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 مقدمه
شود. به طور کلی، مفهومی است جامع و کلی که افزایش آن، یک ضرورت محسوب میوري بهره
وري به معناي دستیابی به زندگی بهتر در گذران زندگی و ایجاد آسایش در قبال استفاده از بهره

وري چگونگی و میزان استفاده از عوامل تولید را در تولید بهره ،کار، نیروي فکر و ابزار است. در واقع
وري آن عامل افزایش دهد که در صورت استفاده بهینه از عوامل تولید، بهرهمحصول نشان می
کننده رشد اقتصادي، ارتقاي ترین عامل تعیینتوان چنین انتظار داشت که مهمخواهد داشت. می

 ). 1389(نایبی و همکاران،  وري کل عوامل تولید استبهره
وري به عنوان عامل اصلی در رشد تولید اینکه در کشورهاي پیشرفته اقتصادي، بهرهوجود با      

وري در افزایش تولید محصول کمتر سهم بهره ،شود اما در کشورهاي در حال توسعهمحسوب می
بود و به همین دلیل در تدوین وري از رشد اقتصادي کشور چشمگیر ناست. در ایران نیز سهم بهره

درصد  5/2وري کل عوامل در اقتصاد کشور ساالنه بینی شد که بهرهبرنامه چهارم توسعه کشور پیش
   . وري محقق شودرشد اقتصادي ساالنه کشور از محل بهره یک سومافزایش یابد و 

 ،هاي باالتر رشد دارده نرخوري عوامل تولید در دستیابی ببا توجه به اهمیتی که ارتقاي بهره     
هاي الزم براي ارتقاي آن ضروري به وري عوامل تولید و تدوین برنامهشناسایی عوامل مؤثر بر بهره

وري رسد. بنابراین با توجه به اهیمت موضوع، مطالعه حاضر تالش دارد عومل مؤثر بر بهرهنظر می
 انی نرخ ارز واقعی مورد بررسی قرار دهد. عوامل تولید در بخش کشاورزي را با تأکید بر نااطمین

اي صورت گرفته است اما در مطالعات داخلی، پژوهشی که مطالعات گسترده ،وريدر زمینه بهره     
یافت نشد. از جمله مطالعات مهمی که در این زمینه انجام  ،به بررسی اثر نااطمینانی نرخ ارز بپردازد

 ره کرد. توان به موارد زیر اشامی ،شده است
مدت و بلندمدت، ) در مطالعه خود گزارش دادند که در کوتاه1390مهرابی بشرآبادي و جاودان (

وري کل عوامل تولید در بخش داري بر رشد و بهرهمخارج تحقیق و توسعه اثر مثبت و معنی
 کشاورزي ایران دارد. 

وري کل عوامل تولید و رشد ) به بررسی اثر تنوع صادرات بر بهره1390آذربایجانی و همکاران (
سازي صادرات اثر مثبث و هاي این پژوهش نشان داد متنوعپرداختند. یافته D8اقتصادي در گروه 

 وري عوامل و رشد اقتصادي دارد. داري بر بهرهمعنی
هاي تولید در وري عامل) در بررسی رابطه تجارت خارجی و بهره1389اثنی عشري و همکاران (

ایران به این نتیجه دست یافتند که تجارت خارجی در کوتاه مدت و بلندمدت اثر  بخش کشاورزي
 وري عوامل در این بخش داشته است. مثبتی بر بهره
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 1364-82 هايسال ) در مطالعه خود گزارش دادند که در دوره1386جالئی و رشیدي (
وري بخش کشاورزي ی بر بهرهانحراف نرخ ارز از مسیر تعادلی در کوتاه مدت و بلندمدت اثر مثبت

دارد. چون انحراف نرخ ارز در ایران به صورت مثبت بوده و از کانال تجارت محصوالت کشاورزي، 
 گردد. وري میافزایش بهره ،موجب باصرفه شدن تولید و در نتیجه

وري نیروي کار در بخش ) در بررسی تأثیر آزادسازي تجاري بر بهره1387توکلی و همکاران (
هاي توسعه صادرات و کاهش نرخ تعرفه وارداتی در بلندمدت و نشان دادند سیاست ،اورزي ایرانکش

 وري نیروي کار در بخش کشاورزي شده است. مدت باعث افزایش بهرهکوتاه
هاي عنوان داشتند رابطه هزینه ،) در مطالعه خود براي اقتصاد ایران1386پور (بهبودي و ممی

وري عوامل تولید در اقتصاد اي با بهرهاي و سرمایهتحقیق و توسعه داخلی و واردات کاالهاي واسطه
گذاري مستقیم خارجی و سرمایه انسانی از دیگر عوامل مؤثر در ایران مثبت است. همچنین سرمایه

 وري عوامل تولید هستند.  ارتقاي بهره
وري در در بررسی اثر نوسانات نرخ ارز بر رشد بهره )Amadou, I, D. 2012(آمادو هاي یافته

حاکی از آن است که نوسانات نرخ ارز مؤثر واقعی،  1975 -2004کشور مورد مطالعه براي دوره  74
 این اثر بیشتر است.  ،وري دارد که براي کشورهاي در حال توسعهاثر منفی بر رشد بهره

در بررسی چگونگی اثرگذاري نرخ ارز بر  )Jeanneney, S. G. Hua, P. 2011(جیننی و هوآ 
به این نتیجه  1986-2007استان چین در دوره  29هاي پانل براي وري با استفاده از دادهبهره

 وري نیروي کار دارد. گذاري باالتر نرخ ارز، اثر مثبتی بر رشد بهرهدست یافتند که ارزش
کشور  58با استفاده از برآورد پانل براي  )McLeod, D. Mileva, E. 2011(مکلود و میلوا 

وري کل عوامل تولید و نشان دادند کاهش ارزش پول ملی منجر به افزایش رشد بهره ،مورد مطالعه
اي به رسد که صادرات محصوالت کارخانهشود. به نظر میتولید ناخالص داخلی تا یک حدي می

 وري کل عوامل تولید است. ذاري نرخ ارز واقعی بر بهرهعنوان یک کانال اثرگ
وري نیروي کار در دوره نشان داد که نرخ رشد بهره )Tang, Y. 2010(هاي تانگ یافته

 بیش از میانگین بوده است.  2002-2006هاي گذاري باالي دالر در بین سالارزش
دست یافتند که نوسانات نرخ ارز به این نتیجه  )Aghion, P. et al. 2009(آغین و همکاران 

 وري داشته باشد اما این اثر به سطح توسعه مالی کشورها بستگی دارد. تواند اثر معناداري بر رشد بهرهمی
وري کل عوامل در بررسی فاکتورهاي کالن اقتصادي و بهره )Akinlo, A.E. 2006(آکینلو 

اهش نرخ رشد جمعیت، کاهش بدهی، هاي کگزارش داد سیاست ،تولید در کشورهاي آفریقایی
ها، توسعه مالی و مشارکت بیشتر بخش خصوصی منجر به افزایش آزادسازي بیشتر، ثبات قیمت

 شوند. وري کل عوامل تولید در صحراي آفریقا میبهره
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به این نتیجه دست یافتند  ،وري در چین) در بررسی نرخ ارز و رشد بهره2003جیننی و هوآ (
اثر نامطلوبی بر پیشرفت تکنیکی دارد اما اثر آن بر رشد  ،گذاري بیش از حد نرخ ارزکه ارزش

 وري منفی است. مطلوب است. در مجموع برآیند این دو اثر بر رشد بهره کارآیی
 هامواد و روش

هاي وري جزئی و شاخصهاي بهرهوري به دو دسته شامل شاخصهاي بهرهبه طور کلی، شاخص
وري کل عوامل تولید، ارتباط هاي بهرهشوند. در شاخصوري کل عوامل تولید تقسیم میبهره

وري کل عوامل (نیروي کار و سرمایه گیرد. شاخص بهرهها مورد بررسی قرار میستانده با کل نهاده
نگر متوسط تولید به ازاي هر بیا ،هاست و در واقعبه صورت توأم) به مفهوم نسبت ستانده به داده
 ).1389واحد از کل منابع تولید است (نایبی و همکاران، 

شود. در این هاي مختلفی استفاده میروشاز  ،وري کل عوامل تولیدبراي محاسبه شاخص بهره
وري کل عوامل تولید در بخش کشاورزي ایران استفاده پژوهش از مدل کندریک براي محاسبه بهره

وري کل عوامل تولید هاي مستقیم براي محاسبه بهرهاین روش یکی از مهمترین روششده است. 
باشد. مدل کندریک مبتنی بر میانگین وزنی کار و سرمایه است. کندریک از یک تابع تولید می

وري کل عوامل تولید او به وري استفاده نمود. شاخص بهرهضمنی براي تخمین تغییرات در بهره
 ): 1386پور و شاهمرادي، شود (تهامیف میصورت زیر تعری

)1(  

، 1376ارزش افزوده بخش کشاورزي به قیمت ثابت  tVوري کل عوامل تولید، بهره TFPکه در آن 
tK  1376موجودي سرمایه به قیمت ثابت ،α  ،سهم عامل سرمایه در ارزش افزودهtL  سطح اشتغال

 سهم عامل کار در ارزش افزوده است.   βو 
به منظور محاسبه نرخ واقعی ارز از نظریه برابري قدرت خرید نسبی استفاده شده  ،در ادامه

تغییر در نرخ ارز در یک دوره زمانی باید با تغییر  ،است. طبق نظریه برابري قدرت خرید نسبی
بیانگر  1و  0هاي دو کشور در همان دوره زمانی متناسب باشد. چنانچه اندیس نسبی سطح قیمت

توان به وسیله فرمول زیر سال پایه و سال بعد از آن باشد، نظریه برابري قدرت خرید نسبی را می
 ):1388نشان داد (سالواتوره، 

)2(   
و  aPهاي ارز در سال پایه و سال بعد از آن هستند. به ترتیب نرخ  ab1Rو   ab0Rبه طوري که 

bP ها در دو کشور نیز به ترتیب سطح عمومی قیمتA  وB  است. براي محاسبه نرخ ارز واقعی
) و نرخ بازار غیررسمی دالر در 2004کننده ایران و آمریکا (سال پایه ایران، از شاخص قیمت مصرف
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 ریال بوده، استفاده شده است.     8747که برابر با  1383سال 
 در مطالعات GARCH1هاي براي به دست آوردن نوسانات متغیرهاي سري زمانی انواع مدل

اخیر مورد استفاده قرار گرفته است. در این مدل، واریانس شرطی بر اساس اطالعات دوره قبل و 
 ARCH2باشد. الگوهاي دهنده نااطمینانی نرخ ارز میتغییر کرده و نشان ،بینی گذشتهخطاي پیش

 GARCH) آن را تحت عنوان 1986) ارائه داد و سپس بولرسلو (1982را براي اولین بار انگل (
)ARCH  تعمیم یافته) بسط داد. معادالت میانگین و واریانس براي یک الگويGARCH(p,q)  به

 :)Henry, O. 1998(شود صورت زیر تصریح می
)3(  
)4(  

ند. اي تأخیري) دورنزاو برونزا متغیرهاي مستقل ( txپارامترهاي ثابت و  γو  ω ،α ،β ،که در آن
شود. محسوب می ،است  p=  0کهزمانی GARCH(p,q)حالت خاصی از الگوي  ARCH(q)الگوي 

با مرتبه باالتر، در صورتی واریانس شرطی به دست خواهد آمد که شرط  GARCH(p,q)براي مدل 
 زیر برقرار باشد:

)5   (  

 و  αباید ضرایب  ،ثابت نیست. عالوه بر ایندهد واریانس شرطی فرایند خطا این نتیجه نشان می
β ترین مدلدست آوردن مناسبهنیز نامنفی باشند. براي ب ARCH  یاGARCH  از معیارهاي

هاي عمده الگوي یکی از ضعفشود. استفاده می )SBC( بیزین -و شوارتز )AIC( آکائیک
GARCH که در عمل اینگونه نیست.  کند، در صورتیاین است که اثر نوسانات را متقارن فرض می

 نامتقاران ارائه گردید.  GARCHالگوهاي  ،بنابراین براي رفع این مشکل
نمایی یا  GARCHنامتقارن، الگوي  GARCHاولین کار ارائه شده در زمینه الگوهاي 

EGARCH3 ) است. در الگوي 1991ارائه شده توسط نلسون (EGARCH (1,1) لگاریتم طبیعی ،
 :  )Hagerud, G. 1997(کند واریانس شرطی از فرایند زیر تبعیت می

 )6(    

                                                                                                                   
1. Generalized Auto-Regressive Conditional Heteroscedasticity Model    

2. Auto-Regressive Conditional Heteroscedasticity Model    

3. Exponential Generalized Auto-Regressive Conditional Heteroscedasticity Model  
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اثرات متقارن و  0γ=شود. اگر تعیین می γضرایب هستند که عدم تقارن به وسیله  γو  ω ،α ،βکه 
این الگو نسبت هاي مثبت و منفی است. از دیگر مزایاي در غیر این صورت، بیانگر اثر نامتقارن شوك

 این است که محدودیتی در مورد عالمت ضرایب برآوردي وجود ندارد.   GARCHبه الگوي 
وري کل عوامل به مطالعاتی که به بررسی عوامل مؤثر بر بهره ،در گام بعدي براي تصریح الگو

)، آغین و 2012توان به پژوهش آمادو (از جمله این مطالعات می ه، کهاند، استناد شدتولید پرداخته
)، توکلی و 1389)، اثنی عشري و همکاران (1390)، مهرابی بشرآبادي و جاودان (2009همکاران (
 کرد. سرانجام الگوي تجربی براي برآرود به شکل زیر تصریح شد: ) اشاره 1387همکاران (

 )7(  
ارزش افزوده بخش کشاورزي (به قیمت  VAوري کل عوامل تولید، بهره TFP ،در این معادله

 Mانرژي مورد استفاده در بخش کشاورزي (معادل میلیون بشکه نفت خام)،  E)، 1376ثابت 
شاخص  RERUNالملل و شاخص ادغام تجارت بین IITضریب مکانیزاسیون بخش کشاورزي، 

 لگاریتمی است.  -دهند و الگو از نوع خطینااطمینانی نرخ ارز واقعی را نشان می
ها باعث زوده و تولید باالتر در سطح قبلی نهادهبر اساس نتایج مطالعاتی که ذکر شد، ارزش اف

یابد. مصرف انرژي نیز که با وري آنها افزایش میها از تولید شده و بهرهافزایش سهم نهاده
هاي جدید و مکانیزاسیون بیشتر در بخش، رشد چشمگیري داشته است، با به کارگیري تکنولوژي

ط با اقتصاد جهانی که با اآورند. ارتبوري فراهم میود بهرهها زمینه را براي بهبانجام به موقع فعالیت
وري تواند اثر مثبتی بر بهرهنشان داده شده است، با ایجاد فضاي رقابتی می IITاستفاده از شاخص 

هاي کشاورزي را با تجارت محصول و نهاده ،نااطمینانی نرخ ارز واقعیبه دلیل اینکه داشته باشد. 
وري عوامل تولید در بخش داراي اثر منفی بر بهرهرود انتظار میکند، همراه میریسک و نااطمینانی 

 کشاورزي باشد.   
هاي داده بوده و  1353-86استفاده براي برآورد مدل، مربوط به دوره زمانی موردسري هايداده

مورد نیاز از اطالعات اقتصادي سري زمانی بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران، مرکز آمار ایران، 
  اند. ترازنامه انرژي و بانک اطالعاتی سازمان خواروبار و کشاورزي ملل متحد (فائو) استخراج شده

پویاي بین  العملبراي تحلیل ارتباط بلندمدت بین متغیرها و همچنین عکس ،در نهایت
) استفاده شد. در استفاده از ARDLهاي گسترده (متغیرها، از الگوي همجمعی خودتوضیح با وقفه

گرنجر ضروري است، -این رهیافت به یکسان بودن درجه همجمعی متغیرها، که در روش انگل
مدت موجود در مدل را به طور الگوي بلندمدت و کوتاه ،. همچنین این روشباشد یمنیازي ن

کند. لذا زند و مشکالت مربوط به حذف متغیرها و خودهمبستگی را رفع میهمزمان تخمین می
به دلیل اجتناب از مشکالتی همچون خودهمبستگی و درونزایی، نااریب  ARDLهاي روش تخمین
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 توان به صورت زیر نشان داد:تعمیم یافته را می ARDL). مدل Siddiki, 2000و کارا هستند (
)8( α      

عامل وقفه است که به صورت زیر تعریف  Lمتغیر وابسته و  tyعرض از مبدأ و  0α ،که در آن
 شود:می

)9   (  
 بنابراین: 

)10   ( α  
 
)11   (  

اي به نحو زیر استفاده کرد: در مرحله توان از روش دو مرحلهبراي تخمین رابطه بلندمدت می
شود. در این رابطه اگر مجموع وجود ارتباط بلندمدت میان متغیرهاي تحت بررسی آزمون می ،اول

مت هاي متغیر وابسته کوچکتر از یک باشد، الگوي پویا به سضرایب برآورد شده مربوط به وقفه
یابد. لذا براي آزمون همگرایی الزم است آزمون فرضیه زیر انجام بگیرد تعادل بلندمدت گرایش می

 ):1387(نوفرستی، 

)12   (  
 شود: موردنیاز براي انجام آزمون فوق به صورت زیر محاسبه می tکمیت آماره 

)13   (  
محاسباتی و کمیت بحرانی ارائه شده از سوي بنرجی، دوالدو و مستر در سطح  tبا مقایسه آماره 

توان به وجود یا نبود رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهاي الگو پی برد. اگر اطمینان مورد نظر، می
در مرحله دوم، تخمین و تحلیل  ،رهاي مدل اثبات شودیوجود رابطه پایدار بلندمدت بین متغ

 گیرد. ضرایب بلندمدت و استنتاج در مورد ارزش آنها صورت می
 

 نتایج و بحث
هاي متداول در محاسبه نرخ واقعی ارز بین دو کشور به شمار نظریه برابري قدرت خرید از روش

رود که در این پژوهش نیز به کار گرفته شده است. طبق این نظریه تغییر در نرخ ارز در یک می
هاي دو کشور در همان دوره زمانی متناسب است. در گام دوره زمانی با تغییر نسبی سطح قیمت

ابتدا  GARCHعدي براي استخراج شاخص نااطمینانی نرخ ارز واقعی از طریق الگوهاي خانواده ب
 اي براي تبیین رفتار نرخ ارز واقعی برآورد شود. باید مدل اولیه
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در بیشتر مطالعات قبلی، الگوهاي خودتوضیح، میانگین متحرك، خودتوضیح میانگین متحرك و      
الگوي خودتوضیح به  ،اند. در این مطالعهه بودهدرك مورد استفاخودتوضیح جمعی میانگین متح

به کار رفته  1338-86ي هادلیل قدرت توضیح دهندگی بیشتر رفتار نرخ ارز واقعی در طول سال
بیزین و آکائیک، الگوي خودتوضیح با دو وقفه، بهینه شناخته  -است. بر اساس معیارهاي شوارتز

 ) نیز نشان از مناسب بودن مدل دارند. 1جدول شماره (هاي گزارش شده در شد. آماره
 

 . برآورد معادله رفتاري نرخ ارز واقعی1جدول 
 داريسطح معنی tآماره  ضریب متغیر

lrer(-1) 38/1 03/10 00/0 
lrer(-2) 37/0- 6/2- 01/0 

c 05/0- 9/0- 37/0 
F=7164.02(0.00)=0.99                                               2 R 

 هاي پژوهشمأخذ: یافته

 
(واریانس  ARCHباید آزمون الزم براي تشخیص وجود اثرات  ،پس از برآورد معادله رفتاري

در پسماند الگوهاي  ARCHبه منظور بررسی وجود اثرات در این راستا، ناهمسانی) انجام گیرد. 
استفاده شد. بر اساس نتایج این آزمون، فرضیه صفر مبنی بر  ARCH-LMبرآوردي از آزمون 

ها رد شده و فرضیه مقابل یعنی وجود واریانس ناهمسانی در پسماندها تأیید همسانی واریانس
باید متقارن یا نامتقارن بودن این اثرات نیز مشخص  ARCHشود. بعد از تشخیص وجود اثرات می

تفاده شد و فرضیه صفر همسانی واریانس شرطی در مقابل فرضیه اس Fشود. در این راستا از آزمون 
ناهمسانی نامتقارن واریانس شرطی مورد آزمون قرار گرفت. بر اساس نتایج ارائه شده این آزمون در 

نامتقارن  ARCH) فرضیه صفر این آزمون نیز براي الگوي برآوردي رد شده و وجود اثرات 2جدول (
 .شوددر پسماندها پذیرش می

 

 ARCH-LM. آزمون واریانس ناهمسانی  2جدول 

 داريسطح معنی آماره محاسباتی آماره 

 ARCH-LM آزمون F-statistic 68/3 06/0 
N*R-squared 56/3 05/0 

آزمون عدم تقارن اثرات 
ARCH  F-statistic 80/2 05/0 

 هاي پژوهشمأخذ: یافته
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توان به در مرحله بعدي که وجود واریانس ناهمسانی نامتقارن مورد پذیرش قرار گرفت می
الگوي  ، ازاین منظور برايسازي نااطمینانی ناشی از واریانس ناهمسانی در داده پرداخت. مدل

EGARCH  هاي آکائیک و شوارتز بیزین معیار قرار گرفتند و الگوي . در این راستا آمارهشداستفاده
EGARCH(1,1) ر گرفت که نتایج مربوط به آن در جدول ابه عنوان الگوي بهینه مورد برآورد قر

حاکی از برازش مناسب مدل هستند. با توجه به اینکه برازش  2Rو  Fهاي ) آمده است. آماره3(
توان از نتایج برآورد سازي نااطمینانی نرخ ارز واقعی صورت گرفته است لذا میمناسبی براي مدل

مذکور استفاده نموده و شاخص نااطمینانی نرخ ارز واقعی (واریانس شرطی پسماندها) را براي 
 تخراج نمود.استفاده در برآوردهاي بعدي اس

 

 EGARCH(1,1). برآورد الگوي 3جدول 
 داريسطح معنی zآماره  ضریب متغیر

w 75/10- 01/14- 00/0 
 54/0 88/0 37/0 

 92/0- 18/7- 00/0 
  01/0- 08/0- 93/0 

=0.99                                             F=1956.9(0.00)2 R 
 هاي پژوهشیافتهمأخذ: 

 

 ها، ابتدا ویژگی ایستایی دادههاي مورد استفادهبه دلیل ماهیت سري زمانی داده ،در این مرحله
هاي با عرض از مبدأ و روند و بدون روند فولر تعمیم یافته در حالت -آزمون دیکی شده،بررسی 

 ،اساساین بر ) گزارش شده است و 4در جدول شماره (نتایج این آزمون  ومورد استفاده قرار گرفته 
وري کل عوامل تولید و شاخص نااطمینانی نرخ ارز واقعی که در سطح به استثناي متغیرهاي بهره

 اند. گیري مرتبه اول ایستا شدهبقیه متغیرها در سطح ناایستا بوده و با تفاضل د،ایستا هستن
  . نتایج آزمون ریشه واحد4جدول 

متغیرهاي  رمتغی
 رگرسیون آزمون

آماره آزمون 
 در سطح 

آماره آزمون در 
 تفاضل مرتبه اول 

 آماره بحرانی
 )=5% α( وضعیت پایایی 

LTFP 
عرض از مبدأ و 

 -20/3) %10( - -35/3 روند
I(0) 

LVA 
عرض از مبدأ و 

 -55/3 -07/7 -92/2 روند
I(1) 

LE  55/3 -99/5 -38/2عرض از مبدأ و- I(1) 
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متغیرهاي  رمتغی
 رگرسیون آزمون

آماره آزمون 
 در سطح 

آماره آزمون در 
 تفاضل مرتبه اول 

 آماره بحرانی
 )=5% α( وضعیت پایایی 

 روند

LIIT 
عرض از مبدأ و 

 -55/3 -80/4 -44/2 روند
I(1) 

LM 
عرض از مبدأ و 

 -55/3 -68/9 -94/2 روند
I(1) 

LRERUN  95/2  - -27/11 عرض از مبدأ-  I(0) 

 هاي پژوهش مأخذ: یافته

 
را شامل   I(1)و  I(0)ترکیبی از متغیرهاي  ،از آنجا که متغیرهاي مورداستفاده در مدل

مدت و بلندمدت بین متغیرهاي الگو استفاده براي برآورد اثر کوتاه ARDLشوند لذا از رهیافت می
 ) ارائه شده است. 5در جدول شماره ( ARDLشود. نتایج مربوط به برآورد الگوي پویاي می

 
 ARDL(1,1,0,0,0,0) . نتایج مربوط به برآورد الگوي5جدول 

 داريمعنی سطح tآماره  ضریب متغیر
LTFP(-1) 63/0 00/8 00/0 

LVA 09/0 87/32 00/0 
LVA(-1) 06/0- 41/7- 00/0 

LE 001/0 55/1 13/0 
LM  E-3 38/0 07/1 29/0 
LIIT  E-3 48/0 62/2 01/0 

LRERUN  E-3 63/0- 11/2- 04/0 
C 20/1- 58/4- 00/0 

Durbin's h-statistic= -1.51 (0.12)  =0.992R 
 هاي پژوهش مأخذ: یافته
نیز حاکی از  Durbin-hنشان از برازش مناسب مدل دارند و آماره  ،ارائه شده 2Rو  tهاي آماره

است. از برآورد صورت گرفته براي بررسی وجود رابطه م وجود خودهمبستگی در مدل برآوردي عد
شود. بر اساس آزمون بنرجی و همکاران، عدد یک از ضریب وقفه متغیر وابسته بلندمدت استفاده می

محاسبه گردید. با توجه به اینکه  -68/4مذکور برابر  tکسر و بر انحراف معیار آن تقسیم شد و آماره 
 5بنابراین وجود رابطه تعادلی بلندمدت در سطح  ،است -43/4برابر درصد  5آماره بحرانی در سطح 
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  شود.درصد تأیید می
وان الگوي بلندمدت تمیلی در مدل مورد تأیید قرار گرفته، حال که وجود رابطه بلندمدت تعاد

) گزارش شده است. طبق 6نتایج مربوط به برآورد این الگو در جدول شماره ( را برآورد کرده که
متغیرهاي ارزش افزوده بخش، میزان مصرف انرژي، ضریب مکانیزاسیون و شاخص  ،ج ارائه شدهنتای

وري عوامل تولید در بلندمدت هستند. اما شاخص الملل داراي اثر مثبت بر بهرهادغام تجارت بین
 دار است. داراي اثر منفی و از لحاظ آماري نیز معنی ،نااطمینانی نرخ ارز واقعی

 

 ایج مربوط به برآورد الگوي بلندمدت . نت6جدول 
 داريسطح معنی tآماره  ضریب متغیر
LVA 078/0 45/26 00/0 
LE 003/0 71/1 09/0 
LM 001/0 13/1 26/0 
LIIT 001/0 02/2 05/0 

LRERUN 001/0- 95/1- 06/0 
C 27/3- 20/115- 00/0 

 هاي پژوهش مأخذ: یافته

 
مورد انتظار و طبیعی است. با افزایش  ،وري عوامل تولیدبهرهاثر مثبت ارزش افزوده بخش بر 

وري یابد و بنابراین بهرههاي مورد استفاده در فرایند تولید افزایش میتولید، سهم هر یک از نهاده
وري عوامل داري بر بهرهکند. میزان مصرف انرژي نیز اثر مثبت و معنیعوامل تولید بهبود پیدا می

 تولید دارد. 
هاي اخیر رشد قابل توجهی داشته و وابستگی اي است که میزان مصرف آن در سالانرژي نهاده
مکانیزه هاي اخیر بیشتر شده است. این موضوع به دلیل در طول سال به این نهادهتولید در بخش 

باشد. تا قبل از اجراي قانون هاي مختلف بخش کشاورزي میتولید در فعالیت شدن فرایند
ها در کشور به دلیل انرژي ارزان قیمت، مکانیزاسیون متحرك و ثابت در بخش ي یارانههدفمند

آالت و انرژي، افزایش همزمان استفاده از ماشین ،کشاورزي رشد قابل توجهی یافت و از این طریق
دهد. متغیر بعدي ضریب مکانیزاسیون است که با وجود وري عوامل تولید در بخش را ارتقا میبهره

آالت در فرایند دار نیست. با افزایش به کارگیري ماشینوري، از لحاظ آماري معنیر مثبت بر بهرهاث
تولید در بخش کشاورزي، عملیات مورد نیاز در مراحل مختلف به موقع و با صرف نیروي انسانی 
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اده را هاي مورد استفوري نهادهشود که باعث افزایش تولید در بخش شده و بهرهکمتري انجام می
 دهد. افزایش می

الملل که میزان واردات و صادرات یک کشور از کاالهاي مشابه را نشان شاخص ادغام تجارت بین
دار شود داراي اثر مثبت و معنیهاي متداول آزادسازي تجاري نیز محسوب میدهد و از شاخصمی

، صادر کندتري تولید میاست. بهبود این شاخص یعنی اینکه کشور کاالهایی را که با هزینه کم
وارد کند. این امر  ،شوندمحصوالتی که در داخل کشور با هزینه بیشتري تولید می ،د و در مقابلماین

ارتباط بیشتر با کند. وري آنها افزایش پیدا میهاي تولیدي شده و بهرهباعث تخصیص بهینه نهاده
در مقایسه با تولیدات که ، محصوالتی شودباعث می -به دلیل ایجاد فضاي رقابتی - جهانی بازارهاي

 خارجی از هزینه تمام شده باالتري برخوردارند، هزینه تولیدشان کاهش پیدا کند. 
شاخص نااطمینانی نرخ ارز واقعی  ،شودمتغیر بعدي که تأکید اصلی این مطالعه نیز محسوب می

تولید در بخش است. این نتیجه وري عوامل است. این شاخص در بلندمدت داراي اثر منفی بر بهره
باشد. کانال عمده اثر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر با نتایج مربوط به مطالعات مشابه همسو می

وري کل عوامل تولید، تجارت خارجی است. بدین صورت که نااطمینانی نرخ ارز باعث بهره
ندگان در تصمیم خود گیري فضاي نامطمئن در صادرات محصوالت کشاورزي شده و صادرکنشکل

کنند که این امر بر تصمیم تولیدکنندگان براي تولید در فصل آتی براي صادرات تجدیدنظر می
 هاي تولید در بخش دستخوش تغییر گردد.وري مربوط به نهادهشود بهرهاثرگذار بوده و باعث می

ها در تولید جایی نهادههعالوه بر این، تغییرات ایجاد شده در تصمیم تولیدکنندگان باعث جاب
تواند در صورت عدم تخصیص بهینه منجر به کاهش شود که این موضوع نیز میمحصوالت می

نااطمینانی نرخ ارز واقعی باعث ایجاد نوسان در بازار  ،وري عوامل تولید گردد. عالوه بر اینبهره
هاي وارداتی محدودتر هگردد دسترسی به نهادشود و موجب میهاي وارداتی میمحصول و نهاده

 تحت تأثیر قرار گیرد.    ،تولید در بخش ،شده و از این طریق
در جدول  )مدت بین متغیرهااثر کوتاه(در ادامه نتایج مربوط به برآورد الگوي تصحیح خطا 

) گزارش شده است. طبق نتایج به دست آمده در برآورد این مدل، متغیرهاي ارزش 7شماره (
مدت نیز الملل در کوتاهمصرف انرژي، ضریب مکانیزاسیون و شاخص ادغام تجارت بینافزوده، میزان 

دار است. اثر داراي اثر مثبت هستند. اثر نااطمینانی نرخ ارز واقعی در کوتاه مدت نیز منفی و معنی
ي باشند. در کوتاه مدت به استثنابرآوردي متغیرها در کوتاه مدت با اثر بلندمدت آنها هماهنگ می

دار نیستند، بقیه ضرایب ضریب مکانیزاسیون که از لحاظ آماري معنی میزان مصرف انرژي و
برآورد شده است که داراي عالمت مورد  -36/0دار هستند. ضریب تصحیح خطا نیز برابر با معنی

مدت به سمت روند تعادلی بلندمدت هاي وارده در کوتاهانتظار است و بیانگر این است که شوك
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 د. شودر کمتر از سه سال، شوك وارده به طور کامل تعدیل می یابند و تقریباًیل میتعد
 

 . نتایج مربوط به برآورد الگوي تصحیح خطا 7جدول 
 داريسطح معنی tآماره  ضریب متغیر

dLVA 09/0 87/32 00/0 
dLE 001/0 55/1 13/0 
dLM  E-3 38/0 07/1 29/0 
dLIIT  E-3 48/0 62/2 01/0 

dLRERUN  E-3 63/0- 11/2- 04/0 
C 20/1- 58/4- 00/0 

Ecm(-1) 36/0- 67/4- 00/0 
 هاي پژوهش مأخذ: یافته

 
ثبات ضرایب مدل  CUSUMSQو  CUSUMهاي با استفاده از آزمون ARDLدر رهیافت 

ها فرضیه صفر مبنی بر ثبات پارامترها در سطح گیرد. در این آزمونبرآوردي مورد آزمون قرار می
 ،شود. در صورتی که آماره آزمون در بین دو خط مستقیم قرار گیرنددرصد آزمون می 5داري معنی

فاصله اطمینان بیرون زده شود. در صورتی که نمودار از فرضیه صفر یعنی ثبات ضرایب پذیرفته می
هاي مذکور براي مدل برآوردي در نمودارهاي زیر نشان شود. نتایج آزمونفرضیه صفر رد می ،باشد

داده شده است. از آنجا که پارامتر محاسباتی در داخل محدوده خطوط راست قرار گرفته است لذا 
رند و نتایج برآورد قابل اعتماد درصد از ثبات برخوردا 5داري پارامترهاي برآوردي در سطح معنی

 باشد.    می
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 بندي و پیشنهاداتجمع
، میزان تولید را افزایش هااران اقتصادي این است که در سطح قبلی استفاده از نهادهتالش سیاستگذ

هاي تولیدي به عنوان یک استراتژي مهم در افزایش رشد اقتصادي وري نهادهبهبود بهره دهند؛ زیرا
هاي وري نهادهشود. با توجه به اهمیت موضوع، شناسایی عوامل مؤثر بر بهرهکشورها محسوب می

مطالعه حاضر به بررسی اثر نااطمینانی  ،مورد استفاده در فرایند تولید ضروري است. در این راستا
وري کل عوامل تولید در بخش کشاورزي ایران به عنوان یک ناشی از نوسان نرخ ارز واقعی بر بهره

 بخش مولد و مؤثر در اقتصاد ایران پرداخته است. 
دسنجی سري زمانی نشان داد که هاي حاصل از این پژوهش با استفاده از الگوهاي اقتصایافته     
ن مصرف انرژي، مکانیزاسیون و شاخص ادغام تجارت متغیرهاي ارزش افزوده بخش، میزا اثر

وري کل عوامل تولید در بخش کشاورزي ایران مثبت است. اما نااطمینانی نرخ ارز الملل بر بهرهبین
واقعی در کوتاه مدت و بلندمدت داراي اثر منفی است. بنابراین نااطمینانی نرخ ارز واقعی باید به 

وري در از اثر منفی آن بر تولید و بهره ،اري مناسبذبا سیاستگ له مهم تلقی شده واعنوان یک مس
 بخش جلوگیري شود. 

گردد با توجه به نظام ارزي کشور که شناور مدیریت شده است از پیشنهاد می ،در این راستا     
اي االمکان بازه نوسانات نرخ ارز اسمی به گونهمیخکوب کردن نرخ اسمی ارز اجتناب شود و حتی

تعریف شود که اختالف نرخ اسمی و واقعی ارز در کشور به حداقل برسد. این امر موجب خواهد شد 
سمی و واقعی در بلندمدت به یکدیگر نزدیک شده و از نوسانات نرخ واقعی که منجر که روند نرخ ا

 شود، اجتناب شود. گیري تولید میگیري فضاي ریسکی در تصمیمبه شکل
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