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بر اساس  كشاورزي استان فارسبخش  درگذاري هيسرما بنديتياولو
  هيبازده سرما

  
  2زاده، زكريا فرج1شاهرخ شجري

  28/1/1398تاريخ پذيرش:      24/9/1397 تاريخ دريافت:
  

  چكيده
اي سرمايهمنابع  يتبانك كشاورزي با محدود از جملهو اعتباري مالي  نهادهاي

 اتيداز تول يدارپا حمايت راستاي در خود مالي توان حفظ ايرو، بر از اين اند و مواجه
بندي را اولويت هافعاليتبازده سرمايه، بر اساس بايد  ،تخصيص بهينه منابع مالي و كشاورزي
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 التمحصو يدتولدر  يهبازده سرما يلبا هدف تحل ة حاضرمطالع ،راستا ين. در همكنند
محصوالت منتخب  يبرا يدتابع تولين منظور، بدانجام گرفت.  مختلف استان فارس يكشاورز

با استفاده  يو انسان يزيكيف يهطور مجزا و مشتمل بر سرماهو دام ب يزراعت، باغبان هاييربخشز
 يمطالعه نشان داد كه در مورد تمام هاييافته. شدبرآورد  1384- 93دوره پنل  هاياز داده
اما از نظر بازده  ؛است يدنقش در تول ينباالتر يدارا يزيكيف يهمنتخب، سرما التمحصو
 يددر تولفيزيكي  يهبازده سرما ،يطور نسب همحصوالت تفاوت وجود دارد. ب يانم ،يهسرما

اين بازدهي براي محصوالت . شد يابيارز يباالتر از محصوالت زراع يو دام يمحصوالت باغ
والت دامي اين دامنه صحدر حالي كه براي م بوده،در نوسان  45/0- 8/0زراعي اغلب در دامنه 

و  يزيكيف يهسرما يكبر تفك افزون. است 7/0و براي اغلب محصوالت باغي باالتر از  5/0- 9/0
در  ة حاضرنوآوري مطالع ،كنترل يرعنوان متغ به مارتن دي يميشاخص اقل ازاستفاده  ي،انسان

 ،ابل استنباط استق يزن ياييجغراف يبنديماز تقس ينوع ،ساسا يناست. بر ا برآورد معادالت
 ،يحيطور تلوهو ب يشترب يبارندگ يمناطق دارا يمي،شاخص اقل يبكه به اعتبار ضر يمعن يندب

منابع  يعدر توز توانيم ، كهندبرخوردار يددر تول يبهتر يتموقع ازاستان  يو غرب يمناطق شمال
از ميان محصوالت  ،هسرمايبر اساس بازده  كه شودپيشنهاد مي .داشت جهتو بدان يدتول ياعتبار

دامي به گوشت قرمز و از ميان محصوالت باغي به مركبات، گردو، هلو، سيب، پسته و زردآلو 
 با اولويت ،طور مشخص هب ،در حالي كه در مورد محصوالت زراعي ،اولويت باالتري داده شود

  .استآالت نيگذاري روي ماشسرمايه
  

 ).استان( فارسبندي، اولويت ،يكشاورزبخش ، سرمايهبازده  ها:واژهكليد

 JEL : ,C01 Q10بندي طبقه
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 مقدمه

اي در اقتصادهاي در حال توسعه مانند ويژه منابع سرمايه هبا توجه به محدوديت منابع و ب
هاي ميان بخشايران، تخصيص مبتني بر اولويت اين منابع از اهميت زيادي برخوردار است. در 

سوي توسعه صنعتي  گيري بهدليل جهت بخش كشاورزي بهاي در اقتصاد، كمبود منابع سرمايه
نسبت  ،كشاورزي بخشدر اي كه گونه به است، شدههاي اخير، بيش از پيش مطرح در دهه
بر پاية نتايج  هاست. اين در حالي است كهگذاري به ارزش افزوده كمتر از ساير بخشسرمايه

 هاستباالتر از ساير بخش در بخش كشاورزي سرمايهبازده  دهدنشان مي ،مطالعات برخي از
)Soltani, 2004; Omrani and Farajzadeh, 2015; Mehrabi Boshrabadi et al., 2011(. 

گذاري به ارزش افزوده در بخش نسبت سرمايهبودن  پايين داليل از محدوديت منابع مالي
گذاري در نجام سرمايهدر خصوص زمينه مساعد و ضرورت ا .)Soltani, 2004( است كشاورزي

 توانكه ناظر بر  بازده باالي بخش كشاورزي د.كرتوان به چند نكته اشاره مي ،بخش كشاورزي
 6/6در حالي كه حدود  افزون بر اين، از اين داليل است. ديگر يكي ،بخش است اين باالي

 25بيش از  اما فعاليت غالب شود،ايجاد مي بخش كشاورزي در ايراندرصد از توليد ناخالص 
؛ )Central Bank of Iran (2017( دگيرمي در همين بخش صورتدرصد از جمعيت روستايي 

درصد توليد ناخالص اقتصاد ايران را در  هفتكمتر از  روستا درصد جمعيت 25 به ديگر سخن،
ي هاي باال نوساناز نظر هم به لحاظ سطح پايين درآمد و هم اين بخش  رو، از اين .اختيار دارند

و الزم  شودپذير محسوب ميبخشي آسيب ،هوايي استو هاي آب توليد كه ناشي از نوسان
 هاي نوسان. پيامدهاي نامطلوب پذيري كاهش يابداين زمينه آسيب ،گذارياست با انجام سرمايه

گذاري توجه به بخش كشاورزي و انجام سرمايه كه باعث شده است 1تغيير اقليمهوايي و و آب
بندي . ايران در پهنهبيش از پيش ضرورت و اهميت پيدا كندمقابله با اين پيامدها  راستايدر 
درصد مناطق كشور  35شود. تقريباً خشك محسوب مي ليمي دنيا جزو مناطق خشك و نيمهاق

                                                                                                                         
وضـوح،   اشـاره كـرد كـه بـه     FAO) 2018شده توسط فائو ( اوريتوان به اطالعات جمعدر اين خصوص، مي -1

   دهد.دهه اخير نشان مي افزايش دما را براي ايران در چند
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؛ به خشك استدرصد نيمه بيست درصد خشك و وهواي بسيار خشك، حدود سياراي آبد
خشك قرار دارد و خشك و نيمه ةقلمرو ايران در منطق درصد هشتادبيش از  ديگر سخن،

سوم متوسط بارش در دنيا  متر است كه كمتر از يكميلي 250 متوسط بارندگي در ايران حدود
ز اهميت ديگر تأمين امنيت غذايي كشور حائ نكته). UNFCCC, 2015ميلي متر) است ( 860(

گذاري محدودي رايطي كه منابع سرمايهدر ش ،يادشده نكاتبا توجه به توسط اين بخش است. 
هاي كشاورزي از اهميت بسيار بندي تخصيص منابع در ميان فعاليتدر دسترس است، اولويت

ها، الزم است با توجه به تنوع وسيع در سطح استان ،. افزون بر اينخواهد بودبيشتري برخوردار 
  گيرد. صورت گذاري در سطح استان يا منطقهتعيين اولويت سرمايه

انتخاب شده كه  بررسي منطقه جغرافيايي مورد نعنوااستان فارس به مطالعة حاضر،در  
. برخوردار است باال اي رتبه ، ازاز نظر توليد بسياري از محصوالت كشاورزي در سطح كشور

در سال . قرار داردتن محصوالت زراعي در جايگاه دوم كشور  هزار 6499اين استان با توليد 
اما  ،خود مواجه بود ته استان فارس با بارندگي كمتر از ميانگين بلندمدگرچ ،1395- 96زراعي 

را كشور جو محصول درصد از  5/8گندم و بيش از  راهبرديدرصد از محصول  9/9بيش از 
 ،1396در سال  ،همچنين .قرار گرفت كشور در جايگاه سومنيز  غالت توليددر  و دكرتوليد 

باالترين ، باغي محصوالتكشت  زير سطحل كاز  درصد 3/12ودن سهم استان فارس با دارا ب
اين از كـل توليـد درصد  7/14 با دارا بودن سهم و نيز داشترا  كشور هايباغسطح 

 در كل كشورتوليد انگور . به خود اختصاص دادهاي كشور را بيشترين توليد باغ، محـصوالت
كه استان  بوده،درصد  2/15ل محصوالت باغي از كاين محصول  ميليون تن و سهم 2/3حدود 

درصد از توليد  3/38 ،نيهمچن. انگور كشور است ةكنند مينأ، اولين تدرصد 2/18فارس با سهم 
انار  ةكنندنيتأم نيتربزرگ استان اين به استان فارس تعلق دارد و) تن هزار 720(انار كشور 

درصدي از توليد  3/10با داشتن سهم  فارسافزون بر اين، استان . دروميشمار  به نيز كشور
. در زمينه توليد محصوالت دامي نيز استاين محصول  ةكنند، دومين استان توليدپرتقال كشور

 61با توليد بيش از  ،ين ترتيب كه در توليد گوشت قرمزدب ست،باال اي استان فارس داراي رتبه
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قرار دارد؛ در مورد توليد شير نيز با توليد )، در رتبه دوم درصد از توليد كل كشور 4/7(هزار تن 
استان فارس در رتبه سوم قرار  از توليد كل كشور)، درصد 8/5حدود (هزار تن  586بيش از 

هزار تن) از گوشت مرغ كشور را توليد  141درصد ( ششبيش از  استان ، اينهمچنين د.گيرمي
  ).Iranian MAJ, 2017( كندمي

به فارس درصد از توليد ناخالص استان  ه بيش از پانزده، همواردر يك دهه گذشته
 در گذاري در اين بخش نسبت به كل اقتصاد استانسرمايه اما ،بخش كشاورزي تعلق داشته

كمتر از نسبت يادشده  ،1379- 86هاي دوره در اغلب سال براي نمونه، است؛ ترپايين يسطح
گذاري در زيربخش صنايع و م سرمايهسه ،در دوره يادشده در حالي كه ،درصد بوده چهار

). به Iranian FPG, 2011( استدرصد  65درصد و خدمات بيش از  25بيش از  معادن استان
تر از نرخ بسيار پايين يگذاري در بخش كشاورزي در سطحتوجه به سرمايه ديگر سخن،

مطالعه شجري و  هاي بر پاية يافتهدر حالي كه  است، باقي ماندهمشاركت اين بخش در توليد 
ويژه بازده سرمايه در كشاورزي بازده عوامل توليد و به ،)Shajari et al., 2018همكاران (

درصد از تسهيالت اعطايي استان به  پانزدهحدود  ،1392. در سال ستدر سطح باالاستان فارس 
 ده استبومتناسب با سهم آن از توليد ناخالص استان  ،بخش كشاورزي تعلق گرفت كه در واقع

)Statistical Center of Iran, 2013( .از كل بخش كشاورزي  ، سهمين ترتيبدب
 اين بخشتسهيالت بانكي متناسب با سهم  تخصيصرغم ليع گذاري در استان فارس، سرمايه

كه عمده تسهيالت از آنجا درصد است.  پانزدهتر از مراتب پايين ، بهدر توليد ناخالص استان
 ،شوداورزي توسط منابع اعتباري دولتي مانند بانك كشاورزي تأمين مياعطايي در بخش كش

گذاري موجب شده است تا سهم مشاركت پايين بخش خصوصي در سرمايه كه توان گفتمي
  قرار گيرد.  گذاري استان در سطح پايينبخش كشاورزي از كل سرمايه
گذاري دولتي قش مكمل سرمايهن به ،منظور تأمين نياز مالي كشاورزي در مطالعات متعدد، به

دادند ) نشان Bakhtiari and Paseban, 2004( بختياري و پاسبان راي نمونه،اشاره شده است. ب
گذاري خصوصي تواند بر سرمايهگذاري از طريق اعتبارات ميافزايش سرمايه ،تدر بلندمدكه 
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 عليزادهو  كيانيژبره العاتهاي مشابه در مطيافته ،در كشاورزي اثر مثبت داشته باشد. همچنين
و محمودگردي و همكاران ) Hozhabr-Kiani and Alizadeh Janveislou, 2000( جانويسلو

)Mahmoudgardi et al., 2011( شود. دينار و ككمشاهده مي )Dinar and Keck, 1997 نيز (
گذاري خصوصي در آبياري اعتبارات دولتي موجب افزايش سرمايه ،در كلمبيا باورند كه بر اين

) در لهستان نشان داد كه دسترسي به Petrick, 2004(نتايج مطالعه پتريك  همچنين، شده است.
 از طور برون كشاورزاني دارد كه بهگذاري اي نقش مهمي در تعيين رفتار سرمايهاعتبارات يارانه

 يكي از تنها گذاري دولتيالبته بايد توجه داشت كه سرمايه .ندا دوديت اعتباري مواجهبا مح
هاي كشاورزي است است و عامل مهم ديگر سودآوري فعاليتبر توليد عوامل تأثيرگذار 

)Felihi and Amini, 1998; Hozhabr-Kiani and Alizadeh Janveislou, 2000.(   
با توجه به اسب در بخش كشاورزي استان فارس، هاي اقتصادي منرغم زمينهعلي

منظور حفظ بهاين نهادها  ،سسات مالي و اعتباري مانند بانك كشاورزيؤممحدوديت منابع 
بر اساس  ها رافعاليت ناگزيرندحمايت پايدار از توليد كشاورزي،  راستايمنابع مالي خود در 

   ند.كنبندي  اولويت بازده سرمايه
) بازده سرمايه را در Mehrabi Boshrabadi et al., 2011و همكاران (بشرآبادي مهرابي

 درصد به ازاي 5/0ل و مرتع بيش از هاي زراعت و باغباني، شيالت و جنگهاي زيربخشفعاليت
كه اين رقم براي زيربخش زراعت و باغباني  ،انددهكريك درصد افزايش سرمايه ارزيابي 

)، Pazangian, 2001( نتايج بررسي پازنگيان ،همچنين. است 7/0ها ترين زيربخشعنوان مهم به
 ،ترتيب به ،كشاورزي هايزيربخش اولويتحاكي از  داخليمنابع  هزينهبا استفاده از روش 

شجري و همكاران  ،چنينهم .بود داري جنگلو  شكارو  دامپروريماهيگيري، زراعت، شامل 
)Shajari et al., 2018( چهل استان فارس هاي كشاورزي  ي را در زيربخشسرمايه فيزيك   بازده 

بازده  ،ن است كه در موارد متعددهاي مطالعات متعدد حاكي از آمقايسه يافتهدند. كردرصد برآورد 
تري قرار دارد. مطالعه سرمايه در بخش كشاورزي حتي در مقايسه با كل اقتصاد نيز در سطح باال

ها دن بازده سرمايه در بخش كشاورزي نسبت به ساير بخشنيز بر باال بو) Soltani, 2004( سلطاني
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براي كل اقتصاد ايران و براي مجموع سرمايه  راي نمونه، بازده سرمايه در بخش كشاورزيتأكيد دارد. ب
آزاد و همكاران متفكر و 7/0كمتر از  ،)Salehi, 2002( صالحي در مطالعات ،يكي و انسانيفيز

)Motefakkker-Azad et al., 2009(، ربيعي و 6/0متر از ك )Rabiei, 2009( 8/0از كمتر  نيز 
) كشش Sadeghi and Emadzadeh, 2003صادقي و عمادزاده ( ،چنينهم. گزارش شده است

در  ) نيزAlmasi et al., 2011و الماسي و همكاران ( 35/0ي را فيزيكتوليد نسبت به سرمايه 
دار   بر رشد اقتصادي ايران را مثبت و معني هاي فيزيكي  افزايش انباشت سرمايه اثر ،بلندمدت
دهد مي ) نيز نشانFarajzadeh et al., 2017زاده و همكاران (فرج ةدند. نتايج مطالعكرارزيابي 

درصد افزايش خواهد  2/0درصد، توليد حدود يك فيزيكي به ميزان  ةكه با افزايش سرماي
حساسيت توليد  ،)Shahabadi et al., 2016(آبادي و همكاران مطالعه شاه بر پاية نتايج يافت.

و  40/0در تركيه ، 33/0كار در ايران  ناخالص داخلي به سرمايه فيزيكي به ازاي هر واحد نيروي
توسعه و  حال از كشورهاي در ي متنوعبراي طيف است؛ رقم متناظر آن 37/1در مالزي 

دست به 25/0در حدود  )،Ishise and Sawada, 2009در مطالعه ايشيزه و ساوادا ( يافته، توسعه
مقادير باالتري  ،توسعه حال رود براي كشورهاي دراما عنوان شده است كه انتظار مي ه وآمد
  د. دست آي به

ها در سطح كشور كل بخش كشاورزي و يا زيربخش روي يادشده، بيشترمطالعات در 
فاوت زيادي وجود دارد و ت ،هاي مختلفدر حالي كه ميان مناطق و استان ،ده استتمركز ش
 ،كه مشاهده شد گونههمان ،اي ديده شود. افزون بر اينطور منطقه هله بكه اين مسئ الزم است

 بازده ،استاني بررسيافزون بر  ة حاضر،ها نيز تفاوت وجود دارد. در مطالعميان زيربخشحتي 
ة حاضر مطالع متمايز هايويژگي كه از ،تحليل شدهنيز محصوالت انفرادي  سرمايه در توليد
كار در  استفاده از سرمايه انساني در قالب تحصيالت نيروي آنتمايز مهم ديگر  است؛ همچنين،

بخش محاسبه بازده سرمايه در «هدف مطالعه حاضر  ،طور مشخصكنار سرمايه فيزيكي است. به
   است. »ها و محصوالت منتخبتفكيك زيربخش استان فارس بهكشاورزي 
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  قروش تحقي
پايين بودن سطح انباشت سرمايه با بازده باالتر سرمايه  ،مطابق قانون بازده نهايي نزولي

داراي تراكم سرمايه  ،طور كلي هويژه در بخش كشاورزي كه ببه نكتهتوأم خواهد بود. اين 
د كه برخي از شه نيز مشخص گفت پيشز اهميت باشد. در مطالعات تواند حائ، ميپايين است
) بازده سرمايه را در بخش كشاورزي حتي Soltani, 2004سلطاني ( مطالعة مانند ها پژوهش

تحليل نقش سرمايه و  حاضر، براي تحقيق دانند. درهاي اقتصاد ايران ميباالتر از ساير بخش
  .شده استاز تابع توليد محصولي استفاده  ،محاسبه بازده سرمايه در ميان محصوالت منتخب

پذير تابع توليد به شكل توان از اشكال انعطافمي ،يدييك واحد تولدر سطح 
استفاده از  برايتالش  ،ز اهميت استحائاما آنچه  كرد؛لگاريتمي و لگاريتمي استفاده  نيمه
تفكيك سرمايه است.  ،كار مانند سرمايه انساني و همچنين هاي نيرويهاي مبتني بر ويژگينهاده

از الگوي  ،در تحليل بازدهي سرمايه ،)Almeida and Carneiro, 2009( آلميدا و كارنيرو
  ند:زير استفاده كردلگاريتمي  نيمه

)1(  3,2,1)exp(  jZKLAKY h
j

kj 

 

، نوع سرمايه jشامل  سرمايه فيزيكيانواع موجودي kjKعرض از مبدأ،  Aتوليد،  Y ،كه در آن
L  ،نيروي كارhK (دانش نيروي انساني) نسانيسرمايه ا ،Z هاي نيروي كار وساير ويژگي 

ممكن است ست.جمله تصحيح خطا Z هاي نيروي كار مانند ارتباط ويژگي دربرگيرندة
) Pina and Aubyn, 2005( د. پينا و ائوبينتركيب سني نيروي كار و ... باشدانش با نوع كار، 
به دو بخش سرمايه  سرمايه و به تفكيك دهكرايه را در سطح كالن ارزيابي امكان تفكيك سرم

الگوي ديگري از تفكيك سرمايه مورد  ،اند. البته در اين مطالعههپرداختخصوصي و دولتي 
  صورت زير خواهد بود:به باالمدل  ،است. در صورت تفكيك سرمايه بوده توجه

)2(  )exp(     ZLKKAY
j hkj

j

سرمايه از افزون بر سرمايه فيزيكي،  ة حاضر،. در مطالعستنوع سرمايه فيزيكي ا j كه در آن،
تجهيزات از  ،در مورد زيربخش زراعت ،همچنين وصورت دانش نيروي كار انساني نيز به
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با در نظر گرفتن  باالعنوان انواع ديگري از سرمايه استفاده شده است. رابطه آبياري و زمين به
  د:شوصورت زير ميبه نماييو شكل كار  يرويانواع سرمايه و ن

)3(  )exp(3

3

2

2

1

1
 LKKKAKY hkkk

 به سرمايه فيزيكي ،ترتيب ، بهkhو  ،1k ،2k ،3k هاي در قالب وسرمايه است  K كه در آن،
دهنده نشان Lو  ؛اشاره داردو سرمايه انساني  ،زمين ،، تجهيزات آبياريالت و ساختمانآ ماشين
كه  بايد يادآور شده شده است. گيري انواع سرمايه ارائوه اندازهنح ،ادامهكار است. در  نيروي

   .استفيزيكي و انساني  هاي انواع سرمايه تنها شامل سرمايه ،در مورد محصوالت دامي و باغي
كه آمار موجودي سرمايه در از آنجا . استترين متغير مطالعه  سرمايه فيزيكي مهم

از متغيرهاي جايگزين  ة حاضر،مطالع در در دست نيست،صول تفكيك مح نيز بهها و زيربخش
با توجه به دسترسي به آمار هزينه يا سهم عوامل توليد از  ،د. در زيربخش زراعتشاستفاده 
 عنوان معياري از سرمايه مورد استفاده قرار گرفت. دراي بههاي توليد، هزينه عوامل سرمايه هزينه
. و زمين ،تجهيزات آبياري، سرمايه فيزيكي اند از عبارتاي يهعوامل توليد سرما ،زيربخش اين

، )FAO, 2010( است. در مطالعة فائوآالت و ساختمان منظور از سرمايه فيزيكي ماشين همچنين،
براي انواع سرمايه مورد استفاده در توليد محصوالت زراعي مشاهده  تفكيك مشابهيك 
از موجودي ، )FAO, 2010( ة فائومطالع نيز مانند، در تحقيق حاضر شود. در زيربخش دام مي

، د. همچنينشاز واحد دامي استفاده  ،تجميع انواع دام و نيز برايعنوان موجودي سرمايه دام به
عنوان معياري كشت به از سطح زير ،در خصوص محصوالت باغي ،مشابه مطالعه يادشده باز هم

تابعي از سرمايه  ،افزون بر سرمايه فيزيكي ،توليد تابع ة حاضر،د. در مطالعشاز سرمايه استفاده 
ترين شاخص براي محاسبه سرمايه انساني آموزش يا  انساني نيز در نظر گرفته شده است. مهم

تعامل بيشتر ميان افراد نيروي كار و انتقال تجربه  بهتحصيالت است. سطح باالي سرمايه انساني 
كند مي كمككار  وري نيرويافزايش بهره به رهگذر،د و از اين انجامميان آنها مي 

)Sanromá and Ramos, 2007.( ،بارو و لي مطالعة اننددر پژوهش حاضر نيز م افزون بر اين 
)Barro and Lee, 2000(، عنوان متغير سرمايه انساني در نظر كار به متوسط تحصيالت نيروي
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جهاد كشاورزي استان سازمان بر اساس نظرات كارشناسان منتخب  ؛ همچنين،گرفته شده است
ين دب گرفت، صورت وزني مورد استفاده قراركار به شاخص تحصيالت يا دانش نيروي ،فارس

، تحصيالت متوسطه 1كار فاقد سواد و داراي سواد خواندن و نوشتن وزن  ترتيب كه به نيروي
داده  تصاصاخ 2تحصيالت باالتر وزن  و 7/1تحصيالت كارداني و كارشناسي وزن  ،3/1وزن 

ار هر سطح از تحصيالت، مقادير ك در تعداد نيروي يباضر اين شد و پس از ضرب
   .ندتجميع شد همآمده با  دست به

 
 شاخص اقليمي

 ،ر گرفتهعنوان متغير كنترل در برآورد معادالت مورد استفاده قرامتغير ديگري كه به
 هاي استانده ميان شهرستانتفاوت گستر وجود است. با توجه به 1مارتن ديشاخص اقليمي 

وابستگي باالي كشاورزي استان به بارندگي، اين  همچنين،از نظر دما و بارندگي و  فارس
هاي زراعت تواند موجب ايجاد تفاوت در توليد كشاورزي در زيربخشطور بالقوه ميتفاوت به

اثرگذاري  نادا نيز) در كاSmith et al., 2013و همكاران ( تو باغباني شود. در مطالعه اسمي
مورد توجه قرار گرفته است. از  تغييرات اقليمي بر توليد يا عملكرد محصوالت كشاورزي

د. اين شدر توابع توليد لحاظ  مارتن دياستفاده از شاخص اقليمي  ين تفاوت با، همرو اين
 ديناست و ب) Tو ميانگين دماي ساالنه ( )Pميانگين بارش ساالنه ( ءشاخص شامل دو جز
  شود:صورت محاسبه مي

)4(  / ( 10)it it itDI P T   

ترتيب به مكان و زمان اشاره  به tو  iهاي  است و پانويس مارتن ديشاخص  DI ،كه در آن
 صورت زير ظاهر خواهد شد: ) به4رابطه ( باال،شاخص اقليمي كردن با لحاظ  د.ندار

)5(   )exp(3

3

2

2

1

1
 DILKKKAKY hkkk  

   صورت زيرخواهد بود:تخميني بهشكل لگاريتمي معادله 

                                                                                                                         
1. De Martonne 
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)6(     DILKKKKAY hkkk lnlnlnlnlnlnlnln
321 321  

صورت به ة حاضرهاي مورد استفاده در مطالعداده ،شد گفته تر پيش كه گونههمان
 در تربيش تغييرات ة الزم برايزمين ،مقطعي و زماني  سري هاي  داده تلفيق با .است )پنل(تابلويي 

 پنل هاي  داده ديگر مهم مزيت. دشو  مي فراهم پارامترها ترآكار تخمين امكان رو، و از اين ها  داده
 تحليل براي پنل هاي  داده ،چنينهم. است مقاطع يا افراد ميان ناهمگني كنترل در هاآن توانايي
گونه  دو هر از هايي  ويژگي ها  داده اين ).Baltagi, 2008(ند تر  مطلوب متغيرها ايپوي رفتار
 براي كه روشيبه  ).Gujarati and Porter, 2004( دارند را زماني  ريس و مقطعي هاي  داده

 مدل در .شود  مي گفته پنل تخمين روش ،كند  مي استفاده ها  داده اين از پارامترها تخمين
 توان  مي را مستقل و وابسته هايمتغير ميان رابطه ،ديگر هاي  مدل مشابه هم پنل رگرسيوني

  :نوشت زير صورت  به
)7(     

 دنده  را نشان مي هاي زماني  دوره t ) وهاشهرستان ،مقاطع (در مطالعه حاضر i كه در آن،
)i= 1, 2, …., N وt= 1, 2, …,T (، α ،يك بردار از اعداد يا پارامترهاβ و  داراي بعد 

است.  متغير توضيحي Kمتشكل از برداري  X ،امين مشاهده است. همچنينi  متغير توضيحي 
   جمالت اخالل خود داراي ساختار زير است:

)8(     
هاي استان شهرستان ،ها (در اينجا  ها اجزاي اختصاصي مقاطع يا مقطع عرضي مشاهده ،كه در آن

  ).Baltagi, 2008( استثابت اين اثرات در طول زمان هم . استمانده   اثرات باقي ) و فارس
  

  هاداده
 نلهاي پدادهدر قالب هاي سري زماني و مقطعي تركيب دادهاز  ة حاضر،مطالع در

ها متعلق به اين داده. استروش تخمين معادالت نيز روش پنل  رو، استفاده شده و از اين
كار مورد  كشت، تعداد نيروي زيرمتغيرهاي مقدار توليد محصوالت زراعي و باغي، سطح
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، تجهيزات كار، تعداد دام، ميزان توليد گوشت و شير انواع دام استفاده، سطح تحصيالت نيروي
دگي و متوسط دماي ساالنه ميزان بارن ،و همچنين آالت و ساختمانآبياري، ماشين

آالت ، ماشينتجهيزات آبياري هايبراي متغير. استدر دوره مطالعه  فارس هاي استان شهرستان
هاي هزينه توليد از داده ،)Shajari et al., 2018همانند مطالعه شجري و همكاران ( ،ختمانو سا

دوره براي متغير استفاده شد.  1عنوان نمايندهبهاي يادشده اقالم سرمايههاي هزينه و البته در قالب
مشاهدات مقطعي نيز  و 1384- 93مطالعه براي محصوالت زراعي، باغي و دامي شامل دوره 

گيرد. محصوالت انفرادي شهرستان را دربرمي 24است كه هاي استان فارس شامل شهرستان
 ،كه در مورد محصوالت زراعي و باغي شدندكشت و توليد انتخاب  زيرتناسب فراواني سطح به

 شاملو در خصوص محصوالت دامي  ؛دنشوكشت را شامل مي زير درصد سطح نودبيش از 
درصد ارزش  95محصوالت منتخب بيش از  ،طيور ،بز و همچنينگاو و گوساله، گوسفند و 

 هاي متغيرهاي يادشده از سالنامه آماري استان فارسداده د.گيرنميدربرتوليد در استان را 
جهاد كشاورزي وزارت هاي كشاورزي ، آمارنامه(موجود در پايگاه اطالعاتي مركز آمار ايران)

از بسته  ،)6براي تخمين معادله ( .نددشاستخراج هاي كشاورزي استان فارس مارنامهآو 
  استفاده شد. Eviews 9افزاري  نرم

  
  نتايج و بحث

 ،منظور رعايت اختصارگرفت كه به صورتچند آزمون  ،پيش از برآورد معادالت
هاي استان يا آزمون همگني نمونه منتخب از شهرستان نخست، ه نشده است.ها ارائهاي آنيافته

انجام شد. اين آزمون حكايت از همگن بودن نمونه و امكان استفاده از  شدن پنل آزمون قابليت
منظور انتخاب از ميان دو  شت. در ادامه نيز آزمون هاسمن بهدر تخمين تركيبي دا نمونة منتخب

هاي اين آزمون نيز در مورد اغلب كه يافته ،الگوي اثرات ثابت و اثرات تصادفي انجام شد
 ، برآورددر خصوص محصوالت زراعيشد.  تصادفيه انتخاب الگوي اثرات ها منجر بتصريح

                                                                                                                         
1. proxy 
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برآورد و  ثابتبا الگوي اثرات  عدسو  نخود، خيار، فرنگيگوجه، ذرت، برنج، جو، گندم
گاو با  شير ،. از ميان محصوالت داميصورت گرفت تصادفي اتاثر الگوي ساير محصوالت با

از ميان  ،د. همچنينشدنورد تصادفي برآاثرات  الگوي ها باو ساير تصريح ثابتالگوي اثرات 
انجام گردو، زردآلو، انار، مركبات و خرما با الگوي اثرات ثابت  برآورد تنها ،محصوالت باغي

  . شود ميه ارائ تفكيك محصوالت زراعي، دامي و باغي هاي مطالعه بهيافتهدر پي،  د.ش
 

 زيربخش زراعت

آمده است. در خصوص  1اعي منتخب در جدول به محصوالت زر مربوط هاييافته
، از آنجا كه متغير سرمايه به انواع متعدد تقسيم شده بود، ضرايب محصوالت زراعي

عنوان  زير» سرمايه فيزيكي«و » تجهيزات آبياري«، »زمين«اي آمده براي سه متغير سرمايه دست به
ت متعدد، در فرآيند توليد تجميع شده است. از ميان محصوال ايمتغيرهاي سرمايهمجموع 

دليل انباشت باالي آن در  كند، بلكه به ميبه توليد ن مساعدتيتنها  ، استفاده از سرمايه نهنخود
لزا و مساعدت سرمايه به توليد در مورد محصوالت پنبه، ك ،نقش منفي دارد. همچنين ،توليد

وليد اين محصوالت منجر به افزايش سرمايه در ت ،به بيان ديگر خيار فاقد اهميت آماري است؛
دار مجموع  علت عدم مساعدت معني اين سه محصول،از ميان  البته افزايش توليد نخواهد شد.

ين معني كه استفاده زياد دب در مورد پنبه و خيار مساعدت منفي زمين بوده، ايمتغيرهاي سرمايه
   مطلوب از سرمايه شده است.نسبي مانع از استفاده  طور هكشت ب زير از زمين يا باال بودن سطح

توان به چند دسته تقسيم ساير محصوالت را بر حسب مساعدت متغير سرمايه به توليد مي
رقند در اي و چغندزميني، يونجه، ذرت دانهد. بازده سرمايه در توليد چهار محصول سيبكر

تفاده در توليد درصد افزايش در سرمايه مورد اس دين معني كه دهب قرار دارد، 3/0- 5/0دامنه 
را محصوالت افزايش توليد اين محصوالت خواهد شد. گروه ديگر  سه تا پنج درصد منجر به

. است 5/0- 7/0كه بازده سرمايه در توليد آنها  ،توان شامل گندم، پياز و عدس دانستمي
ه در دامن و باالآنها كه بازده  ،ستفرنگي و لوبيا برنج، جو، گوجه محصوالت گروه آخر شامل
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بر  بنديگروهاين شود كه در . مشاهده مياست يك. البته بازده هندوانه بيش از است 7/0- 9/0
   حسب بازده سرمايه، لزوماً محصوالت مشابه نيستند.

بازده زمين منفي يا فاقد اهميت آماري كه توان گفت مي ،ي بازده سرمايهدر تحليل جزئ
، استفاده از زمين بيش از حد اقتصادي آن در مورد اغلب محصوالت زراعي رو، از ايناست. 

توان ضرايب شود. در مورد تجهيزات آبياري نيز مياست و افزايش استفاده از آن توصيه نمي
د. گروه نخست شامل مواردي است كه ضريب كرآمده را به چند گروه تقسيم  دست به
لوبيا و عدس مشاهده  آمده فاقد اهميت آماري است و در تصريح معادله پنبه، كلزا، دست به
متغير  ،زيرا در مورد اين محصول ،تواند تنها گندم را شامل شودگروه مييك شود.  مي

شامل تعداد زيادي از  ،دارد. گروه ديگردار و معنيتجهيزات آبياري بر توليد محصول اثر منفي 
درصدي  دهاست و افزايش داراي ضريب بسيار پايين براي متغير تجهيزات آبياري  ،محصوالت

همراه خواهد داشت.  درصد افزايش توليد را به يكگذاري در تجهيزات آبياري كمتر از سرمايه
يونجه است. رقم متناظر براي  اي، چغندرقند، پياز واين گروه شامل جو، برنج، ذرت دانه

غير شد، چندان تفاوت ندارد و اثر مت باال گفتهزميني و خيار نيز با آنچه براي محصوالت  سيب
ز توان نسبتاً حائفرنگي، نخود و هندوانه مي ري را تنها در مورد محصوالت گوجهتجهيزات آبيا

ايه در توليد را به متغيرهايي توان اثرگذاري عمده متغير سرممي ،ين ترتيبد. بدانستاهميت 
 د.شوميآالت و ساختمان شامل ماشين بيشتركه  ،جز زمين و تجهيزات آبياري نسبت داد به

توان يك گروه از محصوالت زراعي را توصيه لزوماً نمي ،حسب بازده سرمايه بر ،همچنين
   ند.داربلكه در هر گروه برخي از آنها موقعيت بهتري  كرد،

كار تنها در محصوالت كاربر  بازده نيروي ،شودمشاهده مي 1كه در جدول  گونههمان
آمده براي  دست ، اما ضريب بهاهميت است زدر سطح حائفرنگي، پنبه و چغندرقند مانند گوجه

توان مي رو، از اينآمده براي سرمايه است و  دست كار در مجموع كمتر از ضريب به نيروي
تر است. البته بايد كنندهكار عامل محدودكننده و تعيين سرمايه در مقايسه با نيروي كه گفت

جز در  كرد. ضريب متغير سرمايه انساني بهنيروي كار را در قالب متغير سرمايه انساني نيز تحليل 
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يا در سطح پايين قرار دارد يا فاقد  ،مورد نخود، لوبيا و هندوانه، در مورد ساير محصوالت
(پياز و جو). اين يافته  در مواردي نيز داراي مساعدت منفي به توليد استو  بودهاهميت آماري 

 كار و يا عدم تناسب دانش نيروي يدانش نيروتواند به معني عدم امكان استفاده از تلويحاً مي
، كار با فرآيند توليد باشد. ممكن است الگوي توليد سنتي موجب چنين شرايطي شده باشد

ي كه ا گونه ، بهبرداران است تا دانش آنهاتجربه بهره ، بيشتر متكي بهين معني كه فرآيند توليدبد
 و تردر مقايسه با افراد داراي دانش پايين ،كمتر ةجربت و البته معموالً باافراد داراي دانش باالتر 

   تري برخوردارند.از عملكرد پايين ،بيشتر ةاما تجرب
و در ميان  بوده دارمعنيبراي برخي از محصوالت داراي ضريب  مارتن ديشاخص 

رار عنوان متغير كنترلي مورد استفاده قهمنفي است. اين متغير تنها ب تداراي عالم ،اغلب آنها
در دو هوا را نشان دهد. و يان شهرستان هاي استان از نظر آبگرفته است تا تفاوت گسترده م

واتسون سطح  - ه شده است. آماره دوربينهاي تشخيص ارائآماره ،1ستون انتهايي جدول 
هاي داري تصريححاكي از معني Fآماره  ،دهد. همچنينخودهمبستگي را پايين نشان مي

دست آمده به 50/0 از ها نيز ضريب خوبي برازش باالتربراي اغلب تصريح وبوده شده براورد
هايي فراتر از متغيرهاي مورد رسد وجود تفاوتنظر ميبه ديگر، اما در مورد برخي ،است

تر  گونه كه پيش اما همان باشد؛تر استفاده باعث شده است تا ضرايب خوبي برازش اندكي پايين
  د. رونمي شمار به مطلوب هاتصريح ، اينFماره به اعتبار آ گفته شد،
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ميان  در 1384- 93نتايج برآورد تابع توليد محصوالت زراعي طي دوره  - 1 جدول
 هاي استان فارس شهرستان

  متغير
  

  محصول

  عرض از 
  مبدأ

  سرمايه
  تجهيزات  زمين  فيزيكي

  آبياري

 مجموع
  متغيرهاي

 ايسرمايه

  نيروي 
  كار

  سرمايه
  انساني

  شاخص
  مارتن يد

   يباضر
2R و F  

  - دوربين
  واتسون

  گندم
067/5 

# )533/1( 
597/0 

)144/0( 
030/0 

)127/0( 
046/0- 
)029/0( 

580/0 
)118/0( 

123/0 
)123/0( 

117/0  
)054/0(  

214/0- 
)092/0(  

605/0  
86/7 

27/2  

 446/3  جو
)337/2( 

350/0 

)206/0( 
358/0 
)152/0( 

072/0 
)036/0( 

779/0 
)192/0( 

218/0 
)069/0( 

055/0-  
)019/0(  

091/0-  
)082/0(  

554/0  
67/4  25/2  

 506/4  برنج
)691/1( 

240/1 

)114/0( 
525/0- 
)136/0( 

032/0 
)016/0( 

747/0 
)119/0( 

081/0 
)086/0( 

011/0  
)067/0(  

292/0- 
)120/0(  

817/0  
25/11  55/2 

 ذرت دانه اي
114/6 

)699/1( 
623/0 

)208/0( 
203/0- 

)142/0( 
037/0 
)020/0( 

456/0 
)117/0( 

230/0 
)082/0( 

165/0  
)057/0(  

079/0-  
)097/0(  

335/0  
62/2  85/1  

  پنبه
271/7 
)903/2( 

169/1 

)408/0( 
941/0- 
)315/0( 

080/0- 
)211/0( 

148/0 
)231/0( 

413/0 
)219/0( 

046/0  
)043/0(  

004/1  
)507/0(  

532/0  
84/3  66/1 

  چغندرقند
947/4 
)934/1( 

746/0 

)183/0( 
302/0- 

)285/0( 
042/0 
)019/0( 

486/0 
)147/0( 

517/0 
)119/0( 

028/0  
)058/0(  

328/0-  
)253/0(  

270/0  
58/2  03/2  

 281/2  كلزا
)109/8( 

197/1 
)666/0( 

551/0- 
)351/0( 

197/0 
)517/0( 

842/0 
)638/0( 

450/0- 
)17/0( 

040/0  
)054/0(  

316/0  
)185/0(  

256/0  
19/2  07/2 

 117/0  گوجه فرنگي
)096/1( 

384/0 
)156/0( 

013/0- 
)174/0( 

517/0 
)138/0( 

889/0 
)043/0( 

484/0 
)153/0( 

148/0  
)042/0(  

389/0- 
)128/0(  

949/0  
22/67  25/2 

  سيب زميني
929/8 

)306/2( 
140/0 

)170/0( 
070/0 

)186/0( 
114/0 

)033/0( 
324/0 
)167/0( 

076/0 
)160/0( 

040/0  
)066/0(  

660/0  
)143/0(  

464/0  
62/5  80/1 

  پياز
716/5  544/0 061/0  042/0  648/0  409/0  196/0-  168/0-  622/0  79/1 

)262/1(  )133/0(  )110/0( )019/0(  )112/0(  )118/0(  )096/0( )099/0(  94/5   

  هندوانه
022/14-  737/1 158/1-  252/1  831/1  710/0  221/0  03/0-  180/0  32/2  

)056/9(  )738/0(  )725/0( )551/0(  )575/0(  )604/0(  )044/0( )107/0(  99/2   

  خيار
247/9  285/0 808/1-  153/0  370/1  744/3 524/0  380/0  512/0  07/2 

)276/7(  )053/0(  )991/0( )033/0(  )940/0(  )347/1(  )139/0( )220/0(  03/4   

  لوبيا
978/3  189/1 304/0-  018/0  903/0  549/0-  076/0  429/0-  202/0  19/2  

)252/5(  )681/0(  )413/0( )032/0(  )448/0(  )238/0(  )107/0( )376/0(  23/2   

  نخود
995/4  874/3  222/6-  603/0  743/1-  518/4  607/0  201/3  732/0  22/2 

)001/12(  )729/2(  )136/2( )188/0(  )891/0(  )376/0(  )104/0( )547/0(  09/6   

  عدس
261/2  648/0 011/0  004/0  663/0  233/0  240/0  194/0  415/0  06/2  

)312/4(  )381/0(  )245/0( )209/0(  )311/0(  )202/0(  )112/0( )278/0(  47/2   

  يونجه
949/8  260/0 052/0  070/0  382/0  159/0  059/0  300/0-  275/0  92/1 

)246/0(  )061/0(  )159/0( )070/0(  )081/0(  )049/0(  )026/0( )133/0(  24/2   
ارقام داخل  # اري در سطح يك درصد،دمعني ***داري در سطح پنج درصد، معني **داري در سطح ده درصد، معني *

  هاي تحقيقمأخذ: يافته    پرانتز خطاي معيار است.
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 زيربخش دام

كه در اين جدول  گونهده است. همانآمبه زيربخش دام  مربوط هاييافته ،2در جدول 
ترين عامل در توليد محصوالت دامي سرمايه فيزيكي است و مهم ،در مجموع ،شودمشاهده مي
شود. كار مساعدت مطلوب تنها در مورد شير گاو و گوشت مرغ مشاهده مي يبراي نيرو

داراي رقم  ،هرچند ،كار در قالب متغير سرمايه انساني نيز در مورد گوشت قرمز مساعدت نيروي
ز اهميت كار در مورد ساير محصوالت حائ منفي است. نقش نيروي ،مطلق پايين اما به هر حال

   د.كرارزيابي  ي باالتوان آن را رقمنمي ،ر مقايسه با سرمايه فيزيكياما د ؛آماري و مثبت است
سه محصول گوشت  كه توان گفتمي ،بر حسب مساعدت عوامل توليد ،طور كليبه

و بز در قالب يك گروه قابل  شير گوسفند ،گوسفند و بز، گوشت گاو و گوساله و همچنين
شامل  قالب گروهي مجزا ديد. در گروه اولتوان در و دو محصول ديگر را مي استبندي  طبقه

و  بودهبرابر نيروي كار  چهارمساعدت سرمايه فيزيكي حداقل حدود  ،شدهسه محصول ياد
با در نظر گرفتن  ديگر سخن، مساعدت سرمايه انساني نيز در دو مورد اول منفي است. به

مساعدت سرمايه  كه فتتوان گمي ،كار عنوان بخشي از نقش نيرويساني بهمساعدت سرمايه ان
برابر است. در گروه دوم شامل دو محصول شير  چهارفيزيكي در مقايسه با نيروي كار بيش از 

كار در سطح باال قرار دارد و اگر مساعدت سرمايه انساني را  بازده نيروي ،گاو و گوشت مرغ
خواهد ايه فيزيكي باالتر از سرمكار اندكي  نقش نيروي كه توان گفتمي ،ن اضافه كنيمدانيز ب

درصد  پنجبيش از  ،درصد افزايش آن ده ، مساعدت نيروي كار در ازايبود. در مورد شير گاو
و در مورد گوشت  بودهدرصد  2/4اين رقم كمتر از  ،در حالي كه براي سرمايه فيزيكي ،است
طور  هت. بدرصد اس 4/5و  1/5 ،ترتيب ، بهكار و سرمايه فيزيكي ارقام متناظر براي نيروي مرغ
در حالي  ،بازده سرمايه فيزيكي در توليد گوشت قرمز بيش از گوشت مرغ و شير است ،كلي

در نظر گرفتن مساعدت  باكار و بازده نيروي بودهاين روند معكوس  ،كار كه در مورد نيروي
 در كه توان گفتمي ،ين ترتيبدسرمايه انساني، در توليد شير گاو و گوشت مرغ باالتر است. ب

وجود  ، تفاوت آشكارويژه سرمايه فيزيكي هاز نظر بازده عوامل توليد ب ،ميان محصوالت دامي
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هاي دولت در بازار اين  توان به دخالتويژه در مورد شير را مي هدارد. البته بخشي از اين تفاوت ب
 ضمن اينكه دخالت دولت در نيز نسبت داد،گذاري دستوري ويژه در حوزه قيمت هبمحصوالت 

   توان از نظر دور داشت.بازار ساير محصوالت را نيز نمي
ضريب  ،دهد. همچنينواتسون سطح خودهمبستگي را پايين نشان مي - آماره دوربين

داري نيز دال بر معني Fيا باالتر است. آماره  80/0ها حدود خوبي برازش براي اغلب تصريح
  . استشده هاي برآوردتصريح

ميان  در 1384- 93تابع توليد محصوالت دامي طي دوره نتايج برآورد  - 2جدول 
  هاي استان فارس شهرستان

  متغير
  محصول

  عرض از 
 مبدأ

  سرمايه 
 فيزيكي

  نيروي 
 كار

  سرمايه 
  انساني

  ضرايب
2R و F  واتسون- دوربين  

  بزگوشت گوسفند و 
378/7-  998/0 202/0  050/0-  791/0  

15/2 
# )515/0(  )052/0( )057/0( )009/0( 71/143 

  گوشت گاو و گوساله
421/4-  894/0 236/0  047/0-  880/0  

13/2 
)541/0(  )029/0( )044/0( )009/0( 73/308 

 شير گوسفند و بز
646/2-  651/0 162/0-  097/0  890/0  

86/1 
)594/1(  )138/0( )109/0( )016/0( 99/110 

 شير گاو
272/0-  417/0 512/0  050/0  999/0  

71/1 
)249/2(  )044/0( )194/0( )006/0( 76/7147 

 گوشت مرغ
362/6- 542/0 511/0 123/0  695/0  

01/2 
)005/0(  )052/0( )134/0( )047/0( 62/26 

   ري در سطح يك درصددامعني ***داري در سطح پنج درصد، معني **داري در سطح ده درصد، معني *
  ارقام داخل پرانتز خطاي معيار است. #

  هاي تحقيقمأخذ: يافته
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   باغباني زيربخش
ه شده است. بر ليد براي محصوالت باغي منتخب ارائنتايج تخمين تابع تو ،3در جدول 

در حالي كه در  الت تفاوت بسيار زيادي وجود دارد.ميان محصو ،حسب بازده سرمايه فيزيكي
تنها  ، بازده اين نهادهدر مورد زيتون اما بوده،يك بيش از  سرماية فيزيكيبازده  ،مركبات مورد

سرمايه فيزيكي اثر مثبت و  ،شود كه در مورد تمامي محصوالتاست. مشاهده مي 18/0
نقش غالب در توليد  ،در مورد تمامي محصوالت ،دار بر توليد محصول دارد. افزون بر اين معني

ت توان محصوالمي ،ايه فيزيكي است. بر حسب مساعدت سرمايه فيزيكي به توليدبر عهده سرم
آنها توان شامل مركبات دانست كه بازده د. گروه اول را ميمنتخب را به چند گروه تقسيم كر

كارگيري  هدرصد افزايش در ب يك كه رودو انتظار مي استبسيار باالتر از ساير محصوالت 
توليد را افزايش دهد. گروه دوم شامل گردو، هلو و سيب  درصد 3/1بيش از  سرمايه فيزيكي

با افزايش  كه روداست و انتظار مي يكاست كه بازده آنها نيز فزاينده اما تنها اندكي باالتر از 
اين  درصد و با فرض ثابت بودن ساير شرايط، توليديك  كارگيري سرمايه فيزيكي به ميزان هب

سرمايه  رصد افزايش يابد. گروهي ديگر نيز مساعدت متوسطد يكنيز حداقل  محصوالت
قرار  6/0- 9/0آمده براي اين نهاده در دامنه  دستكه ضريب به ،دهدرا نشان مي به توليد فيزيكي

 ،كه در واقع دانستتوان اين گروه را شامل انگور، خرما، انار، بادام، زردآلو و پسته دارد و مي
 كه استزيتون و انجير شامل نيز  گروه آخرشود. شامل مينيمي از محصوالت منتخب را 

 در مورد مساعدت نيروي ،خالف سرمايه فيزيكيدارند. بر 26/0و  18/0 ، بازده سرمايهترتيب به
شود و در حالي كه در مورد برخي از محصوالت مشاهده نمي ي مشخصروند ،كار به توليد
تواند بيش از مقدار متناظر افزايش نيروي كار، يكار بيشتر م استفاده از نيروي ،مانند مركبات

استفاده از اين عامل توليدي در  ،توليد را افزايش دهد، در مورد برخي ديگر مانند انار و پسته
كارگيري آن منجر به كاهش توليد شده است.  هب ،ناحيه غيراقتصادي قرار دارد و در سطح فعلي

در نظر از ساير محصوالت مجزا  ردو و زيتوناگر سه محصول مركبات، گ ،طور كلي هاما ب
، كار به توليد با فرض ثابت بودن ساير عوامل اعدت نيرويمس كه توان گفتمي گرفته شود،
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 ،در مجموع رو، از اينيا فاقد اهميت آماري است و يا در سطح بسيار پايين قرار دارد و  منفي
اي  تناسب و رابطه ،د. افزون بر اينكركار را در سطح پايين ارزيابي  توان مساعدت نيرويمي

 شود. البته در خصوص نيرويكار نيز مشاهده نمي ويميان بازده سرمايه فيزيكي و نير مشخص
بايد بخشي از مساعدت آن به توليد را در  ،آمده براي اين متغير دست ، افزون بر ضريب بهكار

 كه افزون بر كميت يا تعداد نيرويين ترتيب دب وجو كرد، قالب متغير سرمايه انساني نيز جست
تواند بر توليد مؤثر باشد كه در قالب متغير سرمايه انساني ديده نيز مي هاكار، كيفيت يا دانش آن

جز در موارد معدود شامل زيتون، مركبات، انجير و گردو كه  شده است. متغير سرمايه انساني به
ز اهميت داراي مساعدت مثبت و حائ محصوالت در مورد ساير ،كند ميبه توليد ن مساعدتي

آماري است. اما در مورد اين محصوالت نيز تفاوت بسيار بارز در سطح يا ميزان مساعدت اين 
درصد افزايش سرمايه انساني با فرض ثابت  يك با ين ترتيب كهدب ،شودديده ميمتغير به توليد 

در مورد  يابد، امادرصد افزايش  3/0توليد زردآلو بيش از كه رود بودن ساير عوامل، انتظار مي
درصد  05/0- 11/0براي ساير محصوالت نيز در حدود  ودرصد  03/0 تنها حدود ، اين رقمپسته
قرار  باالمساعدت سرمايه انساني به توليد در سطح  ،. در مورد اغلب محصوالت باغياست

بارندگي باالتر در  مناطق داراي كه دهدنشان مي ،طور كلي هن نيز بمارتندارد. شاخص دي
توان نيمه شمالي  رو، مي بيشتري براي محصوالت باغي برخوردارند و از اين تواناز فارس استان 

   .ارزيابي كردبيشتر براي توليد محصوالت باغي  توانو غرب استان فارس را داراي 
 اي گونه به دهد،وردشده را نشان ميآهاي برهاي تشخيص نيز مطلوب بودن تصريحآماره

دهد و ون سطح خودهمبستگي جمالت اخالل را پايين نشان ميواتس - كه ضريب آماره دوربين
درصد است. اهميت  99داري ها در سطح معنيداري اين تصريحنيز حاكي از معني Fآماره 

اي كه اين ضريب گونهبه شود،ها با مقدار باالي ضريب خوبي برازش نيز تأييد ميباالي تصريح
  است. 90/0ها باالتر از ب تصريحبراي اغل
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هاي  ميان شهرستان در 1384-93ة نتايج برآورد تابع توليد محصوالت باغي طي دور - 3جدول 
  استان فارس

  متغير
  ولمحص

 عرض از
 مبدأ

 سرمايه
 فيزيكي

 نيروي
 كار

 سرمايه
 انساني

  شاخص 
  مارتن دي

  ضرايب
2R و F  

  - دوربين
  واتسون

  مركبات
389/12- 394/1 219/1 020/0- 004/0  999/0  79/1 #)507/1( )042/0( )123/0( )003/0( )002/0( 01/23398 

 زيتون
389/3- 183/0 684/0 092/0 017/0  419/0  85/1  )916/2( )050/0( )281/0( )082/0( )159/0( 69/16 

  انار
414/16 706/0 212/1- 048/0 029/0  996/0  75/1 )553/2( )059/0( )240/0( )010/0( )013/0( 28/1659 

 انجير
133/3- 260/0 296/0 045/0 206/0  948/0  11/2 )409/1( )124/0( )157/0( )104/0( )116/0( 85/15 

 خرما
465/5- 689/0 411/0 090/0 068/0  982/0  24/2 )186/25( )333/0( )402/2( )047/0( )029/0( 66/196 

 بادام
308/0- 764/0 131/0 057/0 157/0  907/0  82/1 )503/0( )025/0( )051/0( )034/0( )038/0( 15/217 

 پسته
948/1 905/0 130/0- 031/0 049/0  952/0  19/2  )589/0( )008/0( )050/0( )015/0( )041/0( 89/393 

  گردو
660/13- 053/1 371/1 058/0- 025/0  999/0  19/2 )961/5( )011/0( )570/0( )018/0( )006/0( 56/13371 

 هلو
268/8 083/1 689/0- 110/0 117/0  609/0  76/1 )112/10( )038/0( )967/0( )034/0( )065/0( 53/37 

 زردآلو
840/21- 870/0 001/2 309/0 099/0-  977/0  91/1 )602/14( )118/0( )488/1( )137/0( )057/0( 19/131 

 سيب
513/3 049/1 227/0- 098/0 208/0  810/0  71/1 )029/1( )056/0( )093/0( )054/0( )124/0( 02/94 

 انگور
025/5 664/0 182/0- 076/0 173/0  496/0  06/2 )227/3( )090/0( )288/0( )025/0( )083/0( 61/38 

   داري در سطح يك درصدمعني ***داري در سطح پنج درصد، معني **داري در سطح ده درصد، معني *
  هاي تحقيقمأخذ: يافته    ارقام داخل پرانتز خطاي معيار است. #



  109شمارة   ،28اقتصاد كشاورزي و توسعه، سال 

٢۴۶  

  گيري و پيشنهادهانتيجه
زده عوامل توليد ز اهميت وجود تفاوت گسترده ميان محصوالت از نظر بانكته حائ

زيرا مشاهده  كند،گذاري گوشزد ميرا در سرمايهكه لزوم بررسي موردي محصوالت  ،است
بازده سرمايه ميان محصوالت بسيار متفاوت است.  ،طور مشخصبازده عوامل توليد و به كه شد

بر  ،برداران توجه شود. در ميان محصوالت زراعيبايد به تركيب توليد بهره ،در اين خصوص
 نسبت به ساير محصوالت زارعي فرنگي و لوبياحسب بازده سرمايه فيزيكي، برنج، جو، گوجه

لويت باالتر به بايد او ،در خصوص محصوالت زراعي ،ند. همچنينبرخورداربازده باالتر  از
آالت و ساختمان داده شود. ويژه به ماشين هو ب )جز زمين و تجهيزات آبياري سرمايه فيزيكي (به

هاي بر اساس بازده سرمايه، گوشت قرمز در مقايسه با ساير فرآورده ،ميان محصوالت داميدر 
الزم است به اين محصوالت اولويت باالتري  رو، ؛ از ايندامي از موقعيت بهتري برخوردار است

با نگاه به بازده سرمايه فيزيكي، مركبات، گردو،  ،در مورد محصوالت باغي ،داده شود. همچنين
  سيب، پسته و زردآلو بايد از اولويت باالتري برخوردار باشند. هلو،

بازده سرمايه محصوالت دامي و باغي در مقايسه با محصوالت زراعي  ،طور نسبي هب
بايد به تركيب توليد و  ،در مورد محصوالت زراعي رو، است و از اينداراي تشابه بيشتري 

در خصوص محصوالت  كه رسدر مينظ به تفاوت ماهيت محصوالت توجه بيشتري شود.
بازار ممكن است مطلوب  مخاطرةكاهش  لحاظاين تنوع از  ، تنوع بيشتري وجود دارد؛زراعي

ممكن است به درآمد پايين منجر  ،دليل عدم تخصص كافي در توليد ، بهباشد اما از سوي ديگر
 دهد.  بازپرداخت را افزايش مخاطرةتواند در شرايط دريافت اعتبار، شود و مي

ين معني كه به اعتبار ضريب ، بدبندي جغرافيايي نيز قابل استنباط است نوعي از تقسيم
 مناطق شمالي و غربي استان ،طور تلويحي هشاخص اقليمي، مناطق داراي بارندگي بيشتر و ب

تواند در توزيع منابع اعتباري توليد مي ، كه خودندبرخوردارموقعيت بهتري در توليد  از فارس
شوند. از ميان عمده محصوالت باغي در مناطق يادشده توليد ميرد توجه قرار گيرد. مو

 پنبه،نخود،  ،سيب، انگور، انجير و بادام و از ميان محصوالت زراعي ،محصوالت باغي
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د كه دانش نيروي كار شمشخص  ،همچنين ند.دارزميني و خيار شرايط اقليمي مساعدتري  سيب
، اين اثرگذاري محدود را طور تلويحي هي به توليد ندارد و بمساعدت يا سرمايه انساني چندان

سوي  دهي توليد بهمنظور جهت، بهدر اين خصوصبه سنتي بودن شيوه توليد نسبت داد.  توان مي
سرمايه انساني يا دانش  از توان . در تخصيص منابع اعتباري، ميشودي بهتر توصيه ميها فناوري
  .سود جستبندي براي اولويتديگر معياري  در قالب نيز كار نيروي
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