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 دیتول عوامل کل یور بهره و یانرژ مصرف بررسی رابطه
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 ، تهران، ايراناستاد گروه اقتصاد کشاوززی دانشگاه تهران سعید یزدانی

  چکیده
وری در رشد اقتصادی، هدف اصلی این مقاله، بررسی تأثیر  با توجه به اهمیت مصرف انرژی و نقش بهره

در وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی  برخی از متغیرهای کلیدی اقتصاد کالن و مصرف انرژی بر بهره
وری کل عوامل تولید به روش پارامتری مانده سولو محاسبه  باشد. بدین منظور ابتدا شاخص بهره ایران می

های سری  مبتنی بر داده 1وری کل عوامل تولید به روش رگرسیون چندک شده و سپس تأثیر متغیرها بر بهره
دهد که  می از برآورد الگو نشانمورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج بدست آمده  1395-1346های  زمانی سال

دارای اثر منفی و معناداری بر  5/0و  25/0های  مصرف انرژی و نرخ تورم با یک دوره وقفه در چندک
گذاری خارجی و  باشند، در حالی که اثر متغیرهای نرخ ارز، سرمایه وری کل عوامل تولید می بهره
 گردید.وری)با یک دوره وقفه( مثبت و معنادار برآورد  بهره

انرژی،چندک،ماندهسولووریکلعواملتولیدبخشکشاورزی،مصرفبهرهها:  کلیدواژه

 JEL :C32 , Q18 , Q43 بندی طبقه
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1. Quantile 
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 . مقدمه1
دهد که در صورت استفاده  عوامل تولید را نشان میوری میزان و چگونگی استفاده از  بهره

ترین عامل تعیین  رود که مهم می وری عوامل افزایش خواهد یافت. چنین انتظار بهینه، بهره

. (1389) نایبی و همکاران،است 1وری کل عوامل تولید کننده رشد اقتصادی، ارتقای بهره

 وری دارد، افزایش بهره نیاز اساسی به امروزه جهان با توجه به کمیابی عوامل مختلف تولید،
چه در کشورهای پیشرفته و چه در کشورهای در حال توسعه. در حوزه علم مدیریت، 

وری تلفیقی است از کارایی و اثر بخشی که بر موارد کمی و کیفی به صورت توأم  بهره
 تأکید دارد . از طرف دیگر، اهمیت انرژی هم برای کشورهای پیشرفته صنعتی که

کنندگان اصلی منابع انرژی جهان هستند و هم برای کشورهای نفت خیز از جمله  مصرف
ایران کامال آشکار شده است. دنیای امروز، دنیای توسعه اقتصادی و صنعتی است. به 

ترین کاالی تجاری است که بیشترین سهم تجارت جهانی را  نحوی که انرژی مهم
 (.1393ی،دارد)وزارت کار، رفاه و تأمین اجتماع

 . مبانی نظری2
عنوان  به بخش کشاورزیهای اقتصادی یک کشور در حال توسعه،  در میان بخش

ای برخوردار است. اگرچه تا چند دهه  غذای جامعه از اهمیت قابل مالحظهة کنند تأمین
های گوناگونی برای افزایش تولید محصوالت کشاورزی در نظر بوده است، ولی  پیش، راه

هایی چون کمبود منابع مانند زمین و انرژی سبب شده است تا به استفاده  توجود محدودی
ای شود و عموما به این دلیل که  وری عوامل تولید، توجه ویژه های ارتقای بهره از روش

ریزان بخش  های مورد استفاده برای تولید محدود و کمیاب هستند، کشاورزان و برنامه نهاده
ة هایی بوده تا بتوانند به بکارگیری مقدار نهاد جستجوی راهاقتصاد کشاورزی همواره در 

تری بدست آورند) قنبری و  تر، مقدار تولید بیش های کمیاب کمتر به خصوص نهاده
برداری از انرژی همراه  برای دستیابی به توسعه پایدار بایستی تولید و بهره (.1393همکاران،

مایه، مدیریت و ... به طور هماهنگ و همساز ها نظیر نیروی کار، زمین، سر با سایر نهاده
های  ریزی شود. مطابق ادبیات موضوع، انتظار بر این است که استفاده بهینه از حامل برنامه

های کشاورزی  تولید داشته باشد. سیستم وری کل عوامل انرژی، تأثیری مثبت بر رشد بهره

 

1. Total Factor Productivity( TFP) 
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یه و لزوم کاهش اثرات زیست تر با تغییراتی در زمینه بهبود امنیت غذایی و تغذ پیش
اند. تغییرات مصرف غذایی به سمت کاالهای با ارزش، تغییرات  محیطی روبه رو بوده

تر از پیش  های کشاورزی بیش اقلیمی جهانی و کاهش منابع طبیعی، فشار را روی سیستم
کرده است. درکشورهایی که اقتصاد کشاورزی دارند، افزایش تولید مستلزم افزایش 

بخش متوسط رشد ارزش افزوده وری و مدیریت منابع موجود است. در ایران  بهره
برابر  یببه ترت ،1395-1393 یها سال ی، در ط1390ثابت سال  یها یمتبه ق کشاورزی

 یحاک یرانا یو انرژ بخش کشاورزیارتباط  یلدرصد بوده است. تحل 24/4و  69/4 ،19/5
بشکه  یلیونبر حسب م یانرژ یینها در کل مصرف بخش کشاورزیاز آن است که سهم 
 ینا یانرژ ییکه سهم مصرف نها یا گونه تر است. به یینها پا بخش یرنفت خام نسبت به سا

سهم  یندرصد بوده است. باالتر 9/3به طور متوسط برابر با  1395-1390 یها بخش در سال
درصد(،  1/34) یمتعلق بوده است به بخش خانگ یببه ترت 1395در سال  یاز مصرف انرژ
درصد( و  6/12) یرانرژیدرصد(، مصارف غ 3/23درصد(، صنعت)  9/25حمل و نقل)

ترازنامه  یرو،براساس آمار و اطالعات وزارت ن یقتحق یها یافتهدرصد() 1/4)یکشاورز
 دهیگرد وابسته آن های مشتق و نفت به ای اندازه به بخش کشاورزی دیتول امروزه (.یانرژ

 دیتول سطح بر معنادار ای گونه به بخش نیا ازین مورد یانرژ نیتأم در خلل هرگونه که است
 یط بخش کشاورزی در یانرژ مصرف کل زانیم که دهد یم نشان آمارها. گذارد یم اثر

 شده برابر 1/5 حدود 3/50 به خام نفت معادل بشکه ونیلیم 1/33 از 1370-93 های سال
 شتر،یب یانرژ مصرف به دیتول شیافزا یوابستگ از نظر صرف(. 1393 ،یانرژ ترازنامه)است

 یآت های مصرف تیهدا زین و یانرژ مصرف شیافزا و دیتول شیافزا انیم رابطه یچگونگ
  .دارد یخاص ضرورت معقول و متعارف یرهایمس در

 از کشور ازین مورد یمصرف یانرژ کل از درصد 98 حدود که تیواقع نیا رانیا در
 کشور یارز یدرآمدها از درصد 70 تا گاه و شود یم لیتشک یدروکربوریه های فرآورده

 که است کشور اقتصاد ژهیو تیوضع دهنده نشان گردد، یم نیتأم نفت فروش محل از
 و ها یزیر برنامه در کشور کالن گذاران استیس مناسب های میتصم اتخاذ ضرورت

 (. 1394،یعباس)سازد یم آشکار را داریپا توسعه یسو به ها حرکت تیهدا
 استفاده جهینت در که نیزم جو در ندهیآال ای گلخانه یگازها انباشت به توجه با امروزه

 حرارت درجه یعیطب ریغ شیافزا باعث و دهیگرد حاصل یلیفس های سوخت از هروی یب
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 به است، شده گذاشته بخش کشاورزی عهده بر یدیجد نقش است دهیگرد نیزم کره
 یراستا هم که خود نیشیپ فیوظا انجام بر عالوه ستبای یم بخش کشاورزی گرید عبارت
 طور به و یانرژ دیتول است، گرفته شکل کشورها اقتصاد در توسعه و یخیتار های تحول

 طور به ندیفرآ نیا. دهد قرار خود فیوظا چارچوب در زین را یوانرژیب دیتول تر قیدق
 و دهیگرد آغاز یجد طور به لیبرز و کایآمر متحده االتیا مانند ییکشورها در گسترده

 (.1394،یعباس)است نیتکو حال در زین توسعه حال در و افتهی توسعه یکشورها گرید در
وری کشاورزی، عالوه بر افزایش درآمد واقعی تولیدکنندگان و  همچنین با افزایش بهره
تر و  تواند به حضور محصوالت کشاورزی بیش کنندگان، می قدرت خرید مصرف

ر در بازارهای رقابتی جهانی نیز کمک کرد. با توجه به اهمیتی که ارتقای ت مرغوب
های باالتر رشد دارد، شناسایی عوامل مؤثر بر  وری عوامل تولید در دستیابی به نرخ بهره
های الزم برای ارتقای آن ضروری به نظر  وری کل عوامل تولید و تدوین برنامه بهره
میت موضوع، مطالعه حاضر تالش دارد عوامل مؤثر بر رسد. بنابراین با توجه به اه می

 وری کل عوامل تولید در بخش کشاورزی را مورد بررسی قرار دهد. بهره

 . پیشینه تحقیق3
نشان  یهترک یکشاورز وری بهره یرو یاثر انرژ یبررس ا، ب(2006)1کارکاسیر و همکاران

 یکشاورز وری و بهره یمصرف انرژ ینب یو رابطة قو دار یمعن یرد که اثر هر دو متغدندا
وری  ( اثرگذاری انواع انرژی را بر رشد بهره2019)2بدری و نرایان و همکاران .برقرار است

مصرف  به این نتیجه رسیدند کهها  کل عوامل تولید مورد بررسی قرار دادند. آن
ذیر وری کل عوامل تولید را کاهش و مصرف انرژی تجدیدپ های فسیلی رشد بهره سوخت

(، مدلی را برای بررسی ارتباط بین تورم و 1982)3شود. کالرک باعث رشد آن می
برآورد کرده است. نتایج  1947-1918های  وری در ایاالت متحده آمریکا برای سال بهره

گردد و  تحقیق او بیانگر این واقعیت است که تورم تخریب مکانیزم مالیات را سبب می
(، رابطه علی 2005)4دهد. ماهادیوای و آجای ا افزایش میقیمت رانتی موجودی سرمایه ر

ها  های قیمتی را در بخش معادن استرالیا مطالعه کردند. آن وری و شاخص میان رشد بهره
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صمدی و  وری وجود دارد. ای منفی و یک طرفه از تورم به بهره نشان دادند که رابطه
وری و تورم را در اقتصاد ایران  ره(، نیز ارتباط بلندمدت و منفی میان به1385همکاران)

های  های اقتصادی، نوسان ترین عوامل تأثیرگذار بر نوسان تأیید کردند. یکی دیگر از مهم
گذاری در زمینه آن متغیرهای  نرخ ارز است. نرخ ارز متغیری است که چگونگی سیاست
رزی، نه فقط کند. بخش کشاو کالن اقتصادی، به ویژه رشد صادرات غیرنفتی را متأثر می

های قابل  های ارزی است بلکه به لحاظ نهاده از نظر مبادالت کاالیی تحت تأثیر سیاست
گیرد. کیم و  های ارزی قرار می تجارت نیز به گونه مستقیم تحت تأثیر سیاست

( نشان دادند که جذب سرمایه انسانی، جمعیت کمتر، ارزش پول ملی 2017)1پارک
وری کل  حقیقات و توسعه، منابع قابل توجهی برای رشد بهرهپایین)افزایش نرخ ارز( و ت

وری در  (، در بررسی اثر نرخ ارز بر رشد بهره2012)2های آمادو باشند. یافته عوامل تولید می
حاکی از آن است که نوسانات نرخ ارز،  2004-1975کشور مورد مطالعه برای دوره  74

در بررسی چگونگی اثر نرخ ارز  (،2011) 3اوری دارد. جینی و هوو اثر منفی بر رشد بهره
، به این 2007-1386استان چین در دوره  29های پانل برای  وری با استفاده از داده بر بهره

وری نیروی کار  گذاری باالتر نرخ ارز، اثر مثبتی بر رشد بهره نتیجه دست یافتند که ارزش
نرخ ارز بر رشد بهره وری کل  ( با بررسی تأثیر نوسان1397دارد. طالبیگی و همکاران)

کل عوامل تولید  وری عوامل تولید به این نتیجه رسیدند که نوسان نرخ ارز بر رشد بهره
(، 1394چراغی) تأثیر منفی دارد و همچنین بستگی به سطح توسعه مالی کشورها نیز دارد.

خش کشاورزی، وری ب  در مطالعه خود به بررسی تأثیر برخی متغیرهای اقتصاد کالن بر بهره
پرداخته است. نتایج نشان داد که نرخ ارز تأثیر مثبت و همچنین  1389-1357های  طی سال

وری کل عوامل تولید در بخش کشاورزی  های خارجی اثر منفی بر بهره نرخ تورم و بدهی
های مختلف در مورد ارتباط میان توسعه مالی و رشد اقتصادی،  دارند. با وجود دیدگاه

 برای داخلی منابع تکافوی عدم واسطه به جهان کشورهای از یاریبس امروزه
 با نیز ایران در. اند کرده پیدا خارجی های سرمایه جذب به شدیدی تمایل گذاری، سرمایه

 انجام عمرانی های بودجه قالب در دولت توسط ها گذاری سرمایه از ای عمده حجم اینکه
 اخیر های سال در که اقتصاد در خصوصی بخش حضور افزایش رویکرد با اما شود می
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 جذب آن کنار در و خصوصی بخش گذاری سرمایه اهمیت است، شده اعمال
مطالعات صورت گرفته در این  .است یافته اهمیت پیش از بیش نیز خارجی گذاری سرمایه

خصوص نشان داد که نتایج متناقض و ناسازگاری در این زمینه وجود دارد. به عنوان مثال، 
( معتقدند که تأثیر سرمایه گذاری خارجی بر 1998)2( و برن استین وهمکاران1993)1فرای

برو  (،2001)5(، ژانگ2005)4(، ساها2006)3رشد اقتصادی منفی است درحالی که جانسون
گذاری  دهند که سرمایه می  (، نشان1391( و فرزین و همکاران)1995)6و ساالی مارتین

( با 1399مستقیم خارجی و رشد اقتصادی رابطة مستقیم و مثبتی دارند. جعفری و همکاران)
وری کل عوامل در کشورهای شرق و غرب آسیا و عوامل موثر  بررسی دالیل تفاوت بهره

های نفتی، درجه بازبودن تجاری و  نشان دادند که سرمایه انسانی، رانت ها بر هر یک از آن
وری کل عوامل تولید در کشورهای شرق و غرب  ترین علت تفاوت بهره شدت انرژی مهم

  آسیا هستند.
 ریمتغ 10 حدود است، رفتهیپذ صورت حال به تا که یقاتیتحق و مطالعة مقاالت براساس

 ییرهایمتغ تنها رها،یمتغ نیا نیب از که .شد ییشناسا عوامل تولیدوری کل  بهره بر گذار اثر
 لیذ شرح به منتخب یرهایمتغ فهرست. شدند انتخاب بود، موجود اطالعاتشان و آمار که

 :باشد یم
نرخ  -4، 8جمع سرمایه گذاری خارجی -3میزان تولید) رشد تولید(  -2، 7نرخ تورم -1

میزان  -8نیروی کار شاغل،  -7موجودی سرمایه،  -6مصرف انرژی،  -5ارز بازار آزاد، 
 بارندگی.

مطالعه از مدل مانده  یناست که ا ینانجام شده در ا های پژوهشتفاوت مطالعه حاضر با 
 وری نرخ رشد بهره گیری اندازه یاست برا یاییآس وری سازمان بهره یهسولو که مورد توص

 روابط بینکدام از مطالعات ذکر شده،  چیدر ه که ینا یگر. دکند یکل عوامل استفاده م
وری  بهرهرشد گذاری خارجی بر   نرخ ارز بازار آزاد، نرخ تورم و سرمایهو  یمصرف انرژ

است. هدف اساسی استفاده از رگرسیون  مدنظر نبوده به طور همزمان کل عوامل تولید
 

1. Fry 

2. Borensztein et al 

3. Johnson 

4. Saha 

5. Zhang 

6. Barro and Sala-I-Martin 

7. Inflation(INF) 

8. Foreign Investment(FI) 
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و هم در ها  گین دادهکوانتایل درواقع استفاده از روشی است تا متغیرهای مستقل هم در میان
های  های ابتدایی و پایانی بدون محدودیت های توزیع به ویژه در دنباله تمام قسمت

 مفروضات رگرسیون معمولی مورد بررسی قرار گیرند. 

  شناسی روش .4

محاسبه  یممستق های الگواول  شوند. گروه گروه تقسیم میبه دو  وری بهره شاخص الگوهای
 آن اقدام به برآورد یداز تابع تول مستقیماست، که بدون استفاده  یدتول وری کل عوامل بهره

 یدتابع تول زا مستقیمبر استفاده  یهستند که مبتن یممستقیرغ الگوهایدوم،  نماید. گروه یم
به  یدتابع تول یرو بر یاضیر یاتو انجام عمل ینمع یاست، و با در نظرگرفتن فرم تابع

ترین الگوهای غیرمستقیم  از مهم. پردازند یم یدعوامل تولکل  یور برآورد شاخص بهره
 توان به مدل مانده سولو اشاره کرد. می

 . مدل مانده سولو1-4
 مدل مانده سولو در واقع تفاضل میانگین وزنی رشد عوامل از رشد تولید است. بدین صورت:

 

(1)    ̇    ̇   ̂ ̇   ̂ ̇   ̂  ̇ 
 

نیروی کار و سرمایه و میزان بارندگی قابل توضیح  رشدآن بخش از رشد تولید که توسط 
 شود. وری کل عوامل محسوب می نیست، رشد بهره

وری کل عوامل تولید از روش باقی مانده سولو  در این مطالعه برای محاسبة شاخص بهره
  باشد: و از یک تابع تولید کاب داگالس استفاده شده است. این تابع به صورت رابطة زیر می

 

(2)                   

( 2باشد. رابطه) می سهم عامل بارندگی در ارزش افزوده γنهاده بارندگی و  Rfدر رابطه باال 
 پس از تبدیل به فرم لگاریتمی به صورت زیر درخواهد آمد: 

 

(3)                          
 

: جمعیت شاغل در بخش  L: ارزش افزوده بخش کشاورزی)میلیارد ریال(، VAکه در آن 
: ارزش موجودی سرمایه خالص در بخش کشاورزی)میلیارد ریال( و  Kکشاورزی)نفر(، 

Rf . )وری  بهرهرود که رشد  های پیشین انتظار می براساس بحث 1: میزان بارندگی) میلی متر
 

 باشند می1383های ثابت سال  افزوده و موجودی سرمایه بر پایه قیمت. ارزش 1
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گذاری خارجی ارتباط  ز، نرخ تورم و سرمایهبا مصرف انرژی، نرخ ار کل عوامل تولید
ها و اطالعات مورد نیاز این مطالعه از ترازنامه انرژی وزارت  معناداری داشته باشد. داده

های اقتصادی بانک مرکزی و بانک جهانی  های سری زمانی و گزارش نیرو، بانک داده
کل عوامل از روش مانده وری  محاسبة شاخص بهرهاند. دراین مطالعه به منظور  بدست آمده

بررسی ارتباط بین متغیرهای مورد نظر از الگوی رگرسیون چندک سولو و برای 
منظور به اطالعات و آمار ارزش افزوده بخش کشاورزی،  برای اینشده است.  استفاده

)میلیارد ریال(، 1383های ثابت سال  موجودی سرمایه خالص بخش کشاورزی به قیمت
های  کشاورزی)نفر(، میزان بارندگی)میلی متر( در طی سالجمعیت شاغل در بخش 

)  1باست و کوئنکر توسط که یشرط چندک ونیرگرس کیتکننیاز است.  1346-1395
 بر یحیتوض ریمتغ کی تأثیر یبررس به تا گرفت قرار کاربرد مورد، شده ارائه( 1978

 عنوان به چندک ونیرگرس کیتکن سپس .بپردازد وابسته ریمتغ کی متفاوت یها چندک
 مربعات حداقل یشناس روش همانند. شد رفتهیپذ کیکالس یخط ونیرگرس مدل بر یبسط

 بر مستقل ریمتغ کی تأثیر یبررس به آل دهیا حالت در چندک ونیرگرس روش ،یمعمول
 لهیوس نیبد و پردازد می نظر، مورد عیتوز کی نییپا و باال یها کچند در وابسته ریمتغ کی

 قضاوت یزمان مختلف یها دوره در رهایمتغ نیب رابطة جامع مورد در تا سازد یم قادر را ما
هدف اساسی استفاده از رگرسیون کوانتایل درواقع استفاده از روشی است تا . میکن

های توزیع به ویژه در  ها و هم در تمام قسمت متغیرهای مستقل هم در میانگین داده
های مفروضات رگرسیون معمولی مورد بررسی  محدودیتهای ابتدایی و پایانی بدون  دنباله

در رگرسیون چندک برخالف رگرسیون معمولی از حداقل نمودن مجموع  قرار گیرند.
شود که به آن روش  های موزون برای برآورد پارامتر الگو استفاده می مانده قدرمطلق باقی

ندکی عبارت زیر برای تخمین رگرسیون چ شود. گفته می 2حداقل قدرمطلق انحرافات
 شود: حداقل می

 

(4) (    )         ∑   
 

(5)  ̂( )         (∑  |      |  {        }   
 

 ∑ (   )|      |  {        } )(      )         ∑   
 

 

1. Koenker and Bassett 

2. Least Absolute Deviations(LAD) 
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(6)        
( )
       

( )
     

( )
       

( )
        

 

 

گذاری  سرمایهدر این مطالعه به بررسی اثر متغیرهای مصرف انرژی، نرخ تورم، نرخ ارز و 
وری کل عوامل تولید در بخش کشاورزی در اقتصاد ایران با استفاده  خارجی بر رشد بهره

 باشد: می از رهیافت رگرسیون چندک پرداخته شده است. تابع ارائه شده به صورت زیر
ها مورد بررسی قرار گرفت، سپس  قبل از بررسی و تخمین تابع تولید، ابتدا ایستایی داده

( از روش حداقل مربعات معمولی استفاده شده است. همچنین در 3ر برآورد رابطه)به منظو
گذاری  ادامه برای بررسی رابطة بین متغیرهای مصرف انرژی، نرخ تورم، نرخ ارز، سرمایه

های مانایی دیکی فولر تعمیم  وری کل عوامل تولید عالوه بر آزمون خارجی و رشد بهره
های مانایی غیرخطی کپیتانیوس، شی  سکی و همکاران، آزمونیافته، فیلیپس پرون و کویتا
 بهره گرفته شده است. و اسنل و لی و استرازیسیچ

 2و آزمون ریشه واحد 1. ایستایی2-4
های زمانی، بایستی ایستایی متغیرهای سری زمانی مورد  سازی اقتصادسنجی سری در مدل

دیکی فولر  ریشه واحد ساده از جملههای  بررسی قرار گیرد. بدین منظور ابتدا از آزمون
( استفاده و سپس 1992( و کوستاسکی و همکاران)1988پرون) ( و فیلیپس1979تعمیم یافته)

از آزمون ریشه واحد با لحاظ شکست ساختاری جهت بررسی مانایی متغیرهای الگو بهره 
( 2003) 3کپیتانیوس و همکارانهای مذکور، آزمون  گرفته شد. از بین آزمون

پرکاربردترین آزمون ریشه واحد غیرخطی است به طوری که در اکثر مطالعات صورت 

 

1. Stationarity 

2. Unit root test 

3. Kapetanios et al 
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غیرخطی، از این آزمون استفاده شده است. آزمون  گرفته با هدف بررسی ایستایی
های میانگین زدایی شده  براساس رگرسیون کمکی زیر برای داده کپیتانیوس و همکاران

 شود: انجام می     

(9)              
  ∑          

 

   
    

 

       در برابر فرضیه رقیب ایستایی غیر خطی        فرضیه صفر ناایستایی، 
درصد به ترتیب  10و  5، 1شودمقادیر بحرانی این آزمون برای سطوح اهمیت  آزمون می

(، لیو و 2010)1ایالنسی، تونلی و . در این راستا -13/3و  -40/3، -93/3برابر است با 
همگی برای تحلیل همگرایی درآمدی از آزمون ریشه  (،2008)3،حبیب اله(2009)2احمد

واحد در ساختار غیرخطی استفاده نموده و بر مناسب بودن این آزمون در مورد مطالعات 
جهت  (2003)4لی و استرازیسیچ اند. در ادامه روش ارائه شده توسط خود صحه گذاشته

به منظور تعیین نقاط شکست در این  قاط شکست در این متغیرها به کار رفته است.تعیین ن
زای ضریب الگرانژ،  متغیرها، آزمون ریشه واحد با وجود یک شکست ساختاری درون

باشد. از  قابل اجرا می 10افزار ایویوز  مورد استفاده قرارگرفته است.این آزمون در نرم
تر بودن  باشد، بزرگ ن وجود ریشه واحد در متغیر میجایی که فرضیه صفر این آزمو آن

قدرمطلق آماره آزمون نسبت به مقدار بحرانی نشان دهندة مانایی متغیر مذکور است به 
(، مصرف سرانه انرژی بخشی در ترکیه را با استفاده 2011)5عنوان مثال اوزترک و اصالن

مطالعه نموده و نشان  2010-1971های  از آزمون ریشه واحد لی و استرازیسیچ در طی سال
 دادند که مصرف سرانه انرژی بین بخشی در ترکیه ماناست. 

 . نتایج و بحث5
پرون و  های ایستایی دیکی فولر تعمیم یافته و فیلیپس (، آزمون1براساس جدول)

ها در  ، کلیه دادهشود می کوستاسکی و همکاران ارائه شده است. همان طور که مالحظه
 هستند.  I(1اول ایستا ) تفاضل مرتبه

 

1. Tunali & Yilanci 

2. Liew & Ahmad 

3. Habibollah 

4. Lee & Strazicich 

5. Ozturk and Aslan 
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 ریشهواحدهاینتایجآزمون(: 1جدول)
 متغیرها آزمون دیکی فولر تعمیم یافته آزمون فیلیپس پرون KPSSآزمون

در تفاضل 
 مرتبه اول

 در سطح
در تفاضل 
 مرتبه اول

 در سطح
در تفاضل 
 مرتبه اول

  در سطح

39/0*** 92/0 0/00*** 01/0 0/00*** 45/0 C 

LVA 18/0*** 22/0 0/00*** 74/0 0/00*** 63/0 C & T 

- - 0/00*** 1 0/00*** 1 None 

61/0*** 76/0 0/00*** 99/0 0/00*** 99/0 C LL 

11/0*** 20/0 0/00*** 29/0 0/00*** 14/0 C & T 
 

- - 0/00*** 96/0 05/0 93/0 None 

10/0*** 89/0 01/0 93/0 10/0 91/0 C 

LK 09/0*** 12/0 05/0 78/0 30/0 42/0 C & T 

- - 05/0 1 13/0 98/0 None 

16/0*** 40/0 0/00*** 0/00*** 0/00*** 0/00*** 
C 

LRf 15/0*** 05/0 0/00*** 0/00*** 0/00*** 0/00*** 
C & T 

- - 0/00*** 48/0 0/00*** 61/0 None 

 درصد خطا معنادار است. 1*** در سطح  های تحقیق منبع: یافته
 

هستند.  I(1ها در تفاضل مرتبه اول ایستا ) طورکه از جدول نمایان است، کلیه داده همان
وری کل عوامل تولید با استفاده از مدل مانده سولو، با استفاده از  برای محاسبه رشد بهره

روش حداقل مربعات معمولی و در قالب یک تابع تولید کاب داگالس، ارزش افزوده بخش 
های نیروی کار، ارزش موجودی سرمایه خالص در بخش کشاورزی  نهادهکشاورزی بر روی 

های  ( ارائه شده است. سپس کشش2و بارندگی رگرس شد که نتایج این تخمین در جدول)
 از این تخمین استخراج شدند: γو  βو  αجزئی عوامل تولید نیروی کار، سرمایه و بارندگی یا 

 

 نتایجتخمینتابعتولید(: 2جدول )
 احتمال tآماره  انحراف استاندارد ضریب غیرمت
 C 6/37- 61/7 93/4 00/0 عرض از مبدأ

 LnK 31/0 014/0 09/3 04/0 موجودی سرمایه

 LnL 61/0- 05/0 22/3- 00/0 تعداد شاغلین

 LnRf 02/0 03/0 71/3 04/0 میزان بارندگی

 AR(1) 52/0 013/0 9/3 00/0 خودرگرسیون از مرتبه اول

 Trend 06/0 007/0 24/8 00/0 روند

 LnVA 0/99 =   0/99 =  ̅̅̅̅ 896/88=F 1/91=D.W ارزش افزوده متغیر وابسته است

 های تحقیق منبع: یافته
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مانده تابع تولید برآورد شده )جزء اخالل( مورد آزمون ایستایی  م به ذکر است که باقیالز
باشد.  . لذا نتایج جدول باال قابل اعتماد می I(0قرارگرفت که براساس آن در سطح ایستا بود)

ارزش داری بر  کار و بارندگی اثر معنی دهد که متغیرهای سرمایه، نیروی نتایج تخمین نشان می
افزوده بخش کشاورزی دارند البته به جزء نهادة نیروی کار بقیه عوامل دارای اثر مثبت و معنادار 

وری کل عوامل  کار دارای اثری منفی بر بهره نیروی  ادهباشند، اما نه وری کل عوامل می بر بهره
طور که  کار دانست. همان توان ورود به ناحیة سوم تولید از نهادة نیروی است. دلیل آن را نیز می

کار و بارندگی از ارزش افزوده یا  از جدول نمایان است سهم عوامل موجودی سرمایه، نیروی
درصد، به این معنی که اگر  02/0و  -61/0، 31/0تند از ها به ترتیب عبار های جزئی آن کشش
یابد و  می درصد کاهش 6درصد افزایش یابد، ارزش افزوده بخش کشاورزی حدود  1کار  نیروی

 2بخش کشاورزی تقریبا  درصد افزایش یابد، ارزش افزوده 1همچنین اگر میزان بارندگی 
مبستگی از متغیر خودرگرسیون یابد. در ضمن برای رفع مشکل خوده درصد افزایش می

توان از  های بدست آمده از برآورد تابع تولید می مرتبه اول استفاده شده است. براساس کشش
 وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی را محاسبه نمود: ( رشد بهره10ی) طریق رابطه

 

(10)   ̇    ̇   ̂ ̇   ̂ ̇   ̂  ̇ 
 

 ̇  و  ̇ ، ̇ ، ̇  وری کل عوامل تولید در بخش کشاورزی و  : رشد بهره  ̂  که در آن 
کار و رشد میزان بارندگی  افزوده، رشد موجودی سرمایه، رشد نیروی به ترتیب رشد ارزش

وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی با استفاده از مدل  باشد. نتایج محاسبة رشد بهره می
 ردیده است:( ارائه گ3مانده سولو در جدول)

 

وریکلعواملتولیددربخشکشاورزیازروشماندهسولونتایجبرآوردرشدبهره(: 3جدول )
  ̇   سال  ̇   سال  ̇   سال  ̇   سال  ̇   سال

1346 0 1356 05/0- 1366 02/0 1376 08/0 1386 01/0- 

1347 08/0 1357 02/0 1367 01/0- 1377 03/0- 1387 01/0- 

1348 08/0- 1358 07/0 1368 08/0 1378 01/0- 1388 08/0 

1349 01/0- 1359 09/0- 1369 01/0 1379 04/0 1389 02/0- 

1350 01/0 1360 01/0 1370 05/0 1380 03/0 1390 01/0- 

1351 07/0 1361 07/0 1371 09/0 1381 06/0 1391 04/0 

1352 01/0 1362 07/0- 1372 01/0- 1382 07/0 1392 02/0 

1353 01/0 1363 01/0 1373 07/0 1383 01/0 1393 01/0 

1354 09/0 1364 01/0 1374 05/0 1384 01/0 1394 06/0 

1355 03/0- 1365 09/0 1375 01/0- 1385 06/0 1395 03/0- 

  های تحقیق منبع: یافته
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میزان  وری کل عوامل تولید با حال با توجه به هدف این مطالعه روابط بین رشد بهره
مصرف انرژی در بخش کشاورزی) برحسب میلیون بشکه نفت خام(، نرخ تورم، نرخ ارز و 

 گیرد. گذاری خارجی)هزاردالر( از طریق رگرسیون چندک مورد بررسی قرار می سرمایه
 ها از نظر آماری و تأیید مدل البته قبل از ورود به تخمین رگرسیون، ابتدا به توصیف داده

شود. سپس مانایی خطی و غیرخطی متغیرها بر طبق  پرداخته میرگرسیون چندک 
  گردد. های مذکور بررسی می آزمون

 ها . توصیف داده1-5
طور که از  های توصیفی متغیرهای مورد مطالعه ارائه شده است. همان ( آماره4در جدول )

گذاری  رمایهو س و نرخ ارز بازار آزاد نرخ تورم، 1جدول نمایان است، آمارة چولگی ضرایب
تر  باشد. یا به عبارت بهتر حجم بیش خارجی مثبت هستند،که نشان دهندة چولگی به راست می

ها در سمت راست توزیع نرمال قرار دارد. اما چولگی ضرایب متغیرهای مصرف انرژی و  داده
ها به سمت چپ  گر چولگی داده وری کل عوامل تولید، منفی است، که نمایان رشد بهره

ها از آماره چولگی استفاده شده است  شد. به عالوه برای بررسی توزیع نرمال استاندارد دادهبا می
قرار  3که براساس این آماره، همگی متغیرها به جزء مصرف انرژی به صورت قوی باالی عدد 

باشد یا به عبارت  تر می دارند که نشان دهندة این است که دنبالة سمت راست توزیع سنگین
ها در سمت راست توزیع نرمال استاندارد قرار دارد. در این میان تنها  تر داده بیش دیگر حجم

 متغیر مصرف انرژی دارای توزیع احتمالی نزدیک به توزیع احتمال نرمال استاندارد است.
 

 توصیفآماریمتغیرها(: 4جدول)
MER Fi INF E TFP  

 میانگین 001/0 93/27 75/16 92/3889 81/6347
  میانه 002/0 97/29 60/15 39/428 1/1459

  حداکثر 013/0 03/55 40/49 69/52418 36440
 حداقل -016/0 40/4 80/0 00/0 68

  انحراف معیار 007/0 36/13 47/9 47/11608 7/9619
 جهت چولگی -75/0 -06/0 86/0 92/3 01/2
  چولگی 85/3 34/2 43/4 92/16 17/6

 آماره جارکوابرا 75/4 93/0 52/10 03/213 79/54
  احتمال 09/0 62/0 005/0 00/0 00/0

 های تحقیق منبع: یافته
 

1. Skewness Coefficient 
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از سویی دیگر براساس آماره آزمون جارکوابرا، فرضیه صفر مبنی بر نرمال بودن توزیعع  
(، 4گیرد. بنعابراین براسعاس جعدول شعماره)     متغیر رد شده و چولگی آن مورد تأیید قرار می

دارای  گعذاری خعارجی، نعرخ ارز بعازار و تععورم     عوامعل، سععرمایه وری کعل   متغیرهعای بهعره  
در ادامعه   شعود.  باشند. در نتیجه اسعتفاده از رگرسعیون چنعدک تعرجیح داده معی      چولگی می

(، آزمعون ایسعتایی   5های ایستایی ارائه شعده اسعت: براسعاس جعدول)     نتایج مربوط به آزمون
ارائه شده است. همعان طعور    همکاران دیکی فولر تعمیم یافته، فیلیپس پرون و کویتاسکی و

وری کل عوامل تولید، نعرخ تعورم و    رشد بهرهشود براساس جدول سه متغیر  می که مالحظه
در تفاضعل   و مصرف انعرژی  متغیر نرخ ارز بازار آزاد) 2گذاری خارجی در سطح و  سرمایه

باشند. لعذا بعرای بررسعی     مرتبه اول مانا هستند. البته کلیه متغیرها در تفاضل مرتبه اول مانا می
 های کپتانیوس و همکاران و لعی و استرازیسعیچ   ها نتایج آزمون بیشتر و اطالع از ساختار داده

   ( ارائه شده است:7( و )6در جداول )
 

 آزمونریشهواحدمتفاوت3نتایج(: 5جدول)

KPSSآزمون
 یافته آزمون دیکی فولر تعمیم آزمون فیلیپس پرون *

تفاضل در  متغیرها
 مرتبه اول

 در سطح
در تفاضل 
 مرتبه اول

 در سطح
در تفاضل 
 مرتبه اول

 در سطح

04/0*** 19/0*** 00/0 0/00*** 0/00*** 0/00*** 
C 

TFP 03/0*** 05/0*** 0/00*** 0/00*** 0/00*** 0/00*** 
C & T 

- - 0/00*** 0/00*** 0/00*** 0/00*** 
None 

50/0*** 35/0*** 0/00*** 01/0 0/00*** 00/0 
C 

INF 44/0*** 18/0*** 0/00*** 08/0 0/00*** 01/0 C & T 

- - 0/00*** 18/0 0/00*** 12/0 None 

50/0*** 18/0*** 00/0 00/0 00/0 00/0 
C 

Fi 50/0*** 10/0*** 00/0 00/0 08/0 00/0 
C & T 

- - 00/0 00/0 00/0 00/0 
None 

49/0*** 72/0*** 00/0 1 0/00*** 99/0 C 

MER 15/0*** 19/0*** 01/0 99/0 0/00*** 96/0 C & T 

- - 00/0 1 0/00*** 99/0 None 

11/0*** 87/0 0/00*** 94/0 0/00*** 94/0 C 

E 10/0*** 11/0*** 0/00*** 82/0 0/00*** 78/0 C & T 

- - 0/00*** 99/0 0/00*** 99/0 None 

 درصد خطا معنادار است. 1*** در سطح  های تحقیق منبع: یافته
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 KSSنتایجآزمونریشهواحد(: 6جدول)
 وقفه احتمال t آماره آماره آکائیک ضریب متغیرها

      
  0003/0- 13/6- 43/0- 66/0 12 

      
  0007/0- 22/6- 39/0- 69/0 11 

      
  0006/0- 25/6- 01/1- 31/0 10 

      
  0007/0- 33/6- 48/1- 14/0 9 

      
  0005/0- 39/6- 5/1- 14/0 8 

      
  0006/0- 42/6- 97/1- 05/0 7 

      
  0006/0- 37/6- 91/1- 06/0 6 

      
  0005/0- 41/6- 07/2- 04/0 5 

      
  0006/0- 47/6- 83/2- 007/0 4 

      
  0004/0- 32/6- 32/2- 02/0 3 

      
  0004/0- 51/6- 49/3- 001/0 2 

      
  0004/0- 57/6- 78/5- 0/00*** 1 

 درصد خطا معنادار است.  1*** در سطح  های تحقیق منبع: یافته
 

( فرض صفر در آزمون کپتانیوس و همکاران بر نامانایی است. اما 6با بررسی جدول)
فرض صفر رد شده و سری رشد  1تا وقفه  7  شود از وقفه همان طور که مالحظه می

تولید به صورت غیرخطی ماناست. با در نظر گرفتن وقفة یک درجات وری کل عوامل  بهره
جایی که وجود ریشه  شود. حال از آن آزادی حفظ و فرض صفر با قدرت باالتری رد می

واحد در سری زمانی مورد مطالعه ممکن است به سبب عدم توجه به وجود شکست 
ه توسط لی و استرازیسیچ جهت بوده باشد، در ادامه روش ارائه شدها  ساختاری در روند آن

 تعیین نقاط شکست در این متغیرها به کار رفته است.
 

 نتایجآزمونریشهواحدلیواسترایسیچ(: 7جدول)

 آماره آزمون نقطه شکست وقفه متغیرها
 مقادیر بحرانی آزمون

 وضعیت فرضیه صفر
1% 5% 10% 

TFP 3 1374 5/5- 91/4- 35/4- 07/4- رد شد 

INF 1 1378 62/5- 9/4- 34/4- 06/4- رد شد 

Fi 1 1359 19/6- 89/4- 33/4- 05/4- رد شد 

MER 3 1381 5/4- 87/4- 30/4- 02/4- رد شد 

E 8 1372 85/4- 9/4- 34/4- 06/4- رد شد 

 های تحقیق منبع: یافته
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(، آزمون مانایی لی و استرازیسیچ برای کلیه متغیرها با یک شکست 7براساس جدول)
ساختاری صورت گرفت. با مقایسه آمارة آزمون با مقادیر بحرانی آزمون در کلیه متغیرها، 

شود. اما بایستی  های زمانی پذیرفته می رد شده و فرض مقابل آن یعنی مانایی سری   فرض 
جه نمود که براساس قدرت و دقت آزمون لی و استرازیسیچ کلیه متغیرها در به این نکته نیز تو

های ذکر شده قبل در وقفة یک و سطح مانا شدند، دیگر  سطح مانا بوده و این که در آزمون
ها نیست و کلیه متغیرها در سطح مورد  نیازی به وارد کردن متغیرهای دامی برای شکست

ایستایی متغیرها همان طورکه قبال توضیح داده شد، برای  بررسی قرار گرفتند. پس از بررسی
وری کل عوامل تولید از روش  بررسی ارتباط و اثرگذاری متغیرهای مورد نظر بر بهره

رگرسیون چندک استفاده شده است. بنابراین مدل معرفی شده در قسمت قبل به روش 
 باشد: ( می8جدول)رگرسیون چندک تخمین زده شد و نتایج مدل بدست آمده به شرح 

 

 درمدلرگرسیونچندک52/0و52/0،2/0هاینتایجبرآوردپارامتریکدرچندک(: 8جدول)
 احتمال tآمارة  انحراف استاندارد ضریب چندک متغیرها

C 

25/0 21/38 007/0 43/4792 00/0*** 

5/0 21/38 008/0 03/4664 00/0*** 

75/0 21/38 015/0 26/2488 00/0*** 

MER 

25/0 039/0 0001/0 03/2 04/0** 

5/0 042/0 0001/0 42/2 03/0** 

75/0 042/0 0004/0 49/0 62/0 

E 

25/0 054/0- 0002/0 10/2- 03/0** 

5/0 006/0- 0002/0 77/2- 01/0*** 

75/0 003/0- 0005/0 64/0- 52/0 

INF 

25/0 18/0- 0001/0 10/0 91/0 

5/0 179/0 0001/0 05/0 95/0 

75/0 057/0 00001/0 08/0- 93/0 

Fi 

25/0 016/0 0009/0 80/1 04/0** 

5/0 017/0 0008/0 04/2 06/0** 

75/0 005/0 0001/0 31/0 76/0 

TFP(-1) 

25/0 182/1 247/0 77/4 00/0*** 

5/0 208/1 226/0 33/5 00/0*** 

75/0 868/0 593/0 46/1 16/0 

INF(-1) 

25/0 436/0- 132/0 29/3- 00/0*** 

5/0 456/0- 122/0 70/3- 00/0*** 

75/0 277/0- 279/0 99/0- 33/0 

 درصد معنادار است.  1درصد خطا معنادار است *** در سطح خطای  5** در سطح  های تحقیق منبع: یافته
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، با 5/0و  25/0دهد که در چندک  نتایج حاصل از برازش رگرسیون چندک نشان می
وری کل عوامل  درصد رابطه تمامی متغیرهای مستقل مورد نظر با رشد بهره95احتمال 

دارای اثر معکوس و ، نرخ تورم دوره قبل دار است. متغیرهای مصرف انرژی، تولید معنی
گذاری خارجی دارای اثر مثبت  وری دورة قبل، نرخ ارز بازار آزاد و سرمایه متغیرهای بهره

برخالف روابط مورد انتظار، رابطه بین مصرف  لید است.وری کل عوامل تو بر رشد بهره
های  که این تأثیر منفی در چندکوری کل عوامل تولید منفی شده است،  و بهره انرژی

اگر مصرف انرژی در این بخش افزایش یابد،  پایین بازتاب دهندة این واقعیت است که
تواند به  کند. که می ز پیدا میکاهش نی یابد بلکه وری کل عوامل نه تنها افزایش نمی بهره

مورد استفاده در این بخش باشد. در  دلیل فرسوده بودن تکنولوژی و ماشین آالت فرسوده
براساس قانون بازدهی نزولی افزایش مصرف در نهادة انرژی منجر به کاهش تولید  نتیجه

ش نرخ تورم نیز یابد. از طرفی افزای وری کل عوامل تولید کاهش یافته می نهایی شده و بهره
باعث افزایش قیمت محصوالت کشاورزی و کاهش قدرت خرید مردم و افزایش 

تر  شود. در دنیا نیز افزایش نرخ تورم باعث گران های تولید مانند قیمت بذر و سم می هزینه
جا که  شود. بنابراین، از آن شدن کاالها و محصوالت داخلی نسبت به مشابه خارجی می

دارای بازارهای تقریبا رقابتی هستند، نرخ تورم باال در کشور سطح  محصوالت کشاورزی
دهد، ضریب  المللی کاهش می پذیری محصوالت بخش کشاورزی را در عرصة بین رقابت

شوند(صحت  متغیر تورم ) البته تورم دورة قبل، زیرا اثر متغیرهای کالن با تأخیر منتقل می
اندازها را به جای  که تورم پس کند ، تصریح می(1982)1کند. فلدستین این ادعا را تأیید می

مولد سرمایه، به سوی تالش برای مهار پیامدهای نامطلوب تورم  تخصیص در زمینة تولید
بها روی  گذاری به نگهداری فلزات گران سوق خواهد داد. برای مثال، مردم به جای سرمایه

در مورد  اثرگذار است. وری ه خواهند آورد که این موضوع نیز در کاهش رشد بهر
(، 1998)3، برینزتین(1992)2گذاری خارجی مطالعات وانگ و همکاران سرمایه

گذاری خارجی از طریق  دهند که سرمایه می  ( نیز نشان2005)5(، ساها2006)4جانسون
های مدیریتی به واسطة  های پیشرو، افزایش سرمایه انسانی و کسب روش کسب تکنولوژی
شود.  وری کل عامل تولید می های تکنولوژیکی باعث افزایش رشد بهره تأثیر بر پیشرفت

 

1. Feldstein 

2. Wang et al 

3. Boreinsztein et al. 

4. Johnson 

5. Saha 
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به افزایش صادرات و کاهش واردات)افزایش خالص  افزایش نرخ ارز نیز به طور معمول
های  صادرات(، افزایش تولید)رشد اقتصادی( و در پایان، استفاده بهتر و بیشتر از ظرفیت

آمده ضریب نرخ ارز در این معادله نیز  انجامد، که عالمت بدست موجود اقتصادی می
های مختلف، الزم است تا آزمون  پس از برآورد ضرایب در چندک مؤید این نظر است.

های مختلف نیز انجام شود. نتایج آزمون برابری شیب براساس نظر  در چندک 1برابری شیب
ار میانه با دهد که ضرایب شیب برای مقد (، نشان می9طبق جدول) (،1978کونکر و باست)

های باال و پایین متفاوت است، زیرا فرض صفر مبنی بر  ضرایب برآوردی در چندک
است که در  85/26 2شود. همچنین مقدار آماره کای مربع یکسان بودن ضرایب رد می

سطح معمول آزمون معنادار است. بنابراین نتیجه حاکی از تفاوت بین ضرایب در 
های شرطی یکسان نیستند. تفاوت ضرایب در  های مختلف است و چندک چندک
 نماید.  های مختلف روش مورد استفاده در این تحقیق را نیز تأیید می چندک

 

 آزمونبرابریشیبچندک(: 9جدول)

 احتمال درجة آزادی آمارة کای دو صه ای از آزمون والدخال

 00/0 8 38034/25 آزمون والد

  های تحقیق منبع: یافته

 گیری و پیشنهادها نتیجه .6
این پژوهش با هدف بررسی تأثیر برخی از متغیرهای کلیدی اقتصاد کالن و مصرف انرژی 

های حاصل از  وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی ایران انجام شده است. یافته بر بهره
، 1395-1346های سری زمانی این پژوهش با استفاده از روش رگرسیون چندک برای داده

دارای اثر منفی و  5/0و  25/0ورم دورة قبل در چندک مصرف انرژی و تنشان داد که 
ها، نرخ ارز،   باشند، در حالی که در این چندک می وری کل عوامل تولید معناداری بر بهره

وری دورة قبل اثری مثبت و معناداری دارند. البته الزم به  گذاری خارجی و بهره سرمایه
وری نشان نداد. همچنین این  بر بهره ذکر است که تورم در دورة جاری تأثیر معناداری
تواند جانشین مناسبی برای رگرسیون  مطالعه نشان داد که رگرسیون چندک نه تنها می

میانگین باشد)با جایگزین کردن میانه به جای میانگین(، بلکه در برخی از موارد، اطالعات 

 

1. Quantile Slope Equality Test 

2. Chi-Sq. Statistic  
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دهد. در ادامه،  قرار میبیشتری از شکل توزیع را در مقایسه با رگرسیون میانگین در اختیار 
وری کل عوامل تولید در کشور،  های سیاستی در راستای ارتقای بهره برخی از توصیه

های ضدتورمی به  جلوگیری از کاهش نرخ ارز و اجرای سیاست -1گردد:  پیشنهاد می
های مؤثر برای ایجاد ثبات   اتخاذ سیاست -2منظور افزایش رقابت پذیری اقتصاد.

با توجه به نتیجه معکوس  -3ریق کاهش نوسانات تورم و رشد اقتصادی اقتصادی از ط
وری کل عوامل تولید در بلندمدت بهتر است قیمت انرژی  بین مصرف انرژی و رشد بهره

واقعی گشته و به طریقی تنظیم گردد تا میزان مصرف آن به حالت نرمال بازگشته و این 
گذاری خارجی و  ه رابطة مثبت بین سرمایهبا توجه ب -4رابطه در بلندمدت مثبت گردد. 

 نهایت در و سیاسی ثبات و اقتصادی شرایط بهبودتوان  ، میوری کل عوامل تولید بهره
 های سرمایه جذب و خارجی گذاران سرمایه حضور امکان کشور، ریسک درجه کاهش

 .ساخت تر سهل را آنان

 . تعارض منافع7
 تعارض منافع وجود ندارد.

 . منابع 8
(. نقش عوامل تأثیر گذاری بر بهعره  1399جعفری، سعید و اسفندیاری، مرضیه و پهلوانی، مصیب )

فصلنامه های نفتی.  وری کل عوامل در شرق و غرب آسیا با تأکید بر سرمایه انسانی و رانت
 .295-267، صفحات 93، شماره 28، سال های اقتصادی و سیاستها  پژوهش

وری بخعش   های متغیرهعای کعالن اقتصعادی در رشعد بهعره      تأثیر نوسان(. بررسی 1394چراغی، داود )
 .200-221، صفحات89، شماره23، سالفصلنامه اقتصادکشاورزی وتوسعهکشاورزی ایران. 

وری و شکسععت  (. تععورم، بهععره1385زاده، کععاظم ) صععمدی،علی حسععین و حقیقععت، علععی و امععین 
هعای اقتصعادی    صعلنامه پعژوهش  ف. 1338-1380ساختاری: شواهد تجربعی از اقتصعاد ایعران   

 . 65-87،صفحات27شماره 8، دورهایران
تأثیر نوسان نرخ ارز  (.1397سیدعبدالمجید)  ،و جالیی اسفندآبادی ، مجتبیبهمنی و علیطالبیگی،

، فصعلنامه اقتصعاد و الگوسعازی   حقیقی بر رشد بهره وری کل عوامل با لحاظ توسعه مالی. 
 . 35-61، صفحات 2، شماره 9سال 

 .(.پیش بینی مصرف انرژی در بخش کشاورزی ایران. فصلنامه اقتصعاد معالی  1394)، ابراهیم عباسی
 . 81-102، صفحات32، شماره9دوره 
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گعذاری مسعتقیم    (. بررسی اثعر سعرمایه  1391)، فاطمه فهیمی فر و ، یکتااشرفی و فرزین، محمدرضا
فصعلنامه  صعاد سعنجی.   هعای سیسعتم دینامیعک و اقت    خارجی بر رشد اقتصادی: تلفیعق روش 

 . 29-62، صفحات 61، شماره20، سالهای اقتصادی ها و سیاست پژوهش
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Abstract 
Considering the critical role of energy consumption and productivity in 

economic growth, the central purpose of this study is to investigate the effect 

of some key macroeconomic variables and energy consumption on the total 

factor productivity of the agriculture sector in Iran. First, the Solo residual 

parametric method is employed to estimate the total factor productivity 

index. Subsequently, the quantile regression method is applied to time series 

data for the period 1967-2016 in order to investigate the impact of 

mentioned variables on the total factor productivity. The main results 

showed that energy consumption and lagged inflation rate have a negative 

and significant impact on the total factor productivity in agriculture in the 

0.25 and 0.5 quantiles. On the contrary, market exchange rate, foreign 

investment, and lagged TFP exhibit a positive and significant impact on the 

total factor productivity of the agricultural sector. 

Keywords: Total Factor Productivity, Energy Consumption, Quantile 

Regression, Solo Residual Model, Agriculture 
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