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  چکیده

 وري غیرقابل هاي بهره شوك .هاي تولید هستند ها در تعیین سطح بهینه نهاده تصمیمات بنگاهثر بر ؤترین عوامل م وري یکی از مهم هاي بهره شوك
داري را در مـورد ضـرایب    شوند که برآوردگرهایی مثل حداقل مربعات معمولی، برآوردهاي تـورش  زمانی، باعث می مشاهده، با ایجاد مسائل انتخاب و هم

ه عنوان متغیر جانشـین  اي ب هاي واسطه هاي تابع تولید، از نهاده روش لیوینسون و پترین براي برآورد ضرایب نهاده اما در. هاي تابع تولید ارائه کنند نهاده
در . اي توسط بنگاه تعـدیل خواهنـد شـد    هاي واسطه وري، نهاده هاي بهره ها به هنگام مواجهه با شوك شود که بنگاه شود و چنین استدالل می استفاده می

به  .هاي تابع تولید دست یافت از ضرایب نهاده یتوان به برآوردهاي بدون تورش وري می هاي بهره رخطی شوكیس کنترل ناپارامتریک غاین روش بر اسا
هاي حداقل مربعات معمولی، اثرات  ي برآورد تابع تولید گندم با روشبرا 1387-1379استان منتخب طی دوره  11هاي  منظور بررسی این فرضیه، از داده

هـاي آب و کـود    ولی، ضرایب برآوردشده براي نهادهنتایج تحقیق، در روش حداقل مربعات معمبر اساس  .وینسون و پترین استفاده شده استدفی و لیتصا
و انتخاب، زمانی  بنابراین براي کنترل تورش ناشی از مسائل هم. دار هستند و نهاده سرمایه با تورش به سمت پایین برآورد شده است به سمت باال تورش

دهنـد کـه واکـنش بـه      بـه عـالوه نتـایج نشـان مـی     . استفاده شـود  مشاهده غیرقابلوري  هاي بهره سازي شوك پارامتریک براي مدلهاي نا باید از روش
میـان تعـدیل   داري  شـود و همبسـتگی معنـی    ها انجام می هاي منتخب، از طریق تعدیل در تقاضاي نهاده وري در مزارع تولید گندم استان هاي بهره شوك
 .وري وجود دارد هاي بهره ها و شوك نهاده
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   2 1 مقدمه

 يکشـورها  مسـائل  نیتر مهم از مردم ازین مورد ییغذا مواد نیمأت
ـ م نیا در. است توسعه حال در يکشورها ژهیوه ب مختلف،  غـالت  انی

 مورد يکالر منبع نیتر بزرگ گندم. دارد ياریبس تیاهم گندم، ژهیوه ب
 در. دیآ یم شمار به نیپروت نیمأت يبرا مهم یمنبع زین و جهان مصرف

ـ تول امـا  اسـت،  یطوالن اریبس گندم کشت سابقه چه اگر رانیا ـ ا دی  نی
ـ  تحت و مختلف يها دوره یط محصول ـ پد ریثأت  ،ياقتصـاد  يهـا  دهی

. است بوده همراه يادیز يها نوسان با ییهوا و آب طیشرا و یاجتماع
 امـا  بـود،  خودکفا باًیتقر گندم نهیزم در 40 دهه يها سال از قبل رانیا
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  مشهد

). 8. (نهـاد  کـاهش  بـه  رو ییهـا  نوسان با دیتول آن از بعد يها سال در
ـ  نشان وئفا يآمارها ـ ا 2012 سـال  در دهـد  یم  8/13 داشـتن  بـا  رانی

ـ تول کـل  درصد 2 معادل یسهم گندم تن ونیلیم ـ دن گنـدم  دی  در ا اری
  .است داشته اریاخت

 تولید عوامل یا ها نهاده ترکیب چگونگی کننده بیان تولید، نظریه 
. اسـت  ممکن وجه بهترین به محصول مختلف مقادیر به رسیدن براي
 نـرخ  دهنـده  نشـان  کـه  اسـت  تولید تابع تولید، نظریه ابزار ترین اصلی
 توسـط  نئوکالسـیک،  تولیـد  تابع اولین. است ستانده به ها نهاده تبدیل
 گـروه  دو بین شده مشاهده درآمد توزیع که شد ارائه 3داگالس و کاب

 مطالعـات  تـاکنون  زمـان  آن از. داد مـی  توضـیح  را دار سرمایه و کارگر
 گوناگون اشکال ایجاد به منجر که شده انجام زمینه این در شماري بی

 تولیـد  تابع ،4ثابت جانشینی کشش تولید تابع. است گردیده تولید توابع

                                                
3- Cobb and Douglas 
4- Constant elasticity of substitution 
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 تولیـد  تـابع  ،3ریـواکر -زلنـر  تولیـد  تـابع  ،2دبـرتین  تولید تابع ،1متعالی
  ).3( هستند توابع این از برخی ،5لئونتیف تولید تابع و 4ترانسلوگ

 مشکالتی با همواره فوق، اشکال از هریک با تولید تابع برآورد اما
 اسـت  مشکالتی و 6انتخاب مسأله مشکالت، این از یکی. است همراه

 تصـمیم  ومشـاهده   غیرقابـل  وري بهـره  هاي شوك میان رابطه از که
 حـائز  بسـیار  نکتـه  ایـن  به توجه. شود می ناشی تولید، تعدیل به بنگاه

 تصـمیمات  در قطـع  طـور  بـه  وري بهـره  هـاي  شوك که است اهمیت
 با. دهند می قرار تأثیر تحت را تولید سطح و دارد بسزایی تأثیر ها بنگاه
 متـداول  اقتصادسنجی مطالعات در وري بهره هاي شوك این حال، این
 7زمـانی  هـم  مسـأله  دارد، وجـود  که دیگري مهم مسأله. شود نمی وارد

 تعیـین  هنگـام  به ها، نهاده تقاضاي و وري بهره میان رابطه از که است
 حقیقـت  در. شـود  مـی  ایجـاد  هـا،  بنگـاه  سوي از ها نهاده بهینه سطح
 از استفاده میزان وري، بهره مثبت هاي شوك مشاهده هنگام به ها بنگاه
 مربعـات  حـداقل  برآوردگر که جاست این و دهند می افزایش را ها نهاده

 تولیـد  هاي نهاده ضرایب از تورشی بدون برآوردهاي تواند نمی معمولی
ـ پارامتر شـبه  يها روش از استفاده). 34( کند ارائه ـ ناپارامتر و کی  کی
ـ  عوامـل  بتوان که جهت نیا در است یتالش  صـورت  بـه  کـه  يثرؤم

 لیتحل محدوده وارد را شود ینم وارد ونیرگرس در حیصر و کیپارامتر
 يهــا روش ينظــر یمبــان مقدمــه، از پــس پــژوهش، نیــا در. نمــود

 پـژوهش  سابقه سپس و شد خواهد ارائه کیپارامتر شبه و کیناپارامتر
ـ تول تـابع  برآورد خصوص در  از اسـتفاده  بـا  يکشـاورز  محصـوالت  دی

 مـدل  ادامـه  در. شود یم ارائه کیپارامتر شبه و کیناپارامتر يها روش
 منظـور  بـه  سپس و شد خواهد نییتب لیتفص به برآورد روش و قیتحق
 بـه  ،)27( نیوپتر نسونیویل روش از يکاربرد یمطالعات مورد کی ارائه

ـ  پرداختـه  منتخـب  استان 11 در گندم دیتول تابع برآورد  در و شـود  یم
 حـداقل ( متـداول  يهـا  روش از اسـتفاده  بـا  مـدل  برآورد جینتا تینها

 و نسونیویل روش زین و) یتصادف اثرات و ثابت اثرات ،یمعمول مربعات
 خواهنـد  ارائـه  ناخالص درآمد و افزوده ارزش کردیرو دو با) 27( نیپتر
 يکـاربرد  و ينظـر  يها يبرتر یتجرب جینتا اساس بر تینها در و شد

 نیـی تب بـرآورد  متـداول  يهـا  روش بـر ) 27( نیپتر و نسونیویل روش
یی آدر خصوص برآورد تابع تولید محصوالت کشاورزي و کـار . شود یم

هـاي   هـاي مختلـف، تـاکنون پـژوهش     ثر بر تولید در زمینـه ؤعوامل م
هـا اشـاره    گوناگونی صورت گرفته است که براي نمونه به برخی از آن

وري کلــی و جزئــی بــراي محصــول  بهــره) 13( مظهــري. شــود مــی
در سطح اسـتان  تیل  -فرنگی را با استفاده از شاخص ترنکویست گوجه

                                                
1- Transcendental 
2 Debertin 
3- Zellner- Revaker 
4- Translog 
5-Leontief 
6-Selection problem 
7- Simultaneity problem 

در همـین  . اسـت  گیري و مورد بررسی قرار داده خراسان رضوي اندازه
دهـد کـه شـاخص مقـداري کـل       راستا نتایج به دست آمده نشان می

ـ     ها براي محصول گوجه نهاده  18/33ادل فرنگـی، رشـد متوسـطی مع
از طرف دیگر شاخص مقداري ستانده نیـز  . درصد در سال داشته است

 22/06براي همین محصول داراي رشد متوسط سـاالنه اي برابـر بـا    
  .درصد بوده است

ــاران   ــاردوئی و همک ــادلی س ــذی  ) 9(ع ــاف پ ــد انعط ــابع تولی ر ت
ـ  گوجه رآورد کـرده و مصـرف اقتصـادي    فرنگی شهرستان جیرفت را ب
نتایج برآورد تـابع نشـان داد کـه چهـار     . است را بررسی کردهها  نهاده

دار بـر   طح زیر کشت و نیروي کار اثر معنینهاده کود شیمیائی، بذر، س
هاي فـوق   ین نتایج برآورد کشش تولید نهادهچن هم. فرایند تولید دارند

هاي کودشیمیائی و نیروي کار در ناحیه سوم تولیـد   که نهاده نشان داد
گردند و دو نهـاده بـذر و    احیه غیراقتصادي تولید مصرف مین یا همان

  .گردد در ناحیه اقتصادي تولید مصرف می سطح زیر کشت
وري  هاي بهـره  شاخص) 4(دانشور کاخکی و همکاران در پژوهش 

فرنگـی در   محصـول گوجـه   وري کل عوامل تولید بـراي  جزئی و بهره
اسـتفاده از   بـا  1385تـا   1379هـاي   استان خراسان رضوي طی سال

. اسـت  تیل محاسبه و مورد مقایسـه قـرار گرفتـه   -شاخص ترنکویست
مـانی هفـت سـاله،    دهد که طـی دوره ز  نتایج به دست آمده نشان می

فرنگـی رشـد متوسـطی     ها براي محصـول گوجـه   شاخص مقدار نهاده
چنین شاخص مقداري سـتانده   هم. در سال داشته است 022/0معادل 

 66/1اي رشد متوسط ساالنه اي برابـر بـا   براي محصول ذکر شده دار
  .بوده است

به بررسی تابع تولید مناسب براي نیشکر ) 5(دریساوي بهمن شیر 
هـاي   چندین گزینه و سـپس بکـارگیري روش   طور مجزا باه و شکر ب

ها و ارزیـابی نـواحی تولیـد بـا      مناسب اقتصاد سنجی براي تخمین آن
نتایج حاصل از این برآورد . است تهپرداخ 8استفاده از تابع تولید متعالی

کـه سـطح زیـر کشـت      دهد که افزایش نیروي کار بدون آن می نشان
شود و در واقع تولید را وارد  ه گردد باعث کاهش تولید نیشکر میافزود

از سوي دیگر افزایش آب مصـرفی و کـود در   . ناحیه سوم خواهد نمود
تولید نیشکر نداشته بلکـه  ثیري مثبت بر أدوران مورد مطالعه نه تنها ت

دهـد کـه مصـرف مـواد      نفی به جاي گذاشته است و نشان میاثري م
صورت کارشناسی و حساب شـده  ه ب) فسفر وازت(اولیه نظیر آب وکود 

  .نبوده است
با به کارگیري تابع تولید غیرمستقیم و بـا  ) 14(یزدانی و همکاران 

ان سه استان خراسـان  کار اي مربوط به پنبه استفاده از اطالعات مزرعه
، تـابع تقاضـاي   1386-87شمالی، رضوي و جنـوبی در سـال زراعـی    

آالت را بـا در نظـر گـرفتن     هاي آب، کـود، بـذر، سـم و ماشـین     نهاده
اند کـه مقـادیر ضـرایب الگرانـژ      محدودیت بودجه برآورد برآورد کرده

                                                
8- Transcendental 
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اي بـراي زارعـین    بیانگر وجود محدودیت بودجه 23/1و  13/1، 08/1
چنین  باشد، هم کار سه استان خراسان شمالی، رضوي و جنوبی می پنبه

به دلیل وجود محدودیت بودجه، اندازه بازده در این سه استان کاهشی 
  .بوده است 813/0و  916/0، 918/0و به ترتیب، 

، تخصیصــی و یی فنــیآبــه بررسـی کــار ) 7(رفعتـی و همکــاران  
ه از روش پارامتریـک  کاران شهرستان گرگان بـا اسـتفاد   اقتصادي پنبه

کار در  پنبه 180ورد نیاز مطالعه از بین ها و اطالعات م داده. اند پرداخته
گیري سیستماتیک تصادفی  ن گرگان با استفاده از روش نمونهشهرستا

آوري شده در همین راستا با برآورد تـابع تولیـد مـرزي تصـادفی،      جمع
تـابع هزینـه مـرزي     و در ادامـه کاران محاسبه  یی فنی پنبهآمیزان کار

مـین تـابع تولیـد مـرزي     نتـایج تخ . اسـت  کاران تخمین زده شده پنبه
دار و مثبـت   ر شهرستان گرگان بیانگر اثـر معنـی  کاران د تصادفی پنبه

متغیرهاي سطح زیرکشـت پنبـه، ماشـین آالت، نیـروي کـار، میـزان       
در تـابع  . مصرف کود شیمیایی و تعداد دور آبیاري بر تولید پنبـه اسـت  

یـی فنی تولیدکنندگان پنبه نیز متغیرهاي سطح تحصیالت آدم کـارع
امـا  . هاي ترویجی و آموزشی اثر منفی نشان دادند و شرکت در کالس

یی فنـی پنبـه کـاران اثـر مثبـت و      آمتغیر تعداد قطعات زمین بر ناکار
یی آیی نشان داد که میانگین کـار آنتایج محاسبه انواع کار. معنادار دارد
 77و  90، 85نه به ترتیب برداران نمو صی و اقتصادي بهرهفنی، تخصی
  .باشد درصد می

یی تولیدکننـدگان  آبه منظـور بررسـی کـار   ) 12(مرادي شهربابک 
بادام شهرستان سیرجان، تابع تولید مناسب را برآورد نموده و سپس به 
برآورد سیستمی تابع مرزي تصادفی پرداخته است و نهایت با اسـتفاده  

دو گانگی، تابع هزینه مرزي از تابع تولید مـرزي اسـتخراج و   از قضیه 
نتـایج  . اسـت  یی اقتصادي بهره بـرداران محاسـبه گردیـده   آمیزان کار
یی فنـی، تخصیصـی و اقتصـادي    آدهـد کـه میـانگین کـار     نشان مـی 

  .باشد میدرصد  44و  64، 69برداران به ترتیب  بهره
در مطالعـات  پارامتریـک   هـاي شـبه   در خصوص استفاده از روش

و ) 10(داخلی، تنها یک مطالعه کاربردي وجود دارد که توسط کردبچه 
. است یی در نظام بانکی ایران انجام شدهآبه منظور تعیین عوامل ناکار

کند که در طول دو دهـه اخیـر مطالعـات کـاربردي      کردبچه اشاره می
از یـک روش  یی در صنایع مختلـف  آبسیاري براي ارزیابی دالیل ناکار

اما . اند وسوم به مدل توبیت استفاده نمودهاي م شبه پارامتري دو مرحله
هاي کوچک به دلیل امکان وجود تـورش   کاربرد این روش براي نمونه

در مقابـل یـک روش دو   . در نتایج آن، اخیرا مورد انتقـاد بـوده اسـت   
اي شبه پارامتریک بـوت اسـترپ شـامل دو الگـوریتم منفـرد و       مرحله

اند که ایـن دو الگـوریتم،    ي حل این مشکل ارائه نمودهرا برامضاعف 
عـالوه، الگـوریتم    بـه . نمایند اي استوار و سازگاري را ارائه میه تخمین

. کند یی را نیز فراهم میآزدایی شده از کار هاي تورش مضاعف تخمین
مبنـی بـر وجـود    ) 37(هاي این تحقیق، نتایج سیمار و ویلسـون   یافته

به بیان . کند اي توبیت را تایید می رایج دو مرحلهتورش در نتایج روش 

 تر، الگوریتم مضاعف نسـبت بـه الگـوریتم منفـرد نتـایج کـامالً       دقیق
دهد کـه ایـن خـود     ها و استنتاج آماري نشان می متفاوتی را از تخمین

ان یک مسأله مهم در روش عنو ی را بهوجود تورش و همبستگی سریال
  . کند اي توبیت تایید می دو مرحله

) 33(و مـوس و اسـمیتز   ) 19(در میان مطالعات خارجی نیز دوئیل 
هـاي آن   پارامتریـک و ویژگـی   هـاي شـبه   به بررسـی تئوریـک روش  

ــی ــد م ــاران . پردازن ــارتینز و همک ــف) 32(م ــر تخفی ــوقتی  اث ــاي م ه
هـاي   هاي ارائـه دهنـده نشـان    فروشی بر میزان فروش فروشنده خرده

دهد که  دهند و نتایج نشان می قرار میتجاري مختلف را مورد بررسی 
هاي تجاري داراي کیفیت و قیمت بـاال، نسـبت    ارائه تخفیف در نشان

تري بر  ثیر بیشأتر، ت هاي تجاري داراي کیفیت و قیمت پایین به نشان
  .فروش کاال دارد

وري عوامـل تولیــد در   بـه بررســی بهـره  ) 41(یاسـار و همکـاران   
پردازنـد و بـا    مـی  2002-1995ر دوره هاي آمریکـایی جنـوبی د   بنگاه

کننـد کـه    گیري مـی  استفاده از رگرسیون شبه پارامتریک چنین نتیجه
هاي معناداري بـا روش اثـرات    استفاده از روش شبه پارامتریک، تفاوت

تورشـی را ارائـه    ثابت و حداقل مربعـات معمـولی دارد و نتـایج بـدون    
  .کند می

پارامتریـک و   ز رگرسیون شـبه با استفاده ا) 38(اوسال و همکاران 
گـذاري   یافتـه بـه بررسـی رابطـه سـرمایه      خطی تعمیم هاي شبه مدل

پردازد که  مستقیم خارجی و بحران مالی در کشورهاي توسعه یافته می
هـاي پـس از بحـران مـالی، میـزان       دهد کـه در سـال   نتایج نشان می

  .کند گذاري مستقیم خارجی کاهش پیدا می سرمایه
هـاي ناپـارامتري    اخلی در خصوص استفاده از روشدر مطالعات د

ها اشـاره   هایی صورت گرفته است که در ادامه برخی از آن نیز پژوهش
  . کنیم می

ــدین   ــوري و تاج ــه ابون ــین روش)1(در مطالع ــمن تبی ــاي  ، ض ه
هـاي   پارامتریک، شبه پارامتریک و ناپارامتریک، اثر تورم بـر بیسـتک  

ران به صورت ناپارامتریـک، طـی   در ایمختلف و نابرابري توزیع هزینه 
برآورد شده است و نتـایج حاصـل، حـاکی از آن     1350-80هاي  سال

ها در مناطق شـهري تـا انتهـاي سـال      است که تغییرات نسبی قیمت
  .موجب کاهش نابرابري شده است 1359

بـا دو رهیافـت پارامتریـک و    ) 8(زراء نژاد و یوسفی حـاجی آبـاد   
هـاي مختلـف    یی فنی تولید گندم در استانآکار ناپارامتریک به برآورد

مـده از رهیافـت پارامتریـک نشـان     نتایج به دسـت آ . اند ایران پرداخته
دهد که میانگین کارآیی تولید گندم در ایـران دوره مـورد بررسـی     می
بوده است ولی نتایج حاصل از مدل ناپارامتریک حـاکی از ایـن    57/0

بـوده   84/0ین دوره بـه میـزان   است که میانگین کارآیی فنی در همـ 
  .است

حق بیمـه منصـفانه، در یـک    ) 2(در پژوهش ترکمانی و وزیرزاده 
هـاي   تـرین اسـتان   اي، براي محصول گندم در مهـم  منطقهۀ طرح بیم
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تولید کننده این محصول، با روش آماري ناپارامتریک، محاسبه شده و 
راي رد، بــه عنــوان معیــاري بــرابطــه آن بــا ضــریب تغییــرات عملکــ

  .گیري نوسانات عملکرد، مورد بررسی قرار گرفته است اندازه
ناپارامتریک تصـادفی در  به معرفی راه کار ) 11(مجرد و همکاران 

یی فنی واحدهاي مرغداري منطقـه  آو کار یی فنی پرداختهآتخمین کار
  .اند سیستان با استفاده از این روش تصادفی تعیین نموده

یی و اقتصـاد  أثر بر کـار ؤعوامل م) 6(در مطالعه رحیمی و صادقی 
هـاي   ي در ایـران بـا اسـتفاده از رهیافـت    هـاي مرتعـدار   مقیاس طرح

هاي بررسی  یافته. پارامتري و ناپارامتري مورد بررسی قرار گرفته است
هـاي   ها حاکی است که هر دو رهیافت داراي قابلیـت  تطبیقی رهیافت

 .خاصی هستند و بروز نتایج متناقض محتمل است
  

 ها مواد و روش

هاي پارامتریک شـکل خاصـی از تـابع تولیـد را در نظـر       در روش
مانند روش مجموع حداقل (هاي ریاضی  گیرند و با استفاده از روش می

اصطالحاً این روش بـه روش  . شود پارامترهاي تابع برآورد می) مربعات
اما تعیین شکل تابع معموالً مشکل بـوده  . برازش منحنی معروف است

توان ثابت کرد که شـکل تـابع انتخـاب شـده،      به لحاظ ریاضی نمیو 
ارتباط بین ورودي و خروجی واحـدهاي پیشـرو را بـه بهتـرین شـکل      

  .دهد نشان می
بار روش ناپارامتریک را براي تقریـب تـابع    براي اولین) 23(فارل 

او بـدون در نظـر گـرفتن شـکل     . یی ابداع نمـود آتولید و محاسبه کار
بع تولید، با استفاده از مشاهدات انجام شـده و پـذیرفتن   خاصی براي تا

برخی اصول، مجموعه امکان تولید را تعریف نمـود و قسـمتی از مـرز    
باشد، به عنوان تقریب تـابع   این فضا را که جایگاه واحدهاي پیشرو می

  . نامید» مرز کاراي فارل«تولید در نظر گرفت و آن را 
هاي پـانلی مربـوط بـه     اس دادهبا این وجود در یک تحلیل در مقی

هاي تولیدي مختلف، براي دسـتیابی بـه برآوردهـاي سـازگار از      بنگاه
پارامترهاي تابع تولید، الزم است که به دو مسأله توجه کـافی مبـذول   

معضل اول، مسأله انتخاب و مشکالتی که از رابطه میـان  : داشته شود
یـا  (تعطیلی بنگاه و تصمیم به  بینی پیش غیرقابلوري  هاي بهره شوك

اگر سوددهی یک بنگاه، ارتباط . شود ناشی می) تصمیم به تعدیل تولید
مستقیمی با انباشت سرمایه بنگاه داشته باشد، آنگاه احتمال حضـور در  

تري  بازار و تداوم سطح تولید بنگاهی که انباشت سرمایه فیزیکی بیش
سبت به بنگاهی وري، ن هاي منفی بهره دارد، به هنگام مواجهه با شوك

رابطه منفی میان انباشت . تري دارد، بیشتر است که انباشت سرمایه کم
سرمایه و احتمال خروج از بازار یا تعدیل سـطح تولیـد بنگـاه کـه بـه      

شود، باعث  وري به وضوح نمایان می هاي منفی بهره هنگام بروز شوك
ار د شود که پارامترهاي مربوط به سرمایه بـه سـمت پـایین تـورش     می

هـاي   توجه به این نکته بسیار حـائز اهمیـت اسـت کـه شـوك     . شوند

ثیر مستقیمی أهاي تولیدي ت وري به طور قطع در تصمیمات بنگاه بهره
هـاي   دهند ولـی ایـن شـوك    ثیر قرار میأدارد و سطح تولید را تحت ت

شـود و علـت    وري در مطالعات اقتصادسـنجی متـداول وارد نمـی    بهره
امکـان محاسـبه و ورود پـارامتري آن بـه      اصلی ایـن امـر نیـز عـدم    

 هــاي شــبه امــا اســتفاده از روش. هــاي محاســباتی اســت رگرســیون
پارامتریک و ناپارامتري تالشی است در این جهت کـه بتـوان عوامـل    

شـود   ثري که به صورت پارامتري و صریح در رگرسـیون وارد نمـی  ؤم
  ).34(د ، را وارد محدوده تحلیل نمو)وري هاي بهره همانند شوك(

زمانی اسـت   ، معضل دوم مسأله هم)25(بر اساس مطالعه گریلینچ 
ها و به هنگام تعیین سطح  وري و تقاضاي نهاده که از رابطه میان بهره

در . شـود  هاي حداکثرکننده سود ایجاد می ها از سوي بنگاه بهینه نهاده
وري، میـزان   هـاي مثبـت بهـره    حقیقت بنگاه به هنگام مشاهده شوك

جاست که برآوردگر حداقل  دهند و این ها را افزایش می اده از نهادهاستف
تورشی از پارامترهاي تـابع   تواند برآوردهاي بدون مربعات معمولی نمی

مثبـت   بینی پیش غیرقابلهاي  تولید ارائه کند، چون قادر نیست شوك
البته تنها در صورتی که بتوان . وري را در محاسبات خود وارد کند بهره
وري بنگـاه را در طـول زمـان     بهـره  بینـی  پـیش  غیرقابـل هاي  كشو

زمـانی را   معضـل هـم   1تغییرناپذیر دانست، آنگاه برآوردگر اثرات ثابـت 
توان تردید  گذشته از اینکه در صحت چنین فرضی می. کند برطرف می

هاي دیگري نیـز   روش. ماند چنان مسأله انتخاب باقی می کرد ولی هم
ابزاري براي کنترل تـورش بـرآورد پارامترهـاي    مثل روش متغیرهاي 

تـوان بـه آرالنـو و بانـد      است که از آن جمله مـی  تابع تولید ارائه شده
 ، گـریلیچس و مارسـی  )17(، بلونـدل و بونـد   )15(، آرالنو و بوور )16(
اشاره کرد که با توجه به وجود معضـل انتخـاب   ) 40(و وولدریج  ،)24(

د ناپارامتریـک پـژوهش حاضـر در    رویکـر در برآورد تابع تولیـد و نیـز   
سازي این پژوهش خارج  وري، از دامنه مدل هاي بهره سازي شوك مدل
  .است

هـاي متعـددي، مسـأله     در پـژوهش ) 39(پس از مطالعه ودروانگ 
اسـت و پـژوهش پیرامـون     انتخاب مورد بحث و بررسی قـرار گرفتـه  

گـردد و   باز می )31(زمانی نیز به مطالعه مارسچاگ و اندروز  مسأله هم
توان بـه دان و همکـاران    هاي جدیدتر در این دو حوزه، می از پژوهش

  .اشاره کرد  )18( و دیویس و هالتیوانگر) 20(
شـود کـه    هـا باعـث مـی    وجود این دو مسأله در تصمیمات بنگـاه 

داري را در مورد  برآوردگرهاي سنتی مثل حداقل مربعات، نتایج تورش
یـک  ) 34(اولـی و پـاکس   . تولید ارائه کننـد  اجزاي پارامترهاي اجزاي

پارامتریک براي برآورد پارامترهاي تابع تولید ارائه کردند  برآوردگر شبه
بـر  . کنـد  زمانی را کنترل می که تورش ناشی از دو مسأله انتخاب و هم

 بینـی  اساس فرض اصلی این برآوردگر، تنها یک متغیـر حالـت پـیش   

                                                
1- Fixed effect 
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زمانی موجب تغییر در رفتـار بنگـاه    وجود دارد که در یک نقطه 1نشده
گذاري بـه عنـوان یـک     شود و مسأله همزمانی با استفاده از سرمایه می

وري کـه در   بهـره  بینی پیش غیرقابلهاي  براي شوك 2متغیر جانشین
طول زمان نیز متغیر هستند، حل خواهد شد و مسأله انتخـاب نیـز بـا    

  .ف خواهد شددر بازار برطر3استفاده از محاسبه احتمال بقا
روشی را براي برآورد ارائه کردند ) 27(لیوینسون و پترین  اما اخیراً
نـوان متغیرهـاي جانشـین اسـتفاده     اي بـه ع  هاي واسـطه  که از نهاده

هـاي   العمل نهاده کنند که تعدیل و عکس کرد و چنین استدالل می می
توانـد بـه صـورت مالیـم      وري می هاي بهره اي نسبت به شوك طهواس

  .توسط بنگاه انجام شود
هـایی در   بر مبناي شـواهدي کـه از داده  ) 27(لیوینسون و پترین 

گـذاري   د به ایـن نتیجـه رسـیدند کـه سـرمایه     هاي تولی مقیاس بنگاه
اگـر ایـن   . توجه اسـت  هاي تعدیل آن بسیار قابل متغیري است هزینه

احتـی  توانـد بـه ر   نمی) گذاري سرمایه(ا بپذیریم، متغیر جانشین نتایج ر
العمل نشان دهـد و ایـن باعـث     وري عکس هاي بهره نسبت به شوك

هـاي   اما هزینـه تعـدیل نهـاده   . نقض شود شود که شرط سازگاري می
اسـت و عکـس    گـذاري  تر از هزینه تعدیل سرمایه اي بسیار کم واسطه

تـر و   بسـیار سـریع  ) مثـل انـرژي  (اي  سطههاي وا العمل تغییر در نهاده
با توجه بـه تمرکـز اصـلی ایـن مقالـه بـر روش        .شود کامل انجام می

پترین، در بخش روش برآورد مدل، به تفصیل بـه بحـث    –لیوینسون 
  .در خصوص این مدل خواهیم پرداخت

 بـا  مواجهه هنگام به بنگاه هر ،)34( پاکس و یاول روش اساس بر
ـ ا انیم از تواند یم ،يور بهره يها شوك  اتخـاذ  را یکـ ی نـه، یگز دو نی

ـ  شـود  خارج بازار از که ردیبگ میتصم تواند یم -1: کند  عبـارت  بـه  ای
 کنند لیتعد خود ییدارا از یبخش فروش قیطر از را دیتول زانیم گرید
 و دهـد  ادامـه  بـازار  در خـود  حضـور  بـه  گذشته چون هم تواند یم -2

 در گذشـته  چون هم را هیاول مواد و کار يروین مثل يا نهاده يرهایمتغ
 چرخه به زین را) I( يگذار هیسرما از یزانیم و کند تقاضا نهیبه سطح

به عنوان  گذاري از سرمایه روش نیا در نیبنابرا. کند اضافه خود دیتول
  . شود مشاهده استفاده می غیرقابل يها متغیر جانشین براي شوك

کننـد کـه چنانچـه تـابع      اشـاره مـی  ) 27(اما لیوینسون و پتـرین  
وري  هـاي بهـره   تواند به طور مناسب وکامل به شـوك گذاري ن سرمایه
ها میان متغیرهاي توضیحی  العمل نشان دهد، برخی همبستگی عکس
هـاي  ویژگـی دیگـري کـه نهـاده     .خطا به وجـود خواهـد آمـد    و جزء
اي دارند، برقـراري ارتبـاط میـان اسـتراتژي بـرآورد و تئـوري        واسطه

خواهـد شـد کـه بـدانیم،     تـر   این موضوع زمانی روشن. تصادي استاق
لیوینسون و . گیرنداي جزء متغیرهاي حالت قرار نمیهاي واسطهنهاده

                                                
1- Unobserved state variable 
2- Proxy variable 
3- survival probabilities 

هـاي   آزمـون تصـریح، نحـوه عملکـرد نهـاده      با ارائه سـه ) 27(پترین 
. اند و حالت را مورد بررسی قرار داده اي به عنوان متغیر جانشینواسطه

در مقایسه (لی به عالوه میزان تورش نتایج روش حداقل مربعات معمو
انـد و  را نیـز مـورد محاسـبه قـرار داده    ) ايهاي واسـطه با روش نهاده

بنگاه صنعتی در هر یـک از کشـورهاي    5هاي سرانجام با مطالعه داده
زمـانی،   اند که بدلیل مسـأله هـم  شیلی، کلمبیا و هند این نتیجه رسیده

 توجهی میـان نتـایج روش حـداقل مربعـات معمـولی     هاي قابلتفاوت
)OLS ( و روش لیوینسون و پترین)براي تبیین اصول . وجود دارد) 27

ـ تول تـابع  يتکنولـوژ ، )28(اساسی مدل لیوینسـون و پتـرین     بـه  را دی
  :داشت میخواه و میریگ یم نظر در داگالس-کاب صورت

 )1(     
 درآمـد  با معموالً که است بنگاه دیتول تمیلگار  رابطه نیا در

ـ گاندازه افزودهارزش ای ناخالص ـ  يری  تمیلگـار   و  شـود، یم
 را ياواسـطه  يهانهاده و کاريروین بیترت به و هستند آزاد يرهایمتغ

 تعـداد  البته. است) هیسرما( حالت ریمتغ تمیلگار   دهند،یم نشان
 ينظر یمبان در یول باشد زین ریمتغ دو از شیب تواندیم آزاد يرهایمتغ
  .شودیم اشاره آزاد ریمتغ دو نیهم ذکر به تنها

   4یانتقـال  يوربهـره  جـزء  -1: دارد بخش دو زین مدل يخطا جزء
   نـدارد  یهمبسـتگ  يانهاده يهاانتخاب با که ییخطا جزء -2) (
ـ ا   و  انیم يدیکل تفاوت). ( ـ متغ کـه  اسـت  نی  ری

ـ  تحـت  را بنگـاه  يریگمیتصم قواعد نیبنابرا و است حالت  قـرار  ریثأت
ـ ا. دهـد  یم  وارد دانـان یاقتصادسـنج  محاسـبات  در معمـوال  جـزء  نی

ـ گمیتصم نحوه در یول شود ینم ـ م انتخـاب  يبـرا  يری  هـا  نهـاده  زانی
ـ ا شد، اشاره که گونههمان که است رگذاریثأت ـ پد نی  مسـئله  همـان  دی

ـ تول تـابع  تورش بدون نیتخم در که است یزمان هم  جـاد یا مشـکل  دی
 جزء یهمبستگ مربعات حداقل لیقب از ییهازنندهنیتخم رایز کند،یم

 یهمبسـتگ  بهتـر،  عبارت به ای يانهاده يهاانتخاب با) ( يخطا
ـ ناد را مشـاهده رقابـل یغ عوامـل  بـا  هـا نهاده ـ  دهی  جینتـا  و رنـد یگیم

  .)28( کنندیم ارائه يناسازگار
 و) ( بنگـاه  حالت ریمتغ به  ياواسطه نهاده يبرا تقاضا

  :دارد یبستگ) ( یانتقال يوربهره جزء
 

، ایـن تـابع تقاضـا    )28(لیوینسون و پتـرین  ) A( وستیپ اساس بر
ــه  ــت  نســبت ب ــتیکنواخ ــعودي اس ــث  . ص ــی باع ــن ویژگ ای

را  شـود و  اي مـی پذیري تابع تقاضاي کاالهاي واسـطه  معکوس
  :نوشت و  توان را به صورت تابعی از  می

 
مشاهده به تنهایی به عنوان تابعی وري غیرقابلاکنون عبارت بهره

                                                
4- transmitted productivity component 
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  .استنمایش داده شدهمشاهده از دو نهاده قابل
وري از یک فرآیند ، بهره)28(بر اساس روش لیوینسون و پترین 

  :کندمارکوف مرتبه اول پیروي می
 

ــا در ــوع ، رابطــه نی ــتغ ین ــا کــه اســت يوربهــره در ریی   ب
. باشد نداشته یهمبستگ زین  با که ندارد یلزوم اما ندارد یهمبستگ

 کـه  اسـت  مشـاهده رقابـل یغ يوربهـره  از  جزء نیهم قتیحق در
 وابسـته  ریمتغ نوع به توجه با اکنون. کندیم جادیا را یزمان هم مشکل

 بـر  ابتـدا  در اساس، نیهم بر که بود خواهد متفاوت مدل برآورد نحوه
 ارائه برآورد روش درآمدناخالص اساس بر سپس و افزوده ارزش اساس
  .شد خواهد

   افزودهارزش صورت به وابسته ریمتغ: مدل برآورد
ـ  را دیتول تابع شود، داده شینما  با بنگاه افزودهارزش اگر -یم

  :نوشت صورت نیبد توان
 

                        )2(  
  :از است عبارت  رابطه نیا در که

    )3(  
 بیتقر يگذاریجا با، )27(لیوینسون و پترین  روش اول مرحله در

 ، يجـا  بـه   و  سـوم  مرتبه ياچندجمله
 يبرآوردهـا  ،یمعمـول  مربعـات  حـداقل  روش از اسـتفاده  بـا  تـوان یم

  :آورد دسته ب افزودهارزش معادله يپارامترها از يسازگار

    )4(  

 در صـرفاً  و است نشده فیتعر جداگانه صورت به ،4 رابطه در که
  .شود یم ظاهر  رابطه مبدا از عرض

ــه ــدار ) 27(لیوینســون و پتــرین  روش دوم مرحل ــا محاســبه مق ب
  :شود و خواهیم داشتآغاز می برآوردشده 

  

             )5(  
 ،  ممکـن  مقـدار  هر يازا به و) 6 رابطه( ریز رابطه اساس بر

ـ  t يهـا دوره یتمـام  يبرا  ینیبشیپ ریمقاد  توانیم  دسـت ه ب
  :آورد

                                         )6(  

 ممکـن  مقـدار  هـر  يازا به که ینیبشیپ ریمقاد نیا از استفاده با
 از اسـتفاده  بـا  که يریمقاد از يریگبهره با زین و ندیآیم بدست  

ـ  شـوند، یم ینیبشیپ   يبرا) 7 رابطه( ریز ونیرگرس  بـرآود  کی
 کـه  دیآیم بدست  از یرخطیغ کیناپارامتر سازگار

ــنام  )27(لیوینســون و پتــرین  پــژوهش در  دهی
  :استشده
   )7(  

 ، و  ،  ریمقـاد  داشـتن  اریاخت در با
  :بود خواهد صورت نیا به دیتول تابع پسماند

   )8(  

  :بود خواهد ریز معادله حل با زین از مدل برآورد

 )9  (  
ـ ا تـوان یم يمتعدد يهاتمیالگور از استفاده با  حـداقل  را تـابع  نی

 و يارهـا یمعانحـراف  محاسـبه  يبـرا  1استرپبوت کردیرو و کرد
  .ردیگیم قرار استفاده مورد 

  ناخالص درآمد صورت به وابسته ریمتغ: مدل برآورد
ـ تول تـابع  باشـد،  بنگـاه  ناخـالص  درآمد دهندهنشان اگر  را دی

  :نوشت صورت نیبد توان یم
    
 )10-1       (                                                                  
 )10-2              (  

  :میدار  مورد در که
 

ـ تقر از اسـتفاده  بـا ، ) 27(لیوینسون و پتـرین   روش اساس بر  بی
 ، يجـا  بـه   و  سـوم  مرتبه ياچندجمله

 يسـازگار  بـرآورد  يبـرا  یمعمـول  مربعـات  حـداقل  روش از تـوان  یم
  .کرد استفاده يپارامترها

 توانیم ،  و  ممکن مقدار هر يازا به دوم، مرحله در

  :آورد دسته ب ریز رابطه از استفاده با را  ریمقاد
)11(                            

ـ  ،)t( یزمـان  يهـا دوره تمام يها  از استفاده با  بـرآورد  کی
ـ  بدسـت   از یرخطـ یغ کیناپارامتر سازگار ـ آ یم    دی

                                                
1 bootstrap approach 



  1393پاییز ،  3، شماره 28، جلد نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزي     252

ـ ا به مدل يپسماندها ادامه در و) (   صـورت  نی
  :شوند یم محاسبه

휼풕 + 흃풕 = 	풗풕−	휷풍풍풕	−	휷풌∗풌풕 −휷풎∗ 풎풕 −푬 풘풕|풘풕 ퟏ         
 )12(  

 متقابل رابطه يابزار يرهایمتغ از مورد دو با حداقل دیبا پسماندها
 يگشـتاور  شرط اگر. کرد برآورد را 훽 و 훽 بتوان تا باشند داشته

ـ ن t دوره هیسـرما  انباشـت  و شـود  بـرآورده ) 13 رابطه( ریز  توسـط  زی
 بـه  نسبت 푘 زانیم شود، نییتع یقبل دوره يگذارهیسرما ماتیتصم

 نشان یالعملعکس ) 휉( يجار دوره در يوربهره از یناش يهاشوك
  .داد نخواهد

	퐸[휂 + 휉 |푘 ] = 0                                      )13(  
بدین ترتیب این شرط گشتاوري به صورت ضمنی در تابع هـدف  

 훽شرط گشتاوري الزم بـراي بـرآورد   . شودوارد می) 1-10رابطه (
  :بود خواهد) 14( رابطه صورت به ،) 훽 به صورت جداگانه از (

	퐸[휂 + 휉 |푚 ] = 0                                )14(  
 کـه  است تیواقع نیا دهندهنشان يگشتاور شرط نیا قتیحق در

 يجـار  دوره يخطـا  جـزء  با ،یقبل دوره در هیاول مواد از استفاده زانیم
푍 رابطه فیتعر با نیبنابرا. ندارد یهمبستگ ≡ (푘 ,푚 )، 

 کـه ( 푍  ياجزا آوردن بدست يبرا مناسب يهازنندهنیتخم از یکی
  :بود خواهد) 15( رابطه ،)شودیم جزء h شامل

min ∗ 	, ∗ ∑ ∑ 휂 + 휉 푍             )15(  
سـازي گشـتاورهاي   مسـئله حـداقل  دو روش معمول بـراي حـل   

و روش دوم، موسـوم   یروش اول، روش نیوتن. وجود دارد 1یافتهتعمیم
اسـت و در حقیقـت هـر دو     2اي دو بعـدي به روش جستجوي شـبکه 

هاي یافتن حداقل مطلق تابعِ هدف هستند ولـی روش  الگوریتم روش،
امـا   .شودتري انجام می اي، با سرعت کمدوم به دلیل جستجوي شبکه

هـاي پـژوهش   چنانچه تغییرات سرمایه و متغیرهاي جانشـین در داده 
ممکن است در پیـدا کـردن جـواب مسـئله      یاندك باشد، روش نیوتن

یابی با مشکل روبرو شودکه در این صـورت از روش جسـتجوي   بهینه
 ).28(شود اي دو بعدي استفاده میشبکه
 

  اه داده
تکنولوژي تـابع تولیـد را بـه    ، )27(لیوینسون و پترین،به پیشنهاد 

  :گیریم و خواهیم داشت داگالس در نظر می-صورت کاب
	푄 = 퐴(퐶퐴푃	 ) 퐿퐴퐵	 푊퐴푇	  
푆퐸퐸 	 퐹퐸푅1	 (퐹퐸푅2	 )  )16  (            

                                                
1- the GMM minimization problem 
2- two-dimensional grid search 

به ایـن صـورت   ) 16(که لگاریتم طبیعی بدون ضریب ثابت رابطه 
  :خواهد بود

   	푞 = 	훽 (푐푎푝) + 	훽 (푙푎푏) +
	훽 (푤푎푡) + 	훽 (푠푒푒) + 	훽 (푓푒푟1) +
	훽 (푓푒푟2)                                                       )17(  

افـزوده محصـول اصـلی در یـک     ا ارزشیدرآمد ناخالص  qمتغیر 
متوسـط هزینـه آب    watمتغیر  دهد،هکتار در واحد سطح را نشان می

مصرفی از منابع رودخانه، چشمه، قنات، چاه آرتزین، چاه سطحی، چـاه  
 در یـک هکتـار،  ) کانال( و سد ) استخر(نیمه عمیق، چاه عمیق، برکه 

متوسط هزینه نهادهاي بذر مصرف شده در یـک هکتـار از    seeمتغیر 
ازته، متوسط هزینه میزان کود شیمیایی پتاسه،  ferمزارع گندم، متغیر 

 poisفسفاته و سایر کودهـاي مصـرف شـده در یـک هکتـار، متغیـر       
کـش و سـایر مـوارد     کش، علف کش، حشره متوسط هزینه سموم قارچ

متوسط هزینه میزان کـود   manurمصرف شده در یک هکتار، متغیر 
روز کــار -متوســط هزینــه نفــر labمتغیــر حیــوانی در یــک هکتــار،

کاري، تهیه خزانه، کود کاري و نشا بیاري، بذر پاشی، بذرهاي آ عملیات
مرز کشی، نهر کشی و فـاروزنی، تسـطیح نسـبی،     -بندي پاشی، کرت

متوسط هزینـه اسـتفاده از    capدیسک و شخم در یک هکتار و متغیر 
بیاري، بـذر پاشـی، بـذر کـاري و     هاي آ ماشین آالت در سطح عملیات

هر کشـی و  مرز کشی، ن -بندي کاري، تهیه خزانه، کود پاشی، کرتنشا
وبی، درو یـا برداشـت، سمپاشـی    فاروزنی، تسـطیح نسـبی، خـرمن کـ    

 تفکیـک  بـه  شکنی، دیسک و شخم در یک هکتار از مزارع گندم سله
دهد و تمامی مقادیر نیز به صورت لگـاریتم طبیعـی    را نشان می استان
  .هستند

هـاي منتخـب    در این پژوهش، تابع عملکرد مـزارع گنـدم اسـتان   
هاي اقلیمی و آب و هوایی  جایی که تفاوت از آن. شودکشور برآورد می

هـاي   به تفکیک بخـش  -هاي اقتصادي  ایران باعث گسترش فعالیت
تـرین   ها شده است، از این رو یکـی از مهـم   در سطح استان –مختلف 

هاي کشـور، وجـود    هاي کشاورزي در برخی استان عوامل رواج فعالیت
د و زمین متناسب با محصـول  اقلیم مناسب در کنار آب و هواي مساع

هاي حمایتی دولتی نیز به سـمت   از سوي دیگر سیاست. تولیدي است
رو  از ایـن . زیت نسبی برخوردار هستندهایی است که از م تقویت بخش

مشاهده در تحلیل، با  ثر غیرقابلؤشرایط اقلیمی به عنوان یک عامل م
رات تصادفی مربوط توجه به مقادیر ارائه شده در نتایج اثرات ثابت و اث

گیـري اسـت و در    به برآوردگرهاي اثرات ثابت و تصادفی قابل انـدازه 
  .قسمت نتایج و بحث ارائه خواهد شد

هاي آماري مربوط به دوره زمانی و محصول  با توجه به محدودیت
هاي مطالعه مـوردي ایـن پـژوهش، بـا اسـتفاده از       مورد بررسی، داده

ن، یخوزستان، سـمنان، فـارس، قـزو   استان کشور شامل  11اطالعات 
ل و اصفهان براي یهرمزگان، همدان، کردستان، کرمانشاه، تهران، اردب

. شکل گرفته اسـت ) سال9( 1386-87تا  1378-79هاي زراعی  سال
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محصوالت زراعی ها و اطاعات مورد نیاز از پایگاه اطالعات هزینه  داده
ویســی مــدل آوري گردیــده اســت و برنامــه ن وزارت کشــاورزي جمــع

 Eviews7و Stata/SE 11.1 پژوهش بـا اسـتفاده از نـرم افزارهـاي     
  .انجام شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است

کـه تعـدیل    ، با توجـه بـه ایـن   )27(پترین -اما در روش لیوینسون
وري، از طریـق تعـدیل   هـاي بهـره  میزان تولید به هنگام بروز شـوك 

تـوان   رو می شود، از ایني انجام میاي بخش کشاورزهاي واسطهنهاده
هـاي متنـاظر بـا    ها به مدل را به صورت تعدیل نهـاده ورود این شوك

سطح زیرکشت تلقی کرد و از متغیر بذر به عنـوان متغیـر جانشـین در    
بودن هزینه بـذر مـورد   سازي استفاده کرد که با توجه به مشخصمدل

متغیر بـراي مشـخص    ، بهترین)در هر هکتار(استفاده در کاشت گندم 
مشـاهده،  وري غیرقابـل هـاي بهـره  نمودن نحوه تعدیل تولید به شوك

چه میزان تولید نیاز بـه   زیرا چنان. اي بذر استاستفاده از نهاده واسطه
تعدیل داشته باشد، قطعا ایـن تعـدیل در درجـه اول در متغیـر میـزان      

د را اي هر هکتار از سـطح زیـر کشـت مربوطـه خـو     هاي واسطهنهاده
ها، استفاده از متغیر دهد که با توجه به دامنه دسترسی به دادهنشان می

  . بذر بهترین گزینه ممکن است
و هـوایی   چـه بخـواهیم شـرایط اقلیمـی و آب     با این وجود چنان

توانیم هزینه متغیـر  وري کنیم، میهسازي بهرها را نیز وارد مدلتاناس
. متغیرهاي جانشین پژوهش کنیم سم را نیز در کنار بذر، وارد مجموعه

البته این مورد تنها در حالتی ممکن است کـه متغیـر وابسـته مـدل از     
افزوده باشد و هنگامی که متغیر وابسـته از جـنس درآمـد    جنس ارزش

بـه  . ناخالص باشد، تنها امکان استفاده از یک متغیر جانشین وجود دارد
ژوهش، از هر دو مـدلی  عالوه در برآورد تابع عملکرد مطالعه موردي پ

اسـت، بـراي بـرآورد    ها اشـاره شـده  که در بخش چهارم تحقیق به آن
شود و از این پس مـدلی کـه متغیـر وابسـته آن از جـنس      استفاده می

و مدلی که متغیر وابسـته آن از  » مدل درآمدي«درآمد ناخالص است، 

  .شوندنامگذاري می» افزودهمدل ارزش« افزوده است، جنس ارزش
دو مدل درآمدي  ، در هر)27(رویکرد لیوینسون و پترین  اساس بر

افزوده، متغیرهاي هزینه نیروي انسانی و هزینه آب مصرفی و  و ارزش
انواع کودهاي مصرفی، به صورت آزاد و متغیر ارزش موجودي سرمایه 

که  به عالوه به دلیل این. شوند نوان متغیر حالت در نظر گرفته میبه ع
هــاي پــژوهش و  ه و تغییــرات متغیرجانشــین در دادهیتغییــرات ســرما

صـورت لـزوم   هاي مورد بررسی اندك هستند، در چنین تعداد دوره هم
اي دو بعدي در کنار روش از روش جستجوي شبکه) در مدل درآمدي(

در یـک تحلیـل یـک      نیوتنی، براي یافتن حداقل مطلق تـابعِ هـدف  
 .شودسطحی استفاده می

  

  و بحثنتایج 
هاي سنتی، الزم است از انجام برآورد مدل با استفاده از روشقبل 

هـا و در نتیجـه    دو، همگنـی داده و کـاي  Fبا استفاده از آماره آزمـون  
دو و کـاي  Fامکان ایجاد پانل مورد آزمون قرار گیرد که نتایج آزمـون  

ارائـه  ) 1(کـه در جـدول   (افزوده در هر دو مدل درآمدي و مدل ارزش
استان  11هاي ان از امکان ایجاد پانل با استفاده از داده، نش)شده است

  . ذکرشده دارد
هـاي   طرفه بودن یا دوطرفه بودن اثـرات در داده  براي تعیین یک

کنیم که وجود اثـرات  پاگان استفاده می -تابلویی از آزمون هاي بروش
شود یا به عبارت بهتر این آزمون عـدم   دوطرفه زمان و مکان تایید می

با درجه (مقدار آماره کاي دو . کند اثرات زمانی و مکانی را رد می وجود
و ارزش  26/90افزوده، پاگان مدل ارزش-در آزمون بروش) آزادي یک
 21/91و این مقدار آماره در مدل درآمدي برابر با  0001/0احتمال آن 

رو عدم وجـود اثـرات    از این. است 0000/0آن برابر با  و ارزش احتمال
ه زمان و مکان رد خواهد شد و در هر دو مدل اثرات دوطرفه طرف یک

  .خواهیم داشت
  

  هاپذیري دادهدو براي امکان پانلو کاي Fآزمون  نتایج - 1جدول 
  احتمال ارزش  مقدار آماره آزمون  آزمون  مدل

  مدل ارزش افزوده

  F(10,75)   390344/186 0000/0	  براي مقطع
휒 449087/273  0000/0  

  F(8,75)  094471/16 0000/0	  براي دوره
054393/78  0000/0  

  F(18,75)  851195/122 0000/0	  براي مقطع و دوره
휒 494606/277  0000/0  

  مدل درآمدي

  F(10,75)  681422/277 0000/0	  براي مقطع
휒 184030/360  0000/0  

  F(8,75)  790047/22 0000/0	  براي دوره
050546/122  0000/0  

  F(18,75)   209961/165 0000/0	  براي مقطع و دوره
휒 795836/366  0000/0  

  هاي پژوهشیافته: ماخذ        
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  آزمون هاسمن براي ارزیابی وجود اثرات تصادفی نتایج - 2جدول 
  احتمال ارزش  مقدار آماره آزمون  آزمون  مدل

  مدل ارزش افزوده
휒  براي مقطع 9945/2 7008/0  
휒  براي دوره 701507/5 3364/0  

휒  براي مقطع و دوره 831926/8 1160/0  

  مدل درآمدي
휒  براي مقطع 898657/2 7156/0  
휒  براي دوره 295813/6 2785/0  

휒  براي مقطع و دوره 214371/9 1008/0  
 هاي پژوهش یافته: ماخذ            

  
افزوده و درآمدي  نیز نتایج آزمون هاسمن براي هر دو مدل ارزش

 اسـت، نشـان از وجـود اثـرات تصـادفی     گزارش شده) 2(که در جدول 
  .هاي پژوهش دارد دوطرفه در داده

هاي پژوهش به صورت  جایی که ماهیت داده از سوي دیگر، از آن
شود، دلیل دیگري است  شماري نبوده و تمامی افراد را شامل نمی همه

با ایـن  . هاي مدل از نوع تصادفی است که اثرات موجود در داده بر این
شود تا بتـوان   مه ذکر میحال نتایج مدل اثرات ثابت دوطرفه نیز در ادا

هـاي سـنتی و   مقایسه الزم در مورد پارامترهـاي برآوردشـده در روش  

  .را انجام داد) 27(پترین  -روش جدید لیوینسون
ــه در مــدل ارزش) 17(نتــایج حاصــل از بــرآورد رابطــه  افــزوده ب

اقل مربعـات معمـولی در   هاي اثرات ثابت، اثرات تصادفی و حـد  روش
پتـرین   -نتایج حاصل از برآورد مدل به روش لیوینسـون  و) 3(جدول 

 .است ارائه شده) 4(افزوده  نیز در جدول در مدل ارزش) 27(
هـاي   در مدل درآمدي به روش) 17(نتایج حاصل از برآورد رابطه 

) 5(اثرات ثابت، اثرات تصادفی و حداقل مربعـات معمـولی در جـدول    
  .است ارائه شده

 
  هاي حداقل مربعات معمولی، اثرات ثابت و اثرات تصادفی نتایج برآورد مدل ارزش افزوده با استفاده از روش -3جدول  

 برآورد مدل به روش اثرات تصادفی برآورد مدل به روش اثرات ثابت برآورد مدل به روش حداقل مربعات معمولی  مستقلمتغیرهاي 
  خطاي استاندارد  ضریب  خطاي استاندارد  ضریب  خطاي استاندارد  ضریب

 07/0 04/0 06/0 011/0 30/0 - 21/0 سرمایه
 05/0 09/0** 05/0 -11/0** 21/0 -09/1** نیروي کار

 07/0 05/0 06/0 01/0 30/0 70/0**  آب
 001/0 -003/0 001/0 - 003/0** 006/0 02/0**  کود حیوانی 
 13/0 55/0** 11/0 52/0** 51/0 45/1**  کود شیمیایی
  21/0  98/0  50/0  ضریب تعیین

  16/0  97/0  47/0  شدهضریب تعیین تعدیل
    هاي پژوهش یافته: ماخذ                                    درصد  5دار در سطح  معنی -**   

  
  )LP(پترین  –نتایج حاصل از برآورد مدل ارزش افزوده در رگرسیون لیوینسون   - 4جدول 

 Zارزش احتمال آماره   Zآماره   )50=استرپبوت(خطاي استاندارد  ضریب مستقلمتغیرهاي 
  فاصله اطمینان 

  )درصد 95(
Max Min  

 - 45/1 - 60/0 00/0 - 77/4 21/0 - 03/1 نیروي کار
 - 01/0 96/0 05/0 92/1 24/0 47/0 آب

 01/0 14/1 04/0 00/2 29/0 58/0  سرمایه
 - 30/0 - 08/0 25/0 - 13/1 10/0 - 11/0  کود حیوانی 
 33/0 48/2 01/0 58/2 54/0 41/1  کود شیمیایی

  99=تعداد مشاهدات  11=هاتعداد گروه
  هاي پژوهش یافته: ماخذ                  
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  اثرات تصادفیهاي حداقل مربعات معمولی، اثرات ثابت و  نتایج برآورد مدل درآمدي با استفاده از روش - 5جدول 

 مستقلمتغیرهاي 
 برآورد مدل به روش اثرات تصادفی برآورد مدل به روش اثرات ثابت برآورد مدل به روش حداقل مربعات معمولی

  خطاي استاندارد  ضریب  خطاي استاندارد  ضریب  خطاي استاندارد  ضریب
 08/0 18/0** 07/0 01/0 25/0 - 31/0 سرمایه

 07/0 03/0 05/0 -11/0** 17/0 -99/0** نیروي کار
 08/0 18/0** 07/0 01/0 24/0 52/0  آب

 002/0 -001/0 001/0 - 003/0** 005/0 02/0**  کود حیوانی 
 16/0 66/0** 13/0 52/0** 43/0 86/1**  کود شیمیایی
  28/0  98/0  52/0  ضریب تعیین

  24/0  97/0  49/0  شدهضریب تعیین تعدیل
   هاي پژوهش یافته: ماخذ                                      درصد  5در سطح  دار معنی -**   

  
در مـدل  ) 27(پترین  -اما در مورد برآورد مدل به روش لیوینسون

سازي  براي حل مسئله حداقلدرآمدي، در رویکرد اول از روش نیوتنی 
چـه   رویکـرد، چنـان  در ایـن  . شـود استفاده می یافتهگشتاورهاي تعمیم

متغیر هزینه بذر را به عنوان متغیر جانشین وارد رگرسیون کنیم، حتـی  
شـود و   ه برآوردهاي سازگار برآورده نمیشرط همگرایی براي رسیدن ب

پترین  -تنها براي پارامترهاي مرحله اول روش لیوینسون 1استرپبوت
گونه که در همان. شودشود و در مرحله دوم متوقف میانجام می) 27(

چنینی، ناشی از اندك  ریک نیز اشاره شد، دستیابی نتایج اینمبانی تئو
. هاي پژوهش استتغییرات سرمایه و متغیرهاي جانشین در دادهبودن 

 ا استفاده از متغیر نیرويب. بنابراین ناچار به تغییر متغیر جانشین هستیم
م بـرآورده  هـم شـرط همگرایـی الز   کار به عنوان متغیر جانشین، بـاز  

استرپ پس از انجـام بـرآورد پارامترهـاي مرحلـه اول     شود و بوت نمی
تـوان از متغیـر هزینـه آب مصـرف بـه      در نهایت می. شودمتوقف می

استفاده کرد کـه در   )27(پترین  -لیوینسونعنوان متغیر جانشین مدل 
شـود و پارامترهـاي دو   این صورت نیز شرط همگرایـی بـرآورده نمـی   

تـوان   بنابراین به قاطعیت مـی . شوندنمیوتنی برآورد یوش نمرحله به ر
هاي مورد مطالعه این پژوهش، با روش نیـوتنی  گفت که در مورد داده

یافته به جواب مناسـبی  سازي گشتاورهاي تعمیمتوان براي حداقلنمی
  .دست پیدا کرد

رویـم و  مـی  ياي دو بعـد شبکه يبنابراین به سراغ روش جستجو
کنـیم ولـی   بذر را به عنوان متغیر جانشین وارد مـدل مـی   متغیر هزینه

ز یر جانشین نیمتغ) برخالف مدل ارزش افزوده(چون در مدل درآمدي 
شود، از این رو بـا  یر حالت وارد رگرسورها میآزاد و متغ يرهایمثل متغ

ورود هزینه بذر به رگرسیون، امکان مقایسه نتایج با نتایج رویکردهاي 
به عالوه نتایج این برآورد . افزوده فراهم خواهد بودشسنتی و مدل ارز

کـار کـه   و متغیـر نیـروي  ) سـرمایه (دهد کـه متغیـر حالـت    نشان می
. داري برخـوردار نیسـتند  متغیرهاي اصلی تابع تولید هسـتند، از معنـی  

کار و هزینـه آب مصـرفی بـه    بنابراین باید از یکی از متغیرهاي نیروي
                                                
1- Bootstrap  

) 6(اده کنیم که نتایج هر دو حالت در جدول عنوان متغیر جانشین استف
  .گزارش شده است

شده به هنگام اسـتفاده از متغیرهـاي   واضح است که نتایج حاصل
تواننـد  کار و هزینه آب مصرفی به عنوان متغیر جانشین نیز نمینیروي

داري متغیرهاي مدل و رسیدن به نتایج سازگار با مبانی نظري به معنی
 .کمکی کنند 2یق آشکارشدهتابع تولید و حقا

  
   گیري نتیجه

یک از نتایج مـدل درآمـدي   با توجه به نتایج تجربی تحقیق، هیچ
از تطابق الزم ) ياي دو بعدشبکه يدر هر دو روش نیوتنی و جستجو(

با مبانی نظري برخوردار نیستند و اساسا استفاده از درآمد ناخـالص بـه   
گندم در ایران، قابـل توصـیه   عنوان متغیر در برآورد عملکرد محصول 

تحقیـق بـر نتـایج     گیريهاو نتیجهبنابراین براي بررسی داللت. نیست
با توجه به نتایج تجربی پـژوهش،  . شویممتمرکز می افزودهمدل ارزش

افزوده به جـاي درآمـد ناخـالص، بـراي     برتري استفاده از متغیر ارزش
الزم . نشـدنی اسـت  گیري تولیدات کشاورزي امري واضح و انکاراندازه

هـاي  انـدازه و طـول دوره شـوك    کـه  به ذکر است که با توجه به این
وري هر استان با دیگري متفاوت است و در طول زمان نیز برخی  بهره

ـ    هاي کشور را بیشوري، برخی استانهاي بهرهشوك ثیر أتـر تحـت ت
 وجه یکسان نیست، اساسـاً ها به هیچثیرپذیري استانأدهند و تقرار می

توان نتایج روش اثرات ثابت و تصادفی را درسـت و دقیـق تلقـی    نمی
  .کرد

افـزوده بـه سـه روش حـداقل     نتایج حاصل از برآورد مـدل ارزش 
دهد که متغیـر   مربعات معمولی، اثرات ثابت و اثرات تصادفی، نشان می

. داري بـا تولیـد نـدارد    یک از سـه روش، رابطـه معنـی   سرمایه در هیچ
داري در هـر سـه روش،   یروي کار نیز بـا وجـود معنـی   درمورد متغیر ن

جهت معینی براي مسـتقیم یـا معکـوس بـودن ایـن رابطـه گـزارش        

                                                
2- Stylized facts  
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هاي حداقل مربعات معمولی و اثرات ثابت این رابطـه  شود و روش نمی
دار با تولید را به صورت معکـوس و روش اثـرات تصـادفی، ایـن     معنی

هاسـمن   که آزمون به این کند که با توجهرابطه را مستقیم گزارش می
کننـد، از  هاي پژوهش، وجود اثرات تصادفی را تایید مـی و ماهیت داده

این رو تناقضی آشکار میـان نتـایج روش حـداقل مربعـات معمـولی و      
  .روش اثرات ثابت وجود دارد

داري ایـن متغیـر در   رغم معنیدر مورد نهاده آب مصرفی نیز علی
هـاي اثـرات تصـادفی و ثابـت     روشروش حداقل مربعات معمولی، در 

ــی ــد معن ــ. داري الزم اســتفاق ــه روش از  ک ــر س ــیمیایی در ه ود ش
داري الزم برخوردار است و در این میان، تورش باالي برآوردگـر   معنی

کود حیوانی نیـز  . حداقل مربعات معمولی به وضوح قابل مشاهده است
وش مواجـه  کار، با نتایج متناقضی در ایـن سـه ر  چون متغیر نیروي هم

داري، جهت اثرگذاري سـازگار و همگنـی   است که عالوه بر معنیبوده
دسـتیابی بـه ایـن نتـایج متنـاقض و      . در این سه روش نداشته اسـت 
) 34(و اولـی و پـاکس   ) 27(پتـرین   –ناسازگار، به ادعاي لیوینسـون  
مشــاهده در وري غیرقابــلهـاي بهــره ریشـه در عــدم کنتــرل شــوك 

  .سنتی داردهاي رگرسیونی  مدل

دهـد کـه    اما مقادیر مربوط به اثرات ثابت و تصـادفی نشـان مـی   
هاي خوزستان، فارس، کرمانشاه، همـدان و اردبیـل بـه ترتیـب      استان

نشـده در  وري کنترلنشده و بهره داراي باالترین میزان اثرات مشاهده
چه پیش از این بدان اشاره شد، این موضـوع   مدل هستند که بنا به آن

و هـوایی منـاطق اسـتانی ایـران،      هاي اقلیمـی و آب  در ویژگیریشه 
کار استان و سـایر شـرایط ویـژه    هاي رفتاري و فرهنگی نیرويویژگی

هـایی   هـاي مـذکور را بـه مکـان     مربوط به مکان تولید دارد که استان
  .کند ور براي پرورش گندم تبدیل می مساعد و بهره

در رگرسیون لیوینسون و افزوده نتایج حاصل از برآورد مدل ارزش
 وري غیرقابـل هـاي بهـره  که با کنترل ناپارامتریک شوك) 27(پترین 

دهـد کـه،   است نشان مـی هاي رگرسیونی انجام شدهمشاهده در مدل
وري  هـاي بهـره   مسأله انتخاب و مشکالتی که از رابطه میـان شـوك  

ر شـود، در کنـا   مشاهده و تصمیم به به تعدیل تولید ناشی می غیرقابل
هـا و بـه    وري و تقاضاي نهـاده  زمانی که از رابطه میان بهره مسأله هم

شـود،   هـا ایجـاد مـی    ها از سوي بنگـاه  هنگام تعیین سطح بهینه نهاده
ثیر بسزایی بر نتایج برآورد مدل از پـارامتر متغیرهـاي آزاد و   أتواند ت می

 .حالت داشته باشد
  

  )LP(پترین  –نتایج حاصل از برآورد مدل درآمدي در رگرسیون لیوینسون  -6جدول  

  کارنیروي: متغیر جانشین  آب مصرفی: متغیر جانشین  مستقلمتغیرهاي 
  )50=استرپبوت(خطاي استاندارد  ضریب  )50=استرپبوت(خطاي استاندارد  ضریب

 18/0 01/0 47/0 -01/1** نیروي کار
 32/0 46/0 39/0 01/0 آب

 26/0 01/0 42/0 35/0  سرمایه
 08/0 -15/0** 15/0 - 16/0  کود حیوانی 
 82/0 59/2** 98/1 22/2  کود شیمیایی

  99=تعداد مشاهدات  11=ها تعداد گروه
 هاي پژوهش یافته: ماخذ                 درصد  5دار در سطح  معنی**    

  
  مختلف هاي استان در تصادفی اثرات و ثابت اثرات مقدار - 7 جدول

 ثابت اثرات  ها استان یتصادف اثرات  ها استان
 60/1 فارس 73/1 خوزستان
 58/1 خوزستان 46/1 فارس

 35/0 کرمانشاه 44/0 کرمانشاه
 27/0 همدان 18/0 همدان

 18/0 لیاردب 15/0 لیاردب
 04/0 اصفهان 07/0 نیقزو

 - 05/0 نیقزو - 18/0 اصفهان
 - 21/0 تهران - 36/0 تهران

 - 63/0 کردستان - 38/0 کردستان
 - 90/0 سمنان - 98/0 سمنان

 - 24/2 هرمزگان - 99/1 هرمزگان
 هاي پژوهش یافته: ماخذ   
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  )27(پترین -مقایسه نتایج روش حداقل مربعات معمولی و لیوینسون - 8جدول 

 متغیر
ضریب برآورده شده در 

 مدل حداقل مربعات
ضریب برآورده شده در مدل 

 پترین-لیوینسون
 گیرينتیجه

 47/0 70/0 آب مصرفی
ضریب برآورده شده در روش حداقل مربعات تورش 
  ايبه سمت باال در نهاده هاي واسطه معمولی

 41/1 45/1 ایییکود شیم
ضریب برآورده شده در روش حداقل مربعات تورش 
  ايبه سمت باال در نهاده هاي واسطه معمولی

 - 11/0 02/0 کود حیوانی
برآورده شده در روش حداقل مربعات ضریب تورش 
  ايبه سمت باال در نهاده هاي واسطه معمولی

 58/0 - 21/0 سرمایه
در روش حداقل مربعات ب برآورده شده یتورش ضر

  به سمت پایین در متغیر حالت معمولی
 هاي پژوهش یافته: ماخذ        

  
مـوردي ایـن پـژوهش، بـه وضـوح لـزوم       به عالوه نتایج مطالعه 

بـا توجـه بـه    . کند را تایید می) 27(استفاده از روش لیوینسون و پترین 
نیـز ذکـر شـده اسـت،      8کـه خالصـه در جـدول     3و  4نتایج جداول 

شـامل آب و  (اي تولید گنـدم  هاي واسطهدار بودن ضریب نهادهتورش
ن در به سـمت بـاال و تـورش ضـریب سـرمایه بـه سـمت پـایی        ) کود

کـه  ) حداقل مربعات معمولی(هاي متعارف برآورد الگوهاي پانلی  روش
بـر   کـه کـامالً   شود، عالوه بر ایـن  در مدل پژوهش به وضوح تایید می

، لیوینسون و )28(هاي لیوینسون و پترین نتایج مورد تایید در پژوهش
، گواه روشنی است بـر  1مطابقت دارد) 34(و اولی و پاکس ) 27(پترین 

که الزم است براي کنترل تـورش ناشـی از همزمـانی و انتخـاب،      این
-هاي بهرهسازي شوك پارامتریک براي مدلهاي نا الزم است از روش

 .مشاهده استفاده شود وري غیرقابل
تـوان در   ، می)27(پترین -به عالوه بر اساس نتایج مدل لیوینسون

اره کـرد کـه   هاي ایران به این واقعیـت اشـ   مورد تولید گندم در استان
تـرین عوامـل    رغم اهیمت نیروي کار در فرآیند تولید کـه از مهـم  علی

افـزوده نشـان   رود، اما نتایج مـدل نشـان ارزش   موثر بر تولید شمار می
دهد که به دلیل حضور فراوان نیـروي کـار سـاده در تولیـد گنـدم      می

ر ها، حجم به کارگیري این عامل از  نقطه تولید نهایی صفر عبواستان
 این پدیده کـامالً . وري منفی را به دنبال داشته استکرده است و بهره

کار  وري منفی نیرويدر مورد بهره) 30و 29(منطبق بر دیدگاه لوییس 
هـاي   از ایـن رو بـر اسـاس داللـت    . است) کشاورزي(در بخش سنتی 
اختالف دسـتمزد بخـش مـدرن بـا بخـش      ) 30و  29(دیدگاه لوییس 

کـار بـه بخـش     گیزشی الزم براي انتقـال نیـروي  هاي انسنتی، زمینه
هـاي ارتبـاطی و    به عـالوه ایجـاد زیرسـاخت   . کند مدرن را فراهم می

آموزشی الزم براي ایجاد سـرمایه انسـانی مناسـب بـا بخـش مـدرن،       
این . کند را تسهیل می) صنعتی(کار مازاد به بخش مدرن انتقال نیروي

شود و الزم است براي اهده میپدیده در مورد تولید گندم ایران نیز مش
بخشـی   بهبود سطح تولیدات کشـاورزي، اصـالحات تخصیصـی بـین    

  .کار صورت گیرد نیروي
بنابراین معموال بر اساس نتایج برآوردگرهاي سنتی از تـابع تولیـد   

به ویژه (اي هاي واسطه، نهاده))27(پترین -برخالف روش لیوینسون(
کـه   حـالی در . کننـد ید پیدا مـی سهم باالتري در تابع تول) آب مصرفی

ــرآورد هــاي بهــرهچنانچــه کنتــرل شــوك وري را وارد محاســبات و ب
تورشـی خـواهیم داشـت و تصـویر     هاي بـدون پارامترها کنیم، تخمین

هـاي  توانـد داللـت  بهتري از واقعیت تولیدات ارائه خواهد شد که مـی 
ولیه هاي اگذاري و عرضه نهادهسیاستی مناسبی در جهت نحوه قیمت

 .به کشاورزان داشته باشد
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