل از ثابت )عرض جزء لگاریت  آنتی

   A= EXP(LnA)وری کل عوامل بهره

 .باشد می کار نیروی و سرمایه تولید عامل کشش بیانگر ترتیب به β و αضریب 

 .آید می بدست آنها متوسط وریبهره در هوق تولید عوامل کشش ضر  حاصل از کار نیروی و سرمایه نهایی وریبهره

 آید. می بدست کار نیروی و سرمایه تولید عوامل از کدام هر به تولید سطح تقسی  از کار نیروی و سرمایه متوسط وریبهره

  وری بهرهعوامل مؤثر بر  -3-3  
است که برای هر جامعه  هر سازمان  الزمو  های مختل   متفاوت بودهها و نظریهبا توجه به دیدگاه وریبر بهرهعوامل تاثیرگذار  

اما بطور کلی و آنچه که می تواند برای اکثر محیط ها قابل طر  باشد عامل  آن شناسایی شود. بطور اخص تحقیق شده و عوامل

وری تاثیرگذار می باشد. البته باید توجه است که مستقیما روی بهره های اقتصادیو نیز تحری  ری   مردم و سازمانهناو سرمایه 
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محیط سازمانی و ... نیز بستگی دارد. در زیر  مدیریت و  داشت که هرکدام از این عوامل به عوامل دیگر از قبیل هرهنگ  حکومت 

 می شود: عامل داده 0توضیحاتی در مورد این 

تواند ایفا نماید. این سرمایه: سرمایه اگر بطور اثربخش مورد استفاده قرار گیرد نقش مهمی را در رشد و توسعه اقتصادی می      

وری موثر باشد. البته سرمایه به تنهائی برای رشد اقتصادی کاهی نمی باشد. مگر اینکه در کنار رشد اقتصادی می تواند در ارتقاء بهره

ور وقتی امکان دارد که نیروی انسانی ماهر  گذاری بهرهسرمایه (.1020مرده و علیزاده  دهوری نیز مورد نظرباشد )بهرهآن 

سازماندهی مدیریت هناوری و دانش هنی مناسب آن را همراهی کند و سیاست ها و مقررات حکومتی نیز از آن پشتیبانی نماید. اینکه 

گذاری سخت اهزار به توسعه آن کشورها کمک نمی کند شاید بدین دلیل باشد که در آنها سرمایه در اغلب کشورهای در حال توسعه

 وری بطور سیستماتیک بعنوان یک موضوع حیاتی لحاظ نمی گردد.موضوع بهره

اری و جذ  و گذوری می تواند باشد بدین جهت ایجاد زمینه برای سرمایهدر هر صورت سرمایه یک عامل تاثیرگذار در بهره      

نگهداری سرمایه یک ضرورت برای رشد و توسعه اقتصادی است. برای کشورهائی مثل ایران با توجه به مشکل اشتغال به تبع 

ترکیب خاصی سنی جمعیت و تحوالت جامعه در این چند سال اخیر و عدم پاسخگوئی سرمایه های موجود برای حل این 

-های خارجی که میکشور که شاید به صدها میلیارد دالر بالغ شود  همینطور سرمایه های ایرانی خارج ازمشکشت جذ  سرمایه

های جدید را برای کشور منتقل نماید  و محصوالت خود را در بازار جهانی عرضه تواند به حل مشکل اشتغال کمک نماید. هناوری

 ایند.نماید یک امر حیاتی است که همه و همه باید در این امر مجدانه تش، نم

تکنولوژی: تکنولوژی از دو کلمه تکن به معنای رمز و راز مهارتهای صنعتگری و لوژی به معنی دانش سازمان یاهته و هدهمند   

ها  روشها و ابزارها است که برای تولید یک محصول یا ارائه تشکیل شده است. تکنولوژی مجموعه از هرایندهای هیزیکی  تکنیک

بعبارت دیگر تکنولوژی یک مجموعه هدهمند از سخت اهزار ) وسایلی هیزیکی( و  )همان منبع(.  شودیک خدمت بکار گرهته می

اطشعات و دانش هنی(  که در یک محیط یا یک شبکه از منابع عمل می کند. تکنولوژی یک منبع اساسی برای  نرم اهزار ) رو، ها 

ابزار ساخت و تولید را شامل می شود. مثش  نوسازی سیستمهاست. گستر، تکنولوژی برای نوسازی اغلب تغییر روشهای اساسی و

 یا استفاده از ربات ها یا سیست  تولید هرزچابک یا تولید نا .   )FMS(تغییر رو، به سیست  ساخت و تولید انعطاف پذیر 

-های اقتصادی است. با وقوع شوکها و شوکزای اقتصادی همانند تحری وری اثر متغیرهای بروناز دیگر متغیرهای مؤثر بر بهره    

ادی کاهش یاهته و به تبع آن تقاضا برای عوامل میزان تولید و رشد اقتص های اقتصادی انتظار بر این است کهزا و تحری های برون

وری تولید و به ویژه نیروی کار و سرمایه کاهش یابد. با کاهش تقاضای عوامل تولید  بازدهی عوامل تولید کاهش و در نتیجه بهره

  (.1020یابد )آمورا  کل عوامل تولید کاهش می

 نتایج تجربی -4

 داگشس استفاده شده است.   -وری کل عوامل تولید از تابع کا رشد بهرهدر این مطالعه برای برآورد          

 تالابع  پارامترهای. دارد را بودن و غیرتهی غیرمنفی پذیری مشتق پیوستگی  تقعر  یکنواختی  همگنی  ضرورت  خصوصیات تابع این

 از .سازدمی نمایان خوبی به را نهاده مصرف ضرورت تابع خصوصیت این .دهدمی نشان را نهادهها تولید کششهای داگشس  – کا 

 هالر  برای را تولیدی ناحیه یک تنها هرم این .کرد اشاره آن در نهادهها تولید کشش ثابت بودن به توانمی تابع این محدودیتهای جمله

بخالش   اختیالار  در "عمدتا مالکیت کشاورزی بخش در که آنجا از .نیست تولید ازتابع ناحیه سه هر تببین به وقادر دهدمی نشان نهاده

 مبنی داگشس – تبعی کا  هرم بر وارد اشکال لذا نماید  عمل تولید دوم ناحیه در خصوصی بخش رود می انتظار و است خصوصی

 سهولت تابع  نوع این مزایای از .نیست مسئله ساز کشاورزی  بخش در تابع این از استفاده در تولید  دوم ناحیه صرف دادن نشان بر
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 جانشالینی  کشالش  تولیالد   عوامل کارایی مقیاس  به بازده نوع به سادگی که دهدمی اجازه تابع این واقع در. است حاصل نتایج تفسیر

 شود. تعیین آنها تولید کشش و نهادهها بین

 زادهاعظ  (شده است ذکر سنجی اقتصاد تجربی کارهای زمینه در بودن سودمند و سادگی تابع این از استفاده دالیل دیگر از    

داگشس با درنظر گرهتن سه نهاده نیروی کار  موجودی سرمایه و میزان  – کا  تابع عمومی (. شکل221: 2930همکاران   و شورکی

 :است زیر صورت به انرژی مصرهی

(9)                                                                                  EKALY  
 شکل لگاریتمی تابع هوق به صورت زیر است:

(0)                                                LLKLLLALY it1 
-ل تخمین زده مالی سپس جمشت اختشوری عوامل تولید  ابتدا تابع تولید به صورت لگاریتمی برآورد شده و برای تخمین رشد بهره

شود. پس از برآورد جمشت اختشل رشد آن محاسبه میشود. بنابراین                   000 ^YYTFP   

قبل از برآورد تابع تولید الزم است پایایی متغیرهای تحقیق آزمون شود. نتایج آزمون ریشه واحد متغیرها در جدول زیر ارائه شده 

 است:
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 برای بررسی پایایی متغیرهای مدل PPو  ADF(. نتایج آزمون 2جدول )

نتایج                PP آزمون ADF آزمون 

 

 

 

 

مقدار 
بحرانی 

کینون -مک  

 

 

عرض از 
مبدأ و 
 بدون روند

 

مقدار 
بحرانی 

کینون -مک  

  

 

عرض از 
 مبدأ و بدون
 روند 

 

 

 متغیرها

I(1) 35/1-  05/0-  35/1-  00/0-  DLY 

I(1) 35/1-  32/9-  35/1-  31/9-  DLL 

I(1) 35/1-  00/5-  35/1-  01/5-  LK 

I(0) 35/1-  15/9-  35/1-  33/9-  LE 

 های تحقیقمأخذ: یاهته              

لگاریت  ارز، اهزوده بخش کشاورزی  نیروی کار شالاغل در   دهد که متغیرهاینتایج آزمون پایایی متغیرهای مدل نشان می

باشد. از آنجا کاله  پایا بوده در حالیکه لگاریت  مصرف انرژی در سطح پایا میگیری این بخش و موجودی سرمایه با یک مرتبه تفاضل

باشد  لذا الزم است پایایی جمشت اختشل بررسی شود. در صورتی که جمشت خطا در سالطح  ترکیب پایایی متغیرها صفر و یک می

. نتایج آزمون پایایی جمشت خطا در جالدول زیالر   توان از رو، حداقل مربعات معمولی برای تخمین مدل استفاده نمودپایا باشد  می

 ارائه شده است:

 (. نتایج بررسی پایایی جمشت اختشل1جدول )

 ارز، احتمال کینون -مقدار بحرانی مک ADFمقدار آماره 

33/5- 35/1- 000/0 

 های تحقیقمأخذ: یاهته           
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توان از رو، حداقل مربعات معمولی بالرای  پایا بوده و لذا میدهد که جمشت اختشل در سطح نتایج جدول هوق نشان می

وری کل عوامل تولید استفاده نمود. نتایج برآورد تابع تولید بخش کشاورزی به صورت جدول زیالر  تخمین تابع تولید و محاسبه بهره

 است:

به رو، اثرات ثابت (. نتایج برآورد تابع تولید9جدول )  

های توضیحیمتغیر  ارز، احتمال tمقدار آماره  ضریب 
LL 01/0  39/9  000/0  
LK 25/0  09/5  000/0  
LE 21/0  00/25  000/0  

Cons 19/2  00/1  001/0  
DU 15/0-  91/9-  01/0  
 01تعداد مشاهدات: 
 31/0 (=2Rضریب تعیین )

های تحقیقمأخذ: یاهته  

 01/0نسالبت باله نیالروی کالار برابالر بالا        بخش کشاورزی می توان بیان کرد که کشش ارز، اهزوده هوق با توجه به نتایج جدول      

درصالد اهالزایش    01/0در حالدود   بخش کشالاورزی دهد با اهزایش یک درصدی نیروی کار  ارز، اهزوده در درصد بوده که نشان می

 21/0درصالد و   25/0نرژی مصالرهی باله ترتیالب برابالر     یابد. و نیز کشش ارز، اهزوده نسبت به موجودی سرمایه و نیز نسبت به امی

درصد  25/0دهد با اهزایش یک درصدی موجودی سرمایه و نیز انرژی مصرهی  ارز، اهزوده در حدود درصد می باشد که نشان می

-دار مالی لحاظ آمالاری معنالی   بوده و به -15/0های اقتصادی برابر با همچنین ضریب مربوط به متغیر تحری  اهزایش می یابد. 21/0و 

داری بر ارز، اهزوده بخش کشاورزی در دوره زمانی مورد بررسی داشته اسالت.  های اقتصادی اثر معنیباشد. بنابراین اهزایش تحری 

بخالش  درصالد از تغییالرات ارز، اهالزوده     31دهد در حدود بوده که نشان می 31/0در مدل برآورد شده مقدار ضریب تعیین برابر با 

باشالد. باله عبالارت    وابسته به تغییرات متغیرهای توضیحی نیروی کار  موجودی سرمایه و میزان مصرف انرژی در مدل مالی  ورزیکشا

وری کل عوامل تولید بر مبنای اختشف مقدار نرخ رشالد مقالدار   در مرحله بعد  رشد بهرهباشد. ت براز، مدل نسبتاً باال میدیگر قدر

برابالر   2950-2931هالای  وری بخش کشاورزی در سالمیانگین نرخ رشد بهره ده محاسبه شده است.ارز، اهزوده از مقدار برآورد ش

در مرحله بعد وری در بخش کشاورزی منفی بوده است. های مذکور  میانگین رشد بهرهدهد در طول سالبوده که نشان می -93/9با 
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بینالی شالده اسالت.    وری کل عوامل تولید پالیش بعد  مقدار رشد بهره به 2931های اقتصادی برای سال با در نظر گرهتن اثر رهع تحری 

 وری کل عوامل تولید در نمودار زیر نشان داده شده است:بینی رشد بهرهنمودار پیش

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93

GEF ± 2 S.E.

Forecast: GEF

Actual: GE

Forecast sample: 1382S1 1393S2

Adjusted sample: 1383S1 1393S2

Included observations: 22

Root Mean Squared Error 6.452892

Mean Absolute Error      3.199510

Mean Abs. Percent Error 655.5685

Theil Inequality Coefficient  0.765107

     Bias Proportion         0.000000

     Variance Proportion  0.651122

     Covariance Proportion  0.348878

 

کشاورزی مثبت نشالده و   وری کل عوامل تولید بخشهای اقتصادی  نرخ رشد بهرهتحری دهد حتی پس از لغو نمودار هوق نشان می

وری بخالش  بینالی رشالد بهالره   برای پالیش  رسد.درصد می -95/2وری کل عوامل تولید کاسته شده و به مقدار از منفی بودن رشد بهره

 کشاورزی از تخمین مدل خودرگرسیونی استفاده شده است.

 گیری تحقیقبندی و نتیجهجمع -5

وری کل عوامالل تولیالد در بخالش کشالاورزی     ادی و نیز لغو اثر تحری  بر رشد بهرههای اقتصاین مطالعه با هدف بررسی نقش تحری 

های ریشه واحد در خصوص بررسی پایایی متغیرهالای  انجام شده است. برای این منظور ابتدا آزمون 2950-2931های ایران طی سال

باشالد. در بخالش   ر پایایی جمله خطالا در سالطح مالی   تحقیق انجام شد. در ادامه پایایی جمشت اختشل آزمون گردید که نتایج داللت ب

هالای اقتصالادی   داگشس با در نظر گرهتن اثر تحالری   -گیری از رو، حداقل مربعات معمولی به تخمین تابع تولید کا دیگر  با بهره

بالوده اسالت. همچنالین    های اقتصادی بر ارز، اهزوده بخش کشالاورزی  تحری دار پرداخته شد که نتایج بیانگر تأثیر منفی اما غیرمعنی

دار بالر ارز، اهالزوده بخالش    متغیرهای مرسوم تابع تولید همانند نیروی کار  موجودی سرمایه و مصرف انرژی تالأثیر مثبالت و معنالی   
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هالای  وری بخش کشاورزی با در نظالر گالرهتن سالال   همچنین میانگین نرخ رشد بهرهاند. کشاورزی در دوره زمانی مورد بررسی داشته

هالای  در بخش پایانی با در نظر گرهتن اثر لغو تحری درصد بوده است.  -93/9حاسبه گردید که میانگین آن برابر با تحری  اقتصادی م

 Dynamicبینالی پویالا )  با استفاده از معادله خودرگرسیونی و رو، پیش وری کل عوامل تولید بخش کشاورزیاقتصادی  رشد بهره

Forecasting) هالای  باشد. پس از لغو تحالری  وری بوده اما غیرمثبت بودن آن میدهنده بهبود رشد بهرهبینی شده که نتایج نشانپیش

نتالایج باله دسالت آمالده در ایالن مطالعاله در       درصد رسالیده اسالت.    -95/2درصد به  -93/9وری از اقتصادی  میانگیین نرخ رشد بهره

تولید بخش کشاورزی ایران با مبانی نظری موضوع و وری کل عوامل های اقتصادی بر رشد بهرهدار تحری خصوص اثر منفی و معنی

 باشد.( سازگار و همسو می1020مرده و علیزاده )( و نیز ده1020نیز مطالعات تجربی آمورا )

توان استدالل نمود که استفاده از نیروی کار ماهر و متخصص در بخش کشاورزی باله همالراه   توجه به نتایج حاصل از این مطالعه می 

تواند به اهزایش ارز، اهزوده بخش کشالاورزی و در نهایالت رشالد    نه موجودی سرمایه و نیز مصرف انرژی مطلو  میتخصیص بهی

وری کل عوامل تولید در این بخش را بهبود هر چند رشد بهرهها وری کل عوامل تولید منجر شود. همچنین برداشته شدن تحری بهره

تواند ضالمن اهالزایش ارز، اهالزوده  باله ارتقالای      های داخلی میفاده از منابع و ظرهیتبخشیده است  اما توجه به ظرهیت تولید و است

 وری کل عوامل تولید کمک نماید.بهره
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