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 وری در بخش کشاورزیارزیابی رابطه بین نرخ ارز حقیقی و رشد بهره

   

 2، جعفر نقی زاده  1دکتر زهرا شیرزور آبادی

 

 استادیار دانشگاه سراسری بیرجند

 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشگاه پیام نور مشهد مقدس

 

 

 چکیده 

 در خصوصبه کارشناسان گروهی از که جایی تا شودمی قلمداد ها ریسیاستگذا در اقتصادی مهم و کلیدی متغیر ارز، نرخ

 مهمترین از یكی نیز کار نیروی وریبهره دیگر از سوی. کنندمی یاد اسمی لنگر عنوان به متغیر این از توسعه، حال در کشورهای

 کار نیروی وریبهره و ارز واقعی نرخ رابطه شناخت جهت این از و بوده کشوری موثر هر اقتصاد بر که است اقتصادی متغیرهای

 به را اقتصاددانان توجه همواره که است موضوعاتی از آن، بر مؤثر عوامل و متغیر دو این میان شناسایی روابط. است مهم بسیار

 .است شده ارائه متناقض حتی و مختلف هاینظریه خصوص این در و نموده خود جلب

-1395طی دوره زمانی  کشاورزی وریبهره با ایرابطه چه ارز واقعی که نرخ مسئله است این به مطالعه، پاسخهدف اصلی این 

که  داد نشان ( ARDLروش خودرگرسیون با وقفه های گسترده) از استفاده با پژوهش این از حاصل یافته های داشته است. 1360

نسبت ی، اشتغال بخش کشاورزثر متغیرهای و ا منفی ی،وری بخش کشاورزبهرهبر  نرخ تورمنرخ ارز حقیقی و  متغیرهای اثر

مثبت و معنیدار  یوری بخش کشاورزبهرهی، بر به بخش کشاورز یبانک کشاورز ییاعطا یالتتسه و GDPمخارج دولت به 

 بوده است

  

 

 (.ARDLخودرگرسیون با وقفه های گسترده)، روش نرخ تورمی، بخش کشاورز یوربهرهیقی، نرخ ارز حقکلمات کلیدی: 
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 مقدمه -1

بخشهای اقتصاد کشور و تأمی  این بخش یكی از تواناترین .بخش کشاورزی اهمیت ویژ های در اقتصاد ایران دارد

اشتغال، بیش از چهار پنجم نیازهای غذایی و بیش از یک  نكننده بیش از یک پنجم تولید ناخالص داخلی، یک پنجم

ضروری توسعه اقتصادی کشور است و تا  پیش شرط و نیاز یتوسعه بخش کشاورز .چهارم صادرات غی رنفتی است

نخواهند  موانع توسعه در این بخش برطرف نشود، سایر بخشها نیز به شكوفایی، رشد و توسعه دست زمانی که

 .(1386)تیموری و خلیلیان، یافت

حال توسعه  در کشورهای است که عموماً در یداری پاتوسعه ن فاکتورهاییاز مهمتر یكیوری در بخش کشاورزی بهره

د اقتصادی و یبا ن کهچنابخش کشاورزی آن یینوری پابهره یلبه دل کشاورزی، های بالقوهتوانمندی یرغمعل یرانمانند ا

 دیتول یشبخش کشاورزی، افزا در یدتول یاز عوامل اصل یكیآب به عنوان  یتمحدود ایران، در .یستمقرون به صرفه ن

 یضرورت یدوری عوامل تولباال بردن بهره یعنی لذا، توجه به روش دوم، .سازدیت محدود مدم دراز اول را در یقاز طر

   .(1396و همكاران،  مهرجردی)عرضه محصوالت است یشبرای افزا ناپذیر اجتناب

 اساسی متغیرهای در را بسیاری تغییرات پذیر، انعطاف های سیستم تحت ارز، واقعی نرخ نوساناتاز طرف دیگر، 

 دیگر نوسانات سوی از .کندمی ایجاد الملل بین تجارت و اقتصادی رشد، تولید، گذاریسرمایه جمله از اد کالنصتاق

 افزایش باعث دهد ومی قرار تأثیر تحت شدیداً را وارداتی کاالهای هزینه و صادراتی کاالهای ارزش ارز، واقعی نرخ

 فشاری، و شود )کازرونیمی ارز واقعی نرخ نوسانات به نسبت کشور خارجی تجارت گیرانتصمیم پذیریریسک

1387).  

بر این اساس مطالعات زیادی در مورد ارتباط بین نرخ ارز و رشد اقصادی صورت گرفت و اکثریت آنها وجود این 

بین  طابا توجه به اینكه در این تحقیقات مبانی نظری قوی وجود نداشت و تنها وجود ارتب .رابطه را به اثبات رساندند

اقتصاددانان به دنبال  .و با استفاده از تكنیک اقتصاد سنجی بررسی گردیده بود ارز و رشد اقتصادی به لحاظ آمارینرخ 

یكی از نظریاتی که در این زمنیه مطرح گردید  .چرایی این موضوع رابطه بین نرخ ارز را با سایر متغیرها بررسی کردند

 وری به واسطهزایش تولید کاالهای قابل تجارت جهت صادرات، امكان تغییرات بهرهفااین بود که با تغییرات نرخ ارز و 
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های اقتصادی تر شده و صرفهزیرا با افزایش این تولیدات نیروی کار تخصصی .یادگیری از طریق انجام وجود دارد

بنابراین علت اصلی  .کندمی ریوری تغیگردد و به موجب آن بهرهانجام تحقیقات در زمینه تكنیک تولید ایجاد می جهت

 .مورد بررسی قرار گرفت ،گرددوری که به موجب تغییرات نرخ ارز ایجاد میبروز رشد اقتصادی از کانال تغییرات بهره

در نتیجه با افزایش نرخ ارز، صادرات تمام کاالها افزایش درات ندارند، باتوجه به اینكه تمام کاالها و خدمات قابلیت صا

  (. 1390یزجی و همكاران، د)هد کرداوپیدا نخ

بنابراین با توجه به اهیمت نرخ ارز در متغیرهای اقتصادی به خصوص رشد اقتصادی، این تحقیق به دنبال بررسی رابطه 

باشد تا مشخص گردد که آیا نرخ ارز قادر است عالوه بر میورزی بخش کشاوری بین نرخ ارز حقیقی و رشد بهره

 یا خیر.ثرگذار باشد وری نیز اکاالها مستقیما بر روی میزان عرضه کاالها از طریق تغییر بهره تتغییرات نسبی قیم

 مبانی نظری و پیشینه تحقیق -2

 ادبیات نظری -2-1

 یک یتقاضا یبترت ینبد .رودشمار می به کشورها یگرحساب معامالت با د یهتسو یهر کشور برا یاصل یلهاز ارز وس استفاده

 یحال در (،یکاالها و خدمات واردات یضرورت پرداخت برا یلآن دارد )به دل یازن مورد به مقدار واردات یز بستگرا یکشور برا

 یزاناز م یشهرگاه مقدار واردات ب .خواهد داشت کند،یادر مکه ص یبه مقدار کاال و خدمات یکه ارز موجود در آن کشور بستگ

که  ها روبروستتراز پرداخت یفراتر رفته و کشور با کسر یارز یاز درآمدها یکه مخارج ارز ی استمعن ینصادرات باشد بد

 .(1391)زمانزاده،  شودمی یمتنظ جهانی در بازار ارز ی ارزتقاضا و توازن عرضه .گردد ینتام ی پیشینارز یراز محل ذخا یدبا

مازاد  یا یخود به کسر یبه نوبه  یزقاضا نت و عرضه .شودمی یینمربوط در بازار تع یتقاضا و هر ارز توسط عرضه ینرخ واقع

 ینرخ بستگ ییرات آتیانتظارات مربوط به تغ یزپول جهت پرداخت تعهدات، و ن یتقاضا برا کشور، هر یپرداخت ها یترازها

نظام کامالً  یک در.نظام کامل نرخ شناور ارز وجود خواهد داشت  آنگاه بر بازار ارز نباشد، یگونه کنترل دولت یچهر گاه ه .دارد

 یهخواهد شد) نظر تعدیل عرضه و تقاضا ینرخ مبادله خود به خود تا هنگام برابر یراز یست،ن نیازی طال و ارز یرشناور به ذخا

 .(یدقدرت خر یبرابر

 یداخل یتوضع یینو تب ین المللیب یین رقابت پذیریهر کشور در تع یادیو بن یاساس یهاارز بدون شک از شاخص ینرخ واقع

ها و اقتصاد محسوب  ترازپرداخت عدم تعادل در  یینشاخص مب ینا عملكرد و نوسان یآشفتگ .آیدیشمار م تصاد آن بهقا

   .شودیم
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های صنعتی با در نظر گرفتن یک اقتصاد دو بخشی باز با در نظر گرفتن امكان یادگیری از طریق انجام در بخش (1992)1ماتسیوما

بر اساس این مدل در بخش کشاورزی و صنعت انتقال نیروی کار در بین کاالهای تولیدی صنایع  .به بررسی رشد پرداخته است

، (نرخ ارز واقعی ) .دهدنرخ ارز واقعی کاالهای قابل تجارت را نشان می .دارد( وجود N( و غیرقابل تجارت )Tقابل تجارت )

( و قیمت داخلی کاالهای غیرقابل المللی )کاالهای قابل تجارت در بازارهای بینت می(، قبستگی به میزان نرخ ارز اسمی )

  .( داردتجارت )

(1                                  )                                                    

 

های کاالهای غیر قابل های پولی و تغییرات در قیمتستخ ارز اسمی یا با استفاده از سیارندولت قادر است با تغییر در مقادیر 

فرض شده است که  .ی قابل انتقال در نظر گرفته شده استنیروی کار تنها عامل تولید .تجارت مقادیر نرخ ارز واقعی را تغییر دهد

تكنولوژی داراری بازدهی نزولی در نظر گرفته شده  .(L=1) .شودیعرضه کل نیروی کار ثابت بوده و مقدار واحد در نظر گرفته م

های قابل تابع تولید برای بخش .ای در نظر گرفته شده استبه عنوان سهم نیروی کار در صنایع کارخانه و ( α<0<1است )

 .تجارت و غیرقابل تجارت به صورت زیر تعریف شده است

 

                                                           )2( 

کاالهای غیر قابل  در بخش  .وری لحاظ شده استبین دو بخش قابل تجارت و غیرقابل تجارت در سطح بهرهتفاوت کلیدی 

بر طبق قانون یادگیری با انجام  وری در بخش کاالهای قابل تجارت تجارت ثابت فرض شده استو در حالی که سطح بهره

( افزایش رت با افزایش سطح تولید بخش کاالهای قابل تجارت )روی در بخش کاالهای قابل تجاسطح بهره .باشدمتغیر می

 .کند( تغییری نمیهای غیر قابل تجارت )کند ولی با تغییر تولیدات بخشپیدا می

  .باشدگرفتن یادگیری از طریق انجام به صورت زیر می کار با در نظر وری نیرویبهره

                                                                        )3( 

ر در بین دو بخش اکبه واسطه جابجایی نیروی  .شودبه عنوان نرخ یادگیری از طریق انجام در نظر گرفته می که در آن 

 گیرد:لید نهایی نیروی کار نهایتا در سطح تعادلی خود به صورت زیر قرار میسطح تو

 
1 Matsuyama   
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                                                 )4( 

ی قادر خواهد بود با تخصیص وربر این اساس نرخ ارز واقعی بر  .تشریح گردید (1)واقعی است که در معادله  نرخ ارز، که 

د تا سطح تولید نهایی نیروی کار در بخش قابل تجارت نرخ ارز واقعی پائین قادر خواهد بو .روی کار بین دو بخش را تغییر دهدنی

گردد سطح دستمزد در بخش ها افزایش پیدا کرده و این امر موجب میرا افزایش دهد و در نتیجه دستمزد واقعی این بخش

گردد تا می ی قابل تجارت افزایش پیدا کند و در نتیجه باعث انتقال نیروی کار از بخش غیر قابل تجارت به این بخشاهکاال

همچنین با توجه به این که  .مجدداً تعادل بین دو بخش برقرار گردد؛ بنابراین نرخ ارز قارد خواهد بود سطح تولیدات را تغییر دهد

وری ر موجب افزایش سطح بهرهگردد این اموری میافزایش سطح تولید موجب افزایش بهره ،با فرض یادگیری از طریق انجام

  .شودمی

                                                             )5( 

ها گشته و در نتیجه شخبدهد که افزایش قیمت نسبی کاالهای داخلی باعث افزایش سهم نیروی کار در این نشان می 5معادله 

 ر است باهای خارجی برابدر قیمت کل محصول  .یابدوری افزایش میمیزان بهره

                                      )6( 

به صورت زیر بدست  ای تولیدنرخ رشد لحظه 5و  4و  2با مشتق گیری نسبت به زمان از معادله فوق و جایگزینی در معادالت 

  .آیدمی

                                       )7( 

 

از آنجا که یادگیری با انجام در بخش کاالهای قابل  .باشدنشان دهنده سطح تولید صنعت در بهای خارجی می   که  

های در این بخش وری تنها وابسته به سهم نیروی کار هرهگردد، رشد بوری در بلند مدت میتجارت تنها باعث رشد بهره

  .وری به صورت زیر خواهد بوددر نتیجه رشد بهره .باشدمی

                                                 )8(  

 :گرددآنی به صورت زیر تعریف می وریبهرهو نرخ رشد 

                                          )9(  
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وری و نرخ ارز واقعی در معادله فوق نشان ارتباط بین رشد محصول، رشد بهره .باشدمی که  

 .داده شده است

 فوق تایران به صور در ارز واقعی نرخ بر کار نیروی وریبهره ( جهت بررسی تأثیر1390موسوی ) و میرمحمد دیزجی، منیره

 یک .است ضروری امری منطقی نتایج به دستیابی برای مدل هر در تجرید و سازیآنها بیان نمودند که  ساده .اندسازی نمودهمدل

 که شود ای ارائهپیچیده مدل نباید واقعیت توصیف برای .باشدنمی( هست که طور )آن واقعیت دقیق توصیف به گاه قادر هیچ مدل

 گرفته نظر در ساده امكان حد تا مدل که یک کندمی حكم "توضیحی متغیرهای قلت" اصل رابطه، این در .باشدعلمی ارزش فاقد

 چارچوب مبنای بر مهم، و کلیدی متغیرهای حذف از تورش ناشی خطای از جلوگیری برای است الزم دیگر سوی از .شود

  .کرد محول مدل اخالل جزء به را جزئی و تصادفی اثرات تمامو  نمود وارد مدل در نظری تحلیل تئوریک

 پیشینه تحقیق  -2-2

جهت بررسی اثر  .استفاده کرده اند 1341-1384( از شیوه توصیفی و داده های دوره زمانی 1387محمدی و همكاران ) ❖

بر رشد اقتصادی یک مدل بر اساس الگوی ادوار تجاری با تكنولوژی درون زا طراحی و مورد  وریبهرههای شوك

کل عوامل در اقتصاد ایران سود  وریبهرهییست برای محاسبه بدین ترتیب از شاخص ترنكو .قرار گرفته است بررسی

( تجزیه کرده وریبهرهموقتی و دایمی )کوا، شوك های وارد شده بر تولید را به دو جزء  -و از روش بلنچارد .جسته اند

، اثر داری بر رشد اقتصادی نداشته، شوك های طرف عرضه یننتیجه اینكه شوك های طرف تقاضا به تنهایی اثر مع .اند

همچنین تأثیر شوك های طرف تقاضا بر تغییرات تولید گذرا و شوك های طرف  .معناداری بر رشد اقتصادی دارند

 .( تأثیر تجمعی بر رشد اقتصادی دارندوریبهرهعرضه )شوك های 

 ارتباط ایران به بررسی در ارز واقعی نرخ بر موثر عنوان عوامل تحت ایمقاله ( در1380شهری ) شقاقی و کرمانی صباغ ❖

 این به نهایتا و پرداخته 1380الی  1383های سال طی ایران در ارز واقعی نرخ بر موثر عوامل مدت کوتاه و بلندمدت

 نرخ زایشفا سبب پول، حجم و رابطه مبادله دولت، بودجه کسری افزایش مزبور، زمانی دوره طی که رسندمی نتیجه

 نیز و خارجی های دارائی خالص واردات، بر متغیرهای مالیات در افزایش بالعكس، و شودمی ایران اقتصاد ارز واقعی

 .روندمیشمار  به ارز نرخ کاهنده عوامل از نفتی، های قیمت

روی نرخ  ربنسبی بخش های تجاری و غیر تجاری و شوك های تقاضا  وریبهره( اثرات 1385) جرکانیو حقیقت  ❖

( مورد 1345-1378ایی جوهانسون و داده های آمارهای بین المللی طی دوره )واقعی ارز را با استفاده از تكنیک همگر

نسبی تجاری و غیر  وریبهرهند مدت و همگرا بین نرخ واقعی ارز و بررسی قرار دادند که نتایج حاصله بیانگر رابطه بل
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آنجایی که کشور ایران به درآمدهای حاصل از نفت متكی است درآمدهای نفت  زا .تجاری و شوك های تقاضا می باشد

نیز به عنوان یک عامل موثر بر روی نرخ واقعی ارز در این الگو وارد شده که نتایج حاکی از رابطه مثبت بین درآمدهای 

نسبی بخش  وریبهرهالگو و  یارهنتایج حاصله از رگرسیون بیانگر رابطه نزولی بین متغی .نفتی و نرخ واقعی ارز است

ها مخصوصا بعد از انقالب اسالمی می باشند لذا، پیشنهاد می گردد دولت باید شرایط اقتصادی را فراهم کند که سرمایه 

بخش ها می  وریبهرهگذاری داخلی و خارجی تشویق شود که این امر موجب کاراتر شدن تولید و باال رفتن سطح 

پیشنهاد می شود بانک مرکزی به  .قعی پول کشور افزایش یا نرخ واقعی ارز کاهش می یابداوش گردد که در پی آن ارز

طور مستقل عمل نماید تا سیاست های پولی با نظم بیشتری اتخاذ و قیمت ها از ثبات الزم برخوردار شوند و در پی آن 

 می شودزش واقعی پول راو  وریبهرهتخصیص منابع به طور کاراتر صورت می گیرد که این امر افزایش 

( از روش رگرسیون آستانه اثر و متغیر ابزاری به مطالعه ارتباط بین نوسانات نرخ ارز واقعی مؤثر و رشد 2012دیالو ) ❖

دهد که نتایج نشان می .پرداخته است 2004تا  1975کشور توسعه یافته جهان از سال  74کل عوامل در بین  وریبهره

 .باشدهر چند این اثر ناچیز می .کل عوامل است وریبهرهثر دارای اثر منفی بر رشد ومی نوسانات نرخ ارز واقع

در  .پرداختند 2013تا  1980دوره طی  یادر کن یکشاورز وریبهرهکننده  یینعوامل تع بررسیبه  (2017)1مورایا و رویگو ❖

 وریبهرهکننده  یینامل تعوع ی به عنوانندگرادولت و ب یها ینهکار، هز یرویارز، ن یتورم، نرخ واقع این مطالعه از نرخ

(، نشان داد ARDLنتایج این مطالعه با استفاده از روش خودرگسیون با وقفه های گسترده) .استفاده شده است یکشاورز

 یدولت یاه ینهو هز یکار، بارندگ یرویکه ن یدر حالی دارند منف ی، اثرکشاورز وریبهرهنرخ ارز و تورم بر  یرتاث که

 .ندداشت یکشاورز وریبهرهبر  یمثبت یرثات

 مدل و روش شناسی تحقیق -3

ی از الگو بخش کشاورزی وریبهرهبر  نرخ ارز حقیقیهای تحقیق و به منظور بررسی اثر در این پژوهش، به منظور آزمون فرضیه

ای به کاررفته در مطالعات تجربی هرمتغیرهای به کار رفته در این الگو براساس مبانی نظری و متغی .زیر استفاده شده است

  .هستند (2017)مورایا و رویگوبخصوص مطالعه 

  0 1 2 2 3 4 5 =   RA     GCE FCIR+ t t t t t t tLPRO LRER INR INF LAN      + + + + + + 

 فوق؛ هبطکه در را 

LPRO تولید سرانه هر کارگر()کشاورزی بخش  وریبهره: لگاریتم 

 
1 Muraya & Ruigu 

www.SID.ir

http://www.SId.ir


Archive of SID

 

 

8 

LRER نرخ ارز حقیقی: لگاریتم 

RAINR:  رشد میزان بارندگی ساالنهنرخ 

INF :منرخ تور 

LANلگاریتم اشتغال بخش کشاورزی : 

GCE :نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 

FCIR :نرخ رشد تسهیالت اعطایی بانک کشاورزی به بخش کشاورزی 

جز اخالل : 

 : 1آیدمی دست به زیر رابطه از ارز واقعی نرخ که است ذکر به الزم

 
 در مصرفی خدمات کاالها و قیمت شاخص  و آمریكا در مصرفی خدمات و کاالها قیمت شاخص  فوق، رابطه در

 شده محاسبه شود،می پرداخت آمریكا یک دالر برای که هاییریال تعداد صورت به که باشدمی غیررسمی ارز نرخ  و ایران

 .است

 دست به را در افراد شاغل تعداد و افزوده ارزش ابتدا کشاورزی، بخش در کار نیروی یوربهره شاخص آوردن دست به برای 

 :شودکشاورزی محاسبه می بخش کار در نیروی وریبهره زیر رابطه از استفاده با سپس و آورده

 
  

د استفاده به صورت سری روی اطالعات آماری مربوط به متغیرهای مکلیه .ای استی کتابخانهپژوهش حاضر، حاصل یک مطالعه 

کلیۀ  .استخراج شده است یرانو آمار اشتغال از مرکز آمار ا یبانک مرکز یزمان یاز سر یرهاآمار اکثر متغ .دزمانی ساالنه هستن

  .تسگیری متغیرها در این پژوهش، میلیارد ریال و نفر ااند و واحدهای اندازهدر نظر گرفته شده 1383متغیرها به قیمت ثابت سال 

 
  WPI)خدمات ) و کاال فروشی قیمت عمده شاخص و CPI)) خدمات و کاال قیمت شاخص نظیر مختلفی هایشاخص ارز واقعی نرخ محاسبه فرمول در - 1

 .است استفاده شده جهانی قیمتهای رایب اینماینده بعنوان آمریکا CPI از تحقیق این در دارد وجود
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 اما  .ی متغیرها استهای سنتی اقتصاد سنجی برای مطالعات تجربی، مبتنی بر فرض پایایی پذیراستفاده از روش

 های زمانی، این فرض نادرستدهد که در مورد بسیاری از سریهای انجام یافته در این زمینه، نشان میبررسی

 گرسیون جعلی شده و اعتماد نسبت است سبب بروز ر این مساله ممكن .است و اغلب این متغیرها ناپایا هستند 

 براین، طبق نظریه همجمعی در اقتصاد سنجی مدرن، ضروری است از بنا .به ضرایب برآورد شده را از بین ببرد

  .باشند های زمانی، استفاده شود که به مساله پایایی و همجمعی توجه داشتههایی در برآورد هنگام استفاده از سریروش

بنابراین از روش خود توضیح با ین تحقیق از آنجایی که پیش بینی می شود درجه جمعی متغیرها به صورت متفاوت باشد، ا در

  .استفاده شده است (ARDL) 1های توزیعیوقفه

 بیزین، آکائیک و حنان کوئین،  -برای هر یک از متغیرها با استفاده از معیارهایی مانند شوارتز ARDLدر روش

 بلندمدت و کوتاه مدت بین متغیراین روش روابط  .(1386شود )پهلوانی و ده مرده، ینه انتخاب میهای بهوقفه 

 در استفاده از این رهیافت به یكسان  .زندوابسته و سایر متغیرهای توضیحی الگو را به طور همزمان تخمین می 

 در  ARDLمتدلوژی  .نیازی نیست -است گرنجر ضروری -که در روش انگل -بودن درجه همجمعی متغیرها

  .باشند، بازهم قابل کاربرد است I(0)و I(1)حالتی که متغیرها ترکیبی از متغیرهای

 

 تحقیق و ارائه نتایج  یبرآورد الگو -4

 متغیرها بررسی پایایی -4-1

 بنابراین .نیستند I(1) از بیشتر انباشتگیدرجه  بررسی، دارای مورد متغیرهای که شد مطمئن باید انباشتگی هم آزمون انجام از قبل

  .شود تعیین متغیرها مانایی ها، درجه آزمون این نتایج ذکر از پیش باید

می توان با این  .سری زمانی استفاده از آزمون ریشه واحد است مانایییا نا ماناییدر اقتصاد سنجی یكی از روش ها برای تعیین 

از  تحقیق این رد .ریشه واحد ندارد و مانا است یا اینكه ریشه واحد دارد و نامانا استآزمون مشخص کرد که آیا سری زمانی 

  .شده است استفاده Eviews، در نرم افزار مبدا از عرض در حالت با (ADF) 2فولر تعمیم یافته - آزمون ریشه واحد دیكی

 

 

 
1. Autoregressive Distributed Lag Model 
2 Augmented Dickey-Fuller test statistic  
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 یافته تعمیم فولر دیکی آزمون از استفاده آزمون ریشه واحد در سطح متغیرها با .1جدول 

 متغیر
آماره دیكی 

 فولر

 سطح در بحرانی مقادیر

 درصد 5 داری معنی

 یا مانایی

 متغیر نامانی

LPRO  نامانا -94/2 -26/1 بخش کشاورزی وریبهرهلگاریتم 

LRER  نامانا -94/2 -15/2 نرخ ارز حقیقیلگاریتم 

RAINR مانا -94/2 -74/10 نرخ رشد میزان بارندگی ساالنه 

INF مانا -94/2 -41/3 نرخ تورم 

LAN  نامانا -94/2 -46/1 بخش کشاورزیلگاریتم اشتغال 

GCE مانا -94/2 -02/4 نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 

FCIR 
نرخ رشد تسهیالت اعطایی بانک کشاورزی به 

 بخش کشاورزی
 مانا -94/2 -05/6

 

 یافته یمفولر تعم یکیبا استفاده از آزمون د یریگبار تفاضل یکواحد با  یشهآزمون ر .2جدول 

 متغیر
آماره دیكی 

 فولر

 سطح در بحرانی مقادیر

 درصد 5 داری معنی

 یا مانایی

 متغیر نامانی

LPRO  مانا -95/2 -09/6 بخش کشاورزی وریبهرهلگاریتم 

LRER  مانا -95/2 -80/5 نرخ ارز حقیقیلگاریتم 

LAN  مانا -95/2 -55/5 زیبخش کشاورلگاریتم اشتغال 

 

نسبت ، تورم ، نرخساالنه یبارندگ یزانرشد م بجز متغیرهای نرخ مدل نیا یرهایمتغ اکثر، (1) جدول در آزمون جینتا به توجه با

 .نیستند پایا سطح دری به بخش کشاورز یبانک کشاورز ییاعطا یالترشد تسه ی و نرخناخالص داخل یدمخارج دولت به تول

 پایا هاریمتغ مابقی، مرتبه تفاضل در که شودیم مشاهده .انجام شده است مرتبه تفاضل در واحد شهیر آزموناره دوب نیبنابرا

  .برخوردارند I(1) یعنی واحد مانایی درجه از در نتیجه .اندشده

خودرگرسیون با  روش کارگیری به با تحقیق این در .برآورد مدل می پردازیمحال که مرتبه جمع متغیرهای الگو مشخص شد، به 

 شده برآورد الگو ضرایب 1360-1395های  سال به مربوط زمانی سری اطالعات از ( و با استفادهARDLوقفه های گسترده )

( و SBCبیزین) (، شوارتزAICآکائیک ) معیارهای از یكی اساس بر توانمی را متغیرها به مربوط بهینه های تعداد وقفه .است
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 در که استفاده کرده شوارتز بیزین معیار بهینه از هایوقفه تعداد تعیین برای این تحقیق که در .کرد ین( تعیHQCحنان کوئین)

 ARDLالگوی  ضرایب .است مناسب بسیار مشاهده کم هایی با تعدادبرای نمونه نتیجه در و کند می جویی صرفه ها وقفه تعداد

  .برآورد شده است Eviews (9)افزار  نرم کمک به

  نتایج بلندمدت مدل -4-2

پرداخته  مدل متغیرهای بین رابطه بلندمدت بررسی به (2001) همكاران و پسران های کرانه انباشتگی هم آزمون از استفاده با ابتدا

6Kرگرسورها  تعداد .شودمی  (2001) همكاران و پسران توسط شده ارائه بحرانی مقادیر موضوع این به با توجه .است بوده =

  .اند ( آمده3) جدول پایینی بخش در و استخراج آنها توسط شده ارائه جدول از مختلف سطوح معناداری در

 (2001) همکاران و پسران های کرانه انباشتگی هم نتایج آزمون .3جدول 

 Fآماره 

 Fمقادیر بحرانی آماره 

5% 10% 

(0)I (1)I (0)I (1)I 
86/3 04/2 24/3 75/1 87/2 

 های پژوهشبع: یافتهمن 

 تعادلی رابطه ( وجود3 جدول باالی قسمت باالیی بخش در شده محاسبه (، F آماره و بحرانی مقادیر اساس بر

 در شده محاسبه Fآماره  زیرا مقدار شود؛ می تأیید درصد 95اطمینان  سطح ، درمدل متغیرهای بین بلندمدت

 درصد 5 سطح در (2001) همكاران و توسط پسران شده ارائه بحرانی مقادیر باالیی حد از مدل، بزرگتر این

 تخمین ( نتایج4) جدول در .رسد می رابطه این برآورد به بلندمدت، نوبت رابطه وجود تأیید از پس .است

  .است شده گزارش بلندمدت رابطه

 برآورد الگوی بلندمدت : نتیجه4جدول 

Prob  آمارهt متغیرهای توضیحی ضریب 

 LRER نرخ ارز حقیقیلگاریتم  0.356- 3.161- 0.005

 RAINR نرخ رشد میزان بارندگی ساالنه 0.155 0.675 0.507

 INF نرخ تورم 0.015- 2.060- 0.053

 LAN بخش کشاورزیلگاریتم اشتغال  1.1867 29.160 0.000
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 GCE نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 0.138 2.582 0.018

0.007 2.976 2.120 

نرخ رشد تسهیالت اعطایی بانک کشاورزی به 

 بخش کشاورزی
FCIR 

 T روند زمانی 0.039 3.985 0.000

 D7879 79تا  78 یسال ها یمجاز یرمتغ 0.956- 2.915- 0.008

 D87 87سال  یمجاز یرمتغ 1.726- 3.971- 0.000

 

بر اساس نتایج بدست آمده  .دار می باشندطح قابل قبولی معنیمتغیرها در س اکثر، tهمانگونه که مشاهده می شود، با توجه به آماره 

به گونه ای که یک درصد  .معناداری داشته استتاثیر منفی و  بخش کشاورزی وریبهرهبر  یقینرخ ارز حقدر بلندمدت، افزایش 

  .دهد کاهشدرصد  35/0را به طور متوسط به میزان بخش کشاورزی  وریبهره، یقینرخ ارز حقافزایش در 

درصد معنادار است به طوری که به ازای یک درصد افزایش در  95در معادله بلندمدت منفی بوده و در سطح  نرخ تورمضریب 

  .درصد کاهش می یابد 01/0به طور متوسط به میزان  یبخش کشاورز وریبهره، نرخ تورم

ر مثبت و معناداری بر اث یتغال بخش کشاورزاشی نشان می دهد که اشتغال بخش کشاورز یتملگارضریب بدست آمده برای 

به  یبخش کشاورز وریبهره، یاشتغال بخش کشاورزبه طوری که به ازای یک درصد افزایش در  .دارد یبخش کشاورز وریبهره

  .درصد افزایش می یابد 18/1طور متوسط به میزان 

به گونه ای که یک  .و معناداری دارد مثبتتاثیر  یرزبخش کشاو وریبهرهبر  GDPبه  مخارج دولتنسبت در بلندمدت، افزایش 

 افزایشدرصد  13/0را به طور متوسط به میزان  یبخش کشاورز وریبهره، GDPنسبت مخارج دولت به درصد افزایش در 

  .دهدمی

عنیداری بر اثر مثبت و می به بخش کشاورز یبانک کشاورز ییاعطا یالترشد تسههمچنین، نتایج بلندمدت نشان می دهد که 

 وریبهره، یبانک کشاورز ییاعطا یالترشد تسهبه طوری که به ازای یک درصد افزایش در دارد،  یبخش کشاورز وریبهره

  .درصد افزایش می یابد 12/2به طور متوسط به میزان  یبخش کشاورز

 .ظار منفی و معنادار بوده استنیز مطایق انت 1387و  1378-79های ضرایب متغیرهای مجازی مربوط به خشكسالی های سال
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 مدتنتایج کوتاه -4-3

 ARDL(1, 1, 0, 0, 1, 0, 2) مدت الگوکوتاه جینتا .5جدول 

 Prob آماره t ضریب متغیر

LPRO(-1) 0.000 38.44 0.890 کل با یک وقفه وریبهره 

LRER  0.077 1.865 0.012 نرخ ارز حقیقیلگاریتم 

LRER(-1)  0.000 4.775- 0.051- حقیقی با یک وقفهنرخ ارز لگاریتم 

RAINR 0.516 0.661 0.016 نرخ رشد میزان بارندگی ساالنه 

INF 0.017 2.609- 0.001- نرخ تورم 

LAN  0.000 7.136- 0.709- بخش کشاورزیلگاریتم اشتغال 

LAN(-1)  0.000 8.122 0.839 وقفهبخش کشاورزی با یک لگاریتم اشتغال 

GCE 0.018 2.569 0.015 ج دولت به تولید ناخالص داخلیسبت مخارن 

FCIR  نرخ رشد تسهیالت اعطایی بانک کشاورزی

 به بخش کشاورزی

0.050 2.121 0.047 

FCIR(-1) 
نرخ رشد تسهیالت اعطایی بانک کشاورزی 

 به بخش کشاورزی با یک وقفه
0.078 1.977 0.062 

FCIR(-2) 
ی ک کشاورزنرخ رشد تسهیالت اعطایی بان

 به بخش کشاورزی با دو وقفه
0.102 2.755 0.012 

T 0.002 3.433 0.004 روند زمانی 

D7879 0.003 3.299- 0.104- 79تا  78 یسال ها یمجاز یرمتغ 

D87 0.000 5.911- 0.188- 87سال  یمجاز یرمتغ 

98=2R DW= 2/30 

، اکثر متغیرها در سطح قابل tآماره  توجه به باالست و با 2Rقدرت توضیح دهندگی مدل با توجه به مقدار 

  .قبولی معنی دارند

   آزمون فروض کالسیک -4-4 

دهند، مشكل خود ها نشان میطور که آمارههمان .( ارائه شده است6های تشخیصی مدل در جدول )های مربوط به آزموننتیجه

 .همبستگی، واریانس ناهمسانی و نرمال نبودن وجود ندارد
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 بررسی فروض کالسیک جنتای .6دول ج

 نتیجه آزمون آماره آزمون .احتمال آزمون

LM خودهمبستگیعدم  33/0[72/0] خودهمبستگی 

 عدم واریانس ناهمسانی 81/0[64/0] واریانس ناهمسانی بروش پاگان

 توزیع نرمال 41/2[29/0] نرمال بودن جاکوب برا

 

 الگوی تصحیح خطا -4-5

نتایج  .شودمدت از الگوی تصحیح خطا استفاده میمدت به بلندمدت و سرعت تعدیل از کوتاهروابط کوتاهآوردن  جهت بدست

  .( ارائه شده است7تخمین الگوی تصحیح خطا در جدول)

 مدل تصحیح خطا نتایج .7جدول 

 Prob آماره t ضریب متغیر

D(LRER) 0.077 1.865 0.012 لگاریتم نرخ ارز حقیقی 

D(RAINR) 0.516 0.661 0.016 ن بارندگی ساالنهرخ رشد میزان 

D(INF) 0.017 2.609- 0.001- نرخ تورم 

D(LAN) 0.000 7.136- 0.709- لگاریتم اشتغال بخش کشاورزی 

D(GCE) 0.018 2.569 0.015 نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 

D(FCIR)  نرخ رشد تسهیالت اعطایی بانک کشاورزی به بخش

 اورزیکش

0.050 2.121 0.047 

D(FCIR(-1)) 

نرخ رشد تسهیالت اعطایی بانک کشاورزی به بخش 

 0.012 2.755- 0.102- کشاورزی با یک وقفه

D(T) 0.002 3.433 0.004 روند زمانی 

D(D7879) 0.003 3.299- 0.104- 79تا  78 یسال ها یمجاز یرمتغ 

D(D87) 0.000 5.911- 0.188- 87سال  یمجاز یرمتغ 

ECM(-1) 0.000 4.707- 0.109- ضریب تصحیح خطا 

 منبع: یافته های پژوهش 
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بنابراین الگو دارای همگرایی در بلندمدت بوده و در صورت خروج  .باشدضریب جمله تصحیح خطا منفی و بین صفر و یک می

 پایینمدت به بلندمدت وتاهتعدیل از ک سرعت .شودهای کوتاه مدت، مجددا به تعادل بلندمدت همگرا میاز تعادل در اثر شوك

  .شوده در دوره بعد تعدیل میدرصد از عدم تعادل در هر دور 10این بدان معنی است که  .باشددرصد می 10بوده و در حدود 

 

 نتیجه گیریبحث و  -5

ان اقتصادی، نظرید صاحباز د .شودگذاری در اقتصاد کشورها شناخته مینرخ ارز به عنوان یكی از متغیرهای اصلی سیاست

ی بیش از گذارهای مختلف اقتصادی است بطوریكه ارزشهای نامناسب نرخ ارز یكی از عوامل عملكرد ضعیف در بخشسیاست

همچنین نرخ واقعی ارز  .شوداندازه نرخ واقعی ارز در کشورها موجب تضعیف صادرات و خروج سرمایه به خارج از کشور می

کند و بر این اساس نرخ واقعی ارز قیمت کلیدی را های مختلف ارائه میمنابع در میان بخشنظور تخصیص عالئم بلندمدتی به م

های تغییر دهنده نرخ واقعی ارز های تعدیل ساختاری، غالباً سیاستبه همین دلیل هسته مرکزی برنامه .دهددر اقتصاد ارائه می

تغییرات نرخ واقعی ارز  .شودای تدوین میجهت تولید کاالهای مبادلهر منابع در المللی و تغییاست که به منظور بهبود رقابت بین

بلكه بر ساختار و سطح تولید، مصرف، اشتغال و تخصیص منابع در یک اقتصاد تأثیر  ها،نه تنها بر جریان تجاری و موازنه پرداخت

زا است که ست، نرخ واقعی ارز متغیری درونگذاری ااستدر حالی که نرخ اسمی ارز در کشورها نوعاً ابزاری برای سی .گذاردمی

بنابراین از مهمترین  .دهدهر دو واکنش نشان می گذاری داخلی،های ناشی از سیاستهای برونزا و نیز ضربهدر مقابل ضربه

رز منجر به ییرات نرخ ااز آنجا که تغ .چالشهای مطرح در اقتصاد کالن اثرات نوسانات نرخ ارز بر متغیرهای کالن اقتصادی است

تر شدن صیگردد ممكن است با تغییرات سطح تولیدی امكان تخصتغییرات قیمت کاالهای قابل تجارت در مقیاس جهانی می

وری های به وجود آمده جهت تحقیقات در زمینه تولید گردد و از طریق کانال بهرهافزایش یادگیری از طریق انجام و صرفه تولید،

 .اخل کشور گرددد اقتصادی دنیز موجب رش

 وریبهرهبهبود  یراز دهند؛یش را افزا یدتول یزانها، م استفاده از نهاده یاست که در سطح قبل یناقتصادی ا یاستگذارانتالش س

موضوع،  یتبا توجه به اهم .ی شودمحسوب م کشورها رشد اقتصادی یشاستراتژی مهم در افزا یکبه عنوان  یدیهای تول نهاده

اثر  یراستا، مطالعه حاضر به بررس یندر ا .ضروری است یدتول ینداستفاده در فرا مورد های نهاده وریبهرهؤثر بر عوامل م ییاشناس

 1360-95طی دوره زمانی  یرانمولد و مؤثر در اقتصاد ا یک بخشبه عنوان  یراندر بخش کشاورزی ا وریبهرهبر  ینرخ ارز واقع

  .برآورد گردیده است (ARDL)های توزیعی الگوی خود رگرسیون با وقفهستفاده از پژوهش با ا بدین منظور مدل .پرداخته است
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نرخ نرخ ارز حقیقی و  متغیرهای که اثر داد نشان زمانی سری اقتصادسنجی الگوهای از استفاده با پژوهش این از حاصل یافته های

 یالتتسه و GDPنسبت مخارج دولت به ی، زل بخش کشاوراشتغامنفی و اثر متغیرهای  ی،وری بخش کشاورزبهرهبر  تورم

بوده است. با توجه به نتایج بدست آمده  رمثبت و معنادا یوری بخش کشاورزبهرهی، بر به بخش کشاورز یبانک کشاورز ییاعطا

 شود:پیشنهاد می

 میخكوب ه است ازشد یریتر مدبا توجه به نظام ارزی کشور که شناو گرددیم یشنهادپبا توجه به تاثیر منفی نرخ ارز،  −

شود که اختالف نرخ  تعریف ای به گونه یبازه نوسانات نرخ ارز اسم ی االمكانارز اجتناب شود و حت یکردن نرخ اسم

در بلندمدت به  یو واقع یروند نرخ اسم که امر موجب خواهد شد ینارز در کشور به حداقل برسد. ا یو واقع یاسم

 شود،یم یدتول یم گیریدر تصم یسكیر فضای یریگ شكل به که منجر یاقعسانات نرخ وشده و از نو یکنزد یكدیگر

 اجتناب شود.

 یرقم واحد در کوتاه مدت و بلند مدت حفظ م یکحاصل کند که نرخ تورم در  یناناطم یوستهبه طور پ یددولت با −

 شود.

 .تالش کرد یدداقدامات ج دیجاموجود و ا یاریآب یطرح ها یگسترش و نوساز یبه طور مداوم برا یداب −

 .است ایراندر اقتصاد  یهنوز بخش مهم یکشاورز یراادامه دهد، ز یبودجه به بخش کشاورز یصتخص به یددولت با −

های جدید در بخش به کارگیری فناوری ای موجود و نیروهای متخصص در راستای استفاده بهینه از امكانات سرمایه −

 شوند. کشاورزی جذب و ترغیب

 .یابند و تخصیص رفته شدهبه کارگ و کارایی وریبهرهب براساس معیار تولید کمیا منابع −

 منابع و مآخذ

در برنامه  وری کل عوامل تولید در بخش کشاورزی ایران و چشم انداز آنرشد بهره(، 1386خلیلیان، صادق) وسمیه  ،امیرتیموری −

 .37-52 ،59ره پانزدهم، شماکشاورزی و توسعه، سال  اقتصاد ،چهارم توسعه

 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران. آمار و داده ها. بانک اطالعات سری های زمانی اقتصادی.  −

(، کاهش ارزش ریال طی دوره پس از انقالب از دیگاه مولدیت و بازدهی، پنجمین سمینار سیاست 1374بهمنی اسكوئی، محسن ) −

 های پولی و ارزی، تهران.

(. تخمین توابع تقاضای صادرات و واردات در اقتصاد ایران با استفاده 1386ی حسینی. )ظر و سید مهدب، دهمرده، نهلوانی، مصیپ −

 .101-120: 4های اقتصادی،  از روش همگرایی، فصلنامه بررسی
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همگرایی  (، بررسی رفتار کوتاه مدت و بلندمدت نرخ واقعی ارز در اقتصاد ایران با استفاده از روش1380درگاهی، حسن) −

 .21-60، 21وقفه های توزیعی، پژوهشنامه بازرگانی، شماره رگرسیونی با خود

و  132(، تأثیر بهره وری نیروی کار بر نرخ واقعی ارز در ایران، مجله کار و جامعه شماره 1390دیزجی، منیره، موسوی، میرمحمد) −

133 ،55-45. 

بر  یزاسیونمكان یبضر یرتأث (، بررسی1396ی)مجتب اد،یكزن واحسان  ،سپهوند؛ ساسان یاری،اسفند ؛محمدرضا ،زارع مهرجردی −

اقتصاد و توسعه کشاورزی  یقاتمجله تحق ،(یکژنت یتمالگور وARDL  یسه ای)کاربرد مقا یرانوری در بخش کشاورزی ابهره

 .9-22، 2دوره ، 1شماره  یران،ا

 7-31، 18توسعه، شماره  کشاورزی و ادکشاورزی، فصلنامه اقتصوری در (، مفاهیم اندازه گیری بهره1376سالمی، ح ) −

(، عوامل مؤثر بر نرخ ارز واقعی در ایران )رهیافت خود رگرسیونی برداری(، 1380صباغ کرمانی، مجید و شقاقی شهری، وحید ) −

 . 37-76، (16 یاپی)پ 1 شماره، 5، پژوهشنامه اقتصادی

لید ناخالص داخلی : تجربیات ایران، پایان نامه عی ارز بر تو(، تأثیر بی ثباتی نرخ واق1387کازرونی، علیرضا، فشاری، محمد)  −

 کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز.

 (، بررسی تأثیر تغییرات نرخ واقعی ارز بر تولید، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد تبریز.1379کالمی، محمد، ) −

، 49تصاد ایران، مجله پژوهش های اقتصادی شماره ره وری در اق(، بررسی به1385) بریزی، ناهیدت مقدم ولی زاده زنوز، پروین و −

42-15. 
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