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 چکيده 
دوره است.  یرانادر  ارزش افزوده بخش کشاورزی برواقعی نرخ ارز  تقارنهدف از پژوهش حاضر، آزمون 

مارکوف  ایی چرخهاز الگو منظور ینا یبرااست.  7331تا  7333مورد بررسی مربوط به سالهای 

های مثبت) افزایش نرخ ارز واقعی( و پرسکات تکانه -با استفاده از روش هودریک یناستفاده شد. همچن

 ارز نرخ افزایش ،پژوهش هاییافتهبر اساس تکانه های منفی) کاهش نرخ ارز واقعی( به دست آمد. 

رسد، نظر میداشته است. به ده بخش کشاورزیارزش افزو بر داریمعنی و مثبت در رژیم یک، اثر واقعی

همچنین اثر گذاری نرخ ارز . تر از مسیر عرضه و افزایش هزینه بوده استاثر نرخ ارز از مسیر تقاضا بیش

طوری که موجب کاهش تولید بخش کشاورزی شده است. تر بوده بهای بیشدر رژیم صفر از مسیر هزینه

ای مارکوف است. با کننده نتایج الگوی چرخهها نامتقارن و تاییدتکانه بر اساس نتایج آزمون والد اثرات

توجه به این که بر اساس یافته های پژوهش، اثرات افزایش و کاهش نرخ ارز واقعی بر تولید بخش 

های خطی بپرهیزد. از گذار ارزی از سیاستشود، مقام سیاستشاورزی نامتقارن است، پیشنهاد میک

های پولی و ارزی برقرار نرخ ارز واقعی مورد بررسی است، باید یک هماهنگی بین سیاستجا که اثر آن

 شود.

 های خطی، سیاستمارکوف یالگو ،یکشاورز دیتول ،یواقع ارز نرخ :کليدي ايگواژ

 .JEL Q1, F31:بنديطبقه
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 مقدمه -9

ی نفت غیر دیاقتصا هایبخش به نفت، توجه متکی به اقتصاد خروج از هایزمینه از یکی

به نقش  به بعد 7338ها است. مطالعات متعدد اقتصاددانان از دهه ی این بخشتوسعه و

این بخش، علاوه . اشاره داردصادی تبخش کشاورزی در روند رشد و توسعه اق اهمیت و

امنیت غذایی برای جمعیت رو به رشد، از طریق ارزآوری، عرضه مواد خام مورد مین اتبر 

تواند موجب گسترش سایر کمک به توسعه صنایع وابسته به کشاورزی، مینیاز صنعت و 

نیروهای مولد و بهبود نسبی رفاه برای  اشتغالزمینه  یجادهای اقتصادی شود. افعالیت

های بخش کشاورزی به روند کمک، از دیگر اجتماعی و اقتصادی در مناطق روستایی

رها از زیربنای لازم برای توسعه اغلب کشو. شودمحسوب می رشد و توسعه اقتصادی

بنای کشاورزی در مقایسه با صنعت برای کشاورزی برخوردارند، یا دست کم تکمیل زیر

های برداری از ظرفیتتر است. بنابراین به ویژه در مراحل اولیه توسعه، بهرهها آسانآن

ی که بخش با وجود (.7311رسد )میلانی، تر به نظر میموجود در بخش کشاورزی علمی

ی اقتصادی است. تا زمانی که موانع رو و نیرومند از ضروریات توسعهکشاورزی پیش

ها نیز به شکوفایی، رشد و توسعه دست ی این بخش بر طرف نشود، سایر بخشتوسعه

 یکنندهزیادی تعیین تاحدود بخش این رشد بنابراین،(. 7313نخواهند یافت)درویشی، 

های بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، بر اساس داده .بود خواهد کشور اقتصادی رشد

درصد از مواد غذایی کشور است. همچنین   08ی بیش از کنندهمینأبخش کشاورزی ت

اختصاص  خود به درصد اشتغال را 13غیرنفتی و  صادرات از درصد18این بخش، حدود

ثر بر ؤعوامل ممینه در زتحقیقات زیادی  ،با توجه به اهمیت بخش کشاورزیداده است. 

ی افزایش دهندهتوضیح ،ی اول این تحقیقاتبخش انجام شده است. دسته این رشد

مطالعات، نقش این از دسته دوم تولید به لحاظ فنی و ملاحظات بیولوژیک هستند. 

  کنند.عوامل اقتصادی را در رشد تولید این بخش بررسی می

 ییراتاز تغ ی. آگاهآیدیقتصاد کلان به شمار مدر ایز از مباحث چالش برانگ نرخ ارز یکی

کارا به  یپول یاستس یک یبرای طراح یدر کمک به مقامات پول ینرخ ارز، نقش مهم
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 تواندیم یآگاه ینا ین. همچنکندیم یفاسطح اشتغال ا یشو افزا هایمتق یتمنظور تثب

 یو وام ستان یده وام ینی،داد و ستد تام گذاری،یهسرما یرها نظبنگاه یماتتصم در

 اقتصاد یک عرضه طرف هم و تقاضا هم طرف که نوسانات نرخ ارز جااز آن اثرگذار باشد.

 متغیرهای ترینمهم از یکی عنوان به را ارز نرخ توانمی دهد،می قرار تحت تاثیر را

 و صادرات خالص یقطر از تقاضا دانست. بخش اقتصادی کلان متغیرهای بر اثرگذار

 نوسانات نرخ از وارداتی ایکالاهای واسطه از طریق عرضه بخشو  ارزی ذخایر در تغییر

سوی دیگر، نرخ واقع ارز به عنوان معیار ارزش برابری پول ملی یک  . ازشوندمیمتاثر  ارز

ور در مقایسه اقتصادی آن کش کننده وضعیتکشور در برابر پول کشورهای دیگر منعکس

نرخ واقعی ارز به دلیل ارتباط  ،صادی سایر کشورها است. در یک اقتصاد بازبا شرایط اقت

 هایرود که سیاستمتقابل آن با سایر متغیرهای اقتصادی متغیری کلیدی به شمار می

گذارند)کازرونی می آن خارجی و تحولات اقتصادی تاثیرات بسیاری بر داخلی و اقتصادی

همچنین تغییر در نرخ ارز واقعی بر سرمایه گذاری و انباشت سرمایه  (.7337کاران،و هم

 (.1871،   7گذارد که به طور مستقیم با رشد اقتصادی ارتباط دارد )کاکرانیتاثیر می

بر اقتصاد  یانجام شده، نوسانات نرخ ارز اثرات نامتقارن یهابر اساس پژوهش 

متفاوت از  یکلان اقتصادیرهای ش نرخ ارز بر متغاثرات کاه در نتیجه،داشته است. 

در واقع، در شرایط افزایش یا کاهش نرخ ارز، ممکن است  نرخ ارز بوده است. یشافزا

که، با افزایش نرخ ارز، میزان صادرات و طوریاثرات تولیدی متفاوتی پدیدار شود. به

کاهش ارزش پول رایج  سطح تولید محصولات نیز افزایش یابد. به عبارت دیگر، اگر با

شود و رقابت پذیری  ترکشور، قیمت کالاهای خارجی نسبت به کالاهای داخلی گران

جا که های اقتصادی باشد. در مقابل، از آنتواند بهبود فعالیتبهبود یابد، نتیجه نهایی می

سهم عمده بخش کشاورزی )بر اساس داده های بانک مرکزی(، مربوط به بخش زراعت 

های وارداتی وابسته هستند، افزایش پروری است و این واحدهای تولیدی به نهاده و دام

ای و در نتیجه کاهش تولید این بخش های واسطهتواند موجب افزایش نهادهنرخ ارز می

                                                           
cakrani 1  
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های خوراک های دامی و مواد اولیه کارخانهای از نهادهبخش عمدهشود. به عنوان مثال، 

تواند تولید این بخش را ، میارز نوسانات نرخشود که ن میدام از طریق واردات تامی

نرخ ارز بر عملکرد  ییرگسترده تغ یامدهایبا توجه به پ ینبنابراتحت تاثیر قرار دهد. 

 یفعل یطدر شرا یژهامر به و ین. ارسدینظر مبه یتبا اهم سیارنرخ ارز ب یریتاقتصاد، مد

و تحولات  ییرتغ ینحساس شده و همچنا یشاز پ یشب یبه اقتصاد مقاومت یازکه ن

است. در واقع هدف از  یافته یزن ترییشب یتدر چند دهه گذشته، اهم یارز یهانظام

ها است. و کاهش اثر آن ترلکن یفشار و تلاش برا یهاحوزه یصتشخ ی،اقتصاد مقاومت

شدت  دیدر وهله اول با یبه منظور تحقق اقتصاد مقاومت رسد؛یاساس به نظر م ینبر ا

 گردد. یدکشور تاک یداخل یدو بر تول ییشناسا یخارج یوابستگ

اثر نرخ ارز  افزایش یا کاهش یانکته است که آ ینا یاز پژوهش حاضر، بررس هدف

، پژوهش حاضر در پنج بخش برای این منظور، ددار کشاورزی بر رشد بخش یکسانی

و  ینظر یضوع شامل مبانمو یاتدر ادامه و در بخش دوم به ادب شود،یم یسامان ده

روش پژوهش  یمقاله به معرف ین. بخش سوم از اشودیپرداخته م یشواهد تجرب

 به یانیو در بخش پا شوندیم یهارا یقتحق هایچهارم، یافته . در بخشیابدیاختصاص م

  .شودیپرداخته م یشنهادپ یهو ارا گیرییجهنت

 ادبيات نظري پژوهش -8

صاددانان به عنوان یک ابزار سیاستی برای ترویج رشد اقتصادی نرخ ارز واقعی توسط اقت

بر تولید اقتصادی هنوز  نرخ ارز با این حال، مسیرهای انتقال اثر. شودکشور دیده می

برخی از اقتصاددانان تاثیر نرخ ارز واقعی بر بهبود تعادل تجاری را  موضوع بحث است.

نرخ . کنندر بر سرمایه گذاری را تاکید میکنند، در حالی که برخی دیگر تاثیبرجسته می

اگر  شود.واقعی ارز به عنوان شاخص کلیدی رقابت محصولات یک کشور محسوب می

تر از محصولات خارجی است و این  نرخ ارز واقع کم باشد، محصولات داخلی نسبتا ارزان

متر خواهد تواند منجر به تقاضای خارجی شود. این امر منجر به صادرات و واردات کمی
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 (1871شد، تراز تجاری بهبود خواهد یافت و اقتصاد داخلی رشد خواهد کرد)کاکرانی،

در ادبیات اقتصادی، نرخ ارز واقعی به عنوان یک قیمت بین المللی برای تعیین رقابت .

نرخ ارز واقعی بیش از حد  تر است.یک کشور مشخص، نسبت به نرخ ارز اسمی مناسب

ها، توزیع و میزان پرداخت طح تولید، تخصیص و میزان هزینهگذاری شده بر سارزش

های تجاری، سطح ذخایر بین المللی و بدهی خارجی، فرار عوامل، ترکیب و اندازه جریان

طور جدی اعتماد مصرف کنندگان را همچنین  به سرمایه گذاری اثر خواهد داشت.

دهد و اثر را کاهش می گذاریانداز و سرمایهدهد، در نتیجه میزان پسکاهش می

  (.1،1878نامطلوب بر رشد اقتصادی دارد )تراوالیه

 اقتصادی اثرگذار رشد و تولید بر ارز بازار در آن ثباتیبی و نوسانات دلیل به ارز نرخ

 گیرد.می گذاری صورتسرمایه طریق از تولید بر ارز نرخ نوسانات و ثباتیبی اثر .است

ارز تاثیر  از تغییرات نرخ است که برتقاضا موثر عوامل یگرد از گذاریسرمایه در کاهش

 به وابسته شدت به داخلی گذاریحال توسعه سرمایه در کشورهای اغلب در  پذیرد.می

-بهره مورد داخلی منابع و سرمایه با از تلفیق پس تا است ایسرمایه کالاهای واردات

 داخلی پول ارزش کاهش و رزا نرخ با کاهش شرایطی، چنین در .گیرد قرار برداری

 ای،سرمایه کالاهای واردات با کاهش  یابد. در این صورتافزایش می واردات یهزینه

 و )قمطیری یابدمی کاهش نیز کل تقاضای آن پی در و کاهش داخلی گذاریسرمایه

 گذاریسرمایه بر ارز واقعی نرخ ثباتیبی تاثیر واقع، در .(7301جهرمی،  شرافتیان

-هزینه بودن نامتقارن یا و متقارن بازار، رقابت پذیری درجه فروضی همچون به یبستگ

 بازار شرایط تحت تولید بر ارز واقعی نرخ ثباتیبی تاثیر دارد. گذاریسرمایه تعدیل های

 تابع بودن مقعر و سرمایه تعدیل متقارن هایهزینه و ریسک خنثی بودن کامل، رقابت

-زیان اگر که کندمی بیان سود، تابع بودن مقعر به مربوط یویژگ بود. مثبت خواهد سود

 برای بالقوه هایهزینه از تربیش مطلوب شرایط در گذاریسرمایه بالقوه برای های

                                                           
1Tarawalie 
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 ثباتیبی زمانی که ها،بنگاه صورت آن در باشد، نامطلوب شرایط مازاد در هایظرفیت

نمود )مطهری و  خواهند گذاریهسرمای تریبیش میزان به تر استبیش ارز واقعی نرخ

 .(7331همکاران، 

آید که نیروی کار، وجود میوسیله تابع تولیدی بهدر طرف عرضه، محصول به

کند. زمانی که ارزش دیگر ترکیب میسرمایه، انرژی و کالاهای واسطه وارداتی را با یک

 نتیجه سطح در وند وشمی ترگران وارداتی واسطه یابد، کالاهایپول داخلی کاهش می

در بازار کالا یک تکانه مثبت نرخ ارز )کاهش ارزش پول داخلی( . یابدمی تولید کاهش

شود. در نتیجه تر شدن کالاهای وارداتی میترشدن کالاهای صادراتی و گرانباعث ارزان

های داخلی یابد و به افزایش تولید و قیمتتقاضا برای محصولات داخلی افزایش می

نیز باعث  نشده پول داخلی(بینیمنفی )افزایش ارزش پیش شود. یک تکانهنجر میم

شود. تر شدن کالاهای وارداتی میتر شدن کالاهای صادراتی شده و باعث ارزانگران

شود ها میکاهش تقاضای حاصل از کاهش صادرات سبب کاهش تولید و سطح قیمت

 (.7337)کازرونی و همکاران، 

 ربی پژوهشادبيات تج -3

در ارتباط با تاثیر نرخ ارز بر رشد و تولید اقتصادی مطالعات متعددی انجام شده است. 

( اشاره کرد 1878) 1مطالعات خارجی انجام شده می توان به تاراوالیه  و هندو سریجان

( استفاده شد. تاراوالیه OLSها از روش حداقل مربعات معمولی)که در این پژوهش

ارز واقعی و رشد اقتصادی در سیرالئون را مورد مطالعه قرار داد. آزمون ارتباط بین نرخ 

استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان   1887-7333های های سالعلیت گرنجر و داده

دادند نرخ واقعی موثر نرخ ارز با رشد اقتصادی مثبت همراه است. هند و سردیجان، به 

-گران با استفاده از دادهنس پرداختند. این پژوهشمطالعه تغییرات نرخ ارز بر رشد در تو

 نشان دادند، عدم تعادل واقعی نرخ ارز موثر، OLSو روش  1881-7313های های سال

                                                           
1 Hend & Srdjan 
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 2( و آلگو و آسوگوا1871) 1موسیوکیو و همکاران اثر منفی بر رشد اقتصادی دارد.

یا را مورد بررسی (، ، از روش ارتباط بین نرخ ارز واقعی و رشد اقتصادی در کن1871)

استفاده  VAR و GMM ,GARCHهای گران از روشقرار دادند. این پژوهش

نشان دادند  1883-7333های های سالکردند. موسیوکیو همکاران با استفاده از داده

نوسان نرخ ارز تاثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد. آلگو و آسوگوا، به مطالعه تاثیر 

پرداختند. بر 1873-7318ولات صادراتی کشاورزی در نیجریه نامتقارن نرخ ارز بر محص

ها، تاثیر نوسانات نرخ ارز بر رشد اقتصادی منفی گزارش شد. کاکرانی اساس یافته

(، از روش هماهنگ سازی یوهانسن و مدل اصلاح خطای تصادفی استفاده کرد و 1871)

. ا مورد بررسی قرار داد( ر1883-7313تاثیر نرخ ارز واقعی بر رشد اقتصادی آلبانی )

اد آلبانی ندارد و این نتایج مطالعه نشان داد که نرخ ارز واقعی تاثیر قابل توجهی بر اقتص

های رشد اقتصادی، هر دو در کوتاه مدت و دراز مدت نباید بر این د که سیاستنشان دا

-7331های )های سالو داده SVAR(، از روش 1873) 3متغیر تاثیر بگذارد. تانگ

( استفاده کرد. در این پژوهش ارتباط بین نرخ ارز واقعی و رشد اقتصادی در چین 1871

نرخ  دست آمده نشان دادند هیچ ارتباط مستقیم بینرا مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج به

، 4، نونژاد و محمدی و آسالیه1871در سال  .مدت وجود نداردو رشد در بلند ارز واقعی

ده کردند. نونژاد و محمدی، به مطالعه تاثیر نوسانات نرخ ارز بر استفا ARDLاز روش 

-های سالگران با استفاده از دادههای اقتصادی در ایران پرداختند. این پژوهشفعالیت

نشان دادند، نوسانات مورد انتظار اثر منفی بر تولید ناخالص داخلی  1878-7310های 

( را 1873-1883ی و رشد اقتصادی در نیجریه )آسالیه، ارتباط بین نرخ ارز واقع .دارند

مورد مطالعه قرار داد. نتایج به دست آمده نشان دادند با وجودی که نوسان نرخ ارز هیچ 

 تاثیری بر رشد اقتصادی در بلندمدت ندارد، اما رابطه کوتاه مدت بین این دو وجود دارد. 

                                                           
1 Musyoki et al 
2Alegwu & Asogwa 
3Tang  
4Asaleye  
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بر تولید انجام شد که می توان در ایران نیز مطالعاتی در زمینه اثر نوسانات نرخ ارز 

گران، فرضیه وجود اثرات نامتقارن ( اشاره کرد، این پژوهش7303به سامتی و همکاران )

های نرخ ارز بر تولید در ایران را مورد مطالعه قرار داد. در این پژوهش از روش تکانه

یج به ( استفاده شد. نتا7301-7331های )های سالپرسکات و داده -فیلتر هودریک

های نرخ ارز روی سطح تولید دست آمده نشان دادند، فرضیه متقارن بودن اثرات تکانه

الگوی چرخه (، 7331( مطهری و همکاران)7337شود. کازرونی و همکاران)پذیرفته می

استفاده کردند. . کازرونی و همکاران اثر نامتقارن نرخ ارز بر رشد اقتصادی  مارکوف  ای

و روش  1871-1888های های سالگران با استفاده از دادهپژوهشبررسی کردند. این 

 ارز واقعی نرخ هایتکانه اثر بررسی برای مارکوف ایالگوی چرخهمارکوف نشان دادند، 

 مثبت هایتکانه  نتایج همچنین، است. برتری دارای خطی الگوهای بر اقتصادی رشد بر

 به منجر منفی، هایتکانه و داخلی ناخالص تولید رشد افزایش سبب ارز نرخ واقعی

 نرخ اثرات مطهری و همکاران، به مطالعه شد. منجر ناخالص داخلی تولید رشد کاهش

-7331های )های سالاین پژوهش از داده پرداختند. در در اقتصادی رشد بر واقعی ارز

 از ترکم واقعی ارز نرخ( استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان دادند زمانی که 7331

 از پس اما دارد وجود اقتصادی رشد و واقعی نرخ ارز بین مثبتی ارتباط است، نرخ آستانه

 رشد و واقعی ارز نرخ بین واقعی، ارز نرخ رژیم بالای در گرفتن قرار و آستانه این از عبور

، شایان و همکاران به 7333در سال  .دارد وجود معنی دار و منفی ارتباطی اقتصادی

گران های نرخ ارز بر تولید کشورهای عضو اوپک پرداختند. این پژوهشثر تکانهمطالعه ا

و روش خودرگرسیون برداری پنل نشان  1871-1888های های سالبا استفاده از داده

های مثبت نرخ ارز، اثر مثبت بر تولید ناخالص ملی دارد. دولت آبادی و دادند، تکانه

ت نرخ ارز  واقعی و تولید ناخالص داخلی را مورد (، اثر تکانه مثب7331طاهری فرد )

-7331های )های سالو داده VARهای بررسی قرار دادند. در این پژوهش از روش

( استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان دادند تکانه مثبت نرخ ارز تاثیر منفی بر 7301

های نرخ ارز بر رشد ن(، تاثیر نوسا7331تولید ناخالص داخلی دارد. توکلی و همکاران )
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اقتصادی در ایران را مورد مطالعه قرار دادند. در این پژوهش از روش سیستم معادلات 

( استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان 7300-7318های )های سالشبه مرتبط و داده

 دادند، نوسانات نرخ ارز اثر مثبت بر تولید داشته است. 

ی  نرخ واقعی ارز بر تولید ناخالص داخلی را مشخص ادبیات تجربی دو مسیر اثرگذار

کند. این مسیرها تقاضای کل و عرضه کل هستند. در مسیر تقاضای کل، کاهش می

دهد، صادرات ارزش واقعی ارز موثر، رقابت بین المللی کالاهای داخلی را افزایش می

دهد.کانال می دهد و از این رو تولید ناخالص داخلی را افزایشخالص را افزایش می

دهد که کاهش ارزش واقعی ارز باعث افزایش هزینه تولید ) و در ی کل نشان میعرضه

نتیجه کاهش تولید ناخالص داخلی( و کمک به توزیع درآمد به نفع ثروتمندان است. 

کنند که کاهش واقعی در حالی که برخی از این مطالعات استدلال می (.1878)تراوالیه،

(، 7337(،کازرونی و همکاران)1878د واقعی تولید دارد )تاراوالیه )اثر منفی بر رش

دیگران استدلال کردند که کاهش واقعی نرخ ارز دارای اثرات انقباضی است )آلگو و 

(توجه به این نتایج متضاد، 7331(، حسینی دولت آبادی و طاهری فرد،1871آسوگوا )

یک مساله حل نشده در ادبیات تجربی  رسد، تاثیر نرخ ارز بر تولید، همچنانبه نظر می

 .است

 روش تحقيق -0

تا  7331های های آن مربوط به سالپژوهش حاضر، مربوط به اقتصاد ایران و داده

ها و اطلاعات مورد نیاز از بانک مرکزی ایران و بانک جهانی به روش است. داده 7331

کار در بخش کشاورزی از  های مربوط به نیرویاند. دادهآوری شدهای جمعکتابخانه

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، امور اقتصاد کلان و نتایج طرح آمارگیری نیروی 

کار گردآوری شدند. به منظور بررسی آزمون تقارن اثر نرخ ارز بر  تولید بخش کشاورزی 

متغیر نرخ ارز ای مارکوف برآورد خواهد شد. ایران، الگوی پیشنهادی با روش چرخه

 آید:اقعی  از رابطه زیر به دست میو
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(7)                               )/( CPIICPIUEXREX  

، شاخص قیمت کالا و خدمات مصرف CPIUنرخ ارز) دلار امریکا(،   EXکه در آن 

شاخص قیمت کالا و خدمات مصرف کننده  CPII، و 1883کننده در امریکا با سال پایه 

ی رابطه بلندمدت است که از دهندهاست. رابطه یک نشان 7303در ایران با سال پایه 

قانون قیمت واحد استخراج می شود. در کوتاه مدت عوامل دیگری نیز موثر هستند که 

تفاوت نرخ  از طریق عرضه و تضای ارز اثر می گذارد. برخی از این عوامل  عبارت اند از:

تورم در داخل نسبت به خارج، رشد درآمد واقعی در داخل و خارجی، تفاوت نرخ رشد 

تفاوت نرخ بهره واقعی داخلی و خارجی، نرخ رشد پول در مقایسه با خارج، قیمت و 

میزان تولید نفت، رابطه مبادله، جایگزینی پول ملی، پیشرفت و ابداع تکنولوژی، قیمت 

طلا در داخل نسبت به قیمت جهانی، تغییر ترجیحات به سمت مصرف کالاهای خارجی 

اخلی، هزینه های دولت، فرار سرمایه به خارج، انتظارات مردم، کسری بودجه دولت، یا د

سرعت گردش پول، نرخ سرمایه گذاری و درجه باز بودن اقتصاد )شریف آزاده و حقیقت، 

مدت نرخ ارز است از رابطه هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بلندجا که (. از آن7301

 یک استفاده شد. 

 استخراج تکانه -7-7

 1های مثبت و منفی، روش هودریک پرسکاتهای استخراج تکانهیکی از رایج ترین روش

( را به توان در قالب مجموع یک tx( است. اگر یک سری زمانی مشاهده شده )7330)

پارامتر بیان کننده واریانس نسبی روند در  αجزء نوسانی و یک روند تشریح کرد و 

، αمقابل جزء نوسان باشد، مقادیر روند هودریک پرسکات در شرایط معلوم بودن 

 نمایند:مقادیری هستند که رابطه زیر را حداقل می

 )1( 

                                                           
1Hodrick-Prescott 
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د مشاهدات است. در تعدا Tاز روند آن و  انحراف متغیر سری زمانی  که در آن 

( از مقدار واقعی آن، به این روش تفاوت در اندازه روند متغیر محاسبه شده )

 (.7331شود )کرد بچه و کبیریان ، ( شناخته میعنوان تکانه )

 مانایی

 ها شیوهارایه شد. آن ،(1992) 7توسط کوویاتکوفسکی و همکاران  KPSS آزمون 

 قرار  در واحد ریشه فرضیه آن در که پیشنهاد دادند واحد ریشه آزمون برای را یجدید

. کندایستایی حول یک روند معین و ایستایی حول یک سطح ثابت را آزمون می دارد.

 نتیجه در و هستند مانایی برابر در پایینی آزمون توان دارای ریشه واحد هایآزمون اکثر

 رد اشتباه به را هاسری مانایی مرسوم، رویکرد این و شودپذیرفته می صفر فرضیه معمولا  

 ایآماره سری، بودن مانا بر صفر مبنی یفرضیه آزمون برای آماره ترینکند. معروفمی

شود به شکل زیر در نظر گرفته می KPSSالگویی که برای آماره است  KPSSنام  به

 است:

(3                         )  Ttudty t

t

i

it ...,2,1
1

 


                                           

مدت با میانگین صفر هر دو کوواریانس مانا و دارای حافظه کوتاه tو  iuکه در آن      

هستند  1,0d تحت فرضیه رقیب، بخش تصادفی .tyشود ، عنصر گام تصادفی می

( tu و عنصر اخلال نیز همان )t  (7303)محمدی و طالبلو، خواهد بود . 

 ايالگوي مارکوف چرخه

 2از رهیافت مارکوف سوییچینگهای مثبت و منفی نرخ ارز واقعی پس از استخراج تکانه

ترین الگوهای ای، یکی از رایجشود. الگوی مارکوف چرخهاستفاده می به منظور برآورد

                                                           
1 Kwiatkowski, Phillips, Schmidt and Shin 
2Markov Regime Switching Model (MS) 
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مطرح شد. در الگوهای مارکوف،  7303در سال  1غیرخطی است که توسط همیلتون

 توان نوشت:می

                )1( 

دهد که در آن، احتمال توضیح میخصوصیت تنظیم کنندگی مارکوف را این معادله 

وابسته است. بنابراین در  t-1، تنها به وضعیت در زمان tوضعیت در هر زمان توزیع 

فرآیندهای مارکوف، وابستگی مسیر برای متغیرها قابل تصور نیست. مزیت این مدل در 

پذیری آن است که امکان در نظر گرفتن تغییرات واریانس بین فرایندها را همراه انعطاف

. شکل کلی الگوهای مارکوف (7301)سوری، ازدسبا تغییر در میانگین فراهم می

 سوییچینگ به صورت زیر است:

                                                       )3( 

 و  ( برای متغیر AR(1))این رابطه گویای یک رابطه خودرگرسیو مرتبه اول 

کند، اختیار می یت است. بسته به مقادیر مختلفی که ی رژیم یا وضعنشان دهنده

( مطابق 1با بازنویسی رابطه ) (.7333)مصطفی پور و شعبانی،نماید( تغییر می1رابطه )

 گردد:کشاورزی به صورت زیر ارایه می الگوی مورد استفاده در بخشهدف پژوهش، 

(1                          )              

، موجودی سرمایه در بخش KAارزش افزوده بخش کشاورزی، YAدر الگوی فوق، 

های مثبت نرخ ارز ، تکانهUPOS، نیروی کار در بخش کشاورزی، LAکشاورزی، 

 های منفی نرخ ارز واقعی است.، تکانهUNEGواقعی، 

                                                           
1Hamilton 
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 زيبررسی روند نرخ واقعی ارز و ارزش افزوده بخش کشاور
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 9313-9348در طی سال هاي  روند نرخ ارز اسمی 9-3نمودار 

 های موجود در بانک مرکزی ایران، توسط نویسنده محاسبه شد.بر اساس داده

 آهسته صعودی روند یک 7331 سال تا ارز نرخ که دهدمی نشان 7-3 نمودار

و  داشته صعودی حالت روند این 7331سال از زار نرخ ناگهانی افزایش با است. داشته

ها ارزش افزوده بخش کشاورزی نیز است. در طی این سال یافته ادامه 7311 تا سال

، باوجودی که، نرخ ارز حقیقی کاهش یافته اما 7313در سال  روند افزایشی داشته است.

 7311 سال در رزا سازییکسان برنامه آغاز تاتولید بخش کشاورزی افزایش یافته است. 

. در حالی که ارزش افزوده بخش کشاورزی گیردخود می به نوسانی حالت نرخ ارز شیب،

دهد مروری بر تغییرات نرخ دلار در سی سال قبل تاکنون نشان می .صعودی بوده است

به تدریج 7313نوسان چندانی نداشته است. از سال  7313تا  7311که دلار از سال 

 7888نرخ  7301اتری شده است. نرخ ارز اسمی که حتی تا سال های بالوارد مجرا

شود و تومان را هم تجربه نکرده و از این سال به بعد است که وارد دور تازه قیمتی می

، نرخ ارز حقیقی کاهش 7301تا 7308های شده است.در طی سالنرخ آن چهار رقمی

با کاهش نرخ 7301. در سال یافته اما ارزش افزوده بخش کشاورزی افزایش یافته است

گیری داشته است. شود که ارزش افزوده این بخش هم کاهش چشمارز مشاهده می
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کاهش نرخ ارز با افزایش ارزش افزوده بخش 7337شود که در سال مجددا مشاهده می

نیز اثرات نامتقارن نرخ ارز بر  جا که بر اساس نموداراست. از آنکشاورزی همراه بوده 

وده بخش کشاورزی، مشخص است، در این مقاله اثر نامتقارن به صورت کمی ارزش افز

 برآورد خواهد شد.

 هابرآورد الگو و یافته -4

 مانایی 

های نرخ ارز واقعی بر تولید بخش کشاورزی، به منظور بررسی اثرات نامتقارن تکانه

-هودریک های مثبت و منفی نرخ ارز واقعی با استفاده از روش فیلترنخست تکانه

برای تمامی  KPSSدهد که مقدار آماره می پرسکات استخراج شد. نتایج نشان

تر از مقدار بحرانی است. در نتیجه متغیرهای مورد استفاده در سطح  یک درصد، کوچک

 در سطح مانا هستند.

 نتایج حاصل از آزمون مانایی  -(9جدول )

 متغيرها آماره آزمون مقادیر بحرانی نتيجه 

 Ka 4284 4289 امان

 La 4298 4289 مانا

 Ya 4244 4289 مانا

 Rex 4244 4289 مانا

 Upus 4240 4289 مانا

 Uneg 4240 4289 مانا

 های پژوهشمنبع: یافته

به منظور اطمینان از حاکم بودن رابطه غیرخطی بین متغیرها، از آزمون نسبت 

 ( ارایه شده است.7جدول ) نتایج حاصل از این آزمون در .راستنمایی استفاده شد
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 نتایج حاصل از آزمون نسبت راستنمایی  -(8جدول )

 آماره آزمون احتمال نتيجه

 49244 42444 رابطه غيرخطی برقرار است

 های پژوهشمنبع: یافته

(، گویای برقراری رابطه غیرخطی بین متغیر تولید و 7نتایج ارایه شده در جدول )

ای مارکوف برای تبیین روابط بین توان از الگوی چرخهین، مینرخ ارز واقعی است. بنابرا

های متغیرها استفاده نمود. استفاده از این الگوها، مستلزم تعیین تعداد رژیم و وقفه

 مختلفی هایمارکوف حالت ایچرخه الگویبهینه متغیرهای مورد بررسی در الگو است. 

است. به  هارژیم به وابسته معادله از خاصی جز هاحالت این از یک هر در که دارد

از معیار آکاییک و مقدار لگاریتم حداکثر راستنمایی  حالت، منظور یافتن بهترین

 بهینه عنوان الگوی به  تربیش نمایی راست حداکثر مقدار با الگویشود. استفاده می

شد. تعیین   MSIAH شده، الگوی بهینه،بر اساس بروآردهای انجام .شودمی برگزیده

تر نتایج برآوردی، احتمال پایداری و در ادامه، الگو برآورد شد و به منظور ارزیابی بیش

یا انتقال رژیم با استفاده از ماتریس احتمالات انتقال بررسی شد. نتایج حاصل از برآورد و 

 ( ارایه شده است. 1( و )3های )بررسی ماتریس احتمالات انتقال در جدول

 برآورد الگو

 (4نتایج حاصل از برآورد الگوي ) -(3)جدول 

 tآماره  مقدار متغير
داري احتمال معنی

 tآماره 

Ka 4244 94244 4244 

La 4244 9203 4294 

Upos (0) 020- 3213- 4244 

Upos (1) 9239 8284 4248 

Uneg (0) 4294 3224 4244 

Uneg (1) 920- 8294- 4244 



 

 9312 دوم ينيمه  ،82 يشماره دهم،چهار سال کلان، اقتصاد  يپژوهشنامه ........................40

AIC 88243 

Log- likelihood 040211- 

 های پژوهشمنبع: یافته

ارزش افزوده بخش  بر معنی داری و مثبت در رژیم یک اثر واقعی ارز نرخ افزایش

رسد، اثر نرخ ارز از مسیر تقاضا بیش تر از مسیر عرضه داشته است. به نظر می کشاورزی

 با داخل تولیدات رقابت پذیری قدرت و افزایش هزینه بوده است. بنابراین، افزایش

 وابستگی کهات داخلی تولید افزایش هزینه منفی اثر تر ازبیش، تر به ارزتگی کموابس

 برآیند است. با وجودی که  بوده داشته اند، ایو سرمایه ایواسطه ی اولیه مواد به زیادی

نشان داده شد اما از سال  ارزش افزوده بخش کشاورزی مثبت بر واقعی ارز نرخ افزایش

 تولید بر معنی دار و منفی تاثیری ارز واقعی نرخ ر یک، افزایش، مطابق با نمودا7301

که  داخل تولیدکنندگان از آن دسته تولید هزینه افزایش منفی اثر .است گذاشته برجای

تولید  افزایش مثبت اثر بر اندداشته ایسرمایه و ایواسطه اولیه، مواد به زیادی وابستگی

 تریکم ارزبری که داخل تولیدات پذیری رقابت قدرت افزایش دلیل به صادرات و

 اقتصادی تولید بر واقعی ارز نرخ افزایش است. در نتیجه برآیند تر بودهاند بیشداشته

 های پایانی مورد بررسی منفی بوده است.طی سال

-می نشان را هااز رژیم یک هر در هاسال از یک هر قرارگرفتن نمودار یک، احتمال

 سال یعنی است. یک برابر احتمالات این مجموع شود،یده مید که گونهدهد. همان

افزایش نرخ ارز واقعی از سال  .باشد داشته قرار توانددو می یک یا رژیم در نظر مورد

دار با ارزش افزوده که در رژیم یک قرار دارد رابطه مثبت و معنی 7301تا سال  7333

شود که افزایش نرخ ارز می مشاهده 7331-7301بخش کشاورزی دارد اما از سال 

 واقعی اثر منفی بر تولید بخش کشاورزی داشته است.
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 : احتمال قرار گرفتن هر سال در دو رژیم به دست آمده9نمودار 

 هاي پژوهشمنبع: یافته

 ماتریس احتمالات انتقال رژیم در بخش کشاورزي -(0جدول )

  9رژیم  8رژیم 

 9رژیم  9244 4240

 8 رژیم 4244 4214

 های پژوهشمنبع: یافته

عنصر اول  دهد.می نشان را دیگر رژیم به رژیم یک از انتقال احتمالات (1جدول)

(، احتمال پایداری در رژیم یک را برای تولید بخش در ماتریس احتمال انتقال رژیم )

یک در دو دهد. با توجه مقدار برآورد شده، احتمال پایداری رژیم کشاورزی نشان می

ماند. ، یک است. بنابراین، به احتمال صد درصد رژیم یک پایدار میt-1و  tزمانی دوره 

توان این جا که احتمال پایداری این رژیم  یک یا صد درصد است، بنابراین، میاز آن

رژیم را جاذب دانست. همچنین احتمال انتقال از رژیم یک به رژیم دو وجود ندارد. از 

درصد احتمال پایداری رژیم  31دهد چهارم در ماتریس بالا نیز نشان میطرفی، عنصر 
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دو وجود دارد. به احتمال چهار درصد این رژیم نیز پایدار نمانده و به رژیم یک تغییر 

 وضعیت پیدا خواهد کرد.

 بررسی اثرات نامتقارن نرخ ارز -7-7

ی نرخ ارز واقعی و های مثبت و منفدر ادامه، به منظور بررسی اثرات نامتقارن تکانه

( ارایه شده 1ها از آزمون والد بهره گرفته شد. نتایج این آزمون در جدول )داری آنمعنی

 های مثبت و منفی است. است. فرضیه صفر در آزمون والد وجود اثرات یکسان تکانه

 نتایج حاصل از آزمون والد  -(4جدول )

 χ2آماره  فرضيه صفر
داري احتمال معنی

 χ2آماره 

 4244 3244 هاي مثبت و منفی برابر استضرایب تکانه

 های پژوهشمنبع: یافته

شود که وجود اثرات ثابت رد شده و فرضیه (، ملاحظه می3با توجه به نتایج جدول )

گونه که مشاهده شود. همانها پذیرفته میمقابل، مبنی بر نامتقارن بودن اثرات تکانه

 ای است.نتایج الگوی مارکوف چرخهکننده دشد، نتایج آزمون والد نیز تایی

 گيري نتيجه -4

تر کشورهای توسعه یافته، ی بیشبخش کشاورزی در مراحل اولیه رشد و توسعه

های ی بخش کشاورزی و نیاز بخشبا توجه به پتانسیل بالقوه نقش اساسی داشته است.

های ترین بخشاز مهم ی پایدار و یکیتواند محوری برای توسعهمختلف، کشاورزی می

 اولیه، مواد از برخی جا کهآن از اقتصاد در چارچوب رهیافت اقتصاد مقاومتی باشد.

تامین  واردات محل از کشاورزی بخش در ایسرمایه و ایساخته، واسطه نیمه کالاهای

ده از برای این منظور با استفا تواند بر تولید اثر گذار باشد.نرخ ارز می بنابراین شوند.می

های منفی) های مثبت) افزایش نرخ ارز واقعی( و تکانهپرسکات تکانه -روش هودریک

به منظور بررسی غیر خطی  LRهمچنین از آزمون  دست آمد.عی( بهکاهش نرخ ارز واق
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بودن الگو استفاده شد. نتایج نشان دادند، الگوی مورد استفاده غیر خطی بوده و استفاده 

های خطی دارای مزیت است. با ای مارکوف نسبت به روشخهاز الگوی غیر خطی چر

عنوان الگوی بهینه انتخاب ، بهMSIAHاستفاده از راهبرد انتخاب الگوی بهینه، الگوی 

های مثبت و منفی از آزمون والد استفاده شد. علاوه بر این، برای بررسی اثر تقارن تکانه

 شد.

 و مثبت در رژیم یک، اثر واقعی ارز رخن افزایش دست آمده،با توجه به نتایج به

رسد، اثر نرخ ارز از نظر میداشته است. به ارزش افزوده بخش کشاورزی بر داریمعنی

همچنین اثرگذاری نرخ . تر از مسیر عرضه و افزایش هزینه بوده استمسیر تقاضا بیش

تولید بخش طوری که موجب کاهش تر بوده بهای بیشارز در رژیم صفر از مسیر هزینه

 از طریق کل تقاضای داخلی، پول ارزش با کاهش معمول، به طورکشاورزی شده است. 

 رفتن بالا با را کل یعرضه دیگر سوی از .یابدمی افزایش خالص، صادرات افزایش

دهد. در واقع این اثر گذاری می کاهش ای،واسطه سرمایه و واسطه کالاهای هایهزینه

توان به کود شیمیایی و سموم دفع ستگی وارداتی است که میمستقیم نرخ از به واب

در تولید محصولات  نهاده های دامی عنوان دو نهاده مهم و همچنینها بهآفات و بیماری

کشاورزی اشاره کرد. البته آثار غیر مستقیم آن بر کلیه عوامل تولید از جمله قیمت 

توان به مورد توجه قرار داد. در واقع می. را نیز باید ..زمین، حمل و نقل، مزد کارگر و 

ونقل نیز سوخت و حملنقش سایر عوامل جانبی که در تولید نقش دارند مانند انرژی، 

شوند. همچنین ممکن است با توانند موجب تغییر در تولید این بخش اشاره کرد که می

ایت موجب کاهش نرخ ارز، اعتماد سرمایه گذاران خارجی و داخلی کم شده و در نه

 تغییرات یدامنه به بستگی تولید، سطح روی خالص اثر کاهش تولید شود. در نتیجه،

در واقع افزایش نرخ ارز از طریق کاهش قیمت خارجی  .دارد کل یعرضه و تقاضا در

کالاهای صادراتی کشور و افزایش قیمت داخلی کالاهای وارداتی باعث افزایش صادرات و 

شد. بنابراین از طریق افزایش تقاضای کل آثار انبساطی بر تولید و کاهش واردات خواهد 

ای در های واسطهخواهد داشت. همچنین افزایش نرخ ارز موجب افزایش قیمت نهاده
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شود. بنابراین آثار کاهشی بر تولید خواهد های تولید مینتیجه موجب افزایش هزینه

کننده ها نامتقارن و تاییدثرات تکانهعلاوه بر این، بر اساس نتایج آزمون والد ا داشت.

های پژوهش، ای مارکوف است. با توجه به این که بر اساس یافتهنتایج الگوی چرخه

اثرات افزایش و کاهش نرخ ارز واقعی بر تولید بخش کشاورزی نامتقارن است، با توجه 

به منظور های پولی و ارزی های پولی بر تورم، هماهنگی بین سیاستبه تاثیر سیاست

 رسد.کنترل نرخ ارز واقعی ارز ضروری به نظر می
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