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  چکیده
ي در تقویت و یـا تضـعیف میـزان اثرگـذاري     ا کننده نییتعبازدهی نسبت به مقیاس و کشش جانشینی عوامل تولید در زمره عواملی هستند که نقش 

تأثیر کشش جانشینی و بـازدهی بـه مقیـاس     1391تا  1353هاي هاي سالدر این تحقیق با استفاده از داده. در ایجاد اشتغال دارندي گذار هیسرمااعتبارات 
ي هـا  مدلهاي حداقل مربعات معمولی، حداقل مربعات استوار و ي در ایجاد اشتغال در بخش کشاورزي با استفاده از روشگذار هیسرمابر میزان اثرگذاري 

تأثیر مثبت بازدهی نسبت به مقیاس و تأثیر منفی کشـش جانشـینی عوامـل     دیمؤ ها افتهی. برآورد گشته و مورد آزمون قرار گرفته است افتهی میعمتخطی 
تر و هاي داراي بازدهی به مقیاس بـاال بنابراین تخصیص اعتبارات به زیر بخش. ي بر اشتغال بخش کشاورزي استگذار هیسرماتولید بر ضریب اثرگذاري 

هـاي نـوین   هـاي کشـاورزي و اسـتفاده از سیسـتم    وري از جمله جلوگیري از خرد شدن زمینهاي تقویت کننده بازدهی به مقیاس و بهرهیا اجراي برنامه
ي به زیر گذار هیماسرهمچنین تخصیص بیشتر منابع . تواند اثربخشی ابزار تسهیالت را در ایجاد اشتغال بهبود بخشدآبیاري، در کنار اعطاي تسهیالت می

  . ي بر ایجاد اشتغال در بخش کشاورزي را بهبود بخشدگذار هیسرمامیزان اثربخشی ابزار  تواند یمي برخوردارند تر نییپایی که از کشش جانشینی ها بخش
 

  تولید مقیاسمسیر توسعه، حالت،  -ها، مدل فضاجانشینی بین نهاده :ي کلیديها واژه
  

    1 مقدمه
در زمره اولین اقتصاددانانی اسـت کـه در کتـاب خـود     ) 22(کینز 

مبسـوط در   طـور  به "نظریه عمومی پول، بهره و اشتغال "تحت عنوان
ي بـر  گـذار  هیسـرما  جمله ازي تقاضاي کل و ها استیسخصوص آثار 

. ایجاد اشتغال و حل مشکل بیکاري در سطح کالن بحث نموده اسـت 
منجر به افزایش تقاضاي کـل   يگذار هیسرماکینز معتقد است افزایش 

تولیدي با مشاهده ایـن   هاي بنگاه. شود یم ها متیقو باال رفتن سطح 
افزایش قیمت اقدام به افزایش سطح تولید خود خواهند نمود که ایـن  

از نظر کینز  ازآنجاکه. خواهد بودامر با تقاضاي نیروي کار بیشتر میسر 
ندتر از انتظـارات قیمتـی   نیروي کار ک کنندگان عرضهانتظارات قیمتی 

، افزایش سطح تقاضـاي  گردد یمشکل گرفته و تعدیل  تقاضاکنندگان
ي افـزایش اشـتغال را بـه دنبـال     گـذار  هیسرماگسترش  جهینت درکل 

این امر توسط طرفداران مکتب کینز نیز مورد بررسـی و   .خواهد داشت
 هـا  آنو طرفداران  ها کینظرکالس ازکه  هرچندتأیید قرار گرفته است 

                                                             
  )ره(استادیار اقتصاد، دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین  -1

 )Email: azizmohammadlou@soc.ikiu.ac.ir     :نویسنده مسئول -(*
DOI: 10.22067/jead2.v30i4.56585  

ـ گ شکلبه دلیل  نیـروي کـار،    کننـدگان  عرضـه ي کامـل انتظـارات   ری
ي نقشـی در  گـذار  هیسـرما ي تقاضـاي کـل و از آن جملـه    ها استیس

  .افزایش اشتغال ندارد
 نظـر   نقطـه  از( ي عامل سرمایهریکارگ بهلذا در کنار کارکرد اصلی 

د که همان تولید کاال یا خدمات است، یک کارکر) یک بنگاه اقتصادي
اقتصـادي در   گـذار  اسـت یسکـه بـراي    گردد یمضمنی دیگري ظاهر 

 کـارکرد ایـن  . گردد یمشرایط خاصی از اهمیت بسیار باالیی برخوردار 
ضمنی همان ایجاد فرصت شغلی براي نیروي کار است که میـزان آن  
بستگی به نوع تکنولوژي بنگاه و چگونگی ترکیب این عامل با عامـل  

جه به این کارکرد ضمنی کـه عمـدتاً از وجـود    تو. سرمایه بستگی دارد
ـ گ یمـ معضـل بیکـاري نیــروي کـار در اقتصـاد نشــأت      ، موضــوع ردی

ي شـغلی از طریـق ایجـاد    ها فرصتایجاد  منظور بهتخصیص سرمایه 
یکـی از   عنـوان  بـه موجـود را   هـاي  بنگـاه جدید و یا توسعه  هاي بنگاه

تغال مطـرح  بـراي ایجـاد اشـ    گـذاران  استیس مدنظري اساسی ابزارها
این امر همچنین توجه محققـان را بـراي بررسـی رفتـار     . ساخته است

عوامل تولید در قبال تغییـرات یکـدیگر و بـه همچنـین بررسـی آثـار       
ي بر ایجـاد اشـتغال، بـه    گذار هیسرماي مربوط به تخصیص ها استیس

از دو  تـوان  یمـ ی ایـن موضـوع را   کل طور به. خود معطوف نموده است
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اغلب مطالعـاتی  . کالن و اقتصاد خرد مورد توجه قرار دادمنظر اقتصاد 
بیشتر از نگرش اقتصاد کالن برخوردار  اند افتهکه در این حوزه انجام ی

ي تخصـیص سـرمایه و   هـا  اسـت یستـا آثـار    انـد  نمـوده بوده و سـعی  
  . ي بر اشتغال را در سطح کالن مورد مطالعه قرار دهندگذار هیسرما

ي گذار هیسرمانقش  ها آنضمنی در  طور هبمطالعاتی که بر عالوه 
در ایجاد اشتغال مورد بحث قرار گرفته است، مطالعاتی نیز انجام یافته 

، )24(کورتـوویچ  . انـد  پرداختـه مستقیم به این موضوع  طور بهاست که 
ي مستقیم خارجی بـر  گذار هیسرماتأثیر ) 9(، برونو و دیگران )1(علیلی 

مطالعات ایـن  . اند دادها مورد بررسی قرار اشتغال و مهارت نیروي کار ر
گـذاري خـارجی بـر اشـتغال و همچنـین      محققین تأثیر مثبت سرمایه

چـودورو  . یید نموده اسـت أمهارت نیروي کار در کشورهاي میزبان را ت
و دویگـان و دیگـران   ) 8(، بوري و دیگران )6(، بنتولیا و دیگران )11(
را بر مسـائل اشـتغال و تقاضـاي    نقش اعتبارات و بازار اعتبارات ) 13(

دار اعتبارات را بر بازار و تأثیر معنی اند دادهنیروي کار مورد مطالعه قرار 
پاگانو و . اندنیروي کار و به خصوص بر تقاضاي نیروي کار تأیید نموده

تـا   1970رابطه بین تأمین مالی و اشتغال را طی دوره زمانی ) 27(پیکا 
بررسی نمـوده و دریافتـه اسـت کـه      OECDبراي کشورهاي  2003

اي بر اشتغال صنایع در شاخص توسعه مالی تأثیر مثبت و تعیین کننده
داري بـین توسـعه مـالی و    این کشورها داشته هر چند که رابطه معنی

ــار مشــاهده نشــده اســت بهــره ــروي ک ــالکی . وري نی ــش ) 19(ک نق
نمـوده و  ي خصوصی را در نیل به اشتغال کامـل بررسـی   گذار هیسرما

هـاي افـزایش   استدالل نموده است که تسهیل مداوم شرایط و زمینـه 
تواند در کنار عوامل دیگـري از جملـه کـاهش نـرخ     گذاري میسرمایه

ثري در هدایت اقتصاد به سمت اشتغال ؤبهره و کاهش مالیات، نقش م
ي گـذار  هیسـرما در مطالعـه خـود تـأثیر    ) 5(بنویت . کامل داشته باشد
در مطالعه انجـام  . را بر اشتغال کامل نشان داده است خالص و مصرف

ي گذار هیسرمانشان داده شده است که ) 12( دوبروفسکییافته توسط 
جایگزینی از عوامل تعیین کننده درآمد ملی و همچنین اشتغال نیروي 

در تحقیق خـود بـا مطالعـه تـأثیرات تجـارت و      ) 4(بالدوین  .کار است
ی را بـر اشـتغال و دسـتمزدهاي نسـبی     ي مستقیم خـارج گذار هیسرما

گـذاري مسـتقیم خـارجی بسـته بـه نـوع       دریافته اسـت کـه سـرمایه   
تحصیالت و مهارت نیروي کار در کشورهاي میزبان تأثیرات متفـاوتی  

گـذاري  اي که تأثیر مثبـت سـرمایه  بر اشتغال نیروي کار دارد به گونه
کـرده  یلصـ مستقیم خارجی بیشتر بر اشتغال نیـروي کـار مـاهر و تح   

نیز سعی کرده است تـا ارتبـاط   ) 7(برنستین . نمایانتر و مشهودتر است
. گـذاري و اشـتغال را بررسـی نمایـد     بین دستمزدهاي نسبی، سـرمایه 

نشـان  علیـت گرانجـري    آزمـون با اسـتفاده از  ) 29( رونقی و بخشوده
و اعتبـارات   در بخش کشاورزي اسـتان فـارس   که بین اشتغال اندداده

با استفاده از مـدل  ) 21( کیخواه و دیگران .باشدلّی بر قرار میرابطه ع
اي، تـأثیر اعتبـارات بـانکی بـر اشـتغال بخـش       تصحیح خطاي آستانه

ایـن محقـق حـد    . کشاورزي را در استان مازندران برآورد نموده اسـت 

اعتبارات بانکی برآورد نموده و نشان داده است که  44/0آستانه اي را 
اي، اعتبـارات بـانکی تـأثیر منفـی     ز این حد آسـتانه در صورت تجاوز ا

 سـعدي و موسـوي  . دار بر اشتغال بخش کشاورزي خواهد داشتمعنی
هاي مؤثر بر اشتغال نیـروي کـار را در اقتصـاد     عوامل و سیاست) 31(

تـوان   مدت می که در کوتاه اندنشان داده و  دادهایران مورد مطالعه قرار 
ضـمن  . با استفاده از تسهیالت و تحریک تولید، اشتغال را افزایش داد

گـذاري و بـه    ترین عامل ایجاد اشتغال در بلندمدت سـرمایه  اینکه مهم
نقـش  ) 14(فدایی و کاظمی  .تبع آن، رشد اقتصاد شناسایی شده است

را مـورد مطالعـه    گذاري مستقیم خارجی را بر اشتغال در ایـران  سرمایه
گذاري مستقیم خارجی در هر دو دوره  سرمایهاند که و دریافته  دادهقرار 
داري برسـطح اشـتغال    به طور مستقیم و معنـی  مدت و بلندمدت کوتاه
گذاري مستقیم خارجی  که جریان ورود سرمایهگذار بوده، به طوري تأثیر

) 28( و فـرزین پژویـان   .یند ایجاد اشتغال را بهبود بخشـیده اسـت  آفر
ضمن بررسـی اثربخشـی اعتبـارات اعطـایی بانـک کشـاورزي را بـر        

 انـد کـه  گذاري و اشتغال در بخش کشاورزي ایران نشـان داده  سرمایه
تـا   1345 هـاي اثربخشی اعتبارات اعطایی بانک کشاورزي طی سـال 

به این ترتیب کـه  . بر اشتغال بخش کشاورزي مثبت بوده است 1380
بانـک   و اعتبـارات جـاري   اير اعتبارات سـرمایه یک درصد افزایش د

درصد افزایش در اشتغال 5/0و  درصد034/0منجر به ترتیب کشاورزي 
گـذاري   نقش سرمایه) 3(باللی و خلیلیان  .شده است بخش کشاورزي

ي کشـاورزي ایـران مـورد بررسـی     ها بخشرا در ایجاد اشتغال در زیر 
گـذاري بـر اشـتغال بخـش     یهدار سـرما قرار داده و تأثیر مثبت و معنی

  .اندکشاورزي را نتیجه گرفته
مرور مطالعات تجربی انجام یافته حاکی از آن است کـه در اغلـب   

در این حوزه سعی شـده اسـت تـا میـزان ارتبـاط       افتهی انجامکارهاي 
اما در ایـن خصـوص   . گذاري با اشتغال مورد بررسی قرار گیرد سرمایه

گـذاري بـر اشـتغال تـابع چـه عوامـل و        که میزان اثرگذاري سـرمایه 
این امر  .ي صورت نگرفته استا مطالعهمشخص  طور بهشرایطی است 

این در حالی است  .نمایددر خصوص بخش کشاورزي بیشتر صدق می
هاي گذشته و در حال حاضـر مشـکل واقعـی در بخـش     که طی دهه

کشاورزي کشور که انگیزه این مطالعه است، عدم توجه بـه شـرایط و   
هـاي کشـاورزي و تخصـیص    ها و زیر بخشپتانسیل موجود در بخش
گذاري با هدف ایجاد اشتغال از طرف دولت و یکسان اعتبارات سرمایه

هـاي اصـلی   به عبـارت دیگـر یکـی از چـالش    . ی استنهادهاي متول
زا در هر بخشی و به طور خـاص در بخـش   تخصیص اعتبارات اشتغال

گـذاري،  این امر است کـه در تخصـیص اعتبـارات سـرمایه     کشاورزي
ها به طور یکسان و داراي شرایط مشـابه در نظـر گرفتـه    تمامی بخش

هـاي  زیـر بخـش   هـا و این در حالی است که برخی از بخش. شوندمی
کشاورزي با توجه به ساختار فنی، تولیدي و اقتصادي حـاکم بـر آنهـا    

هاي دیگر بستر سـاز میـزان اشـتغال بیشـتري     قادرند نسبت به بخش
چنـین امـري انجـام شـده اسـت و       بررسیاین تحقیق با هدف . باشند
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نرخ بـازدهی نسـبت بـه مقیـاس و      مؤلفهاست تا با معرفی دو  درصدد
یی زا اشتغالعوامل مؤثر بر توان  عنوان بهعوامل تولید  کشش جانشینی
گذاري در بخش کشاورزي، گامی در جهـت پـر کـردن     مخارج سرمایه

تواننـد   و تبیین نمایـد کـه ایـن دو مقولـه چگونـه مـی      بردارداین خأل 
مسیرهایی را مشخص نمایند تـا تخصـیص سـرمایه از طریـق چنـین      

منـابع  ) زایـی اشـتغال ( مسیرهایی منجـر بـه تقویـت کـارکرد ضـمنی     
شود تا این موضـوع   بدین منظور در ابتدا سعی می. گذاري گردد سرمایه

در قالب یـک چـارچوب تئوریـک تبیـین گـردد و سـپس بـر اسـاس         
  .مشاهدات تجربی مربوط به بخش کشاورزي مورد آزمون قرار گیرد

  
  ها روشمواد و 

منظور ارائـه یـک چـارچوب نظـري کـه بـر اسـاس آن بتـوان          به
ي نسبت به مقیاس و جانشینی بین کار و ها یبازدهي ضمنی ها داللت

سرمایه در بخش کشاورزي را بررسی نمود، باید فضایی تصـویر گـردد   
هـا بـا یکـدیگر و همچنـین ارتبـاط بـین        که در آن ارتباط بین نهـاده 

ـ بنو  نیآشـناتر شاید . ها قابل تبیین باشد و نهاده ها ستانده  نیتـر  يادی
ـ ین فضایی استفاده از فضاي روش ارائه چن ي مقـدار  هـم ي هـا  یمنحن

گیـریم   می در نظربنگاه کشاورزي را . استتولید یک بنگاه کشاورزي 
که براي تولید محصـوالت خـود از دو نهـاده سـرمایه و نیـروي کـار       

با فرض فعالیت بنگـاه در منطقـۀ اقتصـادي تولیـد،     . نماید استفاده می
را  ي کـار در فرآینـد تولیـد بنگـاه    رابطۀ بین دو عامل سرمایه و نیـرو 

 نمودار شـکل صورت  ي تولید بهمقدار همهاي  توان از طریق منحنی می
ي بـاالتر حـاکی از   مقـدار  هـم ي ها یمنحني که ا گونه بهنشان داد ) 1(

  .است تر بزرگمقیاس تولید 

  
هاي تولید جانشینی سرمایه و کار بر اساس منحنی - 1شکل 

  یکسان
Figure 1- Capital and labor substitution based on 

isoquant cucrve  
  

ي تولید ارتباط معکوسی بین دو نهاده مقدار همبر روي هر منحنی 
در صورت ثابت ماندن مقیاس  گرید  عبارت به. کار و سرمایه وجود دارد

امـا کـارکرد   . رونـد  مـی  به شـمار تولید، این دو نهاده جانشین یکدیگر 
ی حاکی از ارتباط مثبت بین ایـن دو  نوع بهه، ي سرمایریکارگ بهضمنی 

نهاده است که این امر تنها در صورت تغییر مقیاس تولید عملی خواهد 
ارتباط دو نهاده در حالت تغییر مقیاس تولید با توجه به چگـونگی  . بود

ی بـودن تعیـین   رخطـ یغخطی بـودن و   نظر نقطه ازمسیر توسعه بنگاه 

  . گردد یم

  
  توسعه و جانشینی سرمایه و کارمسیر  - 2شکل 

Figure 2- Extension path and capital - labor 
substitution  

  
با فرض گسترش  نشان داده شده است،) 2(همچنان که در شکل 

) مسیر توسـعه خطـی  ( مقیاس تولید در حالت ثبات نسبت عوامل تولید
خواهـد   همواره ارتباط مثبتی بین دو نهاده نیروي کار و سرمایه وجـود 

مسیر ( در حالت گسترش مقیاس تولید با تغییر نسبت عواملاما . داشت
توان هـم   می) نشان داده شده است) 3( در نمودارتوسعه غیرخطی که 

ارتباط مثبت و هم ارتباط منفی را بین دو نهاده کار و سرمایه مالحظه 
  .نمود

  

  
جانشینی سرمایه و کار در مسیر توسعه غیرخطی - 3شکل   

Figure 3- Capital - labor substitution in non-linear 
Extension path 

 
ــدلو ــز محم ــدلو  ) 2( عزی ــز محم ــبحانی و عزی ــن ) 33(و س در ای

خصوص سه حالت را براي ارتبـاط بـین کـار و سـرمایه مـدنظر قـرار       
  .قابل بحث است) 4( نمودار بر اساسکه  اند داده

  
کار در حالت توسعه  هاي مختلف ارتباط سرمایه وحالت - 4شکل 

 مقیاس
Figure 4- Different relationships between Capital and 

labor during scale expansion 
به  1yبر اساس نمودار مذکور بنگاه براي گسترش مقیاس تولید از 
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2y  مواجـه  ) ها کارگیري نهاده در رابطه با شیوة تلفیق و به(با پنج حالت
  :ریوي کلی قابل بحث استسنااست که در قالب سه 

تغییـر  ( جاي نهاده دیگر ها به سناریوي جانشینی یکی از نهاده -1
  )ناهمسوي دو نهاده

  سناریوي ثبات یک نهاده و افزایش نهاده دیگر -2
  )تغییر همسوي دو نهاده( سناریوي گسترش هر دو نهاده -3

 حرکـت از  «دو حالتS   بـهA «     کـه در طـی آن عامـل سـرمایه
کـه عامـل نیـروي    » Eبه  Sحرکت از «شود و  نیروي کار میجانشین 

. باشـند  گردد، بیانگر سـناریوي جانشـینی مـی    کار جانشین سرمایه می
هـا   هـا یکـی از نهـاده    که در طی آن Dو  Bبه  Sتغییر مکان از نقطه 

دهنـده سـناریوي دوم    نـوعی نشـان   یابد به ثابت و دیگري افزایش می
آن هـر دو نهـاده    جهیدرنتکه  Cبه  S است و باالخره حرکت از نقطۀ

کننده سناریوي سوم یعنی استراتژي گسترش  یابد منعکس افزایش می
  .هر دو نهاده است

هـاي   توان استنباط کرد که اگـر بنگـاه   بر پایه چنین استداللی می
 بـر اسـاس  فعال در بخش کشاورزي در فرآیند گسترش مقیاس تولید 

باط بین دو نهاده منفی خواهد شد، سناریوي جانشینی عمل نمایند، ارت
حرکت کرده است یا  A به نقطه Sحال تشخیص اینکه بنگاه از نقطه 

ها با هـر یـک از    یا تولید بنگاه افزوده ارزشبا بررسی رابطۀ  Eبه نقطۀ 
که اگر براي بنگـاهی، تولیـد    صورت  نیبد؛ دو نهاده روشن خواهد شد

مثبت عامل نیروي کار را تحت طور  طور معکوس عامل سرمایه و به به
صـورت گرفتـه اسـت یعنـی      Aبـه   Sحرکت از نقطۀ  ،تأثیر قرار دهد

ها  همچنین اگر بنگاه. انتخاب شده است و برعکس تربر  هیسرمافرآیند 
را انتخـاب نماینـد،   ) سـناریوي دوم (هـا   سناریوي ثبات یکی از نهـاده 

 بـه عبـارت   هـا وجـود نخواهـد داشـت و     داري بین نهـاده  ارتباط معنی
ـ آماري  لحاظ ازتر، ضریب ارتباط این دو نهاده  دقیق نخواهـد   دار یمعن

دار و مثبت عامل سرمایه  طور معنی بود، در این میان اگر متغیر تولید به
صـورت گرفتـه و بـرعکس     Bبه  Sرا تحت تأثیر قرار دهد، حرکت از 

ـ      اگر این اثر مثبت و معنی د دار در مورد عامـل نیـروي کـار صـدق کن
هـا از   صورت گرفته است و باالخره اینکه اگر بنگـاه  Dبه   Sحرکت از

در فرآینـد گسـترش   ) سناریوي سـوم (سناریوي گسترش هر دو نهاده 
است که بین دو نهاده و تولیـد   نیبر امقیاس تولید بهره جویند، انتظار 

طور مثبت بر هر دو نهاده اثر  ارتباط مثبت وجود داشته و متغیر تولید به
 .اهد گذاشتخو

دارد شرایطی است که منجـر   تر يجددر اینجا نیاز به تحلیل  آنچه
بـر  . شـود  سرمایه مـی  کار وهاي  ي رابطه مثبت بین نهادهریگ شکلبه 

شود که وجود ارتبـاط مثبـت    استنباط می شده مطرحاساس توضیحات 
بین دو نهاده کار و سرمایه در فرآیند تولید بنگاه بستگی بـه دو عامـل   

اولین عامل تمایل بنگـاه بـه گسـترش مقیـاس     . اساسی خواهد داشت
یک شـرط الزم بـراي ایـن ارتبـاط      عنوان بهاین عامل . تولیدي است

ارتباط معکوسی بین  تصور نیادر غیر  که چرا رود یممثبت به شمار 

دومین عامل به درجه جانشینی بین کـار و  . دو نهاده برقرار خواهد بود
 هرکه  صورت نیبدسرمایه در فرآیند گسترش مقیاس تولید اشاره دارد 

باشـد احتمـال اینکـه     تر نییپامیزان جانشینی بین کار و سرمایه  اندازه
ــزایش   ــت باشــد اف ــاده مثب ــین دو نه ــرابطــه ب ــدی یم ــرعکس و اب . ب

هاي کار  دیگر شرط کافی براي اینکه ارتباط مثبتی بین نهاده عبارت به
و سرمایه وجود داشته باشد این اسـت کـه دو نهـاده مکمـل یکـدیگر      
باشند و هرچه قدر درجـه مکمـل بـودن بیشـتر باشـد، امکـان تغییـر        

  .گردد یمگسترش مقیاس تولید بیشتر  ندیدر فرآها  نهاده جهت هم
ي ارتبـاط  بـرا ) گسترش مقیاس تولیـد (شرط الزم  احتمال تحقق

دیگر در چـه    عبارت تابع چه عواملی است؟ بهمثبت بین کار و سرمایه 
. صورتی بنگاه اقتصادي تمایل به گسترش مقیاس تولید خواهد داشت

یک دسته از عوامل به شرایط بازار و تقاضـاي محصـول ارتبـاط پیـدا     
قاضـا و بـازار مناسـبی بـراي     انـدازه ت  صـورت کـه هـر     بدین. کند می

محصول تولیدي بنگاه وجود داشته باشد احتمال افزایش مقیاس تولید 
دسته دیگر از عوامل . گیرد براي پاسخگویی به تقاضاي بازار فزونی می

شـود کـه    محصـول مربـوط مـی    و عرضهبه شرایط و تکنولوژي تولید 
نولوژي تولیـد  اگر تک. نوع بازدهی به مقیاس است کننده نییتعی نوع به
هاي فزاینـده نسـبت بـه مقیـاس      اي باشد که منجر به بازدهی گونه به

یابـد ولـی اگـر     گردد، تمایل بنگاه براي گسترش مقیاس افزایش مـی 
هاي کاهنده نسبت به مقیاس بر فرآیند تولید بنگاه حاکم باشد،  بازدهی

  . یابد انگیزه و تمایل بنگاه براي گسترش مقیاس تولیدي کاهش می
در نشـان داده شـده اسـت،    ) 2( اما آن چنانکه بـر اسـاس نمـودار   

صورت خطی بودن مسیر توسعه بنگاه همواره ارتبـاط مثبتـی بـین دو    
در . نهاده برقرار خواهد بود و بدین ترتیب شرط کافی برقرار خواهد شد

کند بررسی این نکته اسـت کـه تحـت     اهمیت پیدا می آنچهاین راستا 
اگر . یابد چه شرایطی امکان خطی بودن مسیر توسعه بنگاه افزایش می

ي هـا  نسـبت دیگـر بـا    عبـارت  به(  ها کامالً مکمل یکدیگر باشند نهاده
مسیر توسـعه بنگـاه   ) کامالً مشخص و معینی با یکدیگر ترکیب گردند

رتبـاط مثبتـی بـین دو نهـاده حـاکم      یک مسیر خطی بوده و همواره ا
ي تولیـد بـه حالـت    مقـدار  همي ها یمنحندر چنین حالتی . خواهد بود

ها نیز بـه صـفر میـل     قائمه نزدیک شده و کشش جانشینی بین نهاده
که درج جانشینی بین عوامل تولید افـزایش   هراندازهدر مقابل . کند می

بـا یکـدیگر ترکیـب     يتـر  منعطفي ها نسبتها بتوانند با  باید و نهاده
  . گردد یمگردند، امکان وجود ارتباط منفی بین دو نهاده تقویت 

هـاي کـار و    تحلیل کمی موضوع، نحوه ارتباط بین نهاده منظور به
در قالـب تـابع تولیـد بـا      هـا را  نهادهسرمایه و همچنین ارتباط تولید با 

 انتخـاب . دهـیم  کشش جانشینی ثابت مورد بررسی و تحلیل قرار مـی 
تـوان   جهت اهمیت دارد کـه بـر اسـاس آن مـی      این این تابع تولید از

هـا بـا    طور همزمان نوع بازدهی به مقیاس و همچنین ارتباط نهـاده  به
صـورت زیـر در نظـر     را بـه  CESتـابع تولیـد   . یکدیگر را بررسی نمود

  :گیریم می
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)1(              vLKAY   ])1()([ 
عامـل نیـروي    Lعامل سرمایه،  Kمیزان تولید،  Yدر رابطه فوق 

پارامتر جانشـینی   . کننده سطح تکنولوژي است پارامتر بیان Aکار و 
1( است که مقدار آن بین منفی یک تا مثبت بی نهایـت      (
کشش جانشینی . قرار دارد و عامل تعیین کننده کشش جانشینی است

  ):16( آید دست می براي این تابع تولید از رابطه زیر به
)2( 

                                              





1
1 

گونه  همان. میزان کشش جانشینی است دهنده  نشان که در آن 
دارد  گردد ایـن مقـدار ارتبـاط بسـیار نزدیکـی بـا        که مالحظه می

نهایت میـل کنـد، در آن صـورت     به سمت بی اي که هرگاه  گونه به
 کندیا کشش جانشینی به سمت صفر میل می  .  

لذا پی بردن به میزان کشش جانشینی درگرو بـرآورد پارامترهـاي   
اما روش آسانی بـراي  . است  و از آن میان پارامتر CESتابع تولید 

هاي برآورد ایـن   یکی از روش. تخمین پارامترهاي این تابع وجود ندارد
است این روش بـر بسـط لگـاریتم تـابع     ) 23( تابع روش تقریب کمنتا

 ي تیلور پیرامون یـک مقـدار اولیـه   ها يسربر اساس  CESتولید 
 ین تقریبی فرم لگـاریتمی تـابع تولیـد   چن بهبراي رسیدن . استوار است

CES گیریم صورت زیر در نظر می را به:  
)3( 

   
])1()(log[loglog  


  LKvAY  

 CESنتایج حاصل از بسط مرتبه دوم تیلور از تابع لگاریتمی
  .گردد صورت زیر ارائه می به تقریبی از این تابع عنوان به
)4( 

        2loglog)1(
2
1

log)1(logloglog
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تواند تقریـب تـابع تولیـد     بر اساس تابع نپرین می) 4(تبدیل رابطه 
CES دهد ارائه ریزصورت  را به: 

)5( 
  

)ln()1(
2
1

1 )( L
Kv

L
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بـوده و   CESکننده یک فرم خطـی از تـابع تولیـد     بیان) 4(رابطه 
این رابطه را براي تولید سرانه ) 10( چن. ضرایب آن قابل برآورد است

  :نموده استصورت زیر ارائه  به
)6( 

         2loglog)1(
2
1

loglog)1(loglog

LKv

L
KLvA

L
Y







  

صـورت   ي جذاب این رابطه این است که تابع تولید بهها یژگیواز 
آید  سرانه در نظر گرفته شده است و بدین ترتیب این امکان فراهم می

از طریـق  تـوان   کشش جانشینی، می جهینت و در تا ضمن محاسبه 
 در. ضریب متغیر نیروي کار نوع بازدهی به مقیاس را نیز تعیـین نمـود  

ـ آمـاري   نظـر  ازضریب متغیر نیروي کار مثبـت و   که یصورت  دار یمعن
باشد این امر دال بر بازدهی به مقیاس فزاینده است و اگر این ضـریب  

باشد، بازدهی کاهنده نسبت به مقیـاس   دار یمعنآماري  نظر ازمنفی و 

عالوه بر این با توجه به مقدار برآورد شـده بـراي   . وجود خواهد داشت
توان میزان کشش جانشینی بین دو نهاده کار و سـرمایه   می  پارامتر

براي نـوع بـازدهی بـه     آمده دست بهبا توجه به نتایج . را به دست آورد
نیـروي کـار و    مقیاس تولید و همچنین میزان کشش جانشـینی بـین  

توان تعیین نمود که تحـت چـه شـرایطی افـزایش عامـل       سرمایه، می
کار از خود بر جاي خواهـد  سرمایه بیشترین تأثیر را بر افزایش نیروي 

لذا براي آزمون این مطلب باید ارتباط بین این دو نهاده مورد . گذاشت
  .بررسی و ارزیابی قرار گیرد

ها  توان از توابع تقاضاي نهاده میبراي بررسی ارتباط بین دو نهاده 
تابع تقاضاي نهاده براي یـک بنگـاه اقتصـادي از شـرط     . بهره جست

 مـوردنظر براي بنگـاه  ). 15(گردد  حداکثر نمودن سود بنگاه حاصل می
صـورت زیـر تعریـف     ، تابع سود بـه روبر است CESما که با تابع تولید 

  :گردد می
)7( rKwLLKpA v     ])1()([

  
دستمزد نیروي کـار   wقیمت محصول تولیدي بنگاه،  pکه در آن 

سـطح بهینـه اسـتخدام عامـل     . دستمزد سرمایه یا نرخ بهره است r و
نیروي کار و عامل سرمایه بر اساس شرایط مرتبـه اول حداکثرسـازي   

  .سود بر اساس رابطه زیر تعیین خواهد شد
)8( 
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عامل سرمایه به کار به صورت زیـر   ، نسبت)8(با استفاده از رابطه 
  .شود حاصل می

)9(      
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بر حسب عامل سرمایه، رابطه زیر ) 9(با مرتب نمودن رابطه 

  .حاصل می گردد
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، )1( در تـابع تولیـد  ) 9(از رابطـه   Kحال بـا جایگـذاري مقـدار    
گیري از طرفین رابطه حاصـله و حـل آن بـر حسـب لگـاریتم      لگاریتم

عامل نیروي کار، تابع تقاضاي نیروي کار بنگاه به صورت زیر حاصـل  
  .شودمی

)11(                           




























 


















 












111)1(ln1

)ln()ln(1ln

r
w

YAL  

تابعی از  رابطه فوق حاکی از آن است که تقاضاي نیروي کار
 )r( و قیمت نهاده سرمایه یا نرخ بهره )w(، دستمزد )y( سطح تولید

، 9، 3،5، 1( در اغلب مطالعات تجربی انجام یافته در این زمینه. است
 )k( عالوه بر متغیرهاي مذکور از متغیر سرمایه نیز) 31 و 24، 19، 12
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ه اینکه با توجه ب. به عنوان یک عامل تعیین کننده استفاده شده است
در این تحقیق نیز به دنبال تابعی هستیم که رابطه سرمایه با نیروي 
کار را روشن سازد، لذا تابع تقاضاي نیروي کار را در حالت کلی به 

  .گیریمصورت زیر در نظر می
)12           (                            ),,,( KrwYfL d  

د به طور مثبت و متغیـر دسـتمزد   انتظار بر این است که متغیر تولی
نیروي کار به طور منفی تقاضاي نیروي کـار در بخـش کشـاورزي را    

در این  گذاري مثبت واما تأثیر دو متغیر نرخ بهره و سرمایه. متأثر سازد
  :اي که گونه تحقیق مطالعات تهمچنین به

مقدار ضـریب عامـل   ) 12( توان با تخمین شکل مناسب رابطه می
سرمایه را تعیـین کـرده و از طریـق آن در مـورد میـزان و چگـونگی       

بـر روي عامـل نیـروي کـار بحـث        ي تغییرات عامل سرمایهرگذاریتأث
  .نمود

حال ما یک مدل کاملی را در دست داریم تـا از طریـق آن نقـش    
ن هاي نسبت به مقیاس و جانشینی کار و سرمایه در تقویت توا بازدهی
این امـر  . زایی عامل سرمایه را مورد بررسی و آزمون قرار دهیم اشتغال

نـوع  ) 6(از طریـق رابطـه    مرحله اولدر . مستلزم طی سه مرحله است
هـا تعیـین    بازدهی نسبت به مقیاس و میزان کشـش جانشـینی نهـاده   

و با هدف بـرآورد سـري زمـانی مربـوط بـه      براي این منظور . شود می
را در چارچوب ) 6( معادلهقیاس و کشش جانشینی، بازدهی نسبت به م

  :کنیمهاي فضا حالت به صورت زیر بازنویسی میمدل
)13(      

)1(3)5(3@
)1(2)4(2@

)1(1)3(1@
))]2(exp([var)/log(*3
)/log(*2)log(*1)1()/log(@

2









svCsvstate
svCsvstate

svCsvstate
CLKsv

LKsvLsvCLKsignal  

signal@ معادله اندازه است که لگـاریتم نسـبت    دهنده نشان
تـابعی از متغیرهـاي    عنـوان  بـه سرمایه به کار در بخش کشـاورزي را  

دهـد،   نیروي کار، سرمایه سرانه و توان دوم سرمایه سرانه نشـان مـی  
state@ ضـرایب   دهنده نشانمعادالت وضعیت است و  دهنده نشان

اثرگذاري متغیرهاي نیروي کار، سـرمایه سـرانه و تـوان دوم سـرمایه     
یند مارکف مرتبه آفر سرانه بر لگاریتم نسبت سرمایه به کار است که از

توان بـا الگـوریتم کـالمن    ضرایب این مدل را می. کنند اول تبعیت می
بـا توجـه بـه ضـریب متغیـر      . هاي مختلف تخمین زدفیلتر براي سال

 .شـود  نوع بازدهی نسبت به مقیاس معین می) 13( نیروي کار در رابطه
1( اي که مثبت بودن ضریب متغیر نیروي کاربه گونه 0sv (  دال

1( بر بازدهی فزاینده نسبت به مقیـاس و منفـی بـودن آن    0sv  (
همچنین بـراي تعیـین   . دال بر بازدهی کاهنده نسبت به مقیاس است

از طریـق حـل     سـرمایه، مقـدار پـارامتر    -کشش جانشـینی کـار  
  .گیرد معادالت زیر مورد محاسبه قرار می

)14(                                         
1 ( 1)
2

s v
s v


 

 
  

با را  توان ، می نهایت با در دست داشتن مقدار پارامتر و در
/1)استفاده از رابطه  (1 ))   محاسبه نمود .  

گذاري بر اشتغال با توجـه  دوم ضریب اثرگذاري سرمایهمرحله در 
و با هـدف بـرآورد   براي این منظور . شودگیري میاندازه) 12( به رابطه

را ) 12( رابطـه ، گذاري بر اشتغالاثرگذاري سرمایهسري زمانی ضریب 
  :کنیمورت زیر بازنویسی میهاي فضا حالت به صدر چارچوب مدل

)1(4)6(4@
)1(3)5(3@
)1(2)4(2@

)1(1)3(1@
))]2(exp([var)log(*4)log(*3
)log(*2)log(*1)1()log(@









svCsvstate
svCsvstate
svCsvstate

svCsvstate
Crsvysv

wsvksvCLsignal  

)15(  
signal@ معادله اندازه است که لگاریتم اشتغال در  دهنده نشان

تـابعی از متغیرهـاي موجـودي سـرمایه،      عنـوان  بهبخش کشاورزي را 
@state. دهـد  شاخص دستمزد، سطح تولید و نرخ بهره نشـان مـی  

ضـرایب اثرگـذاري    دهنـده  نشانمعادالت وضعیت است و  دهنده نشان
متغیرهاي سرمایه و دستمزد بر لگاریتم نسبت سرمایه به کار است که 

ضرایب ایـن مـدل را نیـز     .کنند یند مارکف مرتبه اول تبعیت میآاز فر
با توجه به ضریب متغیـر   توان با الگوریتم کالمن فیلتر تخمین زد ومی

ضـریب اثرگـذاري سـرمایه بـر      )1sv(یعنـی  ) 15( رابطـه سرمایه در 
  .هاي مختلف برآورد نمودبراي سالاشتغال را 

) 15(و ) 13(رویکـرد تخمـین معـادالت    ذکـر اسـت کـه    الزم به 
هاي فضا حالت  مدل. است TVP(1( تخمین پارامترها با ضرایب متغیر

 رقابلیغهاي داراي متغیر  و روش بازگشتی کالمن فیلتر در برآورد مدل
بـراي بـرآورد و ایجـاد     هـا  مـدل این . مشاهده کاربردهاي زیادي دارند

مشاهده و برآورد پارامترهاي متغیر در طـول زمـان    رقابلیغمتغیرهاي 
 رویکرد بـه منـابع  براي مطالعه بیشتر در خصوص این ( روند یمبه کار 

  ).رجوع شود) 20( و) 15(
با داشتن مقادیر مربوط به بازدهی نسبت به مقیاس، نرخ جانشینی 

توان در مرحلـه سـوم    گذاري بر اشتغال، می و ضریب اثرگذاري سرمایه
تأثیر بازدهی نسبت به مقیاس و نرخ جانشینی را بر میـزان اثرگـذاري   

  . مورد آزمون قرارداد) 15(بطه گذاري بر اشتغال با برآورد را سرمایه
)16(             tttt uRtSEoSEoCoL  210   

گـذاري بـر    میـزان اثرگـذاري سـرمایه    EoCoLدر رابطه فـوق، 
) EoS(اشتغال است که تابعی از دو متغیر نرخ جانشینی عوامل تولیـد  

  . است) RtS( و بازدهی نسبت به مقیاس
الـت و  ح-با اسـتفاده رویکـرد فضـا   ) 13(و ) 12(ضرایب معادالت 

حـداقل مربعـات   با استفاده از روش ) 15( فیلتر کالمن و ضرایب معادله
هـاي   مـدل  وRLS(1( حداقل مربعات استوار ، رویکرد2)OLS( معمولی

                                                             
1- Time Varying Parameter  
2- Ordinary Least Squares 
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نـرم افـزار    9از نسـخه  . انـد بـرآورد گشـته  GLM(2( افتهی میتعمخطی 
EVIEWS هاي مربوط  داده. براي تخمین معادالت استفاده شده است

، ارزش تولیـد  )k( سرمایه در بخش کشـاورزي  به متغیرهاي موجودي 
شـاخص  و ) l( ، تعداد شـاغلین بخـش کشـاورزي   )y( بخش کشاورزي

ي هـا  داده. نیاز اسـت ) r( و نرخ بهره) w( در بخش کشاورزي دستمزد
مربوط به موجودي سرمایه و نرخ بهره از بانک اطالعات سري زمـانی  
اقتصادي بانک مرکـزي جمهـوري اسـالمی ایـران طـی دوره زمـانی       

ي سـري  ها دادهگردآوري شده است و با توجه به اینکه  1391تا 1353
 صـرفاً زمانی مربوط به موجودي سرمایه در بانـک اطالعـاتی مـذکور    

است، الجرم دوره زمانی این مطالعه نیز بـه   1391تا  1353براي دوره 
طـی   هـا  ستاندهي مربوط به ارزش ها داده. این دوره محدود شده است
ي ملی ایـران کـه توسـط بانـک     ها حسابدوره مذکور از سري زمانی 

ي مربـوط بـه تعـداد    ها داده. مرکزي منتشر شده است، اخذ شده است
سـازمان مـدیریت و    شاغلین از منابع اطالعـاتی مرکـز آمـار ایـران و    

به دلیل عدم وجود منابع آماري . ي کشور استخراج شده استزیر برنامه
کارگران  از دستمزدهاي اقتصادي  دستمزدهاي واقعی مربوط به بخش

البته در مطالعـات  ( ساختمانی براي بخش کشاورزي استفاده شده است
ي از دستمزد کارگران ساختمانی براي بخـش کشـاورز   نیز) 18(و ) 3(

ي ها متیقالزم به ذکر است که تمامی متغیرها به . )استفاده شده است
  .اند شده  گرفتهدر نظر  1383ثابت سال 

  
  نتایج و بحث

در ایـن تحقیـق از نـوع     اسـتفاده  موردي ها داده  اینکه  به توجه  با 
هاي کـاذب،   جلوگیري از بروز رگرسیون منظور بهسري زمانی هستند، 

 تعیمـیم یافتـه   فـولر  ها با اسـتفاده از آمـارة دیکـی   آزمون مانایی متغیر
)ADF(  که نتایج آن در جدولانجام یافته )نشان داده شده است) 1 .  

بـه تفکیـک   ) 1(فولر که در جدول  -آمارة آزمون دیکی بر اساس
متغیرها در دو حالت با روند و بدون روند، براي سـطح و   تک تکبراي 

تفاضل مرتبه اول متغیرها ارائه شده است، فرضیه صفر مبنی بر وجـود  
ولـی   شود ینماز متغیرها در حالت سطح رد  کی چیهریشه واحد براي 

ـ براي تفاضل مرتبه اول ایـن متغیرهـا رد    بنـابراین تمـامی   . شـود  یم
. هـا ماناسـت   ستند ولی تفاضل مرتبـه اول آن متغیرها در سطح نامانا ه

این  چراکهالزم نیست که متغیرها مانا باشند  TVPدر رویکرد  هرچند
ـ توزطور متناوب برآورد نموده و  رویکرد پارامترهاي مدل را به ي هـا  عی

ـ ا ازکند و  را فراهم می ها انسیوارشرطی براي میانگین و  بـراي   رو نی
، اما براي اطمینـان بیشـتر و   )31( استي نامانا مناسب ها يسرتحلیل 

با توجه به اینکه متغیرها انباشته از مرتبه یک هستند، هـم انباشـتگی   
                                                                                 

1- Robust Least Squares 
2- Generalized Linear Models 

با استفاده از روش یوهانسون و ) 6(و ) 12(متغیرهاي ملحوظ در روابط 
 traceو آزمون اثر  max با توجه به دو معیار حداکثر مقادیر ویژه

 مورد بررسی قرار گرفته و بر اساس نتیجه آزمون که در جدول شـماره 
 بردار همجمعـی بـراي رابطـه   منعکس شده است وجود حداقل دو ) 2(
در حالت بدون لحاظ عرض از مبدا و روند و یک بردار همجمعـی  ) 12(

  .قرار گرفتبا لحاظ عرض از مبدا و روند مورد تأیید ) 6( براي رابطه
  

  آزمون مانایی متغیرها - 1جدول 
Table 1- Examining the stationary of variables 

 متغیر
Variable 

  مبدأاز  با عرض
Intercept  

از  با عرض
  و روند مبدأ

Intercept & 
Trend  

  نتیجه آزمون
Test Result 

Log(Y/L)  -2.279 -1.973  نامانا)non stationary(  
Log(K/L)  -0.409 -1.295  نامانا)non stationary(  

Log(K/L)^2 -1.556 -2.532 نامانا)non stationary( 
Log(Y) -0.809 -2.340 نامانا)non stationary(  
Log(K)  1.518  -0.579 نامانا)non stationary(  
Log(L) -1.003 -1.667 نامانا)non stationary(  
Log(w) -1.172 -1.696  نامانا)non stationary(  
Log(r) -0.799  -1.768 نامانا)non stationary(  

Log(Y/L)  *-5.859  *-6.049  مانا)stationary(  
Log(K/L)   *-4.358  *-4.348  مانا)stationary(  
Log(K/L)^2  *-4.405  *-4.315  مانا)stationary(  
Log(Y)  *-5.399   *-5.287  مانا)stationary(  
Log(K)   **-3.195  **-3.758  مانا)stationary(  
Log(L)  *-5.009  *-4.946  مانا)stationary(  
Log(w)  *-5.520   *-5.581  مانا)stationary(  
Log(r)  *-5.201   *-5.139  مانا)stationary(  

  درصد 5 و1در سطح  دار یمعن به ترتیب :**و *
* and**: respectively significant at  1 and 5 percent 

  Source: Research findings تحقیق هايیافته: مأخذ
  

ـ     دون حال با اطمینان از وجود رابطه همجمعـی بـین متغیرهـا و ب
، بـراي آزمـون چگـونگی اثرگـذاري     نگرانی از بروز رگرسـیون کـاذب  

ـ یآفر نقـش بازدهی نسبت به مقیاس و کشش جانشینی بـر میـزان    ی ن
در  شـده   مطـرح توان سـه مرحلـه    گذاري در ایجاد اشتغال، می سرمایه

برآورد سـري   منظور بهدر مرحله اول . بخش روش تحقیق را طی نمود
 زمانی مربوط به بازدهی نسبت به مقیاس و کشـش جانشـینی، رابطـه   

در قالب رویکرد فضا حالت و با استفاده از الگوریتم فیلتر کـالمن  ) 13(
  .ستارائه شده ا) 3(برآورد گشته و نتیجه آن در جدول 
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  آزمون همجمعی با روش یوهانسون - 2جدول 

Table 2- Cointegration test using Johnson method 

  معادله
Equation  

  ي آزمونها آماره
Test statistics  

  و روند مبدأحاالت مختلف اعمال قید در مورد عرض از 
Different Situations of Imposing Restriction in terms of Intercept and Trend 

بدون عرض از 
  مبدا و روند 

No Intercept  
No Trend 

با عرض از 
مبدا و بدون 

 روند 
Intercept  
No Trend 

با عرض از 
مبدا و بدون 

 روند
Intercept   
No Trend 

با عرض از مبدا 
 )خطی( و روند

Intercept  
Trend 

( Linear) 

عرض از مبدا و با 
 )غیرخطی( روند

Intercept  
Trend 

(Non Linear) 

  )12(معادله
Equation(12) 

trace  3 5 5 4 3 

max 2 3 3 4 3 

  )6(معادله 
Equation(6)  

trace  3 2 2 2 1 

max 1 2 2 2 1 
  Source: Research findings تحقیق هايیافته: مأخذ

 
  TVPبرآورد تابع تولید سرانه با رویکرد  - 3جدول 

Table 3- Examining per capita production function using TVP  
 zآماره   انحراف معیار ضرایب  ضرایب 
 Coefficients Std. Error z-Statistic 
    

C(1) 9.794588 2.497357 3.921982* 
C(2) -5.844908 0.310682 -18.81316* 
C(3) 0.009195 0.009649 0.952944 
C(4) 0.015274 0.066326 0.230284 
C(5) -0.002221 0.008121 -0.273458 
 zآماره    وضعیت نهایی 
 Final State Root MSE z-Statistic 
    

Log(Y/L) -1.444505 0.025274 -57.15331* 
Log(K/L) -5.900778 0.234529 -25.16015* 

Log(K/L)^2 -0.883825 0.035687 -24.76623* 
    

Log likelihood 24.68930      Akaike info criterion      -1.009708   
Parameters 5      Schwarz criterion            -0.796431

Diffuse priors 3      Hannan-Quinn criter      -0.933186
 *  significant at 1%      % 1در سطح  دار یمعن* 

  Source: Research findings تحقیق هايیافته: مأخذ
  

 نیـروي کـار  ضرایب نهایی متغیرهاي حالت براي در جدول فوق، 
)sv1(سرمایه سرانه ، )sv2 (  و توان دوم سـرمایه سـرانه )sv3 (  نشـان

 ازها،  و احتمال متناظر با آن Zي ها آمارهداده شده است که با توجه به 
به عنـوان  ) sv1(مقدار ضریب متغیر نیروي کار . دارند یمعنآماري  نظر

 بـه دسـت آمـده اسـت کـه      -4445/1معیار بازدهی نسبت به مقیاس 
در بخـش   دکنندگانیتولدهد که داراي عالمت منفی است و نشان می

ایـن امـر از   . انـد  مواجـه کشاورزي با بازدهی کاهنده نسبت به مقیاس 
ي کـه  ا گونه بهضعف تکنولوژي تولید در بخش کشاورزي حکایت دارد 

ي عوامل تولید در این بخـش شـاهد افـزایش بـه     ریکارگ بهبا افزایش 
الزم به ذکر است که مقدار . تولید در این بخش هستیم تر نییپانسبت 

ایب بر اساس رهیافت کـالمن فیلتـر بـراي کـل دوره زمـانی      این ضر
 شده است که نتیجه حاصله در قالب جـدول  برآوردنیز  1391تا  1353

  . منعکس شده است) 1( و شکل) 4(
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  روند تغییرات بازدهی نسبت به مقیاس در بخش کشاورزي - 4جدول 
Table 4- Variation of return to scale in agriculture sector 

بازدهی به 
 مقیاس
RtS  

  سال
Year  

 بازدهی به مقیاس
RtS  

  سال
Year  

 بازدهی به مقیاس
RtS  

  سال
Year  

بازدهی به 
 مقیاس
RtS  

  سال
Year  

بازدهی به 
 مقیاس
RtS  

  سال
Year  

بازدهی به 
 مقیاس
RtS  

  سال
Year 

-1.52497595 1388 -1.57795731 1381 -1.41491173 1374 -1.77937806 1367 -2.74288222 1360 -0.36490547 1353 
-1.50352191 1389 -1.55779286 1382 -1.46382362 1375 -1.71807609 1368 -2.6219611 1361 -0.8750253 1354 
-1.47951551 1390 -1.54720168 1383 -1.49641886 1376 -1.70044626 1369 -2.46166109 1362 0.741419474 1355 
-1.47124723 1391 -1.51630604 1384 -1.44155564 1377 -1.66484635 1370 -2.41193306 1363 -2.80957705 1356 

  -1.49048044 1385 -1.49339825 1378 -1.4324695 1371 -2.40113277 1364 -3.29966586 1357 
  -1.47351668 1386 -1.54508661 1379 -1.3534647 1372 -2.10803323 1365 -3.10684605 1358 
  -1.51822804 1387 -1.59333112 1380 -1.38009629 1373 -2.00077532 1366 -2.84745436 1359 

   Source: Research findings تحقیق هايیافته: مأخذ
ي هـا  دورهدر  RS)( بررسی شاخص بـازدهی نسـبت بـه مقیـاس    

شاهد یک  1357تا  1355ي ها سالمختلف حاکی از آن است که طی 
کاهش چشمگیر در شاخص بازدهی نسـبت بـه مقیـاس هسـتیم کـه      

بـروز انقـالب و متوقـف شـدن بسـیاري از فعالیـت        واسطه به تواند یم

شـاخص   1372تـا سـال    1357از سـال  . تولیدي در آن مقطـع باشـد  
. وند مالیمی شروع به افزایش کرده استبازدهی نسبت به مقیاس با ر

تغییر چندانی در شاخص مذکور رخ نـداده   1390تا سال  1372از سال 
  .  است

  

  
  روند تغییرات بازدهی نسبت به مقیاس در بخش کشاورزي - 1شکل 

Figure 1- Trend of theVariation of return to scale in agriculture sector  
 Source: Research findingsتحقیق  هايیافته: مأخذ

 
 شـده   زدههمچنین با توجه به در دسـت داشـتن مقـادیر تخمـین     

1sv  2وsv    بـا رویکـرد فضـا   ) 13(که از طریق تخمـین رابطـه- 
نهایـت کشـش    و در  حالت به دست آمـده اسـت، مقـدار پـارامتر    

/1]سـرمایه   -جانشینی کار (1 )]       از طریـق حـل معـادالت
 مورد محاسبه قرار گرفته و مقـدار آن برابـر  ) 14( مطرح شده در رابطه

ست آمده است که حاکی از پایین بـودن کشـش جانشـینی    به د 07/0
حالت، این امکـان   -با رویکرد فضا) 13(همچنین تخمین رابطه . است

ي هـا  سـال را به وجود آورده است که اندازه کشـش جانشـینی بـراي    
) 5( نتیجه این محاسـبات در جـدول  . مختلف مورد محاسبه قرار گیرد

  .منعکس شده است
  

  روند تغییرات کشش جانشینی عوامل تولید در بخش کشاورزي - 5جدول 
Table 5- Trend of the Variation of substitution elasticity in agriculture sector 

 کشش جانشینی
EoS  

  سال
Year  

 کشش جانشینی
EoS  

  سال
Year  

 کشش جانشینی
EoS  

  سال
Year  

 جانشینی کشش
EoS  

  سال
Year  

 کشش جانشینی
EoS  

  سال
Year  

 کشش جانشینی
EoS  

  سال
Year 

0.079019 1388 0.08611 1381 0.084195 1374 0.101971 1367 0.112921 1360 0.858654 1353 
0.077395 1389 0.084614 1382 0.085917 1375 0.100252 1368 0.112002 1361 0.489886 1354 
0.075605 1390 0.08348 1383 0.086602 1376 0.099137 1369 0.110676 1362 0.131179 1355 
0.074508 1391 0.081468 1384 0.083108 1377 0.097469 1370 0.109895 1363 0.114385 1356 

  0.079553 1385 0.084821 1378 0.087988 1371 0.109291 1364 0.11549 1357 
  0.077994 1386 0.086277 1379 0.082207 1372 0.106998 1365 0.114716 1358 
  0.079411 1387 0.087377 1380 0.083013 1373 0.105478 1366 0.11364 1359 

  (Source: Research findings)  تحقیق هايیافته: مأخذ
  

جانشینی عوامل تولیـد در بخـش کشـاورزي طـی دوره زمـانی مـورد       تـري از چگـونگی تغییـرات کشـش     به منظور ارائه تصویر روشـن 
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لیـد در بخـش   مطالعه، نمودار روند تغییرات کشش جانشینی عوامل تو
) 2( شـکل  در تنظیم گشـته و ) 5( هاي جدولکشاورزي بر اساس داده

  .نشان داده شده است

  

  
  جانشینی عوامل تولید در بخش کشاورزيروند تغییرات کشش  - 2شکل 

Figure 2- Trend of theVariation of substitution elasticity in agriculture sector  
 Source: Research findingsتحقیق  هايیافته :مأخذ

 
تـا   1353ي هـا  سـال ي اسـتثنا  بـه شـود   مالحظه می همچنان که

ها در حد پایینی بوده و البتـه طـی دوره    جانشینی نهاده ، کشش1355
در سـال   11/0مورد مطالعه کاهش نامحسوسی را تجربـه نمـوده و از   

  . کاهش یافته است 1391در سال  07/0به  1356

برآورد سـري زمـانی مربـوط بـه ضـریب       منظور بهدر مرحله دوم 
رویکـرد فضـا    در قالب) 15( گذاري بر اشتغال، رابطه اثرگذاري سرمایه

حالت و با استفاده از الگوریتم فیلتر کالمن برآورد گشته و نتیجه آن در 
  .ارائه شده است) 6(جدول 

  
  TVPبرآورد تابع تقاضاي نیروي کار با رویکرد  - 6جدول 

Table 6- Examining labor demand function using TVP  
 zآماره   معیار ضرایبانحراف   ضرایب 
 Coefficient Std. Error z-Statistic 
    

C(1) 8.014766 5.369845 1.492551 
C(2) -5.077909 0.260776 -19.47229* 
C(3) 0.001500 0.001927 0.778381 
C(4) -0.000524 0.002500 -0.209830 
C(5) -0.053931 0.480939 -0.112137 
C(6) 0.424825 0.199309 2.131487** 
 zآماره    وضعیت نهایی 
 Final State Root MSE z-Statistic 
    

Log(K) 0.361282 0.001037 348.4091* 
Log(w) -0.281119 0.005522 -50.90746* 
Log(Y) 0.305851 0.001037 294.9534* 
Log(r) 0.144231 0.005522 26.11857* 
    

Log likelihood 6.808610      Akaike info criterion      -0.041467
Parameters 6      Schwarz criterion            0.214465

Diffuse priors 4      Hannan-Quinn criter       0.050359
  درصد 10و  5، 1در سطح  دار یمعن به ترتیب :**و  *

* and**: respectively significant at 1 and 5 percent 
  Source: Research findings تحقیق هايیافته: مأخذ

  
در جدول فوق، ضرایب نهایی متغیرهـاي حالـت بـراي موجـودي     

نشـان  ) sv4( و نـرخ بهـره  ) sv3( ، تولید)sv2(، دستمزد )sv1(سرمایه 
 ازها،  و احتمال متناظر با آن Zي ها آمارهداده شده است که با توجه به 

ها مطابق به انتظـارت تئوریـک    بوده و عالمت آن دار یمعنآماري  نظر

داراي عالمـت  ) sv1(با توجه به اینکه ضـریب متغیـر سـرمایه    . است
گـذاري در بخـش    شود کـه افـزایش سـرمایه    مثبت است، استنباط می

 .ا فراهم نمایدي اشتغال بیشتر نیروي کار رها نهیزم تواند یمکشاورزي 
یـد تـأثیر منفـی    ؤهمچنین منفی بـودن ضـریب شـاخص دسـتمزد م    
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عـالوه بـر   . دستمزدها بر تقاضاي نیروي کار در بخش کشاورزي است
این، مثبت بودن عالمت ضرایب متغیرهاي تولید و نـرخ بهـره نشـان    

دهد که افزایش در سطح تولید محصوالت کشـاورزي و همچنـین   می
گذاري، مطابق با انتظارات تئوریـک تـأثیر   رمایهافزایش در نرخ بهره س

  . مثبت بر تقاضاي نیروي کار در این بخش دارد

گذاري بر  حال به منظور در دست داشتن ضریب اثرگذاري سرمایه
، مقـدار ایـن   مطالعـه  مـورد ي مختلف دوره زمانی ها سالاشتغال براي 

تـا   1353ضرایب بر اساس رهیافت کالمن فیلتر براي کل دوره زمانی 
 و شـکل ) 7( برآورد شده است که نتیجه حاصله در قالب جدول 1391

  .منعکس شده است) 3(
  

  گذاري بر اشتغال ضریب اثرگذاري سرمایهروند تغییرات  - 7جدول 
Table 7- Trend of theVariation of the effects of invectment on employment  

سرمایه بر اثر 
  اشتغال

EoCoL  

  سال
Year  

  اثر سرمایه بر
  اشتغال 

EoCoL  

  سال
Year  

  اثر سرمایه بر
  اشتغال 

EoCoL  

  سال
Year  

  اثر سرمایه بر
  اشتغال 

EoCoL  

  سال
Year  

  اثر سرمایه بر
  اشتغال 

EoCoL  

  سال
Year  

اثر سرمایه بر 
  اشتغال

EoCoL  

  سال
Year 

0.35453 1388 0.344452 1381 0.335673 1374 0.324553 1367 0.314437 1360 0.313183 1353 
0.356275 1389 0.346028 1382 0.337036 1375 0.325902 1368 0.315933 1361 0.310221 1354 
0.358104 1390 0.34746 1383 0.33819 1376 0.327349 1369 0.317496 1362 0.303995 1355 
0.359781 1391 0.348775 1384 0.339344 1377 0.328919 1370 0.319014 1363 0.307637 1356 

  0.350218 1385 0.340433 1378 0.330621 1371 0.320524 1364 0.309531 1357 
  0.351615 1386 0.341719 1379 0.332513 1372 0.321886 1365 0.311335 1358 
  0.353022 1387 0.343036 1380 0.334195 1373 0.323253 1366 0.312943 1359 

   Source: Research findingsتحقیق هايیافته: مأخذ

  
تا  1354نشان داده شده است، از سال ) 3( گونه که در شکل همان

گذاري بر اشتغال در حال افزایش  ضریب اثرگذاري سرمایه 1391سال 
در بخـش   شـده   ارائـه ي نظـري  ها لیتحلبا در نظر داشتن . بوده است

ـ مؤطور تلویحی  ، این امر بهها روشمواد و  ایـن امـر اسـت کـه یـا       دی
کشش جانشینی کار و سرمایه طی دوره مورد بررسی در حال کـاهش  
بوده است، یا بازدهی نسبت به مقیاس در حال بهبود بوده اسـت و یـا   

برآوردهـاي  . اینکه ترکیبی از این دو حالـت بـه وقـوع پیوسـته اسـت     
) 1(هاي و شکل) 5(و  ) 4(ت گرفته که نتایج آن در قالب جداول صور

ایـن دو   دهد کـه ترکیبـی از  ارائه شده است، به وضوح نشان می) 2(و 
یعنی هم کشش جانشینی کار و سـرمایه  . حالت به وقوع پیوسته است

طی دوره مورد بررسی در حال کاهش بوده است و هم بازدهی نسـبت  
  .بوده است به مقیاس در حال بهبود

  

 
  گذاري بر اشتغال ضریب اثرگذاري سرمایهروند تغییرات  - 3شکل 

Figure 3- Trend of the Variation of the effects of investment on employment  
  Source: Research findingsتحقیق هايیافته: مأخذ

  
حال با داشتن مقادیر مربوط به بازدهی نسبت به مقیاس، کشـش  

گذاري بر اشتغال، در  جانشینی عوامل تولید و ضریب اثرگذاري سرمایه
بررسی تأثیر بـازدهی نسـبت بـه مقیـاس و نـرخ       منظور بهمرحله سوم 

برآورد ) 15( بطهگذاري، ضرایب را جانشینی بر میزان اثرگذاري سرمایه
الزم به ذکر است کـه  . ارائه شده است) 8( گشته و نتایج آن در جدول

در ) 1355تـا   1353ي هـا  سالهاي  داده(هاي پرت  به دلیل وجود داده
مشاهدات مربوط به متغیرها و همچنین ماهیـت تصـادفی متغیرهـاي    

، از OLS(1( مورد استفاده، عالوه بـر روش حـداقل مربعـات معمـولی    
 افتـه ی میتعمـ هاي خطی  مدل وRLS(2( حداقل مربعات استوار رویکرد

)GLM(3   نیز به منظور برآورد مدل استفاده شده است تا قابلیت اتکـاء
اسـتفاده از روش حـداقل   . و اطمینان ضرایب برآورد شده افزایش یابد

                                                             
1- Ordinary Least Squares 
2- Robust Least Squares 
3- Generalized Linear Models 
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تـا   1353ي هـا  سـال هـاي   داده(هاي پـرت   مربعات استوار، وجود داده
ــاهد) 1355 ــاي   در مش ــه از نموداره ــت ک ــه متغیرهاس ــوط ب ات مرب
 همچنـان کـه  ایـن امـر   . قابل استنباط است) 3(و ) 2(، )1(ي ها شکل

، دهنـد  یمنشان ) 4( در شکل شده  منعکسي تأثیر ها آمارهنمودارهاي 
ثبات ساختاري را در حالت تخمـین مـدل از طریـق حـداقل مربعـات      

  .معمولی تحت تأثیر قرار داده است
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Influence Statistics

  ي تأثیر ها آماره - 4شکل 
Figure 4- Influence Statistics  

  
ــاره  ــار آمــ ــر چهــ و  StudentR ،DFFITS ،COVRATIO هــ

residDropped  ي هـا  سـال که مشاهدات مربوط به  دهد یمنشان
و روش حداقل مربعـات   قرار داردخارج از دامنه نرمال  1355و  1353

در . معمولی نسبت به وجود چنین مشاهدات پرتی بسیار حساس اسـت 

عوض روش حداقل مربعات استوار حساسیت کمتري نسبت به چنـین  
 استفاده موردمتغیرهاي  که آنجا ازهمچنین ). 30( هاي پرتی دارد داده

حاصل برآورد ضرایب معـادالت مرحلـه اول و دوم   در این مرحله خود 
در چارچوب مدل فضا و حالت هستند، ماهیت تصادفی داشته در ایـن  

ـ  افتـه ی  میتعمـ هـاي خطـی    صورت اسـتفاده از مـدل   نتـایج   توانـد  یم
  ).25( ي را به همراه داشته باشدتر مناسب

هـاي  شده بـا روش هاي برآورد مدل مربوط به 2Rبراساس آماره 
OLS  وRLS  درصد از تغییـرات ضـریب    59و  31به ترتیب در حدود

گذاري بر اشتغال در بخـش کشـاورزي از طریـق دو     اثرگذاري سرمایه
. عامل کشش جانشینی و بازدهی نسبت به مقیاس قابل توضیح اسـت 

F ،StatisticsRn يها مارهآ در سـطح یـک    StatisticsLRو  2
ي کلی ضـرایب رگرسـیون   دار یمعن دهنده نشانبوده و  دار یمعندرصد 

گونـه کـه    همان. است GLM و OLS،RLSي ها روشبا برآورد شده 
شود ضرایب برآورد شده براي متغیرهاي کشش جانشینی  مالحظه می

و بازدهی نسبت به مقیاس در هـر سـه روش تخمـین داراي عالمـت     
و احتمـال   zو  t يها آمارهمطابق با انتظارات تئوریک بوده و بر اساس 

  . دارند یمعنآماري  نظر ازها  متناظر با آن
نتیجه حاصل از برآورد مدل بر اساس روش حداقل مربعات استوار 

ي یک درصد افزایش در معیار بازدهی ازا دراین امر است که  دیمؤ
گذاري  نسبت به مقیاس در بخش کشاورزي، ضریب اثرگذاري سرمایه

  .یابد درصد بهبود می 02/0بر اشتغال به میزان 

  
  )EoCoL( متغیر وابسته -15برآورد رابطه  - 8 جدول

Table 8- Estimation of the relation 15- dependent variable ( EoCoL ) 
  متغیر

Variable 
  OLS روش                     

 OLS              Method

  RLS         روش                         
RLS              Method

  GLMروش  
GLM Method 

  ضرایب  
Coefficients 

  tآماره 
t- statistic 

  ضرایب  
Coefficients  

  zآماره 
z- statistic      ضرایب  

Coefficients  
  zآماره 

z- statistic  
  

C 0.3565 51.3886*  0.3792 80.9548*    0.3565 51.3886*  
EoS -0.0605 -3.5281*  -0.0774 -6.6841*    -0.0605 -3.5281*  
RtS  0.0097 3.0333*  0.0206 9.4630*    0.0097 3.0333*  

2R  0.3135   0.5973           
F   *8.2220                  

StatisticsRn 2         * 104.1978            
StatisticsLR                  *16.4441    
StatisticsDiv.         0.00333        0.0067    

 significant at 1%         %1در سطح  دار یمعن* 
  Source: Research findings تحقیق هايیافته: مأخذ

  
در صورتی که نتیجه به دست آمده از این مدل را با نتایج حاصـله  

تـوان  به طور توأمان در نظر بگیریم مـی ) 15(و ) 13(از تخمین روابط 
در کـه نتیجـه آن   ) 13(بـرآورد رابطـه   . تري را ارائه نمودقتحلیل دقی

دهد که ضریب متغیر نیروي کـار   ارائه شده است، نشان می) 3(جدول 

برآورد شده  -4445/1به عنوان معیار بازدهی نسبت به مقیاس، معادل 
که حاکی از کاهنده بودن بازدهی نسبت بـه مقیـاس در بخـش     است

کـه نتیجـه آن در   ) 15(رابطـه   از طرف دیگر، بـرآورد . کشاورزي است
دهد که ضریب اثرگـذاري عامـل    ه است، نشان میارائه شد) 6(جدول 
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حـال  . برآورد شده اسـت  3612/0سرمایه بر اشتغال نیروي کار معادل 
توان دریافت که اگر معیـار بـازدهی نسـبت بـه     با تلفیق این نتایج می

برسـد،   -43/1بـه   -4445/1مقیاس یک درصد بهبود یابد و از مقدار 
 02/0اشـتغال بـه انـدازه     در آن صورت ضریب اثرگذاري سـرمایه بـر  

بـه   3612/0اي که مقدار این ضریب از یابد به گونهدرصد افزایش می
داللت ضمنی این نتیجه گیري چیسـت؟ پاسـخ بـه    . رسدمی 3684/0

این سوال نیازمند لحاظ نمودن آمارهـاي واقعـی موجـودي سـرمایه و     
منتشـره بانـک    با در نظر داشـتن آمـار  . اشتغال بخش کشاورزي است

انجـام یافتـه اسـت،     1391تـا   1353رکزي کـه بـراي دوره زمـانی    م
 1225105معـادل   1391موجودي سرمایه بخش کشـاورزي در سـال   

در همین سال اشتغال بخش کشاورزي . میلیارد ریال برآورد شده است
درصـد از کـل    4/19بر اساس آمارهاي مرکز آمار ایران بـا دارا بـودن   

بـا مبنـا قـرار    . فر برآورد شده استن 4003353اشتغال کشور در حدود 
تـوان  البته مـی ( 1391 دادن میزان موجودي سرمایه و اشتغال در سال

تـوان تصـویر   در بخش کشاورزي می) هر سال دیگري را مبنا قرار داد
در صورتی کـه معیـار بـازدهی    . تري از تحلیل فوق را ارائه دادملموس

، با )-4445/1( شود نسبت به مقیاس در وضعیت موجود در نظر گرفته
توجه به اینکه در این حالـت ضـریب اثرگـذاري سـرمایه بـر اشـتغال       

 است، یک درصد افزایش در موجودي سرمایه به مأخد سـال  3612/0
درصد افـزایش   3612/0منجر به ) میلیارد ریال 12251معادل ( 1391
کـه  اما در صـورتی . خواهد شد) نفر 144601معادل (یزان اشتغال در م
ر بازدهی نسبت به مقیاس یـک درصـد بهبـود یابـد و بـه مقـدار       معیا
برسد، در آن صورت ضریب اثرگذاري سـرمایه بـه اشـتغال از     -43/1

یابد و در نتیجه یک درصـد افـزایش   افزایش می 3684/0به  3612/0
 3684/0منجـر بـه   ) میلیارد ریال 12251معادل ( در موجودي سرمایه

خواهـد  ) نفـر  147483یعنی معـادل  ( درصد افزایش در میزان اشتغال
به عبارت دیگر مابه التفاوت میزان اشتغال ایجاد شده در دو حالت . شد

نفر است، تأثیري است که بهبود بـازدهی نسـبت بـه     2882که معادل 
. گـذارد زایی عامل سرمایه بر جـاي مـی  مقیاس بر تقویت توان اشتغال

اقل مربعات معمـولی  این نتیجه در مدل برآورد شده از طریق روش حد
اي که  گونه گیرد به نیز مورد تأیید قرار می افتهی میتعمي خطی ها مدلو 

در قبال یک واحد تغییر در معیار بازدهی نسـبت بـه مقیـاس، ضـریب     
 009/0 اندازه بهگذاري بر اشتغال در بخش کشاورزي  اثرگذاري سرمایه
س این دو مدل تفاوت نتایج به دست آمده بر اسا. شود واحد تقویت می

نسبت به روش حداقل مربعات استوار، تنها در اندازه تأثیري است کـه  
تقویت بازدهی نسبت به مقیاس بر ضریب اثرگذاري سرمایه بر اشتغال 

چرا که با توجه به کوچکتر بودن ضـریب اثرگـذاري سـرمایه بـر     . دارد
آنچه  اشتغال در این حالت، میزان تأثیر سرمایه بر اشتغال نیز نسبت به

. که در نتایج مدل حداقل مربعات استوار مشاهده شد، کمتر خواهد بود
گـذاري بـر    بنابراین یکی از شرایط الزم براي تقویت اثرگذاري سرمایه

اشتغال در بخش کشاورزي، بهبود و تقویت بازدهی نسبت به مقیـاس  

یی اسـت کـه از   ها بخشگذاري به زیر  در این بخش یا هدایت سرمایه
  . دهی نسبت به مقیاس باالتري برخوردارندنرخ باز

معیار بازدهی نسبت به مقیاس، کشش جانشینی تأثیر  برخالفاما 
معکوس بر ضریب اثرگذاري سرمایه بر اشـتغال در بخـش کشـاورزي    

مبتنی بر ضرایب برآورد شده مدل با روش حداقل مربعات استوار، . دارد
مبـین جانشـینی   ازاي یک درصد افزایش در کشش جانشینی کـه   در

ــذاري     ــت، ضــریب اثرگ ــار اس ــروي ک ــاي نی ــه ج ــرمایه ب ــتر س بیش
در . یابد واحد کاهش می 077/0 اندازه بهگذاري بر ایجاد اشتغال  سرمایه

انجـام یافتـه در پـاراگراف قبـل،     اینجا نیز با تحلیلـی مشـابه تحلیـل    
تري از نحـوه اثرگـذاري کشـش جانشـینی بـر      توان توضیح شفاف می

با مبنا قرار دادن میزان . ري سرمایه بر اشتغال ارائه نمودضریب اثرگذا
در بخـش کشـاورزي، در    1391 موجودي سرمایه و اشـتغال در سـال  

صورتی که معیار کشش جانشینی در وضعیت موجـود در نظـر گرفتـه    
، با توجه به اینکه در این حالت ضریب اثرگذاري سـرمایه  )07/0( شود

افزایش در موجودي سـرمایه بـه    است، یک درصد 3612/0بر اشتغال 
 3612/0منجـر بـه   ) میلیـارد ریـال   12251معـادل  ( 1391 مأخد سال

امـا  . خواهد شـد ) نفر 144601معادل (درصد افزایش در میزان اشتغال 
که کشش جانشینی یک درصـد کـاهش یابـد و بـه مقـدار      در صورتی

برسد، در آن صورت ضریب اثرگذاري سرمایه بـه اشـتغال از    0693/0
یابد و در نتیجه یک درصـد افـزایش    افزایش می 3690/0به  3612/0

 3690/0منجـر بـه   ) میلیارد ریال 12251معادل ( در موجودي سرمایه
خواهـد  ) نفـر  147723یعنی معـادل  ( درصد افزایش در میزان اشتغال

به عبارت دیگر مابه التفاوت میزان اشتغال ایجاد شده در دو حالت . شد
ر است، تأثیري است که کاهش کشـش جانشـینی   نف 3122که معادل 

نتـایج   .گـذارد زایی عامل سرمایه بـر جـاي مـی   بر تقویت توان اشتغال
و روش حـداقل   افتـه ی میتعمـ ي خطـی  ها مدلتخمین مدل با رویکرد 

لـذا یکـی دیگـر از    . کنـد  مربعات معمولی نیز چنین امري را تأیید مـی 
گذاري در ایجاد اشتغال در بخـش   ي تقویت اثرات سرمایهها شرط شیپ

یی است که از کشش ها بخشگذاري به زیر  کشاورزي، هدایت سرمایه
  .  ي برخوردار باشندتر نییپاجانشینی 

  
  ها شنهادیپي و ریگ جهینت

ی دو عامل کشش نیآفر نقشبررسی چگونگی  هدف بااین تحقیق 
بـه مقیـاس در تقویـت میـزان      ها و نرخ بازدهی نسبت جانشینی نهاده

گذاري بر ایجاد اشتغال در بخش کشاورزي انجام پذیرفته  تأثیر سرمایه
بدین منظور ابتدا سعی شده است تا چگونگی رفتار عامل نیروي . است

کار در قبال تغییرات عامل سرمایه در قالـب یـک چـارچوب تئوریـک     
دقیـق   تبیین شود و همچنین جهت پی بـردن بـه تعـامالت و روابـط    

و رفتار متقابل سـرمایه و   طرف  کی ازشده  ي یادها مؤلفهموجود بین 
نیروي کار از طرف دیگر این موضوع در قالب یک مدل تجربی مـورد  
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ـ در گام بعد در چارچوب مدل تجربـی  . بررسی قرار گیرد ، شـده  یمعرف
معیار بازدهی نسبت به مقیاس، کشش جانشینی عوامل تولید و ضریب 

گذاري بر اشتغال با استفاده از رویکرد کـالمن فیلتـر    مایهاثرگذاري سر
ي مختلف براي بخش کشاورزي تخمین زده شده و تـأثیر  ها سالطی 

کشش جانشینی عوامل تولید و بازدهی نسبت بـه مقیـاس بـر میـزان     
گذاري در ایجاد اشتغال بـا اسـتفاده از روش حـداقل     اثرگذاري سرمایه
بـرآورد گشـته و مـورد     افتـه ی میتعمـ ي خطی ها مدلمربعات استوار و 

  .  است قرارگرفتهآزمون 
ـ تحلي حاصـل از برآوردهـا و   ها افتهی ي اقتصادسـنجی بـا   هـا  لی

انتظارات تئوریک در خصوص چگونگی رفتار اشتغال در قبال تغییرات 
ي اثرگـذار در مـورد چگـونگی    تـر  مشـخص طـور   گذاري و بـه  سرمایه

خ بازدهی نسبت به مقیاس بر ها و نر ي کشش جانشینی نهادهها مؤلفه
اي  گونـه  بـه . نحوه تعامل بین نیروي کار و سرمایه سازگار و همسوست

هاي کار و سرمایه کمتر و نرخ  کشش جانشینی بین نهاده اندازه هرکه 
ي رگـذار یتأثتـوان شـاهد    باشد می تر ندهیفزابازدهی نسبت به مقیاس 

کشـش جانشـینی   گذاري بر اشتغال شد و برعکس اگـر   بیشتر سرمایه
هاي کار و سرمایه بیشتر و نرخ بازدهی نسـبت بـه مقیـاس     بین نهاده

گذاري تأثیر کمتري در افزایش اشتغال خواهـد   باشد، سرمایه تر کاهنده
  .داشت

ی را بــراي تــوجه قابــلي گــذار اســتیسایــن نتیجــه یــک پیــام 
و آن اینکه  آورد یمبه تنظیم بازار کار فراهم  مند عالقه گذاران استیس

یکی از  عنوان بهگذاري  گذاري و تخصیص اعتبارات سرمایه اگر سرمایه

ابزارهاي افزایش اشتغال و تنظیم بازار کار در بخـش کشـاورزي نظـر    
گرفته شود، و در عین حال برنامه ریزان درصـدد باشـند تـا کارآمـدي     
ــاد و توســعه اشــتغال در بخــش    ــالی را در ایح ــابع م تســهیالت و من

ي بهبود بخشند، الزم است بازدهی نسبت به مقیـاس در ایـن   کشاورز
بخش را با توجه جدي تر به مقوله بهـره وري عوامـل تولیـد تقویـت     

هـاي کشـاورزي و اسـتفاده از     جلـوگیري از خـرد شـدن زمـین    . نماید
هاي نوین آبیاري در زمره عواملی هستند که می توانند بازدهی سیستم

وري در بخـش کشـاورزي    بـود بهـره  نسبت به مقیاس را از طریـق به 
  . تقویت نمایند

ي کشاورزي بسته به اقتضـائات  ها بخشهر یک از زیر  آنجاکه از
زایی  خود، پتانسیل اشتغال فرد به منحصرتکنولوژیک و شرایط خاص و 

، تخصیص یکسان و بدون معیار اعتبـارات  باشند یممتفاوتی را نیز دارا 
، امتیـاز و پتانسـیل ویـژه برخـی از     ها بخشگذاري به تمام زیر  سرمایه

زیر بخشی از کشش جانشینی عوامل  هراندازه. گیرد ها را نادیده می آن
 ازبرخـوردار باشـد،    تـر  نـده یفزاو نرخ بازدهی به مقیاس  تر نییپاتولید 
گـذاري نسـبت بـه     زایی با تخصیص اعتبارات سرمایه اشتغال نظر نقطه

و قادر خواهـد   خواهد بودبرخوردار از امتیاز و برتري  ها بخشسایر زیر 
گذاري اشـتغال   بود تا در ازاي تخصیص مقدار معینی از مخارج سرمایه

لـذا  . بـه همـراه داشـته باشـد     ها بخشبیشتري را نسبت به دیگر زیر 
ي بـا اولویـت امکـان تقویـت تـوان      هـا  بخـش شناسایی صحیح زیـر  

اد و راه را براي گذاري را افزایش خواهد د زایی اعتبارات سرمایه اشتغال
  .خواهد کردتنظیم بهتر بازار نیروي کار در بخش کشاورزي هموارتر 
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