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مقدمه
هاي اقتصادي مورد توجـه برخـی مطالعـات قـرار           تناقض رونق منابع و تضاد در رشد بخش       

مـا  ، اولین مقاله را در مورد تناقض رونق منـابع نـشوته انـد، ا              )1975(مید و روزل    . گرفته است 
) 1982(شـود بـه کـار کـوردن و نیـري            ي اصلی بیماري هلندي نامیده مـی      چه امروزه هسته  آن
، اقتصاد به سـه بخـش اصـلی تقـسیم شـده اسـت،              )1982(در مدل کوردن و نیري      . گرددمیبر

هـاي  هـا بخـش   مانده، که هـر دوي ایـن بخـش        رفته، بخش صادراتی عقب   بخش صادراتی پیش  
ایشان نهایتا در   . کندي کاال که فقط خدمات صادر می      یرقابل مبادله تجارت کاال است، و بخش غ     

ي رفته، سرانجام به وسـیله    مدلشان نشان دادند که بخش سنتی قابل مبادله، بخش صادراتی پیش          
تـضعیف  (شـود   مـی 1ي ازدحـام  دو بخش دیگر به دلیل افزایش نرخ واقعـی ارز دچـار پدیـده             

.کندماري هلندي میکه این مورد حکایت از بی) گرددمی
ي سـنتی اسـت، در حـالی کـه در     یافته، بخش صنعتی بخش قابل مبادلهدر کشورهاي توسعه  

کشورهاي در حال توسعه بخش سنتی قابل مبادله، بخش کشاورزي اسـت کـه غالبـا بـه دلیـل                    
تاکید دارد زمانی کـه    ) 2003(استیجنز  ). شودتضعیف می (شود  رونق منابع دچار اثر  ازدحام می      

را بـراي کـشورهاي     2)ي ضدصـنعتی  پدیـده (زدایی  ي صنعت افتد، واژه بیماري هلندي اتفاق می   
را بـراي کـشورهاي در حـال توسـعه          ) ضـد کـشاورزي   (زدایـی ي کشاورزي یافته و واژه  توسعه

انتقال نیروي کار از بخش قابـل       ) 2005(به طور مشابه، اولوسی و اولگانجر       . توان به کار برد   می
یافتـه را باعـث زوال   ي در حال پیشرفت در کشورهاي توسعهمبادلهتی به بخش قابل ي سن مبادله

آن بخش، و نیز در کشورهاي در حال توسعه، انتقال نیروي کـار از بخـش سـنتی قابـل مبادلـه                      
ي در حـال صـنعتی را باعـث زوال بخـش            به بخش کوچک غیر قابل مبادله     ) بخش کشاورزي (

. پیشین دانستند

1
Crowding out

2
De industrialization
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ثبـاتی  دالیـل دیگـري از قبیـل بـی    ) بیمـاري هلنـدي  (صـنعتی منـابع طبیعـی     به جز اثر ضد   
حقیقت این اسـت کـه      . شودهاي جهانی نیز موجب تاثیر منفی منابع طبیعی در اقتصاد می          قیمت

تـر  این مطلـب بـه معنـاي نااطمینـانی بـیش          . هاي بازار ناپایدارتر اند   قیمت منابع از دیگر قیمت    
تواند انباشـت عامـل تولیـد را از راه افـزایش     براي تولید کنندگان میتر  است، و نااطمینانی بیش   

یک عامل تاثیر منفی منابع طبیعی بر رشد اقتصادي،         . خطر یا کاهش ارزش انتظاري کاهش دهد      
هـایی  دهد که دولتتجربه نشان می . هاي حاصل از این منابع است     هزینه نمودن ناکارآیی درآمد   

ي این درآمـدها را صـرف مـصارف         برند عمده بع طبیعی سود می   که از درآمدهاي حاصل از منا     
توان به ایـن    از عمده دالیل بروز بیماري هلندي می      ). 1386سامتی و همکاران  (کنند  مورد می بی

از . شـود تر مـی نکته اشاره کرد که هرچه در آمد منابع طبیعی افزایش یابد، تقاضا در کشور بیش       
هاي بخش قابل تجارت این امکان را دارد که از خـارج تـامین   جا که افزایش تقاضا براي کاال   آن

شود، ولی در مورد کاالهاي غیر قابل تجارت این امکان نیـست، بـازدهی در بخـش غیـر قابـل              
تر است و سـرمایه و نیـروي کـار بـه سـمت بخـش                تجارت نسبت به بخش قابل تجارت بیش      

هـاي بـا   تري به بخش و نیروي کار کم    در نتیجه سرمایه  . شودکاالي غیر قابل تجارت کشیده می     
یابد و بخـش کـاالي غیـر قابـل تجـارت توسـعه              ي باالي اقتصادي اختصاص می    ارزش افزوده 

.یابدمی
هاي در حال توسـعه پرداختنـد       برخی مطالعات که به آزمون تئوري بیماري هلندي در کشور         

در کویـت،  ) 1991(لـونی    در عربستان سـعودي،   ) 1989(در ونزوئال، لونی    ) 1985(مانند رومر   
ي بیماري هلندي   در قزاقستان نظریه  ) 2001(در ایران و کورالبایوا و همکاران       ) 1986(جزایري  
تئـوري   VARهاي فصلی و مـدل      با استفاده از داده   ) 2005(اولوسی و اولگانجر    . کنندرا رد می  

کـه بیمـاري هلنـدي در    دهـد ها نشان مینتایج آن . بیماري هلندي را براي نیجریه آزمون کردند      
نهـاد  هـا در نهایـت پـیش      آن. افتـد نیجریه درست است، اگر چه به صورت تاخیري اتفـاق مـی           

ابـراهیم زاده  . کنند که دولت باید تاکید و اهمیت زیادي را براي بخش کشاورزي قائل باشـد         می
علل بروز بیماري هلنـدي را تـضعیف رقابـت بخـش قابـل           ) 2002(و چن و روگوف     ) 2003(
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ي خـود در  در مطالعـه ) 1981(مـن  ال. داننـد ي سنتی به دلیل افزایش نرخ ارز واقعی مـی         مبادله
کشی بیش از حد از منابع گـاز در نیوزیلنـد، باعـث             یافته مشاهده کرد که بهره    کشورهاي توسعه 

جیمنـز و سـانچز     . انزوال صنعت نساجی و تضعیف صنعت ماشین سازي و قـایق سـازي شـد              
سان در قیمـت نفـت      زمان با نروژ، افزایش یک    اند که هم  گیري کرده یی نتیجه هدر مطالع ) 2003(

نـشان  ) 1999(بـران و یوکـل   . این کـشور دارد GDPداري بر رشد  انگلستان تاثیر منفی و معنی    
. شودمیGDPي موقتی در قیمت نفت باعث کاهش دادند که یک تکانه

هاي عـضو اوپـک تـاثیر     هاي پانل براي کشور   هبا استفاده از داد   ) 1388(ابریشمی و همکاران    
نتایج مطالعه نـشان داده اسـت       . درآمدهاي نفتی را بر رشد اقتصادي این کشورها بررسی کردند         

. هـا شـدیدتر اسـت   هاي منفـی، نامتقـارن و بـراي ایـن تکانـه           که رشد اقتصادي نسبت به تکانه     
ش مسکن بررسـی کردنـد و بـه ایـن           هاي نفتی را بر بخ    تاثیر ضربه ) 1387(نژاد و یاري    عباسی

دار و موافـق تئـوري   هاي مثبت و منفی نفتی بر رشد قیمت مسکن معنینتیجه رسیدند که ضربه   
ي بیمـاري هلنـدي بـراي اقتـصاد         به آزمون فرضیه  ) 1386(سامتی و همکاران    . و نامتقارن است  

ت انرژي به عنـوان     ي تحقیق نشان داده است که درآمد صادرا       نتیجه. کشورهاي اوپک پرداختند  
کـشورهاي  GDPشاخص وابستگی کل اقتصاد به درآمدهاي حاصل از انرژي، تـاثیر منفـی بـر                

بیمـاري هلنـدي را بـا اسـتفاده از یـک       ) 1385(خوش اخالق و موسوي محسنی      . منتخب دارد 
نتایج نـشان داد کـه در اقتـصاد ایـران در     . الگوي کاربردي تعادل عمومی در ایران تحلیل کردند    

بختیـاري و حقـی   . پیونـدد ي درآمدي نفت، بیماري هلنـدي بـه وقـوع مـی           رت بروز ضربه  صو
ي ي خـود نـشان دادنـد کـه بیمـاري هلنـدي در ایـران بـه صـورت پدیـده                     در مطالعه ) 1380(

ضدکشاورزي ظاهر شده است، ولی به دلیل ارتباطات ضعیف میان بخش نفت و کشاورزي اثـر     
بـه آزمـون   ) 1380(پاسـبان  . غیـر مـستقیم بـوده اسـت    افزایش درآمد نفت بر بخش کشاورزي    

ي بیماري هلندي در ایران و بررسی تاثیر قیمـت نفـت بـر تولیـد بخـش کـشاورزي بـا                      فرضیه
نتایج این مطالعه نشان داد که ایـن فرضـیه در ایـران          . هاي رگرسیونی پرداخت  استفاده از تحلیل  

نیـز نتـایج وي نـشان       . ان منفـی اسـت    شود، و تاثیر قیمت نفت بر بخش کشاورزي ایر        ثابت می 
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ي بخش کشاورزي در طـول زمـان کـاهش          ي قیمت نفت بر ارزش افزوده     دهد که اثر ضربه   می
.رودیابد و از میان میمی

دهد که بیماري هلنـدي بـراي کـشورهاي         طور عمده نشان می   بررسی مطالعات انجام شده به    
زي را موجب شده و بخش صـنعت        ي نفت تضعیف بخش کشاور    ي صادرکننده در حال توسعه  
-1356ي نفتـی  در ایـران بـه دنبـال ضـربه        . تر دیده است  هاي دولت آسیب کم   به دلیل حمایت  

هـاي اصـلی    تغییراتی در ساختار بخش    1363-1376هايو تغییرات شدید درآمد در سال      1353
.خوش تغییرات اساسی شددر این میان بخش کشاورزي دست. اقتصاد پدید آمد

. این هدف این مطالعه بررسی و آزمون بیماري هلندي در بخش کشاورزي ایران اسـت              بنابر
هـاي  افزایش یا کـاهش درآمـد     (هاي درآمدهاي نفتی    به عبارتی این مطالعه به برسی تاثیر ضربه       

هـاي مثبـت    فرض بر این است که اگر ضربه      . پردازدبر رشد یا رکود بخش کشاورزي می      ) نفتی
عبارت بهتر افزایش درآمدهاي نفتی باعث رکود بخش کشاورزي گردد، و            هاي نفتی یا به   درآمد

سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی کاهش یابد، گویا بیماري هلندي در این بخش اتفـاق                 
. افتاده است

روش تحقیق
هاي درآمد نفتـی و واردات و     براي بررسی بیماري هلندي در ایران و نیز شناخت تاثیر ضربه          

زمـان زیـر    سیستم معادالت هـم   ) 1380(و بختیاري و حقی     ) 1994(، همانند  فردمنش     نرخ ارز 
. رودکار میبه
)1(0 1 1 2 3 1 4
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ي بخـش کـشاورزي از تولیـد        ، سهم ارزش افزوده   AGي واردات     دهنده، نشان Mکه در آن    
و  NEGshockoil. نفتـی اسـت    ، درآمـدهاي  OIL، نرخ ارز واقعـی و       ERناخالص بدون نفت،    

POSshockoilهاي منفی و مثبت درآمدهاي نفتی استبه ترتیب ضربه .
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کـار  شـده بـه  ي فراشناسایی، که در آن تعداد متغیرهاي توضیحی ازپیش تعیـین در یک معادله 
کـارگیري روش متغیـر   زاي تشریحی است، بـراي بـه    گرفته نشده بیش از تعداد متغیرهاي درون      

کارگرفته نـشده را بـه عنـوان متغیـر     شده بهتوان هر ترکیبی از متغیرهاي ازپیش تعیین    یابزاري م 
شـده اسـتفاده نـشود، امکـان دارد        هرچند اگر از تمام متغیرهاي ازپیش تعیین      . ابزاري به کار برد   

یـی از   تـرین مربعـات دو مرحلـه      روش کـم  ). 2000صـدیقی، (برآوردهاي ناکارآ حاصـل شـود       
شده به عنوان متغیر ابزاري براي رسـیدن بـه          تعییناز تمام متغیرهاي ازپیش    هایی است که  روش

متغیـر از  kي زیـر، کـه داراي    فرض کنید که معادلـه    . کندبرآوردهاي کارآ و سازگار استفاده می     
Gیی فراشناسایی در یک الگوي سـاختاري بـا          زا است، معادله  متغیر درون  gپیش تعیین شده و     

:شده استمتغیر ازپیش تعیینkزا و متغیر درون
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عبـارت  یـی  ترین مربعـات دو مرحلـه  ي روش کمباشد، دو مرحله   1ي  کنندهبرآورد d1اگر  
:ازاست

:الصه شده نامقید زیرترین مربعات معمولی را براي معادالت فرم خ، روش کم)1(ي مرحله
)4(givXy ii ,,3,2,11  

1(براي رسیدن به بـرآورد ضـرایب فـرم خالصـه شـده      
1 ')'( yXXXpi
  کـه در آنpi

در yiيبینی شـده ي مقادیر پیشها براي محاسبهرود و سپس از آناست، به کار میiبرآورد 
1نمونه یعنی 

1 ')'(ˆ yXXXXXpy ii
شوداستفاده می.
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در نمونه براي تشکیل مـاتریس        yiي  بینی شده ، از مقادیر پیش   )2(ي  مرحله 11̂
ˆ XYZ i  ،

که در آن     gYYYY ˆˆˆˆ
321        ترین مربعات معمولی را در  است، استفاده شده است و روش کم

:يمعادله
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ترین مربعـات  رسی به برآوردهاي کم   ي جزء خطا است، براي دست     دهندهنشان ه در آن    ک
.شودي زیر محاسبه مییی به کار برده و رابطهدومرحله
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دیگـر  هاي اساسی مدل باال این است که جمالت خطاي ساختاري با یـک           البته یکی از فرض   
.بستگی نداشته باشدهم

) HP(فیلتر هودریک پرسکات
توسط هودریـک و پرسـکات   1989یی است که در سال این روش که یک روش تک معادله   

. هـاي فیلترینـگ از جملـه باکـسترینگ دارد         تري به نسبت دیگر روش    معرفی شد، شهرت بیش   
هاي مـشاهده شـده را بـه اجـزاي دایمـی            توان تکانه منطق استفاده از این روش آن است که می        
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ي براي فیلتر یک متغیره تنها تفاوت مشخص میان تکانه        . تفکیک کرد ) اتقاض(و موقتی   ) عرضه(
ي اثرهاي دایمی بر متغیر     ي عرضه تکانه. عرضه و تقاضا، دایمی و موقتی بودن اثرهاي آن است         

فیلتـر هودریـک   . ي تقاضا صرفا اثرهاي موقتی داردواقعی مورد استفاده دارد، در حالی که تکانه 
trاز روند  Ytدن مجموع مجذور انحراف متغیر      ترین کر پرسکات با کم  

tY     آیـد آن به دست مـی .
.کندترین میي زیر را کمدر واقع مقادیر روند یاد شده مقادیري است که رابطه

)10(


 
 

       
21

2
1 1

1 2
( ) ( ) ( )

T T
tr tr tr tr tr

t t t t t t
t t

Y Y Y Y Y Y
عامل موزون کننده است که هموار بـودن رونـد   ها و پارامتر تعداد مشاهده  Tدر حالی که    

100. کندرا تعیین می    1600االنه و  هاي س در داده هاي فصلی بـه کـار گرفتـه    براي داده
برد، امـا در پایـان      این فیلتر دو طرفه قرینه است و مشکل تغییر فاز دوره را از میان می              . شودمی

تـر انتخـاب   بیشهر اندازه مقدار . دوره با مشکل مواجه است، زیرا آمار آینده موجود نیست        
.رود، سري زمانی به سمت خطی پیش میتر است که در حدشود دلیل بر هموارسازي بیش

درآمـد نفـت از روش      ) هـاي مثبـت و منفـی      ضـربه (هاي مثبت و منفی     براي استخراج تکانه  
ي زمانی روند نـرخ ارز  ابتدا اندازه . فیلترینگ هودریک پرسکات به شرح زیر استفاده شده است        

ي س تفـاوت انـدازه    سـپ . شـود نامیده مـی   hpoilبر اساس فیلتر هودریک پرسکات استخراج و        
:شودبه عنوان ضربه تلقی می) oil(روند متغیر محاسبه شده از مقدار واقعی آن 

)11(t ts h o c k o i l h p o i l 

:آیدهاي مثبت و منفی به شرح زیر به دست میبدین ترتیب ضربه
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. هاي مثبت و منفی درآمد نفت استي ضربهترتیب اندازهبهNeg وPosکه در آن 
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تفادهي مورد اسهاداده
هـاي قیمـت نفـت بـر تولیـد بخـش کـشاورزي  از                در این تحقیق براي بررسی تاثیر ضـربه       
، کل واردات کاالها و خدمات     (y)ي بخش کشاورزي    متغیرهاي درآمد نفت، سهم ارزش افزوده     

)M(     نرخ ارز واقعی ،)ER(        و تولید ناخالص داخلی بدون نفت ،)GDP (     اسـتفاده شـده اسـت .
اطالعـات و  . اسـت 1376هـاي ثابـت     و به قیمت   1345-1386هاي  به سال آمار و ارقام مربوط     

بـراي  . ي گمرگ به دست آمده است     نامههاي آماري کشور و سال    نامههاي مورد نیاز از سال    داده
Eviewsي نرم افزاري ها و برآورد مدل، بستهتجزیه و تحلیل داده . کار گرفته شده است، به6

نتایج و بحث
بـستگی متغیـر    ي جمـع  هاي زمـانی، تعیـین درجـه      در مطالعات مربوط به سري     به طور کلی  

-و فیلیپس  KPSS1براي بررسی ایستایی متغیرهاي مورد استفاده از آزمون         . اهمیت خاصی دارد  
دهـد کـه   آمده است، نـشان مـی  ) 1(ي نتایج حاصل در جدول شماره. استفاده شده است 2پرون

. این مطالعه در سطح ایستا استتمامی متغیرهاي مورد استفاده در

1
Kwiatkowski Philips Schmidt shin

2
 Phillips-Perron
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1345-86ي در دورهنتایج حاصل از بررسی ایستایی متغیرها). 1(جدول 
Phillips-PerronKPSS

نام متغیر
پهناي 

باند
ي صفرفرضیه

ي آماره
آزمون

پهناي 
باند

ي فرضیه
صفر

ي آماره
آزمون

log(M)3
ي وجود ریشه

واحد
32/0ایستا است8/3-3

log(Y)4
ي وجود ریشه

واحد
*062/0ایستا است3*-1/8

log(GDP)2
ي وجود ریشه

واحد
16/0ایستا است5/4-2

log(ER)4
ي وجود ریشه

واحد
*03/0ایستا است1*-3/4

log(OIL)1
ي وجود ریشه

واحد
15/0ایستا است58/2-5

سطح 
1%

%10سطح *% 5سطح %1سطح %10سطح *% 5سطح 

مقادیر 
بحرانی

17/4-5/3-18/3-21/014/0119/0

هاي تحقیقیافته: ماخذ

زمانی در مدل، ابتدا معـادالت  ي همپس از بررسی ایستایی متغیرها، براي آزمون وجود پدیده 
اعـداد داخـل پرانتـز      (تـرین مربعـات معمـولی بـرازش شـده اسـت             زیر با استفاده از روش کم     

):حراف معیار استي اندهندهنشان

)13(
1 1

2

log 2/46 0/1log( ) 0/04log( ) 0/ 76log( ) 0/04log( )
(1/27) (0/23) (0/04) (0/12) (0/04)

0/ 86 . 1/ 33 53

M y ER M OIL

R DW F
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)14(
3898/1.8/0

)4/2()3()1015/4()1012/4()3/0(

)log(22/0)log(22/039/11098/49/4)log(
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بـا اسـتفاده از      13،  14، معـادالت    OLSبا اسـتفاده از روش       13،  14پس از برآورد معادالت     
سـپس بـراي بررسـی      . برآورد شده اسـت   ) (2SLSیی  ترین مربعات دو مرحله   روش سیستم کم  

بـستگی جمـالت    مـاتریس هـم   . گـردد ریب الگرانژ محاسبه می   ي ض زمانی، آماره بستگی هم هم
:عبارت است از2sls ،r2slsبستگی پسماند ، و ماتریس همOLS ،rOLSپسماند 

)15(2
1 0/ 45 1 0/ 5

0/ 45 1 0/ 5 1OLS SLSr r
   
    
      

: ي ضریب الگرانژ عبارت است ازآماره
)16(2 2

21 2 12( ) 3 / 87 , ( ) 4 / 75OLS SLSn r n r    

ي آزادي برابـر اسـت بـا    است، درجه2زمان برابر یا تعداد معادالت همGکه با توجه به این

1
2

)1(


GG   05.0، براي   05.0,1(841/3دو جـدول،      -مقدار توزیع کاي(
2   اسـت .

دوي جـدول اسـت،    -تـر از مقـدار کـاي      ي الگرانژ بزرگ  که مقادیر آماره  بنابراین با توجه به این    
ي وجـود  هندهدها غیرصفر است، که نشانبه عبارت دیگر، کواریانس. شودي صفر رد می   فرضیه

2SLSزمان، نیاز به اسـتفاده از روش        بستگی هم در صورت وجود هم   . زمان است بستگی هم هم

توان به برآوردهاي ناکـارآ     طور جداگانه می  در هر معادله به    OLSاست، زیرا با استفاده از روش       
زمـان  مبنابراین باید معادالت با اسـتفاده از سیـستم معـادالت هـ         ). 2000صدیقی،  (دست یافت   
.برازش گردد
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هاي درآمد نفتی به روش فیلتر هودریک پرسکاتي ضربهمحاسبه
نفتـی   يهـا درآمـد  1370دهد که تـا سـال       نفتی نشان می   يهادرآمد يهابررسی روند ضربه  

مثبت در درآمدهاي نفتـی وجـود        يهاضربه 1370تغییرات زیادي قرار نکرده است، اما از سال         
کاهش درآمدهاي نفتی وجود داشته اسـت، و         1376تقریبا از اواخر سال     داشته است، تا این که      

. ي منفی دوباره این درآمدها با رشد نسبتا زیادي افزایش یافته اسـت            پس از چندین دوره ضربه    
قبل کاهش یافتـه اسـت، کـه    يهانیز درآمدهاي نفتی نسبت به سال 1386و   1385يهادر سال 

. ي منفی استنشان از ضربه

1345-86ي درآمد نفتی ایران در دورهيهاضربه). 1(نمودار 

    زمان متغیرهاي الگوي بیماري هلنـدي در قالـب روش          نتایج مدل سیستم معادالت هم
2sls
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2SLSنتایج تخمین مدل به روش ). 2(جدول

ي متفیر وابسته
لگاریتم مقدار 

استواردات 

عرض 
از مبدا

زش سهم ار
ي افزوده

بخش کشاوري 
با یک وقفه

لگاریتم نرخ ارز
لگاریتم میزان
واردات با 
یک وقفه

لگاریتم 
نفتیيهادرآمد

76/004/0-04/0-46/21/0مقدار متغیر
27/125/004/012/004/0انحراف معیار

2R = 8/0D.W= 33/1

ي متغیر وابسته
لگاریتم سهم ارزش 

ي افزوده
استکشاورزيبخش

عرض 
از مبدا

مثبت يهاضربه
درآمد نفتی

منفی يهاضربه
درآمد نفتی

لگاریتم میزان 
واردات

لگاریتم تولید 
ناخالص داخلی

-74/426/0مقدار متغیر  10-56/4-1/0-22/0-
3/012/4انحراف معیار  10-615/4  10-615/018/0

2R = 8/0D.W= 8/1
هاي تحقیقیافته: ماخذ

زمان براي مدل بیماري هلنـدي      گردد ضرایب معادالت سیستم هم    که مالحظه می   همان گونه 
ي بخش  ي اول ضریب سهم ارزش افزوده     در معادله . ، داراي عالمت مورد انتظار است     2جدول  

یابـد، زیـرا بـا    به عبارتی با تضعیف بخش کشاورزي واردات افزایش می        . کشاورزي منفی است  
مـواد خـوراکی و محـصوالت بخـش          يگویی بـه تقاضـا    تضعیف بخش کشاورزي براي پاسخ    

از طرف دیگر به دلیل ارتباط پـسین و پیـشینی کـه             . کشاورزي، مقدار واردات باید افزایش یابد     
ها به خصوص بخش صنعت دارد، زمانی که بخـش کـشاورزي            بخش کشاورزي با دیگر بخش    

صـنعت نـساجی، بایـد از        ي مورد نیاز برخی صـنایع هماننـد       تضعیف گردد کاالها و مواد اولیه     
ارتبـاط نـرخ   . دهـد ي خود واردات را افزایش می خارج از کشور وارد گردد، که این امر به نوبه         
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ارز با واردات معکوس است، زیرا با افزایش نـرخ ارز و ارزش پـول خـارجی نـسبت بـه پـول         
ـ هاي خارجی، کاهش می   داخل، توانایی واردات کشور به دلیل افزایش نسبی قیمت         متغیـر  . دیاب

یـی کـه افـزایش      بـه گونـه   . داري بـر واردات داشـته اسـت       درآمدهاي نفتی تاثیر مثبت و معنـی      
ي دوم  در معادلـه  . نفتی توان کشور را در خرید کاالهاي خارجی افزایش داده اسـت            يهادرآمد
ایـن  . داري بر سـهم بخـش کـشاورزي دارد        هاي مثبت درآمدهاي نفتی تاثیر منفی و معنی       ضربه
ي این بـدان معنـا اسـت کـه بـر اسـاس پدیـده              . ي وجود بیماري هلندي است    دهندهنشان تاثیر

هـا در بخـش سـنتی و      نفتی سبب تضعیف فعالیـت     يهابیماري هلندي، افزایش قیمت و درآمد     
سرمایه از بخش کشاورزي بـه       یجایتوان به جابه  ي دالیل آن می   از جمله . کشاورزي شده است  

بنابراین افزایش  . زایش نسبی قیمت محصوالت کشاورزي اشاره نمود      رونق یافته و اف    يهابخش
در مـدل بیمـاري   . ي ضدکشاورزي در ایـران را بـه همـراه داشـته اسـت         نفتی پدیده  يهادرآمد

شود که یکی از دالیل تضعیف بخش کشاورزي، کاهش قیمت تولیدات این            هلندي نیز گفته می   
داري بـر  هاي منفی درآمدهاي نفتی تاثیر معنیهضرب. بخش و پایین آمدن سودآوري در آن است   

سهم بخش کشاورزي نداشته است، اما متغیر تولید ناخالص داخلی بدون نفت تـاثیر منفـی بـر                  
گـردد، بـه   این تاثیر منفی براي نشان دادن اثر مخارج معرفـی مـی         . بخش کشاورزي داشته است   

ش سهم دو بخش صنعت و خـدمات        که رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت با افزای         ییگونه
ي مورد بررسی با رشد تولید ناخـالص داخلـی همـواره از سـهم               همراه بوده است، که در دوره     

.ي بخش کشاورزي در آن کاسته شده استارزش افزوده
است، که  ) 1385(ي خوش اخالق و موسوي محسنی       نتایج این مطالعه همانند نتایج مطالعه     

اقتصاد ایران پرداختند، و به این نتیجه رسـیدند کـه بـا وقـوع یـک         به آزمون بیماري هلندي در    
قابـل مبادلـه بـه      يهـا افزایش در درآمدهاي حاصل از فروش نفت، بخش        يدرصد 50ي  ضربه

نیز این نتـایج بـا مطالعـات بختیـاري و       . ویژه بخش کشاورزي و صنعت تضعیف گردیده است       
ي ضد کـشاورزي ظـاهر   ران به صورت پدیدهکه نشان دادند بیماري هلندي در ای ) 1380(حقی  

شده، ولی به دلیل ارتباطات ضعیف میان بخش نفت و کشاورزي اثر افـزایش درآمـد نفـت بـر                  
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)1380(ي پاسـبان    ي مطالعـه  بخش کشاورزي به صورت غیر مستقیم بوده است، و نیز با نتیجه           
. خوانی داردکه  نشان داد تاثیر قیمت نفت بر بخش کشاورزي ایران منفی است، هم

نهادهاگیري و پیشنتیجه
ي رونـق یـک بخـش       شـود کـه در نتیجـه      بینـی مـی   ي بیماري هلندي پـیش    بر اساس پدیده  

ي ایـن  از جملـه . هاي اقتـصادي مـنعکس شـود   آمدهاي آن در تمامی بخشاقتصادي، آثار و پی   
عوامـل تولیـد بـه      توان به تقویت نرخ ارز، تضعیف بخش سنتی، انتقال نیـروي کـار و               اثرها می 

ي بیماري هلندي   بنابراین، در این مقاله در پی آزمون پدیده       . سوي بخش رونق یافته اشاره نمود     
هاي درآمد نفتی بـر بخـش کـشاورزي ایـران بـا اسـتفاده از روش                 در اقتصاد ایران، تاثیر ضربه    

افـزایش  دهـد کـه همـراه بـا     نتایج نـشان مـی    . یی بررسی شده است   ترین مربعات دو مرحله   کم
هـاي مثبـت   ي بیماري هلندي در اقتصاد ایران تحقق یافته است، و ضربه      درآمدهاي نفتی، پدیده  

ایـن در حـالی اسـت کـه         . داري بر بخش کـشاورزي دارنـد      هاي نفتی تاثیر منفی و معنی     درآمد
ي بخش کشاورزي تاثیري نداشته     هاي منفی در درآمد نفت بر سهم ارزش افزوده        پیدایش ضربه 

هاي مثبت در درآمد نفت که به شکل افزایش درآمـد نفـت بـروز    گام با پیدایش ضربه   هم. است
شـود تـا ایـن    تالش مـی . کنندهاي اقتصادي شروع به جذب درآمدهاي نفتی می      یابد،  بخش  می

گـذاري شـود، تـا درآمـدهاي ایـن          تـرین بـازدهی سـرمایه     هـایی بـا بـیش     درآمدها در فعالیـت   
ت درآمدهاي ارزي و رکود اقتصادي محرکی بـراي رشـد اقتـصادي             گذاري در دوران اف   سرمایه

هاي دولتی صـورت  گذاريهاي نفتی که عمدتا در قالب اعتبارات و سرمایه با انتقال درآمد  . باشد
هـا کـه    نیز به سوي ایـن فعالیـت      کار و سرمایه  هاي قابل تحرك مانند نیروي    گیرد، دیگر نهاده  می

این به معناي کاهش درآمدهاي بخـش کـشاورزي         . شودوانه می تري دارند ر  عمدتا بازدهی بیش  
هـاي  از سـویی دیگـر رشـد بخـش        . گذاري است ها به ویژه سرمایه   ي کاهش در نهاده   به واسطه 

افـزایش در   . دیگر سبب کاهش سهم کشاورزي در تولید ناخالص داخلـی کـشور خواهـد شـد               
ارزان براي برآورده ساختن مازاد    درآمدهاي نفتی به سبب افزایش در درآمدهاي کشور، واردات        
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هـاي منفـی    وقتـی ضـربه   . تر محصوالت کشاورزي خواهد کـرد     گزین تولید بیش  تفاضا را جاي  
ها براي جبران کاهش درآمدهاي خود، به صـادرات غیرنفتـی و            کند، دولت درآمد نفت بروز می   

صنعتی به بهـاي     ارزش بسیاري از صادرات غیرنفتی    . کنندبه ویژه صادرات کشاورزي توجه می     
.نفت وابسته است، در حالی که این وابستگی براي تولیدات کشاورزي مطرح نیست

هـاي اخیـر و در صـورت نبـود     هاي نفتـی در سـال  با توجه به افزایش شدید قیمت و درآمد     
ي مـالی،  چونین نبود یک سـازوکار آگاهانـه     کرد این درآمدها و هم    ریزي درست در هزینه   برنامه

بنابراین توجه به چگونگی سـازوکار      . اهد تغییرات نامطلوب در بخش کشاورزي بود      توان ش می
شـود  نهاد مـی  بنابر این پیش  . تواند تا حدود زیادي از تشدید این بیماري بکاهد        این درآمدها می  

هاي هاي مختلف آثار ضربه   ها و زیربخش  تا در مطالعات آینده ضمن جداسازي اقتصاد به بخش        
چونین بخـش کـشاورزي بـه عنـوان تـامین           هم. ها ارزیابی شود  سهم این بخش  نفتی بر رشد و     

گـذاري بـا   ي خام برخی صنایع به ویژه صـنایع تبـدیلی از سـرمایه   ي امنیت غذایی و ماده    کننده
کـاهش وابـستگی بـه درآمـدهاي نفتـی، از اثرهـاي منفـی               . ثباتی در طول زمان برخوردار شود     

ایـن کـاهش وابـستگی بـه        . ر اقتصاد کشور خواهـد کاسـت      هاي قیمت نفت ب   ها و ضربه  نوسان
گـذاري  هاي اقتصادي و استفاده از درآمدهاي نفتی در قالب سـرمایه         معناي توجه به دیگر بخش    

.ها از جمله بخش کشاورزي استهاي باالسري این بخشدر پروژه
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