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ABSTRACT
Oil and oil’s revenue are the most important items of economy that makes big part of
government budget. over the years oil price has been fluctuating because of factors such as political
of other country, social issues and this fluctuation has impacts on development and economic
growth. Considering the importance of oil in economy and its impact on various economic sectors,
including agriculture which is a portent part of economy that has its effects on GDP, food security,
employment and etc. This study investigated the impact of oil fluctuation price and the
Intensification of Sanctions on value added of Iran's agriculture sector between 1984 and 2018. To
estimate the oil price fluctuations using GARCH model, and investigating short- run and long- run
relationship between value added of agriculture and opec oil price fluctuations and the
intensification of sanctions use ARDL model. The results show that in the long term, the
intensification of sanctions has a positive effect on the value added of the agricultural sector and
the fluctuation of OPEC oil prices has a negative effect on the value added of the agricultural
sector. Therefore, paying attention to the infrastructure of the agricultural sector as a relatively
stable sector of the country's economy and covering the price risk of exporting agricultural products
and importing production inputs by adopting appropriate strategies in related markets and creating
and developing knowledge-based companies in this field, can guarantee positive economic growth
for the whole economy.
Keywords: Oil price fluctuations, value added of agriculture, sanctions, NARDL model
Extensive Abstract
Objectives
Agriculture is very important in food production, non-oil exports and job creation for the general
population. Also, due to the importance of food security and food supply in the future of the planet,
paying attention to this sector and the products of this sector is important and vital for all countries.
According to the World Bank, the world's population will increase by about 50 percent by 2050,
which, according to UN reports, will lead to food and Drought in many countries due to the
destruction and depletion of natural resources in recent years. Agriculture sector provide food for the
people and the possibility of cultivating and producing agricultural products in the future depends on
the performance and planning of countries on this sector. On the other hand, considering that
according to 20-Year Perspective Document for Iran, One of Iran's goals is to achieve the first rank in
terms of growth and development of the agricultural sector among the countries of Southwest Asia.
Due to the direct and indirect effects of oil price fluctuations on the agricultural sector, the
mechanism of the impact of oil price fluctuations on value added of agriculture sector has an
important role in policy making and determining strategies. Because unprincipled agriculture and the
lack of proper and practical planning, will increase the economic risk for countries. Therefore, the
impact of oil price fluctuations, in addition to affecting agriculture sector, as one of the important
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sectors of the country's economy, also affects the country's economic growth and the country's future
in general. The escalation of sanctions as a foreign factor that is beyond the complete control of the
government and is the result of the decision of other countries, affects the Iranian economy and its
various sectors. How and how much sanctions are imposed on different sectors of the economy
depends on the import needs of the sectors. Therefore, in this study, the effect of oil price fluctuations
and the intensification of sanctions on the value added of the agricultural sector has been investigated
to identify the effect of adopting appropriate and strategic policies.
Methods
In this study, to investigate the long-term and short-term effects of oil price fluctuations and the
intensification of sanctions on the value added of the agricultural sector, ARDL Method has been
used. In order to study the data related to the period 1363-1397 has been used. The OPEC oil price
variable is extracted from the OPEC website and other variables such as value added, investment in
the agricultural sector, real exchange rate, specific producer price, economic openness and
employment in the agricultural sector from the Central Bank of the Islamic Republic of Iran.
Results
The results show that in the long run, oil price fluctuations have a negative effect on the value added
of the agricultural sector. In other words, with increasing oil price fluctuations, the value added of the
agricultural sector decreases. Also, regarding the effect of sanctions on the value added of the
agricultural sector, the results show that sanctions have a positive effect on the value added of the
agricultural sector. In other words, with the intensification of sanctions against Iran, the added value
of the agricultural sector has increased. In relation to other variables, the results show that investment
in the agricultural sector, like sanctions, has a positive effect on the value added of the agricultural
sector. But other variables, including exchange rate, producer price index and employment in the
agricultural sector in the long run have a negative effect on value added in the agricultural sector.
Also, among the variables affecting the value added of the agricultural sector in the long run, the
most effect is related to sanctions, which has a positive effect of 0/72. Also, The variable coefficient
of oil price fluctuation is equal to -0/057 percent, which means that with each unit increase in oil
price fluctuation, the value added of the agricultural sector decreases by 0/057 percent.
Discussion
According to the results of this study; it was confirmed that The agricultural sector has a very
important place in the country's economy due to its important role in providing food and creating
food security for the people of the country, exporting agricultural products, as well as creating
employment for a large population. According to the results, it is clear that restrictive foreign policies
such as tightening sanctions have a positive effect on the value added of the agricultural sector. Since
the most important way to impact the imposition and intensification of sanctions on economic sectors
is through the exchange rate increase channel, this positive effect can be justified in the following
two ways;
1- Due to the simple technology used in the agricultural sector and the low dependence of this sector
on the import of foreign production inputs limited to livestock inputs, types of pesticides and
vaccinations, etc., in this sector there is less valuation than other sectors and Therefore, it has more
resilience than other economic sectors against external shocks.
2. The intensification of sanctions by increasing the exchange rate will increase the incentive to
export agricultural products in later periods.
Therefore, the agricultural sector in a situation where other important sectors of the economy such as
oil are facing challenges can lead to growth and development of the country's economy. This leads to
more uncertainty in this sector and therefore part of the effective demand in this sector is faced with
negative effects. Fluctuations in oil prices also affect revenues from oil sales, and because these
revenues constitute the bulk of our country's budget resources, the country's economy faces
uncertainty and uncertainty, and investment in sectors such as agriculture decreases and production in
this The section is reduced. OPEC oil price fluctuations and subsequent exchange rate fluctuations in
the long-run have increased the price risk of agricultural exports and on the other hand by the
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government budget and its policies have a negative impact on agricultural supply, to reduce these
effects Negative It is suggested: First, the price risk of export of agricultural products by the
exporters of these products and the price risk of import of production inputs in related markets (such
as taking a favorable position to buy and sell futures and futures in related markets of the same
product or similar products) are covered. Secondly, in a long-term strategy, the production of
imported inputs in the agricultural sector in the form of active accelerators in this sector should be
ordered to knowledge-based companies to increase productivity and production of these inputs
domestically, while creating effective employment in the agricultural sector. Neutralized oil. Also,
according to the research results, since sanctions - which is an external factor and a threat to the
economy - have a positive effect on the value added of the agricultural sector, so the agricultural
sector has high potential to turn threats into opportunities and can be continued by increasing
investment and improving infrastructure. Guaranteed positive economic growth in the country.
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بررسی تأثیر نوسان قیمت نفت و تشدید تحریمها بر ارزشافزوده بخش کشاورزی ایران
3

اژین جواهری ،1مهدی پندار ،*2الهام وفائی
 . 1کارشناس ارشد ،گروه اقتصاد کشاورزی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشکده اقتصاد و توسعه
کشاورزی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
 .2استادیار گروه اقتصاد کشاورزی ،پردیس کشاورزی و منایع طبیعی ،دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی،
دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
 .3استادیار ،مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری ،سازمان برنامه و بودجه کشور ،تهران ،ایران
(تاریخ دریافت -1400/4/8 :تاریخ تصویب)1401/3/1 :

چکیده

نفت و درآمدهای حاصل از آن یکی از ارکان مهم اقتصاد ایران است که قسمت عمدهای
از منابع درآمدی دولت در بودجه سنواتی از این منبع تأمین میشود .قیمت نفت در طی
سالهای مختلف به دالیل مختلفی چون سیاست سایر کشورها ،مسایل اجتماعی و سیاسی
همواره در حال تغییر و نوسان بوده است .با توجه به اهمیت نفت در اقتصاد و اثرگذاری آن بر
بخشهای مختلف اقتصادی از جمله بخش کشاورزی به عنوان یکی از بخشهای مهم
اقتصادی مؤثر بر تولیدناخالص داخلی ،امنیت غذایی و اشتغال ،در این مطالعه به بررسی اثر
نوسانات قیمت نفت بر ارزشافزوده بخش کشاورزی ایران با تأکید بر تشدید تحریمها در بازه
زمانی  1397-1363پرداخته شده است.در این مطالعه از روش  GARCHبرای برآورد
نوسانات قیمت نفت و از روش  ARDLبرای بررسی اثر کوتاهمدت و بلندمدت نوسان قیمت
نفت اوپک و تشدید تحریمها بر ارزشافزوده بخش کشاورزی استفاده شده است .نتایج
نشاندهنده این است که در بلند مدت متغیر تشدید تحریمها دارای اثر مثبت بر ارزشافزوده
بخش کشاورزی و نوسان قیمت نفت اوپک اثر منفی بر ارزشافزوده بخش کشاورزی دارند.
بنابراین توجه به زیرساختهای بخش کشاورزی بهعنوان بخش نسبتاً با ثبات اقتصاد کشور و
پوشش ریسک قیمتی صادرات محصوالت کشاورزی و واردات نهادههای تولید از طریق
اتخاذ استراتژی مناسب در بازارهای مرتبط و ایجاد و توسعه شرکتهای دانشبنیان در این
حوزه ،میتواند تضمین کننده رشد اقتصادی مثبت برای کل اقتصاد باشد.
واژههای کلیدی :ارزشافزوده بخش کشاورزی ،نوسانات قیمت نفت ،تحریمها ،مدل
ARDL

مقدمه
نفت يکی از کليدیترين صنايع در جهان و بهويژه
در ايران است ،اين محصول جدای از تأمين انرژی در
دنيای امروز نقش مهمی نيز در تعيين ميزان قدرت ملی
و اعتبار بينالمللی کشورها دارد .در اقتصاد ايران برای
ساليان سال نفت نقش کليدی و مهمی داشته و عمده

درآمد ملی کشور را تأمين میکند .نوسانات قيمت نفت
بر فعاليتهای اقتصادی کشورهای وابسته به آن از طريق
دو کانال عرضه و تقاضا اثرگذار است .در کشورهای
صادرکننده نفت ،مانند ايران ،نوسانات قيمت تنها بر
بخش تقاضا اثرگذار بوده و باعث انتقال منحنی عرضه
کالن نمیشود ،چرا که در کشورهای صادرکننده نفت

جواهری و همکاران :بررسی تأثير نوسان قيمت نفت و تشديد تحريمها...

بهدليل وجود سيستمهای حمايتی بخش انرژی و
همچنين ،پرداخت يارانه به اين بخش ،افزايش قيمت
نفت باعث افزايش قابل توجه هزينهها در فعاليتهايی
که نفت و فرآوردههای آن به عنوان نهاده اصلی توليد
هستند ،نمیشود (.)Ebrahimi & Shokri,2011
تغييرات و نوسانات قيمت نفت از راههای مختلفی
چون تحتالشعاع قراردادن درآمدهای ارزی ،متغيرهای
کالن اقتصادی را تحت تأثير قرار میدهد .يکی از جنبه
های اثرگذاری اين نااطمينانی از طريق نوسانات قيمت
نفت بر متغيرهای اقتصادی و تأثير آن بر بخشهای
مختلف اقتصادی است .همچنين ،درآمدهای نفتی به
عنوان منبع اصلی کمکهای مالی و يارانهها ،به طور
غيرمستقيم بر ساير فعاليتهای اقتصادی نيز تأثير می
گذارد ( )Afarineshfar & Shahnazi, 2015و ( Brown,
 .)Yucel & 2002بازار نفت خام برای کشورهای
صادرکننده آن از جهت درآمدهايی که از صدور اين
محصول به دست میآورند دارای حساسيتهای بااليی
است و تغييرپذيریهای قيمت نفت خام میتواند اين
کشورها را با چالشهای فراوانی روبهرو سازد .از جمله
اين پيامدهای تغييرپذيری ،ايجاد خطر و نااطمينانی
برای کشورهای صادرکننده اين محصول نسبت به ميزان
درآمدها و هزينههای اين کشورها است (& Salisu
 )Fasanya, 2010که ايران نيز از اين امر مستثنی نبوده
است.
در اين راستا ،با توجه به اينکه بخش کشاورزی يکی
از مهمترين بخشهای اقتصادی ايران است؛ قيمت نفت
و نوسانات آن میتواند ارزشافزوده بخش کشاورزی را به
طور غيرمستقيم از طريق يارانههای دولتی ،قيمت
نهادهها و  ...تحت تاثير قرار دهد (.)Weed, 1987
از متغيرهای ديگر اثرگذار بر اقتصاد ايران،
تحريمهای اعمال شده از سوی اتحاديه اروپا و آمريکا
عليه ايران است .تحريمها از کانالهای مختلفی بر بخش
کشاورزی و ارزشافزوده اين بخش اثرگذار است.
تحريمها میتوانند به دليل ماهيت بومی بخش
کشاورزی ،اثر مثبت بر ارزشافزوده اين بخش داشته
باشند ،تحريمها با افزايش نرخ ارز موجب افزايش قيمت
محصوالت کشاورزی شده و اين افزايش قيمت درآمد
شاغالن را افزايش خواهد داد و اين موجب جابه جا
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شدن نيروی کار از ديگر بخشهای اقتصاد به بخش
کشاورزی است .همچنين ،با صادرات محصوالت
کشاورزی و با در نظر گرفتن افزايش نرخ ارز ،ارزآوری و
ارزشافزوده اين بخش افزايش میيابد و اين میتواند
سرمايهگذار را تشويق به سرمايهگذاری در اين بخش
کند (.)Ezati et al, 2019
در رابطه با اثرگذاری نوسانات قيمت نفت و تحريمها
بر اقتصاد و بخش کشاورزی مطالعاتی در سراسر جهان و
ايران انجام شدهاست که در اين بخش مشابهترين آنها
به مطالعه حاضر ذکر شده است:
مطالعات داخلی عبارتند ازEsmaeili et al (2021) :
که به بررسی تأثير تکانه قيمت نفت بر قيمت محصوالت
کشاورزی در گروه غالت با توجه به دورههای بحران
غذايی پرداختند .نتايج آنان نشان داد که شوکهای
نفتی عالوه بر تأثير مستقيم ،بهطور غيرمستقيم و از
طريق شوکهای عرضه و تقاضای کل قيمت محصوالت
کشاورزی را تحت تأثير قرار میدهند .واکنش قيمت اين
محصوالت به شوکهای نفتی ،تقاضای کل و بازارهای
کااليی به لحاظ جهت ،شدت و الگو در دو گروه
کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت مشابه و به شکل
معناداری مثبت است Abbasi et al (2020) .به بررسی
شوکهای تحريمهای اقتصادی بر بخشهای مولد
اقتصاد ايران پرداختند .براساس نتايج ارزشافزوده بخش
کشاورزی کمترين اثرپذيری از شاخصهای مورد بررسی
تحريمهای اقتصادی را تجربه کرده استKeyghobadi .
) sani & Ghasemi (2019به بررسی آثار مستقيم و
غيرمستقيم تکانههای نفتی بر تغييرات قيمت حقيقی
محصوالت متخب کشاورزی در کشورهای صادرکننده و
واردکننده نفت پرداختهاند و نتايج آنان نشان داد که
تکانههای نفتی عالوه بر اثر مستقيم ،به طور غيرمستقيم
و از طريق شوکهای تقاضای کل ،ارزی و پولی ،قيمت
محصوالت کشاورزی را تحت تاثير قرار داده است.
) Faraji dizaji et al (2018به بررسی تاثير تحريمهای
اعمال شده در مورد ايران بر ارزش تجارت متقابل
محصوالت کشاورزی بين ايران و شرکای تجاری آن در
منطقه خليج فارس و شمال آفريقا ( )MENAو نيز
کشورهای عضو اتحاديه اروپا ( )EUپرداختند .نتايج
نشان دهنده اين بود که تحريمها بر ارزش تجارت
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متقابل محصوالت کشاورزی بين ايران و کشورهای
منطقه منا بیتأثير بوده ولی بر ارزش صادرات محصوالت
کشاورزی ايران به کشورهای اتحاديه اروپا تاثير مثبت
داشته است ،که البته منجر به کاهش واردات از اين
کشورها نيز شده است Shahabi et al (2017) .به
بررسی اثرپذيری مستقيم و غيرمستقيم رشد بخش
کشاورزی از وفور منابع طبيعی پرداختهاند .براساس
نتايج برآورد الگوی رشد اثر مستقيم وفور منابع طبيعی
بر بخش کشاورزی منفی است.
) Ghahremani et al (2016به بررسی اثر شوکهای
صادرات نفت و نااطمينانی ناشی از نوسانهای نرخ ارز بر
رشد بخش کشاورزی ايران پرداختهاند .نتايج اين
پژوهش نشان داده است که شوکهای منفی درآمد نفت
دارای تأثير مثبت بر رشد بخش کشاورزی میباشند.
در حالی که شوک های مثبت درآمد نفت دارای تأثير
منفی بر رشد بخش کشاورزی است.
مطالعات خارجی انجام شده عبارتند ازUmar et al :
) (2021که به بررسی رابطه شوک قيمتی نفت و قيمت
کاالهای کشاورزی با استفاده از روش عليت گرنجر برای
بازه زمانی  2020-2002براساس نتايج آنان شوکهای
قيمت نفت عمدت ًا ناشی از تغييرات قيمت غالت ،گاو
زنده و گندم است ،در حالی که شوک عرضه باعث
تغييرات بيشتر در قيمت غالت میشودHuang et al .
) (2020به بررسی وابستگی بين قيمت نفت خام جهانی
و آينده کشاورزی چين پرداختند که نتايج آنان نشان
داد که نوسانات بسيار زياد يا بسيار کم قيمت نفت خام
بر بازار محصوالت کشاورزی اثرگذار است ،در حالی که
حالت عادی بدون نوسان تأثير چندانی بر بازار
محصوالت کشاورزی نداردFarahmand & Zeraatkish .
) (2019به بررسی تاثير تحريمهای اقتصادی در تجارت
دوجانبه کشاورزی ايران با ده شريک تجاری اصلی او در
اتحاديه اروپا پرداختهاند .نتايج اين تحقيق حاکی از اين
است که تحت شرايط تحريم اثر نوسانات ارزی به دليل
بیثباتی بخش مالی شديدتر است .در دوره کاهش
تحريمها تجارت دوجانبه  7/5درصد کاهش و در دوران
تشديد تحريم  12درصد افزايش داشته استZmami .
) & Ben-Salah (2019به بررسی تأثير قيمت نفت برنت
و وست تگزاس اينترمديت ( )WRIبر قيمت بينالمللی

مواد غذايی در بازه زمانی  2017 -1990پرداختهاند.
نتايج وجود رابطه نامتقارن را نشان دادهاند و قيمت
مواد غذايی در بلندمدت تنها تحت تاثير شوکهای
مثبت و قيمت لبنيات به تغييرات مثبت و منفی قيمت
نفت واکنش نشان داده ،اما تأثير افزايش قيمت نفت
بيشتر از کاهش بوده است Azeez (2018) .به بررسی
تأثيرات نوسان قيمت نفت بر قيمت شهری و روستايی
مواد غذايی در نيجريه پرداخته است .نتايج نشان
میدهد که در دورههای بعد از بحران قيمت مواد غذايی
کل و قيمت مواد غذايی شهری به شوکهای قيمت نفت
به صورت مثبت واکنش نشان میدهند .در حالی که
قيمت مواد غذايی روستايی به شوکهای قيمتی نفت
واکنش منفی نشان میدهد.
با توجه به اهميت بخش کشاورزی در توليد غذا،
صادرات غير نفتی و ايجاد شغل برای جمعيت
گستردهای از مردم و همچنين ،به دليل اهميت امنيت-
غذايی و تامين غذا در آينده کره زمين ،توجه به اين
بخش و توليد در اين بخش برای تمام کشورها امری
مهم و حياتی است .از طرف ديگر ،با در نظر گرفتن اين
نکته که بر اساس سند چشمانداز  20ساله يکی از اهداف
ايران رسيدن به رتبه اول منطقه از لحاظ رشد و توسعه
بخش کشاورزی است و با توجه به تاثيرات مستقيم و
غيرمستقيم نوسان قيمت نفت بر بخش کشاورزی
بررسی نحوه و مکانيسم اثرگذاری نوسان قيمت نفت بر
اين بخش در سياستگذاری و تعيين راهبردها نقش
مهمی دارد .از طرف ديگر تشديد تحريمها نيز به عنوان
يک عامل برونزا بر اقتصاد ايران و بخشهای مختلف آن
اثرگذار بوده و آن را تحت شعاع قرار میدهد .همينطور
در مطالعات انجام شده تاکنون به بررسی اثر تشديد
تحريمها بر ارزشافزوده بخش کشاورزی پرداخته نشده
است و مطالعات بر رشد بخش کشاورزی و قيمت
محصوالت منتخب متمرکز بوده است؛ از اينرو ،متغير
مستقل تشديد تحريمها نوآوری تحقيق به حساب
میآيد .بههمين منظور ،در مطالعه حاضر به بررسی
همزمان نوسان قيمت نفت و تحريم ها بر ارزشافزوده
بخش کشاورزی ايران در بازه زمانی  1397 -1363که
دو متغير مهم و برونزا هستند که تحت کنترل کامل
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دولت نيست و بر اقتصاد کشور اثرگذار است ،پرداخته
شده است.
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شرط در تمام مدلهای واريانس ناهمسانی شرطی صادق
است (.)Nezamivand Chegini, & Tavakoli, 2012
روشARDL2

مواد و روش
مدلهاي  ARCHو GARCH

بسياری از سریهای زمانی فاقد ميانگين ثابتی
هستند .اين سریها در يک دوره نوسانات اندکی دارند و
در دورههای بعدی نوسانات افزايش میيابد .اين مساله
باعث نقض فرض ثابت بودن واريانس جزء اخالل است.
بهمنظور تعميم فرض نامحتمل واريانس ثابت دسته
جديدی از فرآيندهای تصادفی به نام پروسه ناهمسانی
واريانس شرطی خودرگرسيون ،ARCH ،معرفی شده
است .در اين فرآيندها واريانس شرطی غيرثابت است و
واريانس غيرشرطی نيز ثابت میماند Moumivand et
))al, 2013
مدل )GARCH (p,q

تعميميافته مدل
است که برای اولين بار در سال  1986ارايه گرديد.
مقادير  pو  qاز طريق معيار شوارتز بهدست میآيد.
حالت ساده اين مدل عبارت است از:
ARCH

معادله واريانس شرطی از سه قسمت ميانگين
نوسانات ( ،)α0جزء  ،) ( ،ARCHو جزء ، GARCH
) ،تشکيل شده است .که درآن جزء ARCH
(
شاخص دوره قبل است که از توان دوم پسماند معادله
ميانگين شرطی حاصل میشود و به صورت متغير
تأخيری در معادله واريانس شرطی ظاهر میشود .جزء
 GARCHهم نشاندهنده جزء پيشبينی نوسانات
دورههای گذشته است .همچنين ،در معادله پسماند
واريانس شرطی دارای توزيع نرمال با واريانس  Ϭ2است.
بهعبارتی ،در اينجا پسماند نويز سفيد خواهد بود .اين

 .1انگل مدل  ARCHرا اگونه معرفی میکند :اگر  Ytيک متغير تصادفی
با تابع چگالی شرطی به صورت ) F(Yt|Yt-1باشد ،پيشبينی ارزش فعلی
آن براساس اطالعات گذشته ،فروض استاندارد برابر با ) E(Yt|Yt-1و
واريانس آن ) Var(Yt|Yt-1خواهد بود .اين تعريف نشان دهنده اين است
که واريانس شرطی به اطالعات گذشته بستگی دارد .بنابراين مدل
 ARCHبه صورت زير تعريف میشود:

جهت بررسی روابط بين متغيرها میتوان از
روشهای همجمعی مانند روش انگل -گرنجر و مدل
تصحيح خطا مانند تصحيح خطا ( )ECM3استفاده کرد.
اما در نمونههايی با حجم کم نمیتوان از اين روشها
استفاده کرد زيرا برآوردهای حاصل از اين روشها
تورشدار هستند ()Samadi, & Pahlevani, 2009: 291
تحت شرايطی که بيش از يک بردار همانباشتگی
وجود داشته باشد استفاده از روش انگل -گرنجر منجر به
 1عدم کارآيی خواهد شد .با وجود اين محدوديتها در
استفاده از روش انگل -گرنجر ،میتوان از روشهای
ديگری مانند روش خود توزيع برداری با وقفههای خود
بازگشتی ( )ARDLاستفاده کرد که اين محدوديتها را
برطرف کند (.)Tashkini, 2005:145
در استفاده از روش ( )ARDLبه يکسان بودن درجه
همجمعی متغيرها (در روش انگل -گرنجر و جوهانسون-
جوسيليوس ضروری است) نياز نيست .به عالوه اين
روش الگوهای بلندمدت و کوتاه مدت موجود در مدل را
به طور همزمان تخمين میزند و مشکالت مربوط به
حذف متغيرها و خودهمبستگی را رفع میکند
(.)Yousefi dinarloo, 2000
يک مدل ) ARDL ( q, q1, q2,…., qkرا میتوان به-
صورت زير نوشت:

که در اين رابطه:

 Lبيانگر وقفه ،برداری از متغيرهای قطعی مانند
عرض از مبدا ،متغير روند ،متغيرهای مجازی و يا
متغيرهای برونزا است P .وقفههای بهکار گرفته شده
برای متغير وابسته و وقفههای مورد استفاده برای
متغيرهای مستقل است.

2. AutoRegressive Distributed Lag
3. Error correction models
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رهيافت  ARDLدر دو مرحله صورت میگيرد ،در
مرحله اول وجود ارتباط بلندمدت بين متغيرهای تحت
بررسی مورد آزمون قرار میگيرد و اگر مجموع ضرايب
برآورد شده مربوط به متغير وابسته کوچکتر از يک
باشد ،الگوی پويا به سمت تعادل بلند مدت گرايش
میيابد .بنابراين ،برای آزمون همگرايی آزمون فرضيه زير
ضروری است)(Pesaran & Shin,1995
H0:
H1:

آزمون با استفاده از آزمون  tانجام میگيرد که آماره
آن به اين صورت قابل محاسبه است:

در صورتی که کميت بحرانی ارائه شده از سوی
بنرجی 1،دوالدو2و مستر 3در سطح اطمينان مورد نظر
کوچکتر از کميت آماره  tمحاسباتی فوق باشد ،فرض H0
رد و در نتيجه يک رابطه تعادلی بلندمدت بين
متغيرهای الگو وجود دارد.
در مرحله دوم ،تخمين و تجزيه و تحليل ضرايب و
استنتاج در مورد ارزش آنها صورت میگيرد .ضرايب
بلندمدت متغيرهای توضيح دهنده براساس رابطه زير
محاسبه میشود:

 ARDLبرآورد گرديد .پس از برآورد مدل  ARDLپويا،
وجود رابطه بلندمدت در بين متغيرها با استفاده از روش
باند تست بررسی شد و روابط بلندمدت برآورد گرديد.
در نهايت ،مدل تصحيح خطا برآورد گرديد.
نتایج و بحث
آمارههاي توصيفی

جهت بررسی تاثير نوسانات قيمت نفت و تشديد
تحريمها (متغير  )dmyبر ارزشافزوده بخش کشاورزی
( )agriعالوه بر اين دو متغير از متغيرهای مستقل
ديگری نيز استفاده شده است .اين متغيرها عبارتند از:
سرمايهگذاری در بخش کشاورزی ( ،)investنرخ ارز
حقيقی ( ،)rerشاخص قيمت توليدکننده ( )ppiو اشتغال
در بخش کشاورزی ( .)laborدادههای مربوط به قيمت
نفت از اوپک و ساير دادههای مورد استفاده از بانک مرکز
جمهوری اسالمی ايران استخراج شده است .همينطور
جهت انجام برآورد مدل از لگارتيم متغيرها استفاده شده
است و برآوردها با استفاده از نرم افزار ايويوز 5 10انجام
شده است .براساس مبانی نظری و مطالعات تجربی
) Fiaz et al (2021و )Haji ،Umar et al (2021

) ،esmaeili et al (2014مدل  ARDLبرآوردی در
برگيرنده متغيرهای فوق است و به صورت زير تصريح
میشود.
log(invest) + log(opec) +
)log(labor) + log(ppi) + log(rer

تعداد وقفههای بهينه برای هريک از متغيرهای
توضيحی را میتوان به کمک يکی از معيارهای آکائيک
( ،)AICشوارتز ( )SBCو يا حنان -کوئين)HQC( 4
تعيين کرد ) (Pesaran & Shin,1995و ( Tashkini,
 )2005جهت برآورد مدل در ايتدا نوسانات قيمت نفت
اوپک با استفاده از روش  GARCHبرآورد شده و به
عنوان متغير مستقل در نظر گرفته شده است .در ادامه،
ابتدا درجه ايستايی متغيرها مورد بررسی قرار گرفته
است .پس از بررسی ايستايی متغيرها چون درجه
ايستايی متغيرها از صفر و يک بود؛ بنابراين ،مدل

=)Log(agri

در جدول ( )1آماره توصيفی متغيرها آورده شده
است:
جدول  -1آماره توصيفی متغيرها
آمارهها
نام متغير
)log(agri
)log(opec
)log(invest
)log(labor
)log(ppi
)log(rer

ميانگين

انحراف
معيار

حداقل

حداکثر

5
0/3
4/1
6/6
1/7
3/2

0/1
0/4
1
0/1
0/8
1/16

4/7
0
2/7
6/5
0/3
0/7

5/2
1/3
5/7
6/7
3
5/5

منبع :يافتههای تحقيق
1. Banerjee
2. Dolado
3. Mestre
4. Hannan- Quinn Criterion

5. Eviews 10
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براساس جدول ( )1بيشترين ميزان انحراف معيار
مربوط به متغير لگاريتم نرخ ارز حقيقی است ،به عبارت
ديگر ميزان پراکندگی دادههای متغير نرخ ارز حقيقی
نسبت به ميزان ميانگين آن يعنی عدد  3/2پراکندگی
زيادی دارند .کمترين مقدار انحراف معيار نيز مربوط به
لگاريتم ارزشافزوده بخش کشاورزی است.
آزمون واريانس ناهمسانی و تشخيص وجود اثر ARCH

در اينجا ابتدا وجود اثرات  ARCHيا وجود خود
همبستگی در مجذور باقيماندهها مورد بررسی قرار
گرفته است .نتايج ذکر شده در جدول زير نشان
میدهند که فرضيه صفر آزمون  LMکه بيانگر عدم
وجود اثرات  ARCHاست رد شده و فرضيه يک مبنی بر
وجود اثرات تأييد شده است .برای بررسی اين موضوع بنا
بر پيشنهاد ) Engel )1982از آزمون ضريب الگرانژ
استفاده شده که نتايج اين آزمون در جدول ( )2آورده
شده است.
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براساس نتايج حاصل از جدول فوق و با توجه به
کوچک بودن نمونه از معيار شوارتز جهت تعيين مدل
بهينه استفاده میکنيم و مدل ) GARCH (2,1بهينه
است.
تعيين درجه ايستايی متغيرها

يکی از عوامل مؤثر که میتواند موجب استنباط غلط
آماری و رگرسيون کاذب شود ،وجود ناايستايی متغيرها
است .چنانچه متغيرهای مورد بررسی در سری زمانی
پايا نباشند ممکن است نتايج ضرايب  R2بااليی را نتيجه
دهند و اين امر میتواند موجب گمراهی محقق شود و
جهت جلوگيری از وقوع چنين اشتباهی در سریهای
زمانی از آزمون پايايی و وجود ريشه واحد سریهای
زمانی استفاده میشود.
در اين مطالعه جهت بررسی ايستايی متغيرها از
روش ديکی فولر تعميميافته استفاده شده که در
جدول ( )4نتايج ارائه شده است:

جدول  -2آزمون  LMجهت بررسی اثرات
F

آماره آزمون LM

سطح احتمال

سطح احتمال
کايسکوئر

16/77

11/69

0/000

0/000

منبع :يافتههای تحقيق

بنابر نتايج فوق ،آماره  LM Testنشان دهنده رد
فرضيه صفر مبنی بر عدم وجود ناهمسانی واريانس
است .بنابراين اثر  ARCHوجود دارد .در ادامه به
بررسی آزمون  GARCHبا استفاده از معيارهای آکائيک
و شوارتز جهت تخمين مدل مناسب  GARCHپرداخته
شده است.

جدول  - 4نتايج حاصل از آزمون آگمنتد دیکیفولر
متغيرها

در سطح

با يکبار تفاضلگيری

)Log(Agri

0/18

0/000

)Log(Invest

0/1

0/000

)Log(Labor

0/71

0/000

)Log(Opec

0/014

-

)Log(Rer

0/49

0/003

)Log(Ppi

0/15

0/021

منبع :يافتههای تحقيق

تصريح و تخمين مدل  GARCHو برآورد نااطمينانی
قيمت نفت

جهت دستيابی به نوسان قيمت نفت اوپک مقادير
مختلف ) GARCH(p,qرا بررسی کرده و نتايج در
جدول ( )3آورده شده است.
جدول  -3انتخاب مدل بهينه GARCH

آکائيک
شوارتز

GARCH
)(1,1

GARCH
)(1,2

0/07
0/25

0/12
0/34

منبع :يافتههای تحقيق

GARCH GARCH
)(2,2
)(2,1

-0/27
-0/4

-0/08
0/18

براساس نتايج حاصل شده ،متغيرهای نوسان قيمت
نفت در سطح ايستاست و متغيرهای ،تعداد شاغلين در
بخش کشاورزی ،ارزشافزوده بخش کشاورزی ،نرخ ارز
حقيقی ،شاخص قيمت توليدکننده و سرمايهگذاری در
بخش کشاورزی با يک بار تفاضلگيری ايستا شدهاند.
پس از انجام مراحل فوق و انجام آزمونهای مورد نياز ،به
بررسی وجود رابطه بلند مدت بين متغيرها با استفاده از
آزمون باند تست میپردازيم.
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آزمون باند تست

جهت بررسی وجود رابطه بلند مدت بين متغيرها از
آزمون باند تست يا آزمون  Fکرانه استفاده میکنيم.
نتايج آزمون باند تست در جدول ( )5نشان داده شده
است:
جدول  -5نتايج آزمون کرانه جهت بررسی روابط بلند مدت
F
محاسباتی

سطوح
معناداری

1
درصد

2/5
درصد

5
درصد

10
درصد

9/3

کرانه
پايين

2/88

2/55

2/27

1/99

کرانه باال

3/99

3/61

3/28

2/94

براساس نتايج جدول ( ،)6مقدار آماره  R2که تغيير
متغير وابسته نسبت به متغيرهای مستقل را نشان
میدهد دارای مقدار  0/99است که بهعلت نزديکی به
عدد يک مقدار آن مطلوب و قابل قبول است.
برآورد مدل بلندمدت

پس از اينکه وجود رابطه بلندمدت بين متغيرهای
مستقل و وابسته تاييد شد ،مدل  ARDLبلندمدت برای
بررسی رابطه بلندمدت بين متغيرها برآورد میشود که
نتايج براساس جدول ( )7است:
جدول  -7برآورد رابطه بلندمدت ARDL

منبع :يافتههای تحقيق

انحراف
معيار

آماره t

احتمال

)L(Labor

-1/32

0/33

-3/97

0/001

)L(Invest

0/23

0/05

4/3

0/000

)L(Opec

-0/057

0/02

-2/84

0/013

برآورد مدل پويا ARDL

)L(RER

-0/11

0/02

-5/07

0/000

نتايج بهصورت خالصه در جدول ( )6آورده شده
است:

)L(PPI

-0/28

0/077

-3/72

0/002

dmy

0/72

0/16

4/43

0/000

C

12/86

2/09

6/14

0/000

براساس نتايج حاصل شده در جدول فوق به دليل
اينکه آماره  Fمحاسباتی برابر با  9/3است و بيشتر از
مقادير حد باالست بنابراين فرضيه وجود رابطه بلندمدت
پذيرفته میشود.

جدول  -6نتايج حاصل از تخمين مدل پويا
(ARDL(2،2،3،3،2،3،0
متغيرها
))L(Agri(-1
))L(Agri(-2
)L(Invest
))L(Invest(-1
))L(Invest(-2
)L(Labor
))L(Labor(-1
))L(Labor (-2
))L(Labor (-3
)L(Opec
))L(Opec (-1
))L(Opec (-2
))L(Opec (-3
)L(PPI
))L(PPI(-1
))L(PPI(-2
)L(RER
))L(RER(-1
))L(RER(-2
))L(RER(-3
Dmy
C
Prob(F)=0/000

ضرائب
0/07
0/61
0/05
0/068
0/035
-0/77
-0/07
0/32
-0/79
-0/04
-0/2
-0/02
0/35
-0/92
-0/52
0/95
0/07
0/03
0/008
0/07
0/17
9/9
F=0/94

منبع :يافتههای تحقيق

آماره t
0/43
2/9
3/63
4/31
2/64
-2/99
-0/33
1/67
-4/2
-1/29
-4/75
-0/65
4/28
-4/71
-1/96
4/7
5/02
1/64
0/5
4/07
3/55
5/43
Ṝ2=0/98

ارزش احتمال
0/67
0/015
0/004
0/001
0/02
0/013
0/74
0/12
0/001
0/22
0/000
0/52
0/001
0/000
0/07
0/000
0/000
0/13
0/66
0/002
0/005
0/000
R2= 0/99

متغير

ضريب

منبع :يافتههای تحقيق

براساس نتايج جدول ( )7در بلندمدت متغيرهای
اشتغال در بخش کشاورزی ،نوسان قيمت نفت اوپک،
نرخ ارز ،شاخص قيمت توليدکننده دارای اثر منفی بر
ارزشافزوده بخش کشاورزی در بلندمدت و متغيرهای
سرمايهگذاری در بخش کشاورزی و تحريمها دارای اثر
مثبت بر ارزشافزوده بخش کشاورزی هستند .همچنين،
براساس ضريب به دست آمده به ازای هر واحد افزايش
در نوسان قيمت نفت ارزشافزوده بخش کشاورزی
 0/057درصد کاهش میيابد .همچنين ،متغير تشديد
تحريمها با ضريب  0/72اثر مثبت را بر ارزشافزوده
بخش کشاورزی در بلندمدت دارند.
برآورد الگوي تصحيح خطا ECM

الگوی تصحيح خطا بين نوسانات کوتاهمدت متغيرها
و مقادير بلندمدت آنها ارتباط برقرار میکند .ضريب
 ECMبيانگر اين است که در هر دوره چند درصد از
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عدم تعادل کوتاه مدت به سمت تعادل بلندمدت تعديل
میشود .نتايج الگوی تصحيح خطای بلندمدت تاثير
نوسان قيمت نفت بر ارزشافزوده بخش کشاورزی به-
صورت جدول ( )8است:
جدول -8نتايج برآورد الگوی تصحيح خطای بلند مدت
متغير

ضريب

انحراف
معيار

آماره t

احتمال

))D(Agri(-1

-0/61

0/10

-6/15

0/000

)D(Opec

-0/05

0/015

-2/97

0/014

))D(Opec(-1

-0/32

0/033

-9/83

0/000

))D(Opec(-2

-0/35

0/038

-9/24

0/000

)D(PPI

-0/92

0/111

-8/31

0/000

))D(PPI(-1

-0/95

0/13

-6/9

0/000

)D(RER

0/07

0/009

7/9

0/000

))D(RER(-1

-0/086

0/012

-6/9

0/000

))D(RER(-2

-0/07

0/012

-6/04

0/000

)D(LABOR

-0/77

0/14

-5/31

0/000

(D(LABOR))1
(D(LABOR)2

0/46

0/1

4/55

0/001

0/79

0/12

6/4

0/000

)D(INVEST

0/05

0/008

6/11

0/000

(D(INVEST))1

0/03

0/006

-5/81

0/000

DMY

0/17

0/018

9/47

0/000

)ECM(-1

-0/31

0/028

-10/91

0/000
Ṝ2=0/83

R2=0/91

منبع :يافتههای تحقيق

براساس جدول فوق ضريب تصحيح خطا ( )ECMاز
نظر آماری معنادار است .همچنين ،مقدار ضريب ECM
برابر با  -0/31است .براساس تئوریهای بيان شده مقدار
ضريب میبايست بين  0و  -1باشد که بر همين اساس،
نتيجه قابل قبول است .بهعبارتديگر 0/31 ،درصد از
عدم تعادل يک دوره در دوره بعد تعديل میشود .سرعت
تعديل نيز برابر است با

است.
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براساس نتايج حاصل در بلندمدت؛ سرمايهگذاری در
بخش کشاورزی دارای رابطه مثبت و مستقيم با
ارزشافزوده بخش کشاورزی است .شاخص قيمت
توليدکننده ،نرخ ارز و اشتغال در بخش کشاورزی دارای
اثر منفی بر ارزشافزوده بخش کشاورزی هستند.
همچنين نوسان قيمت نفت اوپک بر ارزشافزوده بخش
کشاورزی اثر منفی دارد .با هر واحد افزايش در نوسان
قيمت نفت اوپک ،ارزشافزوده بخش کشاورزی ()0/057
درصد دچار کاهش میشود .چرا که نوسانات قيمتی
نفت ،درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت بهعنوان
بزرگترين منبع عرضه ارز در بازار را با ريسک مواجه
کرده و موجب نوسان نرخ ارز در بازار شده و از اين
رهيافت باعث نا اطمينانی در قيمت صادراتی محصوالت
کشاورزی میشود .همچنين ،نوسانات قيمتی نفت،
درآمدهای حاصل از فروش نفت به منظور تامين بودجه
دولت را با ريسک همراه کرده و اجرای سياستهای
توسعهای و تضمينی در بخشهای مختلف به خصوص
کشاورزی را در زمينه سرمايهگذاری در زيرساختهای
بخش کشاورزی (طرحهای انتقال آب ،آبخيزداری و
آبخوانداری ،انتقال نيرو و ساير زيرساختها)،
سياستهای خريد تضمينی محصوالت کشاورزی ،قيمت
تضمينی محصوالت کشاورزی ،کمکهای فنی و اعتباری
بخش ،يارانه بر نهاده توليد و  ...با ريسک و نااطمينانی
مواجه کرده است.
ضريب متغير دامی نيز که نشان دهنده اثر تشديد
تحريمها بر ارزشافزوده بخش کشاورزی است برابر با
( )0/72شده است که نشاندهنده اثر مثبت تشديد
تحريمها بر ارزشافزوده اين بخش است .اثر مثبت
تحريمها به به دليل ماهيت بومی بودن بخش کشاورزی
است .تحريمها موجب افزايش نرخ ارز میشود که اين
امر خود باعث افزايش قيمت محصوالت کشاورزی و اين
افزايش قيمت درآمد شاغالن را افزايش خواهد داد ،از
طرف ديگر ،با صادرات محصوالت کشاورزی ،و با در نظر
گرفتن افزايش نرخ ارز ،ارزآوری و ارزشافزوده اين بخش
افزايش میيابد (.)Ezati, 2019
نتيجهگيري و پيشنهادها

بخش کشاورزی بهعلت نقش مهم آن در تامين غذا
و ايجاد امنيت غذايی برای مردم کشور ،صادرات مواد و
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محصوالت کشاورزی و همچنين ايجاد اشتغال برای
جمعيت بااليی از مردم ،دارای جايگاه بسيار مهمی در
اقتصاد کشور است .با توجه به نتايج حاصل از اين
پژوهش اين نکته تاييد شد که سياستهای خارجی
محدودکننده مانند تشديد تحريمها اثر مثبتی بر
ارزشافزوده بخش کشاورزی دارد .از آنجايیکه مهمترين
مسير تاثيرگذاری اعمال و تشديد تحريمها بر بخشهای
اقتصادی از کانال افزايش نرخ ارز میباشد اين تاثير
مثبت از دو طريق زير قابل توجيه است؛
 -1به علت تکنولوژی سادهای که در بخش
کشاورزی مورد استفاده قرار میگيرد و وابستگی اندک
اين بخش به واردات نهادههای توليدی خارجی محدود
به نهادههای دامی ،انواع سموم و واکسيناسيون و ،...
توايد در اين بخش ارزبری کمتری نسبت به ساير
بخشها داشته و لذا ،از تابآوری بيشتری نسبت به
ساير بخشهای اقتصادی در برابر تکانههای خارجی
برخوردار است.
 -2تشديد تحريمها از طريق افزايش نرخ ارز
موجبات افزايش انگيزه صادرات محصوالت کشاورزی در
دورههای بعد را فراهم میکند.
بخش کشاورزی در شرايطی که بخشهای مهم ديگر
اقتصاد مانند نفت با چالش مواجه هستند میتواند باعث
رشد و توسعه اقتصاد کشور شود .بهعنوان مثال ،در
رابطه با تشديد تحريمها که ماهيتا عامل تهديدکننده و
برونزا با اثری منفی و مخرب بر بخشهای اقتصادی
است ،میتوان اينگونه تحليل کرد که يافتههای ما مبنی
بر اثر مثبت آن بر بخش کشاورزی میتواند ناشی از
تداوم ماهيت بومی در بخش کشاورزی و استفاده از
تکنولوژی نهچندان پيشرفته باشد .نتيجه اينکه همانطور
که يافتههای اين مطالعه نشان داده تحريمها اثر منفی بر
بخش کشاورزی نداشته و حتی در شرايط تحريم ،بخش
کشاورزی توانسته عملکرد مثبتی نيز داشته باشد .زيرا
در شرايط تحريم و افزايش نرخ ارز ،بخش کشاورزی از
يکسو از نرخ ارز ترجيحی استفاده کرده و از سوی ديگر
نسبت به ساير بخشها وابستگی کمتری به
تکنولوژیهای خارجی و وارداتی دارد .اگرچه افزايش
نرخ ارز به افزايش قيمت محصوالت کشاورزی منجر
شده اما در مقابل تاثير چندانی بر افزايش هزينههای

بخش کشاورزی در اين دوره نداشته؛ از طرف ديگر
تقاضا برای صادرات محصوالت کشاورزی در منطقه
افزايش پيدا کرده است .در نتيجه ،با افزايش صادرات و
ارزآوری اين بخش ،ارزشافزوده نيز افزايش يافته است.
چنين نتايجی دليل منطقی و مهمی است که بايد توجه
بيشتری به بخش کشاورزی معطوف شود .همچنين
نوسان قيمت نفت و بهدنبال آن نوسان نرخ ارز و لذا
افزايش ريسک قيمتی محصوالت صادراتی کشاورزی ،در
بلند مدت استراتژیهای صادراتی در اين بخش را با نا
اطمينانی بيشتر همراه کرده است و لذا ،قسمتی از
تقاضای موثر در اين بخش را با آثار منفی مواجه میکند.
همچنين ،نوسانات قيمت نفت ،درآمدهای حاصل از
فروش نفت را تحت تاثير قرار میدهد و چون اين
درآمدها بخش اعظم منابع بودجهای کشور ما را تشکيل
میدهد ،اقتصاد کشور را با نااطمينانی و عدم قطعيت
مواجه میکند و سرمايهگذاری در بخشهايی همچون
کشاورزی کاهش و توليد در اين بخش کم میشود.
بنابر نتايج حاصل از اين مطالعه ،با توجه به اينکه
نوسان قيمت نفت اوپک و به دنبال آن نوسانات نرخ ارز
در بلند مدت موجب افزايش ريسک قيمتی محصوالت
صادراتی کشاورزی شده و از طرفی ،بهوسيله بودجه
دولت و سياستگذاریهای آن بر روی عرضه بخش
کشاورزی تاثير منفی دارد ،برای کم کردن اين آثار
منفی پيشنهاد میشود :اول ،ريسک قيمتی صادرات
محصوالت کشاورزی توسط صادرکنندگان اين
محصوالت و ريسک قيمتی واردات نهادههای توليد در
بازارهای مرتبط (مانند اتخاذ موضع مناسب خريد و
فروش سلف و آتیها در بازارهای مرتبط همان محصول
يا محصوالت مشابه) پوشش داده شود .دوم ،در يک
استراتژی بلندمدت توليد نهادههای وارداتی بخش
کشاورزی در قالب شتابدهندههای فعال در اين بخش
به شرکتهای دانشبنيان سفارش داده شود تا از طريق
افزايش بهرهوری و توليد اين نهادهها در داخل ،ضمن
ايجاد اشتغال موثر در بخش کشاورزی اثر منفی نرخ ارز
و نوسان قيمت نفت را خنثی نمود .همچنين ،براساس
نتايج تحقيق ،از آنجاييکه تحريمها -که يک عامل برونزا
و تهديدی برای اقتصاد است -بر ارزشافزوده بخش
کشاورزی اثر مثبت داشته است؛ بخش کشاورزی
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 تداوم رشد اقتصادی مثبت در کشور را،اين بخش
.تضمين نمود

پتانسيل بااليی در تبديل تهديدها به فرصت دارد و
میتوان با افزايش سرمايهگذاری و بهبود زيرساختهای

-
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