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 دهیچک
بوده است. با توجه به  یگذاران اقتصاداستیمهم مد نظر س یهمواره به عنوان شاخص یرشد اقتصاد

است. در بخش  یوربهره شیرشد هر بخش افزا یراه برا نیترمناسب ،یدیتول یهانهاده تیمحدود

 ،رو هستند روبه آن با باز طیمح در تیفعال لیدلکه کشاورزان به  یمتعدد یهاسکیبا توجه به ر ،یکشاورز

 بخش تیاست با توجه به اهم یضرور رو، نی. از اردیپذیم ریتأثها سکیر آن از زین یوربهره شیافزا

 ةتوسع کهشود  دهیشیاند سکیکاهش ر یبرا ییراهکارها ،ییغذا تیامن نیتأم و اقتصاد در یکشاورز

و هدررفت منابع، گسترش  میاز کشت د دآمدهیپد سکیر کاهش رها به منظورساختیو ز ونیزاسیمکان

کل  یوربهره یریگبه اندازه نخست، رو شیپ پژوهش. رندیگیم یدسته جا نیو تنوع کشت در ا مهیب

 یهاسال در یزراعت و باغبان یهاربخشیدر ز لیت -ستیترنکوئ شاخص از استفاده با دیعوامل تول

کرده  یرا بررس آنبر  نامبردهعوامل  ریتأث ،یونیرگرس یالگو کی برآورد باسپس  ،پرداخته 1386 -1353

 درصد 96 یزراعت و باغبان یهاربخشیز دیکل عوامل تول یوررشد بهره نیانگیم ؛داد نشان جیاست. نتا

تراکتور موجب کاهش  ۀاز انداز شیو کاربرد ب رددا یوربر بهره یمثبت اثرو تنوع کشت  مهیب ،بوده است

 شود.یم یوربهره

 

 تیل، -ستیشاخص ترنکوئ ها، زیرساخت ،، تنوع کشتکشاورزی محصوالت بیمة :یدیکل یها واژه

 .ونیزاسیمکان

 قدمهم

مد  همواره مهم یهاشاخص از یکي عنوان به یاقتصاد رشد
 یلئساماست.  بوده یاقتصاد زانيربرنامه و گذاراناستینظر س

و  یبرداربهره یشيافزا یهانهيهز ،منابع تيهمچون محدود
از  شد تا زهیانگ نيا تيتقو موجب ديجد به منابع یدسترس

راستا،  ني. در اديآ عمل به یبرداربهره حداکثر موجود منابع
 زین یفرهنگ و یاجتماع ،یاقتصاد ةتوسع چهارم ةبرنام قانون

شاخص  نيا یکم و اهداف داشت یاژهيو نگاه امر نيا به
 ةبرنام قانون 5 ةدر ماد ،منظور نيا هب .دکر نییتع را یاقتصاد
 یاقتصاد در رشد آن سهم و یوربهره به کشور ةتوسع چهارم

 عوامل کل یوربهره سهم نظر بود در شد و اشاره حيصر طوربه

 متوسط نیهمچن و درصد 3/31 یداخل ناخالص دیتول رشد در

 به دیکل عوامل تول و هيسرما کار، یروین یوربهره ةساالن رشد
بر  ،برنامه انيدر پا برسد.درصد  5/2و  1، 5/3حداقل  ريمقاد

 ة(، رشد ساالن1389) همکاران و یجانیکم پژوهش اساس
 ةدر برنام دیو کل عوامل تول هيکار، سرما یروین یوربهره

درصد بود که  03/1و  -19/0، 08/2 بیچهارم توسعه به ترت
قانون  79 ةاست. در ماد برنامه یهاهدفاز  انحراف نشانگر

رشد  از یوربهره یدرصد 33هدف سهم  زیپنجم ن ةبرنام
 انیب به اتیجزئقانون در  نيکشور تکرار شد، اما ا یاقتصاد

 حسینی
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 یرو   بهره نقش به توجه بااشاره نکرده است.  یکم یهاهدف
 کهنيا دانستن با و دیتول یهانهيکاهش هز ،یاقتصاد رشد در

 یفرارو موانع نيترمهم از جمله یدیتول یهانهاده تيمحدود
 در يیهاپژوهش یاجرااست،  یکشاورز دیتول شيافزا و رشد

بخش  در اقتصاد یوربهره گاهيجا نییتع یبرا نهیزم نيا
 .است یضرور یکشاورز

 زانیم عنوان به یوربهره د،یتول اقتصاد به مربوط اتیادب در

 فيتعر نهاده چند اي کي از ینیمع مقدار از حاصل ةستاد
 عوامل و منابع از استفاده ةنحو ةبازگوکنند اریمع نيشود. ا یم

 ،یفناور رییتغ ةانگ  سه آثار و است زمان از یابرهه در یدیتول
 یعني ؛هانهاده از استفاده راندمان در رییتغ و اسیمق رییتغ

 در .ردیگیم بر در را داخل از یمرز دیتول تابع سمت به حرکت
 شکاف اي بعد ةدور به یادوره زا یوربهره در رییتغ جه،ینت

 نشانگر زمان از مقطع کي در یدیتول یواحدها نیب یور بهره

 یاقتصاد بخش اي واحد عملکرد و یفن توان در تفاوت و رییتغ
 در رییتغ گر،يد عبارت به اي خدمات و کاال به هانهاده ليتبد در

است  ستانده دیتول در هانهاده از مجموعه کي یبخشرثم
(Salami, 1997.) 

از  یدر سطح کالن تابع یوربهره یهانانوس یطور کلبه
 ةهر اندازه که چرخ نيآن در سطح خرد است. بنابرا راتییتغ

 نهينهاد یاقتصاد یهاربخشيو ز هادر بخش یوربهبود بهره
 ازشود. یتر مافزون ینظام اقتصاد ةکپارچيبه رشد  دیام شود،

و  شود یریگاندازه یابیدستاز  شیپ ديبا یوربهره رو، نيا
 ،یدر بخش کشاورز. شود یو بررس هعوامل مؤثر بر آن شناخت

 تیفعال لیکه کشاورزان به دل یمتعدد یهاسکيبا توجه به ر
 آناز  زین یوربهره شيرو هستند افزا روبه آن با باز طیمح در
است با توجه به  یضرور رو، ني. از اردیگیم ریتأثها سکير

 ،يیغذا تیامن نیتأم و اقتصاد در یکشاورز بخش تیاهم
 ةشود که توسع دهیشياند سکيکاهش ر یبرا يیراهکارها

از  دآمدهيپد سکيکاهش ر یبراها رساختيو ز ونیزاسیمکان
 یگروه جا نيکشت در ا تنوع و مهیب گسترش م،يکشت د

 (.Ashok & Balasubramanian, 2006) رندیگ یم
نشان  یوربهره ةنیدر زم گرفتهانجامبه مطالعات  ینگاه

و شده  محاسبه یوربهره یهاشاخص هاآن شتریدهد، در بیم
 ازده است. شکمتر توجه  یوربهرهثر بر ؤعوامل م يینها اثر به

 ،یعموم يةسرما ها، رساختيزکه اثر  یجمله مطالعات خارج
مزرعه با بازار،  يیایجغراف تیموقع اس،یمق ،یکیتکن راتییتغ

کردند،  یبررس یوردر رشد بهره را يیکارا رقابت و ةدرج
Mamatzakis (2003)، Aschauer (1989 ،) به توان یم

Azam et al. (2002 و )Ashok & Balasubramanian 

 اشاره کرد. (2006)
( با استفاده از شاخص 2000) Salami ،یمطالعات داخل در
مثبت تنوع  اثرورد تابع عوامل مؤثر بر آن آو بر ستیترنکوئ

 یواحدها ةنیبه ةمحصوالت را بر آن نشان داد و انداز
 Daneshvarکرد.  نییهکتار تع 303را  رازیش یدار مرتع

در  یوربهره شيافزا یهالیپتانس ةمطالع یبرا( 2003)
 ةمزرع 60 یبرا را ستیترنکوئ یورشاخص بهره گویپرورش م
مناسب  یفرم تابع کيمحاسبه و با استفاده از  گویپرورش م

از  کرد. نییتعآن را  ةنیو نقاط به یورامل مؤثر بر بهرهعو
 یهاربخشيز یوربهره نةیزمدر  گرفته    جمله مطالعات انجام

که با استفاده از  است Mafi et al. (2009) ةمطالع یکشاورز
 دیکل عوامل تول یوربهره ست،یشاخص مالم کوئ

 به 1385 -1345 یهاسال یرا برا یکشاورز یها ربخشيز
 يیشناسا یراکردند و ب یریگاندازه 993/0طور متوسط 

 .ندبردگرنجر بهره  تیاز آزمون عل ،یورعوامل مؤثر بر بهره
و  زراعت یهاربخشيز ،یطبق آمار بانک مرکز از آنجا که

 یبخش کشاورز دیدرصد از تول 65به طور متوسط  یباغبان
 در یورهرهب یپژوهش به بررس نيا در رد،یگیبرم دررا  رانيا
و  ونیزاسیمکان توسعةو نقش  یو باغبان زراعت یهاربخشيز

 از. شودیمشاخص پرداخته  نيا راتییدر تغ سکير تيريمد
 نيا دیکل عوامل تول یوربهرهشاخص  خستن رو، نيا
از انقالب و  شیپ درآن  راتییو روند تغ محاسبه هاربخشيز

 یبررس یهنگو فر یاجتماع ،یاقتصاد ةتوسع یهابرنامهدر 
 يینها اثر ،یونیرگرس یالگو کي از استفاده با سپس. شودیم

 ةمیب ون،یزاسی: کاربرد مکانجمله از ،عوامل مؤثر بر آن
 نيدر ا هاآن ةنیمحصوالت و تنوع کشت و مقدار به

 شود.یم یابيارز 1ها ربخشيز

 

 هامواد و روش
مل به کل عوا یوربهره د،یتول یهاهيتوسعه و نظر اتیدر ادب

 یمصرف یهابه مقدار مصرف نهاده دیصورت مقدار کل تول
به صورت  زیدر طول زمان ن یورشود. رشد بهرهیم فيتعر

 یمصرف یهاو رشد مقدار نهاده دیرشد مقدار تول نیتفاوت ب

                                                                                         
 ةمشاهد پژوهش، بودنیو کشور شده یبلندمدت بررس ةبا توجه به دور .1
 نیهمچن. رستيپذامکان چندساله یباغ محصوالت کشت ةانیسال راتییتغ

 در محصوالت دیتول که است شده محاسبه محصوالت «دیتول» یوربهره
 .ردیگیم انجام انهیسال کشور کل
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همان مقدار  یوررشد بهره گر،يبه عبارت د ؛دشو یم انیب
 Diewert (1992) وNadiri (1970 ) پسماند است. چنانکه

 یبه مفهوم بخش عواملکل  یوربهره راتیی، تغاندکردهاشاره 
ها در مصرف نهاده شيافزا با که است دیتول در شياز افزا

 .ستین یشدنهیتوج
به روش  یوربهره راتییتغ یمسئله در بررس نيترمهم

 یهاها و ستاندهنهاده یآور جمع ةنحو ،یشاخص عدد
پاشه،  یهاشاخص ،یاقتصاد اتیناهمگن است. در ادب

 اندشده یمعرف لیت -ستیترنکوئ و شریف ،یهندس رز،یالسپ
(Diewert, 1992 بر اساس نظر .)Diewert شاخص ،

 بيتقر کيکه  (Tornquist-Theil Index) لیت -ستیترنکوئ
ترانسلوگ  دیو منطبق بر تابع تول ايوژياز شاخص د وستهیناپ

 ةدر مطالع لیدل نی. به همديآیبرتر به شمار م یاست، شاخص
ها از فرم ها و ستاندهساختن شاخص کل نهاده یبرا رو، شیپ
 بر شاخص ني. اشد استفاده لیت -ستیترنکوئ شاخص یاضير

 متیدر ق رییامکان منظورکردن تغ ،هاشاخص ريسا خالف
فراهم  شده یبررس یهاسال ةها را در همها و نهادهستانده

 دیمذکور بر تابع تول انطباق شاخص ،عالوهد. بهکن یم
فرم را جزو  نياست، ا ريپذانعطاف یهاترانسلوگ که از شکل

 شاخص یاضيفرم ر برتر قرار داده است. یهاشاخص
 3 ةرابط شکل به 2و 1 یها رابطه یمبنا بر لیت -ستیترنکوئ
 (:Diewert, 1992) است

(1)  t i,t i, i,t i,

i

lnYI s s ln(Y / Y )/


  0 0
1

0 5 

(2)  t i,t i, i,t i,

i

lnXI w w ln(X / X )/


  0 0
1

0 5 

(3) t t tlnTFPI lnYI lnXI  
شاخص ستاده و نهاده  تميلگار بیبه ترت lnXItو  lnYIt  که

از کل درآمد در  iسهم محصول  si,0و  si,tهستند.  tدر زمان 
ها در نهياز هز i ةسهم نهاد wi,0و wi,t و و زمان صفر  tزمان 
 ه،يسرما مطالعه نيها در ا)نهاده استو زمان صفر  tزمان 

 بیبه ترت Xو  Y(. شد گرفته نظر در یانرژ و کار یروین
 lnTFPItمختلف و  یهاناو نهاده در زم دیر توليدامق گرنشان
 .است دیکل عوامل تول یورشاخص بهره تميلگار

 یبخش دیکل عوامل تول یوربهره شد، انیطور که بهمان
ها مصرف نهاده شيکه با افزا دهدیمنشان  را دیاز رشد تول

مؤثر  دیدر رشد تول یگريعوامل د یعني ست؛ین هیقابل توج
شوند. یم یبررس یوراند که در قالب عوامل مؤثر بر بهرهبوده

 یهانهاده یریکارگبه یو بازده دیتول یفناور د،یتول اسیمق
است.  یورسطح بهره ةکنندنییجمله عوامل تعاز  یدیتول

 اسیمق گرنشان یو باغ یکشت محصوالت زراع ريسطح ز
 دیتول تنوع. است ربخشيز دو نيا در دیتول
(Diversification )کاهش بر افزون زیمختلف ن یهادر سال 
موجود  یهاتیتر از ظرفمناسب ةاستفاد بر د،یتول سکير

و در  نیکار متخصص و زم یروین ژهيوهب ،یدیعوامل تول
 & Ashok)ها مؤثر است نهاده يیکارا شيافزا جهینت

Balasubramanian, 2006). 
از  زین یو بارندگ یمیاقل طيشرا رات،ییتغ نيافزون بر ا

کشاورزان  دیاست که ساالنه موجب نوسان تول یعوامل
د. کن یمطرح م ریمتغ کيرا به عنوان  یشود که بارندگ یم

 شيبه برق موجب افزا یدسترس شيها و افزاگاهروین ةتوسع
شد که سبب  یکشت آب ةها و توسعاستحصال آب از چاه

 ةتوسع گرشود و نشانیم مياز کشت د یناش سکيکاهش ر
 هاست.ساخت ريز

 از افته،يتوسعه یکشورها خيتوسعه و تار اتیدر ادب
 نيترمهم عنوان به دیکردن تولزهیمکان مانند یفناور راتییتغ

که  (Mamatzakis, 2003) برند یم نام یورعوامل رشد بهره
 یکشاورز یهابخشريز یورآن بر بهره ریتأث یریگاندازه

در  یگذارهيسرما به ازین یفناور. بهبود دارد تیاهم
امروز  یایاما در دن ،دارد ونیزاسیمکان ةها و توسع رساختيز

 شيافزا یها برادر آن یگذارهيسرما ها وینوآور رشيپذ
 تيريمد رو، نيا از. است سکير رشيپذ ازمندین یور بهره

است که تنوع کشت و  یوربهره یهارطش   شیاز پ یکي سکير
 آن است. یراهکارها از مهیب

به  TFPI یور، شاخص بهرهشد انیب آنچهبا توجه به 
از  یریگگفته با بهرهشیعوامل پ ةاز مجموع یصورت تابع

 :شودیم داده حیتوض 4 ةرابط

(4)  TFPI f E,BA,L,TR,IN,CR,LI 
از  ینماد متر(یلی)م کشور ةارتفاع بارش ساالن BAکه در آن 

کشور  یو باغ یزراع رکشتيسطح ز L، دیتول یعیطب سکير
نسبت  LI، اسیمق یریگاندازهبه عنوان شاخص  )هزار هکتار(

نماد  (الير اردیلی)نفر به م هيسرما یکار به موجود یروین
زراعت و  یهابخشريشده در زبرق مصرف یانرژ E ،يیکارا

 یموجود TR( و سال در ساعت لوواتیک ونیلی)م یباغبان
 ةتوسع ینمادها یزراعت و باغبان یهابخشريتعداد تراکتور ز

 ةمیمجموع حق ب IN، یتکنولوژ و ونیزاسیمکان ها،رساختيز
 ،شاخص تنوع کشت CR( و الير اردیلیکشاورزان )م یپرداخت

 بخش ريدر دو ز سکير تيريمد یریگ  اندازه یهاشاخص
 .است
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و هدف  یاقتصاد یتئور بااسب تنم یابعتبا انتخاب فرم 
 ازتأثر مرا  یورحداکثر و حداقل بهره زانیتوان میمطالعه م

 ريمقاد نییتع یبرا پژوهش، نيدست آورد. در ا هب باالعوامل 
 ةتوسع یرگذاریثتأ یچگونگ و یوربهرهعوامل مؤثر بر  ةنیبه

 یضمن ةرابط یبرا 5 یبر آن، شکل تابع سکيمنابع ر و یفناور
 ند(:ا یتميلگار صورت به رهایمتغ تمام) در نظر گرفته شد 4

(5)
TFPI B B E B E B L B L B TR

B TR B IN B LI B CR B BA

 



     

    

1 1
1 2 3 4 5 6

1
7 8 9 10 11 

 تواند یمانتخاب شد که  لیدل نيا به 5 یشکل تابع
 یشکل تابع نشان دهد. یخوبرا به TFPIهرگونه رفتار 

 1 در جدول یخوبمتعدد را به یهایمنحن یهاشکل ادشده،ي
 نیچن 1 جدول حاتیکند. از روابط باال و توضیم میترس

استفاده از  مطلوب ةشود که به عنوان مثال: اندازیاستنباط م
 B2 ی، پارامترها5 ةقابل محاسبه است که در رابط یزمان ،برق

 تر از صفر باشد.کوچک B3و 

 
 برآوردشده بیبرآوردشده با توجه به ضرا TFPI یمنحن یها. شکل1جدول 

 یشکل منحن عالمت پارامتر شماره
1 B2,B3>0 , B4,B5>0 , B6,B7>0 TFPI و تع داد تراکت ور    کش ت  ری  ز سطح رق،ب مصرف به نسبت بیترتبه

 .بود خواهدحد  نیکمتر یو دارا Uموجود به شکل 
2 B2,B3<0 , B4,B5<0 , B6,B7<0 TFPI و تع داد تراکت ور    کش ت  ری  ز سطح برق، مصرف به نسبت بیترتبه

 .بود خواهدحد  نیشتریب یو دارا Uموجود به شکل عکس 
3 B2=0,B3>0 , B4=0,B5>0 , B6=0,B7>0 TFPI تراکت ور  تع داد  و کش ت  ری  ز سطح برق، مصرف به نسبت بیترتبه 

 .بود خواهد یمنف بیش با یمنحن شکل به موجود
4 B2=0,B3<0 , B4=0,B5<0 , B6=0,B7<0 TFPI تراکت ور  تع داد  و کش ت  ری  ز سطح برق، مصرف به نسبت بیترتبه 

 .بود خواهد مثبت بیش با یمنحن شکل به موجود
5 B2<0,B3=0 , B4<0,B5=0 , B6<0,B7=0 TFPI تراکت ور  تع داد  و کش ت  ری  ز سطح برق، مصرف به نسبت بیترتبه 

 .بود خواهد یمنف بیش با خط کی شکل به موجود
6 B2>0,B3=0 , B4>0,B5=0 , B6>0,B7=0 TFPI تراکت ور  تع داد  و کش ت  ری  ز سطح برق، مصرف به نسبت بیترتبه 

 .ودب خواهد مثبت بیش با خط کی شکل به موجود
7 B2=0,B3=0 , B4=0,B5=0 , B6=0,B7=0 TFPI تراکت ور  تع داد  و کش ت  ری  ز سطح برق، مصرف به نسبت بیترتبه 

 .بود خواهد یافق خط کی شکل به موجود
 Robidoux & Lester (1992) از برگرفته: مأخذ

 
IN، CR، BA  وL بر حسب نوع عالمت  5 ةدر رابط

 شيافزا ايو  کاهشبر خود را  ریمربوط، تأث یپارامترها
. خواهند کرد انیب رهایمتغ ريدر صورت ثبات سا ،یسودآور

حداکثر و  نقاطجاکنندگان به عنوان جابه ها آن همة نيبنابرا
 TFPI یمنحن بر و شوندیمحسوب م TFPI یمنحنحداقل 

به صورت شاخص تمرکز  دیشاخص تنوع تول .دارند یخط اثر
 شد محاسبه 6 ةز رابطا یریگشود که با بهرهیم فيتعر

(Robidoux & Lester, 1992:) 

(6) i

i

CR a



10

1

 

محصول اول از سطح  دهاز  کيسهم هر a رابطه، نيدر ا
. از آنجا که استکشور  یو زراع یکشت محصوالت باغ ريز

را موجود  یهاتیظرف ةاز هم یریگامکان بهره دیتنوع در تول

)تنوع کمتر( اثر  شتریرود تمرکز بیانتظار م ،آوردیفراهم م
 داشته باشد. هابخشريز یو سودآور یوربر بهره یمنف

 1386 -1353 یزمان ةمطالعه مربوط به دور نيا یهاداده
 یاسالم یجمهور یبانک مرکز ةاست و از آمار منتشرشد

و  یمیپتروش شرکت رو،یوزارت ن ،یسازمان هواشناس ران،يا
 یهاو داده ی، سازمان خواربار کشاورزرانيا ینفت یهافراورده
( استفاده Shaabani, 2008) مطالعات ريشده در سامحاسبه

شاخص  ةمحاسب یبرا ازیاطالعات مورد ن مطالعه، نيدر ا شد.
در  شده استفاده یهاو مقدار نهاده متینهاده شامل اطالعات ق

 یو انرژ هيکار، سرما یروین ،یزراعت و باغبان یهاربخشيز
 ةمحاسب یها براربخشيز نيا ةبوده است و ارزش افزود

 ةشد. محاسبات و برآوردها با بست استفاده هشاخص ستاد
 .است گرفتهانجام  Shazam 9 یافزار نرم
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 (1386-1353) رانیا یباغبان و زراعت یهاربخشیز دیکل عوامل تول یوربهره یهاشاخص .2 جدول

 شاخص رشد نهاده سال دوره
شاخص رشد 

 دهنستا

کل عوامل  یورشاخص رشد بهره
 دیتول

کل  یورشاخص بهره
 دیعوامل تول

 انقالب از شیپ

1353 0 0 0 1 

1354 0 0/106 0/106 1/112 

1355 -0/023 0/263 0/286 1/331 

1356 -0/038 0/208 0/246 1/279 

1357 0/008 0/315 0/307 1/359 

 عراق و رانیجنگ ا

1358 0/009 0/4 0/391 1/478 

1359 0/056 0/491 0/434 1/544 

1360 0/032 0/482 0/449 1/567 

1361 0/007 0/554 0/547 1/728 

1362 -0/085 0/529 0/615 1/849 

1363 -0/096 0/603 0/699 2/012 

1364 -0/097 0/698 0/795 2/215 

1365 -0/046 0/813 0/859 2/361 

1366 -0/046 0/842 0/888 2/431 

1367 -0/107 0/771 0/878 2/407 

 اول توسعه ةبرنام

1368 -0/144 0/769 0/913 2/493 

1369 -0/098 0/918 1/016 2/762 

1370 -0/099 0/969 1/068 2/909 

1371 -0/061 1/103 1/163 3/2 

1372 -0/038 1/129 1/167 3/212 

 3/249 1/178 1/134 0/044- 1373 برنامه دو نیب

 دوم توسعه ةبرنام

1374 -0/019 1/186 1/204 3/334 

1375 -0/004 1/228 1/232 3/427 

1376 -0/061 1/223 1/284 3/611 

1377 -0/017 1/363 1/38 3/977 

1378 -0/073 1/226 1/299 3/666 

 سوم توسعه ةبرنام

1379 -0/046 1/281 1/327 3/77 

1380 -0/136 1/227 1/363 3/907 

1381 -0/072 1/417 1/489 4/431 

1382 -0/069 1/458 1/527 4/604 

1383 -0/074 1/437 1/511 4/532 

 چهارم توسعه ةبرنام

1384 -0/079 1/564 1/642 5/168 

1385 -0/084 1/595 1/679 5/361 

1386 -0/074 1/663 1/737 5/679 

 یآمار یهایژگیو

 2/91 0/96 0/91 0/05- نیانگیم

 1 0 0 0/14- حداقل

 5/68 1/74 1/66 0/06 حداکثر

انحراف 
 اریمع

0/05 0/46 0/49 1/31 

 قی: محاسبات تحقمأخذ
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 بحث و جینتا
 شد، شاخص  انیب شیپ یهابخش دربا توجه به آنچه 

 کل یوررشد کل نهادها و شاخص رشد ستاده و شاخص بهره
ارائه  2محاسبه و در جدول  3 ةاساس رابطو رشد آن بر دیتول

 و نهاده رشد یهاشاخص که آنجا از است، ذکر انيشاشد. 
 یمنف ريمقاد شوند،یم محاسبه یتميلگار صورت به ستانده

. شاخص رشد نهاده و ستانده نشان رستيپذامکان هاآن یبرا
ها در حال سال شتریها در بکه مصرف نهاده یدر حال ؛دهدیم

که در  است افتهي شيافزا دیشاخص تول ،بوده استکاهش 
 ندهيفزا وروند به صورت مثبت  نيا زین یورشاخص رشد بهره

 6/5، 1386تا  1353از سال  که یطوربهشود. یم شاهدهم
 دیشاخص تول ؛دهدینشان م اریبرابر شد. شاخص انحراف مع

نسبت به مصرف نهاده داشته است که  یشترینوسانات ب
و در  دیبر تول یگريد یرهایمتغ ریتأث انگریب است ممکن

 یهابرنامه در شد؛ انیب که طور همانباشد.  یوربهره جهینت
 یور  بهره یبرا یمهم نقش چهارم، ةبرنام قانون ژهيوبه توسعه،

 از شیپ یهادوره، 2 جدول در. شد فيتعر یاقتصاد رشد در
 یهادوره ةسيمقا منظور به توسعه یهابرنامه و جنگ انقالب،
 تا دیتول عوامل کل یوربهره رشد شاخص. شد جدا مختلف

 در اما است، بوده کي از کمتر توسعه نخست ةبرنام از شیپ
 چهارم ةبرنام در و داشته یشيافزا روند توسعه یهابرنامه
 رشد نسبت و است دهیرس خود مقدار نيشتریب به توسعه
 شاخص. است دهیرس درصد 7/1 به نهاده رشد به ستانده

 نشان را یشيافزا روند نیهم زین دیتول عوامل کل یور بهره
 رانيتوسعة ا ةدر چهار برنام دیتول شيافزا یعني دهد؛یم

 برآمدهDiewert (1992 ) وNadiri (1970 ) دگاهيمنطبق بر د
 توسعة جمله از هانهاده کاربرد شيافزا جز به یعوامل از
 .است بوده یتيريمد عوامل و هارساختيز

 
 دیکل عوامل تول یورعوامل مؤثر بر بهره یالگو برآوردشدة جینتا .3جدول 

 t ۀآمار بیضر ریمتغ

*4 2/16 یزراعت و باغبان یهاربخشیز در برق مصرف تمیلگار
/954 

*8 152/36 برق مصرف تمیمعکوس لگار
/425 

*8 0/73 کشور ةساالن یبارندگ زانیم تمیلگار
/525 

*-9 136/1- یزراعت و باغبان یهاربخشیز کشت ریز سطح تمیلگار
/81 

*-9 12162- یزراعت و باغبان یهاربخشیکشت ز ریز سطح تمیمعکوس لگار
/97 

*-3 5/71- یزراعت و باغبان یهاربخشیتعداد تراکتور موجود در ز تمیلگار
/04 

*-3 936/81- یزراعت و باغبان یهاربخشیتعداد تراکتور موجود در ز تمیمعکوس لگار
/51 

***1 0/05 یزراعت و باغبان یهاربخشیز ةساالن ةمیمجموع حق ب تمیلگار
/655 

*-15 4/34- یزراعت و باغبان یهاربخشیدر ز هیسرما یکار به موجود یروینسبت ن
/32 

*-7 8/79- تمرکز شاخص تمیلگار
/47 

*12 0/69 1357 انقالب یمجاز ریمتغ
/45 

*-6 0/7- سوم توسعه ةبرنام یمجاز ریمتغ
/34 

*-8 1/29- چهارم توسعه ةبرنام یمجاز ریمتغ
/61 

*-4 0/06- روند ریمتغ
/41 

*9 2694/8 عرض از مبدأ
/7 

R) نییتع بیضر
2) 0/87 

 2/09 (D.Wواتسون ) -نیدورب ۀآمار

 JARQUE-BERA 1/98 ۀآمار

 F 382/5 ۀآمار

 0/0019 کیآکائ ۀآمار

 .دهندیم% را نشان 1% و 10در سطح  یداریمعن بیترت به*  و*** 

 قی: محاسبات تحقمأخذ
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 cox-boxبا استفاده از آزمون  برآوردشده یالگو فرم
به عنوان  یورشاخص رشد بهره قت،یحق در ؛است یتميلگار
عوامل  یبرآورد پارامترها جيو نتا شد استفاده وابسته ریمتغ

 اجراشده یهاآزمون .ديآیمگزارش  3در جدول مؤثر بر آن 
 یالگوها جيو مشکالت را حيتصر یبا خطا الگو ؛دهدینشان م

 انگریژاکوبرا ب ةداربودن آماریمعن. ستیرو ن هروب یاقتصادسنج
و  F یهاآزمون و دارند نرمال عيتوز خطا جمالت که است آن

t ةند. مقدار آمارا  نانیقابل اطم F یکل یداریمعن گرنشان 
 نشان زین درصد 87 برابر نییتع بيالگو است. ضر یپارامترها

وابسته را به ریمتغ ،شدهمستقل انتخاب یرهایدهد که متغیم
 با آن ةسيمقا و واتسون نیدورب ةدهند. آماریم حیتوض یخوب
 رد را خطا جمالت نیب ید خودهمبستگووج جدول، ريمقاد

 کند.یم
مصرف برق نشان  ریمتغ یبرآوردشده برا یپارامترها

حداقل است  ةنقط یه مصرف برق دارانسبت ب TFPI ؛دهد یم
طبق  ریمتغ نينسبت به ا یورکه با گرفتن مشتق از تابع بهره

 لوواتیک ونیلیم 4441که مصرف برق  ی، هنگام7 ةرابط
 نيبعد از ا حداقل است. یوربهره زانیم ،ساعت در سال باشد

 ابد.ي  یم شيافزا یورمصرف برق بهره شيبا افزا نقطه،

 (7) dlnTFPI
/ / E

E

  22 152 16 36 0 

کشت و معکوس  ريسطح ز ریمتغ نةیزمدر  ،یمنف بيضرا
 یدارا ریمتغ نينسبت به ا یوردهد که بهرهیآن، نشان م

 کشت ريز سطح زانیم ،8 ةبا حل رابط .است حداکثر نقطه
 ةعهکتار است که بعد از آن با توسهزار  4/12747 نهیبه

با  یزراعت و باغبان یهابخش ريز یسودآور ،کشت ريسطح ز
کشت کشور در  ريبه سطح ز ی. نگاهشود یمرو کاهش روبه

 ،سوم ةبرنام یهاکند که در سالیمطالعه مشخص م یهاسال
 یورحداکثر بهره بهشدن کيکشت به نزد ريکاهش سطح ز

ه استفاد زانیمهمواره  گريد یهاکمک کرده است. در سال
به همان نسبت  دیتول اما ،است بوده نیزم ةنیبه حد از شتریب

 بهکار با توجه  نيا جهینت در. است نکرده دایپ شيافزا
 شود.ینم هیتوص نیزم تیفیها و کاهش ک نهيهز

(8) dlnTFPI
/ L

L

   2136 1 12162 0 

 ،است ونیزاسیمکان شيافزا از یشاخصتراکتور که  یکاربر
 نهیحد به یداراهزار دستگاه  411/365در  9 ةرابط راساسب

شود. یمنجر م یورآن به کاهش بهره شتریاست که کاربرد ب
در حداکثر تعداد  1386تراکتور در سال  یاز آنجا که موجود

 ،دستگاه است هزار 288/302مطالعه  یهاخود در سال
 شود.یم هیتوص یورهرشد بهر یراب ونیزاسیمکان ةتوسع

(9) dlnTFPI
/ / TR

L

   271 5 81 936 0 

 یمنحن یبحران نقاط ةجاکننداز عوامل جابه رهایمتغ ريسا
 یبارندگ ریکل هستند. به عنوان نمونه از عالمت متغ یوربهره
 یوربهره یبارندگ شيشود که با افزایاستنباط م نیچن
عملکرد در  شيافزا قيتواند از طریکه م ابديیم شيزااف

 یآب داتیتول در یاریآب یهانوبت شيو افزا ميد داتیتول
است و  یمنف دیتول تنوع شاخص ریعالمت متغ .ردیگ صورت

 شي)افزاتمرکز  یدرصد کي کاهشنشانگر آن است که با 
. وجود ابديیم شيافزادرصد  79/8 یور، بهره(دیتنوع تول

به کاهش  است ممکن ،یوربهره شيعالوه بر افزا د،یع تولتنو
 زین یکشاورز بخش یتجار تراز تيتقو و یدرآمد سکير

به کشت محصوالت  یشتریب لياما از آنجا که تما کند، کمک
 ةتنوع کشت با توسع دارد، وجود دولت تيحما با کياستراتژ

ها آن کشت در که ابديیشده کاهش متيمحصوالت حما
 .دارد وجود یکمتر ینسب تيو مز یور بهره
ند ا یورو بهره دیدو عامل مهم در تول هيکار و سرما یروین

 ریند. تأثشداستفاده  زین یورشاخص بهره ةکه در محاسب
 یروین نسبت شيدهد با افزایدو نشان م نينسبت کاربرد ا

 که معنا نيکند به ایم دایکاهش پ یوربهره ه،يسرما به کار
 نيیاندازه به پا نیبه هم یسودآور یمنحن مميماکز ةنقط

 یرویبه ن شتریب یبا وجود دسترس نيشود. بنابرایمنتقل م
 یرویاز اندازه ن شیب ديدر اقتصاد، نبا هيکار نسبت به سرما

 ریجز متغ هب ،t یهاشود. با توجه به آماره هيسرما نیکار جانش
ستند دار هیدرصد معن کيدر سطح  رهایمتغ ريسا مهیحق ب
است و  نانیدرصد مورد اطم 10در سطح  مهیب ریو متغ

در  مهیب ةبا توسع ؛دهدیمثبت آن نشان م بيضر
و  دیعوامل تول یرو  بهره ،یزراعت و باغبان یها بخشريز

 .ابديیم شيافزا یسودآور
سوم و  ةتوسع یهابرنامه یمجاز یرهایمتغ یعالمت منف

 نيدر ا یوربر بهره دیکأبا وجود ت که است آن انگریبچهارم 
 اثر برنامه نيا یهااستی، سچهارم ةبرنام در ژهيو به ،برنامه دو

اما انقالب سال  ،نگذاشته است یوربر بهبود بهره یمطلوب
 ن،یداشته است. همچن یوربر رشد بهره یمثبت ریتأث 1357

در طول زمان  ؛دهدیروند نشان م ریمتغ بيداربودن ضریمعن
 از توانیاند که مگذاشته یوربر رشد بهره یاثر منف یعوامل

کار  یروین نبودنآالت، نیو ماش هيسرما یعلل آن فرسودگ
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 را خاک شيفرسا و ديآالت جدنیکار با ماش یمتخصص برا
 .برشمرد

 

 شنهادهایو پ یریگجهینت
 یکي سکير تيريتوان گفت مدیم جيبا توجه به نتا ان،يدر پا

است که به رشد  یورهبهر شيافزا در مهم عوامل از
کمک  یاز جمله زراعت و باغبان یکشاورز یها ربخشيز
تعداد تراکتور  یهزار برا 365حداکثر  ةنقط وجودکند.  یم

 یوربهرهسطح  شيافزا یبرا یاز اهداف کم یکياست  ممکن
در کنار  ن،یهمچن. باشد یباغبان و زراعت یهاربخشيز در

 استهالک از یناش یروبهرهجبران کاهش  شدن،ینیماشرشد 
کار با  یبرا دهيدآموزشکار  یروین یریکارگبهو  هاآن

بر عالوه د،یتنوع تول شيافزااست.  یضرور زین آالت  نیماش
 و یدرآمد سکيبه کاهش ر است ممکن یوربهره شيافزا
اثر مثبت  .کند کمک یکشاورز بخش یتجار تراز تيتقو

 یها نوبت شيافزا در نتوایم را یوربهره شيبر افزا یبارندگ
 نیهمچن. کرد لحاظ دیتول شيافزا یبرا یآب کشت در یاریآب

 شيعوامل و افزا ريسا تيريبدون مد کشت ريز سطح ةتوسع
 شیب هانهيهز شياثر آن بر افزا رايز شود؛ینم هیتوص هانهاده
 یروینسبت ن یاست. با توجه به عالمت منف دیتول شياز افزا

 نسبت کار یروین به شتریب یوجود دسترسبا و  هيکار به سرما
 کار یروین اندازه از شیب دي، نبارانيا اقتصاد در هيسرما به

و  ونیزاسیمکان حیصح ةتوسع .شود هيسرما نیجانش
 اتیادب در یاقتصاد رشد عوامل نيترمهم از کهها رساختيز

 یهاراهکار جمله از مهیب ةو تنوع کشت و توسع اندتوسعه
در  ،یوربهره شيکه با افزا شوندمی وبمحس سکيکاهش ر
ارزش افزوده،  رشدبه  کشاورزان، در نانیاطم شيکنار افزا

به رشد کل  و یدر سطح جهان یريپذو رقابت یرفاه اجتماع
 .شود یم منجراقتصاد 
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