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چکیده
و مدت و بلندمدت متغیرهاي کالن اقتصادي از قبیل قیمت کاالهاي کشاورزي، نرخ بهره، این تحقیق تاثیرات کوتاه

هاي براي این منظور الگوي خودتوضیح با وقفه. کندبخش کشاورزي بررسی میانوار روستایی خنرخ ارز را بر درآمد 
نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که میان .استفاده شده است1356-1387براي سري زمانی گسترده

شاخص قیمت از میان این متغیرها، . ي بلندمدت وجود داردمتغیرهاي مدل و درآمد خانوار روستایی رابطه
- 65/0و 81/1ترتیب ها بهداري داشته است و ضرایب مربوط به آنمحصوالت کشاورزي و نرخ ارز تاثیر معنی

که متغیرهاي شاخص قیمت محصوالت کشاورزي و نرخ ارز تاثیر معناداري بر با توجه به این. دست آمده استبه
والت کشاورزي و نرخ ارز و اتخاذ متغیرهاي کالن درآمد خانوار روستایی داشته است، تثبیت شاخص قیمت محص

.شوداقتصادي مناسب جهت بهبود درآمد روستاییان توصیه می

JEL :E6بنديطبقه

خانوار روستایی، متغیرهاي کالندرآمد هاي گسترده، خودتوضیح با وقفهالگوي: کلیديهايواژه
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مقدمه
هاي تغیرهاي اقتصاد کالن داخلی، نرخهاي تجربی و تئوریکی مختلفی روابط میان ممدل

اقتصاديهاي کالنسیاستاجرايوکارگیريبه.مبادله و بخش کشاورزي را بررسی کرده اند
. گذاردمیاثراقتصاديهاي گوناگونفعالیت بخشبرمختلفطرقمردان بهدولتسوياز

هايجمله بخشازایراندربخشاینکهدهدمینشانایراندرکشاورزيبخشجایگاهبررسی
مطالعات زیادي جهت تحلیل تاثیرات متغیرهاي کالن اقتصادي بر بخش . اقتصاد استيعمده

، )1987(، بیسلر و بابوال )1984(، چمبرز )1974(کشاورزي انجام شده است، براي مثال شاو 
و برز چم). 2008(، بک و کو )2007(، بک و کو )2002(، اوردن )1990(برادشاو و اوردن 

هاي مدت همراه با سیاستهاي پولی کوتاهکه سیاستندبه این نتیجه رسید)1982(جاست 
دهد مد کشاورزي را تحت تاثیر قرار میآها و درطور نسبی قیمتی که بهیمحدودکننده

میانارتباط)1992(وادوسد.بر بخش کشاورزي داشته باشنداییتوانند تاثیرات غیر خنثمی
ایاالتکشاورزيبخشبرپولیهايسیاستاثروي. کردبررسیراوکشاورزيومیعماقتصاد
هاي داد که سیاستنشاننتایج.کردمطالعه1950-1982زمانیيدورهطیراي آمریکامتحده
هايو سیاستشودمیکشاورزيبخشدرآمدوهاقیمتصادرات،افزایشباعثانبساطیپولی
استیانتقال سسمیمکان) 2000(چیگوت شالک وزان و. دارداقتصادبرمنفیاثرانقباضیپولی

VARرا با مدل یمالویپوليرهایمتغ. مطالعه کرده اندرا درکل اقتصاد اروپا یمالویپول

ویمدت واقعکوتاهيتورم، نرخ بهرهانه،یسالیناخالص داخلدیبرده و بر رشد تولکارهب
هاي کشاورزي و سیاست پولی را ارتباط میان قیمت) 1990(لپ .کردندیتعادل بودجه بررس

هاي کشاورزي وجود داري میان حجم پول و قیمتبررسی کرد و نتیجه گرفت که ارتباط معنی
.تر از تاثیر بر کاالهاي کشاورزي استندارد و تاثیر حجم پول بر قیمت سایر کاالها بیش

. کردندن اقتصادي را بر کشاورزي کانادا بررسیهاي کالاثر سیاست) 1998(الچال و ووماك 
. هاي نسبی بخش کشاورزي موثر استهاي کالن اقتصادي بر قیمتنتایج نشان داد که سیاست

داري بر قدرت رقابت محصوالت کشاورزي کانادا طور معنیهاي تجاري بهچونین سیاستهم
هاي مدت میان سیاستتباط بلندار) 1998(تانسند و نیتریت .ي جهانی تاثیر دارددر عرصه
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اقتصاد کالن و متغیرهاي بخش کشاورزي در کشورهاي شمالی آفریقا را بررسی و با استفاده از 
ي بلندمدت میان متغیرهاي کالن اقتصادي و متغیرهاي مدل خودتوضیح برداري، سه رابطه

دند و نتیجه صادرات، قیمت واقعی محصوالت و درآمد خالص بخش کشاورزي را برآورد نمو
. طرفه از متغیرهاي اقتصاد کالن به متغیرهاي کشاورزي وجود داردي علّی یکگرفتند که رابطه

-1951ها را براي سري زمانی ي میان حجم پول، تولید و قیمترابطه) 2004(راماچاندران 
در ي پایدار میان متغیرهاي الگو رادر هند مورد بررسی قرار داد و وجود یک رابطه2001
ها در ي مورد نظر به اثبات رساند و نتیجه گرفت که تغییر حجم پول باعث تغییر قیمتدوره
ها باید با احتیاط اتخاذ شود تا در بلندمدت مدت سیاستشود و بنابراین در کوتاهمدت میکوتاه

تر بیشکهاینبهبا توجه) 1377(فلیحی وامینی . ها نشودباعث نوسان شدید قیمت
بخشدر اینگذاريسرمایهشود، گسترشمیانجامروستاییمناطقدرکشاورزيهايعالیتف

از مهاجرتو جلوگیريروستاییتر در مناطقبیششغلیهايایجاد فرصتباعثرا
افزایش درآمد دایمی در نشان دادند که ) 1388(یاوري و مهرگان.دداننشهرها میبهروستاییان

ولی ،بخش کشاورزي و صنعت بر تشکیل سرمایه در بخش کشاورزي اثر مثبت خواهد داشت
افزایش درآمد دایمی بخش خدمات بر تشکیل سرمایه در بخش کشاورزي اثر منفی دارد و 

کالنارتباط متغیرهايدر بررسی) 1377(سوري .باعث خروج سرمایه از این بخش می شود
کاريبیتولید و کاهشمزبور، افزایشيدر دورهکهدادنشانفقريکشور و پدیدهاقتصادي
کشور غیرنفتیصادراتترکیببهبا توجه. ستاکردهکشور عملفقر عمومیکاهشدر جهت

موجبریالارزشرسمی، کاهشاستروستاییو صنایعکشاورزيکاالهايتاًعمدکه
افزایش. اندتمرکزتر فقیران در بخش تولید و صنایع روستایی مبیشزیرا ،استفقر شدهکاهش
در بازار دولتنقشافزایش. بر فقر داردکاهندهسواد، نقشیافزایشدر قالبانسانیيسرمایه
را برايالزمرفاهحداقلکشور دارد، زیرا دولتدر فقر عمومیکاهنده، نقشیاشتغال
ت گرنجر و علیهاي از آزمون)1384(علیخانی و پیکانی .آوردمیخود فراهممانمستخد

براي تحلیل تاثیرات متغیرهاي کالن اقتصادي بر تولید و ) VAR(تکنیک خودگرسیون برداري 
پول، نرخ يتغییرات عرضهمیانچگونگی ارتباط کردند وهاي کشاورزي ایران استفاده قیمت
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ها و تولید کشاورزي مورد بررسی قرار با قیمترا هاي غیرکشاورزي تبهره، تولید و قیم
واریانس جهت يهاي خودرگرسیون برداري، تابع واکنش آنی و تجزیهسرانجام از مدل.دادند

به این نتیجه کردند ومتغیرهاي کالن و بخش کشاورزي استفاده میانتعیین پویایی روابط 
متغیرهاي کالن بر بخش کشاورزي وجود داشته که این طرفه از سوي رسیدند که علیت یک

هاي در حالی که واکنش. ي تابع واکنش آنی مورد تایید قرار گرفته استموضوع به وسیله
هاي کشاورزي به منبع تکانه در بخش غیر کشاورزي قوي است، واکنش بعدي تولید و قیمت

هاي پولی را در اثیر سیاستت) 1383(مجتهد و شریفی.استکشاورزي ضعیف يبه تکانه
نشان دادند که اجراي VARرشد بخش کشاورزي ایران بررسی کردند و با استفاده از مدل

مدت تاثیري بر رشد بخش کشاورزي ندارد ولی در کوتاه) انقباضی(هاي پولی انبساطی سیاست
ن دادند نشا) 1388(نوفرستی و محمدي . شودرشد آن می) افزایش(در درازمدت باعث کاهش 

دهد ولی چونین تورم، نابرابري درآمد در مناطق شهري را افزایش میکه شوك نرخ ارز و هم
اثر)1376(فطرس .اثر آن در توزیع درآمد در مناطق روستایی چندان محسوس نیست

با1350-1370يدورهطیکشاورزيبخشيعمدهمتغیرهايبررامالیوپولیهايسیاست
کشاورزيبخشبرمالی انبساطیسیاستتحقیق،ایننتایجاساسبر. کردبررسیOLSروش 

داشتهمثبتاثربخشاینتولیدبرکاهندهنرخیانبساطی باپولیسیاستوفزایندهمثبتاثر
. استنداشتهمثبتیاثرکشاورزيبخشگذاريبر سرمایههاسیاستاینچونینهم. است

باو مالیپولیهايسیاستباراکشاورزيبخشاقتصاديي متغیرهاي رابطه)1379(مقدسی 
وکردبررسی1350-1376زمانیيدورهبرايانباشتههماز بردارهاي خودرگسیونیاستفاده

هايسیاستازتربیشکشاورزيبخشبرپولیهاياثر سیاستمدتدرکوتاهکهگرفتنتیجه
. کندمیعملپولیهايسیاستر ازمؤثرتمالیهايسیاستدرازمدتدرولیاستمالی

روش تحقیق
استفاده شد که از طریق 1356-1378هايهاي سري زمانی میان سالاین مطالعه از دادهدر

هاي منظور بررسی شکست ساختاري میان دادهدر ابتدا به.مرکز آمار ایران جمع آوري گردید
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ها ین آزمون نشان داد که در میان دادهنتایج حاصل از ا. سري زمانی، آزمون پرون انجام شد
ها از آزمون دیکی شکست ساختاري وجود ندارد، به همین منظور جهت بررسی ایستایی داده

هدف از این تحقیق تعیین تاثیرات متقابل میان . یافته استفاده شده استفولر و دیکی فولر تعمیم
مدت هاي کوتاهراي این منظور رابطهب. درآمد خانوار روستایی و متغیرهاي کالن اقتصادي است

و بلندمدت میان تغییرات را در درآمد خالص خانوار روستایی، و در قیمت محصوالت 
پسران و (دادیم نشان ARDL1کشاورزي، نرخ بهره و نرخ ارز با استفاده از یک روش 

ت مدت و بلندمداین مدل روش مناسبی جهت تخمین دو پارامتر کوتاه).2001همکاران 
که اکثر قریب به اتفاق درآمد روستاییان از طریق تولیدات با توجه به این. زمان استطور همبه

براي . توان مدل زیر را بر اساس درآمد مزرعه تبیین کرد، می)1385آسایش، (کشاورزي است 
و بک : (گیریمتشریح تغییرات در درآمد مزرعه، تابع تولید زیر را براي یک مزرعه در نظر می

). 2009،کو
)1( E,XfQ 

Qو ) هاي متغیر و ثابتنهاده(ها برداري از محصوالت،  بردار نهادهE برداري از متغیرهایی از
.است) برنامه یارانه دولت(قبیل تکنولوژي و فاکتورهاي دیگر موثر بر تولید 

:صورت زیر نوشتتوان سود را بهمی
)2(  CXE,XPf 

P برداري از قیمت محصوالت وCسود بهینه توسط ماکزیمم . ها استبرداري از قیمت نهاده
/0CX/f.PXي اول طبق شرط مرتبه. آیددست میبه2ي کردن رابطه  و

cX/fبنابراین   جایی که ،
P
C

c شرط . ها استهاي حقیقی نهادهبرداري از قیمت
. بیان کردEو P ،Cصورت تابعی از توان بهي اول جهت ماکزیمم کردن سود را میمرتبه

____________________________________________________
1- Autoregressive distributed lag
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)(سود بهینه 2گذاري درون تابع با جاي مد مزرعه یا درآ)Y( صورت زیر نشان داده به
)2009بک و کو : (شودمی

)3()E,C,P(gY  

ویژه نرخ ارز و نرخ بهره بر درآمد جایی که هدف این تحقیق اثر عوامل کالن اقتصادي بهاز آن
بنابراین معیار زیر . کندصورت ثابت رفتار میبه) هاي دولتیارانه(Eمزرعه است، متغیر 

:جهت تحلیل تجربی انتخاب شده است
)4()ER,IR,P(gY 

P ،قیمت کاالIR نرخ بهره وERبه فرم لگاریتمی خطی 4ي سپس رابطه. نرخ ارز است
:صورت زیر نشان داده شده استبه
)5(

tt3t2t10t ERlnIRlnPlnYln 

:صورت زیر استبهARDLرابطه کلیفرم
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.زایی روشی کارآ استبستگی و دروندلیل اجتناب از مشکالتی مانند خودهماین روش به
.استفاده شده استMicrofitاز نرم افزار جهت تخمین این مدل

نتایج و بحث
طور متوسط تا شود درآمد مزرعه در ایران بهمشاهده می1طور که در نمودار همان

سپس از . طور متوسط افزایش یافته استبه1382تا 1371از سال . ثابت بوده است1370سال 
.شودگیري مالحظه میرشد چشم1383سال 
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درآمد مزرعه در ایران). 1(نمودار 

جایی که متغیرهاي کالن اقتصادي از عوامل مهم موثر بر اقتصاد مزرعه در بلندمدت است از آن
.دهیمتاثیرات ناشی از این متغیرها را مورد بررسی قرار می
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یرها، وسپس با استفاده از آزمون در ابتدا با استفاده از آزمون دیکی فولر تعمیم یافته ایستایی متغ
وهانسونانباشتگی یهمآزمون. جمعی میان متغیرها بررسی شده استیوهانسون تعداد بردار هم

آزمون یوهانسون مبنی بر . رودکار میجعی میان متغیرهاي مدل بهجهت تعیین تعداد روابط هم
ي آزمون اثر نتایج آماره. ستبیزین انتخاب شده ا-با دو وقفه توسط معیار شوارتزVARمدل 

ي بنابراین یک رابطه. شودرد می% 5در سطح معناداري ) R=0(ي صفر نشان داد که فرضیه
).2009بک و کو، (بلندمدت میان متغیرهاي مدل وجود دارد 

جمعی بر اساس آزمون اثر و حداکثر مقادیر ویژهنتایج آزمون هم). 1(جدول 

H0H1مقادیر ویژهيآمارهي اثرآماره
مقدار بحرانی در سطح 

5%
R=0R≤126/40*37/28*92/23
R=2R≤29/1149/768/17

هاي تحقیقیافته: مأخذ

هاي بهینه در برآورد براي مدل مورد مطالعه، تعداد وقفهARDLبر اساس الگوي پویاي 
جویی ها صرفهقفهبیزین که در تعیین تعداد و-ي شوارتزمدت از طریق ضابطهضرایب کوتاه

:آمده است2در نظر گرفته شده است که نتایج آن در جدول 2کند، می

ARDL)0,1,2,2(نتایج حاصل از برآوردهاي مدل پویا ). 2(جدول 

انحراف معیارضرایبنام متغیر
)1(lY  =129/0*937/0لگاریتم درآمد خانوار روستایی با یک وقفه
)2(lY  =271/0162/0لگاریتم درآمد خانوار روستایی با دو وقفه

lP =147/0***296/0لگاریتم شاخص قیمت محصوالت کشاورزي
)1(lP  = لگاریتم شاخص قیمت محصوالت کشاورزي با

یک وقفه
14/1-*163/0
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ARDL)0,1,2,2(از برآوردهاي مدل پویا نتایج حاصل ). 2(دول ادامه ج

انحراف معیارضرایبنام متغیر
)2(lP  = لگاریتم شاخص قیمت محصوالت کشاورزي با

دو وقفه
47/0*135/0

lER =014/0046/0لگاریتم نرخ ارز
)1(lER  =042/0*121/0لگاریتم نرخ ارز با یک وقفه

lIR =098/0-003/0لگاریتم نرخ بهره
C =41/0*-53/1عرض از مبدا

%1و 5، 10داري در سطوح ترتیب معنیبه*** و ** ،*
هاي تحقیق یافته: مأخذ

ي و مدت شاخص قیمت محصوالت کشاورزدست آمده در کوتاهبر اساس نتایج به
با توجه به کمیت بحرانی ارائه . دهدنرخ ارز، درآمد خانوار روستایی را تحت تاثیر قرار می

ي صفر مبنی بر عدم فرضیه% 95در سطح اطمینان ) 1992(شده توسط بنرجی، دوالدو و مستر 
ي تعادلی بلندمدت میان متغیرهاي الگو جمعی متغیرها رد شد و در نتیجه یک رابطهوجود هم

: آمده است3ي بلندمدت در جدول نتایج حاصل از رابطه. ار استبرقر

ARDL)0,1,2,2(ي بلندمدت نتایج حاصل از برآورد رابطه). 3(جدول 

انحراف معیارضرایبنام متغیر
lP =101/0*81/1لگاریتم شاخص قیمت محصوالت کشاورزي

lER =236/0*-65/0نرخ ارزلگاریتم
lIR =014/0466/0لگاریتم نرخ بهره

C =047/2*37/7عرض از مبدا
%1و 5، 10داري در سطوح ترتیب معنیبه*** و ** ،*

هاي تحقیق یافته: مأخذ
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اي تولیدي متغیرهاي هدست آمده کشش، ضرایب بلندمدت به3بر اساس نتایج جدول 
ي مورد نظر در برآورد معادلهنرخ بهرهونرخ ارزي، محصوالت کشاورزمتیشاخص ق

در نتیجه با یک درصد افزایش در قیمت . است014/0و -65/0، 81/1ترتیب برابر با به
که همین یابد، در حالیدرصد افزایش می81/1محصوالت کشاورزي، درآمد خانوار روستایی 

درآمد خانوار % 014/0و -65/0ترتیب به میزان افزایش در مقدار نرخ ارز و نرخ بهره، بهمیزان
در ادامه نتایج حاصل از برآورد الگوي تصحیح خطاي . دهدروستایی را کاهش و افزایش می

: مدت در جدول زیر بیان شده استکوتاه

ARDL)0,1,2,2(نتایج حاصل از برآورد مدل تصحیح خطا ). 4(جدول 

انحراف معیارضرایبنام متغیر
1dlY =162/0***- 271/0ي دوم لگاریتم درآمد خانوار روستایی تفاضل مرتبه

dlP =147/0**296/0تفاضل لگاریتم شاخص قیمت محصوالت کشاورزي
1dlP =شاخص قیمت ي دوم لگاریتم تفاضل مرتبه

محصوالت کشاورزي 
472/0 -*135/0

dlER =014/0046/0تفاضل لگاریتم نرخ ارز
dlIR =098/0-003/0تفاضل لگاریتم نرخ بهره

dC =406/0*-53/1تفاضل عرض از مبدا
)1(ecm 21/0*087/0
%1و 5، 10داري در سطوح ترتیب معنیبه*** و ** ،*

هاي تحقیق یافته: مأخذ

ecm)1(با توجه به جدول ضریب   در الگوي تصحیح خطا حاکی از آن است که در
خطاي (ي قبل هاي موجود دورهاز نوسان% 21صورت وارد آوردن هر گونه شوك بر این الگو، 

بدین ترتیب هر عاملی که موجب ایجاد عدم تعادل . هر سال تعدیل خواهد شددر ) عدم تعادل
.زندي تعادلی بلندمدت را بر هم میدر الگوي فوق شود رابطه
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را براي تعیین ثبات CUSUMSQو CUSUMهاي کارگیري آزمونبه) 1995(پسران و شین 
البته این . نهاد کرده اندپیشچونین بلندمدت در مدل تصحیح خطا مدت و همپارامترهاي کوتاه

. مطرح شد) 1975(آزمون اولین بار توسط براون، دورمیان و اوانس 

آزمون پایداري ضرایب). 2(نمودار 

را که در مقابل زمان ترسیم شده است براي مدل CUSUMSQي آزمون آماره2نمودار 
ي ود مسیر حرکت آمارهشطور که در نمودار دیده میهمان. دهدنشان میARDLبرآوردي 
. یی است که بر ثبات الگوي تصریح شده دخالت داردگونهآزمون به

نتیجه گیري و پیش نهادها 
با توجه به این که متغیرهاي شاخص قیمت محصوالت کشاورزي و نرخ ارز تاثیر معناداري 

شاورزي بر درآمد خانوار روستایی داشته است، لذا تعیین شاخص مناسب قیمت محصوالت ک
چنین هم. شودو نرخ ارز از سوي دولت، در این راستا جهت بهبود درآمد روستاییان توصیه می

تواند براي بهبود درآمد روستاییان بسیار مفید گذاري مناسب جهت تعیین نرخ ارز میسیاست
. باشد
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