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، گندم آبي توليد رد  تراكتور و كمباين، مصرف سم كشت، كشش سطح زير نشان داد كه مطالعه نتايج

منفي  اين محصوالت توليد ردمثبت و كشش نيروي كار، مصرف بذر، كود و برق  ديم و برنج گندم

ها بر  نداشته و روند اثرگذاري نهاده ، تغيير قابل توجهها، در طول زمان كشش نهاده ،؛ همچنيناست

خروج  الزم است با توجه به مازاد نيروي كار در توليد،. ثابت بوده است باًيتقر اين محصوالتتوليد 

گذاري بيشتر در  سرمايه افزون بر اين، .غالت در دستور كار قرار گيردبخش زيرنيروي كار از توليد در 

 اهداف خودكفايي و دستيابي به در راستاي افزايش توليد كتوركمباين و ترا همچونبر  عوامل سرمايه

  .دشو كشور توصيه مي غالت

  

  .يبعد و پانل سه ييفضا ونيرگرس د،ي، برنج، تابع تولآبي، گندم ديم گندم: ها كليدواژه

  JEL : Q18, Q12بندي  طبقه

  

  مقدمه

محصوالت  بر توليد هاآنهاي توليد و مقايسه ميزان اثر  محاسبه ميزان اثرگذاري نهاده

ها براي توليد  اطالعات الزم در خصوص نحوه تخصيص نهاده ريزان برنامهبه  كشاورزي

براي  كشاورزي محصوالتها بر توليد  تعيين ميزان اثرگذاري نهاده. دهد محصوالت را ارائه مي

 از ديرباز، ،همچنين .)Mundlak and Butzer, 1997(گذاري بسيار كاربرد دارد  سياست

 به خودكفايي دستيابي براي يمحصوالت اساس ديتول افزايشبه  كشاورزي ريزان بخش برنامه

ريزي  يكي از ابزارهاي الزم براي برنامه. )Salami and Mohtashami, 2014( توجه داشتند

و مصرف  ها بر توليد شناسايي اثرگذاري نهاده هاآنهاي توليد و تخصيص بهينه  نهاده تأمين منظور به

  .استهر واحد مصرف نهاده افزايش توليد به ازاي و در نتيجه،  هاآنبهينه 

عملكرد  بهبودو  كشت ريزسطح  توسعه قياز طر يمحصوالت كشاورز ديتولافزايش 

 يبرا »يعيو منابع طب يبخش كشاورز يور بهره شيافزا«قانون طبق  در ايران، اما ؛است پذير امكان

 شيافزا از طريق ديو با ستيمطرح ن كشت ريزسطح  شيمحصوالت گندم و برنج، طرح افزا

 يها استيس 7 بند در. )IPI, 2010( يابد شيافزا در كشور گندم و برنج داتيتول زانيعملكرد م
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 شیبر افزا دیبا تأک یراهبرد ریذخا جادیو ا ییغذا تیامن تأمینمسئله  به نیز «یاقتصاد مقاومت» یکل

 طبق ماده ،فزون بر اینا. (IPI, 2010) شده است اشاره کشاورزی محصوالت دیتول یفیو ک یکم

اهداف  تحققاست برای  موظفدولت  ،(2281-2411) کشور توسعة قانون برنامه ششم 22

به خودکفایی در  دستیابیتأمین امنیت غذایی و  راستایهای کلی اقتصاد مقاومتی در  سیاست

 سال در تن ونیلیم 2/3 و 1/21 از ،ترتیب بهرا  شلتوک وگندم  دیتول کشاورزی،محصوالت 

در تمام اسناد  باًیتقر. (OJIRI, 2017) برساند 2411سال  تن در ونیلیم 2/2 و 5/24 به 2282

بر بهبود  هیو تک یداخل یها تیظرف قیاز طر ییغذا تیامن تأمینبحث  ،کشور یباالدست

 یشده است. برا دیتأک یمحصوالت کشاورز ییوداتکاخ یدر راستا دیتول شیو افزا یور بهره

 ها بر نهاده میزان اثرگذاری و مطالعه یبه بررس ازین ،توسعه کشور یها به اهداف برنامه دستیابی

با  ،ها مصرف نهاده برای ریزی صحیح تا بتوان با برنامه است اساسی یمحصوالت کشاورز دیتول

 ت.کشاورزی دست یافاثرگذاری و تولید محصوالت میزان بیشترین   ، بهها کمترین نهاده

درصد  52 ، حدود3127 در سال ،(FAO, 2019) فائو ییاطالعات ترازنامه مواد غذا طبق

 ،2285-81 یاست. در سال زراع شده تأمین از دو محصول گندم و برنج  یرانیهر ا نیو پروتئ یانرژ

 93 دیهکتار و از تول ونیلیم شش حدود ،یمحصوالت زراع کشت ریزهکتار سطح  ونیلیم یازده از

تن مختص دو محصول گندم و برنج بوده است.  ونیلیم 1/25 حدود ،یمحصوالت زراع یتن ونیلیم

به  ازین یرانی، هر ا2282 تغذیه جامعه در سالدفتر بهبود از سوی شده  هیتوص ییطبق سبد مطلوب غذا

 85 ( و1/2 لیتبد بیضر با یگرم ماکارون بیست گرم نان و 221گرم گندم ) 539 مصرف روزانه

روند تغییرات ساختار و  ،رانیمرکز آمار ا یطبق بررس ،همچنین. (OCNI, 2013) دارد برنجگرم 

که با فرض  است شدهمشخص  یشمس 2421 ترکیب جمعیت کشور و آینده آن تا افق

نفر  ونیلیم 212 کشور تی(، جمعفرزند 85/2) یکاهش باروری با شیب مالیم بارور یویسنار

 یها از چالش تیجمع نیا ازین مورد یغذا تأمین قطعاً رو، و از این ؛(SCI, 2019) خواهد بود

امنیت تأمین اهمیت گندم و برنج در  ،نی. بنابرارود شمار می بهکشور  گذاران استیس اساسی

  غذایی کشور انکارناپذیر است.
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 .انـد پرداختـه مطالعات داخلي و خارجي بسياري به بررسي عوامل اثرگذار بر توليـد غـالت   

 1966هاي روش تابع توليد تصادفي و داده با استفاده از ،)Verma et al., 2020( و همكاران ورما

، به بررسي اثرات اقليم بـر عملكـرد و توليـد بـرنج در ايـن كشـور       هاي هنددر سطح ايالت 2011تا 

   ،نتايج مطالعه نشان داد كه تغييرات بارندگي اثرات كاهشـي بـر عملكـرد توليـد گذاشـته      ند؛پرداخت

  كيــــاني و همكــــاران . ه اســــتتوليــــد بــــرنج شــــدامــــا دمــــا باعــــث افــــزايش عملكــــرد 

)Kiani et al., 2019( وزمينـي پرداختنـد   سيب به بررسي اثرات تغيير اقليم بر توليد گندم، برنج و 

 مـت يق شيافـزا  ،نيو همچنـ  يدرآمد كشاورزان و مازاد رفاه اقتصـاد  دياز كاهش شد يحاك جينتا

 محصـوالت اسـت.   ايـن  كـه ناشـي از كـاهش توليـد     ه،فروض چهارگانه بود بر اساسمحصوالت 

بـرنج در  محصـول   ديـ تول درمصرف كود  )Abdi Rokni et al., 2019( همكارانعبدي ركني و 

محصـول   ديتول شيكود منجر به افزا نهيبه فمصركه و دريافتند  كردندرا بررسي  يسارشهرستان 

بـه   ي،اسـتان  ديـ ابـع تول وبـا اسـتفاده از ت   ،)Gong, 2018( گونـگ  .شـود يبرنج در واحد سطح مـ 

مطالعـه نشـان داد    جينتـا  .پرداخـت  نيچ ي در كشوركشاورز داتيها بر تولاثرات نهاده ييشناسا

در طول زمان  نيو كشش زم يشيافزا آالتنيكشش كود و ماش ،يكار كاهش يرويكه كشش ن

U  .و همكـاران  يكردونـ  شكل اسـت )Kordouni et al., 2018(  يرهـا يمتغ گيـري از ، بـا بهـره 

فنّاورانـه در قالـب تـابع     راتييـ بذر و تغ ،ياريآب آب ،ييايميكار، سوخت، كود، سموم ش يروين

 يمصـرف انـرژ   يبه بررسـ  ،چهار محصول گندم، جو، ذرت و برنج يداگالس برا -كاب ديتول

 ريو بـذر تـأث   ييايميسـموم شـ  مقـدار   شيافـزا كه نشان داد  جي. نتاپرداختند رانيغالت ا ديدر تول

 ,.Albers et al( آلبـرس و همكـاران   محصوالت داشـته اسـت.   ديبر مقدار تول داريمثبت و معن

 و همچنـين،  بـذر و كـود   ،يكـار، انـرژ   يرويـ ن ه،يسـرما  ن،يزمـ  يرهـا يمتغبا استفاده از ، )2017

بـر   مياقلـ  هاياثرات نوسان ،مياقل يرهايمتغ هايو تعرق و نوسان ريوهوا شامل تبخآب يرهايمتغ

 ديـ درصد از كـل تول  49 ديتول يهاكه نهاده دادمطالعه نشان  جيانت را بررسي كردند. گندم ديتول

 درصـد از عملكـرد گنـدم اسـت.     43 دهنـده حيتوضـ  يمـ ياقل طيو شرا دهنديم حيگندم را توض

گيـري از  بـا بهـره   ،)Amirnejad and Asadpour Kordi, 2017( كـردي  اميرنـژاد و اسـدپور  
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و  یفمقدار بدذر مصدر   ،کشت ریبارش، سطح ز، (CO2) اکسید کربن دی انتشار ساالنه یرهایمتغ

 بددرآورد از روش و بددا اسددتفاده یاز فندداور یشاخصدد عنددوان بدده آالت نیثابددت در ماشدد هیسددرما

را بررسدی   رانید گنددم ا  دیبر تول میاقل رییاثرات تغ ،یعیبا وقفه توز یونیرگرسخود یاقتصادسنج

 هدا ابر گندم داشدته اسدت.   دیبر تول یمثبت دار یاثر معن یمیاقل یرهایمتغ کردند و نتیجه گرفتند که

(Abrha, 2015)، را  یوپید ات ی کشدور کشداورز  داتید عوامل مدثثر بدر تول   ی میدانی،ا در مطالعه

مصدرف   ،ییایمیمصدرف کدود شد    ،یارید آب نیمقددار زمد   یرهدا یاسدتفاده از متغ با و  کرد یبررس

 .پرداخدت  یمحصدوالت کشداورز   دید تول لید به تحل ،برداران بهره اتیپربازده و خصوص یبذرها

 رید کار، سطح ز یروینی رهایمتغبا استفاده از  ،(Petrick and Kloss, 2013)پتریک و کالوس 

 عوامل ییبه شناسا ،و نرخ بهره نیکار، اجاره زم یروی، دستمزد نآالت نیبذر، ماش نهیکشت، هز

 جیاروپدا پرداختندد.. نتدا    هیکشور عضو اتحاد پنج تولید محصوالت کشاورزی یور بهره مثثر در

 داتید تول ةفزایندد  رشدد منجر به  هیاز سرما آد که در دسترس بودن و استفاده کاردامطالعه نشان 

بددا اسددتفاده از  ،(Esfandiari et al., 2012) و همکدداران اسددفندیاری .خواهددد شددد یکشدداورز

 سدم  یی وایمیبذر، کدود شد   و آالت نیکار، ماش یروین ،کشت ریسطح ز ،یب مصرفی آرهایمتغ

 اسدتان فدارس   روزید ف کدام برنج بخش  دیها در تول نهاده ةنیبه ةو انداز ییآکار ، به بررسییمصرف

 آباز  آناکدار  ةدرصد استفاد چهل در حدود ،در این منطقه که دادمطالعه نشان  ایجنت ند.پرداخت

 وجود دارد.  یمصرف

بر تولید محصوالت کشاورزی  گوناگوندهد که عوامل  مطالعات گذشته نشان می

افزایش تولید کمک  در راستایریزی  شناسایی میزان اثرگذاری هر عامل به برنامهو  نداثرگذار

تابع تولید استفاده  انواع از ،نهاده بر تولید خواهد کرد. در بیشتر مطالعات نیز برای بررسی اثر

 شده است.

 اتدیتول در ها یی مصرف نهادهآکار افزایشکه در خصوص  دادبررسی ادبیات مطالعه نشان 

عدم  خاطر بهکشاورزان فقر  ایآ» که است مطرح بوده سثالهمواره این  ،طی قرن گذشته ،یکشاورز

 یهدا  نهداده  اید  پیشرفته یها یفناوربه  عدم دسترسی آنها لیدل به ای ستها نهادهاستفادة کارآی آنها از 
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که  کرد انیب و طرحرا م «آاما کار ریفق»کشاورزان  ةینظر (Schultz, 1964) شولتز سرانجام،«. ؟نینو

 سپس، پژوهشگرانی همچونرا دارند.  دیتول نیشتریب ،یسنت یها ها و روش نهاده وجود با ،کشاورزان

در  ،(Barrett et al., 2008)بدارت و همکداران   و  (Ball and Pounder, 1996) بدال و پونددر  

به مباحث  ، با اشارهیبخش کشاورز ها در نهاده ازاستفاده  ییآکارعدم و  یور بهرهعدم  حیتوض

و اطالعدات   فیضدع  ونقدل  حمدل  ،کدار  یروید مثدل بدازار ن   یشکست بدازار در بخدش کشداورز   

در بخدش   هدا  یی اسدتفاده از نهداده  آکدار باعدث عددم    یادشدده کده عوامدل    کردندد  انیب ،نامتقارن

، با (Feder et al., 1985)فدر و همکاران و  (Welch, 1970) ولچ همچنین، .شود یم یکشاورز

کشداورزان باعدث    نیدر بد  انددک  یکه نرخ باسدواد  کردند انیب ،کشاورزانبه عامل سواد  اشاره

 هدا  نهاده ةمصرف بهین در نتیجه، عدم و یدر بخش کشاورز نینو یها یفنّاوربا  هاآنعدم انطباق 

 صیکه بدا بهبدود تخصد    دادنشان  (Duflo, 2006)دافلو . شود میدر تولید محصوالت کشاورزی 

؛ کشاورزان افدزود  ییآکار رب توان یم ،مناسب یپربازده و کودده یبذرها نوین همچون یها نهاده

اما روند رشدد آن در   ،داشته یشیدر طول زمان روند افزا یعملکرد محصوالت کشاورز همچنین،

 مصدرفی  یهدا  نهداده  یبدازده  بیشینه شدنبه  توان یم ،آن لیطول زمان کاهنده شده است که از دال

 ندود  نشدان دادندد کده    نیدز  (Ball et al., 2016) بدال و همکداران   .کرداشاره  یدر بخش کشاورز

ی هدا  از نهداده  آاده کدار فاسدت  شیاز افدزا  یناش 3122 تا 2849 یها سال نیب داتیدرصد رشد تول

  تاحدددی شددولتز ی«آامددا کددار ریددفق»ة یدد، نظرهددا ای از پددژوهش پدداره در البتدده اسددت. بددوده تولیددد

  الگاکددداس و واگ بددده مطالعددده تدددوان یمددد گیدددرد؛ از آن میدددان، یقدددرار مددد دیدددمدددورد ترد

(Lagakos and Waugh, 2013)   مصدرف   ییآعددم کدار   ،بحدث را فراتدر بدرده   اشاره کرد کده

 جده ینت نیدو بد  ندداد ارتباط یمحصوالت کشاورز دیتولمقدار بودن  نییرا به پا های تولید نهاده

  حال در یکه کشاورزان کشورها شود یمنجر م ها مصرف نهاده ییآکه تجمع عدم کار دندیرس

  ند.شورو  هروب افزایش تولید در رفق توسعه با

ات کشاورزی تولید ها در نقش نهاده توضیحدر  ایپو ینشان از روند مرتبط ادبیات پژوهشی

مزرعه و  تیریمد میبا مفاه یبخش کشاورز تولید ،یالدیم شصتدر دهه  کهای  گونه ، بهدارد
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همچون شکست بازار و دخالت دولت در  یمیمفاه ،3111و  2881 ةبوده و در ده کشاورز همراه

 شیافزا مباحث در محور  یفناور یها نهادهبحث  ،پی آنو در  یافتظهور  یکشاورز تولید شیافزا

 .(Ball et al., 2016) راه باز کرد یمحصوالت کشاورز دیتول

 نقش پررنگ برنج و گندم در رژیم غذایی خانوارهای ایرانی و تمرکز با توجه به

 یبررس ة حاضرهدف مطالع، غذایی با استفاده از توان داخلی امنیت تأمینبر  انگذار استیس

 ،در واقع بوده و برنجگندم و  راهبردیمحصوالت  دیمختلف بر تول های نهاده یاثرگذار زانیم

 کار گرفته گندم و برنج به دیاست که در تول ییها هنهادکشش  ییدنبال شناسا به ة حاضرمطالع

گندم آبی، گندم توابع تولید برای سه محصول  زمان همکارگیری  آن هم بهمزیت  ؛ وندشو می

ول امکان بررسی کشش جانشینی تولید برای سه محص ابعوت زمان همدیم و برنج است. برآورد 

 هجدهدر استان و برنج  22گندم در  ،2285-81در سال زراعی  کند. اد میها را نیز ایج بین نهاده

 ، سطح زیرکشور سه استان شمالی ،در کانون کشت برنج یعنی استان کشور کشت شده است.

در  وهزار هکتار بوده  421کشت گندم آبی و دیم  هزار هکتار و سطح زیر 482کشت برنج 

کشت برنج  سطح زیرنیز های خوزستان و گلستان  همچون استان های کشت گندم کشور کانون

های تولید بین  که این نکته بیانگر جانشینی نهاده ،هزار هکتار بوده است 929و گندم  215

ابع تولید گندم آبی، گندم دیم وت زمان هممزیت بررسی  ،فزون بر این. ایادشده استمحصوالت 

که این اثرات در  است،در تابع  زمان هم طور به لحاظ شدن اثرات عوامل تولیدو برنج در 

های  با افزایش تعداد مشاهدات و حجم داده ،همچنین ؛شود برآورد تابع تولید مجزا دیده نمی

نیز فراهم  بیشتر یآزاد ةنیازمند درج وتر  امکان برآورد توابع تولید پیچیده ،مورد استفاده

 .شود می

 

 روش تحقيق

 ابع تولید است.وت از استفاده تولید در بخش کشاورزییکی از ابزارهای تحلیل و تخمین 

 هیدی و (Tintner, 1944) نرتتین مطالعاتبا  ،2841از دهه ابع تولید کشاورزی وتحلیل ت
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(Heady, 1946) عات مزرعه بودند. مطال در سطح ها این مطالعات مبتنی بر داده ؛شروع شد

اولین تحلیل را با استفاده از  ، باتاچارجی2885و در سال  ها پرداختند بعدی به تجمیع داده

 گیرد و هنوز هم این مطالعات در کشورهای مختلف صورت می ؛های کشوری انجام داد داده

(Mundlak and Butzer, 1997) . ،و ها نهاده نیب یارتباط فن دهندة نشان دیتابع تولطبق تعاریف 

و  وری، عملکرد بهره تولید، نییتع یمحصوالت برا دیتابع تول نی. از تخماست محصول

( 2رابطه ) صورت به دکنندهیتول کی یضمن دی. تابع تولشود می استفاده ها نهاده گذاری متیق

 :(Varian, 1992) شود ینشان داده م
Y=F(X) (2)  

 هیددکدده بتوانددد نظرنیا یبددرا ،تددابع نیدداسددت. ا دیددتول هددای نهدداده ریبددردار مقدداد X ،آندر  کدده

بدودن، محددود و    یتقعدر، ضدرور   ،یکندواخت ی هدای  یژگد یو دید با ،را نشان دهدد  ها کینئوکالس

. در (Chalfant, 1984) را داشدته باشدد   یرگید  مشدتق  دو بدار  امکدان  و یوستگیبودن، پ یرمنفیغ

 نیتخمد  یبدرا  از آن و نییمناسب تع دیتابع تول ،تینها درتا  شود یم انیب دیانواع توابع تول ،ادامه

 . 2ده استآم 2خالصه انواع توابع تولید، در جدول  استفاده شود.
  

                                                                                                                                               
 مراجعه شود. (Akbari, 2006)همچنین، برای آشنایی با نحوه محاسبه کشش انواع تابع تولید به مطالعة اکبری  -2
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  انواع تابع توليد -1جدول 

 فرم عمومي  تابع توليد

1تابع توليد خطي
 Y=a0+∑ a�X�

�
���  

2افتهي ميتعم تابع توليد درجه دوم
 Y=a0+∑ a�X�

�
��� +(1/2)∑ a��X�

��
��� +∑ ∑ a�	

�
	��

�
��� X�X�	 

3داگالس -تابع توليد كاب
 Y=a0∏ X�

���
���  

4تابع كشش جانشيني ثابت
 Y=[α+∑ β�X�

��
�

���
���  

5ترانسندنتال ديتابع تول
 Y=a∏ X�

���
��� e��∗�� , a>0 , b� � 0 

6ترانسلوگ ديتابع تول
 

Y=a0∏ X�
��	

� ∏ 		� X�
	
�
�� ∑ ��� ��

�����
 ,I,j=1,…,n 

7افتهي ميتعمتابع لئونيف 
 Y=a0+∑ a�X�

�/�
	

�
��� +

�

�
∑ ∑ a�	

�
	��

�
��� X	�

�/�
	
X		
�/�

	
 

  ) Akbari, 2006(اكبري : مأخذ

و ) مقطع و زمان(مكان و زمان دو بعد در كه دسترسي به اطالعات با حجم زياد و از آنجا 

هاي اخير افزايش يافته است،  در سال) نوع متغير وابسته، مكان و زمان(ابعاد چندگانه  در ،همچنين

متمركز دو  بيش از ي اخاللي با اجزايهاي پانل بر توسعه الگوها ادبيات پژوهشي در زمينه داده

 با ،)Balazsi et al., 2016(باالزي و همكاران  .كه شروعي براي پانل چندبعدي بوده است شده

استفاده  خود بارها از آن در برآوردهاي ،با اثرات ثابت يبعد سههاي تخمين پانل  معرفي مزيت

 GLS ةزنند هاي مناسب با تخمين ثرات تصادفي، به تخمينرهيافت ا طريق از ،همچنين ند وكرد

گذاري خارجي و  بررسي جريان تجارت، سرمايه درپانل چندبعدي  از روش استفاده. دست يافتند

گونال و  به باور .دنبال داشته است ي را بهنتايج بهتر ،يدوبعدنسبت به روش پانل  ،مهاجرت

                                                                                                                                               
1. linear production function 

2. generalized quadratic production function 

3. Cobb-Douglas production function 

4. constant elasticity of substitution 

5. transendental production function 

6. translog production function 

7. generalized-Leontief production function 
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 ،(Bertoli and Moraga, 2013)برتولی و موراگا و  (Gunnella et al., 2015) همکاران

تر شدن مسئله نیز  سادهرد و به های پانل دوبعدی را ندا پیچیدگی استفاده از الگوی پانل چندبعدی

ش برآورد چندبعدی نتایج کند و در صورت نامتقارن بودن اطالعات پانل، استفاده از رو کمک می

 دنبال دارد. بهتری به

ر تولید محصوالت دبررسی اثرات عوامل تولید  حاضر مبنی بر ةبا توجه به هدف مطالع

 های کشور، ابعاد پانل در سطح استان 2281 تا 2295 های سال درگندم آبی، گندم دیم و برنج 

نیروی کار،  همچونمتغیرهایی ، فزون بر این. ااستسه بعد نوع محصول، استان و زمان  شامل

علت  ای کشور )بهه استان و بین محصول نوع بین جایی هجابامکان  تراکتور، سم، کود و سرمایه

 .دشوآزمون توزیع فضایی الگو نیز  رو، باید و از این ؛را دارند (مجاورت

 ،که در آن yijtمثل  ،شوند می، متغیرهای وابسته با سه شاخص مشخص یبعد سهدر پانل 

i=1,...,N1 ،j=1,...,N2  وt=1,...,T  است. فرض شده است که ابعادi=1,...,N1 و j=1,...,N2 

مثل بررسی میزان  ،وجود دارد و زمانمکان تنها دو اثر  ،یدوبعد. در الگوی پانل ندا متفاوت

بعدی  ؛ اما در پانل سههای مختلف های کشور طی سال در استان (گندم مثالً)یک محصول تولید 

بررسی  وابسته است،دیگری که بیانگر نوع متغیر  در کنار بعدزمان و مکان اثرات دو بعد 

 های کشور در طول در استان (گندم آبی و دیم)چند محصول  مثل بررسی میزان تولید ،شود می

 زمان.

شده از تصریح اثرات ثابت برای برآورد الگوهای پانل استفاده  ها، از پژوهشی ا پاره در

 ,Baltagi et al., 2012; Egger and Pfaffermayr, 2002; Baldwin and Taglioni) است

 jو  i اثرات متقابل بین دو بعد در آن، تعمیم الگوی پانل اثرات ثابت استاندارد که. ( 2006

 است: (3صورت رابطه ) ، بهوجود دارد

(3) i=1, …, N1, j=1,…,N2, t=1,…T Yijt=β'xijt+γit+εjt 
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، سه 2استان سی ، با وجودة حاضردر مطالع، است. برای نمونه اثرات ثابت γit، که در آن

تخمین زده شود.  2191×  2191ماتریس  باید ،برای برآورد اثرات ثابت، سال دوازدهمحصول و 

 ( است:2صورت رابطه )  نیز بهالگوی اثرات تصادفی 

(2) i=1, …, N1, j=1,…,N2, t=1,…T Yijt=β'xijt+μit+εjt 

نتخداب  بدرای ا  بددین ترتیدب،   و اثدرات تصدادفی همبسدتگی ندارندد.     است E(μit)=0، که در آن

  انجددام شددود هددای رایددج آزمددون تصددریح مناسددب بددین اثددرات ثابددت و اثددرات تصددادفی، بایددد  

(Mátyás and Balázsi, 2013). بالتاگی (Baltagi, 2008)      بدرای آزمدون بدین اثدرات ثابدت و ،

بدرای آزمدون اثدرات تصدادفی و      ،همچندین  .دکدر اسدتفاده   3از آزمدون هاسدمن   ،اثرات تصدادفی 

 (.Baltagi et al, 2012)شد استفاده  2پاگون-از آزمون بروش ،OLS رگرسیون

مجاورت  های اثرگذاری ،انجام شدههای کشور  در سطح استان ة حاضرکه مطالعاز آنجا 

با توجه به اینکه  و موقعیت جغرافیایی بر میزان تولید محصوالت منتخب قابل بررسی است و

دم دیم و برنج در سطح جغرافیایی گن، یهای تولید و تولید محصوالت گندم آب اطالعات نهاده

در  مستقلیک متغیر اگر رگذاری فضایی است. ثا، این نکته دلیلی برای آمده دست بهکشور 

در همان واحد فضایی تغییر  وابسته تنها متغیر حد مشخص جغرافیایی تغییر کند، نهیک وا

 رگذاری. اولین اثدخواهد کربلکه متغیر وابسته در واحدهای فضایی همسایه نیز تغییر  ،کند می

که در واحدهای همسایه  رگذاریین اثمو دو 4اثرات مستقیم عنوان بهتغییر در واحد فضایی 

که محور مطالعات  ،شود شناخته می 1فضایی سرریز و 5اثرات غیرمستقیم عنوان به ،شود می ظاهر

تفاوت پانل فضایی و غیرفضایی در محاسبه . (Elhorst, 2014) اقتصادسنجی فضایی است

                                                                                                                                               
در قالب اسدتان   استان این اطالعات حاضر،ة ، در مطالعشدهاز استان تهران تفکیک  2282که استان البرز در سال از آنجا  -2

 تهران ارائه شده است.

2. Hausman test 

3. Breusch-Pagan test 

4. direct effects 

5. indirect effects 

6. spatial spillover effects 
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فضایی در  گذاریاثرات فضایی در متغیرهای مستقل و وابسته مطالعه است که اثر بیضرا

الزم است  بوده،های کشور  که اطالعات در سطح استاناز آنجا . شود میمطالعه آزمون 

(، اثرات Yمتغیر توضیحی  اثرات فضایی بر) زا درونتداخلی  یگذارمثل اثر هایی گذاریثرا

( و اثرات متقابل در اجزای اخالل در Xمتغیرهای مستقل  بر اثرات فضایی) زا برونتداخلی 

 وابط. با فرض وجود اثرات فضایی، الگوی پانل با اثرات تصادفی رشودمحاسبات در نظر گرفته 

 :کند میتغییر  (4) رابطه صورت به (2( و )3)

(4) Yijt=β'Xijt+ρ∑ ∑              
  
   

  
   +∑ ∑              

  
   

  
   θ+             +εijt 

مقددار تولیدد گنددم آبدی،      ةدهندد  نشان i ،است که در آن متغیر وابسته Yijt(، 4در رابطه )

بدردار   Xijt ( اسدت؛ 2281تا  2295از سال )مطالعه  زمان t وکشور  استان سی j، گندم دیم و برنج

در الگدو تخمدین زده    θو  ρ، β پارامترهدای  ی مطالعه است؛ همچنین،زا برونمتغیرهای مستقل و 

 است فضایی ماتریس وزن        و  پانل اثرات تصادفی       ، اجزای اخالل الگو، εijt شوند؛ می

 بدا  برابدر  سیمداتر  نید ا یعناصر قطر اصدل  یو تمام استتعداد همسایگان هر استان  g ،که در آن

عناصدر   یمجموع تمام کهای  گونه است، به هر سطر نرمال شده یوزن برا سیماتر که بودهصفر 

است که عناصر غیرقطدری   21×21ماتریس وزن فضایی با ابعاد خواهد شد.  کی با هر سطر برابر

محاسدبه   یبدرا  کنندد.  های کشور را تعریف مدی  صفر هستند و وابستگی مقطعی بین استانآن غیر

با اسدتفاده از   و یمعرف GeoDa1.12 افزار نرمدر  کشور یها استان جغرافیاییوزن، نقشه  سیماتر

وزن بده   سیمداتر  ،شدد. سدپس   فید تعر افدزار  ندرم  نیهمد در وزن  سیماتر ،2هملک همسایگی فرم

وزن  سیدر مداتر  هدا  فدرم  نیتدر  از معمول یکه یملک همسایگی منتقل شد. فرم Stata15 افزار نرم

  حطالعددة بلددوتی و همکدداران   بدده نقددل از  ،ی رایددج فضددایی هدداالگو. (Lloyd, 2010) اسددت

(Belotti et al., 2017) ،است: زیرشرح  به 

(5) Yijt=β'Xijt+ρ∑ ∑              
  
   

  
   +      +εijt 

Spatial Lag model 

(SAR) 

                                                                                                                                               
1. Queen's neighborhood form 
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)6(  
Yijt=β'Xijt+ +μ�,�,�+ υijt 

υijt=λ∑ ∑ w�,�,��
	

���

	
��� υijt+ εijt 

Spatial error 

model (SEM) 

)7(  
Yijt=β'Xijt+ρ∑ ∑ w�,�,��y�,�,�

	

���

	
��� +μ�,�,�+υijt 

υijt=λ∑ ∑ w�,�,��
	

���

	
��� υijt+ εijt 

Spatial 

Autocorrelation 

Model (SAC) 

)8(  Yijt=β'Xijt+ρ∑ ∑ w�,�,��y�,�,�
	

���

	
��� +θ∑ ∑ w�,�,��X�,�,�

	

���

	
��� +μ�,�,�+

εijt 

Spatial Durbin 

Model (SDM) 

اجزاي  �,�,�μ، اخالل اثرات فضايي ءجز υijtاجزاي اخالل نرمال،  εijt، )8(تا ) 5(روابط در 

 يبه مسئله همبستگ هياست كه شب ييخطاهاي همبسته فضا بيضر λ اخالل اثرات پانل و

  .است زماني هاي سري در مدل جزء جزءبه

 استفاده )Levin et al., 2002( 1همكارانلوين و  آزمون از ،براي بررسي ريشه واحد

استفاده  برآوردتوان از سطح متغيرها براي  متغيرها داراي ريشه واحد نباشد، مي چنانچه ؛شود مي

براي . ايستايي است H1 فرضيهو  متغيرهاوجود ريشه واحد در  H0 فرضيهدر اين آزمون،  .دكر

 )Levin et al., 2002( 2موران جهاني ازآزمون ،وهمبستگي فضايي فضايي اثراتبررسي وجود 

م وجود اثرات فضايي را وجود يا عدكه  شداستفاده  )Gatrell, 1989( 3يري آمارة گي و )2002

دهد كه اجزاي اخالل الگو  نشان مي H0 فرضيه ؛ به ديگر سخن، در اين آزمون،دهد نشان ميرا 

 .دهد كه اجزاي اخالل همبستگي فضايي دارند نشان مي H1 يههمبستگي فضايي ندارند و فرض

  .)Anselin, 2013( استفاده شد lm Robustو  lmاز آماره  ،مناسب ييانتخاب مدل فضا يبرا

  الگوي تجربي مطالعه

  :است )8(صورت رابطه  بهحاضر  ةدر مطالع برآوردشدهالگوي تجربي 

)8( Yijt=f(levijt, labijt, seedijt, Herbijt, fertijt, Elecijt, machijt,combijt) 

 هاي كشور در استان) i=1، 2، 3( )تن( توليد گندم آبي، گندم ديم و برنج مقدار Yijt، كه در آن

                                                                                                                                               
1. Levin, Lin and Chu (LLC) 

2. Moran I 

3. Geary 
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)30 ،... ،1=j (1396تا  1385هاي   سال در طول )1، ...، 12=t (مطالعه نيز  مستقل متغيرهاي. است

 lab، )هكتار( كشت ريزسطح  lev هايمتغير .آوري شدند جمع ،با توجه به نوع محصول و استان

مقدار  fertمجموع مقدار سموم مصرفي،  Herbمقدار بذر مصرفي،  seedنيروي كار شاغل، 

تعداد كمباين براي هر  combتعداد تراكتور و  machمقدار برق مصرفي،  Elecشيميايي،  كود

كشت و مقدار توليد هر محصول از جلد  راطالعات سطح زي. محصول در هر استان بوده است

 از سامانه آالت ماشين و ، برقمقدار نيروي كار، بذر، كود و سم مارنامه و اطالعاتآاول و دوم 

 هاي دادهكه از آنجا . شدهزينه توليد محصوالت زراعي وزارت جهاد كشاورزي اخذ 

ماتريس  صورت بهاز محاسبات  يتوجه قابلپانل است، حجم  صورت بهشده  آوري جمع

با روش الگوي پانل فضايي  ،)8(رابطه . متغير محاسبه شد دوازدهكه براي  ،1است 1080×1080

  .برآورد شد GeoDa1.12.1و  STATA15/1 يافزارها نرمبا استفاده از  ،در قالب توابع توليد
  

  نتايج و بحث

 آزمون ريشه واحدنتايج . شد بررسي LLCمتغيرها با استفاده از آزمون  ايستايي نخست،

؛ كه تمامي متغيرها در سطح يك درصد ايستا بوده و ريشه واحد ندارند دادنشان  2جدول  در

  .كردتوان از متغيرها براي تخمين الگوي پانل استفاده  مي ،بنابراين
  متغيرهاي مطالعه )LLC(آزمون ريشه واحد  -2جدول 

  متغير
  مقدار 

  آماره

  سطح 

  داري معني
  متغير  نتيجه

  مقدار 

  آماره

  سطح 

  داري معني
  نتيجه

 ايستا 00/0  -75/14 كود ايستا  00/0  -9/18 توليد

 ايستا 00/0  -05/36 مصرف برق ايستا  00/0 56/10  كشت ريزسطح 

 ايستا 00/0  -85/6 تراكتور ايستا  00/0 -66/12  نيروي كار

 ايستا 00/0  -03/6 كمباين ايستا  00/0  -66/4 بذر

      ايستا  00/0  -28/9 سموم

  هاي پژوهش يافته: مأخذ

                                                                                                                                               
  .محصول سهسال با احتساب  دوازدهاستان در  سيتعداد  -1
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ــه از تاز آنجــا  ــد كــاب وك ــع تولي ــندنتال، داگــالس، ترانســلوگ - اب ــه دوم ترانس ، درج

اثـرت   وجـود  بررسـي  هـاي پانـل اسـتفاده شـد،     در قالـب داده  يافتـه  يافته و لئونتيف تعمـيم  تعميم

 Poolهـاي   ، براي آزمون مدلين منظوردب. صورت گرفت Poolو  )FE( 2، ثابت)RE( 1تصادفي

پـذيرش الگـوي   (صـفر   يهفرضـ  ،3جـدول   طبق نتايج .استفاده شد 3از آزمون چاو و اثرات ثابت،

Pool(  ترانسـندنتال، درجـه   داگالس، ترانسلوگ - توابع كاب ،بنابراين و شد در آزمون چاودر ،

بـراي   پـاگون  -آزمـون بـروش  از . بودنداثرات ثابت  داراي يافته يافته و لئونتيف تعميم دوم تعميم

صـفر   يهفرضـ ، 3جـدول   نتـايج بـر پايـة   اسـتفاده شـد كـه     يبا اثرات تصـادف  Pool اثرات آزمون

، ترانسـندنتال،  داگالس، ترانسـلوگ  - كابتوابع  و بنابراين، پذيرفته نشد) Poolپذيرش الگوي (

بــراي  ،در ادامــه. نــدبودداراي اثــرات تصــادفي  يافتــه يافتــه و لئونتيــف تعمــيم درجــه دوم تعمــيم

اين آزمـون   طبق نتايج. شد آزمون هاسمن استفاده از  بين اثرات ثابت و تصادفي نيز گيري تصميم

داراي اثـرات ثابـت    تـابع  پـنج هـر  و  رد شـد  )وجود اثـرات تصـادفي  (صفر  يهفرض ،3جدول  در

  .شدند آوردبرتابع با فرض اثرات ثابت  پنج ره ،بنابراين؛ ندبود
   

                                                                                                                                               
1. random effects 

2. fixed effects 

3. Chow test 
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  پاگون و هاسمن براي انواع تابع توليد - چاو، بروش هاي نتايج آزمون -3جدول 

  هاسمن  پاگان -بروش  چاو  آزمون  نوع تابع توليد

  داگالس -كاب

 22/220 63/2424 35/66  آماره

  00/0  00/0  00/0  احتمال

  FE  RE  FE  نتيجه

  ترانسلوگ

 27/392 14/523 23/24  آماره

 00/0 00/0 00/0  احتمال

  FE  RE  FE  نتيجه

  ترانسندنتال

 27/25 56/736 21/15  آماره

 00/0 00/0 00/0  احتمال

  FE  RE  FE  نتيجه

  يافته درجه دوم تعيميم

 79/83 48/669 61/24  آماره

 00/0 00/0 00/0  احتمال

  FE  RE  FE  نتيجه

  يافته لئونتيف تعميم

 2/70 3229 66/73  آماره

 00/0 00/0 00/0  احتمال

  FE  RE  FE  نتيجه

  هاي پژوهش يافته: مأخذ

ــدول  ــرازش   4ج ــوبي ب ــايج خ ــنجنت ــد برآورد  پ ــابع تولي ــي ت ــايش م ــده را نم ــد ش   . ده

فـرم   BICو  AICشـده، فـرم ترانسـلوگ، از نظـر      تعديل 2R ، از نظرطبق معيارهاي خوبي برازش

دو فـرم   ،BICو  AICدار و مقـادير   معنـي  بيضرابا توجه به تعداد . تري داردداگالس بر -كاب

با  ،بنابراين؛ داگالس و ترانسلوگ برتري قابل توجهي نسبت به سه فرم ديگر دارند -تابعي كاب

ــداخل  ــه مت ــاب  1توجــه ب ــودن الگــوي ك ــون نســبت    -ب داگــالس در الگــوي ترانســلوگ، آزم

، تفـاوت  بنابراين .دو مدل داشت Loglikدار بين  نيتفاوت مع انجام شد كه نشان از 2نمايي راست

                                                                                                                                               
1. Nested 

2. Lr Test 
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2با توجه بـه   ،نهايت در .بين نتايج دو الگو وجود دارد دار معني
R  شـده بيشـتر و نزديكـي     تعـديل

بـا توجـه بـه     البته. ها، تابع ترانسلوگ انتخاب شد پذيري كشش و انعطاف BICو  AICمعيارهاي 

سازگاري عالمت متغيرها، انطبـاق متغيرهـا بـا     ،)Griffin et al., 1987( و همكاران گريفين نظر

بدان پرداخته  ،كه در ادامه ها از شروط ديگر انتخاب فرم تابع توليد است كشش تفسيرها و  نظريه

  .شد خواهد
  شدهبرآوردنتايج خوبي برازش توابع توليد  -4جدول 

  تابع توليد
  تعداد ضرايب 

  شدهبرآورد

   بيضراتعداد 

  دار معني
2

R  AIC BIC Loglik 

 671  1278  1323  93/0  6  9  داگالس -كاب

 872  1285  1370  95/0  23  45  ترانسلوگ

 -1360  2723  2732  79/0  9  17  ترانسندنتال

 -1368 2725 2733 78/0 9 17  يافته تعميمدرجه دوم 

 -13918 27848 28032 13/0 6 37  يافته لئونتيف تعميم

  هاي پژوهش يافته: مأخذ

، جدول اين طبق نتايج. دهد نتايج آزمون همبستگي فضايي را نشان مي 5جدول 

دهد كه اثرات فضايي در  نشان مي )Geary( يري گي و )Moran I( موران جهاني هاي آزمون

نشان از همبستگي  LM Robustو  LM Anslinهاي  آزمون. اجزاي اخالل الگو وجود دارد

و  ؛كنند كه نوع الگوي فضايي را تعيين مي وابسته دارد رفضايي و وجود اثرات فضايي در متغي

با  ،بنابراين .دهد كه كل الگو داري اثرات فضايي است نشان مي LM SACآزمون  ،در نهايت

 اند از عبارت ي فضايي مناسبها، الگو6جدول  در بيضراو عالمت  5جدول توجه به نتايج 

SAC  وSDM، با  ،همچنين .اثرات فضايي در اجزاي اخالل و متغير وابسته وجود دارد رايز

 2R هاي خوبي برازش مانند و آمارهمباني نظري  باكه ( SACالگوي انطباق ضرايب با توجه به 

عنوان الگوي برتر انتخاب شده و  به SACالگوي  يادشده، از ميان دو مدل فضاييب، )انطباق دارد

  .ه استها از نتايج برآورد اين الگو استفاده شد براي تفسير ضرايب و كشش
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  نتايج آزمون فضايي براي بررسي همبستگي فضايي -5جدول 

  نتايج آزمون اثرات فضايي در اجزاي اخالل

  خطا خودهمبستگي فضايي دارد): 1H(خطا خودهمبستگي فضايي ندارد، فرض يك ): 0H(فرض صفر 

  نتيجه  )Geary(يري  گي  نتيجه  )Moran MI(موران جهاني 

  رد فرض صفر  718/0  رد فرض صفر  239/0

  هاي پژوهش يافته: مأخذ

بر اين . فضايي است ترانسلوگتوليد برآورد ضرايب تابع نتايج  ةدهند نشان 6جدول 

كشت، نيروي كار، مقدار بذر مصرفي، كود مصرفي،  لگاريتم سطح زير بيضرا ،اساس

هاي  هر كدام از نهاده درصدتراكتور و كمباين غالت مثبت است و به ازاي افزايش يك 

هاي سم و برق مصرفي منفي  نهاده بيضرااما ؛ ، مقدار توليد نيز افزايش خواهد داشتيادشده

نهاده، مقدار توليد كاهش خواهد  اين دو است و با ثابت بودن ساير شرايط، با افزايش مقدار

هاي  كند و استفاده از كشش نهاده ها را بيان نمي اثرات نهايي نهاده ييتنها به بيضراتفسير . يافت

كشش  ،ين منظوردب. دهد يد ارائه ميتوليد، درك بهتري از اثرات مصرف نهاده بر مقدار تول

يكي از مزاياي اصلي تابع توليد ترانسلوگ . شدها محاسبه  توليد ترانسلوگ براي نهاده

برآورد فضايي تابع توليد ترانسلوگ  ،همچنين. پذيري باالي آن در محاسبه كشش است انعطاف

گوي فضايي منجر به بهبود ال ،بنابراين ودار بيشتري نسبت به حالت معمولي داشته  معني ضرايب

  .نتايج برآورد شده است
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  )لگاريتم توليد غالت منتخب: متغير وابسته(نتايج تخمين تابع توليد فضايي ترانسلوگ  -6جدول 

SAR  SAC SEM  SDM متغير
†  

  62/0*   58/0*   59/0*   3/0*   كشت ريزلگاريتم سطح 

 لگاريتم نيروي كار
 *9/0 

 *33/0-   *
033/0-   *31/0  

 لگاريتم بذر مصرفي
 *65/0   *47/0   *46/0   *51/0  

  -29/0*   -02/0* *  -03/0*   -5/0*   لگاريتم سموم مصرفي

 22/0* **  لگاريتم كود مصرفي
 *8/0   *815/0  * *

042/0  

 لگاريتم برق مصرفي
* *13/0-  * *078/0 

** *078/0-  ns 01/0  

 لگاريتم تراكتور
** *03/0  ns 07/0-  ns 05/0-  ** *49/0-  

 لگاريتم كمباين غالت
 *34/0  ** *01/0   *02/0   *6/0-  

 2)كشت ريزلگاريتم سطح (
ns 005/0   *003/0-   *002/0-   *012/0  

 2)لگاريتم نيروي كار(
 *18/0   *05/0   *05/0   *1/0  

 2)لگاريتم بذر مصرفي(
 *25/0   *014/0-  * *013/0-   *14/0  

  -028/0*   05/0*   049/0*   022/0* **  2)لگاريتم سموم مصرفي(

  1/0* **  -12/0*   -12/0*   26/0*   2)لگاريتم كود مصرفي(

 2)لگاريتم برق مصرفي(
** *07/0  * *029/0  * *032/0  * *051/0  

  ns 015/0  * *019/0  ** *017/0   *042/0  2)لگاريتم تراكتور(

 2)لگاريتم كمباين غالت(
ns 033/0-  ns 002/0-  ns 001/0-  ** *03/0 

 لگاريتم نيروي كار×كشت ريزلگاريتم سطح 
ns 005/0-  ns 069/0 

ns 0005/0 
ns 0002/0-  

 لگاريتم بذر مصرفي ×كشت ريزلگاريتم سطح 
 *011/0-   *004/0 

* *004/0-  ** *006/0-  

 لگاريتم سموم مصرفي ×كشت ريزلگاريتم سطح 
 *01/0-   *03/0 

 *03/0-   *01/0-  

 لگاريتم كود مصرفي ×كشت ريزلگاريتم سطح 
* *014/0 

* *071/0 
** *07/0 

ns 0005/0-  

 لگاريتم برق مصرفي ×كشت ريزلگاريتم سطح 
 *013,0-   *02/0 

** *059/0 
 *013/0-  

 لگاريتم تراكتور ×كشت ريزلگاريتم سطح 
 *01/0 

 *04/0 
 *074/0-   *009/0 

 لگاريتم كمباين غالت ×كشت ريزلگاريتم سطح 
* *005/0-   *07/0-   *071/0-  ** *004/0-  

 لگاريتم بذر مصرفي ×لگاريتم نيروي كار
** *093/0-   *123/0 

 *119/0 
** *057/0-  

 لگاريتم سموم مصرفي×لگاريتم نيروي كار
** *07/0 

** *08/0 
* *082/0 

** *025/0-  

 لگاريتم كود مصرفي×لگاريتم نيروي كار
 *26/0-  ** *07/0-  * *077/0-  ns 076/0-  

 لگاريتم برق مصرفي×لگاريتم نيروي كار
 *092/0-  ns 08/0-  ns 07/0-  ** *058/0-  
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SAR  SAC SEM  SDM متغير
†  

 لگاريتم تراكتور×لگاريتم نيروي كار
ns 002/0-  ns 05/0 

ns 038/0 
ns 028/0-  

 لگاريتم كمباين غالت×لگاريتم نيروي كار
 *13/0-  ** *04/0-   *039/0-  ns 001/0-  

 لگاريتم سموم مصرفي ×لگاريتم بذر مصرفي
 *13/0 

** *063/0 
** *066/0 

 *1/0 

 لگاريتم كود مصرفي ×لگاريتم بذر مصرفي
 *53/0-   *19/0-   *185/0-   *34/0-  

 ns 026/0-  ns 04/0 لگاريتم برق مصرفي ×لگاريتم بذر مصرفي
ns 041/0 ns 03/0-  

 لگاريتم تراكتور ×لگاريتم بذر مصرفي
ns 03/0 

 *254/0 
 *25/0 

ns 015/0 

 لگاريتم كمباين غالت ×لگاريتم بذر مصرفي
 *02/0-   *185/0-   *18/0-  ns 015/0 

 لگاريتم كود مصرفي ×لگاريتم سموم مصرفي
ns 02/0-  ns 054/0-  ns 061/0-  * *074/0 

 لگاريتم برق مصرفي ×لگاريتم سموم مصرفي
 *07/0-   *22/0-   *23/0-   *055/0-  

 لگاريتم تراكتور ×لگاريتم سموم مصرفي
** *073/0 

 *13/0 
 *13/0 

ns 001/0 

 لگاريتم كمباين غالت ×لگاريتم سموم مصرفي
ns 004/0 

* *061/0-  * *063/0-  ns 024/0 

 لگاريتم برق مصرفي ×لگاريتم كود مصرفي
 *18/0 

 *285/0 
 *27/0 

 *118/0 

 لگاريتم تراكتور ×لگاريتم كود مصرفي
** *092/0-  ns 03/0 

ns 04/0 
ns 05/0-  

 لگاريتم كمباين غالت ×لگاريتم كود مصرفي
 *14/0 

 *19/0   *14/0 
ns 006/0 

 لگاريتم تراكتور ×لگاريتم برق مصرفي
ns 074/0-   *15/0-   *26/0-  ns 044/0-  

 ns 018/0-   *19/0  لگاريتم كمباين غالت×لگاريتم برق مصرفي
 *19/0 

ns 47/0-  

 -06/0 12/0* **  كمباين غالتلگاريتم ×لگاريتم تراكتور
* *06/0- 

 *194/0  

 ns 54/0  مبدأعرض از 
***81/2  * *34/2  * *39/1  

Rho 
***002/0- 

*009/0- - 
 *066/0  

Lambda   - 
*0002/0 -  

Adjusted R
2

 988/0 97/0 96/0 34/0 

LM  * 1/112 
* 63/108 

* 62/73 87/0 

LM (Robust) 
* 45/110 

* 94/107 
* 62/58  02/0 

  معني بي nsو  1/0داري در سطح  معني* **، 05/0داري در سطح  معني* *، 01/0 سطحداري در  معني* 
  .متغيرها با ماتريس وزن گزارش نشده است †

  هاي پژوهش يافته: مأخذ

 ريتأثميزان  ةدهند ضريب موزون فضايي متغير وابسته بوده و نشان Rho، 6در جدول 

 بوده،ضريب فضايي اجزاي اخالل  نيز Lambda است؛ مبدأاستان  جوار همهاي  توليد در استان
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پذيري كشش انعطاف. كه بيانگر وابستگي فضايي اجزاي اخالل الگوهاي برآوردي است

كشش را محاسبه و  ،دهد كه در طول زماندر تابع ترانسلوگ به محقق اين اجازه را ميها نهاده

كه  شد، مشخص 7ها نسبت به توليد در جدول بات كشش نهادهد. طبق نتايج محاسكنتفسير 

هاي ها بر ميزان توليد سه محصول گندم آبي، گندم ديم و برنج طي سالساختار اثرگذاري نهاده

 و همكاران ليعة فدر مطالع ؛ثابت بوده است باًيتقرتغيير قابل توجهي نداشته و  1396تا  1385

)Feali et al., 2012( اشاره شده است. علل اين عدم اثرگذاري در سه  به همين نكته نيز

نتيجة ديگري كه از تفاسير دارد. نياز به بررسي بيشتر در مطالعات جداگانه  يادشدهمحصول 

كشت همواره مثبت بوده  هاست. كشش سطح زيرمقدار و عالمت كشش ،آيددست ميكشش به

كه با فرض ثابت بودن ساير شرايط، به ازاي يك اي گونه، بهتدرصد اس 3/0و تقريباً در حدود 

. يابدميدرصد افزايش  3/0كشت، ميزان توليد محصوالت منتخب  درصد افزايش سطح زير

باالترين مقدار را به خود اختصاص  هاي توليد،در ميان نهاده و بوده نيروي كار داراي كشش منفي

نيروي كار در توليد است.  تأملقابلگذاران كشور براي سياست وضوعمكه اين  ،داده است

) شودمياي كه افزايش نهاده منجر به كاهش توليد محصوالت منتخب در ناحيه سوم توليد (ناحيه

 است و باالي نيروي كار در سطح مزرعه از مسائل اصلي بخش كشاورزي كشور تراكمقرار دارد. 

قطعات كوچك بودن خاطر ويژه برنج بهبههاي كشت گندم و نيروي كار در فعاليت مازاد

گلريز و  ار در ناحيه غيراقتصادي در مطالعاتاست. فعاليت نيروي ك برداريبهرهمورد هاي زمين

 )Ohadi and Kurkinejad, 2014( نژاداوحدي و كركي و )Golriz et al., 2017( همكاران

به ازاي  بر اساس نتايج محاسبات مطالعة حاضر، ودر برآورد تابع توليد گندم نيز محاسبه شده 

  .ه استدرصد كاهش داشت 2/1افزايش يك درصدي نيروي كار، ميزان توليد 
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  در تابع ترانسلوگها كشش نهاده ةنتايج محاسب -7جدول 

  سال
سطح 

  زيركشت

نيروي 

  كار

مصرف 

  بذر

مصرف 

  سم

مصرف 

  كود

مصرف 

  برق
  كمباين  تراكتور

1385  299/0 199/1-  368/0-  069/0  885/0-  157/0  027/0  063/0  

1386 298/0  157/1-  394/0-  05/0  815/0-  136/0  017/0  071/0  

1387  299/0  153/1-  361/0-  056/0  827/0-  146/0  026/0  066/0  

1388  299/0  15/1-  363/0-  046/0  792/0-  14/0  023/0  006/0  

1389  297/0  163/1-  303/0-  03/0  755/0  14/0  029/0  076/0  

1390  296/0-  187/1-  309/0-  029/0  767/0-  129/0  017/0  088/0  

1391  294/0  19/1-  254/0-  021/0  735/0-  142/0  039/0  082/0  

1392  295/0  169/1-  285/0-  025/0  75/0-  137/0  022/0  075/0  

1393  294/0  176/1-  261/0-  021/0-  745/0-  14/0  024/0  085/0  

1394  295/0  191/1-  289/0-  029/0  753/0-  133/0  019/0  082/0  

1395  293/0  186/1-  267/0-  04/0  792/0-  149/0  03/0  073/0  

1396  289/0  176/1-  251/0-  032/0  786/0-  15/0  042/0  042/0  

  هاي پژوهشمأخذ: يافته

عالمت مثبت و دو نهاده بذر و كود و برق ، كشش مصرف سم مصرفيهاي از ميان نهاده

كه مصرف سم در سه محصول گندم آبي، گندم ديم و برنج منجر به اي گونه، بهمنفي است

اين اثرگذاري در افزايش توليد با كاهش همراه بوده  ،اما در طول زمان ،شدهافزايش توليد 

. كشش مصرف سم از مصرف برق نيز تغييرات قابل توجهي در طول زمان نداشته اشت است

ورود  دهندةكه نشان ،يافتهكاهش  1396 سالدر درصد  03/0به  1385سال در درصد  07/0

به  يز در ناحيه سوم توليد بوده وكود ن و مصرف اين نهاده به ناحيه سوم توليد است. مصرف بذر

گندم آبي، گمدم ديم و توليد محصوالت  ،كود و ازاي افزايش مصرف يك درصدي بذر

ور و كمباين را نماينده د. اگر تراكتيابميكاهش درصد  15/0و  8/0، 3/0 ترتيب،، بهبرنج

گذاري در بخش كشاورزي بدانيم، ميزان اثرگذاري هر دو نهاده تراكتور و كمباين بر سرمايه

كه به ازاي افزايش يك درصدي تراكتور و كمباين، ميزان اي گونه، بهتوليد بسيار ناچيز است
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گذاري در  بود سرمايهمسئله كم. يابد ميافزايش  07/0و  03/0 ،ترتيب اين محصوالت، بهتوليد 

 و از آن با عنوان بيان شدهتفضيل  به )Gilanpour, 2014(گيالنپور بخش كشاورزي در مطالعه 

  .ياد شده استدر بخش كشاورزي  »گذاري فقر سرمايه«

  

  گيري و پيشنهادها نتيجه

ها از دو بعد عالمت ضريب و مقدار كشش  كشش كه دادنشان  ةة حاضرنتايج مطالع

ترين متغير اثرگذار بر افزايش ميزان توليد گندم  عنوان مهم كشت به سطح زير. استقابل تفسير 

كشش اين متغير تغيير قابل  ،اين است كه در طول زمانو نكته قابل توجه  بودهبرنج مطرح  و

، كه نشان از تغيير كرده است 1396سال در  289/0به  1385سال در  299/0توجهي نكرده و از 

متغيرهاي اثر . داردر افزايش توليد مبتني بر عملكرد توليد گندم وبرنج ريزي د عدم برنامه

ضعف  دهندة نيز ضعيف بوده، كه نشاناي همچون تراكتور و كمباين بر افزايش توليد  سرمايه

از درصد  چهلحدود  ،طبق نظر كارشناسانكه اي  گونه ، بهگذاري در اين متغيرهاست سرمايه

 با ارتباط مستقيم آالت ماشين فرسودگي ي است كهطبيعبوده و آالت كشاورزي فرسوده  ماشين

اين موضوع در ميزان تغيير كشش متغيرهاي تراكتور و كمباين  .محصوالت دارديي توليد آكار

كه ضريب كم كشش تراكتور و كمباين نشان اي  گونه ، بهتبيين شده است ة حاضرنيز در مطالع

براي تراكتور از  زمانمقدار تغيير كشش اين دو متغير در طول  ،همچنين .ين موضوع داردهماز 

 042/0تا  063/0از  ،ترتيب براي كمباني نيز به و 1396سال در  042/0 تا 1385سال در  027/0

   .استافول اثرگذاري كمباين و بهبود اثرگذاري تراكتور  دهندة كه نشان ،دوره بودهدر همين 

در  كه دهد نشان مي است وكشش متغيرهاي نيروي كار، بذر و كود منفي  افزون بر اين،

نشده  اتخاذ هاي درست ، سياستگندم آبي، گندم ديم و برنجتوليد هاي  نهاده مصرف مديريت

كه ناشي از وضعيت  است،يكي از مشكالت بزرگ بخش كشاورزي نيروي كار مازاد . است

اين  .كه به بخش كشاورزي سرريز شده است بوده در كشور كلي اشتغال و باال بودن نرخ بيكاري

حدود ، 1393عمومي كشاورزي در سال  كه طبق اطالعات سرشماري، چرانكته بسيار مهم است
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ت كار محصوالو كتار از اراضي زراعي كشور به كشته ونيليم 7/14در  ربردا ميليون بهره 5/2

در كشت برنج كشور مشهود  ويژه هبنيروي كار مازاد . جو و برنج اشتغال دارند ،نه مانند گندمساال

 6/5زمين گندم ديم  ةسران ،هكتار 2/3زمين گندم آبي  ةسران در كشورمان، كهاي  گونه ، بهاست

ة حاضر مطالع ايجكه نتياز آنجا . است برداري به ازاي هر بهره هكتار 9/0زمين برنج  ةهكتار و سران

ريزي  برنامه كند، فعاليت مي) ناحيه سوم توليد(نيروي كار در ناحيه غيراقتصادي  نيز نشان داد كه

 يكار گندمهاي  زميناز  ،و متعاقب آن يكار يشالهاي  كار از زمين بلندمدت براي خروج نيروي

 افزايش و نيز كشاورز ةهزينافزايش باعث  كود روية يبمصرف  ،همچنين .ضرورت دارد

تدوين الگوي صحيح مصرف سموم رو،  از اين. دشو ميسموم در محصول نهايي  ةماند باقي

ان بخش كشاورزي قرار گذار استيستوجه  در كانونمتناسب با نياز گياه و شرايط اقليمي آن بايد 

هاي مصرفي  عدم تغيير كشش توليد نهاده ة حاضرمسئله ديگر قابل توجه در نتايج مطالع .گيرد

با توجه به بازه . محصول دارد نشان از عدم تغيير در اثرگذاري نهاده بر ميزان توليد ، كهاست

ر مصرف ريزي د هعدم برنام دهندة نشان ها ياثرگذاراين عدم تغيير در  ،)1396تا  1385(مطالعه 

 نقش آنبايد  ،داشت ميوجود  اي مشخص و مدون كه اگر برنامهاي  گونه است، بهتوليد  يها نهاده

  .دش مي ماياندر اثرگذاري بر توليد ن
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