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تحلیل روند و ماهیت تغییر تکنولوژی تولید چغندرقند در ایران
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سیده شادی حسینی ،1قادر دشتی
 .1دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکدة کشاورزی ،دانشگاه تبریز
 .2دانشیار دانشکدة کشاورزی ،دانشگاه تبریز
(تاریخ دریافت -11/00/03 :تاریخ تصویب)12/02/07 :
چکیده
در این مطالعه ،روند و ماهیت تغییر تکنولوژی در تولید چغندرقند ایران با استفاده از رهیافت تئوری
دوگان هزینه مطالعه شد .این رهیافت در برآورد ساختار تقاضای عوامل با وجود تغییرات قیمت نهادهها و
وضعیت تکنولوژی مفید شناخته شده است .پس از تخمین ،از میان فرمهای مختلف توابع انعطافپذیر ،با
گزینش و برازش تابع هزینۀ ترانسلوگ به همراه سیستم معادالت سهم هزینه با استفاده از دادههای دورة
زمانی سالهای  1311-1331به روش سیستم معادالت به ظاهر نامرتبط ) (SUREمحاسبات الزم انجام
گرفت .درصد تغییر تکنولوژی در دورة مورد مطالعه  -1/30درصد بوده است؛ یعنی با گذشت زمان هزینۀ
واحدهای تولیدی کاهش یافته است .عالوه بر این تغییر تکنولوژی در جهت استفادة بیشتر از ماشینآالت
و استفادة کمتر از زمین ،نیروی کار و کود شیمیایی بوده است.
واژههای کلیدی :ایران ،تابع هزینۀ ترانسلوگ ،تغییر تکنولوژی ،سیستم معادالت بهظاهر نامرتبط،
چغندرقند
مقدمه
با توجه به افزايش جمعیت کشور و نیاز روزافزون به شکر،
چغندرقند به عنوان محصولی صنعتی و استراتژيک در میان
گیاهان زراعی از جايگاه ويژهای برخوردار است .در سال
 ،1660میزان واردات شکر در کشور حدود  111هزار تن
بوده که در سال  1611به حدود  177هزار تن افزايش يافته
است .افزايش  790درصدی واردات اين کاال توجه ويژة
برنامهريزان و محققان را در زمینۀ افزايش تولید چغندرقند
به منظور کاهش واردات مورد تأکید قرار میدهد
).(Abdollahiyan Nooghabi, 2009
هرچند که چغندرقند با داشتن بالغ بر  36هزار هکتار
سطح زير کشت يکی از محصوالت مهم کشاورزی کشور
محسوب میشود ،لیکن عملکرد پايین اين محصول حکايت
از شرايط نامطلوب و تکنولوژی نامناسب حاکم بر تولید آن
دارد که اين امر باعث تحمیل هزينههای بیشتری بر فرايند
* نويسندة مسئول:

تولید میشود .با اينکه روند عملکرد اين محصول در
دهههای اخیر سیر صعودی داشته و از میزان  26/6تن در
سال  67به  66/9تن در سال  17رسیده است ،هنوز با
عملکرد جهانی ( 36تن) فاصلۀ زيادی دارد ).(Fao, 2011
نظر به وجود مسائل و نارسايیهای متعدد در عرصۀ
تولید چغندرقند و عملکرد پايین اين محصول ،يافتن
راههايی برای بهرهمندی از امکانات در دسترس برای نیل به
ستادة بیشتر و راههای افزايش بهرهوری بیش از پیش مورد
توجه قرار گرفته است ) .(Seyedan, 2005در اين بین،
تغییرات تکنولوژی يکی از منابع رشد بهرهوری به شمار
میرود ) .(Salami, 1997معموالً ،افزايش تولید محصوالت
کشاورزی از طريق توسعۀ عوامل تولید و تغییرات عمدة
تکنولوژی صورت میگیرد .از آنجا که توسعۀ عوامل تولید
همواره با محدوديتهايی مواجه بوده است ،در شرايط کنونی
تغییر تکنولوژی بهترين و عملیترين روش به منظور افزايش
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تولید است؛ بدين ترتیب افزايش تولید اين محصول ضمن
جلوگیری از مهاجرت روستايیان باعث افزايش درآمد سرانه
نیز میشود ) .(Seyedan, 2005تکنولوژی را میتوان
بهکارگیری دانشهای نوين در پروسۀ تولید تعريف کرد
) .(Chambers, 1998تغییر تکنولوژی با بهبود بهرهوری
نهادهها میتواند قدرت رقابتپذيری بخش کشاورزی را
افزايش دهد ) .(Clark and Youngblood, 1992برای
اينکه تکنولوژی جديد بتواند به شکل ابزاری تأثیرگذار در
توسعۀ کشاورزی درآيد بايد با تغییرات شرايط عرضۀ نهادهها
و تقاضا برای تولیدات در اقتصاد سازگار باشد .طبق نظر
هیکس ،تغییر تکنولوژی واکنشی به تغییرات قیمت بازار
است .تکنولوژی میتواند چنان توسعه پیدا کند که امکان
جانشینی عوامل تقريباً فراوان (و ارزان) را به جای عوامل
تقريباًًَ کمیاب (و گران) در اقتصاد فراهم سازد )Koopahi,
.(1999
با توجه به اهمیت استفاده از ايدههای نوين و
تکنولوژیهای پیشرفته در فرايند توسعۀ اقتصادی ،مطالعات
متعددی در زمینۀ تغییر تکنولوژی صورت گرفته است .در
اين بین ،تحقیقات صورتگرفته در خارج از کشور بسیار
گستردهتر از مطالعات انجامشده در داخل کشور هستند.
 (1984) Hoque and Adelajaدر مطالعهای تغییرات
ساختاری و تکنولوژی را در صنعت شیر اياالت متحدة
آمريکا با برآورد تابع هزينۀ ترانسلوگ ،با استفاده از دادههای
ترکیبی برای دورة زمانی  1911-1967بررسی کردند .بر
اساس يافتههای تحقیق در دورة مورد مطالعه درصد
پیشرفت تکنولوژی از  4درصد در سال  1967به  1درصد در
سال  1911رسیده است که اين پیشرفت کاراندوز و انرژیبر
بوده است (1992) Clark and Youngblood .برای
برآورد اريب تغییرات تکنولوژی کشاورزی بخش مرکزی
کانادا از روش دوگان هزينه و رهیافت سری زمانی بهره
بردند .نتايج حاکی از وجود تغییر تکنولوژی خنثی در
سالهای  1913-1963است (2000) Rasmussen .تغییر
تکنولوژی و اقتصاد مقیاس را در کشاورزی دانمارک مطالعه
کرده است .با داشتن آمار و اطالعات سالهای 1993-1976
تابع هزينۀ ترانسلوگ چندمحصولی به همراه چهار معادلۀ
سهم هزينه به روش رگرسیونهای بهظاهر نامرتبط تکراری
برآورد شد .نتايج تحقیق بیانگر وجود بازده نسبت به مقیاس
صعودی در بخش زراعت و دامپروری و نبود صرفههای ناشی
از مقیاس در پرورش خوک اين کشور است؛ همچنین درصد

تغییر تکنولوژی ساالنه برای بخشهای زراعت ،دامپروری و
پرورش خوک بهترتیب 1 ،4و  2/2درصد بوده استDatta .
 (2005) and Christoffersenدر بررسی منابع کاهش
هزينه در صنايع نساجی آمريکا ،با بهکارگیری چهارچوب
هزينۀ دوگان برای دورة زمانی  2001-1936دريافتند که
میزان تغییر تکنولوژی در محدودة زمانی مورد نظر 2/4
درصد بوده است؛ ضمن اينکه تغییر تکنولوژی کاراندوز و
سرمايهبر تشخیص داده شده استLachaal et al. .
) (2005با برآورد تابع هزينه ترانسلوگ به بررسی جانشینی
عوامل تولید و تغییر تکنولوژی در بخش کشاورزی تونس
پرداختند .يافتههای آنها نشان داد که میزان تغییر
تکنولوژی ساالنه  6/1درصد بوده است که اين تکنولوژی
کاراندوز و بهرهگیرنده از نهادههای واسطه بوده است.
 (2006) Yigezu et al.در پژوهشی ساختار تولید،
تغییرات تکنولوژی و اقتصاد مقیاس را برای صنايع چوببری
کانادا با استفاده از تابع هزينۀ ترانسلوگ در دورة زمانی
 1993-1963مورد بررسی قرار دادند .يافتههای پژوهش
بیانگر آن بود که میزان تغییر تکنولوژی  1/2درصد بوده
است (2009) Helvoigt and Adams .با کاربرد مدل
تولید مرزی به مطالعۀ رشد بهرهوری ،تغییر تکنولوژيکی و
تغییر کارايی در صنعت چوب شمال غرب آمريکا در
سالهای  2002-1961پرداختند .بر اساس يافتههای
تحقیق رشد بهرهوری در اين سی سال شايان توجه بوده و
تغییر تکنولوژيکی بیشترين تأثیر را در اين رشد داشته است.
 (2006) Dashti and Koopahiروند تغییر تکنولوژی در
گاوداریهای صنعتی ايران را با استفاده از دادههای پانل و به
کمک رهیافت تئوری دوگان هزينه ارزيابی کردند .يافتههای
آنان نشان میدهد که میزان تغییر تکنولوژی در سالهای
 1/67 ،1679-1669درصد بوده است که اين تغییر
تکنولوژی در جهت استفادة بیشتر از خوراک دام و کاهش
مصرف نیروی کار و انرژی بوده استYavari and Dashti .
) (2009روند و اريب تغییر تکنولوژی در صنعت سیمان
ايران را با استفاده از رهیافت تابع هزينۀ دوگان مورد بررسی
قرار دادند .مطابق يافتههای تحقیق میزان تغییر تکنولوژی
در دورة مورد مطالعه  1/12درصد بوده است؛ يعنی با
گذشت زمان میزان تغییر هزينۀ واحدهای تولیدی کاهش
يافته است .عالوه بر اين تغییر تکنولوژی در جهت استفادة
بیشتر از انرژی و استفادة کمتر از عوامل نیروی کار ،سرمايه
و مواد بوده است(2010) Shahabinejad and Akbari .
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تغییرات بهرهوری در کشاورزی هشت کشور در حال توسعه
را برای سالهای  2007-1996بررسی کردند .نتايج نشان
داد دلیل عمدة رشد بهرهوری در دورة زمانی مورد نظر تغییر
تکنولوژيکی بوده است.
در مورد گرايش فزاينده به اين قبیل تحقیقات به دو
مورد اصلی زير میتوان اشاره کرد :نخست ،در کشورهای
پیشرفته افزايش مقدار عرضۀ محصوالت کشاورزی نسبت به
تقاضای اين محصوالت به کاهش قیمتها و درآمدهای
بخش کشاورزی و بروز مسائل نامطلوب در اين بخش منجر
شده است .اين امر موجب شد که توجه اقتصاددانان
کشاورزی به علل اين رشد معطوف شود که تغییرات
تکنولوژی يکی از علل و در واقع علت اصلی آن بود .دوم،
کشورها با مشکالتی همچون کمبود مواد غذايی و سوء
تغذيۀ گسترده روبهرو بودند ،در نتیجه تغییر تکنولوژی ،که
موتور اصلی رشد بهرهوری به شمار میرفت ،مورد توجه
اقتصاددانان قرار گرفت ).(Koopahi, 1999
در ايران نیز تغییر تکنولوژی در تولید چغندرقند يکی از
منابع اصلی رشد بهرهوری محسوب میشود .در اين میان،
شناخت تکنولوژی حاکم بر تولید اين محصول ،جهت و
میزان رشد آن برای کمک به اصالح و تقويت وضعیت تولید
محصول چغندرقند و ارائۀ تحلیلهای مبتنی بر تئوریهای
اقتصادی شايان توجه و قابل تأمل به نظر میرسد .در همین
راستا ،هدف اصلی تحقیق حاضر نیز کنکاش دربارة ابعاد
مختلف تغییر تکنولوژی در تولید محصول چغندرقند ايران
است.
مواد و روشها
ارتباط بین ستاده و نهادهها در فرايند تولید را تکنولوژی
تولید میگويند که میتوان اين تکنولوژی را با تابع تولید
نشان داد ) .(Chambers, 1988ساختار تولید و تغییر
تکنولوژی در تولید محصول چغندرقند میتواند با
بهکارگیری تابع تولید يا تابع هزينۀ دوگان بررسی شود.
برآورد مستقیم تابع تولید زمانی مناسبتر است که مقدار
محصول به شکل درونزا مشخص شود ،در حالی که برای
مقدار برونزای تولید تابع هزينه ترجیح داده میشود )Kant
 . (and Nautiyal, 1997تئوری دوگان اين امکان را فراهم
میسازد که تمامی اطالعات مربوط به مقیاس و تقاضای
نهادهها بهسهولت قابل محاسبه باشند ).(Sharafat, 1996
بر اين اساس که برای شناخت تکنولوژی حاکم بر تولید
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چغندرقند ماهیت و میزان رشد آن از تابع هزينه بهره گرفته
میشود .شکل عمومی تابع هزينه با درنظرگرفتن متغیر روند
زمان ) (Tعبارت است از:
) C  c( P1, P2 ,..., Pn , Q, T
()1
که در آن  Cهزينۀ کل تولید Pi ،قیمت هر واحد نهادة iام
به کار گرفته شده در فرايند تولید Q ،مقدار محصول تولید
شده و  Tمتغیر روند زمانی (نمادی از تکنولوژی)
است ) .(Datta and Christoffersen, 2005بدين ترتیب
معادالت سهم هزينهای نهادهها با مشتقگیری از تابع هزينه
نسبت به قیمت نهادهها و استفاده از اصل شفارد به صورت
رابطۀ  2به دست میآيد:

C
LnC
(C  C . Pi  Pi . X i )2
Si 

LnPi Pi
Pi C
C
Pi
در رابطۀ  Si ،2سهم هزينهای نهادة iام است .در تابع
هزينۀ برآوردشده بايد مقدار تمامی سهمهای هزينهای مثبت
و مجموع آنها برابر با يک باشد ).(Habteyonas, 2004
)  ( Tبه اعتقاد Datta, A. & Christoffersen
( )2004با داشتن تابع هزينه ،که در آن  Tنمادی از
تکنولوژی است ،تغییر تکنولوژی برابر میزان رشد هزينۀ کل
نسبت به زمان است ،در حالی که مقدار ستاده و قیمت ساير
نهادهها ثابت باشد:
LnC
T  
()6
T
رابطۀ فوق نشانگر تغییر تکنولوژی است و نتیجۀ آن از
سه جزء تشکیل شده است ) :(Tadesse, 2005الف) تغییر
تکنولوژی خالص (PTC) 1که میزان کاهش در هزينههای
کل را در زمانی نشان می دهد که مقیاس تولید و سهم
هزينهای هريک از نهادهها ثابت است .ب) تغییر تکنولوژی
ناشی از افزايش مقیاس (SATC) 2که میزان کاهش در
هزينۀ کل بر اثر تغییرات تکنولوژی بوده و توأم با تغییر در
6
مقدار ستاده است .ج) تغییر تکنولوژی غیر خنثی يا اريب
) (IBTCکه میزان کاهش در هزينۀ کل به سبب کاهش در
قیمت نهاده توأم با تغییرات تکنولوژی است.
در صورت وجود پیشرفت فنی ،اريب نهادهای با استفاده
1. Pure Technological Change.
2. Scale Augmenting Technological Change.
3. Inpute Biased Technological Change
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به استناد کاربرد وسیع توابع انعطافپذير ترانسلوگ،
درجۀ دوم تعمیميافته و لئونتیف تعمیميافته در مطالعات
داخلی و خارجی ،در مطالعۀ حاضر نیز تابع هزينۀ مناسب با
توجه به معیارهای گزينش تابع برتر از میان اين سه تابع
انتخاب میشود .شکل کلی توابع مورد نظر متناسب با هدف
مطالعۀ حاضر به قرار زير است:
الف) تابع هزينۀ ترانسلوگ :رابطۀ رياضی تابع هزينۀ
ترانسلوگ را اولینبار  (1973) Christensen et al.مطرح کرد:

از رابطۀ  3به دست میآيد ):(Yigezu et al., 2006
 Si 
LnSi 
Si  1 Si
IBi 

(  S .( T ) )4
T

T
i




اگر  IBi > 0باشد ،تکنولوژی موجب بهکارگیری بیشتر

نهادة  iمیشود؛ به عبارت ديگر ،تغییر تکنولوژی بهکاربرندة
نهادة  iتلقی میشود و اگر  IBi <0باشد ،موجب
بهکارگیری کمتر از نهادة  iو تغییر تکنولوژی ذخیرهکنندة
نهادة  iمیشود.

LnC  0   i 1 i ( LnPi )  (1 / 2). i 1  i 1  ij ( LnPi )( LnPj )   q .LnQ  (1 / 2). qq .( LnQ)2 
n

()3

n

n

)  i1  qi ( LnQ).( LnPi )  t .T  (1 / 2).tt .T 2   i1 ti .( LnPi ).T   qt .( LnQ)(T
n

n

مقدار محصول و  Tروند زمانی (نمادی از تکنولوژی) است.
 Lnنماد لگاريتم طبیعی است .برای اينکه تابع تولید
خوشرفتار باشد ،بايد تابع هزينۀ همگن از درجۀ يک در
سطح ثابت تولید باشد .در اين حالت ،افزايش متناسب در
قیمت همۀ نهادهها موجب افزايش متناسبی در میزان هزينه
میشود؛ بدين ترتیب محدوديتهای زير بايد در بین
پارامترها در تابع هزينۀ ترانسلوگ برقرار باشد:

i

0

()6

i

0

ij

       
ij

j

ij

i

i

j

ب) تابع هزينۀ درجۀ دوم تعمیميافته :تابع هزينۀ درجه
دوم تعمیميافته يکی ديگر از انواع توابع انعطافپذير است که
 (1978) Lauآن را معرفی کرد:

C  0   i 1 i .Pi  (1 / 2) i 1  j 1 ij .Pi .Pj   q .Q  (1 / 2). qq .(Q)2   i 1 iq .Pi .Q   t .T 
n

n

n

n

(1 / 2).tt .T 2   i 1 it .Pi .T  tq .T .Q
n

ج) تابع هزينۀ لئونتیف تعمیميافته :اين فرم تابعی را
اولینبار واسیلی لئونتیف به صورت تابع تولید ارائه کرد؛

همچنین بحث انعطافپذيری آن را نخستینبار Diewert

) (1971وارد متون اقتصادی کرد:

C  0   i 1 i .Pi (1/2)  (1 / 2) i 1  j 1 ij .Pi (1/2) .Pj (1/2)   q .Q (1/2)  (1 / 2). qq .(Q) 
n

() 1

qi



1

در تابع هزينۀ فوق C ،هزينۀ کل Pi ،قیمت نهادة iامQ ،

()7

i



n

n

) i1 iq .Pi (1/2) .Q(1/2)  t .T (1/2)  (1 / 2).tt .T   i1 it .Pi (1/2) .T (1/2)  tq .T (1/2) .Q(1/2
n

پس از برآورد توابع هزينۀ کل و معادالت سهم هزينه با
بهرهگیری از معیارهای اقتصادسنجی ،تابع هزينۀ مناسب
انتخاب میشود .انتخاب صحیح الگوهای اقتصادسنجی و
تأثیر آن در نتايج بهدستآمده ،از مباحث مهم و بنیانی در
تحقیقات تجربی است .به اعتقاد  (2007) Gujaratiتعداد
پارامترهای کمتر ،سادگی تفسیر ،سادگی محاسباتی ،خوبی
برازش ،قدرت تعمیمدهی و پیشبینی از جمله معیارهای
مهم در تعیین الگوی اقتصادسنجی برتر برای کارهای تجربی

n

محسوب میشوند .عالوه بر اين ،بر اساس نظر Thompson

) (1998مطالعات تجربی راهنمای خوبی برای انتخاب الگوی
برتر هستند .با تعیین فرم تابعی مناسب و بهرهگیری از
پارامترهای توابع مورد نظر تکنولوژی حاکم بر تولید
چغندرقند ،جهت و میزان رشد آن مورد ارزيابی و بحث واقع
میشوند.
الگوی تجربی تحقیق حاضر متناسب با تابع هزينۀ
ترانسلوگ به صورت رابطۀ  9بیان شده است:
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()9
TC
PF
PL1
PL2
PM
()  0   PF .Ln( )   PL1.Ln( )   PL2 .Ln
()   PM .Ln
)  Q .LnQ  T .T
PS
PS
PS
PS
PS
PF
PF
PL1
PF
PL2
PF
PM
((1 / 2). PFPF .Ln( )2   PFPL1.Ln( ).Ln( )   PFPL2 .Ln( ).Ln
()   PFPM .Ln( ).Ln
)
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PL1 2
PL1
PL2
PL1
PM
((1 / 2). PL1PL1.Ln
()   PL1PL2 .Ln( ).Ln
()   PL1PM .Ln( ).Ln
)
PS
PS
PS
PS
PS
PL2 2
PL2
PM
((1 / 2). PL2 PL2 .Ln
()   PL2 PM .Ln
().Ln
)
PS
PS
PS
PM 2
((1 / 2). PMPM .Ln
)
PS
PF
PL1
PL2
PM
((1 / 2).QQ .LnQ2  QPF .LnQ.Ln( )   QPL1.LnQ.Ln( )   QPL2 .LnQ.Ln
()  QPM .LnQ.Ln
)
PS
PS
PS
PS
PF
PL1
PL2
PM
((1 / 2).TT .T 2  TPF .Ln( ).T  TPL1.Ln( ).T  TPL2 .Ln
().T  TPM .Ln
).T  TQ .T .LnQ
PS
PS
PS
PS
(Ln

PF
PL1
PL2
PM
()   PL1PL1.Ln( )   PL1PL2 .Ln
()   PL1PM .Ln
)  QPL1.LnQ  TPL1.T
PS
PS
PS
PS
PF
PL1
PL2
PM
(S F   PF   PFPF .Ln( )   PFPL1.Ln
()   PFPL2 .Ln
()   PFPM .Ln
)   QPF .LnQ  TPF .T
PS
PS
PS
PS
PF
PL2
PM
PL1
(S L2   PL2   PFPL2 .Ln( )   PL2 PL2 .Ln
()   PL2 PM .Ln
)   PL1PL2 .Ln( )  QPL2 .LnQ  TPL2 .T
PS
PS
PS
PS
(S L1   PL1   PFPL1.Ln

در الگوی فوق TC ،هزينۀ کل تولید (ريال) PF ،قیمت
کود شیمیايی (ريال بر کیلوگرم) ،شامل میانگین وزنی از
قیمتهای پرداختی برای انواع کود مصرفشده است PL1،
قیمت زمین (ريال بر هکتار) که مبلغ اجارهبها برای زمین به
عنوان قیمت زمین در نظر گرفته شده است PL2 ،قیمت
نیرویکار (ريال بر نفر روز) PM ،قیمت ماشینآالت (ريال
بر هربار استفاده از ماشینآالت) که از تقسیم هزينۀ
ماشینآالت بر کل تعداد دفعات استفاده از ماشینآالت در
طول دورة کشت به دست میآيد (هزينۀ ماشینآالت برابر
مجموع هزينۀ کاشت ،داشت و برداشت ماشینی است)PS ،
قیمت بذر (ريال بر کیلوگرم) ،همان مبلغ پرداختی
کشاورزان برای هر کیلوگرم بذر است Q ،مقدار محصول
(چغندرقند) تولیدشده در هر هکتار بر حسب کیلوگرم است،
 Tمتغیر روند زمانی و نمادی از تکنولوژی است .در رابطۀ ،9

(  tQ .LnQ )10


قیمت تمامی نهادهها بر قیمت نهادة بذر تقسیم شده و
بنابراين قیمت تمامی نهادهها نسبت به قیمت بذر نرمال
شدهاند؛ همچنین دادههای ارزشی مورد استفاده در تحقیق
بر حسب قیمت واقعی است که برای تبديل دادههای اسمی
به واقعی از شاخص بهای تولیدکننده استفاده شده و سال
 1616به عنوان سال پايه انتخاب شده است؛ از اين رو در
اين تحقیق همۀ دادههايی که به صورت ارزشی هستند به
قیمت ثابت سال  1616بودند و میزان رشدهای محاسبهشده
نشاندهندة میزان رشد واقعی در تولید محصول مورد
مطالعه هستند.
از آنجا که هدف اصلی اين مطالعه دستیابی به میزان
تغییر تکنولوژی در طول دورة مورد مطالعه است ،با توجه به
الگوی تجربی ترانسلوگ و رابطۀ  ،6میزان تغییر تکنولوژی
به صورت زير به دست میآيد:

 PF 
 PL1 
 PL2 
 PM
 T  t  tt .T  tPF .Ln 
  tPL1. 
  tPL2 .Ln 
  tPM .Ln 
 PS 
 PS 
 PS 
 PS
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در هر حال ،با داشتن آمار و اطالعات مورد نیاز میتوان
در مورد سیستم توابع هزينه اقدام کرد .هرچند که
پارامترهای تابع هزينۀ اصلی با روش حداقل مربعات معمولی
قابل برآورد است اما معادالت سهم هزينۀ عوامل را شامل
نمیشود .يک روش مناسب برای برآورد چنین سیستمهايی
استفاده از روش برآورد معادالت بهظاهر نامرتبط است .با
توجه به اينکه در سیستم هزينۀ اشارهشده در بخش
متدولوژی مجموع سهم هزينهها يک است ،میتوان با حذف
يکی از معادالت سهم هزينه برای برآورد ضرايب اقدام کرد؛
آنگاه میتوان ضرايب معادلۀ حذفشده را از روی ضرايب
بقیۀ معادالت به دست آورد )(Kant and Nautiyal, 1997
در نهايت ،مطابق روالی که قبالً ارائه شد ،میتوان اريب
تغییر تکنولوژی را مورد بحث و ارزيابی قرار داد.
در تحقیق حاضر ،به منظور انجام محاسبات و برآورد
مدلها نیاز به آمار و اطالعات در زمینۀ میزان تولید
چغندرقند ،قیمت و مقدار انواع نهادههای به کار برده شده
مثل کود شیمیايی ،سم ،بذر ،زمین ،نیروی کار ،آب و
ماشینآالت بود .از آنجا که تغییر تکنولوژی و تحول در
ساختار تولید در طول زمان اتفاق میافتد ،برای نیل به
اهداف تحقیق حاضر از اطالعات و دادههای سری زمانی
 1611-1661استفاده شده است .بدين منظور از دادهها و
اطالعات مربوط به هزينۀ تولید محصوالت زراعی وزارت

جهاد کشاورزی استفاده شده است .ساير اطالعات از بانک
اطالعات سریهای زمانی بانک مرکزی و مرکز آمار ايران
گردآوری شدهاند .با لحاظ نهادههای مختلف ،الگوی تجربی
هزينه برای هر سه شکل تابعی يعنی ترانسلوگ ،درجۀ دوم
تعمیميافته و لئونتیف تعمیميافته با استفاده از نرمافزار
 Shazamبرآورد شده است.
نتایج و بحث
با توجه به ماهیت تحقیق و استفاده از دادههای سری زمانی،
نخست به بررسی پايايی متغیرها اقدام شد .نتايج آزمون ديکی
فولر تعمیميافته ) (ADFبیانگر آن است که تمامی متغیرهای
مورد نظر پس از تفاضلگیری پايا میشوند؛ همچنین آزمون
مذکور برای جمالت باقیماندة معادالت نشاندهندة پايابودن
آنهاست؛ لذا میتوان گفت که بحث رگرسیون کاذب منتفی
است و نتايج حاصل از برآوردها قابل اعتمادند.
پس از برآورد توابع سهگانۀ مذکور در قسمت مواد و
روشها و تخمین پارامترها با بهرهگیری از معیارهای
اقتصادسنجی ،تابع ترانسلوگ به عنوان تابع هزينۀ برتر
انتخاب شد .در جدول  ،1الگوهای مختلف تابع هزينه از نظر
درصد ضرايب معنیدار ،مقادير ضريب تعیین و آمارة جارک
برا مقايسه شده است.

جدول  .1مقایسۀ توابع مختلف هزینه چغندرقند از لحاظ معنیداری پارامترها و آزمون جارک برا
2

 Rآمارۀ

تابع هزینه

تعداد کل ضرایب

تعداد ضرایب معنیدار معنیدار

 JBآماره

ترانسلوگ

21

20

0/11

./10

درجۀ دوم تعمیمیافته

33

23

32/22

0/33

لئونتیف تعمیمیافته

21

11

3/91

0/17

مالحظه میشود که تابع ترانسلوگ بین تمامی توابع
برآوردشده بیشترين درصد ضرايب معنیدار را داراست؛
همچنین آمارة جارک برا قابل قبولتر از مدلهای ديگر
است؛ ضمن اينکه مقدار ضريب تعیین نشان میدهد که
حدود  93درصد تغییرات متغیر وابسته (هزينۀ کل) با

استفاده از متغیرهای توضیحی واردشده در مدل تبیین می-
شود .نتیجۀ تخمین سیستم هزينۀ ترانسلوگ به همراه
معادالت سهم هزينه برای تولید چغندرقند در جدول 2
گزارش شده است و بقیۀ محاسبات و تحلیلها برگرفته از
اين مدل است.
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جدول .2ضرایب برآورد شدۀ سیستم هزینۀ ترانسلوگ چغندرقند

 tآماره

ضریب

3/133
1/133

***0/109
*-0/22

-2/109

***-0/001

0/113

0/100

-1/220

-0/030

-3/330

***-0/012

1/112

*0/110

-2/913

**0/012

-1/731

*-0/0001

-9/337

***-0/200

-1/12

*-0/0003

-3/73

***-0/002

0/32

***0/000

-0/19

-0/003

پارامتر

 PL2 PL2
 PL2 PM
 PMPM
 QQ
QPF
 QPL1
 QPL 2
 QPM
TT
TPF
TPL1
TPL2
TPM
 TQ
R  0 / 95

 tآماره

ضریب

0/132
3/901

0/113
***2/111

9/113

***0/119

3/211

***3/207

-0/01

-3/07

0/112

0/171

-1/111

*-0/901

3/201

***0/023

-2/070

**-0/001

-0/311

-0/003

-1/197

-0/001

22/303

***0/192

-1/313

***-0/110

-3/910

***-0/021

2

DW
. 1 / 9

پارامتر

0
 PF
 PL1
 PL2
 PM
Q
T
 PFPF
 PFPL1
 PFPL2
 PFPM
 PL1PL1
 PL1PL2
 PL1PM
%10 % 10

*** :* ،** ،بهترتیب معنیداری در سطح  5 ،1و  11درصد

میزان تغییر تکنولوژی در دورة زمانی مورد مطالعه و در
سطح میانگین دادهها با توجه به رابطۀ  10و پارامترهای
حاصل از تابع هزينۀ ترانسلوگ محاسبه شد .میزان تغییر
تکنولوژی در فاصلۀ زمانی  1611-1661معادل -1/63
درصد است .هرچند که در طول سالهای مختلف درصدهای
تقريباً يکسانی وجود داشته لیکن عالمت منفی بیانگر کاهش
درصد هزينه در طول زمان است؛ بدين ترتیب مالحظه
میشود که بهبود تکنولوژی يعنی بهرهگیری از روشهای
نوين تولید به منزلۀ نمادهايی از تکنولوژی ،درصد هزينۀ

تولید را کاهش داده است .در ارزيابی نتايج اين تحقیق با
تحقیقات صورتگرفته در اين زمینه همچون Hoque and
Datta and ،(2000) Rasmussen ،(1984) Adelaja
 (2006) Yigezu et al. ،(2005) Christoffersen,و
 (2005) Lachaal et al.مالحظه میشود که همانند نتايج
بیشتر پژوهشهای انجامگرفته در بخش کشاورزی و غیر
کشاورزی بهبود تکنولوژی میزان تغییر هزينههای بنگاههای
اقتصادی را کاهش داده است.

جدول .3میزان تغییر تکنولوژی در تولید چغندرقند ایران

میزان تغییر
-1/300
-1/309
-1/303
-1/303
-1/307
-1/301
-1/330
-1/330
-1/330
-1/331
-1/303

سال
1371
1310
1311
1312
1313
1319
1310
1313
1317
1311
میانگین دوره

نرخ تغییر
-1/390
-1/399
-1/399
-1/397
-1/397
-1/391
-1/300
-1/301
-1/302
-1/309
-1/300

سال
1331
1331
1370
1371
1372
1373
1379
1370
1373
1377
1371
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با توجه به رابطۀ  ،10از کل تغییر تکنولوژی تولید
چغندرقند -1/61 ،مربوط به تغییر تکنولوژی خالص-0/06 ،
ناشی از افزايش مقیاس و  0/02مربوط به تغییر تکنولوژی
اريب بوده است.
نتايج حاصل از ارزيابی اريب نهادهها در جدول  4آمده
است .با توجه به سهم هزينۀ نهادههای کود شیمیايی ،زمین،
نیرویکار و ماشینآالت و همچنین ضرايب حاصل از تابع
هزينۀ ترانسلوگ ،مقادير اريب نهادهها با استفاده از رابطۀ 4
به دست آمده است.
جدول .5میزان اریب نهاده در تولید چغندرقند

نهاده
کودشیمیایی
زمین
نیروی کار
ماشینآالت

اریب نهاده
-0/093
-0/0013
-0/01
0/0017

عالمت مثبت مربوط به اريب نهادة ماشینآالت نشان
میدهد که با بهبود تکنولوژی میزان بهکارگیری ماشینآالت
و بهرهمندی از مکانیزاسیون افزايش يافته است؛ بدين معنا
که تغییر تکنولوژی در جهت استفادة بیشتر از ماشینآالت
بوده است .از طرفی ،عالمت منفی اريب نیروی کار مؤيد اين
نکته است که وجود و بهرهگیری از نیروی ماشینی موجب
اتکای کمتر واحدهای تولیدی به نیروی کار میشود .عالمت
منفی اريب نهادة کودشیمیايی نشاندهندة کاهش مقدار
مصرف کود در طول زمان است که اين امر گامی در راستای
توسعۀ کشاورزی پايدار است .در نهايت ،عالمت منفی اريب
نهادة زمین نیز بیانگر آن است که استفاده از ماشینآالت
پیشرفته میزان بهرهوری در واحد سطح را افزايش داده
است؛ از اين رو تولیدکنندگان برای افزايش تولید تمايلی به
افزايش سطح زير کشت و مقدار زمین خود ندارند و بدين
ترتیب آنها عمالً به افزايش تولید از طريق بهبود بهرهوری

يعنی تغییر تکنولوژی عالقهمندند و افزايش تولید به واسطۀ
بهکارگیری زمین بیشتر را دنبال میکنند.
نتیجهگیری و پیشنهادها
در سالهای اخیر ،به دلیل نیل به اهداف کشاورزی پايدار
تولیدکنندگان کمتر به تکنولوژیهای زيست شیمیايی و
استفاده از کودهای شیمیايی روی آوردهاند و بیشتر به دنبال
استفاده از تکنولوژیهای مکانیزه و ماشینآالت بودهاند .بنابر
نتايج اين تحقیق نیز تغییر تکنولوژی در جهت استفادة
بیشتر از ماشینآالت بوده است؛ به عبارت ديگر ،در دو دهۀ
اخیر تغییر تکنولوژی سرمايهبر و کاراندوز در تولید
چغندرقند در ايران رخ داده است .نتايج مطالعه مؤيد
همسويی و سازگاری يافتههای پژوهش است .با توجه به
نتايج حاصل از اين مطالعه پیشنهادهای زير ارائه میشوند:
 از آنجا که ماشینآالت مهمترين نهاده در اين صنعتهستند و سهم هزينهای بااليی از هزينههای کل عوامل تولید
را به خود اختصاص دادهاند ،بنابراين ترغیب مديران واحدهای
تولیدی به افزايش بهرهوری اين عامل میتواند سهم و نقش
مهمی در کاهش هزينههای تولید داشته باشد .برگزاری
دورههای آموزشی و ارائۀ خدمات ترويجی میتواند زمینۀ
توسعۀ مکانیزاسیون در کشت چغندرقند را فراهم سازد؛
 با توجه به اريب نهادهای که در جهت استفادة بیشتر ازماشینآالت است ،لزوم انجام سیاستهای تحقیقاتی در
جهت طراحی و تولید ماشینآالت مناسب ،که کارايی
بیشتری در واحدهای تولیدی داشته باشند ،ضروری است تا
از اين طريق بتوان به اقتصادیترشدن فرايند تولید کمک
کرد .ارائۀ تسهیالت و اعتبارات بانکی برای توسعۀ
مکانیزاسیون میتواند تولیدکنندگان را برای رسیدن به هدف
افزايش تولید ،بدون افزايش زياد هزينه ياری کند.
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