محاسبه بهره وري عوامل توليد (نيروي كار ،زمين و سرمايه)

در بخش كشاورزي استان مركزي
ابراهیم نبیونی
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چکیده

از آنجا که تولید همواره مستلزم داشتن عوامل تولید است ،افزایش تولید از دو طریق قابل حصول است،
یکی افزایش در میزان عوامل تولید و دیگر استفاده بهتر از عوامل تولید با اتخاذ مدیریت بهتر بر این
منابع و بکارگیری روش های جدیدتر در ترکیب این عوامل ،كه با توجه به محدودیت منابع ،امروزه
افزایش تولید به طور عمده از طریق ترکیب بهتر این عوامل صورت می گیرد .به دليل اهميت بهره وري
در اين تحقيق پس از بيان مباني نظري و ادبيات و پيشينه تحقيق به محاسبه بهره وري عوامل توليد
(نيروي كار ،زمين و سرمايه) در بخش كشاورزي استان مركزي پرداخته شده و بدین منظور دو روش
در اين تحقيق استفاده شده است ،در پايان نيز به جمع بندي و نتيجه گيري بحث پرداخته شده است.
در روش اول بهره وري عوامل توليد به صورت مستقل و با ثابت در نظر گرفتن ساير عوامل و در روش دوم
از داده هاي سري زماني  ،1360-87روش هاي اقتصادسنجي و نرم افزار  Microfitمحاسبه شده است .بر
طبق روش اول مي توان گفت كه يك واحد ماشين آالت در مقايسه با يك نفر نيروي انساني و يك هكتار
زمين ارزش افزوده بيشتري ايجاد مي كند و يك ميليون ريال سوخت در سال  ،1386بيش از يك ميليون
ريال برق ،ارزش افزوده ايجاد مي كند .در روش دوم تابع از نوع كاب – داگالس بوده و ضرايب اين تابع
در برآورد معادله مورد نظر به ترتيب براي نهاده هاي كار ،زمين و سرمايه برابر  0/795 ،0/983و 0/482
به دست آمده از آنجا كه در اين نوع تابع ضرايب و كشش نهاده ها در طول تابع توليد و در سال هاي
مختلف ثابت هستند ،مي توان به اين شكل اين ضرايب را تفسير نمود كه با يك درصد افزايش در تعداد
نيروي كار بخش كشاورزي استان ،به ميزان  0/983درصد به توليد اين بخش افزوده مي گردد .همچنين
با افزايش يك درصدي در ميزان زمين زيركشت (هكتار) و يا موجودي سرمايه (واحد ماشين آالت) اين
بخش به ترتيب  0/795و  0/482درصد به توليد اين بخش اضافه مي گردد .در اين روش نيروي كار به
عنوان اثرگذارترين و زمين زيركشت به عنوان كم اثرترين نهاده توليد در اين بخش معرفي مي گردند.
همچنين بر اساس الگوي  ECMمي توان دريافت كه جمله ضریب تصحیح خطا ،معنی دار می باشد و بیان
می کند که هر سال  62درصد از عدم تعادل یک دوره در توليد بخش كشاورزي استان ،در دوره بعد تعدیل
می شود .به عبارت ديگر ،براي تعديل كامل نتايج حاصل از يك سياست تقريبا  1/5سال زمان الزم خواهد بود.
واژگان کلیدی :بهره وري ،عوامل توليد ،بخش كشاورزي ،روش .ARDL
 -1کارشناس ارشد علوم اقتصادی

 -1مقدمه
در اقتصاد امروزي كه در اصل اقتصادي است مبتني بر
بازار ،در تمامي بخش هاي اقتصادي به ويژه اقتصاد
كشاورزي كه توليدكنندگان در پي كسب حداكثر
سود هستند يك شرايط رقابتي ايجاد مي شود .افزايش
بهره وري و كارايي كشاورزي از مهمترين مسايل كشورهاي
در حال توسعه است و به بيان ديگر ،استفاده هر چه بهتر و
بيشتر از منابع كشاورزي يعني زمين ،نيروي كار و سرمايه
در شرايط فعلي بايد در اولويت قرار گيرد .از آن جا كه
فعاليت كشاورزي يك فعاليت اقتصادي است و از آن جا كه
استفاده مؤثر از منابع الزامي است ،سنجش بهره وري بسيار
مهم است .بهره وري در هر زمينه جهت افزايش سودآوري
مفيد است و در بخش كشاورزي در واقع هنري است
در راستاي پيشرفت و ابداع روش هايي براي افزودن به
ارزش هاي توليدي با حداقل استفاده از منابع و انرژي.
بهره وري يعني مقدار ارزش افزوده بر مقدار نهاده و يا
مقدار توليد بر مقدار نهاده .منابع كشاورزي اعم از (آب ،باد،
باران و  )...را مي توان به كمك طرح هايي دقيق محافظت
و صرفه جويي كرد.
سه بعد اصلي بهره وري در بخش كشاورزي عبارتند از:
•بهره وري نيروي انساني
• بهره وري سرمايه
•بهره وري منابع كشاورزي
در اين تحقيق با توجه به آمار و اطالعات در دسترس تا حد
امكان به بررسي ابعاد اصلي بهره وري در بخش كشاورزي
استان مركزي پرداخته مي شود.
 -2اهميت و ضرورت تحقيق

با توجه به رشد فزاینده جمعیت ،محدودیت نهاده ها و
منابع تولید در بخش کشاورزی ،عدم استفاده بهینه از
عوامل توليد و همچنين با توجه به سهم بخش کشاورزی
در تولید ناخالص داخلی و تعداد افراد شاغل در این بخش،
تأمین غذای مردم و اهمیت باالی سیاسی و اقتصادی
خودکفايی در برخی از محصوالت استراتژیک و همچنین
وجود مزیت نسبی در تولید برخی از محصوالت ،ضرورت و
اهمیت توجه بیشتر به رشد بهره وری در بخش کشاورزی
بیش از پیش نمایان می گردد .در این راستا جهت افزایش
بهره وری در بخش کشاورزی ،الزم است وضع موجود
بهره وری عوامل تولید و روند آن در سال های گذشته
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته تا از این طریق بتوان
جهت رساندن وضع موجود به وضعیت ایده آل و مطلوب،
برنامه های کاراتر و ثمربخش تری ارائه نمود.
عالوه بر اين باتوجه به اهمیت و نقش اقتصاد کشاورزی در
68

افزایش درآمد ،تولید و سودآوری بخش کشاورزی و جایگاه
روستا و روستاییان در تولیدات کشاورزی و همچنين با
توجه به تفاوت های منطقه ای بهره وری در واحدهای
تولیدی کشاورزی بین استان های کشور و به دليل نیاز
به ایجاد تعادل در توزیع منابع و نهاده ها به منظور ارتقای
بهره وری الزم است كه بهره وري بخش كشاورزي در
استان هاي مختلف به صورت جداگانه محاسبه شده تا
بتوان به توانايي هاي مناطق مختلف و همچنين پتانسيل
استان ها پي برد .به داليل گفته شده ،محاسبه بهره وري
عوامل توليد در بخش كشاورزي استان مركزي جهت
انتخاب راهبردهاي مناسب در تصميم گيري هاي مربوط
به توليد و تخصيص منابع ضرورت دارد.
 -3سابقه تحقيق

الف) مطالعات داخلي
كهنسال و دهقانيان ( )1382با بررسي كارايي استفاده
از عوامل توليد كشاورزي در منطقه تربت حيدريه به
تعيين نقاط ضعف بخش كشاورزي اين منطقه و همچنين
اهميت نسبي هر يك از عوامل توليد در افزايش توليد
پرداخته اند .تابع مورد استفاده آنها ،تابع كاب  -داگالس
بوده كه براي محصوالت گندم ،جو ،چغندرقند ،پنبه و
محصوالت جاليزي به طور جداگانه ،بر اساس مقادير
نهادهها و ارزش نهادهها ،برآورد شده است.
اکبری و رنجکش ( )1382در مطالعه ای به بررسی
رشد بهره وری کل عوامل تولید در بخش کشاورزی
ایران پرداخته اند .در این مطالعه نرخ رشد بهره وری کل
عوامل تولید برای بخش کشاورزی ایران در دوره زمانی
 1345-1375به صورت مجزا محاسبه شده است .نتایج
این مطالعه نشان می دهد که نرخ رشد بهره وری کل
عوامل تولید در بخش کشاورزی دارای نوسان زیاد بوده و
میانگین این رشد در کل دوره مورد بررسی برابر  4/33به
دست آمده است .در تابع توليد کاب – داگالس تخمين
زده شده جهت بخش كشاورزي ،ضریب نیروی کار منفی
به دست آمده ،که نشان از قرار گرفتن بخش کشاورزی در
ناحیه سوم تولید توسط نیروی کار دارد.
بخش علی و مجتهد ( )1382به بررسی تطبیقی
اثرات پیشرفت فنی بر روی بهره وری عوامل تولید در
بخش های صنعت و کشاورزی در ایران پرداخته اند .برای
تجزیه و تحلیل بهره وری نهایی عوامل تولید و اثرات
پیشرفت فنی بر روی آنها در دو بخش صنعت و کشاورزی
از تابع کاب – داگالس و به روش  OLSاستفاده شده است.
نتایج مطالعه نشان می دهد که بهره وری نهایی نیروی کار
و سرمایه در دو بخش صنعت و کشاورزی مثبت بوده و
مقادیر آنها در بخش کشاورزی تفاوت چندانی با بخش
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صنعت ندارد .نتایج نشان می دهد که اثرات تغییرات کمی
نیروی کار و سرمایه بر روی ارزش افزوده بخش کشاورزی
هر دو مثبت بوده ،و همچنین تغییرات کیفی عوامل نیروی
کار و سرمایه بخش کشاورزی ،روی ارزش افزوده این بخش
تأثير منفی داشته است.
امیرتیموری و خلیلیان ( )1385در مطالعه خود تحت
عنوان «رشد بهره وری کل عوامل تولید در بخش کشاورزی
ایران و چشم انداز آن در برنامه چهارم» به محاسبه و تحلیل
شاخص های بهره وری عوامل تولید در بخش کشاورزی
پرداخته اند .جهت محاسبه رشد بهره وری کل عوامل
تولید در بخش کشاورزی ابتدا تابع تولید بخش کشاورزی
به روش  ARDLتخمین زده شده و سپس از ضرایب
(کشش) عوامل تولید تابع تخميني استفاده شده است.
نتایج مطالعه نشان می دهد که رشد بهره وری کل عوامل
تولید در بخش کشاورزی در دوره مورد بررسی نوسانات
زیادی داشته و میانگین آن برابر  2/5درصد بوده است
(مشابه با نتایج مطالعه اکبری و رنجکش) رابطه بلندمدت
تابع تولید بخش کشاورزی به صورت زیر ارائه شده است:
ln 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 = −9.13 + 1.04lnL + 0.16lnK + 0.70lnE

كه در آن:
 :VAارزش افزوده بخش کشاورزی
 :Lنیروی کار بخش کشاورزی
 :Kموجودی سرمایه بخش کشاورزی
 :Eانرژی استفاده شده در بخش کشاورزی
با توجه به ضرایب (کشش) مدل فوق می توان دریافت که
ترکیب نهاده ها در بخش کشاورزی در ناحیه دوم (ناحیه
اقتصادی) تولید صورت می گیرد.
سپس با استفاده از شیوه مطلق به محاسبه رشد بهره وری
کل طبق رابطه زیر پرداخته شده است:
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝜕𝜕𝜕𝜕
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑒𝑒𝑒𝑒= 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑡𝑡𝑡𝑡 − 1.04𝑙𝑙𝑙𝑙𝑡𝑡𝑡𝑡 − 0.16𝑘𝑘𝑘𝑘𝑡𝑡𝑡𝑡 − 0.7
𝑇𝑇𝑇𝑇𝜕𝜕𝜕𝜕

= 𝑡𝑡𝑡𝑡𝜑𝜑𝜑𝜑

 : ϕtنرخ رشد بهره وری کل عوامل تولید
 : e , k , l , qبه ترتیب نرخ رشد شاخص ستانده (ارزش
افزوده) ،نیروی کار ،سرمایه و انرژی است.
𝛽𝛽𝛽𝛽 𝛼𝛼𝛼𝛼
𝛾𝛾𝛾𝛾
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 به= 𝑄𝑄𝑄𝑄
𝑇𝑇𝑇𝑇𝐾𝐾𝐾𝐾 𝑇𝑇𝑇𝑇
بررسی عوامل مؤثر
()1387
خلیلیان و رحمانی
بر بهره وری نیروی کار در بخش کشاورزی ایران
پرداخته اند .در این مطالعه از آمار کالن اقتصادی
بهره گیری از رهیافت
شده و
1353
استفاده(𝐴𝐴𝐴𝐴,
سال های ) -78
=با 𝑄𝑄𝑄𝑄
𝑇𝑇𝑇𝑇𝐾𝐾𝐾𝐾 𝑇𝑇𝑇𝑇,
بهره وری متوسط تعمیم یافته به محاسبه بهره وری نیروی
کشاورزی ایران 𝑄𝑄𝑄𝑄𝜕𝜕𝜕𝜕
پرداخته شده ،که نتایج
𝑄𝑄𝑄𝑄𝛼𝛼𝛼𝛼 بخش
کار در
= 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑀𝑀𝑀𝑀
= 𝛽𝛽𝛽𝛽𝐴𝐴𝐴𝐴 = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝐴𝐴𝐴𝐴𝐾𝐾𝐾𝐾 𝛼𝛼𝛼𝛼−1
𝐾𝐾𝐾𝐾𝜕𝜕𝜕𝜕وری نیروی کار در
نشان𝐾𝐾𝐾𝐾دهنده صعودی بودن روند بهره
t

t

t

t
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𝑄𝑄𝑄𝑄

𝛽𝛽𝛽𝛽 = = 𝛽𝛽𝛽𝛽𝐴𝐴𝐴𝐴𝐾𝐾𝐾𝐾 𝛼𝛼𝛼𝛼 𝐴𝐴𝐴𝐴𝛽𝛽𝛽𝛽 −1

𝑄𝑄𝑄𝑄𝜕𝜕𝜕𝜕

= 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑇𝑇𝑇𝑇𝑀𝑀𝑀𝑀

این بخش می باشد.
دادرس مقدم و زیبایی ( )1387به مطالعه و بررسی
عوامل مؤثر بر نرخ رشد بهره وری نیروی کار در بخش
کشاورزی ایران طی سال های  1349 -79پرداخته اند.
در این مطالعه نرخ رشد بهره وری نیروی کار به دو قسمت
اثر جانشینی کل و اثر  TFPتجزیه شده است .که اولی
ناشی از تغییرات در قیمت عوامل و تغییرات فناوری و
دومی نتیجه صرفه های مقیاس و اثر غیرهمگن می باشد.
یافته های تحقیق نشان می دهد دلیل اصلی افزایش در نرخ
رشد بهره وری نیروی کار را می توان افزایش نسبی در اثر
بهره وری کل عوامل تولید و اثر جانشینی کل ذکر کرد.
ب) مطالعات خارجي
پایس و همکاران )2000( 1با مطالعه ای روی کشاورزان
مناطق مختلف بوتسوانا نشان دادند که اوال رشد بهره وری
در مناطق دارای دامپروری بیشتر از سایر مناطق است و
ثانی ٌا این رشد تنها مدیون تغییرات فناوری است.
کروگر ،)2001( 2روند جهانی بهره وری کل عوامل تولید را
در  87کشور جهان برای سال های  1960تا  1990بررسی
کرد و به این منظور از شاخص بهره وری مالم کويیست 3و
تحلیل فراگیر داده ها استفاده کرد .نتایج تحقیق نشان داد
که بهره وری کل عوامل تولید و همچنین بهره وری نیروی
کار در اغلب کشورها به استثنای کشورهای اسالمی از سال
 1973کاهش یافته است.
شی سون سو 4و همکاران ( )2003در مقاله ای با عنوان
«تحلیل رشد بهره وری کل عوامل در بخش کشاورزی
چین» با استفاده از پانل دیتای  27استان در چین به
تحلیل رشد بهره وری در بخش کشاورزی چین طی دوره
 1984-99پرداخته است .وی در این تحقیق شاخص های
بهره وری مالم کویست را محاسبه نموده و سپس با استفاده
از رویکرد تحلیل پوششی داده ها ( 5 )DEAناپارامتریک
آنها را تجزیه کرده است .سپس رگرسيون هاي توبیت 6برای
شناسایی تعیین کننده های عمده رشد  TFPو اجزا آن
مورد استفاده قرار گرفته است.
نتایج تحقیق نشان داده که رشد کلی  TFPدر بخش
کشاورزی چین کند می باشد و سیاست مالیاتی دولت و
سرمایه گذاری روی  R&Dهنوز خیلی در ارتقا بهره وری،
کارایی و پیشرفت فنی مؤثر نبوده است .به عبارت دیگر به
نظر می رسد عامل منطقه اي روي بهبود کارایی و نوآوری
فنی تعیین کننده بسیار مهمی است .همچنین بیان شده
1- Piesse and et al
2- Kruger
3- Malmquist
4- Shih-Hsun Hsu and e1 a1
5- Data Envelopment Analysis
6- Tobit
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به دلیل نابرابری های منطقه ای ،باید تحقیقات بیشتری در
مورد ویژگی های اقتصادی ،اجتماعی و جغرافیایی تولیدات
کشاورزی استانی صورت گیرد.
«تجزیه و تحلیل بهبود  TFPدر زیر بخش های محصوالت
کشاورزی پنجاب :روش چند معیاری» عنوان تحقیقی از
عادیقا کوثر کیانی )2008( 1بوده که به بررسی عملکرد
بهره وری کل عوامل ( )TFPدر زیربخش های محصوالت
کشاورزی پنجاب پاکستان طی سال های 1970 - 2004
می پردازد.
در این تحقیق ابتدا منابع رشد  TFPشناسایی و سپس
تغییرات رشد  TFPدر زیربخش محصوالت کشاورزی
ارزیابی شده است .روش  DEAبرای تخمین تغییرات در
مرز تولید و شاخص بهره وری مالم کويیست جهت تهیه

 -2اثر بخشي
عبارت از درجه و ميزان نيل به اهداف تعيين شده است .به
بيان ديگر اثربخشي نشان مي دهد که تا چه ميزان از تالش
انجام شده ،نتايج مورد نظر حاصل شده است .در حالي که
نحوه استفاده و بهره برداري از منابع براي نيل به نتايج ،به
کارآيي مربوط مي شود .به عبارت ديگر کارآيي جنبه کمي
و اثربخشي جنبه کيفي دارد.
پيتر دراكر 2بهره وري را به انجام كار درست به روش درست
تعبير نموده ،به نحوي كه منظور از انجام كار درست همان
اثربخشي يا انعطاف پذيري پويا در اهداف و منظور از روش
درست همان كارايي يا بهبود مستمر با نهادسازي مي باشد.
بهره وري به انواع مختلفي تقسيم مي شود كه هر يك از

پيتر دراكر بهره وري را به انجام كار درست به روش درست تعبير نموده ،به نحوي كه
منظور از انجام كار درست همان اثربخشي يا انعطاف پذيري پويا در اهداف و منظور از
روش درست همان كارايي يا بهبود مستمر با نهادسازي مي باشد.
بهره وری عوامل تولید به تغییر تکنولوژیکی و تغییر کارایی
فنی استفاده شده اند .نتایج تجربی نشان می دهد که
رشد بهره وری کم از ویژگی های بخش کشاورزی پنجاب
می باشد.
 -4مباني نظري تحقيق

بهره وري معيار سنجش فعاليت هاست از آنجا كه
فعاليت هاي انسان نمي توانند بدون هدف و مقصد باشند،
وقتي سخن از بهره وري پيش مي آيد ،سنجش هر فعاليتي
در ارتباط با هدف انجام آن فعاليت قرار مي گيرد .لذا از
دو زاويه كام ً
ال جدا از هم قابل بررسي است .از يک سو،
نقش مفيد و مؤثر بودن فعاليت در دستيابي به هدف مورد
سؤال است و از سوي ديگر راندمان فعاليت مطرح مي شود،
بنابراين بايد گفت بهره وري دو مؤلفه دارد:
 -1کارايي
نسبت بازده واقعي به دست آمده به بازدهي استاندارد
و تعيين شده (مورد انتظار) کارآيي يا راندمان است .به
عبارت ديگر نسبت مقدار کاري که انجام مي شود به مقدار
کاري که بايد انجام گيرد .براي مثال اگر بازده کارگري
 120قطعه در ساعت باشد و ميزان توليد تعيين شده پس
از بررسي هاي مهندسي روش ها و کارسنجي 180 ،قطعه
در ساعت تعيين شده باشد ،کارآيي اين کارگر برابر 0/667
خواهد بود.
1- Adiqa Kausar Kiani
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اين موارد به روش خاصي محاسبه مي گردند .در ادامه
به چهار نوع بهره وري كه در مباحث تئوريك و كاربردي
استفاده مي گردد ،اشاره مي شود:
 -1بهره وري جزيي
نسبت ارزش و مقدار محصول به يک طبقه از نهاده را گويند.
مث ً
ال محصول به ازاي هر نفر ساعت (بهره وري نيروي کار)
يا بهره درآمد توليد شده به ازاء هر ريال سرمايه (بهره وري
سرمايه) و نظاير آن.
 -2بهره وري كلي
نسبت کل ارزش محصول توليد شده به مجموع ارزش کليه
نهاده هاي مصرف شده است .اين شاخص تأثير مشترک و
همزمان همه نهاده ها و منابع در ارتباط با ارزش محصول
به دست آمده را اندازه گيري مي کند.
 -3بهره وري چند عاملي
در محاسبه بهره وري چند عاملي به جاي همه عوامل در
مخرج کسر ،ارزش تنها چند عامل از کليه عوامل توليد را
قرار مي دهند.
3
 -4بهره وري كل عوامل توليد ()TFP
بهره وري كل عوامل ( )TFPدر واقع ميزان بهبود
جنبه هاي كيفي نهاده هاي نيروي كار و سرمايه و
همچنين ميزان كارآيي تركيب اين دو را اندازهگيري
مي كند TFP .انعكاس دهنده كارايي و اثربخشي در
2- Drucker
3- Total Factorial Productivity
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𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝜕𝜕𝜕𝜕
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑒𝑒𝑒𝑒= 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑡𝑡𝑡𝑡 − 1.04𝑙𝑙𝑙𝑙𝑡𝑡𝑡𝑡 − 0.16𝑘𝑘𝑘𝑘𝑡𝑡𝑡𝑡 − 0.7
𝑇𝑇𝑇𝑇𝜕𝜕𝜕𝜕

به صورت زير است:

= 𝑡𝑡𝑡𝑡𝜑𝜑𝜑𝜑

استفاده توامان از عوامل توليد براي توليد كاالها ،خدمات و
𝑇𝑇𝑇𝑇𝐾𝐾𝐾𝐾 𝑇𝑇𝑇𝑇 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 = 𝑄𝑄𝑄𝑄
خروجيهابودهودربرگيرندهتمامعواملكيفيميباشدكهباعث
مي شود منابع موجود به طور بهينه استفاه گردد تا خروجي
كه در آن
بيشتري به ازا هر يك واحد نهاده حاصل گردد.
Q
 : Aضريب تکنولوژی : ،مقدار توليد : L ،نيروی کار،
 TFPيعني:
) α, β, γ
𝑄𝑄𝑄𝑄 = (𝐴𝐴𝐴𝐴,
𝑇𝑇𝑇𝑇,
𝑇𝑇𝑇𝑇𝐾𝐾𝐾𝐾
•استفاده هوشمندانه تر از منابع در دسترس
پارامتر مي باشند.
𝛾𝛾𝛾𝛾 :
 : KPسرمايه و
𝛽𝛽𝛽𝛽 𝛼𝛼𝛼𝛼
𝑄𝑄𝑄𝑄
=
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴
𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑇𝑇𝑇𝑇𝐾𝐾𝐾𝐾
اقتصاد
ترین و متداول ترین تابع تولید در
𝑄𝑄𝑄𝑄𝜕𝜕𝜕𝜕
• بكارگيري فناوري جديد و ارتقا سطح فناوري موجود این تابع معروف𝑄𝑄𝑄𝑄𝛼𝛼𝛼𝛼
𝛽𝛽𝛽𝛽 𝛼𝛼𝛼𝛼−1
تحقیقات 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑀𝑀𝑀𝑀
=
فراوان=
دارای کاربرد𝐾𝐾𝐾𝐾𝐴𝐴𝐴𝐴𝛼𝛼𝛼𝛼
است و به همین دلیل= 𝐴𝐴𝐴𝐴
در
• نوآوري
𝐾𝐾𝐾𝐾𝜕𝜕𝜕𝜕
𝐾𝐾𝐾𝐾
است.
• فنون مديريت بهتر
			
• تخصص گرايي
بهره وری نهایی )
𝑄𝑄𝑄𝑄
سرمایه𝑇𝑇𝑇𝑇𝐾𝐾𝐾𝐾 = (𝐴𝐴𝐴𝐴, 𝑇𝑇𝑇𝑇,
• بهبود كارايي
𝑄𝑄𝑄𝑄𝜕𝜕𝜕𝜕
𝑄𝑄𝑄𝑄𝛼𝛼𝛼𝛼
𝐾𝐾𝐾𝐾𝐴𝐴𝐴𝐴𝛼𝛼𝛼𝛼 =𝛼𝛼𝛼𝛼 = 𝑄𝑄𝑄𝑄𝜕𝜕𝜕𝜕
𝑄𝑄𝑄𝑄
• آموزش ،مهارت ها و تجارب كاركنان
= 𝛽𝛽𝛽𝛽𝐴𝐴𝐴𝐴 𝛽𝛽𝛽𝛽 −1 𝛼𝛼𝛼𝛼−1
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑀𝑀𝑀𝑀 = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑇𝑇𝑇𝑇𝑀𝑀𝑀𝑀
𝐾𝐾𝐾𝐾𝐴𝐴𝐴𝐴𝛽𝛽𝛽𝛽 =
𝐴𝐴𝐴𝐴
=
𝛽𝛽𝛽𝛽
𝐾𝐾𝐾𝐾𝜕𝜕𝜕𝜕
• پيشرفت استفاده از فناوري اطالعات
𝐴𝐴𝐴𝐴𝜕𝜕𝜕𝜕
𝐾𝐾𝐾𝐾 𝐴𝐴𝐴𝐴
در حالت کلي مي توان  TFPرا به چهار صورت زير نوشت :بهره وری نهایی نیروی کار
• بهره وري کل عوامل توليد برحسب بهره وري جزيي
نيروي کار
𝑄𝑄𝑄𝑄𝜕𝜕𝜕𝜕
𝑄𝑄𝑄𝑄
𝛾𝛾𝛾𝛾 𝛼𝛼𝛼𝛼 𝛽𝛽𝛽𝛽 −1
𝐴𝐴𝐴𝐴𝑇𝑇𝑇𝑇𝑀𝑀𝑀𝑀𝑄𝑄𝑄𝑄
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 =
𝑇𝑇𝑇𝑇𝐾𝐾𝐾𝐾=𝛽𝛽𝛽𝛽𝑇𝑇𝑇𝑇 𝛼𝛼𝛼𝛼 =
𝐾𝐾𝐾𝐾𝐴𝐴𝐴𝐴𝛽𝛽𝛽𝛽
𝐴𝐴𝐴𝐴
𝛽𝛽𝛽𝛽 =
• بهره وري کل عوامل توليد برحسب بهره وري جزيي
𝐴𝐴𝐴𝐴𝜕𝜕𝜕𝜕
𝐴𝐴𝐴𝐴
		
سرمايه
ln 𝑄𝑄𝑄𝑄 = lnA + αlnL + βlnF + γlnKP
• بهره وري کل عوامل توليد برحسب بهره وري جزيي بهره وری در متون مربوط به اقتصاد توسعه ،به عنوان ميزان
نهاده تعريف
+از يک يا چند
معينی
مقدار
حاصل از
مواد
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴−40.03 + 0.983
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴+ 0.795
ستانده +
0.127𝐷𝐷𝐷𝐷65
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝛼𝛼𝛼𝛼 0.482
𝛽𝛽𝛽𝛽
𝛾𝛾𝛾𝛾
𝑄𝑄𝑄𝑄
=
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴
𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑇𝑇𝑇𝑇𝐾𝐾𝐾𝐾
• بهره وري کل عوامل توليد برحسب بهره وري جزيي می شود .اين معيار نشان دهنده نحوه استفاده از منابع و
عوامل توليدی در برهه ای از زمان است و آثار سه گانه
انرژي
ln 𝑄𝑄𝑄𝑄 = lnA + αlnL + βlnF + γlnKP
روش اقتصادسنجی در سنجش بهره وری فقط مبتنی بر تغيير فناوری ،تغيير مقياس و تغيير در راندمان استفاده از
مشاهدات مقداری ستانده و داده ها است .در این روش
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴0.983از+داخل
تابع+توليد مرزی
 +به سمت
حرکت
نهاده ها ،يعنی
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 = −40.03
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴0.795
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴0.482
+ 0.127𝐷𝐷𝐷𝐷65
−1
پارامترهای تابع تولید تخمین زده می شوند و جز پسماند را در بر می گيرد .از اينرو تغيير در بهره وری از دوره ای 0.38253 − 1
=
= −4.04
به عنوان بهره وری کل منظور می شود .روش اقتصادسنجی به دوره بعد و يا شکاف بهره وری بين واحدهای توليدی 0.15253
روشی مناسب در مطالعات دانشگاهی و مطالعات موردی در يک مقطع از زمان نشانگر تغيير و تفاوت در توان فنی
^
^
در زمینه رشد بهره وری می باشد .مزیت عمده این روش و عملکرد واحد يا بخش اقتصادی در تبديل نهاده ها
.38253بهα i − 1 α 1 − 1 0
−1
=
ثمربخشی يک =
=−
نسبت به روش های غیرپارامتری ،آزمون پذیر بودن و کاال و خدمات و يا به عبارت ديگر04 ،
تغيير4.در
0
.
15253
S
α
∑1 Sα
ظرفیت های بالقوه آن می باشد .از جمله𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝜕𝜕𝜕𝜕
محدودیت های مجموعه از نهاده ها در توليد ستانده است.
= 𝑡𝑡𝑡𝑡𝜑𝜑𝜑𝜑
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑒𝑒𝑒𝑒= 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑡𝑡𝑡𝑡 − 1.04𝑙𝑙𝑙𝑙𝑡𝑡𝑡𝑡 − 0.16𝑘𝑘𝑘𝑘𝑡𝑡𝑡𝑡 − 0.7
𝑇𝑇𝑇𝑇𝜕𝜕𝜕𝜕
این روش ضرورت در اختیار داشتن
مشاهدات کافی به نقش و جایگاه كشاورزي استان مركزي در ابعاد ملی
منظور تخمین مدل می باشد.
استان مرکزی با وجود وسعت کم آن نسبت به کل کشور
در اين تحقيق از روش تابع توليد به محاسبه بهره وري ( 1/8درصد) به لحاظ ظرفیت های بالقوه و بالفعل موجود
عوامل توليد پراخته شده و تابع توليد استفاده شده از نوع در بخش کشاورزی به ویژه از نظر تولید برخی محصوالت
كاب داگالس مي باشد كه در اين روش پارامترهاي برآورد از جایگاه ویژه ای برخوردار است و عالوه بر تأمین نیازهای
شده ،معرف بهره𝛾𝛾𝛾𝛾 وري م𝛽𝛽𝛽𝛽ي 𝛼𝛼𝛼𝛼
𝑄𝑄𝑄𝑄 بخش كشاورزي داخلی ،برخی محصوالت را به خارج از استان و کشور صادر
توليد در
باشند.
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 =
𝑇𝑇𝑇𝑇𝐾𝐾𝐾𝐾 𝑇𝑇𝑇𝑇
تابعي از عوامل متعدد بوده كه در اين تحقيق سه عامل به می کند.
تعداد بهره برداری های بخش کشاورزی استان در سال
شرح زير بررسي مي گردد:
1
 ، 1382تعداد  91575بوده که  2/1درصد بهره برداری های
) 𝑇𝑇𝑇𝑇𝐾𝐾𝐾𝐾 𝑄𝑄𝑄𝑄 = (𝐴𝐴𝐴𝐴, 𝑇𝑇𝑇𝑇,
کشاورزی کشور را به خود اختصاص داده و در بین استان
𝑄𝑄𝑄𝑄𝛼𝛼𝛼𝛼آنQ ،
توليد L 𝛼𝛼𝛼𝛼،نيروي كار𝑄𝑄𝑄𝑄𝜕𝜕𝜕𝜕
شاغل F ،مساحت های کشور از این لحاظ در رتبه هجدهم قرار گرفته است.
كه در
= 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑀𝑀𝑀𝑀
= 𝛽𝛽𝛽𝛽𝐴𝐴𝐴𝐴 = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝐴𝐴𝐴𝐴𝐾𝐾𝐾𝐾 −1
𝐾𝐾𝐾𝐾𝜕𝜕𝜕𝜕 بخش كشاورزي این تعداد بهره برداری  91394بهره بردار را به خود مشغول
سرمايه در
زمين𝐾𝐾𝐾𝐾زير كشت و
ميباشند .شكل كلي تابع توليد کاب – داگالس كه به طور کرده که  2/1درصد بهره برداران بخش کشاورزی کشور را
وسيعی در کارهای تجربی مورد استفاده قرار می گيرد -1 ،بر اساس نتایج سرشماری عمومي کشاورزی سال 1382
𝑄𝑄𝑄𝑄𝜕𝜕𝜕𝜕
𝑄𝑄𝑄𝑄
= 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑇𝑇𝑇𝑇𝑀𝑀𝑀𝑀
𝛽𝛽𝛽𝛽 = = 𝛽𝛽𝛽𝛽𝐴𝐴𝐴𝐴𝐾𝐾𝐾𝐾 𝛼𝛼𝛼𝛼 𝐴𝐴𝐴𝐴𝛽𝛽𝛽𝛽 −1
𝐴𝐴𝐴𝐴𝜕𝜕𝜕𝜕
𝐴𝐴𝐴𝐴
𝛾𝛾𝛾𝛾

𝛽𝛽𝛽𝛽 𝛼𝛼𝛼𝛼

1

^

^

1

i
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شامل می شود.
استان مرکزی از نظر تعداد بهره برداری های زیربخش های زراعت و باغداری به ترتیب رتبه های نوزدهم و دوازدهم
و از نظر تولیدات گلخانه ای رتبه ششم را به خود اختصاص داده که نشان می دهد علیرغم اینکه این استان از لحاظ
وسعت اراضی قابل کشت در سطح کشور سهم چندان بااليی ندارد ،لیکن در برخی فعالیت های کشاورزی از جایگاه نسبتاً
خوبی در کشور برخوردار است .به طوری که در زمینه تولید محصوالت گلخانه ای خصوصاً پرورش گل و گیاهان زینتی
در شمار چند استان مهم تولید کننده گل و گیاه زینتی کشور قرار دارد و یکی از قطب های تولید گل و گیاه در کشور
محسوب می گردد .بر اساس آمار سرشماری عمومي کشاورزی سال  82حدود  7درصد تولیدات گلخانه ای کشور در این
استان تولید شده است .در زمینه پرورش طیور ،اين استان با سهمی معادل  1/7درصد ،رتبه بیستم را در بین استان ها
دارا بوده که البته با توجه به استقبال و گرایش بهره برداران به پرورش طیور و وجود کشتارگاه های مجهز در برخی
شهرستان های استان ،به نظر می رسد که این فعالیت در سطح استان در حال گسترش می باشد .بر اساس نتایج
سرشماری عمومي کشاورزی سال  1382کل اراضی کشاورزی استان مركزي نزدیک به  671هزار هکتار می باشد که

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝜕𝜕𝜕𝜕
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑒𝑒𝑒𝑒= 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑡𝑡𝑡𝑡 − 1.04𝑙𝑙𝑙𝑙𝑡𝑡𝑡𝑡 − 0.16𝑘𝑘𝑘𝑘𝑡𝑡𝑡𝑡 − 0.7
افزايش بهره وري و كارايي كشاورزي از مهمترين مسايل كشورهاي در حال
𝑇𝑇𝑇𝑇𝜕𝜕𝜕𝜕
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝜕𝜕𝜕𝜕
= 𝑡𝑡𝑡𝑡𝜑𝜑𝜑𝜑
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑒𝑒𝑒𝑒= 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑡𝑡𝑡𝑡 − 1.04𝑙𝑙𝑙𝑙𝑡𝑡𝑡𝑡 − 0.16𝑘𝑘𝑘𝑘𝑡𝑡𝑡𝑡 − 0.7
𝑇𝑇𝑇𝑇𝜕𝜕𝜕𝜕

توسعه است و به بيان ديگر ،استفاده هر چه بهتر و بيشتر از منابع كشاورزي

= 𝑡𝑡𝑡𝑡𝜑𝜑𝜑𝜑

يعني زمين ،نيروي كار و سرمايه در شرايط فعلي بايد در اولويت قرار گيرد

𝛾𝛾𝛾𝛾𝑇𝑇𝑇𝑇𝐾𝐾𝐾𝐾 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑇𝑇𝑇𝑇 𝛼𝛼𝛼𝛼𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 = 𝑄𝑄𝑄𝑄
 47/4درصد را اراضی
استان= 𝑄𝑄𝑄𝑄
کشاورزی𝛼𝛼𝛼𝛼𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴
حدود  3/8درصد کل اراضی کشاورزی کشور را شامل می شود .از مجموع اراضی 𝛾𝛾𝛾𝛾𝑇𝑇𝑇𝑇𝐾𝐾𝐾𝐾 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑇𝑇𝑇𝑇

آبی و  52/6درصد را اراضی دیم تشکیل داده است .ارقام معادل در سطح کشور در همان سال به گونه ای بوده که حدود
 47درصد به کشت آبی و  53درصد به کشت دیم اختصاص یافته است .استان مرکزی در این سال با دربرداشتن 3/8
)𝑇𝑇𝑇𝑇𝐾𝐾𝐾𝐾 𝑄𝑄𝑄𝑄 = (𝐴𝐴𝐴𝐴, 𝑇𝑇𝑇𝑇,
درصد کل اراضی کشور رتبه دوازدهم ،با  3/8درصد اراضی آبی کشور رتبه هشتم و با در اختیار داشتن  3/8درصد اراضی
)𝑇𝑇𝑇𝑇𝐾𝐾𝐾𝐾 𝑄𝑄𝑄𝑄 = (𝐴𝐴𝐴𝐴, 𝑇𝑇𝑇𝑇,
دیم کشور رتبه دوازدهم را بین استان ها به خود اختصاص داده است.
𝑄𝑄𝑄𝑄𝜕𝜕𝜕𝜕
𝑄𝑄𝑄𝑄𝛼𝛼𝛼𝛼

= 𝛽𝛽𝛽𝛽𝐴𝐴𝐴𝐴 = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝐴𝐴𝐴𝐴𝐾𝐾𝐾𝐾 𝛼𝛼𝛼𝛼−1
𝐾𝐾𝐾𝐾𝜕𝜕𝜕𝜕
 -5محاسبه بهره وري عوامل توليد بخش كشاورزي استان مركزي با استفاده𝑄𝑄𝑄𝑄𝛼𝛼𝛼𝛼از 𝛽𝛽𝛽𝛽 𝐾𝐾𝐾𝐾
𝑄𝑄𝑄𝑄𝜕𝜕𝜕𝜕
اقتصادسنجي = 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑀𝑀𝑀𝑀
برآورد= 𝛼𝛼𝛼𝛼𝐴𝐴𝐴𝐴𝐾𝐾𝐾𝐾 𝛼𝛼𝛼𝛼−1
= 𝐴𝐴𝐴𝐴
استان مركزي ،به تصريح
در اين قسمت از مطالعه با توجه به آمار و اطالعات سري زماني برآورد شده𝐾𝐾𝐾𝐾براي بخش كشاورزي 𝐾𝐾𝐾𝐾𝜕𝜕𝜕𝜕

= 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑀𝑀𝑀𝑀

يك مدل اقتصادسنجي پرداخته شده است.
 -1تصريح مدل اقتصادسنجي
𝑄𝑄𝑄𝑄𝜕𝜕𝜕𝜕
𝑄𝑄𝑄𝑄
𝛼𝛼𝛼𝛼 𝛽𝛽𝛽𝛽−1
ً
تركيب نهاده=ها𝐴𝐴𝐴𝐴𝑇𝑇𝑇𝑇𝑀𝑀𝑀𝑀
𝐾𝐾𝐾𝐾𝐴𝐴𝐴𝐴𝛽𝛽𝛽𝛽 =
𝐴𝐴𝐴𝐴
=
𝛽𝛽𝛽𝛽
در بخش كشاورزي به دليل آن كه مديريت توليد عموما در دست بخش خصوصي قرار دارد ،انتظار مي رود كه
𝐴𝐴𝐴𝐴𝜕𝜕𝜕𝜕
نهايي نهاده 𝐴𝐴𝐴𝐴
𝑄𝑄𝑄𝑄𝜕𝜕𝜕𝜕
𝑄𝑄𝑄𝑄
ها 𝛼𝛼𝛼𝛼
𝐴𝐴𝐴𝐴𝑇𝑇𝑇𝑇𝑀𝑀𝑀𝑀هايي كه
باشد .پس از=آزمون
مثبت
𝐾𝐾𝐾𝐾𝐴𝐴𝐴𝐴𝛽𝛽𝛽𝛽 =
𝐴𝐴𝐴𝐴𝛽𝛽𝛽𝛽−1
در ناحيه دوم توليد (ناحيه اقتصادي توليد) صورت گيرد و بنابراين توليد 𝛽𝛽𝛽𝛽 =
𝐴𝐴𝐴𝐴𝜕𝜕𝜕𝜕توجه به توجيه باال
در ارتباط با يافتن فرم مناسب تابع توليد صورت گرفت ،تابع از نوع كاب𝐴𝐴𝐴𝐴– داگالس انتخاب شد كه با
موجه به نظر مي رسد.
𝛽𝛽𝛽𝛽 𝛼𝛼𝛼𝛼
𝛾𝛾𝛾𝛾
فرم كلي تابع كاب – داگالس به صورت زير است:
𝑇𝑇𝑇𝑇𝐾𝐾𝐾𝐾 𝑇𝑇𝑇𝑇 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 = 𝑄𝑄𝑄𝑄

𝛾𝛾𝛾𝛾𝑇𝑇𝑇𝑇𝐾𝐾𝐾𝐾 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑇𝑇𝑇𝑇 𝛼𝛼𝛼𝛼𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 = 𝑄𝑄𝑄𝑄
ln 𝑄𝑄𝑄𝑄 = lnA + αlnL + βlnF + γlnKP
كه پس از تبديل آن به فرم لگاريتمي به صورت زير در مي آيد:
ln 𝑄𝑄𝑄𝑄 = lnA + αlnL + βlnF + γlnKP
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 = −40.03 + 0.983𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 + 0.795𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 + 0.482𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 + 0.127𝐷𝐷𝐷𝐷65
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 = −40.03 + 0.983𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 + 0.795𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 + 0.482𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 + 0.127𝐷𝐷𝐷𝐷65

كه در آن  Qتوليد بخش كشاورزي استان مركزي (تن) L ،نيروي كار شاغل (نفر) F ،ميزان زمين زيركشت (هكتار) و

^

72

− 1 0.38253 −1390
ماهنامه کار و جامعه  -شماره  - 141اسفند ماه 1
p
== α 1 ^− 1
= −4.04
^
∑i=1Sαα^i1 0α.15253
−
1
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= −4.04

 KPموجودي سرمايه (تعداد ماشين آالت) در بخش كشاورزي استان مركزي مي باشد.
 -1-1بررسي پايايي متغيرها
بکارگيري روش هاي سنتي و معمول اقتصادسنجي در برآورد ضرايب الگو با استفاده از داده هاي سري زماني بر اين فرض
استوار است که متغيرهاي الگو پايا هستند .اگر متغيرهاي سري زماني مورد استفاده در برآورد ضرايب الگو ناپايا باشند،
در حالي که ممکن است هيچ رابطه يا مفهومي بين متغيرهاي الگو وجود نداشته باشد تا محقق به استنباط هاي غلطي
در مورد ميزان ارتباط متغيرها برسد .وجود متغيرهاي ناپايا در الگو در هر صورت مي تواند سبب شود آزمون هاي  tو
 Fمعمولي از اعتبار الزم برخوردار نبوده و رگرسيون به دست آمده يک رگرسيون کاذب باشد .از اين رو در اين تحقيق،
آزمون ديکي فولر تعميم يافته جهت بررسي پايايي متغيرها مورد استفاده قرار گرفته است.
جدول  .1نتايج آزمون پايايي متغيرهاي مدل
نام متغير

شرح

درجه پايايي

LF

لگاريتم زمين زيركشت

(I)1

LL

لگاريتم نيروي كار

(I)1

LKP

لگاريتم موجودي سرمايه

(I)1

LQ

لگاريتم ميزان توليد

(I)1

ماخذ :يافته هاي تحقيق
 -2-1برآورد مدل به کمک الگوهاي  ARDLو ECM
حال براي استفاده از الگوي  ARDLو  ECMدر برآورد مدل ،بايد وقفه هاي مناسب براي متغيرهاي مدل بر اساس
ضابطه شوارتز  -بيزين تعيين شود .با استفاده از نرم افزار  Microfitاين کار انجام شده است و نتايج در جدول زير
آمده اند .بعد از تعيين وقفه هاي مناسب بر اساس ضابطه شوارتز  -بيزين و بررسي زايد نبودن متغيرهاي مدل ،براي
اطمينان از وجود رابطه همجمعي بين متغيرهاي مدل و کاذب نبودن معادله برآوردي ،به بررسي رابطه بين متغيرهاي
مدل پرداخته شده است.
جدول .2برآورد ضرايب الگوي خود توضيح با وقفه هاي گسترده با استفاده از ضابطه شوارتز -بيزين

مأخذ :خروجی Microfit
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𝑄𝑄𝑄𝑄𝜕𝜕𝜕𝜕
𝑄𝑄𝑄𝑄𝛼𝛼𝛼𝛼
= 𝛽𝛽𝛽𝛽𝐴𝐴𝐴𝐴 = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝐴𝐴𝐴𝐴𝐾𝐾𝐾𝐾 𝛼𝛼𝛼𝛼−1
𝐾𝐾𝐾𝐾𝜕𝜕𝜕𝜕
𝐾𝐾𝐾𝐾

= 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑀𝑀𝑀𝑀

در اين رابطه بيان مي شود که چنانچه مجموع ضرايب متغيرهاي با وقفه مربوط به متغير وابسته کوچکتر از يک باشد،
بنابراين براي آزمون همجمعي الزم است آزمون فرضيه
بلندمدت گرايش
خواهد داشت𝑄𝑄𝑄𝑄𝜕𝜕𝜕𝜕
الگوي پويا به سمت الگوي تعادلي 𝑄𝑄𝑄𝑄
𝛼𝛼𝛼𝛼 𝛽𝛽𝛽𝛽−1
𝛽𝛽𝛽𝛽 = 𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐴𝐴𝐴𝐴𝛽𝛽𝛽𝛽 = = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑇𝑇𝑇𝑇𝑀𝑀𝑀𝑀
زير صورت گيرد.
p

𝐴𝐴𝐴𝐴

𝐴𝐴𝐴𝐴𝜕𝜕𝜕𝜕

−1 ≥ 0

i

−1 < 0

i

H : ∑α
i =1

0

p

H : ∑α
i =1

𝛾𝛾𝛾𝛾𝑇𝑇𝑇𝑇𝐾𝐾𝐾𝐾 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑇𝑇𝑇𝑇 𝛼𝛼𝛼𝛼𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 = 𝑄𝑄𝑄𝑄

1

که در آن  α iضرايب متغير وابسته وارد شده در طرف راست مدل مي باشد .حال با توجه به اين که بر اساس ضابطه
=  ) pln=𝑄𝑄𝑄𝑄1فرضيه صفر و فرضيه مقابل در رابطه
است( ،
تنها يک
متغير+وابسته
وقفه lnA
+ αlnL
+ βlnF
شوارتز – بيزين تعداد وقفه هاي بهينهγlnKP
با الگوي فوق به صورت زير در مي آيد:

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 = −40.03 + 0.983𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 + 0.795𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 + 0.482𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 + 0.127𝐷𝐷𝐷𝐷65

H :α − 1 ≥ 0
H :α − 1 < 0
^

0.38253 − 1
= −4.04
0.15253

1

0

1

1

p

∑α − 1 α − 1
=
∑ Sα Sα
^

i

=

1

^

i =1
P

^

1

I =1

i

کميت آماره  tمورد نياز براي انجام آزمون فوق به صورت زير محاسبه مي شود:
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝜕𝜕𝜕𝜕 مدل مي باشد.
که در آن  Sαانحراف معيار متغير وابسته وارد شده در طرف راست
= 𝑡𝑡𝑡𝑡𝜑𝜑𝜑𝜑
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑒𝑒𝑒𝑒= 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑡𝑡𝑡𝑡 − 1.04𝑙𝑙𝑙𝑙𝑡𝑡𝑡𝑡 − 0.16𝑘𝑘𝑘𝑘𝑡𝑡𝑡𝑡 − 0.7
کميت 𝑇𝑇𝑇𝑇𝜕𝜕𝜕𝜕
بحراني (رقم  )-3/91ارائه شده توسط بنرجي ،دوالدو
از آنجايي که آماره به دست آمده از لحاظ قدرمطلق باالتر از
و مستر ( )1992مي باشد لذا فرضيه  H 0رد مي شود و بنابراين نتيجه مي گيريم که يک رابطه تعادلي بلندمدت بين
متغيرهاي الگو برقرار مي باشد و رابطه بلندمدت توليد بخش كشاورزي استان مركزي كاذب نيست .پس از اطمينان از
وجود رابطه تعادلي بلندمدت بين متغيرهاي الگو به برآورد ضرايب بلندمدت الگو پردخته شده که در جدول زير
قابل مشاهده است.
�

i

جدول  .3ضرايب بلندمدت توليد بخش كشاورزي استان مركزي با استفاده از روش  ARDLو ضابطه شوارتز – بيزين

𝛾𝛾𝛾𝛾𝑇𝑇𝑇𝑇𝐾𝐾𝐾𝐾 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑇𝑇𝑇𝑇 𝛼𝛼𝛼𝛼𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 = 𝑄𝑄𝑄𝑄
)𝑇𝑇𝑇𝑇𝐾𝐾𝐾𝐾 𝑄𝑄𝑄𝑄 = (𝐴𝐴𝐴𝐴, 𝑇𝑇𝑇𝑇,

مأخذ :خروجی Microfit

𝑄𝑄𝑄𝑄𝜕𝜕𝜕𝜕
𝑄𝑄𝑄𝑄𝛼𝛼𝛼𝛼
= 𝛽𝛽𝛽𝛽𝐴𝐴𝐴𝐴 = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝐴𝐴𝐴𝐴𝐾𝐾𝐾𝐾 𝛼𝛼𝛼𝛼−1
𝐾𝐾𝐾𝐾𝜕𝜕𝜕𝜕
𝐾𝐾𝐾𝐾

= 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑀𝑀𝑀𝑀

𝑄𝑄𝑄𝑄𝜕𝜕𝜕𝜕
𝑄𝑄𝑄𝑄
𝛽𝛽𝛽𝛽 = = 𝛽𝛽𝛽𝛽𝐴𝐴𝐴𝐴𝐾𝐾𝐾𝐾 𝛼𝛼𝛼𝛼 𝐴𝐴𝐴𝐴𝛽𝛽𝛽𝛽 −1
𝐴𝐴𝐴𝐴𝜕𝜕𝜕𝜕
𝐴𝐴𝐴𝐴

= 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑇𝑇𝑇𝑇𝑀𝑀𝑀𝑀

همان طور که نتايج به دست آمده نشان مي دهند ،فرضيات پژوهش مبني بر تأثيرپذيري توليد بخش كشاورزي استان از
𝛽𝛽𝛽𝛽
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 =
ميزان نيروي كار شاغل ،زمين زيركشت ،سرمايه𝛾𝛾𝛾𝛾𝑇𝑇𝑇𝑇𝐾𝐾𝐾𝐾
بخش𝑄𝑄𝑄𝑄 (تعداد ماشين آالت اساسي اين بخش به عنوان متغير
موجود𝑇𝑇𝑇𝑇 𝛼𝛼𝛼𝛼اين
جانشين براي موجودي سرمايه اين بخش) و متغير مجازي براي سال هاي جنگ تحميلي مورد تاييد قرار مي گيرند .در
استln 𝑄𝑄𝑄𝑄 = lnA .
+ αlnL
مركزي βlnF
+ γlnKP
آورده +شده
ادامه تابع توليد بخش كشاورزي استان

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 = −40.03 + 0.983𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 + 0.795𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 + 0.482𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 + 0.127𝐷𝐷𝐷𝐷65
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^

= −4.04

0.38253 − 1

=

−1
^

^

= α1

p

∑α i − 1
i =1
P

ضرايب بلندمدت به دست آمده گوياي كشش توليد نسبت به نهاده هاي توليد در بلندمدت است .كشش هاي
توليدي نهاده هاي كار ،زمين و سرمايه در برآورد معادله مورد نظر به ترتيب برابر  0/795 ،0/983و  0/482است.
با توجه به اين كه در تابع از نوع كاب  -داگالس ضرايب ،كشش نهاده ها در طول تابع توليد و در سال هاي مختلف
ثابت هستند ،مي توان به اين شكل اين ضرايب را تفسير نمود كه با يك درصد افزايش در تعداد نيروي كار بخش
كشاورزي استان ،به ميزان  0/983درصد به توليد اين بخش افزوده مي گردد .همچنين با افزايش يك درصدي در
ميزان زمين زيركشت (يك هكتار) و يا موجودي سرمايه (يك واحد ماشين آالت) اين بخش به ترتيب  0/795و
 0/482درصد به توليد اين بخش اضافه مي گردد .نيروي كار به عنوان اثرگذارترين نهاده توليد و موجودي سرمايه
به عنوان كم اثرترين نهاده توليد در اين بخش معرفي مي گردند كه براي سياستگذاران اين بخش در استان مركزي
مي تواند جالب باشد .به اين معني كه يك نفر نيروي كار در بخش كشاورزي بيشتر از ساير متغيرها و يك واحد
ماشين آالت كمتر از ساير متغيرها بر توليد بخش كشاورزي اثر مي گذارد .ضريب متغير مجازي (كه براي سال هاي
 1360-65عدد يك و براي بقيه سال ها صفر در نظر گرفته شده) نشان مي دهد كه بعد از جدا شدن قم از استان مركزي،
توليد اين بخش كاسته شده است.
در ادامه جهت مطالعه رفتار ديناميکي کوتاه مدت متغيرها و نشان دادن سرعت تعديل به سمت تعادل بلندمدت در بين
متغيرهاي الگو به برآورد مدل با استفاده از الگوي  ،ECMپرداخته شده است و نتايج حاصل از تخمين مدل در جدول
زير آورده شده اند.
جدول  .4ضرايب کوتاه مدت توليد بخش كشاورزي استان با استفاده از روش ECM

مأخذ :خروجی Microfit
همان طور که مالحظه مي شود جمله ضريب تصحيح خطا ،معني دار مي باشد .ضريب تصحيح خطا  -0/62برآورد شده
است که نشان دهنده سرعت نسبتاً باالي تعديل بوده و بيان مي کند که هر سال  62درصد از عدم تعادل يک دوره در
توليد بخش كشاورزي استان ،در دوره بعد تعديل مي شود .به عبارت ديگر ،براي تعديل كامل نتايج حاصل از يك سياست
تقريبا  1/5سال زمان الزم خواهد بود.
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 -3-1آزمون پايداري ضرايب تابع توليد بخش كشاورزي
اين آزمون يکي از آزمون هاي پيشنهادي براي بررسي پايداري ضرايب مدل برآورد شده است.
اساس روش پيش گفته اين است که ابتدا يک معادله رگرسيون مشتمل بر متغيرهاي مورد
نظر با حداقل مشاهدات قابل تخمين برآورد مي شود .سپس يک مشاهده به معادله قبلي اضافه
مي گردد و تخمين مجددي صورت مي گيرد و به همين ترتيب به تعداد مشاهدات ،به صورت واحد
اضافه مي شود .بدين منوال پس از تخمين هر مرحله براي هر يک از متغيرها يک ضريب حاصل
مي شود که در نهايت يک سري زماني از ضرايب متغيرها را به دست مي دهد .در صورتي که مدل
پايدار باشد ،انتظار مي رود تغييرات در ميان سري ضرايب به دست آمده اندک و تصادفي باشد.
پايداري ضرايب برآورد شده مدل نيز با آزمون  CUSUMبررسي شد .نتايج اين آزمون در نمودار
زير آورده شده و نشان از پايداري ضرايب مدل برآورد شده طي دوره مورد بررسي دارد.
نتايج آزمون بررسي پايداري ضرايب برآورد شده

1

 -6نتيجه گيري

از آنجا که توليد همواره مستلزم داشتن عوامل توليد است ،افزايش توليد از دو طريق قابل حصول
است :يکي افزايش در ميزان عوامل توليد و ديگري استفاده بهتر از عوامل توليد با اتخاذ مديريت
بهتر بر اين منابع و بکارگيري روش هاي جديدتر در ترکيب اين عوامل ،با توجه به محدوديت
منابع ،امروزه افزايش توليد به طور عمده از طريق بکارگيري روش هاي جديدتر در ترکيب بهتر
اين عوامل صورت مي گيرد .يکي از راه هاي سنجش خوب بودن ترکيب عوامل توليد ،استفاده از
شاخص هاي بهره وري مي باشد .امروزه ارتقاء بهره وري به عنوان يکي از منابع تأمين رشد بيش
از گذشته اهميت يافته و کشورهاي پيشرفته و موفق دنيا بخش قابل توجهي از رشد توليد خود
را از طريق ارتقاء بهره وري به دست آورده اند .محاسبه بهره وري يكي از پيش نياز مهم در امر
برنامه ريزي براي بخش هاي اقتصادي جهت سياستگذاري مي باشد.
ً
در برآورد تابع توليد معموالً از دو نهاده كار و سرمايه استفاده مي گردد .اخيرا با توجه به اهميت
نهاده انرژي و كميابي اين نهاده ،در سطح ملي مطالعاتي كه نقش اين نهاده را روشن نمايد انجام
گرفته است .در اغلب مطالعات در سطح استان ها با توجه به عدم دستيابي و نبود اطالعات آماري
مورد نياز ،محاسبه بهره وري اين عامل توليد را غيرممكن ساخته است .به همين دليل در تابع
توليد برآوردي بخش كشاورزي استان مركزي به روش اقتصادسنجي از سه نهاده نيروي كار (نفر)،
 -1تذكر :خطوط راست معني دار بودن در سطح  5درصد را نشان مي دهد.
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𝛾𝛾𝛾𝛾𝑇𝑇𝑇𝑇𝐾𝐾𝐾𝐾 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑇𝑇𝑇𝑇 𝛼𝛼𝛼𝛼𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 = 𝑄𝑄𝑄𝑄
)𝑇𝑇𝑇𝑇𝐾𝐾𝐾𝐾 𝑄𝑄𝑄𝑄 = (𝐴𝐴𝐴𝐴, 𝑇𝑇𝑇𝑇,

𝑄𝑄𝑄𝑄𝜕𝜕𝜕𝜕
𝑄𝑄𝑄𝑄𝛼𝛼𝛼𝛼
= 𝛽𝛽𝛽𝛽𝐴𝐴𝐴𝐴= 𝛼𝛼𝛼𝛼𝐴𝐴𝐴𝐴𝐾𝐾𝐾𝐾 𝛼𝛼𝛼𝛼−1
𝐾𝐾𝐾𝐾𝜕𝜕𝜕𝜕
زمين (هكتار) و سرمايه (واحد ماشين آالت) بهره گرفته شده𝐾𝐾𝐾𝐾 است.

= 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑀𝑀𝑀𝑀

در بخش كشاورزي ،به دليل آنكه مديريت توليد عموماً در دست بخش خصوصي قرار دارد ،انتظار
مي رود كه تركيب نهاده ها در ناحيه دوم توليد (ناحيه اقتصادي توليد) صورت گيرد و بنابراين توليد
ارتباط با يافتن فرم 𝑄𝑄𝑄𝑄𝜕𝜕𝜕𝜕
نهايي نهاده ها مثبت باشد .پس از آزمون هايي كه در 𝑄𝑄𝑄𝑄
مناسب تابع توليد صورت
𝛽𝛽𝛽𝛽 = 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇𝐴𝐴𝐴𝐴 = = 𝛽𝛽𝛽𝛽𝐴𝐴𝐴𝐴𝐾𝐾𝐾𝐾 𝛼𝛼𝛼𝛼 𝐴𝐴𝐴𝐴𝛽𝛽𝛽𝛽−1
موجه𝜕𝜕𝜕𝜕به نظر مي رسد .براي
گرفت ،تابع از نوع كاب – داگالس انتخاب شد كه با توجه 𝐴𝐴𝐴𝐴به توجيه باال𝐴𝐴𝐴𝐴 ،
برآورد تابع توليد از نرم افزار  4.1 MICROFITكه يكي از نرم افزارهاي قوي براي روش همجمعي
و خصوصاً روش  ARDLاست استفاده شد.
بخش كشاورزي استان از
بر طبق نتايج به دست آمده ،فرضيات پژوهش مبني بر
𝛾𝛾𝛾𝛾
توليد𝐴𝐴𝐴𝐴 = 𝑄𝑄𝑄𝑄
تأثيرپذيري𝑇𝑇𝑇𝑇𝐾𝐾𝐾𝐾 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑇𝑇𝑇𝑇 𝛼𝛼𝛼𝛼𝐴𝐴𝐴𝐴
ميزان زمين زيركشت اين بخش ،نيروي كار شاغل و سرمايه موجود اين بخش و متغير مجازي مورد
آمده𝑄𝑄𝑄𝑄lnاست.
مركزي +در
ادامه= lnA
+ αlnL
استان βlnF +
تأييد قرار مي گيرند .تابع توليد برآوردي بخش كشاورزي γlnKP

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 = −40.03 + 0.983𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 + 0.795𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 + 0.482𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 + 0.127𝐷𝐷𝐷𝐷65

ضرايب بلندمدت به دست آمده گوياي كشش توليد نسبت به هر يك از عوامل توليد است .كشش هاي توليدي
نهاده هاي كار ،زمين و سرمايه در برآورد معادله تابع توليد بخش كشاورزي استان مركزي به ترتيب ^
عواملα 1^−توليد∑i=1 α i − 1
1 0.38253
معنادار −بين
برابر  0/795 ،0/983و 0/482است كه باالتر از صفر بوده و اين نشانگر رابطه
1
=
=
= −4.04
P
0.15253در طول تابع
با تابع توليد است .با توجه به اينكه در تابع از نوع كاب  -داگالس ضرايب ،كشش نهاده ها
توليد و در سال هاي مختلف ثابت هستند ،مي توان به اين شكل اين ضرايب را تفسير نمود كهαبا Sيك ∑I =1 Sα
درصد افزايش در تعداد نيروي كار بخش كشاورزي استان ،به ميزان  0/983درصد به توليد اين بخش
افزوده مي گردد .همچنين با افزايش يك درصدي در ميزان زمين زيركشت (يك هكتار) و يا موجودي
سرمايه (يك واحد ماشين آالت) اين بخش به ترتيب  0/795و  0/482درصد به توليد اين بخش اضافه
مي گردد .نيروي كار به عنوان اثرگذارترين نهاده توليد و موجودي سرمايه به عنوان كم اثرترين نهاده
توليد در اين بخش معرفي مي گردند كه براي سياستگذاران اين بخش در استان مركزي مي تواند
جالب باشد .به اين معني كه يك نفر نيروي كار در بخش كشاورزي بيشتر از ساير متغيرها و يك واحد
ماشين آالت كمتر از ساير متغيرها بر توليد بخش كشاورزي اثر مي گذارد .ضريب متغير مجازي (كه
براي سال هاي 1360-65عدد يك و براي بقيه سال ها صفر در نظر گرفته شده) نشان مي دهد كه بعد
از جدا شدن قم از استان مركزي ،توليد اين بخش كاسته شده است.
همچنين بر اساس الگوي  ECMمي توان دريافت كه جمله ضريب تصحيح خطا ،معني دار مي باشد .ضريب
تصحيح خطا  -0/62برآورد شده که نشان دهنده سرعت نسبتاً باالي تعديل بوده و بيان مي کند که هر سال
 62درصد از عدم تعادل يک دوره در توليد بخش كشاورزي استان ،در دوره بعد تعديل مي شود .به
عبارت ديگر ،براي تعديل كامل نتايج حاصل از يك سياست تقريبا  1/5سال زمان الزم خواهد بود.
نتايج برآورد حاكي از آن است كه رابطه بلندمدتي ميان متغيرهاي الگو كه با ويژگي هاي مطلوب آماري
توجيه پذير است ،وجود دارد .ضرايب نهاده هاي توليدي به لحاظ آماري معني دار و از كيفيت مطلوب
برخوردارند.
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 -7جمع بندي و پاسخ به سؤاالت تحقيق

 -1محاسبه بهره وري متوسط نيروي كار
بهره وري نيروي كار در سال  ،1382معادل  35/51ميليون ريال به ازاي هر نفر نيروي كار بوده،
يعني هر يك نفر نيروي كار در بخش كشاورزي در سال  1382به طور متوسط  35/51ميليون
ريال ارزش افزوده ايجاد كرده است .همان طور كه مشاهده مي شود مقدار اين شاخص در سال
 ،1386به  89/70ميليون ريال به ازاي هر نفر نيروي كار افزايش يافته است.
همچنين با توجه به برآورد صورت گرفته ،1مشاهده مي شود كه كشش توليدي نهاده نيروي كار
برابر  0/983بوده و اين به معناي آن است كه يك درصد افزايش در نيروي كار (نفر) ،در بلندمدت
توليد(تن) را به اندازه  0/983درصد افزايش مي دهد.
 -2محاسبه بهره وري متوسط زمين
بهره وري زمين در سال  ،1382معادل  9/8ميليون ريال به ازاي هر هكتار زمين بوده ،يعني
هر يك هكتار زمين در بخش كشاورزي در سال  1382به طور متوسط  9/8ميليون ريال ارزش
افزوده ايجاد كرده است .همان طور كه مشاهده مي شود مقدار اين شاخص به  19/47ميليون
ريال به ازاي هر هكتار زمين در سال  1386افزايش داشته كه نشان دهنده بهبود بهره وري زمين
(البته با ثابت در نظر گرفتن ساير عوامل) طي اين سال ها مي باشد.
با توجه به تابع توليد به دست آمده ،مشاهده مي شود كه كشش توليدي نهاده زمين برابر 0/795
بوده و اين به معناي آن است كه يك درصد افزايش در زمين (هكتار) ،در بلندمدت توليد (تن) را
به اندازه  0/795درصد افزايش مي دهد.
 -3محاسبه بهره وري متوسط سرمايه
بهره وري سرمايه در سال  ،1382معادل  3172/64ميليون ريال به ازاي هر واحد
ماشين آالت بوده ،يعني هر يك واحد ماشين آالت در بخش كشاورزي در سال  1382به طور
متوسط  3172/64ميليون ريال ارزش افزوده ايجاد كرده است .همان طور كه مشاهده مي شود
مقدار اين شاخص در سال  1386به  4039/16ميليون ريال به ازاي هر واحد ماشين آالت افزايش
داشته كه نشان دهنده بهبود بهره وري سرمايه (البته با ثابت در نظر گرفتن ساير عوامل) طي
اين سال ها مي باشد.
عالوه بر اين با توجه به تابع توليد به دست آمده ،مشاهده مي شود كه كشش توليدي نهاده
سرمايه برابر  0/482بوده و اين به معناي آن است كه يك درصد افزايش در سرمايه (واحد
ماشين آالت) ،در بلندمدت توليد (تن) را به اندازه  0/482درصد افزايش مي دهد.

1- LQ = 03/40- + 983/0 LL + 795/0 LF + 482/0 LKP + 127/0 D65
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