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 بررسی اثر عبور نرخ ارز بر اشتغال بخش کشاورزی ایران

 احسان سپهوند )نویسنده مسئول(: دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

 کیا: دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربیت مدرسابراهی  حسنی

 اورزی دانشگاه شیرازسیدمحمد نظریان: دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کش

 s2009.ehsan@gmail.comایمیل: 

 

 چکیده

می  1931-1932هدف از انجام این مطالعه بررسی اثر عبور نرخ ارز بر اشتغال بخش کشاورزی ایران برای دوره زمانی 

( و الگوی ARDLهای توزیعی )مدت و بلندمدت از الگوی خودتوضیح با وقفهباشد. در این مطالعه برای برآورد روابط کوتاه

کننده استفاده شد. در این مطالعه از های مصرف( استفاده شد. جهت محاسبه عبور نرخ ارز از قیمتECMتصحیح خطا )

متغیرهای؛ موجودی سرمایه بخش کشاورزی، دستمزد نیروی کار بخش کشاورزی، شدت تجاری بخش کشاورزی، عبور 

مدت و بلندمدت دهد که متغیر عبور نرخ ارز در کوتاهد. نتایج نشان مینرخ ارز و ارزش افزوده بخش کشاورزی استفاده ش

مدت و بلندمدت به بر اشتغال بخش کشاورزی اثری منفی و معنادار دارد. ضرایب برآورد شده برای این متغیر در کوتاه

کشاورزی و موجودی دهد که شدت تجاری بخش باشد. همچنین نتایج نشان میمی -1689/1و  -1392/1ترتیب برابر با 

مدت و بلندمدت اثری منفی بر اشتغال بخش کشاورزی دارند. از طرفی، دستمزد نیروی سرمایه بخش کشاورزی در کوتاه

مدت و بلندمدت اثری مثبت بر اشتغال بخش کشاورزی کار بخش کشاورزی و ارزش افزوده بخش کشاورزی در کوتاه

 از ناشی تهدیدهای و منفی آثار که ای باشدگونه به هاریزیبرنامه و هاگذاریسیاستشود که دارند. لذا توصیه می

 .کمینه شود ایران کشاورزی بخش اشتغال بر نوسانات نرخ ارز و پیامدهای ناشی ازآن

 های توزیعی.نرخ ارز، اشتغال، بخش کشاورزی، الگوی خودتوضیح با وقفهواژگان کلیدی:  

 مقدمه

 یصتخص وارداتی، بـه کاالهـای یکاالهـای صـادرات ینسـب یمـتق یشافـزا یلهـور بـه وسـکش یریپـذکاهش درجه رقابـت

و گسترش سوداگری در  یمال یی بازارهایو انحراف و کـاهش کـارا ینسب هاییمتق یفتحر یقاز طر یدمنابع تول ینهبهیرغ

-. عدم تعادلباشدیبلندمدت م یتعادل یراز مسآن  انحراف ارز و وجـود ینوسـانات نـرخ واقعـ یجـادا یجهنت یاقتصاد همگ

و  گذارییهسرما یسکر یشافزا ی،نسب هاییمتق یراقتصاد باعث تغ ینـانی دراطم های بـزرگ در نـرخ ارز بـه همـراه نا

 یـدتول ییجـاباعث حرکـت و جابـه یلتعد هایینههز یشافزا یگراز طرف د .شودگـذاری مییهکوتاه شدن افق سـرما

 خواهـد یرفتن منابع ارزی کشـور را در پـ ینتجاری شده و کاهش صادرات و از بیربه بخش غ تجاری از بخـش یخلـدا
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 یافته است کاهش ارز یانحـراف نـرخ واقعـ یـلآنهـا بـه دل ینسـب یمـتکه ق یعیو ضمناً کاهش سودآوری در صنا داشت

 یزانیکه نام دهدیتحوالت نشان م این . همـهشـودینرخ بهره مـ شیو افزا یباعث کاهش سوداگری، عدم ثبات بازارهای مال

 .]1[بر رشد و عملکرد اقتصادی دارد یو منف یر معکوسثأو بلندمـدت تـ یو دور شدن از سطح تعادل یدر نرخ ارز واقع

برابر کشورهای  رنرخ ارز یکی از مهمترین متغیرهای اقتصادی است و به عنوان معیار ارزش برابری پول ملی یک کشور د

و نوسانات در عملکرد این متغییر،  دیگر، منعکس کننده وضعیت اقتصادی آن کشور در مقایسه با سایر کشورهاست. آشفتگی

یکی از مباحث مهم در موضوعات  .]7[است  بیشتر ثباتیاز یک طرف مبین عدم تعادل در اقتصاد و از طرفی دیگر، علت بی

کاالهای خارجی است  یمتنوسان نرخ ارز و تعدیل ق ینب یین رابطهباشد تبابطه با نرخ ارز میاقتصاد کالن کشورها که در ر

برای  مفاهیمی درک عبور نرخ ارز وجود دارد. اول اینکه عبور نرخ ارز یتبرای اهم یل. دو دلشودیده مینام که عبور نرخ ارز

و این یکی از مباحث جدید در  المللی داردینسطح بهای کالن اقتصادی در پولی و نقل و انتقال یاستسازی سینهبه

اندازی در مورد توان  عبور نرخ ارز در سطح صنعت چشم درک باشد. دوم اینکهالگوهای کالن اقتصادی در اقتصاد باز می

تعدیل در ها، در جهت تحلیل عبور نرخ ارز، عبارت است از توانایی قیمت .]9[ داد خواهد در صنعت بدست المللیینبازار ب

ارزش پول ملی و کاهش  زمانی خاص. عموماً اعمال این تعدیل، انتظار افزایش قیمت کاالهای وارداتی، کـاهش یـک دوره

اثرات مطلوب کاهش ارزش پول داخلی بر روی تراز بازرگانی  هـا تعـدیل نشـود،قیمت صادرات را به دنبال دارد. اگـر قیمـت

بازرگانی  های مثبت و منفی ترازمدت و بلندمدت به نوسانتحلیل عبور نرخ ارز در کوتاه اساس شـود. بـر ایـنآشکار نمی

 .]5[ کندتوجه می

-سازی نرخ ارز در سالهای مختلف ارز در طول حدود پنج دهه گذشته اقتصاد ایران که به یکسانسیر تحوالت ارزی و رژیم

المللی سبب شده عوامل مؤثر بر نرخ ارز و عبور نرخ ارز و همچنین پذیری بینهای اخیر منجر شده و همچنین شرایط رقابت

مدت تراز های کوتاهتواند پویاییدرجه کامل بودن آن در ایران از اهمیت خاصی برخوردار گردد. اصوالً عبور نرخ ارز کامل می

های تجاری این امکان را برای جریان بازرگانی، به دنبال یک افزایش در نرخ ارز را به خوبی توضیح دهد. عبور نرخ ارز ناقص

پذیری باالی تقاضا، نسبتاً بدون حساسیت باقی بماند. سازد که نسبت به تغییرات نرخ ارز، علی رغم کششفراهم می

ای که با آن یک کاهش ارزش اسمی به کاهش ارزش واقعی تبدیل توان شدت عبور نرخ ارز را به صورت درجههمچنین می

 .]1[اد شود، نشان دمی

کند رشد این بخش و اشتغال در این بخش از اهداف اولیه و باتوجه به نقشی که بخش کشاورزی در اقتصاد ایران ایفا می

رود. در اقتصاد تک محصولی و مبتنی بر نفت ایران که گسترش روابط تجاری و افزایش گزاران به شمار میاساسی سیاست

ذیر تبدیل شده است، صادرات بخش کشاورزی از میان اقالم صادرات غیرنفتی، صادرات غیرنفتی به ضرورتی اجتناب ناپ

همچنین به دلیل اهمیت و سهم بخش های اقتصادی کشور قرار دارد. اهمیت به سزایی داشته و توسعه آن در رأس برنامه

گیری مناسبات تولید دارد ای که نرخ ارز در شکلکشاورزی درتولید ناخالص داخلی و همچنین به دلیل نقش تعیین کننده

-تواند گامی موثر درراستای سیاسترسد. تا جایی که علم به این موضاعات میآگاهی از نوسانات نرخ ارز مهم به نظر می

زایی هایی که نقش مؤثری در اشتغالگردد. یکی از بخشگزاری برای ایجاد و حفظ تولید پایدار در بخش کشاورزی می

های دیگر نیز اثرگذار است بخش کشاورزی ایران است از این رو باتوجه به م و غیرمستقیم در بخشداشته و به طور مستقی
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اهمیت اشتغال و نقش آن در سرنوشت فردی واجتماعی انسان در این تحقیق به بررسی اثر عبور نرخ ارز بر اشتغال بخش 

 کشاورزی پرداخته شده است.

، در ]9[شود. امامی و ملکی م شده است که در ادامه به برخی از آنها اشاه میدر رابطه با موضوع تحقیق، مطالعاتی انجا

اند.آنها در مطالعه خود با بکارگیری الگوی واریانس ای به بررسی اثر نوسانات نرخ ارز بر اشتغال در ایران پرداختهمطالعه

گیری را اندازه 1919-1946های سال( نوسانات نرخ ارز واقعی GARCHناهمسانی شرطی خود رگرسیونی تعمیم یافته )

کرده و سپس با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی، اثر نوسانات نرخ ارز واقعی بر اشتغال ایران را مورد ارزیابی قرار 

ولید داری بر اشتغال دارد. همچنین نتایج نشان داد که تدادند. نتایج نشان داد که نوسانات نرخ ارز واقعی اثر منفی و معنی

، در مطالعه خود به ]1[زاده ناخالص داخلی واقعی و موجودی سرمایه واقعی اثر مثبت و معنی داری بر اشتغال دارند. کوچک

یر نـرخ ارز تـاث ینـانینشان داد کـه نااطم یجتایران پرداختند.  نهای اقتصادی انرخ ارز بر رشد بخش ینانینااطم یرتاث یبررس

 یببه ترت کشاورزی، در بخشهای معدن، صـنعت و یرثأت یند اقتصادی بخشهای اقتصادی دارد و ابر رش دارییمعن و منفی

های دائمی و در مقاله اثرات تکانه ،]6[ نژادسلطانی ها بوده است.بیش از سایر بخش -17/1و  -97/1،  -31/7یب با ضرا

اند. نتایج حاکی تفاده از تکنیک بالنچارد کوا برسی کردهبااس 1931تا  1931موقتی ارزی و پولی بر بازار کار ایران در دوره 

های دائمی پولی بر روی تقاضا و های موقت ارزی و پولی و هم چنین میزان نوسانات تکانهاز آن بود که، میزان نوسانات تکانه

مهرابی و  بین نمیرود.های دائم ارزی در بلندمدت از عرضه ی نیروی کار در بلندمدت از بین خواهد رفت اما اثر تکانه

اند. دراین بررسی کرده 1946-1914ثیر نااطمینانی نرخ واقعی ارز دراشتغال بخش کشاورزی ایران دردورهأت، ]2[جاودان 

تحقیق از الگوی واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو تعمیم یافته برای محاسبه شاخص نااطمینانی نرخ واقعی ارز والگوی 

های تحقیق، نااطمینانی براساس یافته مدت و بلندمدت استفاده شده است.برای برآورد روابط کوتاهتصحیح خطا و همجمعی 

. جالیی اسفندآبادی و بلندمدت تاثی منفی دراشتغال بخش کشاورزی ایران داشته است مدت ونرخ واقعی ارز در کوتا

را مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان  ورزی ایرانتأثیرآزادسازی تجاری بر اشتغال بخش کشا، در مطالعه خود ]4[جاودان 

 ،]3[ فیلی  و همکاران مدت و بلندمدت تأثیر منفی بر اشتغال بخش کشاورزی ایران دارد.داد که آزادسازی تجاری در کوتاه

توزیع  کاهش سهم اشتغال بخش کشاورزی درجمهوری خلق چین با چه سرعتی؟ با استفاده از مدل ای تحت عنواندرمقاله

اند. نتایج نشان داده است که سهم اشتغال گذاری مستقیم خارجی واعتباری داخلی را سنجیدهوقفه سرمایه اتورگرسیو با

که سهم اشتغال بخش  زنندهمچنین تخمین می کاهش خواهد یافت و%75درحدود  7474بخش کشاورزی تا سال 

ای اثر نوسانات نرخ ارز بر ، در مطالعه]14[فلدمن  خواهد رسید.%1به  7454-7457های ثروتمند تا سال کشاورزی در کشور

بیکاری را در کشورهای صنعتی مورد برررسی قرار داد. نتایج نشان داد که نوسانات باالی نرخ ارز منجر به افزایش بیکاری 

ف معیار در متغیر اثرگذاری کوچک است. به طور خاص، یک افزایش انحرا شود. همچنین نتایج نشان داد که میزانمی

با ذکر این موضوع که  ،]14[هدرست فلدمن درصد همراه است.  96/4تا  71/4با افزایش در بیکاری بین  نوسانات نرخ ارز

درصد در بیکاری خواهد شد اهمیت تغییرات نرخ ارز را ذکر  96/4تا  71/4یک افزایش ناگهانی در نرخ ارز باعث افزایش بین 

گیرانه اخراج نیروی کار، عدم وجود قوانین سخت تن از مطالعات قبلی افزایش سطح مالیات،کرده است و با کمک گرف

در مقاله  ،]11[الکساندر و همکاران  داند.های قوی اقتصادی را باعث افزایش نرخ بیکاری میاستقالل بانک مرکزی وتکانه
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هایی دو واسطهر که درجه آزادسازی و سطح تکنولوژی ه های ارز با تاکید بر آزادسازی و تکنولوژی نشان دادنداشتغال و نرخ

های مجهز به باشند. طبق نتایج، باتوجه به اینکه اشتغال در بخشثیر نوسانات نرخ ارز به بازار نیروی کار میأبرای انتقال ت

این تغییرات اثرمعنادار  رسد کههای واقعی ارز مقاوم است، ولی به نظر میات نرخرنسبت به تغیی تکنولوژی پیشرفته، تقریبا

های کمتر مجهز به تکنولوژی و برخوردار ار آزادسازی باال داشته باشد. براساس تحلیل جریان کار، بخش و قابل توجهی بر

در تحقیقی با عنوان علل بیکاری در ، ]17[ت لینزرشود. های ارز بر این بخشها ازطریق تخریب شغلها نمودار میاثر نرخ

وی از  های اقتصادی کالن را بر نرخ بیکاری در کشور آلمان مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است.ینامیکی تکانهآلمان اثرات د

های پیشنهاد شده به وسیله یک مدل ساده اقتصاد یک الگوی خود همبسته برداری ساختاری و با استفاده از محدودیت

های آنالیز تجزیه آمده از مدل واکنش به ضربه وپیش بینی کالن به این بررسی پرداخته است و در تحلیل نتایج بدست

های عرضه نیروی کار و قیمتی اثر مستقیم بر بیکاری و تکانه بر اساس نتایج این بررسی تکانه واریانس استفاده نموده است.

چندانی بر نرخ بیکاری وری اثر تقاضای کل اثر معکوس بر بیکاری داشته است. عالوه بر این تکانه دستمزدی و تکانه بهره

  ترین عامل تاثیر گذار بر نرخ بیکاری در آلمان بوده است.مدت نداشته است. اما در بلندمدت اصلیکوتاه

 هامواد و روش

( ARDLدر این مطالعه جهت بررسی اثر عبور نرخ ارز بر اشتغال بخش کشاورزی از روش خودتوضیح با وقفه های توزیعی )

استفاده شده است. در این مطالعه بر اساس مطالعات؛  1937تا  1912( برای دوره زمانی ECMو الگوی تصحیح خطا )

، متغیرهای دستمزد نیروی کار بخش کشاورزی، موجودی ]19[و زارع مهرجردی و همکاران ]2[مهرابی بشرآبادی و جاودان 

ارز جهت بررسی بر اشتغال بخش  سرمایه بخش کشاورزی، ارزش افزوده بخش کشاورزی، درجه باز بودن و عبور نرخ

 باشد.می 1کشاورزی انتخاب شدند. مدلی که برای این مطالعه در نظر گرفته شده است به صورت رابطه 

 رابطه )1(                                                          

لگاریتم دستمزد  lnWوجودی سرمایه بخش کشاورزی، لگاریتم م lnKلگاریتم اشتغال بخش کشاورزی،  lnLکه در آن؛ 

 lnEلگاریتم ارزش افزوده بخش کشاورزی و  lnAVلگاریتم شدت بخش کشاورزی،  lnOPENنیروی کار بخش کشاورزی، 

 باشند.لگاریتم عبور نرخ ارز می

 شدت تجاری

 ست.استفاده شده ا 1در این مطالعه برای محاسبه شدت تجاری بخش کشاورزی از رابطه 

 رابطه )7(                                                                                                              

 باشد.تولید ناخالص داخلی بخش کشاورزی می GDPواردات بخش کشاورزی و  Mصادرات بخش کشاورزی،  Xکه در آن؛ 

 عبور نرخ ارز
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-9 کننده مصرف هایقیمت -7 واردات و قیمت صادرات -1:موارد از یکی بر ارز، نرخ تغییر اثر از است عبارت ارز خنر عبور

 عبارت ارز نرخ عبور. های مصرف کننده جهت محاسبه عبور نرخ ارز استفاده شده استقیمتاز  . در این مطالعهتجارت حجم

 است آمده وجود به ارز نرخ در تغییر درصد یک از داخلی که پول بحس بر صادراتیا  واردات قیمت تغییر از درصد است

 ((.9)رابطه )

 رابطه )9(                                                                                                                 

نرخ ارزاسمی  Eی تغییرات، نشان دهنده ، سطح قیمت داخلی  ،ارز نرخ رعبو شده زده ضریب تخمین که به طوری 

 و  =1 که وقتی صورت می گیرد ی تئوری عبورکامل نرخ ارزبرپایه. های خارجی استی قیمتنشان دهنده و 

 بین صفر و یک باشد.  که گیردوقتی صورت می عبورناقص نرخ ارز

 روش انجام پژوهش

 و بهتر روشی آماری لحاظ از روش این. شده است ( استفادهARDLتوزیعی ) هایوقفه با توضیح خود روش از مطالعه این در

 به اعتبار نتایج جهت جوهانسون تکنیک حالیکه در. است کوچک هاینمونه در روابط همجمعی تعیین برای دارترمعنی

 هایبا وقفه توضیح خود روش از استفاده با ،]11[ همکاران پسران و یمطالعه بر اساس .]15[دارد  نیاز بزرگ هایونهنم

 از یک برای هر روش این در. آورد دست به مدت سازگاریبلند ضرایب توانمی مناسب، هایوقفه نمودن منظور با و توزیعی

 تعدیل تعیین ضریب و یا( HQC)کوئین  حنان ،(AIC)آکائیک  ،(SBC)بیزین  -شوارز مانند هاییمعیار از استفاده با هامتغیر

 هامتغیر که حالتی در توزیعی هایوقفه با توضیحی خود روش . متدولوژی]16[ شودمی انتخاب بهینه هایشده، وقفه

-بلند یالگو به مربوط ضرایب آوردبر بر عالوه الگو این در .است کاربرد قابل باز هم باشند، I(1)و I(0) های از متغیر ترکیبی

. است ارائه شده مدتتعادل بلند به مدتکوتاه عدم تعادل تعدیل چگونگی بررسی منظور به خطا ی تصحیحالگو مدت،

-درون و همبستگیودخ همچون مشکالتی از اجتناب دلیل به های توزیعیوقفه با توضیح خود روش هایتخمین بنابراین

 .است کارا نااریب و زایی،

 نتایج و بحث

قبل از برآورد مدل، برای اطمینان از ساختگی نبودن و در پی آن داشتن نتایج نامطمئن، الزم است از مانایی متغیرها 

غیرها استفاده شده اطمینان حاصل کنیم. در این مطالعه از آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته برای بررسی مانایی مت

 است. ارائه شده 1جدول  در واحد ریشه آزمون به مربوط نتایج. است
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 آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته -1جدول 

 وضعیت پایایی آماره دیکی فولر متغیر

 I(0) I(1) تفاضل مرتبه اول سطح 

  *  -26/9 (lnLلگاریتم اشتغال بخش کشاورزی )

  *  -41/9 (lnWزد نیروی کار کشاورزی )لگاریتم دستم

 *  -53/7- 34/9 (lnKلگاریتم موجودی سرمایه کشاورزی )

 *  -41/9- 74/5 (lnAVلگاریتم ارزش افزوده کشاورزی )

 *  -29/7- 35/9 (lnOPENلگاریتم شدت تجاری کشاورزی )

 *  -46/1- 96/5 (lnEلگاریتم عبور نرخ ارز )

 های تحقیق یافتهمأخذ:                

 

باشند. متغیرهای موجودی سرمایه بخش شود، متغیرها از مرتبه صفر و یک میمی مشاهده 1جدول  در که همانطور

گیری کشاورزی، ارزش افزوده بخش کشاورزی، شدت تجاری بخش کشاورزی و عبور نرخ ارز پایا نبوده و با یک بار تفاضل

مچنین متغیرهای اشتغال بخش کشاورزی و دستمزد نیروی کار بخش کشاورزی پایا باشند. هپایا شده و از مرتبه یک می

باشند. با توجه به نتایج به دست آمده از آزمون ریشه واحد مبنی بر اینکه متغیرها همجمع از مرتبه بوده و از مرتبه صفر می

مدت و برای تخمین روابط کوتاه (ARDLهای توزیعی )صفر و یک هستند، مجاز هستیم از الگوی خود توضیح با وقفه

 بلندمدت استفاده کنیم.
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استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین الگوی پویا  Microfit، از نرم افزار  ARDLبرای برآورد الگوی پویا مطابق الگوی 

زیر مطابق  معیار  اعمال شده و در نهایت مدل 7 وقفه ارائه شده است. برای مدل مورد نظر این مطالعه حداکثر 7در جدول 

 بیزین به عنوان بهترین مدل برآوردی، برآورد شده است. -شوارز

 

 ARDLنتایج حاصل از الگوی پویا  -2جدول 

 سطح احتمال tآماره  خطای استاندارد ضریب متغیر

1-tlnL 5443/4 1729/4 151/9 441/4 

lnW 1954/4 4511/4 361/7 457/4 

1-tlnW 4361/4 4526/4 411/7 442/4 

lnK 4562/4- 4175/4 256/9- 441/4 

1-tlnK 4965/4- 4197/4 756/1- 761/4 

lnAV 1474/4 1141/4 151/1 154/4 

lnE 4197/4- 4164/4 911/9- 441/4 

lnOPEN 4461/4- 4419/4 196/1- 957/4 

1-tLnOPEN 4425/4- 4465/4 157/1- 994/4 

C 4479/4- 4456/4 534/4- 675/4 

=0/330 =0/353 D.W= 233/0  F. st= 503/90  =0/0003 

 های تحقیقمأخذ: یافته    

 

(، در کوتاه مدت متغیرهای دستمزد نیروی کار و موجودی 7جدول ) در مدل تخمین از آمده دست به نتایج به توجه با

باشند. همچنین، ارزش افزوده بخش کشاورزی و درجه باز بودن بخش کشاورزی بر اشتغال بخش کشاورزی مؤثر میسرمایه
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ری بر اشتغال بخش کشاورزی اثر  معناداری ندارند. بر اساس نتایج حاصل از برآورد الگوی کوتاه در کوتاه مدت از لحاظ آما

مدت، رابطه میان دو نهاده نیروی کار و سرمایه معکوس بوده که این رابطه معکوس به معنای رابطه جانشینی میان این دو 

باشد که بیانگر اثر منفی نوسانات نرخ ارز از طریق نهاده است. همچنین رابطه میان عبور نرخ ارز و اشتغال معکوس می

اثرگذاری بر صادرات محصوالت کشاورزی، بر اشتغال بخش کشاورزی است. از طرفی، رابطه میان نرخ دستمزد و اشتغال 

 مثبت می باشد که با توجه به مازاد عرضه نیروی کار در بخش کشاورزی دور از انتظار نیست.

برابر با  Fو آماره  259/4و  226/4ترتیب برابر با  به شده تعدیل تعیین ضریب و تعیین ریب، ض7مطابق نتایج جدول 

و  تعیین ضریب مقادیر بودن نزدیک دلیل به طرفی، دارد. از مدل باالی دهندگی توضیح از نشان باشند که کهمی 562/71

 .است نداشته وجود مدل در اضافی متغیر ورود مشکل یکدیگر به شده تعدیل تعیین ضریب

برای تحقیق در مورد وجود یا عدم وجود همگرایی بین متغیرهای مورد بررسی الزم است که متغیر وابسته حداقل دارای 

توان آزمون وجود یا عدم وجود مین شده است. بنابراین میأشود که این شرط تمشاهده می 7جدول یک وقفه باشد. در 

کنیم که عدد یک را از مجموع ضرایب با جام آزمون بلندمدت به این صورت عمل می. برای انرابطه بلندمدت را انجام داد

کنیم. سپس عدد به دست کنیم و سپس بر مجموع خطاهای استاندارد این ضرایب تقسیم میوقفه متغیر وابسته کسر می

عدد به دست آمده از مقادیر بحرانی کنیم. اگر مقایسه می دوالدو و مستر ی،بنرج آمده را با مقادیر بحرانی ارائه شده توسط

 شود.شود و وجود رابطه بلندمدت تأیید میبیشتر باشد آنگاه فرضیه صفر )عدم وجود رابطه بلندمدت( رد می

 

شود. بنابراین بر ( و مقایسه آن با مقادیر بحرانی، وجود رابطه بلندمدت تأیید می-246/5با توجه به عدد به دست آمده )

 ارائه شده است. 9و تأیید وجود رابطه بلندمدت، نتیجه برآورد رابطه بلندمدت در جدول  tمون اساس نتیجه آز

 

 نتایج تخمین معادله بلند مدت -9جدول 

 سطح احتمال tآماره  خطای استاندارد ضریب متغیر

 5793/4 1662/4 157/7 471/4 (lnWلگاریتم دستمزد نیروی کار کشاورزی )

 1522/4- 4566/4 165/9- 446/4 (lnKکشاورزی ) لگاریتم موجودی سرمایه

 1212/4 9449/4 462/1 423/4 (lnAVلگاریتم ارزش افزوده کشاورزی )
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 4137/4- 4146/4 445/1- 443/4 (lnOPENلگاریتم شدت تجاری بخش کشاورزی )

 1649/4- 4164/4 449/9- 444/4 (lnEلگاریتم عبور نرخ ارز )

 4427/4- 4463/4 496/1- 519/4 (Cعرض از مبدأ )

 های تحقیقمأخذ: یافته 

 

، متغیرهای مستقل موجود در مدل بر اشتغال بخش کشاورزی از لحاظ آماری اثرمعناداری دارند. 9مطابق نتایج جدول 

باشد. می 1212/4و  5793/4ضرایب برآورد شده برای متغیرهای؛ دستمزد و ارزش افزوده بخش کشاورزی به ترتیب برابر با 

-باشد. به گونهمت ضرایب نشان دهنده آن است که رابطه میان اشتغال بخش کشاورزی و متغیرهای یاد شده، مثبت میعال

 1212/4و  5793/4ای که یا یک افزایش یک درصدی در هرکدام از متغرهای ذکر شده، اشتغال بخش کشاورزی به ترتیب  

ی؛ موجودی سرمایه، درجه باز بودن و عبور نرخ ارز به ترتیب برابر با یابد. ضرایب برآورد شده برای متغیرهادرصد افزایش می

 باشد.باشد که بیانگر رابطه معکوس میان اشتغال بخش کشاورزی و این متغیرها میمی -1649/4و  -4137/4،  -1522/4

این مطالعه از الگوی  مدت در بین متغیرهای موجود انجام شده است. دربعد از تخمین معادله آزمون وجود همجمعی بلند

 آمده است. 5( استفاده شده و نتایج در جدول ECMتصحیح خطا )

 

 نتایج مربوط به الگوی تصحیح خطا -4جدول 

 سطح احتمال tآماره  خطای استاندارد ضریب متغیر

ECM 9161/4- 4471/4 472/9- 441/4 

 های تحقیق مأخذ: یافته                                      

 

دار و دارای عالمت منفی است. بنابراین چون ضریب تصحیح خطا بین (، ضریب تصحیح خطا معنی9مطابق نتایج جدول )

ها تأیید شده است. با توجه به اینکه ضریب تصحیح مدت بین متغیرصفر و منفی یک است، وجود رابطه همجمعی و بلند

مدت خواهد بود. این ضریب نشان ح خطا و میل به تعادل بلندخطا با عالمت منفی ظاهر شده است، نشانگر سرعت تصحی

عدد به شود.مدت نزدیک میدهد در هر دوره چند درصد از عدم تعادل متغیر وابسته تعدیل شده و به سمت رابطه بلندمی
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وک بر باشد که حاکی از آن است که در صورت وارد آمدن هر گونه شمی -9161/4دست آمده برای ضریب تصحیح خطا 

 های موجود دوره قبل )خطای عدم تعادل( در این بخش در هر سال تعدیل خواهد شد.درصد از نوسان 61/91این الگو، 

جهت بررسی اثر متغیرهای موجود در مدل بر اشتغال بخش کشاورزی، در ادامه تحلیل نتایج متغیرها به صورت جداگانه 

 ارائه شده است.

مدت و هم در بلندمدت بر اشتغال بخش کشاورزی ن مطالعه، متغیر عبور نرخ ارز هم در کوتاهمطابق نتایج ای عبور نرخ ارز:

 قیمت بر ارز نرخ نوسان گونه توان از جهات مختلف مورد بررسی قرار داد. اوالً؛ هراثری منفی دارد. این اثر منفی را می

 به ارز نرخ شود. تغییراتمی کنندهمصرف قیمت شاخص رتغیی به مستقیم منجر بطور و گذاردمی اثر وارداتی نهائی کاالهای

 نیست ها ممکنبنگاه که دهندمی نشان مطالعات و هستند تولیدکننده خارجی هایبنگاه برای ایهای هزینهشوک عنوان

 حتی هاهبنگا که دهندمی نشان زمینه در این موجود کنند. مطالعات منتقل فروش هایقیمت به کامل بطور را هاشوک این

بود.  خواهد ناقص ارز نرخ انتقالی اثر صورت این مانند. درمی بازار در سهم خود حفظ برای متغیر هایهزینه پوشاندن بدون

 براساس گذاری کاالهاقیمت دارد. چنانچه بستگی نیز کاالها گذاریقیمت نحوه به ارز نرخ انتقالی اثر دیگر، میزان سوی از

 میزان و است برقرار خارج و داخل در فروخته شده کاالهای برای واحد قیمت قانون باشد، ندهتولیدکن کشور رایج پول

کوتاه در توانندنمی نسبی هایقیمت باشد، کنندهمصرف رایج پول گذاری براساسقیمت نحوه اگر است. ولی کامل انتقال

 نهائی دو حد این بین حالتی عمل، در ود. اماب خواهد صفر انتقال میزان و کنند تغییر حقیقی هایمقابل شوک در مدت

دارد.  قیمت تعیین در صادرکنندگان قدرت بازاری به بستگی آن اندازة و است ناقص ارز نرخ انتقالی اثر میزان و دارد وجود

 در کاال بیشتر عرضه به قادر بازار، در خود سهم حفظ برای سودشان و حاشیه بها اضافه تغییر با اغلب صادرکنندگان زیرا

 بهای افزایش قیمت، با تولیدی واحدهای کنند. اگرمی جلوگیری خود محصوالت قیمت شدید نوسان و از هستند بازارها

گیری تجارت خارجی ثانیاً؛ نرخ ارز متغیر مؤثر در شکل .بود خواهد ناقص ارز نرخ انتقالی اثر ندهند، افزایش را خود کاالی

غییر در تصمیم تجّار برای صادرات و واردات محصوالت کشاورزی باعث نوسان تجارت است. نوسانات نرخ ارز از طریق ت

-شود. نوسانات تجارت خارجی نیز با ایجاد فضای ریسکی تولید، اثر منفی بر اشتغال بخش میخارجی بخش کشاورزی می

و باال بودن هزینه تولید تمام شده  گذارد. این اثر منفی بیانگر این است که بخش کشاورزی ایران به دلیل سنتی بودن تولید

-تولیدات داخلی و ضعف در بازرسانی مناسب، قدرت رقابت الزم در مقابل تولیدات خارجی را  ندارد و این ضعف باعث می

شود که صادرات کشاورزی ایران کاهش یابد. از سوی دیگر، با گسترش مبادالت خارجی، تولیدات خارجی جایگزین تولیدات 

 گیرد.ود و با کاهش انگیزه تولیدکنندگان داخلی، مشاغل موجود در بخش کشاورزی در معرض تخریب قرار میشداخلی می

 اثری بلندمدت در مدت و هممطابق نتایج موجودی سرمایه در بخش کشاورزی هم در کوتاه موجودی سرمایه بخش کشاورزی:

ابطه جانشینی این دو نهاده تولید است. دلیل عمده اثر منفی منفی بر اشتغال بخش کشاورزی دارد. این رابطه منفی بیانگر ر

 بشمار کاربر بخش یک اقتصادی هایدیگر بخش با مقایسه در ایران کشاورزی بخش سرمایه بر میزان اشتغال این است که

بخش  در تولیدی یهابنگاه بیشتر مکانیزاسیون و تر های پیشرفتهورود فناوری کشاورزی، بخش در سرمایه افزایش و آیدمی

چون  هابخش دیگر در اشتغال است ممکن که چند هر نوین هایفناوری ورود و مکانیزاسیون .دارد پی در کشاورزی را

 گرفته بکار تولید مراحل گوناگون در آالتماشین که این دلیل به کشاورزی بخش در ولی بخشد، رونق را خدمات و صنعت
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 سوی یابد. ازمی کاهش بخش این در کار نیروی اشتغال مستقیم راه این از و داده کاهش ار انسانی نیروی به نیاز شوند،می

 سرمایه، از استفاده میزان افزایش با و هستند تولید امر جانشین)ناقص( در دو نهاده عنوان به سرمایه و کار نیروی دیگر،

 هایگیریتصمیم از ناشی توانمی را و بلندمدت مدتکوتاه در سرمایه تأثیر شد. تفاوت خواهد کمتر نیروی کار کاربرد

-نهاده عنوان به تولید اصلی نهاده دو عنوان به کار نیروی و سرمایه به اینکه توجه دانست. با کشاورزی بخش در مدیریتی

 رد.دا در پی را کشاورزی اشتغال کاهش و بیشتر مکانیزاسیون سرمایه، رشد بلندمدت، در روند،می بشمار جانشین های

مدت و هم در بر اساس نتایج حاصله از این مطالعه، ارزش افزوده بخش کشاورزی هم در کوتاه ارزش افزوده بخش کشاورزی:

 بخش در اشتغال میزان بر افزوده بخش کشاورزی ارزش مثبت بلندمدت بر اشتغال بخش کشاورزی تأثیر مثبتی دارد. اثر

 و گرفته رونق بخش در تولیدی هایفعالیت کشاورزی، بخش در حقیقی دتولی افزایش که با است آن از ناشی کشاورزی

 الزم بستر راه از این و شودمی ایجاد بخش در موجود هایبنگاه گسترش همچنین، و جدید هایبنگاه ورود برای الزم انگیزه

 یا و پرداخت برای الزم مالی عمناب ارزش افزوده، رشد با ، دیگر سوی از. شودمی فراهم کار نیروی بیشتر بکارگیری برای

بخش  در اشتغال گسترش و حفظ برای محرکی تواندمی نیز امر که این شودمی تأمین کشاورزی بخش در دستمزد افزایش

 گوناگون هایزیربخش در کار نیروی بیشتر بکارگیری برای امکان الزم مدتکوتاه در افزوده ارزش باشد. رشد کشاورزی

 دارد. پی در را کشاورزی بخش

مدت و بلندمدت در این مطالعه، دستمزد نیروی کار بر اساس نتایج به دست آمده از تخمین روابط کوتاه دستمزد نیروی کار:

 کشاورزی در بخش کشاورزی بر اشتغال بخش کشاورزی اثری مثبت دارد که این رابطه مثبت بدان علت است که بخش

 این در تولیدی هایفعالیت از توجهی قابل سهم و است اقتصادی هایبخش دیگر به نسبت تریپایین دستمزدهای دارای

 در بخش پایین دستمزدهای کل در و گیرندمی انجام آشکار دستمزد پرداخت بدون و است صورت معیشتی به بخش

 را کشاورزی بخش در اشتغال دستمزدها میزان افزایش لذا رود؛می بشمار اشتغال گسترش برای مانعی عنوان به کشاورزی

 اقتصادی هایبخش دیگر و کشاورزی دستمزد بین شکاف و باشد بیشتر دستمزد افزایش که چقدر هر و داد خواهد افزایش

همچنین با افزایش دستمزد این بخش، تمایل نیروی کار  .داشت خواهد بیشتری رشد اشتغال کشاورزی میزان یابد، کاهش

. نکته مهم در این زمینه این است که در بخش کشاورزی به نیروی کار خانوادگی برای ورود به این بخش بیشتر خواهد بود

شود و میزان دستمزد در تصمیم این گروه به عنوان بخش مهمی از نیروی کار مورد استفاده، دستمزد آشکار پرداخت نمی

بخش کشاورزی، حساسیت به افزایش  برای فعالیت در بخش تأثیر چندانی ندارد. عالوه بر این، به دلیل نرخ رشد دستمزد در

 آن اثر معکوسی بر میزان تقاضای نیروی کار مورد نیاز ندارد.

مدت و بلندمدت اثری منفی بر اشتغال بخش کشاورزی مطابق نتایج، شدت تجاری بخش کشاورزی در کوتاه شدت تجاری:

باشد. حال با رات آنها، تراز تجاری منفی میهای کشاورزی نسبت به صاددارد. با توجه به حجم واردات محصوالت و نهاده

های شغلی برای افزایش شدت تجاری بر میزان واردات افزوده شده که خود به معنای واردات بیکاری و از بین بردن فرصت

 نیروی کار داخل می باشد. بنابراین با افزایش شدت تجاری، بر میزان بیکاری در بخش کشاورزی افزوده می شود.

 یری و پیشنهاداتگنتیجه
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های توزیعی برای دوره در این مطالعه جهت بررسی اثر عبور نرخ ارز بر اشتغال بخش کشاورزی از الگوی خودتوضیح با وقفه 

مدت و بلندمدت عبور نرخ ارز، استفاده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده از برآورد الگوی کوتاه 1912 -1937زمانی 

سرمایه اثری منفی بر اشتغال بخش کشاورزی دارند. از طرفی، دستمزد و ارزش افزوده اثری مثبت شدت تجاری و موجودی 

بر اشتغال بخش کشاورزی دارند. اثر منفی عبور نرخ ارز و شدت تجاری در مجموع به دلیل اثرگذاری و انتقال نوسانات نرخ 

اشد. اثر منفی موجوی سرمایه نیز به دلیل وجود رابطه بارز بر تجارت بخش کشاورزی و متعاقب آن بر بازار نیروی کار می

باشد. اثر مثبت ارزش افزوده بر اشتغال بخش کشاورزی به دلیل افزایش میزان تولید و ایجاد جانشینی میان این دو نهاده می

ورزی به باشد. همچنین اثر مثبت دستمزد بر اشتغال بخش کشاشرایط مناسب برای ایجاد کسب و کار در این بخش می

دلیل مازاد نیروی کاری که در این بخش وجود داشته و همچنین وجود شکاف میان بخش کشاورزی و دیگر بخش های 

 اقتصادی می باشد.

های کالن های اقتصادی، اعمال سیاستبنابراین با توجه به شرایط خاص بازار کار در بخش کشاورزی نسبت به دیگر بخش

باشد. از آنجا که بازار نیروی کار در بخش کشاورزی با مازاد نیروی کار مواجه بوده و از میاقتصادی نیازمند دقت باالیی 

های باشد و همچنین جذب اندک مازاد نیروی کار بخش کشاورزی به دیگر بخشطرفی تقاضا برای نیروی کار نیز فصلی می

 شود:اقتصادی، لذا توصیه می

ای گونه به هاریزیبرنامه و هاگذاریشود سیاستتغال بخش کشاورزی، توصیه میبا توجه به اثر منفی عبور نرخ ارز بر اش

کمینه  ایران کشاورزی بخش اشتغال بر نوسانات نرخ ارز و پیامدهای ناشی ازآن از ناشی تهدیدهای و منفی آثار که باشد

 شود.

 جذب بتوانند کارگران آزادشده تولیدی، برتر هایتکنولوژی پذیرش با تا یابد افزایش کشاورزی در و تکمیلی تبدیلی صنایع

 .بیافزایند بخش این اشتغال و کشاورزی رونق به و شوند صنایع همین

های جدید شغلی در بخش کشاورزی که سهم خوبی با توجه به موقعیت اقتصاد کشور، ارتقای امنیت شغلی و ایجاد فرصت

 در اشتغال دارد، ضروری است.
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