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الگوی بخش کشاورزی ایران: کاربرد ارزش افزوده 

 (STAR)هموارگذار خودتوضیحی

 1رویا فردوسیو  بهاراسماعیل پیش، محمد قهرمانزاده

 21/04/1394تاریخ پذیرش:                                                                         18/09/1393تاریخ دریافت: 

 چکیده
-باشد. از نگاه کینزیهای پولی بر بخش حقیقی اقتصادی میسیاست تأثیرکالن، اقتصاد های مهم یکی از بحث

های دستمزدهای کارایی، قراردادهای ضمنی و محدودیتهای اطالعاتی، های جدید عناصری مانند محدودیت
های رونق و های پولی مثبت و منفی متقارن نبوده و در دورهتکانهند که طی فرآیندی اثرات شواعتباری باعث می

در این تحقیق سعی شده به تحلیل آثار  ند. در راستای بررسی این موضوع،کود به نحو یکسانی مؤثر واقع نشور
بدین منظور از الگوی  بخش کشاورزی ایران پرداخته شود. تولیداتبر  متغیرهای کالن اقتصادی نامتقارن

، رشد زائدبراساس نتایج  بهره گرفته شده است. 1369-91طی دوره زمانی  (STAR) هموارگذار  خودتوضیحی
 دارای یکبخش کشاورزی  تولیداترشد  در نتیجه، دشبخش کشاورزی به عنوان متغیر گذار انتخاب  تولیدات

الگوی ( 1998تحلیل این رفتار نامتقارن براساس آزمون غیرخطی تراسویرتا )برای . باشدمیرفتار نامتقارن 
عطف تغییر  نقطه ،د که در آنشمناسب انتخاب  الگوعنوان هب LSTR ی یکگذار هموار درجه خودتوضیحی

بخش کشاورزی در یک دوره قبل است و سرعت گذار  تولیداتدرصد  43، متناظر با در تابع لجستیک هایبضر
اثربخشی دهد که نتایج نشان می. که مقدار متعادلی استباشد می 138/4(، برابر ) تولیداتبین دو وضعیت رشد 

پایین رشد و  بخش کشاورزی تولیداتی رشد باال دو وضعیتبخش کشاورزی در  تولیداتهای پولی بر سیاست
بخش  تولیداتمنفی، در وضعیت رشد باالی  ،چه مثبت و چهمتغیرهای کالن آثاربوده است. از هم متفاوت آن 

 کشاورزی بیشتر از وضعیت رشد پایین آن می باشد.

  JEL:C22, E60, Q14بندیطبقه
 نامتقارن. رفتار، سیاست پولی، هموارگذار الگوی خودتوضیحیبخش کشاورزی،  تولیدات:های کلیدیواژه
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 مقدمه
 تولیداتشاورزی، دستیابی به نرخ رشدباال و با ثبات های بخش کمهم سیاست هایهدفز یکی ا

بخش کشاورزی و بررسی  تولیدمؤثر بر  هایشناسایی عامل در این خصوص است.کشاورزی 

 دارایهای وارده از طریق متغیرهای کالن اقتصادی تکانهبه چگونگی واکنش بخش کشاورزی 

تولید ناخالص داخلی  ویژهههای پولی بر بخش حقیقی اقتصاد بگذاری سیاستاثراهمیت است. 

های خاصی دیدگاهگوناگون در این زمینه  هایاست و اقتصاددانان مکتب ایویژهاهمیت دارای 

خود را در بخش  تأثیرتنتها پول خنثی است و  بر این باورند که. اقتصاددانان کالسیک دارند

های ساختاری الگوهای پولی را در راستای گذارد. اقتصاددانان کینزی سیاستمیاسمی اقتصاد 

زیادی همچون دام نقدینگی بر  هایبازدارندهپول خنثی نیست، اما که دارند  باوربیان کرده و 

مدت خنثی نیست اما ان معتقدند پول در کوتاهگرایسر راه اثرگذاری آن وجود دارد. مکتب پول

بینی نشده های پولی پیشهای جدید سیاست. از نظر کالسیکتواند خنثی باشدمیدر بلندمدت 

های گذارد. مکتب چرخهمتغیرهای حقیقی اثر می دیگر مدت بر سطح تولید وتنها در کوتاه

که پول خنثی  بر این باورندهای جدید هم اند و کینزینها هم عقیدهتجاری حقیقی با کالسیک

)منکیو و رومر،  اثرگذار استبه صورت نامتقارن بر متغیرهای حقیقی های پولی نبوده و سیاست

بدین منظور است که سطح تولید و اشتغال در کشور ها نامتقارن بودن این اثر سیاست. (1991

 دهند.واکنش نشان میهای بسته و کوچک های گسترده بیش از سیاستبه سیاست

وری و رشد هایی در زمینه بهرهدست آوردن پیشرفتهامروزه تمام کشورهای جهان در پی ب

تولید بیشتری دست  یزانمعنی که بتوانند با مصرف منابع کمتر به م به ایناقتصادی هستند، 

نوان یکی از بایستی به بخش کشاورزی به عیابند. به منظور افزایش رشد اقتصادی در ایران می

حمایتی های سیاست .شودهای مهم و عمده فعالیت اقتصادی در کشور توجه خاص بخش

گذاری و خرید محصوالت کشاورزی، بیمه به قیمت تواندولت در بخش کشاورزی ایران را می

های کشاورزی تأمین نهاده برایپرداخت یارانه  تر،محصوالت کشاورزی، اعطای تسهیالت ارزان

دارند و  یپایدار به نسبت، پرداخت یارانه صادراتی به محصوالتی که بازار گذاریسرمایه 

 بندی کردطبقه برقراری تعرفه برای واردات محصوالتی که امکان تولید آنها در داخل وجود دارد

گذاری در بخش . سرمایه(1383، ریزی و اقتصاد کشاورزیهای برنامهسسه پژوهشؤم)

-بخش دیگر بر رشد تولید و اشتغال در این بخش، به رشد تولید و اشتغال در افزونکشاورزی، 

چرا که بخش کشاورزی ارتباط پسین و پیشین قوی با سایر  دکنمیهای اقتصادی نیز کمک 
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موثر برافزایش تولید بخش کشاورزی و  هایعامللذا شناسایی  های اقتصاد کشور دارد.بخش

 اهمیت فراوانی است. دارایهای مناسب برای گسترش تولید سیاست تدوین و اعمال

 متغیرهای کالن بر رشد اقتصادی انجام گرفته است و در تأثیرتحقیقات بسیاری در رابطه با 

اما  استفاده شده است.یعنی روابط متقارن متغیرها های خطی موارد از رگرسیون بیشتر

 یرهای کالن اقتصادی بر تولید موجود است.تحقیقات معدودی در رابطه با اثر نامتقارن متغ

اند، دهتصادی را به شکل متقارن بررسی کرهایی که اثرات سیاست پولی بر رشد اقپژوهش

با آثار تورمی نامطلوب بوده است و  داشته و همراهکارایی کمتری در افزایش تولید و اشتغال 

الگوی  لحاظ کنند. الگوالگوهایی استفاده شود که پدیده عدم تقارن را در ساختار  از الزم است

ها با فرض وجود های اسمی و حقیقی و الگوی نئوکینزیفرض وجود چسبندگی ها باوکینزیئن

بال و . باور دارندهای پولی بر رشد اقتصادی اسمی بر تأثیرات نامتقارن سیاست چسبندگی

-های پولی می، هزینه فهرست بها را عامل عدم تقارن سیاستهاپژوهشبرخی ( 1988) منکیو

 نمایندها را عامل عدم تقارن معرفی میبرخی دیگر نیز چسبندگی دستمزدها و قیمتانند، د

های گسترده ه سیاستیعنی سطح تولید و اشتغال ب ؛(1994 ،و بال و منکیو 1995)کندیل، 

-های اعتباری و جیرهبرخی نیز محدودیت .دهدمیهای کوچک واکنش نشان بیش از سیاست

شناسند )مورگان، های پولی بر متغیرهای حقیقی میعامل عدم تقارن سیاستبندی اعتبارات را 

های بزرگ که منابع به عبارتی کاهش عرضه اعتبار به دلیل بحران اقتصادی بر بنگاه (1993

هایی که از نظر مالی آورند نسبت به بنگاهمیمالی خود را به طور مستقیم از بازار پول به دست 

 ضعیف هستند اثر کمتری دارد.

های پولی بر متغیرهای با آثار نامتقارن سیاسترابطه بسیاری در  هایبررسیدر دهه اخیر 

( نیز با در نظر گرفتن 1389. جعفری صمیمی و همکاران )انجام شده استحقیقی اقتصاد 

برابری قدرت  هایی قدرت خرید، روند تعدیل انحرافغیرخطی برابرهای مبادله و تعدیل هزینه

از برابری قدرت خرید گرایش به  هااگرچه انحرافقرار داده و نشان دادند خرید را بررسی 

کند. اما فرآیند پویا برگشت به تعادل بلندمدت را تحمیل می ،انحراف پایدار و بزرگ دارند

که در مجموع ند بیان کردو  هل در اقتصاد ایران پرداختبررسی خنثایی پو با( 1389لشکری )

داری وجود ندارد و بین متغیرهای واقعی اقتصاد )تولید و اشتغال( و حجم پول رابطه معنی

اثرگذاری  چگونگی( به بررسی 1390نقوی و همکاران )های پولی در ایران خنثی است. سیاست

 چگونگیآن است که در مورد  گویای. نتایج ندهای پولی بر رشد بخش کشاورزی پرداختتکانه
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اما  ،های مثبت و منفی پولی روی رشد بخش کشاورزی عدم تقارن وجود داردتکانهگذاری اثر

های منفی پولی ارزش افزوده تکانهها تقارن وجود دارد و تکانهدر مورد طول اثرگذاری این 

( با استفاده از 1390انگیزان و همکاران )دل دهند.بخش کشاورزی را بیشتر تحت تأثیر قرار می

ده و خنثایی پول را در کرهای مثبت و منفی پول را استخراج تکانهپرسکات، -فیلتر هودریک

های پولی بر دهد که پول در ایران خنثی نبوده و اثرات سیاست. نتایج نشان میندایران آزمود

 رشد اقتصادی ایران نامتقارن است. 

گیری از است پولی بر تولید کل را با بهره( اثرات نامتقارن سی1391اران )نژاد و همکعباسی

های تکانهدند و نتیجه گرفتند که کرتصحیح خطا آزمون  الگویانباشتگی و های همتحلیل

ای مثبت دارند و هتکانهبر کاهش رشد اقتصادی نسبت به منفی اثرات به مراتب بیشتری 

توانند با سیاست پولی گذاران میدادند گرچه سیاستهمچنین نشان نامتقارن هستند و 

انبساطی تا حدی رشد اقتصادی را افزایش دهند اما به هنگام سیاست پولی انقباضی و تورم باید 

( 1391مهرآرا و سرگلزایی )هزینه به مراتب بیشتری بر حسب کاهش رشد اقتصادی بپردازند. 

دهد که در رژیم اول . نتایج نشان میندی قرار دادمؤثر بر رشد اقتصادی را مورد بررس هایعامل

گذاری به تولید، حجم نقدینگی، )ارزشگذاری بیش از حد پول داخلی( متغیرهای نسبت سرمایه

تعادل در بازارها اثرات مهمی بر رشد اقتصادی دارند  نبوددولتی و  هایهزینهمنفی نفتی،  تکانه

و در رژیم دوم )ارزشگذاری کمتر از حد پول داخلی( حجم نقدینگی دارای اثر مثبت بوده و 

( اثربخشی 1391وش و همکاران )متغیرها دارای اثر منفی بر رشد اقتصاد هستند. فرزین دیگر

غیر خطی  الگویخلی را با استفاده از ولید ناخالص داتهای پولی بر نامتقارن سیاست

دهد ند. نتایج نشان میکردو تابع انتقال لجستیک بررسی ( STAR) هموارگذار خودتوضیحی

دولتی، تولید را  هایهزینهگذاری بخش خصوصی و اعمال سیاست پولی انبساطی، سرمایهکه 

نفت فروش رشد درآمد حاصل از در وضعیت پایین رشددرآمد نفت بیش از وضعیت باالی 

  دهد.افزایش می

های پولی بر بسیاری در زمینه اثرات نامتقارن سیاست هایپژوهشدر خارج از کشور نیز 

های ( نشان داد که اعمال سیاست1993مورگان )انجام گرفته است.  کالن اقتصادیمتغیرهای 

اقتصاد  1990باعث رکود شد اما در سال  1989و  1988های در آمریکا در سال 1پولی سخت

های تکانهحساسیت کمتری نشان داد. در اقتصاد آمریکا  2سیاست پولی آسان برابرآمریکا در 
                                                           
1 Tight Monetray Policy 
2 Easy Monetray Policy 
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باشند. دافرنات تأثیر میهای مثبت بیتکانهدار و منفی بر تولید داشته اما پولی منفی تأثیر معنی

ده بر وار تکانهکه  ،به این نتیجه رسیدند( STAR) الگویاز ( با استفاده 2003و همکاران )

های پایدار و نامتقارن را به دنبال خواهد داشت. راون و سوال اقتصاد در زمان معین واکنش

ولی را بر اقتصاد آمریکا مورد بررسی قرار داد. پهای مثبت و منفی تکانه( آثار نامتقارن 2005)

های پولی منفی دارای تکانهدهد که سویچینگ نشان می-مارکوف الگویاز  دست آمدهبهنتایج 

روند. های مثبت در دوره بعد از بین میتکانهداری بر تولید حقیقی این کشور بوده و اثرات معنی

( به بررسی اثرات عرضه پول روی تولید واقعی و نرخ تورم در کشور 2009چانگ و همکاران )

های مثبت و منفی پول بر تولید واقعی و نرخ تکانهثرات نامتقارن چین پرداختند. نتایج بیانگر ا

های مثبت پولی پاسخ تکانهبه  تنهاهای منفی و نرخ تورم تکانهتورم است. تولید واقعی تنها به 

مارکوف سویچینگ آثار  الگویبا استفاده از ( 2010هوی تان و همکاران )دهند. نشان می

مورد بررسی قرار دادند. نتایج  ASEANنامتقارن سیاست پولی را در اقتصاد چهار کشور عضو 

های پولی دارای آثار بزرگ و ماندگار بر تولید بوده و آثار سیاست ست که سیاستا گویای این

 یابد.پولی انبساطی با افزایش تدریجی نرخ تورم کاهش می

سیاست پولی دارای اثر نامتقارن بر  شود کهخارجی مالحظه می هایپژوهشج با توجه به نتای

داری های پولی منفی دارای اثرات معنیتکانهمتغیرهای کالن کشوری بوده و در این میان 

 که تأثیر کشور نیز حکایت از آن دارد داخلصورت گرفته در  هایبررسیباشند. بیشتری می

های پولی بر تولید ناخالص داخلی نامتقارن بوده و برای بررسی این عدم تقارن استفاده سیاست

 هایهرچند که در مقایسه با پژوهش باشند.اولویت خاصی می دارایاز الگوهای غیرخطی 

صورت گرفته نیز های خارجی در داخل کشور کمتر به این موضوع پرداخته شده و معدود تالش

کشاورزی کشور بوده است. لذا در راستای  هایهای غیر از زیر بخشمعطوف به زیر بخش

های پولی دولت بر تولیدات تحلیل آثار نامتقارن سیاست این بررسی،هدف از مطالب یاد شده، 

 باشد.بخش کشاورزی ایران می

 روش تحقیق
یا به عبارت  های غیرخطیالگوبا استفاده از زمانی رفتار یک سری سازیالگویک روش برای 

های مختلف تعریف شود و های مختلف یا رژیماین است که وضعیت دیگر رفتار نامتقارن متغیر

د. با فرض عدم شو بررسی هاوضعیتاین سپس رفتار پویای متغیرهای اقتصادی وابسته به 

های غیرخطی بهره گرفت الگوتوان از می ،های پولی بر تولید ناخالص داخلیتقارن اثر سیاست
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ند. در این کتواند تغییرات تدریجی تولید ناخالص داخلی را تبیین خطی نمی الگویکه  زیرا

برای تحلیل  های غیرخطیالگوای از عنوان نمونههب( STAR)غیرخطی  الگویاز  توانمی زمینه

یک  هموارگذاررگرسیونی  الگوی .دکربخش کشاورزی استفاده  تولیداتهای پولی بر اثر سیاست

عنوان یک شکل توسعه یافته ه توان آن را برگرسیونی سری زمانی غیرخطی است که می الگوی

 الگوی( معرفی شد تلقی کرد. 1958که توسط کوانت ) 1رگرسیونی تغییر وضعیت الگویاز 

( به کار گرفته شد. این محققان دو خط 1971ن و واتس )وکاتوسط ب همواررگرسیونی گذار 

ی طراحی کردند که در آن گذار از یک خط به خط دیگر به الگویرگرسیونی در نظر گرفتند و 

( برای نخستین بار 1986گیرد. در ادبیات سری زمانی چان و تونگ )صورت می هموارصورت 

. البته قبل از خود پرداختند هایپژوهشر د همواررگرسیونی گذار  الگویبه تشریح و پیشنهاد 

 هایپژوهش( در 1977( و مادال )1972کوانت )-گلدفلد همچونبرخی از اقتصاددانان  ،این دو

رگرسیونی تغییر وضعیت با دو  الگویهای غیرخطی اشاره کرده بودند. الگوخود به این نوع از 

 الگویرژیم متفاوت به همراه یک متغیر تغییر وضعیت قابل مشاهده، یک مورد خاص از 

های رگرسیونی الگو همواررگرسیونی گذار  الگویباشد. اما استاندارد می همواررگرسیونی گذار 

های غیرخطی رواج الگو ینا های اخیر استفاده ازگیرد. در سالبا بیش از دو رژیم را در بر نمی

 ناترین آناند که شاخصها کوشیدهالگوبیشتری یافته و محققین بسیاری در توسعه این 

 .باشد( می1998تراسورتا )
 ،)کرولزیگ شود بیان (1صورت رابطه )به  تواند( میSTR) هموار گذار نرگرسیو الگوی

2005): 

(1) 
 

),(ضریب متغیر مستقل،  :متغیر وابسته، :tyدر آن،  که 


 ttt xwz :( 1یک بردار

(1+m از متغیرهای توضیحی شامل متغیرهای ))از پیش تعیین شده 


 pttt yyw ,....,,1 1
و 

برونزامتغیرهای  


kttt xxx به ترتیب بردار پارامترهای بخش خطی و بخش و .است,....,

),,(باشند. می الگوغیرخطی  csG tضریبباشد که تابعی از تابع گذار می (شیب متغیر ،)

),,...,(وضعیت ) ضرایب( و بردار tsگذار ) 10 kcccc .0,(( است( 2iidut  ، جزء

دهنده سرعت انتقال بین دو وضعیت حدی است و نشان ،شیب ضریب.است الگواخالل 

                                                           
1 Switching Regression Model 

  TtuzcsG

ucsGzzy

ttt

ttttt

,...,2,1),,(

),,(
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به عبارت دیگر مکان تغییر  باشدها مینقاط وسط بین این وضعیت ،وضعیت ضریبربردا

اگر  تواند یکی از متغیرهای توضیحی بوده و یا متغیر روند باشد.متغیر گذار می .وضعیت است

dtt ys   بوده وpd 1 الگویباشد STR  الگویتبدیل به STAR در این شود. می

 باشد:می (2) رابطهتابع گذار یک تابع لجستیک به صورت صورت 

(2) 0,))(exp1(),,( 1

1

 

 







 
k

k

ktt cscsG  

دست ( بهLSTRالجستیک ) هموار گذار نرگرسیو الگوی( 1( در معادله )2با جایگذاری تابع )

 :(1998)تراسویرتا،  آیدمی

(3) t

k

k

ktttt ucszzy 








 




1

1

))(exp1(   

است،  =1kزمانی که است. =2kو =k 1به صورت ،kهای ممکن برای بیشترین حالت

),,(و پارامترهای باشدمی LSTRالگوی csG t  به صورت یکنواخت به صورت تابعی ازts ،

تا از مقادیر  2کند. در تغییر می=k ی دو گذار هموار درجه الگوی خودتوضیحی

QSTR و پارامترهای باشدمی),,( csG t به صورت قرینه اطراف نقطه میانی
2

21 cc   تغییر

تابع در . گیردقرار می 5/0 وصفر تابع لجستیک در بازه  کمینهدر این حالت، مقدار  .کنندمی

خطی  الگویتبدیل به  الگوشود و می 5/0مقدار تابع گذار برابر باشد،   0= گذار زمانی که

ای با دو وضعیت آستانه نرگرسیو الگویبه  LSTRهای الگوباشد  و اگر  خواهد شد

0:0توان به صورت. بنابراین، فرضیه خطی بودن را میشودنزدیک می H.بیان کرد 

تابع است که ( ESTR)1نمایی هموارگذارنرگرسیو الگوی، هموارگذارهای الگونوع دیگری از 

 شود:تعریف می (4رابطه )آن به صورت گذار

(4) 
 

 آید:به دست می ESTR الگوی( 1( در معادله )4با جایگذاری تابع )

(5)   ttttt ucszzy  ))(exp1( 2*

1 
*تابع حول نقطه ESTR الگویدر 

1cst باشد و در مقادیر پایین و میانی متغیر، متقارن می

بزرگ بوده ودر شرایطی که مقدار ESTR الگویدارد.  یکسانتا حدودی  شیب مقادیر ضریب

21 cc نیز فاصله معناداری با صفر داشته باشد تخمین مناسبی از QSTR باشد، اما در نمی

                                                           
1 Exponential Smooth Transition Regression 

  0,))(exp1(),,( 2*

1  cscsG ttE 
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باشد که دارای دو رژیم باالیی و پایینی می LSTR الگویموارد جایگزین مناسبی است.  دیگر

سازی رفتار الگوبرای  الگوعبارتی این ه متفاوت از یکدیگر است ب ،رفتار پارامترها در دو رژیم

دارای دو رژیم باالیی و یک  ESTR الگویدر حالی که  مناسبی است، الگویمتقارن پارامترها نا

رفتاری در دو رژیم حدی بوده و در رژیم میانی همانند رژیم میانی است و پارامتر دارای رفتار 

سازی متغیرهایی که رفتار الگوبرای  الگوعبارتی این ه دهد بمتفاوت از دو رژیم دیگر نشان می

 .(1391)مهرآرا و سرگلزایی، مناسبی است  الگوی دمتقارن دارن

باشد. های رژیم میشیب اهمیت زیادی دارد و تعیین کننده وزن ضریباندازه  ESTR الگویدر 

برابر صفر یا یک  گذاراگر مقدار این پارامتر خیلی بزرگ یا خیلی کوچک باشد، مقدار تابع 

 الگویو  ESTR الگویخواهد بود. در هر یک از این دو مقدار افراطی، تمایز قائل شدن بین 

آید. های تکراری )اضافی( پدید میمشکل خواهد بود، که در نتیجه آن، مفهوم رژیم AR خطی

گیرد مفهوم مقداری بین صفر و یک می گذارشیب که تابع  ضریببرای مقادیر متعادل  تنها

با سرعت بیشتری حول مقدار میانی  گذاربزرگ است تابع هنگامی های مجزا اعتبار داردرژیم

c گذار( تابع 1. شکل )ها استبندی رژیمشود که نشان دهنده تکراری بودن در ردهتعدیل می 

 دهد.نشان می (a, b,d,eهای )منحنی شیب ضریبرا در مقادیر مختلف 

 
 c و در مقادیر مختلف پارامتر شیب  G( نمودار تابع گذار 1) شکل

 1391: پارسا و بهبودی، نبعم 

a 

b 

d 

a 
b 
d 
e 

e 



 9بررسی اثرات رفتار نامتقارن متغیرهای کالن ...

 

 

نکته قابل توجه این است که در ابتدا بایستی تعیین شود که آیا رفتار نامتقارن یا به عبارت 

( برای آزمون 1994رتا )یتراسو. خیروجود دارد یا  بررسیدیگر رفتار غیرخطی در متغیر مورد 

خطی با روش  الگویگیری ارائه داده است، ابتدا یک یک قاعده تصمیم، الگوخطی بودن غیر

OLS ( غیرخطی بودن رفتار سری زمانی 1998رتا )یتراسو آزمونبا استفاده از آورد کرده و بر

نتیجه بسط سری  است. Fد. این آزمون بر مبنای بسط تیلور و بر اساس آماره شوآزمون می

 :آزمون بدین صورت استفرضیه صفر تیلور و 

(6) 0, 3210

3

1

0  


 Hugxxcy i

tt

i

itt
 

 tuتابع گذار و  tg، الگوضرایب  iمتغیرهای مستقل،  txمتغیر وابسته،  tyکه در آن،

صفر خطی بودن است و در صورتی که رد شود، غیرخطی بودن فرض  0H. است الگوپسماند 

 الگوینوع  ،های غیرخطیالگو انواع بایستی از بینشود. در این مرحله پذیرفته می الگو

برآورد شود. برای این منظور از فروض  الگواین د و پارامترهای شوانتخاب مناسب غیرخطی 

 شود:صفر زیر استفاده می

0|0:

0|0:

0:

32102

3203

304













H

H

H
 

رد  03Hو اگر فرض LSTR الگویرد شود 04Hیا 02Hانتخابی، فرض گذاراگر برای متغیر 

مقادیر اولیه  ، برای برآوردالگوشود. در صورت غیرخطی بودن انتخاب می ESTR الگویشود 

c, های غیرخطی الگو. در الگوریتم گیردمیای صورت شبکه جستجوییکSTR پیدا کردن ،

و  cای، یک شبکه خطی برای شبکه جستجویاهمیت باالیی است.  دارای مقادیر اولیه صحیح

کند و سپس برای هر مقدار از مقادیر فوق ایجاد می لگاریتمی برای -یک شبکه خطی

و سرانجام مقادیری که با حداقل مجموع  شودمی برآورد الگو «مجموع مربعات باقیمانده»

شوند سپس با استفاده از ر اولیه در نظر گرفته مییعنوان مقاده مربعات مطابقت داشته باشند ب

 (.1389ند )جعفری صمیمی و همکاران، شوبرآورد می الگوپارامترهای  رافسون-الگوریتم نیوتون

بخش کشاورزی از  تولیداتهای پولی بر به منظور بررسی اثر نامتقارن سیاست این پژوهش،در 

-سرمایه منظور از متغیرهای برای اینبهره گرفته خواهد شد. گذار هموار خودتوضیحی  الگوی

افزوده بخش کشاورزی استفاده شده است. گذاری داخلی، درآمد مالیاتی، حجم پول و ارزش

یرپولی بر فرآیند غ هایعاملگذاری برای کنترل اثر است ورود متغیر سرمایه یادآوریالزم به 

وکینزی برای توضیح نرخ ئکالسیک متداول نیست ولی در الگوهای کینزی و نالگوی نئورشد در 
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(، LGDPagriبخش کشاورزی ) تولیداتآمار فصلی متغیرهای  شود.رشد تولید استفاده می

( و حجم پول Lgدولتی )های (، هزینهLinvگذاری داخلی )(، سرمایهLinctaxدرآمد مالیاتی )

(LMمربوط به سال )های سری زمانی بانک بوده که از پایگاه دادهدر ایران  1369-91 های

 اند.مرکزی استخراج شده

 نتایج و بحث
( BM)( 1993فصلی بولیو و مایرن ) واحد یریشه آزمون از استفاده با متغیرها ماناییدر ابتدا 

با مقایسه مقادیر محاسبه شده با  .است شده آورده( 1) درجدولکه نتایج مربوطه  شد بررسی

 2tهایتمامی آماره ،1tبه غیر از آمارهشود مشاهد میدرصد  5در سطح احتمال مقادیر بحرانی 

,1و  kkFهایسریلگاریتم توان نتیجه گرفت که میلذا باشند. دار میاز لحاظ آماری معنی 

گذاری داخلی (، سرمایهLinctax(، درآمد مالیاتی )LGDPagriکشاورزی )تولیدات بخش زمانی 

(Linv ،)هایهزینه ( دولتیLg( و حجم پول )LM )های فصلی های واحد در فراونیدارای ریشه

ها ظاهر شده نیستند و تنها یک ریشه واحد در فراوانی غیرفصلی )فراوانی صفر( در این سری

گیری معمولی، یعنین دو سری یادشده از فیلتر تفاضلکرد. از این رو، برای ایستا است

L1 انباشتگی استاندارد، یعنی د. در واقع، این سری زمانی از نوع همشاستفادهI(1) 

دوباره برای  BMگیری شده، آزمون های تفاضلباشد. به منظور اطمینان از ایستابودن سریمی

 .1گیری شده داردبودن دادهای تفاضل ها انجام گرفت که نتاج حکایت از ایستااین داده
 نتایج  آزمون ریشه واحد فصلی برای متغیرهای مورد نظر (1)جدول 

 متغیر  / فراوانی
0 π π

2
 2π

3
 

π

3
 5π

6
 

π

6
 

𝑡1 𝑡2 𝐹3,4 𝐹5,6 𝐹7,8 𝐹9,10 𝐹11,12 

لگاریتم تولیدات بخش کشاورزی 

(LGDPagri) 
35/1- 42/4- 97/15 63/12 54/6 41/6 67/12 

 03/2- 53/4- 38/10 91/7 14/13 82/6 43/6 (LGدولتی ) هایهزینهلگاریتم 

 66/1- 54/3- 80/12 23/8 36/12 25/13 32/14 (Linctaxلگاریتم درآمد مالیاتی)

 73/1- 61/4- 11/12 64/8 47/13 81/9 16/22 (Linvلگاریتم سرمایه گذاری داخلی )

 73/2- 42/3- 23/7 64/8 82/6 13/11 32/13 (LMلگاریتم حجم پول )

 %5.  و سطح احتمال 𝑡1    ،3.33-=𝑡2 ،8.30=𝐹K,K+1=-3.83برابر با   %1*مقادیر بحرانی در سطح احتمال 

 (.  1997باشد )فرانسس و هیبایجن، می. 𝑡1    ،2.76-=𝑡2  ،6.25 =𝐹K,K+1=-3.29برابر با  

                                                           
 ( مراجعه شود.1389جهت کسب اطالعات بیشتر در خصوص آزمون ریشه واحد فصلی به مطالعه قهرمان زاده ) 1
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که نتایج مربوطه در از آزمون تراسورتا استفاده شده است  الگوخطی بودن غیربرای بررسی 

دهد که به ازای تمامی ( نشان می2جدول )( 0Hستون اول ) نتایج در آمده است. (2)جدول 

که سری زمانی  توان نتیجه گرفتلذا میشود فرض صفر رد می ی گذار مورد نظرمتغیرها

 رفتار غیرخطی دارد. بخش کشاورزی تولیدات
 Fآزمون آمارهسطح احتمال  مقادیر (2)جدول 

 ی گذارمتغیرها
0H 04H 03H 02H پیشنهادی الگوی 

1tdLGDPagri
* 0000/0 000/0 215/0 000/0 LSTR 

tdLG 004/0 521/0 064/0 042/0 LSTR 

tdLinctax 0001/0 154/0 144/0 000/0 LSTR 

tdLinv 0004/0 037/0 121/0 000/0 LSTR 

tdLM 0002/0 032/0 000/0 000/0 LSTR 

1tdLG 026/0 869/0 533/0 019/0 Linear 

1tdLinctax 0005/0 12/0 344/0 000/0 LSTR 

1tdLinv 0009/0 715/0 004/0 000/0 LSTR 

1tdLM 00023/0 16/0 005/0 000/0 LSTR 

TREND 00064/0 26/0 008/0 000/0 LSTR 

 

تعیین  گذارو سپس تابع  گذارمتغیر بود ابتداالزم می هموارگذار نرگرسیو الگویاز برآورد  پیش

 رافسون-الگوریتم نیوتنروش حداکثر درستنمایی و در این تحقیق از  الگوگردد. برای برآورد 

-شرط الزم برای برآورد می cو  استفاده شده است بنابراین تعیین مقادیر اولیه پارامترهای 

 های آنهاگفته شد هریک از متغیرهای برونزا و وقفه هامواد و روشباشد. همانطور که در بخش 

انتخاب شوند. با  گذارتوانند به عنوان متغیر متغیرهای درونزا و یا متغیر روند میهای وقفهیا 

( متغیر 2جدول ) توجه به
1tdLGDPagri  دارای کمترین مقدارvalue-P  بوده و به عنوان

ه عنوان متغیر بنابراین به دلیل اینکه متغیر درونزای با وقفه بانتخاب شده است.  گذارمتغیر 

 گذار الگوی خودتوضیحیشود که می STAR الگویتبدیل به  STR الگویگذار انتخاب گردید، 

برای  Fبراساس نتایج آماره آزمون و رتا یآزمون تراسو براساسهمچنین  شود.نامیده می هموار

های صفر فرض
04H و

03H،
02H د که فروض شومالحظه می

04H  و
02H مربوط به متغیر گذار

بخش  تولیداتمناسبی جهت تحلیل رفتار نامتقارن  الگوی LSTR الگویو  شده استرد 

 کشاورزی است. 
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پارامترهای  برآوردبه  رافسون-و الگوریتم نیوتن 6.2cو  5.0با استفاده از مقادیر اولیه 

 STARنهایی  الگوی، و همگرایی برآورد پارامترها الگو که پس از تکرار برآورد شدپرداخته  الگو

 آمده است.  (3)در جدول  مورد نظر  LSTR الگویکه نتایج برآورد  به دست آمدزیر 
 

 LSTARالگوینتایج برآورد  (3)جدول 

 ضرایب بخش غیرخطی ضرایب بخش خطی متغیرها
 49/5 -6/3 عدد ثابت

1tdLGDPagri 26/2- 508/1 

tdLinctax 95/0- 109/2 

tdLinv 19/0- 18/1 

tdLM 7/2- 403/7 

1tdLinv 15/1 374/1- 

1tdLM 98/3 866/11- 

C 436/0- 436/0- 
 138/4- 138/4- 

971/0 :
2RAdjusted   5055/2 Variance of transition variable:  

63/181- Sc: *0889/0variance of residuals: 

AIC:  07/226-  *7205/0Jarque-Bera test: 

 5862/6 :SSR *0007/0  Test of No Error Autocorrelation: 

 *3664/0 ARCH-LM test: 

 باشند.می P-value*. مقادیر ذکر شده بیانگر    : نتایج تحقیقنبعم
 

و  ARCH-LM (3664/0)آماره  ،(0007/0) گادفری-های بروچزمونبرای آ P-value مقادیر

مشکل خودهمبستگی بین دهند که نشان میبه ترتیب  (3در جدول ) (7205/0) برا-ژاکو

همچنین وجود ندارد.  الگودر این  بودن نرمال عدم وشرطی  اجزای اخالل، ناهمسانی واریانس

بخش کشاورزی در یک دوره قبل به عنوان متغیر  تولیداترشد  ،برآوردی الگوینتایج  برابر

یک دوره قبل رشد مقدار بخش کشاورزی نسبت به  تولیداتلذا رشد  ه است وگذار انتخاب شد

گذار بین دو وضعیت، حول  LSTR الگویدر دهد. نشان میاز خود رفتار نامتقارن یک  ،خود

برآورد بنابراین نقطه عطف تغییر ضرایب در تابع لجستیک گیرد. صورت میc(436/0=c )نقطه 

بخش کشاورزی در یک زیرمقدار رشد فعلی تولیدات درصد  43، متناظر با (3شده در جدول )

حرکت رشد تولیدات یعنی  () تولیداتدوره قبل است و سرعت گذار بین دو وضعیت رشد 

 د که این یک مقدارشومالحظه می. باشدمی 138/4برابر کشاورزی از این حد به باالتر از آن، 
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باشد. در صورتی که دهد که سری زمانی مورد بررسی غیرخطی میمتعادلی است و نشان می

در بود. به شکل افراطی بزرگ یا خیلی کوچک بود بیانگر خطی بودن سری زمانی می مقدار 

 94/5و  14/0به ترتیب برابر  و  cمقادیر نهایی  نیز (1391وش و همکاران )فرزین پژوهش

 همخوانی دارد. این پژوهشهای یافتهبا ده است که شتعیین 

 ،به صورت لگاریتمی برآورد شده، پارامترهای برآوردی برای متغیرها الگوبا توجه به اینکه 

رشد پایین یعنی در وضعیت اول درآمد مالیاتی،  یک درصد افزایش دهند.کشش را نشان می

بخش  تولیداتباعث کاهش درصد 95/0به میزانبخش کشاورزی در دوره قبل،  تولیدات

بخش کشاورزی  تولیداترشد باالی یعنی شود و در وضعیت دوم میی آتی در دورهکشاورزی 

دهد. افزایش بخش کشاورزی را افزایش می تولیداتدرصد  109/2به میزاندر دوره قبل 

موجب کاهش و در درصد  19/0 به اندازه تولیداترشد پایین گذاری داخلی در وضعیت سرمایه

بخش  تولیداتموجب افزایش درصد  18/1 بخش کشاورزی به اندازه تولیداتافزایش وضعیت 

در وضعیت اول باعث درصد  74/2 کشششود. همچنین افزایش حجم پول با کشاورزی می

-بخش کشاورزی می تولیداتدر وضعیت دوم باعث افزایش درصد  403/7 کششکاهش و با 

بخش کشاورزی دوران رونق و رشد باالی خود را تجربه  تولیداتبه عبارت دیگر زمانی که د. شو

کند افزایش حجم پول و گردش اقتصاد موجب شکوفاتر شدن این بخش و افزایش رشد می

درصد رشد  43که زمانی که رشد بخش کشاورزی کمتر از گردد در حالیبخش کشاورزی می

گذاری افزایش سرمایهرد. دوره قبل خود بوده حجم پول اثر معکوس بر رشد بخش کشاورزی دا

موجب افزایش و در وضعیت دوم با ضریب  15/1در یک دوره قبل در وضعیت اول با ضریب 

دوره قبل با  دربخش کشاورزی شده است. افزایش حجم پول  تولیداتموجب کاهش  374/1

باعث  866/11در وضعیت دوم با ضریب  شده و در وضعیت اول باعث افزایش 98/3ضریب 

گردد که میزان اثرگذاری متغیرهای کالن مالحظه می د.شوبخش کشاورزی می تولیداتکاهش 

-بخش کشاورزی در دو وضعیت، متفاوت بوده و دارای رفتار نامتقارن می تولیداتاقتصادی بر 

مالیم  به طورگذارتابع دهد ( آورده شده است که نشان می2منحنی تابع گذار در شکل )باشند.

کند که گذار از یک وضعیت به وضعیت دیگر به صورت در واقع شکل بیان می د.یابافزایش می

 .دهدرخ میمالیم 
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 برآورد شدهLSTRالگوی( تابع گذار 2) شکل

ĉ,̂(=)-138/4و  436/0( منفی مجموع مربعات تابع گذار در برابر برآورد غیرخطی )3شکل )

 cبرای مقادیر ثابت  دهد. مجموع مربعات تابع گذار به طور اساسی در جهت ( را نشان می

به طور آنی از صفر به  cارزش تابع گذار الجستیک حول  هموار است. برای مقادیر بزرگتر 

، دو وضعیت )رژیم( به طور معقوالنه بسته به انقباض و LSTARکند. در الگوی یک تغییر می

انبساط تعیین شده توسط نقاط شروعی با هم مرتبط هستند زیرا 
tdlGDPagri  تبدیل صورت

متغیر انتقالیکنواخت 
1tdlGDPagri .است 
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 LSTRالگوی( منفی مجموع مربعات تابع گذار 3)شکل 

 

 و پیشنهادها گیریجهینت
تغییرات تدریجی متغیرهای کالن  بررسی برایشود براساس آنچه که بیان شد مالحظه می

مناسبی نیست و بهتر است از  الگویخطی  الگوی، های مختلف اقتصادیاقتصادی در وضعیت

به آرامی تغییر  خودتوضیحیپارامترهای  STAR الگویهای غیرخطی استفاده شود. در الگو

ده است. اثر متغیرهای کالن مورد شاستفاده  LSTRغیرخطی  الگویکنند. در این تحقیق از می

بخش  تولیداتدرصد  43تر از باالتر و پایینرشد در دو وضعیت  ،تحقیق این دربررسی 

 تولیداتها بر دهنده اثرات نامتقارن آنکشاورزی در یک دوره قبل، متفاوت از هم بودند و نشان

پولی بر تولید در اقتصاد  هایسیاستاثبات نامتقارن بودن تأثیر  باباشد. بخش کشاورزی می

انبساطی پولی برای های و اعمال سیاست تدوینایران، الزم است که سیاستگذاران اقتصادی در 

های اقتصادی و ایجاد رونق و بهبود اقتصادی که دارای تأثیرات تورمی قابل الیتعافزایش ف

 رویاروییسیاست پولی انقباضی برای  اعمالای است با احتیاط بیشتری عمل کنند زیرا مالحظه

 .داردای دربرقابل مالحظه های انبساطی تأثیرات رکودیبا تورم ناشی از سیاست

  



 1394/ 2/ شماره 9اقتصاد کشاورزی/ جلد    16

 

 منابع

 خودتوضیحیاقتصادسنجی انتقال نمایی هموار  الگوی(. مروری بر 1391پارسا، ح. و بهبودی، م. )

(ESTAR)  .ها و اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی روشیک کاربرد برای نرخ ارز حقیقی
 . دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج.کاربردها

های مبادله و تعدیل غیرخطی (. هزینه1389و علمی، س. ) .جعفری صمیمی، ا. علیمرادی، م. بیات، ن

-ها و سیاستفصلنامه پژوهش: مطالعه موردی ایران. STARنرخ ارز حقیقی با استفاده از الگوی 

 .5-24. ص 53، شماره 18. سال های اقتصادی

فصلنامه های اسمی )پولی( بر تولید. تکانه(. تأثیرات نامتقارن 1380. ). و نظیفی، فاجاللی نائینی. س.
 .13-41. ص 9، شماره های اقتصادی ایرانپژوهش

های پولی بر رشد تکانهثیرأ(. بررسی عدم تقارن در ت1390و رجبی، م. ) .فالحتی. ع .انگیزان. سدل

های رشد و توسعه پژوهشی، پژوهش-فصلنامه علمیهای جدید. اقتصادی در ایران از نگاه کینزین
 .135-163، ص 3سال اول شماره  صادی،اقت

(. آیا نوسانات حجم پول دارای اثرات 1391و مشتری دوست. ش. ) .گودرزی فراهانی. ی نژاد. ح.عباس

 .69-94، ص فصلنامه تحقیقات اقتصادی راه اندیشهباشد؟ حقیقی بر اقتصاد می

های (. بررسی اثار نامتقارن سیاست1391و غالمی، ذ. ) . جعفری صمیمی، ا.ع. احسانی، م.وش، افرزین

 .5-28. ص 61، شماره 20. سال های اقتصادیها و سیاستفصلنامه پژوهشپولی در اقتصاد ایران. 

فصلنامه گرایان. (. تدثیر متغیرهای پولی بر رشد اقتصادی ایران با رویکرد پول1389. )لشکری. م
 .79-105، سال اول شماره اول، صوسعه اقتصادیهای رشد و تپژوهشی، پژوهش-علمی

های تضمینی حلیل روند قیمت(. ت1383ریزی و اقتصاد کشاورزی. )های برنامهمؤسسه پژوهش

معاونت وزارت جهاد کشاورزی، های تضمینی، محصوالت کشاورزی و مستندات قانونی قیمت
 .صفحه62اقتصاد کشاورزی، تهران، ریزی و های برنامهسسه پژوهشؤمریزی، بودجه و برنامه

(. بررسی اثرات غیرخطی متغیرهای کالن اقتصادی بر رشد اقتصادی 1391مهرآرا، م. و سرگلزایی، م. )

 پزوهشی مطالعات اقتصادی کاربردی در ایران. سال-فصلنامه علمی. STRایران مبتنی بر الگوی 

 .1-39. ص 1اول. شماره 
-تکانه(. بررسی نحوه اثرگذاری 1390. )س.ع. و مهرابی بشرآبادی. ح زایی. ح.ر. جالئی.، میرسنقوی. 

نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی )علوم و صنایع غذایی(.  های پولی بر رشد بخش کشاورزی ایران.
 .181-191، ص 2، شماره 25جلد 

ذربایجان ی گوشتی در استان آی یک روزهی جوجهبینی قیمت ماهانه(. پیش1389زاده، م. )قهرمان

 .183-210، ص 4، جلد5اقتصاد کشاورزی، شماره  مجلهشرقی. 



 17بررسی اثرات رفتار نامتقارن متغیرهای کالن ...

 

 

Bacon, D.W. and D.G. Wats. (1971). Estimating the Transition between two 

interesting Straight lines. Biometrika 58: 525-534. 

Ball, Laurence and Mankiw, Gregory. (1994). Asymmetric Price Adjustment and 

Economic Fluctuations. The Economic Journal. Vol. 104. No. 423. 

Ball, Laurence and Mankiw, Gregory. (1988). The New Keynsian Economics and 

Output. Inflation rade. Off Brookings Papers on Economic Activity, Vol.1 

.PP.1-65. 

Cheng che, shiu (2007). Does Monetary Policy have Asymmetric effect on stock 

Returns. Journal of Money, Credit and Banking. Vol.39. No,2. PP, 667-686. 

Dufrenot, Gilles, Mignon, Valerle, Anne and Peguin-Feissolle (2003). Business 

Cycles Asymmetry and Monetary Policy: A Further Investigation Using 

MRSTAR models. Economic Modeling. Vol.21. 

Franses, P. H. & Hobijn, B. 1997. Critical values for unit root tests in seasonal 

time series. Journal of Applied Statistics, Vol. 24: 25- 47. 

Goldfeld, S.M. and R. Quandt (1972). Nonlinear Methods in econometrics. North-

Holland. Amesterdam. 

Hooi Tan, Siow. Shah Habibullah, Muzafar and Mohamed Azali. (2010). 

Asymmetric Effects of Monetary Policy in ASEAN-4 Economies. International 

Research Journal of Finance and Economics. Vol.44, PP.30-42. 

Kandil, Magda. (1995). Asymmetric Nominal Flexibility and Economic 

Fluctuatin. Southern Economic Journal. Vol, 61. PP, 674-695. 

 Kratzig, Markus. (2005). STR Analysis in JMulTi.  

Maddala, D.S. (1977). Econometrics, McGraw-Hill, New York. 

Mankiw, Gregory and Romer, David. (1991). New Keynesian Economics, 

Cambridge, MIT Press. 

Morgan, donald P. (1993). Asymmetric Effect of Monetrary Policy. Econimic 

Reviwe. Vol.78. (second Quarter), PP. 21-33. 

Quandt, R.E. (1958). The Estimation of Parametrs of a Linear Regression System 

Obeying two Separate regimes. Journal of the American Statistical Association 

53: 873-880. 

Ravn, M. and M. ola. (2005). Asymmetric Effects of Monetary Policy in the 

United States. Federal Reserve Bank of st. Louis Review. Vol.53, PP.41-60 

Trasvirta,T. (1998). Modeling Economic Relationship with Smooth Transition 

Regression. Handbook of Applied Economic Statistics, Dekker, New York. 

  

 

  


