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  زمینیهای عمده تولیدکننده سیبوری در استانرهبررسی همگرایی به

 
 کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه باهنر کرمان سهیال عامری،

 حسین مهرابی بشرآبادی، استاد بخش اقتصاد کشاورزی دانشگاه باهنر کرمان

 *، دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی *امیر ولی

 amirv_314@yahoo.comپست الکترونیکی:      19943191594تلفن نویسنده مسئول:*

     

  
                    

 

 

 چکیده 

ها و ساختن وری مفهومی است جامع و کلی که افزایش آن به عنوان ضرورتی جهت ارتقای زندگی انسانبهره

 .ت و اقتصاد بوده استترکه هدفی ملی برای همه کشورهای جهان است، همواره مد نظر صاحبنظران سیاساجتماعی مرفه

مورد  1913-1988های زمینی در ساله محصول سیبهای عمده تولیدکنندوری کل استاندر این پژوهش همگرایی بهره

از معیار انحراف معیار  وری کل عوامل تولید،تیل برای محاسبه رشد بهره-بررسی قرار گرفته است. از شاخص تورنکویست

های پانل، برای بررسی رفتار بلندمدت تفاوت بهرههای ریشه واحد در دادهو از انواع  تست مدتبرای بررسی رفتار کوتاه

ها از های مورد بررسی برخی استانهای منتخب استفاده شد. نتایج نشان داد که به طور متوسط در سالوری میان استان

-وری پایینی داشتند. رشد بهرهسیب زمینی رشد بهره ها نیز در تولیداند و برخی استانوری باال برخوردار بودهرشد بهره

وری اند اما در بلندمدت از تفاوت بهرهمدت همگرا نبودههای مورد مطالعه نوسانات زیادی داشته و در کوتاهوری در استان

است این  دهد. از آن جایی که در کوتاه مدت مناطق همگرا نبودند الزمها کاسته شده و همگرایی رخ میمیان استان

تواند به ها میها در استانها را با مدیریت صحیح از بین برد. با بکارگیری مدیریت قریباً مشابه در استفاده از نهادهتفاوت

 مدت مؤثر باشد.ها در کوتاهکاهش شکاف

 یلت-شاخص تورنکویست سیب زمینی، های پانل،وری کل عوامل تولید، همگرایی، دادهبهره های کلیدی:واژه

 

 مقدمه   -1
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ای برخوردار های کشاورزی از اهمیت ویژهدر کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، استفاده مؤثرتر از نهاده

گذاری، مطالعه در زمینه گیری و سیاستبرای رسیدن به این مهم و جهت انتخاب راهبردهای مناسب برای تصمیم است.

 باشد. وری دارای اهمیت میرشد بهره

وری بهترین و مؤثرترین روش دستیابی به رشد اقتصادی است. زیرا بهبود آن باعث به حداکثر زایش بهرهاف 

گسترش  های تولید،همچنین به کاهش هزینه شود.تسهیالت و غیره می رسانیدن استفاده از منابع، نیروی انسانی، زمان،

وری در اقتصاد ایران نیز (. به منظور افزایش بهره1922،زائیخکند)افزایش اشتغال و بهبود معیارهای زندگی کمک می بازار،

زیرا این بخش  های مهم و عمده فعالیت اقتصادی در کشور توجه خاص کرد.باید به بخش کشاورزی به عنوان یکی از بخش

خالص داخلی درصد تولید نا 11تا  3درصد از تولید ناخالص داخلی)بخش کشاورزی در ایران حدود  11در حال حاضر حدود 

اقتصاد را به خود اختصاص می دهد. بر مبنای آخرین آمارهای بانک مرکزی ایران، تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت 

میلیارد ریال است که ارزش افزوده بخش کشاورزی )به عنوان یکی از چهار بخش  1327419برابر با  1949ثابت سال 

میلیارد ریال است. این بدین معنی است که مطابق  194317و خدمات( برابر با  اقتصاد کشور در کنار نفت، صنایع و معادن،

درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را بخش کشاورزی به خود اختصاص داده  11، حدود 1937آخرین آمارها در سال 

در ، (1946شاهمرادی،دهد)تهامی و درصد صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص می 77 درصد از اشتغال، 71 ،)است

جستن از تواند راهنمای مناسبی باشد تا با بهرههای مربوط به آن میوری و محاسبه شاخصاین صورت توجه به معیار بهره

همچنین رشد . (1947آن بتوان راه صحیح استفاده از عوامل تولید را باتوجه به کمبود منابع انتخاب کرد)اکبری و رنجکش،

کنند و آنهایی که وقفه دارند را هایی که به سرعت رشد میداری را در بین استانی تفاوتهای معنیوری در سطح ملبهره

ای در توسعه های مختلف نتیجه نابرابری منطقهوری در استانهای رشد بهرهدهد. از آنجا که تفاوتها در نرخنشان می

ای بویژه در زمینه نابرابری بین مناطق را از مشکالت منطقهای که بتوان از طریق آنها برخی های کشاورزی به گونهفعالیت

ها شناسایی وری استانهای سطوح بهرهمدت تفاوت(. لذا مهم است که حرکات بلند1947کاهش داد، سودمند است)یزدانی،

با توجه به  گردد.گذاری بیشتر در تأسیسات زیربنایی، تحقیقات، توسعه و غیره انجام شود تا اقدامات مؤثر مانند سرمایه

های مختلف مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان به یک رشد وری در میان استانالزم است روند بهبود رشد بهره اهمیت موضوع،

-وری را به مناطق با رشد بهرههای با سطح پایین بهرهها رسید به عبارت بهتر استانیکنواخت در بین همه استان وریبهره

 خت.وری باال نزدیک سا

وری کشورهای های کشاورزی بر شکاف بهره(، در مطالعه خود به بررسی اثرات توزیع سیاست7444)1رکوتوریس

ها، درجه باز های حمایتی به همراه زیرساختعمده تولیدکننده برنج جهان پرداخته است. برای این منظور، اثر این سیاست

وری تولید برنج این کشورها بررسی شد. نتایج نشان داد که د بهرهی انسانی در غالب یک مدل رشبودن اقتصاد و سرمایه

های زیاد در کشورهای توسعه یافته ترکیب شده با مالیات تولیدکنندگان برنج در کشورهای فقیر، که در ها و حمایتیارانه

 .( 7444akotoarisoaRنهایت موجب افزایش شکاف موجود در بین کشورهای فقیر و غنی در تولید برنج شده است )

                                                           

1Rakotoarisoa M.A 
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منطقه بزرگ هند با  15وری کل عوامل تولید کشاورزی را در میان (، همگرایی در بهره7449) 1ماخرجی و کاردوا

های تابلویی مورد بررسی قرار دادند و به های دادهی جدید برای تخمین همگرایی در مدلیافتههای توسعهاستفاده از آزمون

 (, 7449Mukherjee, Kurodaبه صورت انفرادی وجود ندارد اما همه مناطق همگرا هستند)این نتیجه رسیدند که همگرایی 

وری کل عوامل تولید را برای بخش زراعت، دام وکل کشاورزی با (، همگرایی در بهره7444)7مککان و هافمن

دند که همگرایی به صورت انفرادی های پانل مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیاستفاده از انواع تست ایستائی داده

 (.14وجود ندارد اما همه مناطق همگرا هستند)

های تولیدی کار و نیروی وری کل عوامل تولید و رشد نهاده(، به بررسی سهم رشد بهره1944احمدزاده ) و مهرآرا

اند و نشان دادند پرداخته 1951 -1949نفتی طی دوره های عمده اقتصادی و کل اقتصاد غیرسرمایه در رشد تولیدات بخش

وری کل عوامل تولید بخش ها وسهم بهرهبخش سایر از که، تولید بخش خدمات دررشدتولیدات اقتصاد غیرنفت یبیشتر

 .(6باشد)ها میبخش سایر از کشاورزی کمتر

سنجان را برآورد وری نهایی و متوسط عوامل تولید باغداران پسته رف(، بهره1921مهرابی بشرآبادی و موسی نژاد )

 (.2باشد)وری در زارعین متفاوت بوده و برای برخی منفی میاند. بر اساس نتایج حاصله دامنه بهرهکرده

 

 مواد و روشها  -2

کننده محصول های عمده تولیدوری کل کشور و بهره وری استانبرای محاسبه بهره 1923-1944های سال

های زمین، کود، تمزد نیروی کار از سازمان آمار، هزینه تولید، میزان استفاده از نهادهدس زمینی در نظر گرفته شد. دادهسیب

کننده های عمده تولیداستانآوری گردید. در این مطالعه سموم، بذر، آب، نیروی کار و ماشین از وزارت جهاد کشاورزی جمع

 اند.سیب زمینی بر اساس بیشترین سطح زیرکشت انتخاب شده

کوئیست و دیویژیا وجود دارد، در اینجا از شاخص های مختلفی از جمله مالموری روشبه بهرهبرای محاس

شاخص وری هر منطقه استفاده شده است. گیری بهرهتیل که تقریبی از شاخص دیویژیا است برای اندازه-تورنکوئیست

است، به صورت تفاضل میان رشد تولید و ترنکوئیست اولین روش که در ادبیات اقتصادی به باقیمانده سولو معروف شده 

 شود:ها محاسبه میهای رشد نهادهمتوسط موزون نرخ

(1) 

وری گیری بهرهنتایج حاصل از این روش با نتایج حاصل از اندازه

ی کل عوامل تولید به روش دیوژیا یکسان است. چراکه اگر از رابطه شاخص دیوژیا لگاریتم گرفته و نسبت به زمان مشتق کل

 آید. شود، رابطه مذکور به دست میگرفته 

                                                           

1 Anit N.Mukherjee, Yoshimi Kuroda 

2Mccunn,A.and W.Huffman 

bLagrowthQgrowthTFP ttt  .
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-نکته مهمی که در اینجا بایستی به آن توجه کرد این است که آمارهای مربوط به سهم عوامل تولید گسسته می

به صورت پیوسته است. لذا برای رفع این مشکل از شاخص ترنکوئسیت  bو  aباشد )ساالنه(، در حالی که در فرمول باال 

 ود:شاستفاده می

 (7)                           
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 ام از درآمد کل و iسهم ثابت درآمد محصول  ، tمقدار ستاده و نهاده در دوره زمانی و در رابطه باال 

توان به قدرت این شاخص در جذب آثار تیل می-ترنکوئستاز مزایای شاخص  ام از هزینه کل است.jهم سهم هزینه نهاده 

 (.1923ها در جریان تولید اشاره کرد )سالمی و شاهنوشی،ناشی از جانشینی و مکملی نهاده

( قرار داده و با اضافه کردن 144وری کل عوامل سالی را به عنوان سال پایه)برای به دست آوردن مقدار سطح بهره

ها وری کل نهادهها، تغییرات بهرهکنند. برای پردازش دادهدر هر سال، مقدار سطح آن را محاسبه میوری های رشد بهرهنرخ

 تجزیه و تحلیل شده است. های تابلویی)پانل(در قالب داده

 های مختلفوری میان استانتست همگرایی در بهره
ی که ممکن است بین مناطق وجود آیا استان ها برای کم کردن شکاف تکنولوژ"برای پاسخ به این سؤال که 

را نشان می  TFPالگوی ساده ای تدوین شده است که بر مبنای آن همگرائی در رشد "کنند یا خیر؟میداشته باشد،تالش 

 (.11باشد)شود که فرآیند تولید تابع ساده کاب داگالس با بازده ثابت نسبت به مقیاس میدهد. فرض می

(9) lKAY titititi ,,,,
ln)1(lnlnln  

 

تعداد نیروی کار)آمار در  t،Li ذخیره سرمایه، t،Ki زاست. فرآیند تکنولوژی برون t،Ai محصول کشاورزی،t،Yiکه 

سالمی و طبق معادله ) t،Ai کنیم کهها موجود است( است، فرض میسایت جهاد کشاورزی به تفکیک استان

 شود.( محاسبه می1923شاهنوشی،

(5)  
tititiiti ADA ,1,,,

lnlnln 


 


i

سرعت پذیرش تکنولوژی است وش تکنولوژی و پذیر i ،Di,tوری در منطقه نرخ مجانبی رشد بهره ti,
 

می (Anاز میانگین داخلی کشور) iوری در منطقه تابعی است بهره  Di,tباشد.وری هر منطقه خاص میهای بهرهشوک

-وری کل کشور محاسبه میوری هر استان از بهره( نشان داده شده از است. از این رو تفاوت بهره6( و )1باشد که در رابطه )

 ود:ش
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با وقفه  وریبین مناطق تابعی از شکاف بهره وری( می توان نتیجه گرفت که شکاف بهره5(و)6با توجه به فرمول )

 شود:( تبدیل می2به شکل الگو) TFP( به یک الگوی ساده برای مسیر زمانی 5بنابراین مدل ) می باشد.
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(2) 

  

̂ ,ti
 باشد تفاوت >4<1جمله خطا می باشد اگر

های متفاوت رشد خواهند وری در نرخباشد سطوح بهره= 4باشند اما اگر بین سطوح تکنولوژی مناطق ایستا و همگرا می

 (.11و میانگین داخلی واگرا خواهد بود) iبین منطفه TFPکرد و گرایشی به سمت همگرایی ندارند وتفاوت 

در مطالعات اولیه برای تست ریشه  شود.استفاده میهای پانل برای تست همگرایی از روش بررسی ایستایی باداده

های پانل های کوچک برای دادهکردند. لین و لوین روش تست ریشه واحد را نمونهاستفاده می 1واحد از طرح لین و لوین

حالت کلی  این بحث را با وارد کردن عرض ازمبدا در الگو گسترش دادند. برای بررسی هدف 7پیشنهاد نمودند. برنالد و جونز

 (1942فتحی وزیبایی،گیرد)( مد نظر قرار می4معادله )

(4) 
tiititi AA ,1,,

ˆˆln 


 

    


2

,

2
,,0 iidiidو

iti
شود که طبق الگو همچنین فرض می 9باشند.جمله انفرادی خاص می

لین ولوین  0,
,
 tii

E  برای همهiوt 1فرضیه باشد.برقرار می:
0

H  برای همهi ها و در مقابل آن فرضیه

:1آلترناتیو
1

H دن دار بوگیرد. از معنیمورد آزمون قرار میt شود.برای تست همگرایی استفاده میt  را برای کنترل

( وارد کرده و برای شمردن تغییرات روند و اثر انفرادی هر منطقه مدل 4انه در بخش کشاورزی در معادله )های سالیشوک

 شود.های پانل استفاده می( برای تست ریشه واحد داده3)

(3) 

 tii
L

tititititi
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AAA ,010
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شود که در ها توزیع شده است و به درجه وقفه اجازه داده میک استانجمله خطا به طور مستقل در میان تک ت

های ریشه فیشر ترکیب احتمال تست-فیشر و فیلیپس پرون–تعمیم یافته فولردر روش دیکی ها تغییر کند.میان استان

های گیرد و از روشباشند انجام میکه همه مناطق واحد دارای ریشه واحد می واحد به صورت انفرادی برای فرضیه صفر

 شود.لوین، لین و چات، بریتونگ، ایم، پسران وشین برای تایید نتایج استفاده می

 

 

 

 گیری  بندی و نتیجهجمع -9

                                                           

1Levin,A.,Lin, C-F., 

2Bernard,A., Jones,C.I 
3  

      ˆˆˆ
,1,,

ln1ln
titiniti AA 
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های مورد بررسی در تولید های منتخب را در سالوری در بین استاناستان گلستان بیشترین بهره طبق نتایج

سطح زیر کشت رتبه اول را در ایران دارا است)جهاد کشاورزی( و تقریبا یک پنجم استان اردبیل از نظر  .زمینی داردسیب

ها و وجود خاک حاصلخیز تولید زمینی را به دلیل وجود شرایط آب و هوایی مناسب ، کاهش جمعیت آفات و بیماریسیب

 کند.می

نشان داده شده است.  1ی در شکلهای مختلف براها، در سالوری استاننوسانات انحراف معیار محاسبه رشد بهره

رو روند از اینهای مورد بررسی از خط روند زمانی فاصله گرفته و به سمت خط روند نمیها در طی سالانحراف معیار استان

 ها وجود ندارد.مدت میان استانتوان نتیجه گرفت که همگرایی در کوتاهمی

 

 
 تان های عمده تولید کننده سیب زمینیوری در میان اسانحراف معیار رشد بهره -1شکل 

 

های پانل در قالب تابع عملکرد مورد استفاده قرار های عمده کشور ، دادهوری بین استانبرای بررسی شکاف بهره

برآورد شده است که شامل عملکرد محصول، نیروی کار و سرمایه در بین  1944-1923گرفت. این مدل برای دوره زمانی 

 شد.باها میاستان
 آزمون انتخاب بین اثرات ثابت و تصادفی: 

باشد، از های پانل دیتا کدام روش )اثرات ثابت و اثرات تصادفی( مناسب میبرای تشخیص اینکه در برآورد مدل

 ( استفاده شد.1344آزمون هاسمن )

شود. نتایج داخته میها و انتخاب روش مناسب برای برآورد مدل پردر ادامه به بررسی نتایج حاصل از این آزمون

 گزارش شده است.1آزمون در جدول 

 های تشخیصی مدل محصول سیب زمینینتایج آزمون -1جدول
 داریسطح معنی مقدار آماره آماره آزمون

 F 14 4244 چاو

 2X 5261 4243 هاسمن

 .های پژوهشمأخذ: یافته
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های ترکیب شده و فرضیه یک مبنی بر استفاده طبق نتایج این آزمون فرضیه صفر مبتنی بر استفاده از مدل داده

. با توجه به پذیرش مدل اثرات ثابت در آزمون چاو، حال باید آزمون الزم برای انتخاب شود. از مدل اثرات ثابت پذیرفته می

شود. طبق گیرد. برای این امر از آزمون هاسمن استفاده میمدل مناسب بین مدل اثر ثابت و مدل اثرات تصادفی انجام می

نتایج این آزمون، فرضیه صفر مبنی بر استفاده از مدل اثرات تصادفی رد شده و فرضیه یک که عبارت از استفاده از مدل 

گیرد. نتایج دو آزمون حاکی از آن است که مدل اثرات برای برآورد الگو ثابت مناسب اثرات ثابت است مورد پذیرش قرار می

 است.

 

 عملکرد به صورت زیر  برآورد شد. بر اساس نتایج این تابع

(14) Ly=8.315-0.097LL+0.148Lk 
 (  انحراف معیار91/4(   )94/4(   )49/4)

 

L  ،نیروی کارK  ،سرمایهy داری بر تابع عملکرد دارد و تغیر نیروی کار دارای اثر منفی ومعنی د.باشعملکرد می

 داری بر عملکرد دارد.سرمایه اثر مثبت و معنی

زا بود را دهنده  فرآیند تکنولوژی برونتوان ضرائب ثابت توابع تخمین زده شده که نشانجه به نتایج باال میبا تو

وری در متغیر پذیرش تکنولوژی را که همان تفاوت بهره 1توان از این ضرائب با توجه به فرمولبدست آوریم و سپس می

را با استفاده از روش پانل تخمین زده و  5و در آخر تابع شماره باشد بدست آورداز میانگین داخلی کشور می  iمنطقه 

 دهیم.را به دست آورده  و مورد بررسی قرار میضریب 

توان می باشد بنابراین می >4<1زمینی به صورت برای محصول سیب بر طبق نتایج بدست آمده ضریب

 ها وجود ندارد.های استانورینی تفاوت معناداری در بین بهرهباشد. یعها  همگرا میوری در بین استاننتیجه گرفت که بهره

های بدست آمده را به صورت پانل وارد نرم افزار کرده و آزمون برای هر استان داده  TFPپس از بدست آوردن 

 ریشه واحد را بدست آورده که نتایج به صورت زیر گزارش شده است.

های تست همگرائی را با وارد کردن یک وقفه و بدون وقفه و حالت( آماره و احتمال نتایج 7،9،5های )جدول

دهد که تست همگرائی بدون در نظر گرفتن اثر انفرادی و روند زمانی را نشان می 7دهند. نتایج جدول مختلف نشان می

 9کنند. در جدول رد می ها فرضیه صفر)عدم وجود همگرائی( را با یک وقفه و عدم وجود وقفه را با احتمال بسیار باالآماره

ها ها تکرار شده است. در این حالت نیز فرضیه عدم وجود همگرائی میان استانتست با اعمال اثر انفرادی هر یک از استان

-کنند. این حالت نیز به همگرائی بلند مدت تفاوت بهرهها این فرضیه را در سطح بسیار ناچیز رد میشود. سایر روشرد می

نتایج تست ایستائی با در نظر گرفتن اثر انفرادی و روند برای رد فرضیه  5کند. در جدول استان ها اشاره می وری در میان

های متفاوت در انجام تست و ردشدن فرضیه صفر، وجود همگرائی بلند مدت در شود. با در نظر گرفتن حالتصفر تکرار می

 گیرد. ید قرار میها به طور قوی مورد تأیوری میان استانتفاوت بهره

 
  نتایج تست ایستایی 
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 .های پانل بدون در نظر گرفتن اثر انفرادی و روندنتایج تست ایستایی داده-2جدول

 احتمال آماره با یک وقفه             احتمال آماره بدون وقفه               روش  

 4244 -16242 424431 -7295 1لوین،لین و چات

فولرتعمیم دیکی

 7فیشر_هیافت
76297 42992 122223 4244 

 4244 1372411 42154 91213 9فیشر_فیلیپس پرون

 مأخذ:یافته های تحقیق   

 

 های پانل با در نظر گرفتن اثر انفرادینتایج تست ایستایی داده-9جدول

 احتمال آماره با یک وقفه              احتمال آماره بدون وقفه               روش

 4244 -15245 4244 -2275 وچاتلوین،لین 

 4244 -4299 4244 -5222 5ایم، پسران و شین

فولرتعمیم دیکی

 فیشر_یافته
64254 4244 111211 4244 

 4244 163277 4244 149251 فیشر_فیلیپس پرون

 مأخذ:یافته های تحقیق
 

 دهای پانل با در نظر گرفتن اثر انفرادی و روننتایج تست ایستایی داده -4جدول
 احتمال آماره با یک وقفه              احتمال آماره بدون وقفه               روش

 424444 -19213 424444 -4261 لوین،لین و چات

 424444 -5254 424444 -9231 1بریتانگ

 424411 -7236 424442 -7294 ایم، پسران و شین

فولرتعمیم دیکی

 فیشر_یافته
16249 424447 21277 424444 

 424444 157269 424444 143216 فیشر_فیلیپس پرون

مأخذ:یافته های تحقیق   

 

 

                                                           

1Levin, Lin & Chut 

square -Fisher Chi -ADF 2 

square-Fisher Chi -PP  3 

 3Im, Pesaran and Shin W-stat 

 4Breitung t-stat 
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