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 چکیده
 

 یتئور افتیبا استفاده از ره رانیچغندرقند ا دیدر تول یتکنولوژ رییتغ تیو ماه روند ،عهمطال نیدر ا 

 و هانهاده متیق راتییتغ وجود با عوامل یتقاضا ساختار برآورد در افتیره نیا. شدمطالعه  نهیدوگان هز

 با ر،یپذانعطاف توابع مختلف یهافرم انیم از ن،یتخم از پس. است شده شناخته دیمف یتکنولوژ تیوضع

 ةدور یهاداده از استفاده با نهیهز سهم معادالت ستمیس همراه به ترانسلوگ ۀنیهز تابع برازش و نشیگز

محاسبات الزم انجام  (SURE)معادالت به ظاهر نامرتبط  ستمیروش س به 1311-1331 یهاسال یزمان

 ۀنیبا گذشت زمان هز یعنیوده است؛ درصد ب -30/1مورد مطالعه  ةدر دور یتکنولوژ رییتغ درصدگرفت. 

 آالتنیاز ماش شتریب ةدر جهت استفاد یتکنولوژ رییتغ نیاست. عالوه بر ا افتهیکاهش  یدیتول یواحدها

 .است بوده ییایمیش کود و کار یروین ن،یزم از کمتر ةاستفاد و

 

 نامرتبط، ظاهربه دالتمعا ستمیس ،یتکنولوژ رییتغ ترانسلوگ، ۀنیهز تابع ران،یا :یدیکل یهاواژه

 چغندرقند

 مقدمه
 شکر، به افزونروز ازیکشور و ن تیجمع شيتوجه به افزا با

 انیدر م کيو استراتژ یصنعت یمحصول عنوان به چغندرقند
 سال در. است برخوردار یاژهيو گاهياز جا یزراع اهانیگ

 تن هزار 111 حدود کشور در شکر واردات زانیم، 1660
 افتهي شيافزا تن هزار 177 حدود به 1611 سال در که بوده
 ةژيتوجه و کاال نيا واردات یدرصد 790 شيفزاا. است

 چغندرقند دیتول شيافزا ۀنیزم در را محققان و زانيربرنامه
 دهدیمقرار  دیکأت مورد واردات کاهش منظور به

(Abdollahiyan Nooghabi, 2009). 
 هکتار هزار 36 بر بالغ داشتن با چغندرقند که هرچند

کشور  یمحصوالت مهم کشاورز از یکي کشت ريز سطح
 تيمحصول حکا نيا نيیعملکرد پا کنیل شود،یممحسوب 

 آن دینامناسب حاکم بر تول ینامطلوب و تکنولوژ طياز شرا
 نديافر بر یشتریب یهانهيهز لیامر باعث تحم نيدارد که ا

 درمحصول  نيا روند عملکرد نکهي. با اشودیم دیتول
 در تن 6/26 زانیم از و داشته یصعود ریس ریاخ یها دهه
هنوز با  ،است دهیرس 17 سال در تن 9/66 به 67 سال

 .(Fao, 2011) دارد یاديز ۀتن( فاصل 36) یعملکرد جهان
 ۀعرص در متعدد یهايینارسا و مسائل وجود به نظر

 افتني ،صولمح نيا نيیپا عملکرد و چغندرقند دیتول
 به لین یبرا دسترس در امکانات از یمندبهره یبرا يیها راه

مورد  شیاز پ شیب یوربهره شيافزا یهاراه و شتریب ةستاد
 ،نیب نيا در. (Seyedan, 2005)توجه قرار گرفته است 

 شمار به یوراز منابع رشد بهره یکي یتکنولوژ راتییتغ
محصوالت  دیتول شيافزا ،معموالً. (Salami, 1997) رود یم

 ةعمد راتییو تغ دیعوامل تول ۀتوسع قياز طر یکشاورز
 دیتول عوامل ۀتوسع که آنجا از. ردیگیصورت م یتکنولوژ
 یکنون طيدر شرا ،است بوده مواجه يیهاتيمحدود با همواره

 شيروش به منظور افزا نيتریو عمل نيبهتر یتکنولوژ رییتغ



 1313 بهار، 1 شماره، 54 دوره ران،یا یکشاورز توسعه و اقتصاد قاتیتحق      77

محصول ضمن  نيا دیتول شيافزا بیترت نيبد است؛ دیتول
درآمد سرانه  شيباعث افزا انيیاز مهاجرت روستا یریجلوگ

 توانیم را یتکنولوژ. (Seyedan, 2005) دشویم زین
 کرد فيتعر دیتول ۀپروس در نينو یهادانش یریکارگ به

(Chambers, 1998) .یوربا بهبود بهره یتکنولوژ رییتغ 
 را یکشاورز بخش یريپذرقابت قدرت تواندیم هاهادهن

 ی. برا (Clark and Youngblood, 1992)دهد شيافزا
در  رگذاریثأت یابزار شکلبتواند به  ديجد یتکنولوژ نکهيا

 هانهاده ۀعرض طيشرا راتییبا تغ ديبا ديدرآ یکشاورز ۀتوسع
در اقتصاد سازگار باشد. طبق نظر  داتیتول یو تقاضا برا

بازار  متیق راتییبه تغ یواکنش یتکنولوژ رییغت کس،یه
امکان  که کند دایپ توسعه چنان تواندیم یاست. تکنولوژ

عوامل  یفراوان )و ارزان( را به جا باًيتقرعوامل  ینیجانش
 (,Koopahi  دساز)و گران( در اقتصاد فراهم  ابیکم باًًَيتقر

(1999. 
و  نينو یهادهيا از استفاده تیاهم به توجه با

 مطالعات ،یاقتصاد ۀتوسع نديافر در شرفتهیپ یها یتکنولوژ
 در. است گرفته صورت یتکنولوژ رییتغ ۀنیزم در یمتعدد

 اریبس کشور از خارج در گرفتهصورت قاتیتحق ،نیب نيا
. هستند در داخل کشور شدهانجام مطالعات از ترگسترده

Hoque and Adelaja (1984) راتییتغ یاالعهدر مط 
 ةمتحد االتيا ریش صنعت در را یتکنولوژ  و یساختار

 یهاترانسلوگ، با استفاده از داده نۀيهز تابع برآورد با کايآمر
کردند. بر  یبررس 1911-1967 یزمان ةدور یبرا یبیترک

 درصد مطالعه مورد ةدور در قیتحق یهاافتهي اساس
 در درصد 1 به 1967 لسا در درصد 4از  یتکنولوژ شرفتیپ

 بریانرژ و کاراندوز شرفتیپ نيا که است دهیرس 1911 سال
 یبرا Clark and Youngblood (1992) .است بوده

 یبخش مرکز یکشاورز یتکنولوژ راتییتغ بيبرآورد ار
بهره  یزمان یسر افتیو ره نهيکانادا از روش دوگان هز

در  ینثخ یتکنولوژ رییاز وجود تغ یحاک جينتا بردند.
 رییتغ Rasmussen (2000). است 1913-1963 یها سال

دانمارک مطالعه  یکشاورز در را اسیو اقتصاد مق یتکنولوژ
 1993-1976 یهاسال اطالعات و آمار داشتن با. است دهکر

 ۀمعادل چهار همراه به یمحصولچند ترانسلوگ ۀنيتابع هز
 یتکرار مرتبطنا ظاهربه یهاونیبه روش رگرس نهيسهم هز
 اسیوجود بازده نسبت به مق انگریب قیتحق جي. نتادشبرآورد 
 یناش یهاصرفه نبودو  یدر بخش زراعت و دامپرور یصعود

 درصد نیهمچن ؛است کشور نيا خوک پرورش در اسیمق از

 و یدامپرور زراعت، یهابخش یساالنه برا یتکنولوژ رییتغ
 Dattaده است. درصد بو 2/2و 1، 4 بیترتبه خوک پرورش

and Christoffersen (2005) منابع کاهش  یدر بررس
چهارچوب  یریکارگهبا ب کا،يآمر ینساج عيدر صنا نهيهز
که  افتنديرد 2001-1936 یزمان دورة یبرا دوگان نۀيهز
 4/2 نظر مورد یزمان محدودةدر  یتکنولوژ رییتغ زانیم

دوز و کاران یتکنولوژ رییتغ نکهيا ضمن ؛است بوده درصد
 .Lachaal et alداده شده است.  صیتشخ برهيسرما

 ینیجانش یترانسلوگ به بررس نهيبا برآورد تابع هز (2005)
 تونس یکشاورز بخش در یتکنولوژ رییو تغ دیعوامل تول
 رییتغ زانیمنشان داد که  هاآن یهاافتهي. پرداختند

 یتکنولوژ نيدرصد بوده است که ا 1/6ساالنه  یتکنولوژ
 .است بوده واسطه یها نهادهاز  رندهیگبهرهراندوز و کا

Yigezu et al. (2006) د،یساختار تول یپژوهش در 
 یبرچوب عيصنا یرا برا اسیو اقتصاد مق یتکنولوژ راتییتغ

 یزمان دورةدر  ترانسلوگ نۀيهزکانادا با استفاده از تابع 
 پژوهش یهاافتهي. دادند قرار یبررس مورد 1963-1993

درصد بوده  2/1 یتکنولوژ رییتغ زانیم که بود آن انگریب
با کاربرد مدل  Helvoigt and Adams (2009)است. 

 و یکيتکنولوژ رییتغ ،یوربهره رشد ۀمطالعبه  یمرز دیتول
 در کايآمر غرب شمال چوب صنعت در يیکارا رییتغ

 یهاافتهي اساس بر. پرداختند 2002-1961 یها سال
بوده و  توجه انيشاسال  یس نيدر ا یوربهره رشد قیتحق

 .است داشته رشد نيا در را ریتأث نيشتریب یکيتکنولوژ رییتغ
Dashti and Koopahi (2006) در  یتکنولوژ رییروند تغ

پانل و به  یهاداده از استفاده با را رانيا یصنعت یهایگاودار
 یهاافتهي. دندکر یابيارز نهيدوگان هز یتئور افتیکمک ره

 یهاسالدر  یتکنولوژ رییتغ زانیمکه  دهدیم نشان آنان
 رییتغ نيدرصد بوده است که ا 67/1، 1669-1679

 کاهش و دام خوراک از شتریب استفادةدر جهت  یتکنولوژ
 Yavari and Dashtiبوده است.  یو انرژ کار یروین مصرف

 مانیدر صنعت س یتکنولوژ رییتغ بيروند و ار (2009)
 یبررس مورد دوگان ۀنيهزتابع  افتیرا با استفاده از ره رانيا

 یتکنولوژ رییتغ زانیم قیتحق یهاافتهي مطابق. دادند قرار
با  یعني ؛است بوده درصد 12/1 مطالعه مورددورة  در

کاهش  یدیتول یواحدها نۀيهز رییتغ زانیمگذشت زمان 
 استفادةهت در ج یتکنولوژ رییتغ نياست. عالوه بر ا افتهي
 هيسرما کار، یروین عوامل از کمتر استفادةو  یاز انرژ شتریب

 Shahabinejad and Akbari (2010)و مواد بوده است. 
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در حال توسعه  کشور هشت یدر کشاورز یوربهره راتییتغ
نشان  جيکردند. نتا یبررس 2007-1996 یهاسال یرا برا
 رییتغ نظر مورد ینزما دورة در یوربهره رشد عمدة لیداد دل

 .است بوده یکيتکنولوژ
 دو به قاتیتحق لیقب نيا به ندهيفزا شيگرا مورد در
 یکشورها در نخست،: کرد اشاره توانیم ريز یاصل مورد

 به نسبت یکشاورز محصوالت ۀعرض مقدار شيافزا شرفتهیپ
 یو درآمدها هامتیق کاهش به محصوالت نيا یتقاضا

 منجربخش  نيسائل نامطلوب در او بروز م یبخش کشاورز
 اقتصاددانان توجه که شد موجب امر نيا. استشده 

 راتییتغ که شود معطوف رشد نيا علل به یکشاورز
 دوم،. بود آن یاصل علت واقع در و علل از یکي یتکنولوژ
 سوء و يیغذا مواد کمبود همچون یمشکالت با کشورها

 که ،یتکنولوژ رییتغ جهیدر نت ،بودند روروبه گسترده يۀتغذ
مورد توجه  رفت،یبه شمار م یوربهره رشد یموتور اصل

 . (Koopahi, 1999)اقتصاددانان قرار گرفت
 از یکي چغندرقند دیتول در یتکنولوژ رییتغ زین رانيا در
 ،انیم نيا در. شودیم محسوب یوربهره رشد یاصل منابع

 و محصول، جهت نيا دیحاکم بر تول یشناخت تکنولوژ
 دیتول تیوضع تيکمک به اصالح و تقو یرشد آن برا زانیم

 یهایتئور بر یمبتن یهالیتحل ۀمحصول چغندرقند و ارائ
 نیهم در. رسدیم نظر به تأملو قابل  توجه انيشا یاقتصاد
 ابعاد دربارةکنکاش  زیحاضر ن قیتحق یهدف اصل ،راستا

 رانيمحصول چغندرقند ا دیدر تول یتکنولوژ رییمختلف تغ
 .است

 

 هاروش و مواد
 یتکنولوژ را دیتول نديفرادر  هانهاده و ستاده نیب ارتباط

 دیتول تابع با را یتکنولوژ نيا توانیم که نديگویم دیتول
 رییتغ و دیتول ساختار. (Chambers, 1988) داد نشان

با  تواندیم چغندرقند محصول دیتول در یتکنولوژ
. شود یبررس دوگان ۀنيهز تابع اي دیتول عتاب یریکارگ به

 مقدار که است ترمناسب یزمان دیتول تابع میمستق برآورد
 یبرا که یدر حال ،شود مشخص  زادرون شکل هب محصول

 (Kantشودیم داده حیترج نهيهز تابع دیتول یزابرون مقدار

 (and Nautiyal, 1997  .فراهم را امکان نيا دوگان یتئور 
 یتقاضا و اسیمق به مربوط اطالعات یتمام که سازدیم

 . (Sharafat, 1996)باشند محاسبه قابل سهولتبه هانهاده
 دیحاکم بر تول یشناخت تکنولوژ یاساس که برا نيا بر

بهره گرفته  نهيآن از تابع هز رشد زانیمو  تیچغندرقند ماه
د رون ریبا درنظرگرفتن متغ نهيتابع هز ی. شکل عمومشودیم

 :از ستا عبارت  (T) زمان

(1)           
( , ,..., , , )nC c P P P Q T 1 2     

 امi ةهر واحد نهاد متیق   Pi د،یکل تول ۀنيهز C آندر  که
 دیمقدار محصول تول Q د،یتول نديبه کار گرفته شده در فرا

( یاز تکنولوژ ی)نماد یروند زمان ریمتغ Tشده و 
 بیترت نيبد . (Datta and Christoffersen, 2005)است

 نهيهز تابع از یریگمشتقبا  هانهاده یانهيهز سهم معادالت
و استفاده از اصل شفارد به صورت  هانهاده متیق به نسبت

 :ديآیم دست به 2 ۀرابط

(2    )
.

. i i i
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تابع  دراست.  امi ةنهاد یانهيهز سهم Si، 2 رابطۀ در
 مثبت یانهيهز یهاسهم یتمام مقدار ديبا برآوردشده نۀيهز
 . (Habteyonas, 2004)باشد کي با برابر هاآن مجموع و

( )T اعتقاد  بهDatta, A. & Christoffersen 
از  ینماد Tکه در آن  ،نهيهز تابع داشتن با( 2004)

 کل نۀيهز رشد زانیم برابر یولوژتکن رییتغ است، یتکنولوژ
 ريسا متیق و ستاده مقدار که یحال در ،است زمان به نسبت
 ثابت باشد:  هانهاده

(6  )                T

LnC

T



 


 

 از آن جۀینت و است یتکنولوژ رییتغ نشانگر فوق رابطۀ
 رییتغ( الف : (Tadesse, 2005)است شده لیتشک جزء سه

 یهانهيکاهش در هز زانیکه م (PTC) 1الصخ یتکنولوژ
 سهم و دیتول اسیمق کهدهد  یم نشان یزماندر  را کل
 یتکنولوژ رییتغ( بثابت است.  هانهادهاز  کيهر یانهيهز
2اسیمق شيافزا از یناش

(SATC)  کاهش در  زانیکه م
 در رییتغ با توأم و بوده یتکنولوژ راتییتغ اثر برکل  ۀنيهز

 6بيار اي یخنث ریغ یتکنولوژ رییتغ( ج. ستا ستاده مقدار
(IBTC) کل به سبب کاهش در  ۀنيکاهش در هز زانیکه م

 است. یتکنولوژ راتیینهاده توأم با تغ متیق
 استفاده با یانهاده بيار ،یفن شرفتیپ وجود صورت در

                                                                                       
1. Pure Technological Change. 

2. Scale Augmenting Technological Change. 

3. Inpute Biased Technological Change 
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 : (Yigezu et al., 2006)ديآیم دست به 3 ۀرابط از

(4   ).( )

i

i i i
i

i

S
LnS S S

IB
T T S T

 
  

   
  

 
 

1 

 شتریب یریکارگهموجب ب یتکنولوژ ،باشد  IBi  <0 اگر
 ةکاربرند به یتکنولوژ رییتغ گر،يد به عبارت ؛شودیم i ةنهاد
موجب  ،باشد  IBi >0و اگر  شودیم یتلق i ةنهاد

 ةکنندرهیذخ یتکنولوژ رییتغ و i ةاز نهاد کمتر یریکارگ به
 .دوشیم i ةنهاد

 ،ترانسلوگ ريپذانعطاف توابع عیوس کاربرد استناد به
در مطالعات  افتهيمیتعم فیو لئونت افتهيمیتعم دوم درجۀ
مناسب با  ۀنيتابع هز زیحاضر ن ۀدر مطالع ،یو خارج یداخل

سه تابع  نيا انیتابع برتر از م نشيگز یارهایتوجه به مع
ناسب با هدف توابع مورد نظر مت ی. شکل کلشودیمانتخاب 
 :است ريز قرار به حاضر مطالعۀ
 نۀيهزتابع  یاضير ۀرابطترانسلوگ:  ۀني( تابع هزالف

  :کرد مطرح Christensen et al (1973). بارنیاول را ترانسلوگ
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 Q ام،i ةنهاد متیق Piکل،  ۀنيهز Cفوق،  ۀنيتابع هز در

. است (یاز تکنولوژ ی)نماد یروند زمان Tو  مقدار محصول
Ln دیتول تابع نکهيا یبرا است. یعیطب تمينماد لگار 

 در کي درجۀاز  همگن نۀيهزتابع  ديبا ،باشد خوشرفتار
متناسب در  شيافزا ،حالت نيا در. باشد دیتول ثابت سطح

 نهيهز زانیم در یمتناسب شيافزا موجب هانهاده همۀ متیق
 نیب در ديبا ريز یهاتيمحدود بیترت نيبد ؛شودیم

 :باشد برقرار ترانسلوگ نۀيهز تابع در پارامترها
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 درجه نۀيهز تابع :افتهي میتعم دوم درجۀ ۀني( تابع هزب
است که  ريپذاز انواع توابع انعطاف گريد یکي افتهي میتعمدوم 
Lau (1978) کرد یعرفم آن را: 
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 را یفرم تابع نيا: افتهيمیتعم فیلئونت ۀني( تابع هزج
 کرد؛ ارائه دیصورت تابع تول به فیلئونت یلیواس بارنیاول

 Diewert بارنینخست را آن یريپذانعطاف بحث نیهمچن
 :کرد یاقتصاد متون وارد (1971)
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 با نهيهز سهم معادالت و کل ۀنيهز توابع برآورد از پس
 مناسب ۀنيهز تابع ،یاقتصادسنج یارهایمع از یریگبهره

و  یاقتصادسنج یالگوها حی. انتخاب صحشودیم انتخاب
 در یانیبن و مهم مباحث از آمده،دستبه جيدر نتا آن ریتأث

تعداد  Gujarati  (2007)اعتقاد به. ستا یتجرب قاتیتحق
 یخوب ،یمحاسبات یسادگ ر،یتفس یکمتر، سادگ یپارامترها

 یارهایمع جمله از ینیبشیپ و یدهمیبرازش، قدرت تعم
 یتجرب یکارها یبرا برتر یاقتصادسنج یالگو نییتع در مهم

 Thompsonبر اساس نظر  ن،ي. عالوه بر اشوندیم محسوب
 یانتخاب الگو یبرا یخوب یراهنما یجربمطالعات ت (1998)

از  یریگبهره و مناسب یتابع فرم نییتع با. هستندبرتر 
 دیحاکم بر تول یتوابع مورد نظر تکنولوژ یپارامترها

و بحث واقع  یابيآن مورد ارز رشد زانیمچغندرقند، جهت و 
 .شوندیم

 نۀيهزحاضر متناسب با تابع  قیتحق یتجرب یالگو
 شده است: انیب 9 ۀرابطورت ص به ترانسلوگ
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 متیق PF(، الي)ر دیکل تول ۀنيهز TC فوق، یالگو در
از  یوزن نیانگی(، شامل ملوگرمیبر ک الي)ر يیایمیکود ش

  PL1، است شدهمصرفانواع کود  یبرا یپرداخت یهامتیق
 به نیزم یبرا بهااجارهبر هکتار( که مبلغ  الي)ر نیزم متیق

 متیق  PL2 ،است شده گرفته نظر در نیزم متیق عنوان
 الي)ر آالتنیماش متیق PM  ،(روز نفر بر الي)ر کاریروین

 ۀنيهز می( که از تقسآالتنیماش از استفاده هربار بر
 در آالتنیماش از استفاده دفعات تعداد کل بر آالت نیماش

برابر  آالتنیماش ۀنيهز) ديآیم دست به کشت ةدور طول
  PS،(است ینیکاشت، داشت و برداشت ماش ۀنيمجموع هز

 ی(، همان مبلغ پرداختلوگرمیبر ک اليبذر )ر متیق
مقدار محصول  Q ،است بذر لوگرمیک هر یبرا کشاورزان

 ،است لوگرمیهکتار بر حسب ک در هر دشدهی)چغندرقند( تول
T 9 رابطۀدر  است. یاز تکنولوژ یو نماد یروند زمان ریمتغ، 

 و شده میتقس بذر نهادة متیبر ق هانهاده یتمام متیق
 نرمال بذر متیق به نسبت هانهاده یتمام متیق نيبنابرا
 قیمورد استفاده در تحق یارزش یهاداده نیهمچن ؛اندشده

 یاسم یهاداده ليتبد یبرا که است یواقع متیبر حسب ق
استفاده شده و سال  دکنندهیتول یاز شاخص بها یبه واقع
رو در  نيا ازاست؛  شدهانتخاب  هيبه عنوان سال پا 1616

هستند به  یکه به صورت ارزش يیهاداده همۀ قیتحق نيا
 شدهمحاسبه یرشدها زانیم و بودند 1616ثابت سال  متیق

محصول مورد  دیدر تول یواقع رشد زانیم ةدهندنشان
 .هستندمطالعه 

 زانیمبه  یابیمطالعه دست نيا یهدف اصل که آنجا از
با توجه به  ،است مطالعهمورد  دورةدر طول  یتکنولوژ رییتغ

 یتکنولوژ رییتغ زانیم ،6 رابطۀترانسلوگ و  یتجرب یالگو
 :ديآیبه دست م ريبه صورت ز
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 توانیم ازیبا داشتن آمار و اطالعات مورد ن ،حال هر در
 که هرچند. کرداقدام  نهيتوابع هز ستمیس مورد در

 یمعمول مربعات حداقل روش با یاصل ۀنيهز تابع یپارامترها
عوامل را شامل  ۀنيقابل برآورد است اما معادالت سهم هز

 يیهاستمیس نیچن برآورد یبرا مناسب روش کي. شودینم
. با است طنامرتب ظاهربهاستفاده از روش برآورد معادالت 

 بخش در شدهاشاره ۀنيهز ستمیدر س نکهيتوجه به ا
با حذف  توانیم است، کي هانهيهز سهم مجموع یمتدولوژ

 ؛اقدام کرد بيبرآورد ضرا یبرا نهياز معادالت سهم هز یکي
 بيضرا یرو زا را شدهحذف ۀمعادل بيضرا توانیم آنگاه

 (Kant and Nautiyal, 1997)آورد دست به معادالت یۀبق

 بيار توانیم شد،که قبالً ارائه  یمطابق روال ،تينها در
 .داد قرار یابيارز و بحث مورد را یتکنولوژ رییتغ

به منظور انجام محاسبات و برآورد  ،حاضر قیتحق در
 دیتول زانیم نۀیزمبه آمار و اطالعات در  ازین هامدل

 شده برده کار به یهاو مقدار انواع نهاده متیچغندرقند، ق
 و آب کار، یروین ن،یزم بذر، سم، ،يیایمیش کود مثل
 در تحول و یتکنولوژ رییتغ که آنجا از. بود آالتنیماش

به  لین یبرا ،افتدیم اتفاق زمان طول در دیتول ساختار
 یزمان یسر یهاحاضر از اطالعات و داده قیاهداف تحق

و  هاداده از منظور نيبد. است هشد استفاده 1661-1611
وزارت  یمحصوالت زراع دیتول ۀنياطالعات مربوط به هز

 بانک از اطالعات ريسا. است شدهاستفاده  یجهاد کشاورز
 رانيو مرکز آمار ا یبانک مرکز یزمان یهایسر اطالعات
 یتجرب یمختلف، الگو یهانهاده لحاظ با. اندشده یگردآور

 دوم درجۀترانسلوگ،  یعني یهر سه شکل تابع یبرا نهيهز
 افزارنرم از استفاده با افتهيمیتعم فیو لئونت افتهيمیتعم

Shazam   است شدهبرآورد. 

 

 بحث و جینتا
 ،یزمان یسر یهاداده از استفاده و قیتحق تیماه به توجه با

 یکيآزمون د جيام شد. نتااقد رهایمتغ يیايپا ینخست به بررس
 یرهایمتغ یآن است که تمام انگریب (ADF) افتهيمیتعمفولر 

 آزمون نیهمچن ؛شوندیم ايپا یریگمورد نظر پس از تفاضل
 ودنبايپا ةدهندنشان معادالت ةماندیباق جمالت یبرا مذکور

 یکاذب منتف ونیگفت که بحث رگرس توانیم لذا ؛هاستآن
 .اعتمادند قابل برآوردها از حاصل جينتا و است
در قسمت مواد و  مذکور گانۀسهپس از برآورد توابع  
 یارهایاز مع یریگبهره با پارامترها نیتخم و هاروش

برتر  ۀنيهز ابعتتابع ترانسلوگ به عنوان  ،یاقتصادسنج
از نظر  نهيمختلف تابع هز یالگوها ،1 جدول در. شدانتخاب 

 جارک ةآمار و نییتع بيضر ريمقاد دار،یمعن بيدرصد ضرا
 .است شده سهيمقا برا

 
 برا جارک آزمون و پارامترها یداریمعن لحاظ از چغندرقند نهیهز مختلف توابع ۀسیمقا. 1 جدول

 ۀآمارR2 آماره JB داریمعن داریمعن بیضرا تعداد بیضرا کل تعداد نهیهز تابع

 /.10 11/0 20 21 ترانسلوگ
 33/0 22/32 23 33 افتهیمیتعم دوم ۀدرج

 17/0 91/3 11 21 افتهی میتعم فیلئونت

    
 توابع یتمام نیب ترانسلوگ تابع که شودیم مالحظه
 ست؛دارا را داریمعن بيضرا درصد نيشتریب برآوردشده

 گريد یهامدل از ترقبول قابل برا جارک ةآمار نیهمچن
که  دهدیم نشان نییتع بيضر رمقدا نکهيا ضمن ؛است

 باکل(  ۀنيوابسته )هز ریمتغ راتییدرصد تغ 93حدود 

-یم نییتب مدل در واردشده یحیتوض یرهایمتغاستفاده از 
ترانسلوگ به همراه  ۀنيهز ستمیس نیتخم ۀجی. نتشود

 2چغندرقند در جدول  دیتول یبرا نهيمعادالت سهم هز
 از برگرفته هالیحلت و محاسبات ۀیبقگزارش شده است و 

 .است مدل نيا
 

 
 

 

 

 



 74       ...دیتول یتکنولوژ رییتغ تیماه و روند لیتحل: یدشتو  ینیحس  

 چغندرقند ترانسلوگ ۀنیهز ستمیس ۀشد برآورد بیضرا. 2جدول

t پارامتر بیضر آماره t پارامتر بیضر آماره 
133/3 109/0***

 
PL PL 2 2 132/0 113/0 0 

133/1 22/0-*
 

PL PM 2 901/3 111/2*** 
PF 

109/2- 001/0-***
 

PMPM 113/9 119/0***
 

PL 1 
113/0 100/0 

QQ 211/3 207/3***
 

PL 2 
220/1- 030/0- 

QPF 01/0- 07/3- 
PM 

330/3- 012/0-***
 

QPL 1 112/0 171/0 
Q 

112/1 110/0*
 

QPL 2 111/1- 901/0-*
 

T 
913/2- 012/0**

 
QPM 201/3 023/0***

 
PFPF 

731/1- 0001/0-*
 

TT 070/2- 001/0-**
 

PFPL 1 
337/9- 200/0-***

 
TPF 311/0- 003/0- 

PFPL 2 
12/1- 0003/0-*

 
TPL 1 197/1- 001/0- 

PFPM 
73/3- 002/0-***

 
TPL 2 303/22 192/0***

 
PL PL 1 1 

32/0 000/0***
 

TPM 313/1- 110/0-***
 

PL PL 1 2 
19/0- 003/0- 

TQ 910/3- 021/0-***
 

PL PM 1 

/R 2 0 95          . /DW 1 9                      10   %10% 
 درصد           11و  5، 1در سطح  یداریمعن بیترتبه :**، **، **             

مورد مطالعه و در  یزمان ةدر دور یتکنولوژ رییتغ زانیم 
 یو پارامترها 10 ۀبا توجه به رابط هاداده نیانگیسطح م
 رییتغ زانیم. شدترانسلوگ محاسبه  ۀنيتابع هز از حاصل

 -63/1 ادلمع 1611-1661 یزمان ۀدر فاصل یتکنولوژ
 یدرصدهامختلف  یهاسال طول در که هرچند. استدرصد 

 شکاه انگریب یعالمت منف کنیوجود داشته ل یکساني باًيتقر
مالحظه  بیترت نيبد است؛در طول زمان  نهيهز درصد

 یهاروش از یریگبهره یعني یتکنولوژ بهبود که شود یم
 ۀنيهز درصد ،یتکنولوژ از يینمادها ۀمنزل به دیتول نينو

با  قیتحق نيا جينتا یابيرا کاهش داده است. در ارز دیتول
 Hoque andهمچون  نهیزم نيدر ا گرفتهصورت قاتیتحق

Adelaja (1984)، Rasmussen (2000)، Datta and 

Christoffersen, (2005)، Yigezu et al.   (2006)و 
Lachaal et al. (2005) جياکه همانند نت شودیم مالحظه 

 ریو غ یدر بخش کشاورز گرفتهانجام یهاپژوهش شتریب
 یهابنگاه یهانهيهز رییتغ زانیم یبهبود تکنولوژ یکشاورز
 .است داده کاهش را یاقتصاد

 

 رانیا چغندرقند دیتول در یتکنولوژ رییتغ زانیم. 3جدول

 سال رییتغ نرخ سال رییتغ زانیم
300/1- 1371 390/1- 1331 
309/1- 1310 399/1- 1331 
303/1- 1311 399/1- 1370 
303/1- 1312 397/1- 1371 
307/1- 1313 397/1- 1372 
301/1- 1319 391/1- 1373 
330/1- 1310 300/1- 1379 
330/1- 1313 301/1- 1370 
330/1- 1317 302/1- 1373 
331/1- 1311 309/1- 1377 
 1371 -300/1 دوره نیانگیم -303/1
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 دیتول یتکنولوژ رییتغ کل از، 10 رابطۀبه توجه  با
 -06/0 خالص، یتکنولوژ رییتغ به مربوط -61/1 چغندرقند،

 یتکنولوژ رییتغ به مربوط 02/0 و اسیمق شيافزا از یناش
 .است بوده بيار

 آمده 4 جدول در هانهاده بيار یابيارز از حاصل جينتا
 ن،یزم ،یيایمیش کود یهانهاده ۀنيهز سهم به توجه با. است

از تابع  حاصل بيضرا نیو همچن آالتنیماش و کاریروین
 4 ۀبا استفاده از رابط هانهاده بيار ريترانسلوگ، مقاد ۀنيهز

 به دست آمده است. 
 

 . میزان اریب نهاده در تولید چغندرقند5جدول

 اریب نهاده نهاده
 -093/0 کودشیمیایی

 -0013/0 زمین
 -01/0 نیروی کار

 0017/0 تآالماشین
                                          

 نشان آالتنیماش ةنهاد بيار به مربوط مثبت عالمت
 آالتنیماش یریکارگهب زانیم یتکنولوژ بهبود با که دهدیم
 معنا نيبد ؛است افتهي شيافزا ونیزاسیمکان از یمندبهره و

 آالتنیاز ماش شتریب ةدر جهت استفاد یتکنولوژ رییتغ که
 نيا ديکار مؤ یروین بيار یعالمت منف ،یطرف از. است بوده

 موجب ینیماش یروین از یریگهنکته است که وجود و بهر
. عالمت شودیم کار یروین به یدیتول یواحدها کمتر یاتکا
مقدار  کاهش ةدهند نشان يیایمیکودش ةنهاد بيار یمنف

 یدر راستا یامر گام نيمصرف کود در طول زمان است که ا
 بيار یعالمت منف ،تينها در. است داريپا یکشاورز توسعۀ

 آالتنیماش از استفاده که ستا آن انگریب زین نیزم ةنهاد
 داده شيدر واحد سطح را افزا یوربهره زانیم شرفتهیپ

 به یليتما دیتول شيافزا یبرا دکنندگانیتولرو  نيا از است؛
 نيبدو  ندارند خود نیزم مقدار و کشت ريز سطح شيافزا
 یوربهره بهبود قيطر از دیتول شيافزا به  عمالً هاآن بیترت

واسطۀ  هب دیتول شيافزا و ندمندعالقه یتکنولوژ رییتغ یعني
 .کنندیم دنبال را شتریب نیزم یریکارگهب

 

 شنهادهایو پ یریگجهینت
 داريپا یبه اهداف کشاورز لین لیبه دل ،ریاخ یهاسال در
 و يیایمیش ستيز یهایکمتر به تکنولوژ دکنندگانیتول

 دنبال به شتریب و اندآورده یرو يیایمیش یکودها از استفاده
 بنابر. اندبوده آالتنیماش و زهیمکان یهایتکنولوژ از استفاده

 استفادةدر جهت  یتکنولوژ رییتغ زین قیتحق نيا جينتا
 ۀدر دو ده ،گريد عبارت به ؛است بوده آالتنیماش از شتریب

 دیتول در کاراندوز و برهيسرما یتکنولوژ رییتغ ریاخ
 ديمؤ مطالعه جينتا. است دهدا رخ رانيا در چغندرقند

با توجه به  .است پژوهش یهاافتهي یسازگار و يیهمسو
 :شوندیمارائه  ريز یشنهادهایمطالعه پ نياز ا حاصل جينتا

صنعت  نينهاده در ا نيترمهم آالتنیماش که آنجا از -
 دیتول عوامل کل یهانهيهز از يیباال یانهيهز سهم و هستند

 یواحدها رانيمد بیترغ نيبنابرا ،انددهدا اختصاص خود به را
سهم و نقش  تواندیم عامل نيا یوربهره شيبه افزا یدیتول

 یداشته باشد. برگزار دیتول یهانهيهزدر کاهش  یمهم
 نۀیزم تواندیم یجيترو خدمات ۀارائ و یآموزش یها دوره
 سازد؛ فراهمدر کشت چغندرقند را  ونیزاسیمکان ۀتوسع

 از شتریب ةاستفاد جهت در که یانهاده بيار به توجه با -
 در یقاتیتحق یهااستیس انجام لزوم است، آالتنیماش

 يیکه کارا ،مناسب آالتنیماش دیتول و یطراح جهت
تا  است یضرور د،نباش داشته یدیتول یهادر واحد یشتریب

کمک  دیتول نديفرا ترشدنیبتوان به اقتصاد قيطر نياز ا
 ۀتوسع یبرا یو اعتبارات بانک التیتسه ۀائار .کرد
به هدف  دنیرس یبرارا  دکنندگانیتول تواندیم ونیزاسیمکان
 .کند یاري نهيهز اديز شيبدون افزا د،یتول شيافزا
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