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ثباتی درآمدهای نفتی بر ارزش افزوده بخش بی تأثیر

 کشاورزی
 1مجتبی نبی زاده ذوالپیرانی،  سید مجتبی مجاوریان،  رضا حیدری کمال آبادی

 11/21/2931تاریخ پذیرش:                                                                          12/80/2931تاریخ دریافت:

 

 چكیده
صادرکننده نفت  یکشورها ی همه یدرآمد، تا حدود یا یمتبازار نفت خام مانند ق های در شاخص ییرگونه تغهر

 یب یبررس شود، یم یناز بودجه دولت از صادرات نفت خام تأم ای . از آنجا که بخش عمدهسازد یرا متأثر م
است.  یادیز یتاهم یدارا ورزیشااز جمله بخش ک یرانمختلف اقتصاد ا های بر بخش ینفت یدرآمدها ثباتی
-68در دوره  یرانا یارزش افزوده بخش کشاورز یبر رو ینفت یدرآمدها ثباتی یب یرمطالعه تأث یندر ا ینبنابرا

موجودی  یرنشان داد که تأث یبررس این از آمده دست به یجشد. نتا یبررس  ARDLیبا استفاده از الگو 0531
که  حالی در است معنادار و مثبت مدت در بلندمدت و کوتاه یبخش کشاورز هودکار بر ارزش افز یرویو ن یهسرما

و در  گذارد یم یمنف یرتأث یارزش افزوده بخش کشاورز روی مدت در کوتاه ینفت یدرآمدها ثباتییب  یرمتغ
 که دهد یندارد. ضریب تصحیح خطا برآورد شده دارای عالمت مورد انتظار بوده و نشان م یریبلندمدت تأث

 یداریهای ثبات پاآزمون یج. نتاشود یم یحدرصد تصح 53در هر دوره  یدر ارزش افزوده بخش کشاورز ییراتتغ
و به  یصادرات بخش کشاورز یتتقو یتنشان داد که مشخصه )پارامتر(های برآورد شده ثبات دارند. در نها یزن

  .بکاهد یبر بخش کشاورز ینفت یهادرآمد یراز شدت تأث تواند یمناسب م های یاستابزار و س یریکارگ

  JEL: Q19,C50,B22بندی طبقه

، ARDL و GARCHی هاثباتی درآمدهای نفتی، الگوارزش افزوده بخش کشاورزی، بیهای کلیدی: واژه

 ایران.
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 مقدمه
 محصول به ینکه از صدور ا ییصادرکننده آن از جهت درآمدها یکشورها یبازار نفت خام برا

 ینا تواند یدرآمد نفت خام م ییرپذیریهایاست و تغ ییباال یتحساس یدارا آوردند می دست

درآمد نفت در  ییرپذیریتغ پیامدهای جمله از. سازد رو روبه یفراوان های کشورها را با چالش

 یزانمحصول نسبت به م ینصادرکننده ا یکشورها ی( برایسکخطر )ر یجادبازار نفت خام، ا

برونزا بودن  یژگی(. و0202،  یاو فاسان یو)سال باشد یکشورها م ینا های ینهدرآمدها و هز

 یمیحج ینفت، درآمدها المللی ینب یمتق یشکه در زمان افزا شود یموجب م ینفت یهاتکانه

و  یارز یدرآمدها یدموجب کاهش شد ی،منف های کشورها شود و بروز تکانه ینوارد اقتصاد ا

بودن رشد  یدارناپا های از عامل یکیبه عنوان  ها ثباتی یب ینآنها شود. ا یمنابع درآمد

 (. 0930)سلمانی و همکاران، شده است  یمعرف یاقتصاد
از فروش نفت، منبع بسیار مهمی از برای کشورهای صادرکننده نفت، درآمدهای حاصل 

ستگی این درآمدها به قیمت نفت در دهد. وابها را تشکیل میدرآمدهای مالی و ارزی دولت

وان دلیلی بر بروز نااطمینانی در تهای جهانی و به عبارتی برونزا بودن آن را میبازار

 نبودجهانی نفت به بروز  ثباتی در بازارهایهای اقتصادی دانست. بنابراین بیگذاریسیاست

کشورهای صادرکننده  بیشتردر  (.0223، 0شود )براون و یوکلتعادل و حتی بحران منجر می

ده باالیی در تولید ناخالص سهم ارزش افزو دارایها بخش دیگرت به بخش نفت نسبنفت، 

رهای وابسته به نفت در رویدادهای اقتصادی کشو هایدگرگونیاما نگاهی به  ،استداخلی 

دهد که افزایش شدید درآمدهای نفتی به بالی اقتصادی تبدیل شده گذشته نشان میهای دهه

 (. 0223، 0است )بلک

در ایران به عنوان دومین تولیدکننده در میان  ثباتی درآمد نفتبی یرتأثاهمیت بررسی 

به دلیل کشاورزی، مختلف اقتصاد ایران از جمله بخش  هایبر بخش کشورهای عضو اوپک،

   ، بهبه صادرات نفتبودجه سالیانه دولت  نیز وابستگی زیاد درآمد صادرات و باالی میزان

ر زیادی بر کل ساختار اقتصادی تواند تأثیجهانی نفت، میی ثباتی بازارهاکه بیای است گونه

گی زیادی (. در وضعیتی که اقتصاد ایران وابست0931همکاران، )شکیبایی و ایران به جا گذارد 

گیرد و از برونزا سرچشمه میهای دگرگونی تغییرات بازار نفت که ازبه درآمدهای نفتی دارد، 

                                           
1 Brown and Yucel (2002)    
2 Balke et al. (2009) 
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زیادی  هایدرآمدهای نفتی کشور را با نوساناست،  ونبیرگذاران اقتصادی کنترل سیاست

ها به رشد تولید ثباتیبه عامل اصلی انتقال مستقیم بیکند. این درآمدهای ناپایدار، می روروبه

 (. 0202، 0شده است )پولترویچ و همکارانتبدیل ناخالص داخلی 

دهد که رابطه ی، نشان میرشد اقتصادثباتی و انجام شده در رمینه بی هایبررسیمروری بر 

ر مثبتی بر تأثیای نفتی درآمدهرود افزایش گرچه انتظار می .دقیقی بین این دو وجود ندارد

انجام های بیشتر بررسیباشد، اما نفت داشته کشورهای صادرکننده ناخالص داخلی  تولیدرشد 

قایسه هستند در م طبیعی غنیدهد کشورهایی که از نظر منابع میاین زمینه نشان گرفته در 

)سلمانی و همکاران، کمتری دارند ند، رشد تولید ناخالص امحرومکشورهایی که از این نظر با 

رشد  بر درآمدهای نفتی را قیمت وثباتی بی خارج تأثیر و داخل در ی چندیهابررسی (.0930

 ثباتیبی این ذاریهایتأثیرگ کههایی بررسی اما اند،بررسی قرار دادهو تولید ناخالص داخلی مورد 

 چند موردخورد. در ادامه به چشم میکمتر به  کند بررسی مستقل طور به کشاورزی بخش بر را

 شود.اشاره می هابررسیاز این 

ت نفت و تولید ناخالص داخلی کشور ( به بررسی رابطه بین قیم0222) 0ریبز و راگواندین

 (VAR)خودتوضیح برداری  از الگویبا استفاده  0330-0229فیلیپین در دوره زمانی 

قیمت نفت بر تولید ناخالص داخلی های تکانهبررسی اثر به  (0223) 9کولگنی و مانراپرداختند. 

سوئیچینگ -های مارکوفبا استفاده از مدل 0312-0222دوره زمانی در  G7کشورهای عضو 

و مدت میان قیمت نفت مدت و بلندوابستگی کوتاه( 0200) 4لویتاسنازلیوگلی و پرداختند. 

 -0202زمانی کشاورزی )گندم، پنبه، سویا و آفتابگردان( را در دوره قیمت کاالهای تجاری 

( بررسی VARواکنش )مدل -گیری از روش علیت و تحلیل ضربهبهرهدر ترکیه را با  0334

 ساختاری پس از پذیریهایتحلیل تغییربه  خود پژوهش ( در0932حقی ) و بختیاریدند. کر

 نشان دست آمدهبهنتایج اصلی بیماری هلندی پرداختند.  افزایش درآمد نفتی در چارچوب مدل

ه دلیل ارتباطات پدیده ضد کشاورزی ظاهر شده ولی ب بیماری هلندی در ایران به صورتداد، 

افزایش درآمد نفت بر بخش کشاورزی به صورت  تأثیر ضعیف بین دو بخش نفت و کشاورزی،

 رشد بر نفت صادرات هاینوسان رتأثی بررسی به( 0932و همکاران )پیری  ت.غیر مستقیم اس

 د،دا نشان آمده دستهپرداختند. نتایج ب 0922-0931زمانی  دوره طی در کشاورزی بخش

                                           
1 Polterovich et al (2010) 
2 Reyes and Raguindin (2005) 
3 Cologni and Manera (2009) 
4 Nazlioglu and Soytas (2011) 



 0/0931/ شماره 01اقتصاد کشاورزی/ جلد  4

در  شده لحاظ متغیرهای دیگر و کشاورزی بخش رشد متغیر میان همجمعی و بلندمدت رابطه

کنار  در جدید متغیر یک عنوان به نفت صادرات هایساننو گذاریهایتأثیر و داشته وجود مدل

( 0930صادقی و همکاران )است.  بوده دارمعنی و منفی کشاورزی رشد بخش بر متغیرها،سایر 

ص داخلی با استفاده از مدل چرخشی قیمت نفت بر رشد تولید ناخالثباتی بیثیر أت بررسیبه 

ثباتی آن است که شاخص بی دست آمده گویایبهپرداختند. نتایج  0941-33مارکوف در دوره 

رشد ها تأثیر منفی و معنادار بر دو رژیم متفاوت و در طول وقفهگرفتن  نفت با در نظر قیمت

 شدت اثرگذاری در هر دو رژیم متفاوت است.اما  ،داردناخالص داخلی تولید 

ران از اقتصادی ای های مختلفثباتی درآمدهای نفتی بر بخشبی ،پیشینبا توجه به مباحث 

 اثرگذاریهای. بنابراین بررسی توجهی بگذارد شایان گذاریهایتواند اثرجمله بخش کشاورزی می

 رز این پژوهش بررسی تأثید. لذا هدف اسازنفتی بر رشد بخش کشاورزی ضروری میدرآمدهای 

نمایی برای خش کشاورزی است تا راهدرآمدهای نفتی بر ارزش افزوده ب ثباتیبیو  هاینوسان

 باشد. خام بازار جهانی نفتهای نوسان گذاران جهت کاهش اثرپذیری این بخش ازسیاست

 هامواد و روش

باید به  در آغازثباتی درآمدهای نفتی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی، در بررسی تأثیر بی

الگوی  ثباتی درآمدهای نفتی پرداخته شود، از این رو نخست به بررسیبرآورد شاخص بی

ثباتی مدل مربوط به رابطه بین بی گاهآنشود و ثباتی درآمدهای نفتی پرداخته میمربوط به بی

 شود.درآمدهای نفتی و ارزش افزوده بخش کشاورزی ارائه می

 هایشاخه در که هاییمدل ترینمهم از یکی :درآمدهای نفتی ثباتیبی شاخص معرفی

 هایمدل شود،می استفاده ثباتیبی هایصشاخ برآورد برای اقتصادسنجی مختلف

این مطالعه  (. در0933، نیکبخت و ناهیدی) است واریانس شرایط ناهمسانی در خودرگرسیونی

 پردازیم:می آنها این معرفی به در ادامه که است شده ها استفادهاز این مدل نیز

ام pمرتبه  خودتوضیحفرآیند  درشود که درآمدهای نفتی فرض می در آغاز : ARCHمدل  -0

 گیرد.به صورت رابطه زیر شکل می
(0)   

ای توزیع نرمال گیرد و دار(، شکل می)، t اطالعات موجود در زمان پایهبر  که در آن 

 ناهمسانی واریانس مدل .. یعنی است thبا میانگین صفر و واریانس 
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 گرفتن برایمدل  این از شد. معرفی (0330توسط انگل )( ARCHدرگرسیو )خو شرطی

 تا واریانس دهدمی اجازه ما به که شودمی استفاده زمان درطول نااطمینانی تغییرپذیریهای

 است: زیر صورت به مشخص طورهب thیم. کن محاسبه زمان تغییرپذیریهای طی شرطی را

(0)   

هستند که باید  هاییاملع ( و 0اخالل رابطه ) هایجمله اریانس شرطی،و thکه در آن 

 شود.می داده  نشان ARCH(q)صورت  به  باالبرآورد شوند. رابطه 

دار وقفه هایارزش دنکر وارد با را شرطی واریانس ( تعیین0331بالرسلو ) :GARCHمدل  -0

th  داد. بالرسلو   بسط باال راست معادله سمت درth د:کر بیان زیر صورت به را 
(9)   

 GARCHشدن  مشخص برای شود.می داده نشان GARCH(p,q)صورت  به معادله این

همچنین  و باشد برقرار مانایی شرط تا باشد یک از کوچکتر باید معادله 

 (.0330باشند )نلسون،  دارا را نامنفی بودن شرط باید  و 

 را گذشته خطای هایجمله نامتقارن اثرگذاریهای امکان که دیگری مدل :EGARCHمدل  -9

 از یکی .است EGARCHنمایی یا  GARCHمدل  د،سازفراهم  شرطی خطای واریانس بر

 تضمین نوعی به هایبضر همه بودن مثبت بایستمی که ستانایGARCH های مدل مشکالت

 وجود منفی غیر قید اعمال به الزامی آن در که دکر سازیای مدلگونه به را thنلسون  .شود

مدل  یک را زیر معادله .دارد وجود اینجا در هایبضر بودن منفی امکان ندارد، بنابراین

EGARCH نامیم: می 

(4)   

  ولی دارد. اول اینکه چون در این مدلمعم GARCHنسبت به مدل  برتریمدل چندین  این
مثبت  ها هم منفی باشند مشخصهبه صورت لگاریتمی وارد شده است، بنابراین حتی اگر 

وجود ندارد.  هابودیت غیر منفی ضریخواهد بود. از این رو دیگر هیچ ضرورتی برای اعمال محد

برای های مثبت و منفی وجود دارد. تکانهتقارن  کردن نبود امکان لحاظ باالدوم اینکه در مدل 

 ( وAIC) آکائیک معیارهای از، GARCHیا  ARCHاز  مدل ترینمناسب آوردن دست به

 (. 0224شود )اندرس، استفاده می (SBC) بیزین  -شوارتز

خش باتی درآمدهای نفتی و ارزش افزوده ثببررسی رابطه میان بی برای: ARDLمعرفی مدل 

 شود:داگالس به صورت زیر استفاده می-کشاورزی از تابع تولید کاب
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(2)  
لگاریتم  :LLاست،  به قیمت ثابت : لگاریتم ارزش افزوده بخش کشاورزیLYکه در این رابطه 

به  لگاریتم موجودی سرمایه در بخش کشاورزی :LKشاغل در بخش کشاورزی، نیروی کار 

 باتی درآمدهای نفتی بخش کشاورزی است.ثبیلگاریتم  :LVو  قیمت ثابت

الگوی پویای بین آنها، از  واکنشین به منظور تحلیل ارتباط بلندمدت بین متغیرها و همچن

( برای برآرود مدل تجربی ارائه شده در ARDLهای گسترده )همجمعی خودتوضیح با وقفه

متغیرها، ودن درجه همجمعی هیافت به یکسان بشود. در استفاده از این ر( استفاده می2رابطه )

الگوی بلندمدت و ن این روش گرنجر ضروری است، نیازی نیست. همچنی-که در روش انگل

و مشکالت مربوط به حذف  کندبرآورد میمدت موجود در مدل را به طور همزمان کوتاه

از  پرهیزدلیل به  ARDLهای روش برآوردکند. لذا متغیرها و خودهمبستگی را رفع می

 بردهنامبر این، الگوی  افزونالتی همچون خودهمبستگی و درونزایی، نااریب و کارا هستند. مشک

مدت به سمت مقادیر های وارده در کوتاهتکانهآورد که سرعت تعدیل این امکان را فراهم می

 (.  0222د )سیدیکی، شوتعادلی بلندمدت نیز محاسبه 

 ( به صورت زیر است:2بر رابطه ) ابن ترین شکل الگوی پویاساده این پژوهشدر 

(1) 

 به ناچارتغیرهای مستقل است و طول وقفه م qطول وقفه متغیر وابسته و  pکه در این رابطه 

برآورد شده  هاییبموع ضردر این رابطه اگر مجمتغیرهای مستقل یکسان نیست.  همهبرای 

پویا به سمت تعادل بلندمدت یک باشد، الگوی های متغیر وابسته کوچکتر از وقفهمربوط به 

د )نوفرستی، شویابد. برای آزمون همگرایی الزم است آزمون فرضیه زیر انجام میگرایش 

0931  .) 

(1)     
 شود: موردنیاز برای انجام آزمون فوق به صورت زیر محاسبه می tکمیت آماره 

(3)   
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سوی بنرجی، دوالدو و مستر در سطح محاسباتی و کمیت بحرانی ارائه شده از  tا مقایسه آماره ب

ندمدت بین متغیرهای الگو پی برد. توان به وجود یا نبود رابطه تعادلی بلاطمینان موردنظر، می

 هایاز مدل استفاده مبنای اقتصادی، متغیرهای از ایمجموعه بین همگرایی وجوددر صورت 

 نوشت. (3) رابطۀ به صورت توانمی را مدل خطای تصحیح کند. معادلۀمی فراهم خطارا حیحتص

(3) 

 
 

مربوط به ارزش افزوده بخش کشاورزی و موجودی سرمایه نیز و های داده پژوهشدر این 

 جهانیمرکزی و آمار نیروی کار فعال در بخش کشاورزی از بانک های نفتی از بانک درآمد

و برای انجام  است 0922-31های ها سالبه دلیل محدودیت دادهگرفته شده است. دوره زمانی 

 است. شدهاستفاده  EViewsو  Microfitافزار تحلیل نرم

 نتایج و بحث

پذیری درآمدهای نفتی از مدل خودرگرسیونی شاخص نوسان برآوردکه بیان شد برای طورهمان

مدل الزم است این  برآورداز  پیششود. نی واریانس استفاده میشرایط ناهمسا دریافته تعمیم

 است الزم برآورد از پیشزده شود.  برآوردبرای متغیر لگاریتم درآمدهای نفتی  ARIMAمدل 

 فولر -دیکی آزمون از متغیرها ایستایی بررسی برای .شود بررسی نیز را متغیرها ایستایی که

ایستایی متغیر لگاریتم درآمدهای ده شد. نتایج بررسی استفا 0KPSSو  (1ADFیافته )تعمیم

شود. بنابراین برای مدلسازی می ایستانفتی نشان داد که این متغیر در تفاضل مرتبه دوم 

ARIMA  جنگینز  -د. با استفاده از روش باکسکرباید از تفاضل مرتبه دوم این متغیر استفاده

 باشد.صورت زیر میکه به  گزینش شد ARIMA(1,2,1)بهترین مدل، 

 (0-)𝛆 34/2- (0-)y 94/2  +14/402  =y 

(02)       (14/01-(     )31/0(    )14/0) 

 F= 85/3  45/1= 4R 

دهد که برای استیودنت را نشان میt پرانتز مقادیر آماره آزمون  درون( اعداد 02در رابطه )

جمله اخالل با استفاده از  ایستاییدار است. نتایج آزمون معنی MA(1)و   AR(1)ضریب

در مرحله بعد، با استفاده از آزمون  است. فولر نیز نشان داد که اجزای اخالل ایستا-آزمون دیکی

                                           
1 Augmented Dickey-Fuller 
2 Kwiatkowski, Phillips, Schmidt and Shin (1992) 
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-پیش ARIMAخودهمبستگی بین اجزای اخالل برای مدل  نبودیا  بودهمبستگی دکلی خو

( آمده 0ل )بینی شده بررسی شد. نتایج بررسی وجود خودهمبستگی بین اجزای اخالل در جدو

است. با توجه به نتایج جدول خودهمبستگی بین اجزای اخالل رفع شده است، زیرا مقادیر 

-کوچکتر می بوده که از مقادیر بحرانی 00/0و  19/2به ترتیب برابر  LMو   Fهای آزمونآماره

 2داری خودهمبستگی بین اجزای اخالل در سطح معنی نبودباشند. لذا فرضیه صفر مبتنی بر 

 شود.درصد رد نمی

 نتایج آزمون خودهمبستگی بین اجزای اخالل (0)جدول
 F LM آماره آزمون

 00/0 19/2 مقدار آماره آزمون

 29/2 24/2 (Pvمقدار احتمال )

 های تحقیق: یافتهمنبع            

واریانس ثباتی درآمدهای نفتی، نشان دادن برای بی GARCHمدل  برآوردمرحله بعدی در 

 نبودیا  بودوردشده است. نتایج بررسی برآ ARIMAاخالل معادله  هایمسانی در جملهناه

 ( ارائه شده است.0واریانس ناهمسانی در جمله اخالل در جدول )

 نتایج آزمون واریانس ناهمسانی بین اجزای اخالل (2)جدول
 F LM آماره آزمون

 92/1 12/3 مقدار آماره آزمون

 2223/2 2213/2 (Pvمقدار احتمال )

 های تحقیق: یافتهمنبع             
به  LMو  Fهای آزمون توان بیان کرد که مقادیر احتمال آماره( می0با توجه به نتایج جدول )

ر واریانس پذیرش فرضیه صفر مبتنی ب نبودبوده که در ناحیه  2213/2و  2223/2ترتیب برابر 

گیرد و یا به عبارت دیگر بین اجزای اخالل در اخالل قرار می هایهمسانی بین اجزای جمله

ثباتی سطح یک درصد، واریانس ناهمسانی وجود دارد. مرحله پایانی برای برآورد شاخص بی

در شرایط واریانس  اجزای اخالل هایبرآورد معادله واریانس شرطی جملهدرآمدهای نفتی، 

 به صورت زیر است: بهترین مدل  برآورد. نتایج ناهمسانی است

 ()ln 21/0 ( + )42/2 - 40/2- ( =)ln 

(00)      (22/22  )        (22/2 )      (22/2) 

 F= 42/4  24/1= 4R 
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 از پس دار هستند.معنی tآماره  پایهبرآورد شده بر  هایاست. ضریب EGARCH(0,1) باالمدل 

از روش  تحقیق مدل برآورد برای بعد مرحله در ،درآمدهای نفتی ثباتیبی شاخص برآورد

ARDEL  کار به متغیرهای ایستایی است مدل الزم برآورد به پرداختن از پیش د.شاستفاده 

و  یافتهتعمیم فولر -دیکی واحد ریشه آزمون از منظور این برای .شود بررسی مدل در رفته

د. نتایج ش آزمون مدل در موجود متغیرهای همه برای آزمون دو نای شد. استفاده KPSSآزمون 

که متغیر نیروی کار در سطح  است آن گویای ( آمده است. نتایج9در جدول ) دست آمدهبه

 .هستند ایستا آنها اول تفاضل مرتبه ولی بوده ایستانا سطح هم در متغیرها دیگرست. ایستا
در حالت با عرض از مبدأ و روند  KPSSو آزمون یافته فولر تعمیم -مقادیر بحرانی آزمون دیکی

 .است 04/2و  -14/9به ترتیب برابر درصد  2داری در سطوح معنی

 نتایج آزمون ایستایی متغیرها (9)جدول 
 LY LL LK LV متغیر نوع آزمون

ADF 
 -40/9 -04/0 -40/9 -10/0 آماره در سطح

 -24/2 -39/2 - -90/4 آماره در تفاضل مرتبه اول

KPSS 
 03/2 20/2 23/2 04/2 آماره در سطح

 21/2 21/2 - 23/2 آماره در تفاضل مرتبه اول

 I(0) I(2) I(0) I(0) وضعیت ایستایی

 های تحقیق: یافتهمنبع

توضیح رزش افزوده بخش کشاورزی، مدل خود ثباتی درآمدهای نفتی بر ابی تأثیربرای بررسی 

برای  Microfitافزار ها با استفاده از نرمشده است. بهترین وقفههای گسترده برآورد با وقفه

 مانند معیارهایی از استفاده با روش د. در اینشهریک از متغیرهای مستقل و وابسته محاسبه 

آماره  پایه شود. این مدل برمی گزینش بهینه هایوقفه کوئین حنان و آکائیک بیزین، -شوارتز

 ARDLنتایج مربوط به برآورد الگوی پویای  د.شیک وقفه برآورد  هبیشینبیزین و با  -شوارتز

 ( گزارش شده است. 4در جدول )

 ARDL(1,0,0,0)مدت کوتاه مدل برآورد از دست آمدهبه نتایج (4)جدول 

 داریسطح معنی tآماره  هایبضر متغیر

C 09/0- 20/0- 90/2 

LY(-1) 12/2 02/9 22/2 

LK 21/2 09/9 22/2 

LL 24/2 29/0 22/2 
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 ARDL(1,0,0,0)مدت کوتاه مدل برآورد از دست آمدهبه ( نتایج4جدول )ادامه 
  داریسطح معنی      tآماره  هاضریب  متغیر     

LV 29/2- 30/0- 21/2 

 R2 =0.86 

F = 172.3 (0.00) Durbin h = -1.03 

Normality: CHSQ = 3.36 (0.08) Serial Correlation: F = 0.73  (.54) 

Heteroscedasticity : F = 1.11 (0.29) Functional Form: F = 0.24  (0.61) 

 های تحقیقیافته منبع:

اختالل،  های ( جملهیالی)سر ای دوره یدرست مدل، آزمون نبود همبستگ یصبرای تشخ

ل اختال های جمله یعدرست مدل و نرمال بودن توز یحاختالل، تصر های جمله یناهمسان

 ی در همه یککالس های یهکه فرض دهد می نشان ها آزمون ینا یج. نتاشود یاستفاده م

برآورد مناسب مدل هستند.  گویاینیز  2Rو  Fهای آماره .برآورد شده صادق است ایهمدل

داری بر ارزش افزوده بخش کشاورزی معنیهد که متغیرها از لحاظ آماری اثر دنتایج نشان می

 داری بر ارزش افزودهمثبت و معنی سرمایه دارای تأثیرنتایج جدول میزان موجودی  بنابر. دارند

درصد در موجودی سرمایه، ارزش افزوده بخش کشاورزی بخش کشاورزی است و با افزایش یک 

گذاری بیشتر و افزایش میزان موجودی در واقع سرمایهیابد. درصد افزایش می 21/2میزان به 

 آورد.های تولیدی در بخش کشاورزی فراهم میفعالیتا برای گسترش سرمایه، بستر الزم ر

تأمین مالی فرایند تولید آسان شده و زمینه برای استفاده از گذاری، همچنین با افزایش سرمایه

. ضریب برآورد شده برای نیروی کار نشان شودایجاد های نوین تولیدی ها و روشفناوری

فاده سهم باالی در تولید این بخش دارد و فرایند تولید این دهد که نیروی کار مورد استمی

 هنگام. افزایش به کارگیری نیروی انسانی از یک سو باعث انجام به آید شماربهبخش کاربر 

. از سوی دیگر استفاده از شودهای تولید باعث افزایش تولید محصول عملیات مربوط به فعالیت

پیری  بررسینتایج دهد. انسانی، تولید در بخش را افزایش مینیروی کار ماهر با افزایش سرمایه 

دو  متغیر  تأثیر( نیز نشان داد که 0939یکانی )انصاری و حسینی( و 0932و همکاران )

بر ارزش افزوده بخش کشاورزی مثبت و معنادار است و نتایج این موجودی سرمایه و نیروی کار 

-ثباتی درآمدهای نفتی نشان میضریب متغیر بید. همخوانی دار بررسی با نتایج بررسی آنان

مدت درآمدهای نفتی، ارزش افزوده بخش کوتاه هایکه با یک درصد افزایش در نوسان دهد

 تأثیرثباتی درآمدهای نفتی روی تولید بخش کشاورزی یابد. در واقع بیدرصد کاهش می 29/2

در واقع به دلیل وابستگی ایران به توجه نیست.  شایانمنفی دارد اما میزان اثرگذاری آن 
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مختلف از  های بخش یبازار نفت رو های و نوسان ثباتی یکه ب شود یباعث م ینفت یدرآمدها

( نشان داد که 0930و همکاران ) یصادق یبررس یجاثرگذار باشد. نتا یجمله بخش کشاورز

 یجنتا ینمچندارد. ه یمنف یرتأث یناخالص داخل یدتول ینفت رو یمتق یثبات یشاخص ب

 داری یمعن یردرآمد نفت تأث منفی های ( نشان داد که ضربه0930) ندو شرافتم یزدانی یبررس

بر  داری یو معن یمنف تأثیر نفت درآمد مثبت های¬بر سهم بخش کشاورزی نداشته، اما ضربه

 نشان داد که بی یز( ن0932و همکاران ) یریپ یبررس یجسهم بخش کشاورزی داشته است. نتا

با  یبررس این از آمده دست به یجدارد. نتا یمنف تأثیر کشاورزی بخش رشد نفت صادرات ثباتی

 توانمی مدت، مدل کوتاه های یبدارد. با استفاده از ضر یشده همخوان یاد های یبررس یجنتا

 یباز ضر یک( با کسر عدد 3را آزمون کرد. بنابر رابطه ) یرهامتغ ینوجود ارتباط بلندمدت ب

و مقایسه با آماره بحرانی بنرجی و همکاران وجود  آن یاربر انحراف مع یمو تقس LY(-1) ریمتغ

کند. پس از تأیید وجود رابطه درصد تأیید می 2داری رابطه بلندمدت را در سطح معنی

آزمون کرانه  در جدول  یج( ارائه شده است. نتا2بلندمدت نتایج مربوط به برآورد آن در جدول )

 2در سطح  ییناز ارزش کرانه پا یشتر( ب21/2آزمون ) ینا یکه ارزش بحران دهد¬یم( نشان 2)

 است. ARDLمدل  یرهایمتغ یانم یداروجود رابطه بلندمدت پا ینبنابرا یانگردرصد است و ب
 بلندمدت مدل برآورد از دست آمدهبه نتایج (1)جدول

 داریسطح معنی tآماره  ضرایب متغیر

C 02/0- 01/0- 03/2 

LK 23/2 00/0 24/2 

LL 99/0 49/0 29/2 

LV 21/2- 90/0- 01/2 

Upper Bound Value Lower Bound Value  (Bound test) 

31/4 03/4 F-statistic: 21/2  

 های تحقیقیافته منبع:            

 یرتأثدهد متغیرهای سرمایه و نیروی کار دارای نتیجه برآورد رابطه الگوی بلندمدت نشان می

در حالی که  هستند،مثبتی روی ارزش افزوده بخش کشاورزی هستند و از لحاظ آماری معنادار 

 هایت. به عبارت دیگر نوسانثباتی درآمدهای نفتی در بلندمدت معنادار نیسضریب متغیر بی

 ندارد. وجود همگرایی تأثیریبخش کشاورزی  ارزش افزودهدرآمدهای نفتی در بلندمدت روی 

 کند.فراهم می را خطا -تصحیح مدلهای از استفاده مبنای اقتصادی متغیرهای از ایعهمجمو بین

مورد   متغیرهای دیگر و ارزش افزوده بخش کشاورزی بین مدتکوتاه روابط منظور بررسی به
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 شده ( آورده1) جدول در آن نتایج که شد خطا استفاده -تصحیح از مدل مدل، این در ظرن

مدت هماهنگ در مدل در کوتاه موجودمتغیرهای ی ، همهدهدمی ل نشاننتایج این جدو. است

سرمایه و نیروی  موجودی تأثیر بلندمدت، همانند نیز مدتکوتاه . دراستبلندمدت آنها  تأثیربا 

ثباتی درآمدهای نفتی بی    متغیرتأثیر است و  معنادار و مثبت کار بر رشد بخش کشاورزی

 تعادل سمت به دهنده سرعت تعدیلیب تصحیح خطا که نشاندار است. ضرمنفی و معنی

دارای عالمت مورد انتظار بوده و از  ضریب برآورد شده است. این -49/2است، برابر  بلندمدت

 مدت است. های وارده در کوتاهتکانهباالی فرآیند تعدیل  یلحاظ مقداری نیز بیانگر سرعت نسب

 خطا تصحیح مدل دبرآور از دست آمدهبه نتایج (6)جدول
 داریسطح معنی tآماره  ضرایب متغیر

d C 00/0- 00/0- 01/2 

d LK 21/2 90/0 24/2 

d LL 20/2 21/0 22/2 

d LV 29/2- 00/0- 22/2 

ecm(-1) 49/2- 39/0- 22/2 

 R2 =0.36 

F = 5.09 (0.01) D.W – statistic =2.28 

 های تحقیقیافته منبع:          

 در .شد استفاده ساختاری ثبات تعیین و مدل ثبات کردنمشخص برای تشخیص، هایآزمون

. در شدبررسی  CUSUMSQو  CUSUMهای ثبات ضرایب برآوردی، آزمون تحقیق برای این

درصد آزمون  2داری در سطح معنیها مشخصهرضیه صفر مبنی بر ثبات ها فاین آزمون

ار گیرند فرضیه صفر یعنی ثبات مستقیم قردو خط رتی که آماره آزمون در بین شود. در صومی

( 0( و )0برای مدل برآوردی در نمودار ) یاد شدههای شود. نتایج آزمونپذیرفته می هاییبضر

راست قرار  محدوده خطوط درونمحاسباتی در  مشخصهنشان داده شده است. از آنجا که 

 درصد ثبات دارند. 2داری های برآوردی در سطح معنیگرفته است لذا مشخصه
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 (CUSUMتکراری ) یماندهباقی تجمعی مجموع (0)نمودار

 
 (CUSUMSQتکراری ) هایماندهباقی مربعات تجمعی مجموع  (2)نمودار

  و پیشنهادها گیرینتیجه

بخش کشاورزی ایران در دوره  ثباتی درآمدهای نفتی روی ارزش افزودهبی تأثیر پژوهشدر این 

با استفاده از الگوی  آغازبنابراین در  .شدبررسی   ARDLفاده از الگویبا است0931-0922

GARCH موجودی  تأثیرکه  دادنتایج نشان ثباتی درآمدهای نفتی استخراج شد. شاخص بی

 معنادار و مدت مثبتبلندمدت و کوتاهدر  سرمایه و نیروی کار بر ارزش افزوده بخش کشاورزی

بخش  مدت روی ارزش افزودهدرآمدهای نفتی در کوتاه ثباتیاست در حالی که متغیر بی

ی ندارد. ضریب تأثیرگذارد و در بلندمدت روی تولید بخش کشاورزی کشاورزی اثر منفی می

اظ مقداری نیز بیانگر سرعت از لحمورد انتظار بوده و  تصحیح خطا برآورد شده دارای عالمت

 CUSUMهای مدت است. در نهایت آزمونتاههای وارده در کونسبی باالی فرآیند تعدیل تکانه



 0/0931/ شماره 01اقتصاد کشاورزی/ جلد  04

ثباتی ثبات دارند. با توجه به تأثیر بیهای برآوردی مشخصهان داد که نش CUSUMSQو 

که صادرات محصوالت بخش کشاورزی  ضرورت دارددرآمدهای نفتی بر بخش کشاورزی، 

گیرند تا را به کار های مناسب گذاران اقتصادی تمهیدات و سیاستد و سیاستشوتقویت 

در مجموع از  ود کننخارجی را مهار  هایلناشی از عامثباتی درآمدهای نفتی بی تأثیربتوانند 

 ثباتی درآمدهای نفتی کاسته شود.بیتأثیر شدت 
 

 منابع

(. اثر توسعه بازارهای مالی بر رشد بخش کشاورزی با 0939انصاری، ی. و حسینی یکانی، ع. )

: 32ریه اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال بیست و دوم، نش، ARDLاستفاده از رهافیت 
024-091 . 

 های اقتصادی.( نماگرهای اقتصادی، اداره بررسی0930بانک مرکزی. )

( بررسی آثار افزایش درآمدهای نفتی بر بخش کشاورزی، 0932بختیاری، ص. و حقی، ز. )

 .023-093: 92، سال نهم، نشریه اقتصاد کشاورزی و توسعه

نشریه ایران،  کشاورزی بخش تولید بر نفت قیمت هاینوسان ( تأثیر0932ف. ) پاسبان،
 .001-001(: 00)0، اقتصادی ینامهپژوهش

 رشد بر نفت صادرات نوسانات تأثیر ( بررسی0932دیزجی، س. )فرجی و جاودان، ا. پیری، م.،

، کشاورزی( صنایع و کشاورزی )علوم توسعه و اقتصاد نشریهایران،  در بخش کشاورزی

02(9 :)039-012. 

ثباتی درآمدهای نفتی بر ( اثر بی0930پور، س. )سلمانی، ب.، بهبودی، د.، اصغرپور، ح. و ممی

، سال هفتم، پژوهشنامه اقتصاد کالنرشد اقتصادی ایران با تأکید بر حساب ذخیره ارزی، 

04 :092-029. 

ی رابطه بلندمدت بین نرخ ارز و ( بررس0931شکیبایی، ع.، افالطونی، ع. و نیکبخت، ل. )

 .11-32: 02، مجله دانش و توسعههای نفت در کشورهای عضو اوپک، قیمت

-( اثر بی0930صادقی، س.ک.، متفکرآزاد، م.ع.، پورعبادالهیان کویج، م. و شهباززاده خیاوی، ا. )

ی ثباتی قیمت نفت بر رشد تولید ناخالص داخلی در ایران: تجزیه و تحلیل مدل چرخش

-29: 2، سال دوم، پژوهشی مطالعات اقتصادی کاربردی در ایران-فصلنامه علمیمارکوف، 

03. 
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( بررسی رابطه غیر خطی میان درآمدهای نفتی و رشد 0933نیری، م. )مهرآرا، م. و مکی

، سال ششم، فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژیای، اقتصادی با استفاده از روش حدآستانه

00 :20-03. 

 نقدی سود شاخص بر ارز واقعی نرخ ثباتیبی تأثیر ( بررسی0933، ف. )نیکبخت و ، م.زناهیدی

 .49-23: 00 ، سال سوم،بهادار اوراق بورس فصلنامهتهران،  بهادار اوراق بورس و قیمت

 ،رسا فرهنگی خدمات موسسهاقتصادسنجی،  در جمعیهم و واحد ( ریشه0913نوفرستی، م. )

 تهران. 

 شوال سعید و صادقی مهدی زمانی، مترجمان: هایسری ( اقتصادسنجی0224و. )والتر اندرس، 

 صادق )ع(. امام دانشگاه (،0931) پور

کشاورزی:  بخش بر نفت درآمد هایضربه تاثیر ( بررسی0932شرافتمند، ش. ) و یزدانی، س.

 .20-13(: 4)2، کشاورزی نشریه اقتصادبیماری هلندی،  آزمون
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