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 شاورزی ایرانوری نیروی کار در بخش کبررسی عوامل مؤثر بر بهره

 *دانشجوی دکتری اقتصادکشاورزی دانشگاه زابلسمیرا امیرزاده مرادآبادی، 

 ، دانشجوی دکتری اقتصادکشاورزی دانشگاه زابلخدیجه ثمره هاشمی

 استادیار گروه اقتصادکشاورزی دانشگاه زابلسامان ضیایی، 

   samiraamirzadeh@yahoo.comنویسنده ی مسئول مقاله:*

 

 چکیده
 1393-1363سال های طی وری نیروی کار در بخش کشاورزی ایرانبررسی عوامل مؤثر بر بهره هدف مقاله حاضر   

 ازمتغیرهای توضیحی و  وری نیروی کاربهره به منظور بررسی روابط بلند مدت بین .عات در دسترس( استال)آخرین اط

 حاصل نتایج. استفاده شده است (VECM)ی بردار خطای و الگوی تصحیحجوسیلیوس -جوهانسن باشتگیانه  روش

(، سرمایه و خالص صادرات R&Dدار متغیرهای تحقیق و توسعه )مدل بیانگر تأثیر مثبت و معنی بلندمدت تابع تخمین از

رکشت به تعداد نیروی کار و ضریب جینی است، همچنین تأثیر متغیرهای شاخص نسبت سطح زیوری نیروی کار بهرهبر 

های گذاری در بخش کشاورزی و صنایع وابسته و افزایش هزینهمنفی است. از اینرو افزایش سرمایه وری نیروی کاربهره بر

 وری نیروی کار منجر شود.تواند به افزایش بهرههای سنواتی از سوی دولت میتحقیق و توسعه در بودجه

 (VECM) برداری خطای تصحیح الگوی وری نیروی کار، بخش کشاورزی،بهره :های کلیدیواژه

 

 مقدمه-1

که آنجاییازکند.میایفااساسینقشیگذارحالدرورشدرو بهکشورهایاقتصادیهایپایهتحکیمدرکشاورزیبخش

ودارد، ثباتاهمیتدرآمدایجادوفرادااشتغالصنایع،اولیهموادتأمینمردم،غذایینیازهایتأمیننظرازاین بخش

سویاز .]1آیدمیشماربهجامعهاقتصادیرشدواجتماعیثباتکنندهکمکعمدةعواملازکشاورزیبخشرشداستمرار

میزانووریبهره ارتقایبهتوجهشود،میشناختهایرانروستاهایدراصلیشغلعنوان بهکشاورزیاینکهدلیلبهدیگر،

 .]7استبرخوردار باالییاهمیتازملیتوسعهساختنمحققمنظور بهکشاورزیتوسعهدر نهایتوسطحواحددربازده

شود. امروزه عالوه وری یکی از مهمترین عوامل توسعه برای تمام کشورها )توسعه یافته و در حال توسعه( محسوب میبهره

mailto:samiraamirzadeh@yahoo.com
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گیرد و از ل دیگری تحت عنوان سرمایه انسانی در تولید مورد استفاده قرار میبر عوامل تولید )سرمایه و نیروی کار( عام

وری منابع انسانی، به کاهش هزینه تولید هر واحد محصول منجر شده و به بخش اهمیت فراوانی برخوردار است. بهره

نموده و بدون هراس از  کشاورزی این امکان را می دهد که قیمت محصوالت خود را به قیمت بازارهای جهانی نزدیکتر

 ایران، اقتصادی توسعه هایبرنامه . در]9شکست در رقابت قیمتی، به تولید محصوالت و بازاریابی برای آنها اقدام نماید 

وری نیروی های بهرهبررسی عملکرد شاخص است؛ بوده مطرح همواره تاکنون اول توسعه برنامه از انسانی سرمایه به توجه

وری نیروی کار بوده است. بطوریکه دهد که رویکردها به سمت بهبود بهرهس از پیروزی انقالب نشان میکار در ایران پ

وری نیروی کار در بخش نفت و گاز وری نیروی کار حاکی از باال بودن میزان بهرههای بهرهبررسی کمی عملکرد شاخص

 ساله 74 چشم انداز سند در این، بر . عالوه]5ص دارد وری نیروی کار به بخش کشاورزی اختصااست و کمترین میزان بهره

 سرمایه و انسانی منابع سرمایه بر تکیه با فناوری و علم تولید دانش، به اتکا مانند وری،بهره بر مؤثر بر عوامل ، ایران

بهترین روش دستیابی  وریافزایش بهرهدر واقع  .است شده تأکید زیادی جهان با فعال و سازنده تعامل و تولید در اجتماعی

وری کندی در رشد اقتصادی را به همراه خواهد داشت. از سوی دیگر به رشد اقتصادی است و هرگونه کاهش در بهره

شود. در میان دهد که موجب رشد تولید محصوالت میهای اقتصادی را افزایش میوری، کارایی بخشافزایش سطح بهره

ای سعه بخش کشاورزی به عنوان تامین کننده غذای جامعه از اهمیت قابل مالحظههای اقتصادی یک کشور درحال توبخش

وری نیروی تواند به افزایش بهرهوری نیروی کار در بخش کشاورزی میبرخوردار است. بنابراین آگاهی از عوامل موثر بر بهره

 وری نیرویبهره بر مؤثر عواملضر شناسایی کار و نهایتا رشد ارزش افزوده این بخش منجر شود. لذا مساله اصلی تحقیق حا

 )آخرین اطاالعات در دسترس( است. 1393-1363سال های طی در بخش کشاورزی کار

 پیشینه تحقیق

های مختلف اقتصاد صورت گرفته مطالعات متفاوتی در بخش وری نیروی کاردر ارتباط با بررسی عوامل مؤثر بر بهره      

-وری نیروی کار در بخش کشاورزی، مطالعات اندکی صورت گرفته و بیشتر مطالعات به تحلیل بهرهبهرهاست اما در رابطه با 

وری و تولید بخش کشاورزی پرداخته اند. در ذیل به طور مختصر به برخی از این تحقیقات در داخل و خارج از کشور اشاره 

وری نیروی کار ، توزیع درآمد و فقر در مؤثر بر بهره ای به بررسی عوامل( در مطالعه1939بنی اسدی و رمزیاری) شده است.

گذاری در صنایع وری نیروی کار به همراه سرمایهمناطق روستایی ایران پرداختند. نتایج آنها نشان داد که رشد بهره

 با ایالعه( در مط7444) 1رحمانی و خلیلیان. ]1شودروستایی و مخارج عمرانی منجر به کاهش فقر در مناطق روستایی می

 به محاسبه یافته تعمیم متوسط وریبهره رهیافت از گیریبهره و 1919-1942هایسال اقتصادی کالن آمار از استفاده

 این در کار نیروی وریبهره بودن روند ی صعودیدهنده نشان پرداختند. نتایج ایران کشاورزی بخش در کار نیروی وریبهره

                                                           
1 - Khalilian & Rahmani (2008) 
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 کشاورزی بخش در کار نیروی وریبهره بر تجاری آزادسازی تاثیر به بررسی (7443) 1انهمکار و توکلی. ]6باشدمی بخش

 باعث مدت کوتاه و مدت بلند در تعرفه وارداتی نرخ کاهش و صادرات توسعه هایسیاست داد نشان پرداختند. نتایج آنها

 از روش ای با استفادهمطالعه ( در1944) همکاران و مؤمنی .]2اندشده کشاورزی بخش در کار نیروی وری بهره افزایش

 روستایی مناطق در فقر و وریرشد بهره در تعیین کننده عوامل بررسی به ،1946 تا 1964 یدوره در همزمان معادالت

 وریبهره افزایش کشاورزی، بخش در واقعی دستمزدهای که افزایش دهدمی نشان آنها تحقیق نتایج پرداخته اند؛ ایران

 کاهش کنترل و بر مؤثر عوامل از دولت هزینه های افزایش و کشاورزی بخش نفع به ی مبادلهبهبود رابطه انی،انس نیروی

 به همزمان ای با استفاده از معادالت( در مطالعه7449 )7همکاران و تیرتل. ]4روندمی به شمار روستایی مناطق در فقر

 آسیا، در فقر شاخص و جینی ، ضریب(GDP)ناخالص داخلی  یدتول سرانه رشد وری، بهره رشد بر مؤثر عوامل بررسی

-می درآمد توزیع بهبود کار موجب نیروی وریبهره مطالعه افزایش این نتایج اساس اند. برجنوبی پرداخته آمریکای و آفریقا

 اثر بررسی به دتولی مرز امکانات روش بکارگیری و جرجنسون روش از گیریبهره ( با7442) 9پاجوال و جالوی. ]3شود

است. نتایج وی نشان داد که فناوری اطالعات و  پرداخته فنالند در کار نیروی وریبهره رشد بر و ارتباطات اطالعات فناوری

 . ]14دهددرصد افزایش می 1242وری نیروی کار را وری نیروی کار دارد و بهرهداری بر بهرهارتباطات تأثیر مثبت و معنی

های توسعه روستایی در های اقتصادسنجی فضایی برای ارزیابی برنامهاز روش ایدر مقاله( 7415) 5اسمیت و همکاران

گیرند نتیجه می ایشان وری نیروی کار در بخش کشاورزی شده است.ای به بهرهو توجه ویژه اندنمودهده ااتحادیه اروپا استف

ای و های توسعه منطقهرابطه مثبت بین مخارج برنامه ،هریکه با کنترل اثرات فضایی بویژه برای مناطق روستایی و ش

 عوامل. در مجموع بر اساس پیشینه تحقیق، در تمامی مطالعات ]11رودوری نیروی کار کشاورزی از بین میافزایش بهره

در داخل  انسانی ع سرمایهمناب بر تکیه با فناوری و علم تولید دانش، به اتکا مانند اثرات آزاد سازی تجاری، وری،بهره بر مؤثر

  .است شده تأکید زیادی و خارج

 

 هامواد و روش -2

 وریبهره

 فیزیوکراسی )حکومت طرفدار مکتب اقتصاددان و ریاضیدان کنه فرانسوا یوسیله به بار نخستین برای وریبهره واژه    

-می کشاورزی بخش در وریبهره افزایش به وطمن را دولتی هر اقتدار اقتصادی، جدول طرح با برده شد. وی کاربه طبیعت(

                                                           
1 - Tavakkoli and  et.al(2009) 
2 -Thirtle and et.al(2003) 
3 - Pohjola and Jalava (2007) 
4 - Smit and et.al  (2014) 
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 اقتصادی مختلف فعالیت های و ها بخش کارآمدی دهندهنشان مهم هایشاخص از یکی عنوان به وریبهره .]17داند

 به رسیدن در هاآن موفقیت مقدار تعیین و سازمان ها و ها بنگاه عملکرد ارزیابی برای مناسبی معیار و شودمی محسوب

 یک جزئی وریکل. بهره وریجزئی ب(بهره وریالف( بهره :کرد نوع تقسیم دو به توانمی را وری باشد. بهرهمی ودخ اهداف

-به هاینهاده مجموع به ستانده نسبت بیانگر عوامل تولید کل وریبهره و نهاده مقدار به ستانده نسبت از است عبارت نهاده

 باشد.می تولید در رفته کار

 وی کاروری نیربهره

 از بهینه استفاده از است عبارت انسانی نیروی وریبهره .]19است کار نیروی به ستانده نسبت همان نیروی کار وریبهره

 حتی و میانساالن جوانان، از کردن استفاده چگونگی و های مختلف اقتصادیپیشبرد اهداف بخش جهت در انسانی نیروی

 در مستقیم طور سو به یک از بخش اقتصادی هر ارزش با هایسرمایه از یکی وانعن به انسانی نیروی بازنشستگان. عامل

 تولید عوامل سایر هماهنگ کننده و شعورعامل ذی یک به عنوان دیگر سوی از و کندمی شرکت خدمات و کاال تولید

 از انسانی نیروی وریبهره تقاءار بر مؤثر عوامل بررسی بنابراین دارد. سایر عوامل بین در ایویژه جایگاه و شده شناخته

وری نیروی کار در بخش کشاورزی که در این است. در بخش بعد عوامل مؤثر بر بهره برخوردار ایمالحظه اهمیت قابل

 شود.اند، به طور مختصر بیان میتحقیق مورد بررسی قرار گرفته

 عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی کار در بخش کشاورزی

 شمار هانظریه شوند. طبق این می مدل وارد اقتصادی هاینظریه اساس بر مدل اقتصادی یک رهایمتغی معموالً   

خواهد  مواجه مشکل با را برآورد مدل فراوان متغیرهای اما فراوان است، کار کشاورزی نیروی وریبهره بر مؤثر متغیرهای

 شوند. وارد مدل در تأثیرگذار و مهم متغیرهای است در این تحقیق تنها شده سعی کرد. بنابراین،

های اصلی تولید در بخش کشاورزی به سرمایه در کنار منابع انسانی یکی از نهادهموجودی سرمایه در بخش کشاورزی:   

دهد و در نتیجه ای، امکان تولید محصول بیشتری را به نیروی کار میآید. بدیهی است که افزایش تجهیزات سرمایهشمار می

شود. در این مقاله با توجه به الگوی تحقیق در قسمت تصریح مدل از موجودی سرمایه در وری وی میش بهرهباعث افزای

های ای با استفاده از داده( در مطالعه7441) 1بخش کشاورزی به ازای هر واحد نیروی کاراستفاده شده است. ون بیسبروک

 .] 15یابد وری نیروی کار افزایش میی فیزیکی، بهرههاصنعتی در کشور یونان نشان داد که با افزایش سرمایه

 ابداعات به عمدتاً تولید بخش کشاورزی، فرآیند در بیشتر کارایی: R&D7مخارج دولتی در تحقیق و توسعه کشاورزی    

 وریبهره بر موثر عامل عنوان یک به مخارج تحقیق و توسعه و جدید های تکنولوژیحل راه معرفی یعنی فرآیند، این

                                                           
1 - Van Biesebroeck 
2 -Research and Development 
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 توسعه وابسته و تحقیق های تالش به جدید تکنولوژیکی هایحل راه همان یا تولید فرآیند در واقع ابداعات در دارد. بستگی

 ارزیابی وریبهره و تولید رشد بر تاثیرگذاری در راR&D اهمیت  تا شده انجام زیادی تحقیقات اخیر های سال است. در

تأثیر مثبت و معنی داری بر بهره وری نیروی کار دارد  R&Dای نشان داد که مطالعه( در 7449) 1گوتیرز و گوتیرز کند.

11[. 

 وریبهره رشد .دهد افزایش بیشتر کار یعرضه برای را کار نیروی یانگیزه توانددرآمد می ترعادالنه توزیع ضریب جینی:  

 درآمد کشاورز کسب توان اینرو، از و است درآمد شافزای و کشاورزی تولیدی توان معنی افزایش به کشاورزی کار نیروی

 و تیرتل ( و1939ی بنی اسدی و رمزیاری )مطالعه در شود.می درآمد ترمناسب توزیع به منجر خود که یابدمی افزایش

 شده است. تأیید نتیجه ( همین2003همکاران )

شد باعث افزایش کارایی بخش کشاورزی و به اگر میزان صادرات بخش کشاورزی بیشتر باخالص صادرات بخش کشاورزی: 

شود. بطوریکه با اقدام به صادرات محصوالت کشاورزی ناخواسته در میدان رقابت با وری بیشتر منابع انسانی میتبع آن بهره

 تواند از طریق یادگیری به واسطه صادرات به سطح تولید دانش باالتری دست یابد و سطحسایر کشورها وارد شده و می

 وری منابع انسانی تأیید( تأثیر مثبت متغیر صادرات بر بهره2004) 7ی گیرما و همکارانمطالعه وری خود را باال برد. دربهره

 .]16شده است

های کشاورزی بزرگ براساس مبانی نظری، زمینشاخص نسبت سطح زیرکشت به تعداد نیروی کار در بخش کشاورزی: 

-توان به وجود صرفهی کارایی بیشتری در استفاده از منابع تولید هستند. از دالیل آن میهای کوچکتر دارانسبت به زمین

بر  های کالن و ....اشاره نمود. این متغیرگذاریهای نسبت به مقیاس، تنوع در محصوالت، توانایی تأمین مالی برای سرمایه

 نتیجه ( این2003همکاران ) و تیرتل ( و1939رمزیاری ) ی بنی اسدی ومطالعه وری منابع انسانی تأثیر منفی دارد. دربهره

 شده است. تأیید

 تصریح مدل

 و شودمی تعریف زمان در نهاده معین واحد یک از حاصل ستاده صورت به تولید مشخص عامل وریبهره یا جزئی وریبهره

 :گرددمی ارائه زیر صورت به تولید تابع تعریف از استفاده با

 

                                                           
1 - Gutierrez and Gutierrez 
2 - Girma and et.al 
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ام به صورت  jسطح تکنولوژی است. با در نظر گرفتن این تابع تولید، بهره وری عامل تولید tها و بردار نهاده Xدر تابع باال 

 شود:زیر تعریف می

 

ام است که در چارچوب تکنولوژی موجود و در یک مقطع زمانی jهمان تولید متوسط نهاده از دیدگاه اقتصاد تولید،

وری نیروی کار را نشان می دهد. لذا بهره مقدار نیروی کار باشد، در این صورت  ر مثالًخاص حاصل شده است. اگ

باشد. ترین روش، تقسیم ارزش افزوده بر مقدار نهاده نیروی کار میوری جزئی نیروی کار سادهجهت بدست آوردن بهره

داگالس در بخش کشاورزی به صورت زیر باشد )دلیل انتخاب تابع  -کاب ر تابعزا بودن نیروی کار، اگبا فرض برونبنابراین 

کاب داگالس، مناسب بودن فرم تابعی آن و روان بودن روابط درونی متغیرهای آن و مطابقت و سازگاری با شرایط اقتصادی 

بین عوامل تولید از این تابع به توان با استفاده از قضیه اولر برای توزیع تولید است. همچنین به دلیل همگن بودن می

  سادگی استفاده کرد(، داریم:

 

-می Lو نهاده نیروی کار  Kی سرمایه فیزیکیباشد که وابسته به نهادهارزش افزوده بخش کشاورزی می Yدر این تابع  

، تابع بهره وری Lبهباشد. با تقسیم طرفین آوری تولید یا همان بهره وری کل عوامل مینشان دهنده وضعیت فنA باشد. 

  آید:نیروی کار به دست می

 
وری نیروی کار در بخش کشاورزی که وری نیروی کار، فرم کلی مدل بهرهبا توجه به مبانی نظری و عوامل تأثیرگذار بر بهره

 باشد:در این تحقیق استفاده شده است به صورت زیر می

 

 

 

 قبول قابل نتایج نیز کار این علت شده اند؛ وارد مدل در لگاریتمی صورتمتغیرها به  همه متغیرها، کشش بررسی به منظور

 داریمعنی در Fو  هایو آماره متغیرها تک تک داریمعنی نظیر برازش خوبی در خطی مدل به نسبت مدل لگاریتمی

 در الگوی مذکور:. است بوده مدل کل

Pro Logی است که از تقسیم ارزش افزوده بخش کشاورزی بر تعداد نیروی کار در کشاورزوری نیروی کار : لگاریتم بهره

: لگاریتم موجودی سرمایه در بخش کشاورزی به ازای هر واحد نیروی کار که از تقسیم Logkاین بخش بدست آمده است. 

م شاخص : لگاریتLogILموجودی سرمایه بخش کشاورزی بر تعداد نیروی کار در بخش کشاورزی بدست آمده است. 
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نسبت سطح زیر کشت به تعداد نیروی کار در بخش کشاورزی که از تقسیم میزان سطح زیر کشت بخش کشاورزی بر تعداد 

: لگاریتم خالص صادرات  Logexp: لگاریتم ضریب جینی،LogGiniنیروی کار در بخش کشاورزی بدست آمده است. 

 باشد.تحقیق و توسعه کشاورزی میلگاریتم مخارج دولتی در  بخش کشاورزی و 

آوری )آخرین اطالعات در دسترس( به شرح ذیل جمع1969-1939های مربوط به متغیرهای تحقیق طی دوره زمانی داده 

(، میزان خالص صادرات و موجودی سرمایه از 1946اطالعات ارزش افزوده بخش کشاورزی )به قیمت ثابت سال  اند:شده

و ضریب  میزان نیروی کار در بخش کشاورزیهای مربوط به داده المی ایران اخذ شده است.بانک مرکزی جمهوری اس

های مخارج دولت در تحقیق و توسعه بخش کشاورزی از قوانین بودجه سال است.آوری شده از مرکز آمار ایران جمعجینی 

دست آمده است. متغیر مقدار سطح زیر ( ب1939ریزی و راهبردی رئیس جمهور،کل کشور )معاونت برنامه 1939تا  1969

 ( جمع آوری شده است.FAOکشت از سازمان جهانی خواربار وکشاورزی )

 روش تحقیق

 تصحیح الگوی و جوسیلیوس- جوهانسن اساس همگرایی حاضر بر مطالعه در مدل تخمین جهت مورد استفاده روش   

ست که کلیه متغیرهای معرفی شده در مدل از مرتبه است. این روش بدین دلیل انتخاب شده ا (VECM)برداری  خطای

( زیرا در VAR(P)انباشتگی جوهانسون، بردارخودرگرسیونی )انباشته هستند. برای آشنایی بیشتر با الگوی هم I(1یک یا )

 نظر بگیرید:

 

جزء اخالل است. بر اساس قضیه  یس ضرایب و ماتر نشانگر بردار مشتمل بر متغیرهای مورد نظر،  در رابطه فوق، 

توان یک الگوی تصحیح خطای برداری به صورت زیر تعریف ، می(6( مطابق رابطه )VAR(P))گرنجری برای هر الگوی 

 .]12کرد 

 

 فرض با دهند.می نشان را الگو متغیرهای میان به ترتیب پویایی روابط کوتاه مدت و بلندمدت Γو های که در آن ماترس

 تجزیه کرد. (4رابطه ) صورت را به ماتریس تواناست، می rرتبه  دارای اینکه ماتریس 

 



                             
 

1146 

ان متغیرها با بردار همگرایی می و  p×r بلندمدت با ابعاد به مدت کوتاه روابط تعدیل ضرایب ماتریس فوق  رابطه در

 حداکثر و1اثر هایآماره همچنین آورد.می فراهم را و از راستنمایی حداکثر برآوردهای جوهانسن است. الگوی  p×r ابعاد

 آنچه اساس بر .یردگمی قرار استفاده مورد (R) همگرایی روابط تعداد به رسیدن و  ماتریس رتبه تعیین برای 7ویژه مقدار

-به هستند مانا اول مرتبه درتفاضل و نیستند مانا سطح در که زمانی هایسری در توانمی را انباشتگیهم تکنیک شد ذکر

 نماییم. محاسبه مدل را در درونزا متغیرهای بهینه هایوقفه تعداد تا است الزم تکنیک جوهانسن کارگیری به برای برد. کار

 معیارهای آکائیک از استفاده با را آن مرتبه و داده تشکیل را VARمتغیرها الگوی  سطح مقادیر از تفادهاس با منظور بدین

(AIC)شوارتز و (SBC) بردارهای تعداد ویژه، مقدار و حداکثر اثر هایآزمون از استفاده با بعد مرحله نماییم. درمی تعیین 

داده شده  توضیح گیریبندی و نتیجهجمع بخش در مذکور هایآماره تحلیل و تخمین مراحل. گرددمی تعیین انباشتگیهم

 استفاده شده است. Eviews,9در ضمن برای تخمین مدل از نرم افزار  .است

 

 گیریبندی و نتیجهجمع -9 

 بررسی مانایی

ترین یکی از معمول به منظور تخمین الگو ابتدا الزم است مانایی متغیرهای مورد نظر بررسی شود. آزمون ریشه واحد   

فولر  –گیرد. نتایج آزمون دیکیهایی است که برای تشخیص مانایی یک فرآیند سری زمانی مورد استفاده قرار میآزمون

محاسبه  tها، نامانا بوده و مقادیر تعمیم یافته حاکی از آن است که لگاریتم متغیرهای معرفی شده در مدل در سطح داده

کمتر است. لذا فرضیه صفر مبنی بر  %14و  %1، %1کینون در سطح افته از مقادیر بحرانی مکیشده دیکی فولر تعمیم

گیری مرتبه اول آنها پذیریم، از این رو نیاز به تفاضلکنیم و نامانا بودن این متغیرها را میداشتن ریشه واحد را رد نمی

 باشد.می

 

 ته برای متغیرهای مدلنتایج آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یاف :1جدول

 تفاضل مرتبه  اول سطح متغیر

 آماره بحرانی آماره محاسباتی آماره بحرانی آماره محاسباتی

Log(pro) 42174 7231- 1246- 7231- 

                                                           
1 -Trace Test 
2 - Maximum Eigen Value Test 
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Log (IL) 7267- 7231- 9263- 7231- 

Log (k) 1274 7234- 5253- 7234- 

Log (Gini) 7244- 7235- 6264- 7231- 

Log(R&D) 4251- 7235- 9245- 7231- 

Log(exp) 1211- 7235- 62446- 7231- 

 %1های تحقیق   توضیح: مقادیر بحرانی در سطحمأخذ: یافته                  
 

 ی تصحیح خطای برداری نتایج الگوی چند متغیره

بودن متغیرهاست . همانطور  ی تعادلی بین متغیرهای الگو، نخستین گام تعیین مرتبه جمعیدر تحلیل همگرایی و رابطه   

هستند. تعیین طول  I(1دهد کلیه متغیرهای معرفی شده انباشته از مرتبه یک یا )که نتایج آزمون ریشه واحد نشان می

است. به منظور تعیین وقفه مناسب برای « جوهانسن»، اولین گام در روش همگرایی بلندمدت VARوقفه بهینه در الگوی 

( 7براساس معیارهای مذکور که در جدول). ]14( استفاده شده استAICو معیار آکائیک ) LRاز آماره  VARمدل 

 .گرددمی ( انتخاب7گزارش شده است وقفه بهینه )

 

 

 VAR: تعیین طول وقفه بهینه در الگوی ( 2جدول )

 Log L LR AIC HQ وقفه

4 146212 NA 6242- 1232- 

1 742274 741271 15246- 15277- 

7 966229 36254 * 12253- * 16294- * 

 %1در سطح  LR ،AIC ،HQانتخاب طول وقفه بهینه توسط معیارهای  *مأخذ: یافته های تحقیق   توضیح:                                     
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. برای تاس جوسیلیس استفاده شده-انباشتگی جوهانسنتعیین تعداد روابط بلندمدت بین متغیرها از آزمون همبرای        

برای تشخیص تعداد بردارهای همگرایی استفاده شد. در آزمون حداکثر مقدار  این امر، از دو آزمون حداکثر مقدار ویژه و اثر

وجود یک یا کمتر از یک »و « فرضیه صفر عدم وجود رابطه همجمعی در مقابل وجود یک رابطه همجمعی»ویژه به ترتیب 

فرضیه عدم وجود رابطه همجمعی »شود. آزمون اثر نیز به ترتیب آزمون می« مجمعیرابطه همجمعی در مقابل دو رابطه ه

وجود یک یا کمتر از یک رابطه همجمعی در مقابل وجود دو یا »و « در مقابل وجود یک یا بیشتر از یک رابطه همجمعی

درصد  1ا از مقادیر بحرانی در سطح های آزمون مربوط به این متغیرهشود. اگر آمارهآزمون می« بیشتر از دو رابطه همجمعی

ها در آید. نتایج این آزمونشود و بر این اساس تعداد بردارهای همجمعی بدست میبیشتر باشد، فرضیه مقابل پذیرفته می

 ( درج شده است.9جدول )

 

 

 

  نتایج آزمون همگرایی  (:9جدول )

 آماره آزمون اثر 1Hفرض  0Hفرض 
مقدار بحرانی 

1% 

ثر آماره حداک

 مقدار ویژه

مقدار بحرانی 

1% 

R=4* R>4 119273 31221 62269 54242 

R=1 R>1 63241 41266 99242 96242 

R=7 R>7 59214 52241 77254 72214 

R=9 R>9 71243 73223 11245 71219 

R=5 R>5 6241 11253 6245 15271 

R=1 R>1 42444 9245 42444 9245 

 توضیح:  های تحقیقمأخذ: یافته        

 رد فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود بردار همجمعی در سطح معناداری  * 
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ها، تنها یک بردار همگرایی بلندمدت وجود دارد. نتایج حاصل دهد که براساس مقدار این آمارهنتایج جدول باال نشان می    

 .( آورده شده است5از بردار هم انباشتگی بین متغیرها که حاصل آزمون جوهانسون است در جدول )

 بردار هم انباشتگی بین متغیرها حاصل از آزمون جوهانسن(: 4جدول)

 متغیر ضریب خطای استاندارد tآماره 

- - 12444444 Log(pro) 

- - 19223 C 

1275 42732 1216 Log (k) 

7261- 12443 7265- Log (Gini) 

6245 42494 4276 Log(R&D) 

1231 42452 4243 Log(exp) 

7214- 42144 4293- Log (IL) 

 های تحقیقمأخذ: یافته                          

باشد که نشان از توضیح دهندگی نسبتاً خوب الگوی مورد برآورد دارد. همچنین می 4264، برابر  2Rمقدار ضریب تعیین 

مطالعات انجام شده در داخل و خارج کشور  مدل در بسیاری از موارد تاییدکننده نتایج بلندمدت تابع تخمین از حاصل نتایج

دار متغیرها، موجودی سرمایه در بخش کشاورزی، مطابق انتظار، دارای تأثیر مثبت و معنی سایر بودن ثابت فرض با باشد.می

یابد. یدرصد افزایش م 1216وری نیروی کار وری نیروی کار است. به طوریکه اگر سرمایه یک درصد افزایش یابد بهرهبر بهره

یابد. ون وری نیروی کار افزایش میشود و در نتیجه بهرهامکان تولید محصول بیشتری فراهم می زیرا با افزایش سرمایه

-وری نیروی کار افزایش میهای فیزیکی، بهرهی خود نشان داد که با افزایش سرمایهدر مطالعه ( نیز7441باسبروک )

 که است منفی درصد معنی دار شده است، اما عالمت آن 31نظر آماری با اطمینان نیز از  متغیر جینی . ضریب]13یابد

درصد افزایش  7265وری نیروی کار دهد با کاهش یک درصدی ضریب جینی )بهبود در وضعیت توزیع درآمد( بهرهمی نشان

درآمد انگیزه نیروی کار برای عرضه ی غیرمستقیم، مطابق انتظار است. در واقع با توزیع عادالنه تر یابد که این رابطهمی

( 7449همکاران ) و تیرتل ( و1939یابد. در مطالعه بنی اسدی و رمزیاری )وری وی افزایش میبیشتر کار و در نتیجه بهره

وری نیروی داری بر بهره( دارای تأثیر مثبت و معنیR&Dشده است. متغیر شاخص تحقیق و توسعه ) تأیید نتیجه نیز این

یک درصد  R&Dشود. بطوریکه اگر وری نیروی کار میت، یعنی افزایش مخارج تحقیق و توسعه باعث افزایش بهرهکار اس
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تحقیق و توسعه منجر به  مخارج یابد. زیرا افزایشدرصد افزایش می 4276وری نیروی کار بخش کشاورزی افزایش یابد بهره

ای نوین در تولید محصوالت کشاورزی و در نتیجه افزایش تولید ههای جدید در کشاورزی و بکارگیری روشایجاد فناوری

وری نیروی کار را بر بهره R&Dدار ی خود تأثیر مثبت و معنینیز در مطالعه (7449گردد. گیوتیرت )متوسط هر فرد می

یب این متغیر ضر است. شده دارمعنی منفی عالمت با همچنین شاخص نسبت سطح زیرکشت به تعداد نیروی کار نشان داد.

در واقع با  شد، وری نیروی کار خواهددرصد افزایش در بهره 4293 به منجر نسبت این در کاهش درصد دهد یکنشان می

 بیش زمین به نسبت کار نیروی دهد نهادهیابد، که نشان میوری آن افزایش میکاهش نیروی کار یا خروج نیروی کار بهره

 ( نیز در مطالعات خود به این7449همکاران ) و تیرتل ( و1939نی اسدی و رمزیاری )ب .شودمی استفاده بهینه حد از

درصد از نظر آماری  34اند. نهایتا ضریب متغیر خالص صادرات بخش کشاورزی نیز مثبت است و با اطمینان رسیده نتیجه

-ی در خالص صادرات کشاورزی، بهرهباشد به این معنی که با افزایش یک درصدمی 4243دار است. مقدار این ضریب معنی

یابد. همانگونه که در قسمت قبل بیان شد، افزایش میزان صادرات بخش کشاورزی درصد افزایش می 4243وری نیروی کار 

شود. بطوریکه با اقدام به صادرات محصوالت کشاورزی، کشاورزان ناخواسته در باعث افزایش کارایی بخش کشاورزی می

توانند از طریق یادگیری به واسطه صادرات به سطح دانش باالتری دست یابند و ایر کشورها وارد شده و میمیدان رقابت با س

وری منابع ( نیز تأثیر مثبت متغیر صادرات بر بهره7445ی گیرما و همکاران )مطالعه وری خود را افزایش دهند. دربهره

تغیرهای تحقیق و توسعه، سرمایه و خالص صادرات تأثیر مثبت و دهد مشده است. بطور کلی نتایج نشان می انسانی تأیید

وری نیروی کار دارند، همچنین تأثیر متغیرهای شاخص نسبت سطح زیرکشت به تعداد نیروی کار و داری بر بهرهمعنی

ورزی وری نیروی کار در بخش کشااز اینرو به منظور افزایش بهره وری نیروی کار منفی است.ضریب جینی بر بهره

 گردد: راهکارهای زیر ارائه می

گذاری مستقیم گذاری در بخش کشاورزی و صنایع وابسته، ایجاد فضای مساعد برای سرمایهافزایش سرمایه و سرمایه-

 های دانش بنیان در بخش کشاورزی خارجی، گسترش شرکت

های سنواتی از سوی دولت و همچنین توجه بیشتر به تخصیص منابع و افزایش هزینه های تحقیق و توسعه در بودجه-

 کاهش شکاف طبقاتی و بهبود توزیع درآمد 

 هافراهم نمودن زمینه مناسب جهت افزایش صادرات محصوالت کشاورزی و بهبود کیفیت آن-

-وری نیروی کار منجر شود. همچنین بر اساس نتایج، خروج بخشی از نیروی کار از کشاورزی میتواند به افزایش بهرهمی

وری نیروی کار گردد، برای ایجاد چنین شرایطی الزم است تا زمینه و بستر فعالیت این گروه از تواند موجب افزایش بهره

 بندی فراهم آید.افراد در صنایع تبدیلی، فرآوری و بسته

 مراجع -4
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