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اثرگذاری مدیریت ریسک و توسعۀ مکانیزاسیون بر شاخص بهرهوری کل عوامل تولید
زیربخشهای زراعت و باغبانی
2

الهام مهرپرور حسینی  *1و سعید یزدانی
 .1دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی ،دانشگاه تهران
 .2استاد گروه اقتصاد کشاورزی ،دانشگاه تهران
(تاریخ دریافت -91 /3 /28 :تاریخ تصویب)92 /6 /31 :

چکیده
رشد اقتصادی همواره به عنوان شاخصی مهم مد نظر سیاستگذاران اقتصادی بوده است .با توجه به
محدودیت نهادههای تولیدی ،مناسبترین راه برای رشد هر بخش افزایش بهرهوری است .در بخش
کشاورزی ،با توجه به ریسکهای متعددی که کشاورزان به دلیل فعالیت در محیط باز با آن روبهرو هستند،
افزایش بهرهوری نیز از آن ریسکها تأثیر میپذیرد .از این رو ،ضروری است با توجه به اهمیت بخش
کشاورزی در اقتصاد و تأمین امنیت غذایی ،راهکارهایی برای کاهش ریسک اندیشیده شود که توسعة
مکانیزاسیون و زیرساختها به منظور کاهش ریسک پدیدآمده از کشت دیم و هدررفت منابع ،گسترش
بیمه و تنوع کشت در این دسته جای میگیرند .پژوهش پیش رو ،نخست به اندازهگیری بهرهوری کل
عوامل تولید با استفاده از شاخص ترنکوئیست -تیل در زیربخشهای زراعت و باغبانی در سالهای
 1386 -1353پرداخته ،سپس با برآورد یک الگوی رگرسیونی ،تأثیر عوامل نامبرده بر آن را بررسی کرده
است .نتایج نشان داد؛ میانگین رشد بهرهوری کل عوامل تولید زیربخشهای زراعت و باغبانی  96درصد
بوده است ،بیمه و تنوع کشت اثر مثبتی بر بهرهوری دارد و کاربرد بیش از اندازۀ تراکتور موجب کاهش
بهرهوری میشود.
واژههای کلیدی :بیمة محصوالت کشاورزی ،تنوع کشت ،زیرساختها ،شاخص ترنکوئیست -تیل،
مکانیزاسیون.
مقدمه
رشد اقتصادی به عنوان يکی از شاخصهای مهم همواره مد
نظر سیاستگذاران و برنامهريزان اقتصادی بوده است .مسائلی
همچون محدوديت منابع ،هزينههای افزايشی بهرهبرداری و
دسترسی به منابع جديد موجب تقويت اين انگیزه شد تا از
منابع موجود حداکثر بهرهبرداری به عمل آيد .در اين راستا،
قانون برنامة چهارم توسعة اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی نیز
به اين امر نگاه ويژهای داشت و اهداف کمی اين شاخص
اقتصادی را تعیین کرد .به اين منظور ،در مادة  5قانون برنامة
چهارم توسعة کشور به بهرهوری و سهم آن در رشد اقتصادی
* نويسندة مسئول:

بهطور صريح اشاره شد و در نظر بود سهم بهرهوری کل عوامل
در رشد تولید ناخالص داخلی  31/3درصد و همچنین متوسط
رشد ساالنة بهرهوری نیروی کار ،سرمايه و کل عوامل تولید به
مقادير حداقل  1 ،3/5و  2/5درصد برسد .در پايان برنامه ،بر
اساس پژوهش کمیجانی و همکاران ( ،)1389رشد ساالنة
بهرهوری نیروی کار ،سرمايه و کل عوامل تولید در برنامة
چهارم توسعه به ترتیب  -0/19 ،2/08و  1/03درصد بود که
نشانگر انحراف از هدفهای برنامه است .در مادة  79قانون
برنامة پنجم نیز هدف سهم  33درصدی بهرهوری از رشد
اقتصادی کشور تکرار شد ،اما اين قانون در جزئیات به بیان
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هدفهای کمی اشاره نکرده است .با توجه به نقش بهرهوری
در رشد اقتصادی ،کاهش هزينههای تولید و با دانستن اينکه
محدوديت نهادههای تولیدی از جمله مهمترين موانع فراروی
رشد و افزايش تولید کشاورزی است ،اجرای پژوهشهايی در
اين زمینه برای تعیین جايگاه بهرهوری در اقتصاد بخش
کشاورزی ضروری است.
در ادبیات مربوط به اقتصاد تولید ،بهرهوری به عنوان میزان
ستادة حاصل از مقدار معینی از يک يا چند نهاده تعريف
میشود .اين معیار بازگوکنندة نحوة استفاده از منابع و عوامل
تولیدی در برههای از زمان است و آثار سهگانة تغییر فناوری،
تغییر مقیاس و تغییر در راندمان استفاده از نهادهها؛ يعنی
حرکت به سمت تابع تولید مرزی از داخل را در بر میگیرد .در
نتیجه ،تغییر در بهرهوری از دورهای به دورة بعد يا شکاف
بهرهوری بین واحدهای تولیدی در يک مقطع از زمان نشانگر
تغییر و تفاوت در توان فنی و عملکرد واحد يا بخش اقتصادی
در تبديل نهادهها به کاال و خدمات يا به عبارت ديگر ،تغییر در
ثمربخشی يک مجموعه از نهادهها در تولید ستانده است
(.)Salami, 1997
بهطور کلی نوسانهای بهرهوری در سطح کالن تابعی از
تغییرات آن در سطح خرد است .بنابراين هر اندازه که چرخة
بهبود بهرهوری در بخشها و زيربخشهای اقتصادی نهادينه
شود ،امید به رشد يکپارچة نظام اقتصادی افزونتر میشود .از
اين رو ،بهرهوری بايد پیش از دستیابی اندازهگیری شود و
عوامل مؤثر بر آن شناخته و بررسی شود .در بخش کشاورزی،
با توجه به ريسکهای متعددی که کشاورزان به دلیل فعالیت
در محیط باز با آن روبهرو هستند افزايش بهرهوری نیز از آن
ريسکها تأثیر میگیرد .از اين رو ،ضروری است با توجه به
اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد و تأمین امنیت غذايی،
راهکارهايی برای کاهش ريسک انديشیده شود که توسعة
مکانیزاسیون و زيرساختها برای کاهش ريسک پديدآمده از
کشت ديم ،گسترش بیمه و تنوع کشت در اين گروه جای
میگیرند (.)Ashok & Balasubramanian, 2006
نگاهی به مطالعات انجامگرفته در زمینة بهرهوری نشان
میدهد ،در بیشتر آنها شاخصهای بهرهوری محاسبه شده و
به اثر نهايی عوامل مؤثر بر بهرهوری کمتر توجه شده است .از
جمله مطالعات خارجی که اثر زيرساختها ،سرماية عمومی،
تغییرات تکنیکی ،مقیاس ،موقعیت جغرافیايی مزرعه با بازار،
درجة رقابت و کارايی را در رشد بهرهوری بررسی کردند،
میتوان به ،)1989( Aschauer ،)2003( Mamatzakis

 )2002( Azam et al.و
) (2006اشاره کرد.
در مطالعات داخلی )2000( Salami ،با استفاده از شاخص
ترنکوئیست و برآورد تابع عوامل مؤثر بر آن اثر مثبت تنوع
محصوالت را بر آن نشان داد و اندازة بهینة واحدهای
مرتعداری شیراز را  303هکتار تعیین کردDaneshvar .
( )2003برای مطالعة پتانسیلهای افزايش بهرهوری در
پرورش میگو شاخص بهرهوری ترنکوئیست را برای  60مزرعة
پرورش میگو محاسبه و با استفاده از يک فرم تابعی مناسب
عوامل مؤثر بر بهرهوری و نقاط بهینة آن را تعیین کرد .از
جمله مطالعات انجامگرفته در زمینة بهرهوری زيربخشهای
کشاورزی مطالعة  )2009( Mafi et al.است که با استفاده از
شاخص مالم کوئیست ،بهرهوری کل عوامل تولید
زيربخشهای کشاورزی را برای سالهای  1385 -1345به
طور متوسط  0/993اندازهگیری کردند و برای شناسايی
عوامل مؤثر بر بهرهوری ،از آزمون علیت گرنجر بهره بردند.
از آنجا که طبق آمار بانک مرکزی ،زيربخشهای زراعت و
باغبانی به طور متوسط  65درصد از تولید بخش کشاورزی
ايران را در برمیگیرد ،در اين پژوهش به بررسی بهرهوری در
زيربخشهای زراعت و باغبانی و نقش توسعة مکانیزاسیون و
مديريت ريسک در تغییرات اين شاخص پرداخته میشود .از
اين رو ،نخست شاخص بهرهوری کل عوامل تولید اين
زيربخشها محاسبه و روند تغییرات آن در پیش از انقالب و
در برنامههای توسعة اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی بررسی
میشود .سپس با استفاده از يک الگوی رگرسیونی ،اثر نهايی
عوامل مؤثر بر آن ،از جمله :کاربرد مکانیزاسیون ،بیمة
محصوالت و تنوع کشت و مقدار بهینة آنها در اين
زيربخشها 1ارزيابی میشود.
Ashok & Balasubramanian

مواد و روشها
در ادبیات توسعه و نظريههای تولید ،بهرهوری کل عوامل به
صورت مقدار کل تولید به مقدار مصرف نهادههای مصرفی
تعريف میشود .رشد بهرهوری در طول زمان نیز به صورت
تفاوت بین رشد مقدار تولید و رشد مقدار نهادههای مصرفی
 .1با توجه به دورة بلندمدت بررسیشده و کشوریبودن پژوهش ،مشاهدة
تغییرات سالیانة کشت محصوالت باغی چندساله امکانپذيرست .همچنین
بهرهوری «تولید» محصوالت محاسبه شده است که تولید محصوالت در
کل کشور سالیانه انجام میگیرد.
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بیان میشود؛ به عبارت ديگر ،رشد بهرهوری همان مقدار
پسماند است .چنانکه  )1970( Nadiriو )1992( Diewert
اشاره کردهاند ،تغییرات بهرهوری کل عوامل به مفهوم بخشی
از افزايش در تولید است که با افزايش در مصرف نهادهها
توجیهشدنی نیست.
مهمترين مسئله در بررسی تغییرات بهرهوری به روش
شاخص عددی ،نحوة جمعآوری نهادهها و ستاندههای
ناهمگن است .در ادبیات اقتصادی ،شاخصهای پاشه،
السپیرز ،هندسی ،فیشر و ترنکوئیست -تیل معرفی شدهاند
( .)Diewert, 1992بر اساس نظر  ،Diewertشاخص
ترنکوئیست -تیل ( )Tornquist-Theil Indexکه يک تقريب
ناپیوسته از شاخص ديوژيا و منطبق بر تابع تولید ترانسلوگ
است ،شاخصی برتر به شمار میآيد .به همین دلیل در مطالعة
پیش رو ،برای ساختن شاخص کل نهادهها و ستاندهها از فرم
رياضی شاخص ترنکوئیست -تیل استفاده شد .اين شاخص بر
خالف ساير شاخصها ،امکان منظورکردن تغییر در قیمت
ستاندهها و نهادهها را در همة سالهای بررسیشده فراهم
میکند .بهعالوه ،انطباق شاخص مذکور بر تابع تولید
ترانسلوگ که از شکلهای انعطافپذير است ،اين فرم را جزو
شاخصهای برتر قرار داده است .فرم رياضی شاخص
ترنکوئیست -تیل بر مبنای رابطههای 1و  2به شکل رابطة 3
است (:)Diewert, 1992
(lnYIt  0 / 5  si,t  si,0  ln(Yi,t / Yi,0 ) )1
i 1

(lnXIt  0 / 5  wi,t  wi,0  ln(Xi,t / Xi,0 ) )2
i 1

()3

lnTFPIt  lnYIt  lnXIt

که  lnYItو  lnXItبه ترتیب لگاريتم شاخص ستاده و نهاده
در زمان  tهستند si,t .و  si,0سهم محصول  iاز کل درآمد در
زمان  tو زمان صفر و  wi,tو  wi,0سهم نهادة  iاز هزينهها در
زمان  tو زمان صفر است (نهادهها در اين مطالعه سرمايه،
نیروی کار و انرژی در نظر گرفته شد) Y .و  Xبه ترتیب
نشانگر مقادير تولید و نهاده در زمانهای مختلف و lnTFPIt
لگاريتم شاخص بهرهوری کل عوامل تولید است.
همانطور که بیان شد ،بهرهوری کل عوامل تولید بخشی
از رشد تولید را نشان میدهد که با افزايش مصرف نهادهها
قابل توجیه نیست؛ يعنی عوامل ديگری در رشد تولید مؤثر
بودهاند که در قالب عوامل مؤثر بر بهرهوری بررسی میشوند.
مقیاس تولید ،فناوری تولید و بازدهی بهکارگیری نهادههای
تولیدی از جمله عوامل تعیینکنندة سطح بهرهوری است.
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سطح زير کشت محصوالت زراعی و باغی نشانگر مقیاس
تولید در اين دو زيربخش است .تنوع تولید
( )Diversificationدر سالهای مختلف نیز افزون بر کاهش
ريسک تولید ،بر استفادة مناسبتر از ظرفیتهای موجود
عوامل تولیدی ،بهويژه نیروی کار متخصص و زمین و در
نتیجه افزايش کارايی نهادهها مؤثر است ( & Ashok
.)Balasubramanian, 2006
افزون بر اين تغییرات ،شرايط اقلیمی و بارندگی نیز از
عواملی است که ساالنه موجب نوسان تولید کشاورزان
میشود که بارندگی را به عنوان يک متغیر مطرح میکند.
توسعة نیروگاهها و افزايش دسترسی به برق موجب افزايش
استحصال آب از چاهها و توسعة کشت آبی شد که سبب
کاهش ريسک ناشی از کشت ديم میشود و نشانگر توسعة
زير ساختهاست.
در ادبیات توسعه و تاريخ کشورهای توسعهيافته ،از
تغییرات فناوری مانند مکانیزهکردن تولید به عنوان مهمترين
عوامل رشد بهرهوری نام میبرند ( )Mamatzakis, 2003که
اندازهگیری تأثیر آن بر بهرهوری زيربخشهای کشاورزی
اهمیت دارد .بهبود فناوری نیاز به سرمايهگذاری در
زيرساختها و توسعة مکانیزاسیون دارد ،اما در دنیای امروز
پذيرش نوآوریها و سرمايهگذاری در آنها برای افزايش
بهرهوری نیازمند پذيرش ريسک است .از اين رو ،مديريت
ريسک يکی از پیششرطهای بهرهوری است که تنوع کشت و
بیمه از راهکارهای آن است.
با توجه به آنچه بیان شد ،شاخص بهرهوری  TFPIبه
صورت تابعی از مجموعة عوامل پیشگفته با بهرهگیری از
رابطة  4توضیح داده میشود:
(TFPI  f  E,BA,L,TR,IN,CR,LI  )4
که در آن  BAارتفاع بارش ساالنة کشور (میلیمتر) نمادی از
ريسک طبیعی تولید L ،سطح زيرکشت زراعی و باغی کشور
(هزار هکتار) به عنوان شاخص اندازهگیری مقیاس LI ،نسبت
نیروی کار به موجودی سرمايه (نفر به میلیارد ريال) نماد
کارايی E ،انرژی برق مصرفشده در زيربخشهای زراعت و
باغبانی (میلیون کیلووات ساعت در سال) و  TRموجودی
تعداد تراکتور زيربخشهای زراعت و باغبانی نمادهای توسعة
زيرساختها ،مکانیزاسیون و تکنولوژی IN ،مجموع حق بیمة
پرداختی کشاورزان (میلیارد ريال) و  CRشاخص تنوع کشت،
شاخصهای اندازهگیری مديريت ريسک در دو زير بخش
است.
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با انتخاب فرم تابعی متناسب با تئوری اقتصادی و هدف
مطالعه میتوان میزان حداکثر و حداقل بهرهوری را متأثر از
عوامل باال به دست آورد .در اين پژوهش ،برای تعیین مقادير
بهینة عوامل مؤثر بر بهرهوری و چگونگی تأثیرگذاری توسعة
فناوری و منابع ريسک بر آن ،شکل تابعی  5برای رابطة ضمنی
 4در نظر گرفته شد (تمام متغیرها به صورت لگاريتمیاند):
()5

شکل تابعی  5به اين دلیل انتخاب شد که میتواند
هرگونه رفتار  TFPIرا بهخوبی نشان دهد .شکل تابعی
يادشده ،شکلهای منحنیهای متعدد را بهخوبی در جدول 1
ترسیم میکند .از روابط باال و توضیحات جدول  1چنین
استنباط میشود که به عنوان مثال :اندازة مطلوب استفاده از
برق ،زمانی قابل محاسبه است که در رابطة  ،5پارامترهای B2
و  B3کوچکتر از صفر باشد.

TFPI  B1  B2 E  B3 E 1  B4 L  B5 L1  B6 TR
 B7 TR 1  B8 IN  B9 LI  B10CR  B11BA
جدول  .1شکلهای منحنی  TFPIبرآوردشده با توجه به ضرایب برآوردشده

شماره

عالمت پارامتر

1

B2,B3>0 , B4,B5>0 , B6,B7>0

2

B2,B3<0 , B4,B5<0 , B6,B7<0

3

B2=0,B3>0 , B4=0,B5>0 , B6=0,B7>0

4

B2=0,B3<0 , B4=0,B5<0 , B6=0,B7<0

5

B2<0,B3=0 , B4<0,B5=0 , B6<0,B7=0

6

B2>0,B3=0 , B4>0,B5=0 , B6>0,B7=0

7

B2=0,B3=0 , B4=0,B5=0 , B6=0,B7=0

شکل منحنی
 TFPIبهترتیب نسبت به مصرف برق ،سطح زی ر کش ت و تع داد تراکت ور
موجود به شکل  Uو دارای کمترین حد خواهد بود.
 TFPIبهترتیب نسبت به مصرف برق ،سطح زی ر کش ت و تع داد تراکت ور
موجود به شکل عکس  Uو دارای بیشترین حد خواهد بود.
 TFPIبهترتیب نسبت به مصرف برق ،سطح زی ر کش ت و تع داد تراکت ور
موجود به شکل منحنی با شیب منفی خواهد بود.
 TFPIبهترتیب نسبت به مصرف برق ،سطح زی ر کش ت و تع داد تراکت ور
موجود به شکل منحنی با شیب مثبت خواهد بود.
 TFPIبهترتیب نسبت به مصرف برق ،سطح زی ر کش ت و تع داد تراکت ور
موجود به شکل یک خط با شیب منفی خواهد بود.
 TFPIبهترتیب نسبت به مصرف برق ،سطح زی ر کش ت و تع داد تراکت ور
موجود به شکل یک خط با شیب مثبت خواهد بود.
 TFPIبهترتیب نسبت به مصرف برق ،سطح زی ر کش ت و تع داد تراکت ور
موجود به شکل یک خط افقی خواهد بود.

مأخذ :برگرفته از )1992( Robidoux & Lester

 BA ،CR ،INو  Lدر رابطة  5بر حسب نوع عالمت
پارامترهای مربوط ،تأثیر خود را بر کاهش و يا افزايش
سودآوری ،در صورت ثبات ساير متغیرها بیان خواهند کرد.
بنابراين همة آنها به عنوان جابهجاکنندگان نقاط حداکثر و
حداقل منحنی  TFPIمحسوب میشوند و بر منحنی TFPI
اثر خطی دارند .شاخص تنوع تولید به صورت شاخص تمرکز
تعريف میشود که با بهرهگیری از رابطة  6محاسبه شد
(:)Robidoux & Lester, 1992
()6

10

CR  a i
i 1

در اين رابطه a ،سهم هريک از ده محصول اول از سطح
زير کشت محصوالت باغی و زراعی کشور است .از آنجا که
تنوع در تولید امکان بهرهگیری از همة ظرفیتهای موجود را

فراهم میآورد ،انتظار میرود تمرکز بیشتر (تنوع کمتر) اثر
منفی بر بهرهوری و سودآوری زيربخشها داشته باشد.
دادههای اين مطالعه مربوط به دورة زمانی 1386 -1353
است و از آمار منتشرشدة بانک مرکزی جمهوری اسالمی
ايران ،سازمان هواشناسی ،وزارت نیرو ،شرکت پتروشیمی و
فراوردههای نفتی ايران ،سازمان خواربار کشاورزی و دادههای
محاسبهشده در ساير مطالعات ( )Shaabani, 2008استفاده
شد .در اين مطالعه ،اطالعات مورد نیاز برای محاسبة شاخص
نهاده شامل اطالعات قیمت و مقدار نهادههای استفادهشده در
زيربخشهای زراعت و باغبانی ،نیروی کار ،سرمايه و انرژی
بوده است و ارزش افزودة اين زيربخشها برای محاسبة
شاخص ستاده استفاده شد .محاسبات و برآوردها با بستة
نرمافزاری  Shazam 9انجام گرفته است.
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جدول  .2شاخصهای بهرهوری کل عوامل تولید زیربخشهای زراعت و باغبانی ایران ()1386-1353
دوره

پیش از انقالب

جنگ ایران و عراق

برنامة اول توسعه

بین دو برنامه

برنامة دوم توسعه

برنامة سوم توسعه

برنامة چهارم توسعه

ویژگیهای آماری

مأخذ :محاسبات تحقیق

شاخص رشد

شاخص رشد بهرهوری کل عوامل

شاخص بهرهوری کل

ستانده

تولید

عوامل تولید

0
0/106
0/286
0/246
0/307
0/391
0/434
0/449
0/547
0/615
0/699
0/795
0/859
0/888
0/878
0/913
1/016
1/068
1/163
1/167
1/178
1/204
1/232
1/284
1/38
1/299
1/327
1/363
1/489
1/527
1/511
1/642
1/679
1/737
0/96
0
1/74

1
1/112
1/331
1/279
1/359
1/478
1/544
1/567
1/728
1/849
2/012
2/215
2/361
2/431
2/407
2/493
2/762
2/909
3/2
3/212
3/249
3/334
3/427
3/611
3/977
3/666
3/77
3/907
4/431
4/604
4/532
5/168
5/361
5/679
2/91
1
5/68

0/49

1/31

سال

شاخص رشد نهاده

1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
میانگین
حداقل
حداکثر
انحراف
معیار

0
0
-0/023
-0/038
0/008
0/009
0/056
0/032
0/007
-0/085
-0/096
-0/097
-0/046
-0/046
-0/107
-0/144
-0/098
-0/099
-0/061
-0/038
-0/044
-0/019
-0/004
-0/061
-0/017
-0/073
-0/046
-0/136
-0/072
-0/069
-0/074
-0/079
-0/084
-0/074
-0/05
-0/14
0/06

0
0/106
0/263
0/208
0/315
0/4
0/491
0/482
0/554
0/529
0/603
0/698
0/813
0/842
0/771
0/769
0/918
0/969
1/103
1/129
1/134
1/186
1/228
1/223
1/363
1/226
1/281
1/227
1/417
1/458
1/437
1/564
1/595
1/663
0/91
0
1/66

0/05

0/46
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نتایج و بحث
با توجه به آنچه در بخشهای پیش بیان شد ،شاخص
رشد کل نهادها و شاخص رشد ستاده و شاخص بهرهوری کل
تولید و رشد آن براساس رابطة  3محاسبه و در جدول  2ارائه
شد .شايان ذکر است ،از آنجا که شاخصهای رشد نهاده و
ستانده به صورت لگاريتمی محاسبه میشوند ،مقادير منفی
برای آنها امکانپذيرست .شاخص رشد نهاده و ستانده نشان
میدهد؛ در حالی که مصرف نهادهها در بیشتر سالها در حال
کاهش بوده است ،شاخص تولید افزايش يافته است که در
شاخص رشد بهرهوری نیز اين روند به صورت مثبت و فزاينده
مشاهده میشود .بهطوری که از سال  1353تا 5/6 ،1386
برابر شد .شاخص انحراف معیار نشان میدهد؛ شاخص تولید
نوسانات بیشتری نسبت به مصرف نهاده داشته است که
ممکن است بیانگر تأثیر متغیرهای ديگری بر تولید و در

نتیجه بهرهوری باشد .همانطور که بیان شد؛ در برنامههای
توسعه ،بهويژه قانون برنامة چهارم ،نقش مهمی برای بهرهوری
در رشد اقتصادی تعريف شد .در جدول  ،2دورههای پیش از
انقالب ،جنگ و برنامههای توسعه به منظور مقايسة دورههای
مختلف جدا شد .شاخص رشد بهرهوری کل عوامل تولید تا
پیش از برنامة نخست توسعه کمتر از يک بوده است ،اما در
برنامههای توسعه روند افزايشی داشته و در برنامة چهارم
توسعه به بیشترين مقدار خود رسیده است و نسبت رشد
ستانده به رشد نهاده به  1/7درصد رسیده است .شاخص
بهرهوری کل عوامل تولید نیز همین روند افزايشی را نشان
میدهد؛ يعنی افزايش تولید در چهار برنامة توسعة ايران
منطبق بر ديدگاه  )1970( Nadiriو  )1992( Diewertبرآمده
از عواملی به جز افزايش کاربرد نهادهها از جمله توسعة
زيرساختها و عوامل مديريتی بوده است.

جدول  .3نتایج برآوردشدة الگوی عوامل مؤثر بر بهرهوری کل عوامل تولید
متغیر

لگاریتم مصرف برق در زیربخشهای زراعت و باغبانی
معکوس لگاریتم مصرف برق
لگاریتم میزان بارندگی ساالنة کشور
لگاریتم سطح زیر کشت زیربخشهای زراعت و باغبانی
معکوس لگاریتم سطح زیر کشت زیربخشهای زراعت و باغبانی
لگاریتم تعداد تراکتور موجود در زیربخشهای زراعت و باغبانی
معکوس لگاریتم تعداد تراکتور موجود در زیربخشهای زراعت و باغبانی
لگاریتم مجموع حق بیمة ساالنة زیربخشهای زراعت و باغبانی
نسبت نیروی کار به موجودی سرمایه در زیربخشهای زراعت و باغبانی
لگاریتم شاخص تمرکز
متغیر مجازی انقالب 1357
متغیر مجازی برنامة سوم توسعه
متغیر مجازی برنامة چهارم توسعه
متغیر روند
عرض از مبدأ
2
ضریب تعیین ( )R
آمارۀ دوربین -واتسون ()D.W
آمارۀ JARQUE-BERA
آمارۀ F
آمارۀ آکائیک
*** و * به ترتیب معنیداری در سطح  %10و  %1را نشان میدهند.
مأخذ :محاسبات تحقیق

آمارۀ t

ضریب

*

4/954
8/425
*
8/525
*
-9/81
*
-9/97
*
-3/04
*
-3/51
***
1/655
*
-15/32
*
-7/47
*
12/45
*
-6/34
*
-8/61
*
-4/41
*
9/7

2/16
152/36
0/73
-136/1
-12162
-5/71
-936/81
0/05
-4/34
-8/79
0/69
-0/7
-1/29
-0/06
2694/8

*

0/87
2/09
1/98
382/5
0/0019
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فرم الگوی برآوردشده با استفاده از آزمون
لگاريتمی است؛ در حقیقت ،شاخص رشد بهرهوری به عنوان
متغیر وابسته استفاده شد و نتايج برآورد پارامترهای عوامل
مؤثر بر آن در جدول  3گزارش میآيد .آزمونهای اجراشده
نشان میدهد؛ الگو با خطای تصريح و مشکالت رايج الگوهای
اقتصادسنجی روبهرو نیست .معنیداربودن آمارة ژاکوبرا بیانگر
آن است که جمالت خطا توزيع نرمال دارند و آزمونهای  Fو
 tقابل اطمیناناند .مقدار آمارة  Fنشانگر معنیداری کلی
پارامترهای الگو است .ضريب تعیین برابر  87درصد نیز نشان
میدهد که متغیرهای مستقل انتخابشده ،متغیر وابسته را به
خوبی توضیح میدهند .آمارة دوربین واتسون و مقايسة آن با
مقادير جدول ،وجود خودهمبستگی بین جمالت خطا را رد
میکند.
پارامترهای برآوردشده برای متغیر مصرف برق نشان
میدهد؛  TFPIنسبت به مصرف برق دارای نقطة حداقل است
که با گرفتن مشتق از تابع بهرهوری نسبت به اين متغیر طبق
رابطة  ،7هنگامی که مصرف برق  4441میلیون کیلووات
ساعت در سال باشد ،میزان بهرهوری حداقل است .بعد از اين
نقطه ،با افزايش مصرف برق بهرهوری افزايش میيابد.
cox-box

() 7

dlnTFPI
 2 / 152  16 / 36E2  0
E

ضرايب منفی ،در زمینة متغیر سطح زير کشت و معکوس
آن ،نشان میدهد که بهرهوری نسبت به اين متغیر دارای
نقطه حداکثر است .با حل رابطة  ،8میزان سطح زير کشت
بهینه  12747/4هزار هکتار است که بعد از آن با توسعة
سطح زير کشت ،سودآوری زير بخشهای زراعت و باغبانی با
کاهش روبهرو میشود .نگاهی به سطح زير کشت کشور در
سالهای مطالعه مشخص میکند که در سالهای برنامة سوم،
کاهش سطح زير کشت به نزديکشدن به حداکثر بهرهوری
کمک کرده است .در سالهای ديگر همواره میزان استفاده
بیشتر از حد بهینة زمین بوده است ،اما تولید به همان نسبت
افزايش پیدا نکرده است .در نتیجه اين کار با توجه به
هزينهها و کاهش کیفیت زمین توصیه نمیشود.
()8

dlnTFPI
 136 / 1  12162L2  0
L

کاربری تراکتور که شاخصی از افزايش مکانیزاسیون است،
براساس رابطة  9در  365/411هزار دستگاه دارای حد بهینه
است که کاربرد بیشتر آن به کاهش بهرهوری منجر میشود.
از آنجا که موجودی تراکتور در سال  1386در حداکثر تعداد
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خود در سالهای مطالعه  302/288هزار دستگاه است،
توسعة مکانیزاسیون برای رشد بهرهوری توصیه میشود.
dlnTFPI
( 71 / 5  81 / 936TR 2  0 )9
L

ساير متغیرها از عوامل جابهجاکنندة نقاط بحرانی منحنی
بهرهوری کل هستند .به عنوان نمونه از عالمت متغیر بارندگی
چنین استنباط میشود که با افزايش بارندگی بهرهوری
افزايش میيابد که میتواند از طريق افزايش عملکرد در
تولیدات ديم و افزايش نوبتهای آبیاری در تولیدات آبی
صورت گیرد .عالمت متغیر شاخص تنوع تولید منفی است و
نشانگر آن است که با کاهش يک درصدی تمرکز (افزايش
تنوع تولید) ،بهرهوری  8/79درصد افزايش میيابد .وجود
تنوع تولید ،عالوه بر افزايش بهرهوری ،ممکن است به کاهش
ريسک درآمدی و تقويت تراز تجاری بخش کشاورزی نیز
کمک کند ،اما از آنجا که تمايل بیشتری به کشت محصوالت
استراتژيک با حمايت دولت وجود دارد ،تنوع کشت با توسعة
محصوالت حمايتشده کاهش میيابد که در کشت آنها
بهرهوری و مزيت نسبی کمتری وجود دارد.
نیروی کار و سرمايه دو عامل مهم در تولید و بهرهوریاند
که در محاسبة شاخص بهرهوری نیز استفاده شدند .تأثیر
نسبت کاربرد اين دو نشان میدهد با افزايش نسبت نیروی
کار به سرمايه ،بهرهوری کاهش پیدا میکند به اين معنا که
نقطة ماکزيمم منحنی سودآوری به همین اندازه به پايین
منتقل میشود .بنابراين با وجود دسترسی بیشتر به نیروی
کار نسبت به سرمايه در اقتصاد ،نبايد بیش از اندازه نیروی
کار جانشین سرمايه شود .با توجه به آمارههای  ،tبه جز متغیر
حق بیمه ساير متغیرها در سطح يک درصد معنیدار هستند
و متغیر بیمه در سطح  10درصد مورد اطمینان است و
ضريب مثبت آن نشان میدهد؛ با توسعة بیمه در
زيربخشهای زراعت و باغبانی ،بهرهوری عوامل تولید و
سودآوری افزايش میيابد.
عالمت منفی متغیرهای مجازی برنامههای توسعة سوم و
چهارم بیانگر آن است که با وجود تأکید بر بهرهوری در اين
دو برنامه ،بهويژه در برنامة چهارم ،سیاستهای اين برنامه اثر
مطلوبی بر بهبود بهرهوری نگذاشته است ،اما انقالب سال
 1357تأثیر مثبتی بر رشد بهرهوری داشته است .همچنین،
معنیداربودن ضريب متغیر روند نشان میدهد؛ در طول زمان
عواملی اثر منفی بر رشد بهرهوری گذاشتهاند که میتوان از
علل آن فرسودگی سرمايه و ماشینآالت ،نبودن نیروی کار
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بارندگی بر افزايش بهرهوری را میتوان در افزايش نوبتهای
 همچنین.آبیاری در کشت آبی برای افزايش تولید لحاظ کرد
توسعة سطح زير کشت بدون مديريت ساير عوامل و افزايش
نهادهها توصیه نمیشود؛ زيرا اثر آن بر افزايش هزينهها بیش
 با توجه به عالمت منفی نسبت نیروی.از افزايش تولید است
کار به سرمايه و با وجود دسترسی بیشتر به نیروی کار نسبت
 نبايد بیش از اندازه نیروی کار،به سرمايه در اقتصاد ايران
 توسعة صحیح مکانیزاسیون و.جانشین سرمايه شود
زيرساختها که از مهمترين عوامل رشد اقتصادی در ادبیات
توسعهاند و تنوع کشت و توسعة بیمه از جمله راهکارهای
 در،کاهش ريسک محسوب میشوند که با افزايش بهرهوری
، به رشد ارزش افزوده،کنار افزايش اطمینان در کشاورزان
رفاه اجتماعی و رقابتپذيری در سطح جهانی و به رشد کل
.اقتصاد منجر میشود
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متخصص برای کار با ماشینآالت جديد و فرسايش خاک را
.برشمرد
نتیجهگیری و پیشنهادها
 با توجه به نتايج میتوان گفت مديريت ريسک يکی،در پايان
از عوامل مهم در افزايش بهرهوری است که به رشد
زيربخشهای کشاورزی از جمله زراعت و باغبانی کمک
 هزار برای تعداد تراکتور365  وجود نقطة حداکثر.میکند
ممکن است يکی از اهداف کمی برای افزايش سطح بهرهوری
 در کنار، همچنین.در زيربخشهای زراعت و باغبانی باشد
 جبران کاهش بهرهوری ناشی از استهالک،رشد ماشینیشدن
آنها و بهکارگیری نیروی کار آموزشديده برای کار با
 عالوهبر، افزايش تنوع تولید.ماشینآالت نیز ضروری است
افزايش بهرهوری ممکن است به کاهش ريسک درآمدی و
 اثر مثبت.تقويت تراز تجاری بخش کشاورزی کمک کند
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