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 چکیده
 های کشورمهمترین بخش از ،و کارآفرینی اشتغال ی توسعههم از لحاظ اقتصادی و  ی توسعهکشاورزی هم از نظر  بخش

 در در همین راستا، .باشدمی اقتصادیکالن  هایسیاست و متغیرها از متأثر و بوده ها بخش سایر با تعامل در بخش این .باشد می
 کشاورزی بخش اشتغال ی توسعه بر دولت اقتصادی کالن هایسیاست بلندمدت و مدت کوتاه اثراتتا  شدپژوهش سعی  این

 1331-59زمانی  ی دوره در اقتصادی شامل نرخ تورم، نرخ ارز، حجم پول و مخارج دولت بود که کالن متغیرهای .شود بررسی
 توضیحی خود )رگرسیون ARDLرهیافت  از مذکور متغیرهای بلند و مدت کوتاه آثار بررسی گرفت. همچنین جهت قرار مطالعه مورد

 کشاورزی بخش اشتغال بر مثبت تاثیر نقدینگی حجم و ارز نرخ مدت کوتاه در داد نشان هایافته شد. توزیعی( استفاده های وقفه با
 این با ولی باشدمی مدت کوتاه مشابه وضعیت نیز بلندمدت در است. منفی اثرشان تورم نرخ و دولت مخارج کهدرحالی دارند

 پولی های سیاست الخصوص علی اقتصادی هایسیاست زیرا ،باشد می منطقی زیادی حد تا نیز این و بزرگترند هاکشش که تفاوت
 را خود اقتصادی متغیرهای روی چندساله ی دوره  یک در و زمانی ی وقفه با اقتصاد در آن آثار عبارتیبه .دارند باالتری بیرونی درنگ
 تورم، مهار شامل باید بخش کشاورزی اشتغال افزایش جهت دولت های سیاست تحقیق این نتایج براساس ،لذا دهد. یم نشان

 بخش در گذاری سرمایه برای هدایت نقدینگی و افزایش حجم نقدینگی و اعمال سیاست پولی انبساطی ارز، نرخ مدیریت
گذاری دولت در امور زیر بنایی و تولیدی کشاورزی و همچنین  انبساطی در قالب سرمایه مالی های  سیاست اعمال نیز و کشاورزی

 های حمایتی باشد. سیاست
 

  کالن های سیاستاقتصادی،  ی توسعه، ARDLالگوی  ،روستایی اشتغال کلیدی:های واژه
 

 مقدمه
 منابع و امکانات تمامی از که یابدمی تحقق زمانی توسعه

 نیروی میان این در که شود، استفاده بهینه صورتبه تولید
 (.41) باشدمی تولیدی عوامل و منابع مهمترین از انسانی
 یک ی توسعه و تولید فرآیند در سزایی هب نقش انسانی نیروی
 محرك و ثروت تولید اصلی عامل عنوانبه که دارد جامعه

 میزان و سطح کهطوری به شود. می محسوب اقتصاد مستقیم
 تولید ظرفیت و فنی آگاهی دانش، به نیز کشور هر ملی تولید

 صنعت شتابان رشد (.48) دارد بستگی جامعه آن فعال جمعیت
 کارگیریهب و انتقال توسعه، حال در کشورهای در غیررقابتی
 گذشته یدهه چند طول در پرهزینه و نامناسب هایتکنولوژی

 ایفزاینده موج کشاورزی کار نیروی مازاد کامل جذب عدم و
 آورده پدید شهری حتی و روستایی مناطق در را بیکاری از

 مسئله به را کارشناسان توجه مشکالت این بروز(. 40) است
 جمعیت مناسب توزیع و کشاورزی بخش در زاییاشتغال

 حال رد کشورهای جمعیت از ایعمده قسمت داشت. معطوف
 بخش حال عین در ند.هست ساکن روستاها در توسعه

 گیرگریبان توسعه حال در کشورهای روستایی و کشاورزی
 و هستند بیکاری و اراضی کوچکی جمعیت، سریع رشد
 در بتوان را اشتغال یزمینه که کرد توجیه راحتیبه توان نمی

 این بر(. 0) کرد جستجو شهری بزرگ صنایع یا بزرگ مزارع
  و هاظرفیت بهبود بر بایستمی اصلی تمرکز ،اساس
 و کشاورزی نواحی در عظیم قشر این تولیدی هایتوانایی

 استنباط اینگونه نیز کشور کشاورزی در(. 41) باشد روستایی
 که شد سبب گذشته دهه پنج طی موجود شرایط که شودمی
 ایجاد یزمینه در مناسب پتانسیل وجود عین در بخش این

 داشته خدمات و صنعت با مقایسه در کمی بسیار سهم اشتغال،
 حال در جوامع در ویژهبه اشتغال، به توجه عدم(. 44) باشد

 ی دوره یک به را جوامع آن در شکوفایی به رسیدن توسعه،
 گسترش جامعه در را فقر یدامنه و کندمی تبدیل فرسایشی

 و عمومی وکارکسب فضای ایجاد دیگر، طرف از .دهدمی
 خدمات، و تجارت صنعت، مختلف هایبخش در اشتغال
(. 24) آوردمی فراهم پایدار ی توسعه تحقق برای را شرایط

 بین تعادل آن در که است وضعیتی یافتهتوسعه کشاورزی
 هایتوانایی وسیلههب ،منابع پایداری و تولیدی های ظرفیت
 دلیل به سیستم این در(. 1) دارد قرار بهینه و پویا حد در انسانی
 برای فراوانی هایزمینه بالقوه، و درونی های پتانسیل وجود
 تناسب میزان ،وضعیت این در دارد. وجود اشتغال ایجاد

 انسانی هایتوانایی و برداریبهره شرایط با تکنولوژی
 امروزه راستا، همین در باشد. می قضاوت مالك و کننده تعیین

 سمتبه هاگرایش بیشتر توسعهدرحال کشورهای از بسیاری در
 باشد. می انسانی های توانایی بر مبتنی یافتهتوسعه کشاورزی

 خدمات بخش از پس ایران در کشاورزی بخش
 بخش این شود.می محسوب کشور اقتصادی بخش بزرگترین

 در کشور یاقتصاد های بخش مهمترین از یکی عنوانبه
 دیگر از متقابل صورتبه و دارد قرار هابخش سایر با تعامل

 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی
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 انجام منظور به که ایگونهبه (.41) پذیردمی تأثیر هابخش

 ،بخش این داخل تحوالت که است الزم جامع بررسی یک
 تمام برای اتخاذشده هایسیاست مجموع به توجه ضمن
 .گیرد قرار توجه مورد ،اقتصادی کالن هایسیاست یا هابخش

 این در مختلفی هایپژوهش اخیر هایسال در ،راستا همین در
 در همکاران و نوروزی جمله؛ از است. شده انجام زمینه

 و اقتصادی کالن متغیرهای آثار بررسی به ایمطالعه
 از استفاده با کشاورزی بخش رشد بر حمایتی های سیاست
 ی دوره طی 4(3SLS) ایمرحله سه مربعات حداقل الگوی

 به سرمایه نسبت بررسی مورد متغیرهای پرداختند. 11-4931
 و کنندهمصرف از حمایت تولیدکننده، از حمایت کار، نیروی

 و مثبت اثر که بودند کشاورزی های فرآورده صادرات
 ضریب با واردات متغیر ،همچنین .داشتند مدل در یدار معنی

 کشاورزی بخش افزوده ارزش بر منفی و دار معنی اثر 41/1
 ،کشاورزی بخش بر حمایتی سیاست که دادنشان نتایج .داشت

 و ریزان برنامه توجه لزوم و نداشته را الزم کارآیی
 بیش را ها حمایت تخصیص ینحوه و میزانبه ارانزگ سیاست

 در همکاران و بهارپیش (.41) است ساخته ضروری پیش از
 حجم مانند اقتصادی کالن متغیرهای اثر بررسی به پژوهشی
 قیمت و آزاد بازار واقعی ارز نرخ بهره، نرخ نقدینگی،

 .پرداختند کشاورزی محصوالت قیمت بر صنعتی محصوالت
 ساختاری برداری خودتوضیح رویکرد از راستا، این در
(SVAR)1 ساختاری های شوک شناسایی جهت و شد استفاده 

 گرفته کاربه 9(DAG) سودار غیرچرخشی های گراف روش
 قیمت بر مدت کوتاه در نقدینگی حجم داد نشان نتایج شد.

 در اثر این البته که است اثرگذار کشاورزی محصوالت
 در آزاد بازار واقعی ارز نرخ ،همچنین .باشد  می کمتر مدت بلند

 هم و مدت کوتاه در هم صنعتی محصوالت قیمت و بلندمدت
 محصوالت قیمت بر ثرؤم عوامل ترین مهم بلندمدت در

 و اطهر سهرابی دیگر، پژوهشی در (.41) بودند کشاورزی
 و منتخب اقتصادی کالن متغیرهای ثیرأت بررسی به تیزنگ
 صادرات عرضه بر انقالب از پس ای توسعه های برنامه

 داد نشان پژوهش این نتایج پرداختند. کشاورزی محصوالت
 مصرف صادرات، نسبی هایقیمت داخلی، ناخالص تولید که

 کشاورزی محصوالت صادرات بر ،توسعه هایبرنامه و داخلی
 صادراتی ثرؤم ارز نرخ اثر اما داشتند یدارمعنی و مثبت ثیرأت

   (.11) نبود دارمعنی کشاورزی محصوالت صادرات عرضه بر
 کالن متغیرهای اثر ای مطالعه طی همکاران و ئیان نبی

 ایران کشاورزی بخش در گذاری سرمایه انگیزه بر اقتصادی
 روش از گیری هبهر با را 4931-4911 های سال طی

 .نمودند بررسی 1(ARDL) توزیعی های وقفه با خودتوضیحی
 و روستایی تورم نرخ که داد نشان مدل برآورد از حاصل نتایج
 انگیزه بر بلندمدت در هم و مدت کوتاه در هم ،بهره نرخ

 یدار معنی و منفی اثر کشاورزی بخش در گذاری سرمایه
 قیمت شاخص و کشاورزی بخش صادرات که حالی در .داشت

 و مثبت اثر بلندمدت هم و مدت کوتاه در هم غذایی مواد
 .داشت کشاورزی بخش در گذاری سرمایه انگیزه بر داری معنی

 مدت کوتاه در فقط ارز نرخ که بود آن از حاکی نتایج ،همچنین
 داشت کشاورزی بخش در گذاری سرمایه انگیزه بر مثبت اثری

 گذاری سرمایه مدت بلند عوامل دیگر، پژوهشی در (.49)
 با 4111-1141 زمانی ی دوره طی نیجریه در داخلی خصوصی

 گسترده های وقفه با برداری خودتوضیحی مدل کارگیریهب
 عوامل بین که داد نشان پژوهش این یها یافته شد. بررسی

 گذاری سرمایه .دارد وجود تفاوت مدت کوتاه و بلندمدت
 ارز، نرخ واقعی، بهره نرخ واقعی، داخلی ناخالص تولید عمومی،
 خارجی های بدهی مبادله، رابطه خصوصی، بخش به اعتبارات

 گذاری سرمایه بر مؤثر مدت بلند عوامل ساختگی، اصالحات و
 عمومی، گذاری سرمایه در که حالی در بودند. داخلی خصوصی

 از مدت کوتاه در مبادله رابطه و واقعی داخلی ناخالص تولید
 عوامل دیگری پژوهش در (.1) بود توجه قابل آماری لحاظ
 بررسی مورد پاکستان در غذا باالی های قیمت کننده تعیین

 متغیر چهار از مطالعه این در منظور، این برای گرفت. قرار
 به اعتبار کل و غذا واردات غذا، صادرات داخلی، ناخالص تولید

 عوامل تمامی داد نشان ها یافته شد. استفاده کشاورزی بخش
 مدت بلند در چه و مدت کوتاه در چه مهم های کننده تعیین از

 عوامل مهمترین دیگر، ای مطالعه در (.1) بودندمؤثر 
 جمعی هم روش از استفاده با غذا قیمت تورم کننده تعیین

 تولید پول، عرضه تورمی، انتظارات متغیرهای و جوهانسون
 صادارت و واردات حمایتی، های قیمت سرانه، داخلی ناخالص

 رابطه تأییدکننده ها یافته گرفت. قرار بررسی مورد غذایی مواد
 مورد عوامل تمام و غذایی مواد قیمت تورم میان تدبلندم

 بر یدار معنی و مثبت اثر دارای عوامل تمامی .بود بررسی
 مثبت عالمت دارای که پول عرضه جز به غذایی مواد تورم
 تورمی، انتظارات تنها ،مدت کوتاه در بود. انتظار مورد

 غذایی مواد تورم بر غذایی مواد صادرات و حمایتی های قیمت
 نقش بررسی به دیگر پژوهشی در ،همچنین (.4) بودند اثرگذار
 که شد پرداخته هند در غذایی مواد تورم بر پولی های سیاست

 مختلف عوامل دلیلبه غذایی مواد باالی تورم داد نشان نتایج
 انتظارات و خانوار هزینه در غذایی مواد باالی سهم مانند

 نشان پژوهش این تحلیل و تجزیه نتایج ،همچنین بود. تورمی
 منظور به ساختاری اصالحات تورم، کاهش منظوربه داد

 (.9) بود ضروری انقباضی پولی سیاست همراهبه رشد افزایش
 یتوسعه اشتغال و کارآفرینی در حوزه یدر زمینه

های مختلفی انجام شد. از روستایی نیز پژوهشکشاورزی 
تأثیر چهار عامل نوآوری، تولید، منابع مالی جمله؛ در پژوهشی 

در  .مورد بررسی قرار گرفتی روستایی بر توسعه ،و بازار
که عوامل چهارگانه نوآوری تولید، داد ها نشان  مجموع، یافته

صورت مستقیم و  عوامل تولید، منابع مالی و بازار تولید، به
روستایی اثر ی  یم )کارآفرینی کشاورزی( بر توسعهغیرمستق

تحلیل و تعمق در فعالیت  یپژوهشدر  ،همچنین (.19) دارند
کشاورزان  مورد بررسی قرار گرفت.چندگانه کشاورزان 

 اورز کش -1عنوان کشاورز؛ کشاورز به -4چندکاره شامل 
 -1عنوان پیمانکار و کشاورز به -9عنوان کارآفرین؛ به

توسعه فعالیت نتایج نشان داد . بودندکارآفرین روستایی 
یافتن استاندارهای جهت ارتقاءبه پا چندگانه کشاورزان خرده

زندگی، کاهش اختالف درآمد شهر و روستا، کنترل فرآیند 
شهرنشینی، کاهش هزینه بازتولید اجتماعی بسیار حائز اهمیت 

1- Three-stage Least Squares                               2- Structural vector autoregressive                               3- Directed acyclic graph              

4- Autoregressive Distributed Lag 
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 440.. ......................................................................................................... اشتغال در بخش کشاورزی ی کالن اقتصادی دولت بر توسعههای بررسی اثر سیاست

لو است. لذا، توجه به فعالیت چندگانه کشاورزان گامی رو به ج
 (.42شناخته شد )پایدار روستایی  یدر جهت توسعه

ری متغیرهای بخش در مجموع، با توجه به تأثیرپذی
کشاورزی مانند قیمت، اشتغال، صادرات، و ارزش افزوده از 

رسد مطالعاتی در جهت نظر میمتغیرهای کالن اقتصادی، به
ها و  تواند در انتخاب سیاست ها می خصوص ارتباط بین آن

های بهینه جهت حفظ رشد کشاورزی در مقابل  استراتژی
 اشد.ثر بؤهای اقتصادی مفید و م ثباتی بی

عنوان پایه و اساسی در پایداری امروزه کشاورزی به
ای در  کننده تعیینزندگی مردمان نواحی روستایی، نقش 

کشاورزی (. 22) روستاها دارد ی توسعهای و اقتصاد منطقه
های تواند نقش مستندی در شکل و عملکرد سیستممی

ماهیت و ثیرات مستقیمی بر أدنبال آن، تروستایی ایفا کند و به
زمان توجه هم(. 1)های روستایی داشته باشد طبیعت سیستم

این بخش باعث افزایش امنیت  ی توسعهبه بخش کشاورزی و 
اشتغال روستایی و  ی توسعهغذایی، بهبود معیشت مردم و 

اقتصادی و  ی توسعه راستای در(. 41)شود کاهش بیکاری می
 ایویژه همیتا کشاورزی از بخش اشتغال روستایی، ی توسعه

 اقتصادی تعدیل های سیاست اجرای رو،این از .است برخوردار
 منابع از بهتر استفاده و اقتصاد جهانی با هماهنگی برای

ابزاری  عنوانبه کالن اقتصاد متغیرهای به توجه و محدود
 این در در همین راستا، .باشد می دولت، ضروری برای مهم

 اقتصادی کالن متغیرهای بین های نسبت تا سعی شد مطالعه
 .مورد بررسی قرار گیرد کشاورزی اشتغال در بخش ی توسعهو 

 های اخیر تالش های سال طی اینکه وجود با
 زیربنایی در روستاها امکانات ی توسعه جهت توجهیقابل

 با شهرها ی توسعه و شهرنشینی گرفته است اما میزان صورت
در  به همین علت، .است یافته افزایش بیشتری سرعت
 تولیدی عوامل و اقتصاد به توجه ضرورت روستایی ی توسعه
 به است الزم شرایطی چنین در .دارد اهمیت از پیش بیش

 مبانی همچنین و روستاها در تولید عوامل و اقتصاد پویایی
 در کشاورزی بخش گیرد. صورت جدی توجه در آن تأثیرگذار

 کار نیروی برای شغلی های فرصت ایجاد لحاظ از ایران اقتصاد
 و رشد حال در جمعیت غذایی مواد تأمین کشور، فزاینده
 بخش یک عنوان به تواند می روستایی، اشتغال ی توسعه

 پژوهش این راستا، همین در .گیرد قرار توجه مورد استراتژیک
 هایسیاست بلندمدت و مدت کوتاه اثرات بررسی هدف با

 کشاورزی، بخش اشتغال ی توسعه بر دولت اقتصادی کالن
 است. شده انجام روستایی بخش در خصوصبه
 

 ها مواد و روش
 کالن متغیر چهار تأثیر همزمان بررسی مطالعه این در

 9پول حجم (،ER) 2ارز نرخ (،P) 4تورم نرخ شامل اقتصادی
(M) 1دولت مخارج و (G) بخش اشتغال ی توسعه بر 

 زمانی ی دوره) ساله 21 زمانی ی دوره یک در (UR) کشاورزی
 گرفت. قرار مطالعه مورد (11-4918

 مرکزی بانک آماری پایگاه از نیاز های آماری مورد داده
 به مربوط طالعاتو ا شد گردآوری ایران اسالمی جمهوری

 طریق از نیز تحقیق نظری ادبیات بخش و پیشین مطالعات
 .آمد دست هب یا کتابخانه و اسنادی مطالعه

 مذکور متغیرهای مدتبلند و مدت کوتاه آثار بررسی برای
 های وقفه با خودتوضیحی رگرسیون) ARDL رهیافت از

 از مربوطه ضرایب تخمین جهت و (1) شد استفاده( توزیعی
 این در (.1) گردید استفاده لگاریتمی فرم به تجربی الگوی

 متغیر به مربوط زمانی های سری های داده ابتدا پژوهش
 یافتهتعمیم فولر دیکی واحد ریشه آزمون از استفاده با تحقیق
 اشاره های شاخص براساس بهینه ی وقفه سپس شد، بررسی

 مدت کوتاه بلندمدت، الگوهای آن از پس گردید. مشخص شده
 های دادهجهت تحلیل  .شدند برآورد 1خطا تصحیح مدل و

 استفاده شد. Eviews9 افزار نرم ازنیز  تحقیق
 ،شود می بررسی زمانی سری متغیر چند رفتار که هنگامی

 یک قالب در متغیرها این متقابل ارتباطات به است الزم
 این معادالت اگر .شود توجه 1همزمان معادالت سیستم الگوی

 سیستم را آن اصطالحاً باشد، نیز متغیرها های وقفه شامل الگو
 جهت حالتی، چنین در نامند. می 1پویا همزمان معادالت

 ها پژوهش از بسیاریدر  متغیرها، بین مدت بلند رابطه بررسی
روش خودرگرسیونی  آن، تبع به و 0وهانسونج تکنیک از

( VECM) 48مدل تصحیح خطای برداری و (VAR) 1برداری
 رویکرد اخیر، های پژوهش در حال این با (.1) شودمی استفاده
 توزیعی های وقفه با خودتوضیح روش نام با جدیدی

(ARDL) از اعم اقتصادی های سیاست بحث در شد. ارائه 
 تاثیرگذاری این است که توجه قابل نکته مالی، و پولی

 .هستند مواجه توجهی قابل تاخیرهای با توضیحی متغیرهای
 تغییر امروز X مقدار اگر که است آن بیانگر خیریأت اثرات
 (.1) شد خواهد ظاهر آینده روزهای و امروز در آن اثر کند،
 شوند، می ارائه خیریأت اثرات بررسی برای که هایی مدل

 از یکی که هستند 44توزیعی ی وقفه با های مدل به معروف
روش خودتوضیح با  ها، بررسی این برای ها روش جدیدترین

 تحت وابسته متغیر مدل، این در .باشد می های توزیعی وقفه
 .دارد قرار مستقل متغیرهای سایر و متغیر این های وقفه ثیرأت

 (:41) باشدمی 4 رابطه طبق مدل کلی شکل
 

(4)       ∑        

 

   

∑        

 

   

   

 

 راست سمت در شود، می مالحظه که گونه همان
 متغیر همچنین و مختلف های وقفه با وابسته متغیر رگرسیون

 q و p) دارد وجود متفاوت های وقفه با مستقل متغیرهای یا
 سمت در که صورتی در .باشند( می مدل متغیرهای ی وقفه

 ،دباش داشته مختلف مستقل متغیر چندین رگرسیون، راست
 ARDL مدل نگارش در متغیرها از کدام هر ی وقفه میزان

 برای توانمی را ARDL الگوی (.1) گردد می لحاظ ترتیب به
  (I(1)) یک مرتبه از انباشته نیز و (I(0)) ایستا متغیرهای

 و متغیرها همبستگی به مربوط مشکالت روش این .برد کاربه
 های نمونه برای و ندارد پی در را آنان از برخی حذف نیز

 است آن روش این عمده مزیت .بود خواهد مناسب کوچک
  الگوی تواند می بلندمدت، الگوی ضرایب برآورد بر عالوه که
 1- Inflation         2- Exchange rates                   3- Money supply                4- Government spending         5- Error correction model 

6- System of simultaneous equations          7- Dynamic simultaneous equation system            8- Johansen test       
9- Vector autoregression              10- Vector error correction model                  11- Distributed Lag  
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 تعدیل الگو این (.41) باشد داشته خود در هم را خطا تصحیح

 .دهد می انجام را بلندمدت به مدت کوتاه تعادل عدم
 طول چقدر که شود می بیان الگو این در ،دیگر عبارت به

 جبران بلندمدت در مدت کوتاه تعادل عدم یک تا کشد می
 و پسران توسط که ARDL همگرایی الگوی اصلی فرم .گردد

 پژوهش این متغیرهای برای(، 41) است گردیده ارائه همکاران
 .گردید تبیین 2 رابطه صورت به

 
 
 
 
 
 

 

 نرخ IF روستایی، بخش اشتغال نرخ LG رابطه،این  در
 حجم MO مرکزی، بانک رسمی ارز نرخ ER اقتصاد، تورم

 ی وقفه دهندهنشان n ،دولت مخارج سطح G اقتصاد، نقدینگی
 جزیی های کشش بیانگر   و   ضرایب متغیر، هر بهینه

 مدت کوتاه و بلندمدت رد مدل بر اثرگذار توضیحی متغیرهای
 تصحیح الگوی دهندهنشان 2 رابطه خطی قسمت باشند. می

 که باشد می خطا جز یا ECT برگیرنده در که باشدمی خطا
 فرآیند این نظریه، براساس سازد. می منعکس را تعدیل سرعت

 اساسی مرحله سه شامل ARDL الگوی در سازی مدل
 یکی از استفاده با بهینه های وقفه طول اول مرحله در باشد. می
( SBC) 2(، شواردبیزینAIC) 4آکائیک اطالعاتی معیارهای از

در مرحله بعدی با  .گردد می ( تعیینHQC) 9کوئین و حنان
 طول با بلندمدت متغیرهای رابطه 1استفاده از آزمون کرانه

 مدت ضرایب بلند سوم مرحله در آن از پس و بررسی ها، وقفه
 .شود می زده تخمین الگو

 

 بحث و نتایج
 های سری ایستایی بررسی با مدل تجربی تحلیل و تجزیه     
 متغیرها جمعی درجه تعیین جهت .شود می آغاز استفاده مورد

 استفاده (ADF) 1یافتهتعمیم فولر دیکی واحد ریشه آزمون از
 مرتبه در آزمون نتایجارائه شد.  (4) جدول در آن نتایج که شد

 پنج احتمال سطح در واحد ریشه وجود دهندهنشان سطح
 متغیرها تمامی بنابراین، .باشد می متغیرها تمامی برای درصد

 ریشه وجود فرض اما باشند می واحد ریشه دارای سطح در
 بنابراین شود؛ رد نتوانسته اول مرتبه تفاضل برای واحد

 .باشند می (I(1)) یک مرتبه از جمعی استفاده مورد های ریس

طور کلی  های این جدول، نتایج آزمون به مطابق با یافته
 که همه متغیرهای مدل در مرتبه اول ایستا  دادنشان 

انباشته( از درجه  بسته )هم . چون کلیه متغیرها همباشندمی
 ادامه در ،باشند. لذا ( و در سطح ایستا نمیI(1)باشند )یک می

 از نظر مورد های سری بین بلندمدت تعادلیرابطه  تعیین جهت
(، نتیجه آزمون 2شد. طبق جدول ) استفاده آزمون جوهانسون

همگرایی با استفاده از آزمون جوهانسون نشان داد که رابطه 
شود و  یید میأدرصد ت 1همگرا بین متغیرهای مدل در سطح 

 مدت وجود دارد. لذا بین متغیرها ارتباط بلند
 قدرمطلق آماره که برای همه متغیرها، دادنتایج نشان 

ADF شده در سطح، از قدرمطلق مقادیر بحرانی محاسبه
هستند. برای  I(1) کوچکتر است، لذا نامانا یعنی 1مکینون

 های وقفه با برداری برآورد مدل از الگوی خودرگرسیون
زیرا در این الگو توجه به درجه  ؛شداستفاده  (ARDL)توزیعی 

های  متغیرها مهم نیست و همچنین با تعیین وقفههمبستگی 
 توان مدل مناسب را بدون  مناسب برای متغیرها می

های اقتصادی انتخاب کرد. بر  داوری و استفاده از نظریهپیش
ی بهینه مدل  بیزین حداکثر وقفه-شوارتز شاخصاساس 

شود. علت استفاده از این ضابطه این است که این  انتخاب می
از  کند و در نتیجه، جویی می ها صرفه تعیین وقفهمعیار در 

همین دلیل برای  و به بوده درجه آزادی بیشتری برخوردار
در برآورد مدل  .باشد های کوچک هم بسیار مناسب می نمونه

شود. قبل از  می ارائه ابتدا مدل بلندمدت آن ARDL با الگوی
پرداختن به نتایج، الزم به توضیح است که شرط گرایش 

 های الگوی پویای برآوردشده در روش خودبازگشتی با وقفه
سمت تعادل بلندمدت، این است که وجود رابطه توزیعی به

در  ،بلندمدت بین متغیرهای تحت بررسی اثبات شود. بنابراین
این تحقیق برای بررسی وجود رابطه بلندمدت میان متغیرهای 

 1باند تستجمعی یا همان  ها به هم تحقیق از آزمون کرانه
 ،شد ارائه (41)که توسط پسران و همکاران  )آزمون والد(

 در سازی مدل فرآیند این آزمون، در گردید. براساساستفاده 
ی بهینه  ، گام اول در تخمین مدل، تعیین وقفهARDLالگوی 

هایی چون آکائیک،  منظور از شاخصمتغیرها است که بدین
. در این تحقیق با دشکوئین استفاده –بیزین و حنان-شوارتز

ی بهینه تعیین گردید که نتایج  افزار ایویوز وقفه استفاده از نرم
مالحظه  9گونه که از جداول  . هماناراده شد 9آن در جدول 

گردد، در رابطه اول و دوم مربوط به ارتباط متغیرهای  می
باشد  ی یک می ی بهینه، وقفه کالن و اشتغال کشاورزی، وقفه

های مورد نظر کمترین مقدار را  ی، شاخص فهچون در این وق
 دارند.

 

 متغیرها واحد ریشه آزمون نتایج -4 جدول
Table 1. Results of unit root test of variables 

 ایستایی مرتبه داده اول مرتبه تفاضل ها داده سطح متغیرها
LN LG 42/2- 2/1- I (1) 
LN ER 019./ 10/2- I (1) 
LN IF 19/2- 04/1- I (1) 

LN MO 18/2- 09/9- I (1) 
LN G 144./ 14/9 I (1) 

 

 
 

1- Akaic Information Criteria                  2- Bayesian-Schwartz Information Criterion              3- Hanan Quinn Information Criteria 
4- Bound Test               5- Dickey Fuller unit root test                6- McKinnon Critical Values              7- Parent test 
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 428.. ......................................................................................................... اشتغال در بخش کشاورزی ی های کالن اقتصادی دولت بر توسعهبررسی اثر سیاست

 یوهانسون همگرایی آزمون نتایج -2 جدول
Table 2. Results of Johansen Convergence Test 

 آزمون نتیجه prob پنج درصد سطح بحرانی مقدار Trace Statistic صفر فرض

 مدت بلند تعادلی رابطه وجود و همگرایی تایید و رد صفر فرض 88/8 04/11 11/481 متغیرها بین همگرایی عدم
 

 متغیرها الگوی بهینه ی وقفه -9 جدول
Table 3. Optimal interrupt pattern of variables 

 (HQC) کوئین-حنان (SBC) بنزین-شوارتز (AIC) آکائیک وقفه
8 12/10 12/10 11/10 
4 *10/14 *11/12 *01/14 
2 21/12 81/11 18/12 

 درصد 1و  4در سطح داری  معنی :*
 

 توسط شدهانتخاب بهینه وقفه تعداد ،SBC معیار پایه بر
 برای وقفه، یک کشاورزی اشتغال وابسته متغیر برای افزار نرم

 و وقفه یک تورم و ارز نرخ ،دولت مخارج توضیحی هایمتغیر
 گونه همان .بود وقفه صفر نقدینگی حجم توضیحی متغیر برای

 مدت کوتاه ی دوره در شود می استخراج 1 تا 1 جداول از که
 ی دوره یک اشتغال با امt سال در کشاورزی بخش اشتغال

  قیمتسم اثر بیانگر که دارد مثبت رابطه قبل
 کشاورزی بخش آینده اشتغال بر کنونی زمان زاییاشتغال

 .باشد می
 منفی رابطه کشاورزی بخش اشتغال با تورم نرخ متغیر

 که است -49/8 مدت کوتاه در نیز آن کشش و دارد
 اقتصاد های قیمت شاخص رشد که است آن دهنده نشان

 شود کشاورزی بخش در زاییاشتغال کاهش موجب تواند می
 بخش به تورم انتقال صورت هب تواند می این .(1)جدول 

در  و کشاورزی های نهاده قیمت افزایش طریق از کشاورزی
 کشاورزان تولید یانگیزه کاهش و مدآدر کاهش نتیجه

 مدت کوتاه در ارز نرخنتایج نشان داد  ،همچنین یابد. انعکاس
 با این که ددار کشاورزی بخش اشتغال روی بر مثبت اثر

 افزایش باعث ارز نرخ افزایش زیرا ،است سازگار اقتصاد تئوری
 این بودنپذیر تجارت و کشاورزی محصوالت صادرات میزان

 خواهد بخش این اشتغال و تولید رونق نتیجه در و محصوالت
 روی بر مثبت اثر مدت کوتاه در نیز نقدینگی حجم میزان .شد

 اعمال که است آن بیانگر که داشت کشاورزی بخش اشتغال
 بر مثبتی اثر تواند می مدت کوتاه در انبساطی پولی های سیاست

 نتیجه در و کشاورزی بخش در گذاری سرمایه یانگیزه ایجاد
نیز در  بهار و همکارانپیش .شود بخش این در اشتغال

مانند حجم  اقتصادی بررسی اثر متغیرهای کالنپژوهشی به 
نرخ ارز واقعی بازار آزاد بر قیمت محصوالت و  نقدینگی

حجم نقدینگی در  پرداختند که گزارش کردندکشاورزی 
این  امااست  اثرگذاربر قیمت محصوالت کشاورزی  مدت کوتاه

در پژوهشی دیگر و در  (.41) باشد  کمتر می مدت بلنداثر در 
ثیر متغیرهای کالن اقتصادی بر عرضه صادرات أتبررسی 

اثر نرخ ارز بر عرضه گزارش شد،  محصوالت کشاورزی
 (.28) نبوددار صادرات محصوالت کشاورزی معنی

 اشتغال بر منفی اثر دولت مخارج 1 جدول نتایج براساس
 اثر این رود می انتظار که ستاحالی در این دارد کشاورزی

 آن گویای نتیجه این باشد. مثبت اقتصاد های تئوری طبق
 از دولت سوی از انبساطی مالی های سیاست اعمال که است

 که بود خواهد اشتغال بر اثرگذار زمانی مخارج افزایش طریق

 و زیرساختی های بخش در گذاری سرمایه قالب در سیاست این
 بلندمدت در دولت. جاری های هزینه فمصر نه باشد تولیدی

 که تفاوت این با ولی باشد می مدت کوتاه مشابه وضعیت نیز
 زیرا .باشد می منطقی زیادی حد تا نیز این و بزرگترند ها کشش

 های سیاست که دارند نظر اتفاق اقتصاددانان از بسیاری
 بیرونی درنگ پولی های تسسیا الخصوص علی اقتصادی
 رونید درنگ که مالی های سیاست مقابل )در دارند باالتری
 و زمانی ی وقفه با اقتصاد در آن آثار ،بارتیع به .دارند( باالتری

 نشان را خود اقتصادی متغیرهای هالدسنچ ی دوره کی در
 کشاورزی بخش اشتغال و تورم رابطه نیز بلندمدت در دهد. می

 در .دست آمدبه مدت کوتاه از بزرگتر کشش دارای و منفی
 برابر آن کشش و داشته اشتغال بر مثبت اثر ارز نرخ بلندمدت

 بلندمدت در ارز قیمت یدرصد 488 افزایش یعنی است 41/8
ئیان  نبی بخشد. رونق درصد 41 را کشاورزی اشتغال تواند می

اثر متغیرهای کالن اقتصادی بر  ای مطالعه در و همکاران
گیری  هبا بهر راگذاری در بخش کشاورزی ایران  انگیزه سرمایه
بررسی  (ARDL)های توزیعی  توضیحی با وقفه از روش خود

 ،نرخ تورم روستایی و نرخ بهره ها گزارش کردندنمودند. آن
گذاری  سرمایه یو هم در بلندمدت بر انگیزه مدت کوتاههم در 

 (.49) داشته است یدار معنی در بخش کشاورزی اثر منفی و
 بخش اشتغال بر پول حجم افزایش بلندمدت تأثیر   

 تأثیر کنندهتأیید که باشدمی مثبت کشش دارای نیز کشاورزی
 متغیر .است کشاورزی بخش بر پولی بلندمدت های سیاست
 بخش اشتغال بر منفی تأثیر نیز مدت بلند در دولت مخارج

 دولت مخارج رشد که است آن از حاکی که دارد کشاورزی
 دولت مصرفی و جاری ایه هزینه پوشش راستای در غالباً
 جدول با مطابق عمرانی. و ساختی زیر های بخش نه و است

  -24/8 این قسمت در نیز خطا تصحیح جمله ،1
 به مدت کوتاه تعادل عدم تعدیل سرعت بیانگر که دست آمدبه

 اعمال های سیاست که داد نشان و باشد می بلندمدت تعادل
 ،لذا .دهند می نشان را خود اثر ی دوره 1 از کمتر مدت در شده

 افزایش جهت دولت های سیاست تحقیق این نتایج براساس
 نرخ مدیریت تورم، مهار شامل باید کشاورزی بخش اشتغال

 و انبساطی پولی سیاست اعمال و نقدینگی حجم افزایش ارز،
 نیز و کشاورزی بخش در گذاری سرمایه برای نقدینگی هدایت
 گذاری سرمایه قالب در انبساطی مالی های  سیاست اعمال
 همچنین و کشاورزی تولیدی و بنایی زیر امور در دولت

 .باشد حمایتی های سیاست
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 ARDL(1, 1, 1, 0, 1) مدل مدت کوتاه ضرایب تخمین نتایج -1 جدول

Table 4. Results of estimation of short-run coefficients of ARDL (1, 1, 1, 0, 1) model 
 tآماره  ضریب متغیرها

LN LG(-1) 24./ * 21/2 
LN IF 49./- * 40/2- 

Ln IF(-1) 80 ./- 11/4- 
LN ER 44./ 11/4 

LN ER(-1) 84./ 81/4 
LN MO 40./ ** 44/1 
LN G 811 ./- * 01/9- 

LN G(-1) 841 /.- * 29/2- 
 درصد 1و  4در سطح داری  معنیترتیب  به : **و  *
 

 ARDL مدل بلندمدت ضرایب تخمین نتایج -1جدول 
Table 5. Results of estimation of long-run coefficients of ARDL model 

 tآماره  ضریب متغیرها

LN IF 20./- ** 41/1- 
LN ER 41/8  *81/2 
LN MO 11/8  **29/1 
LN G 44 ./- * 14/2- 

 درصد 1و  4داری در سطح  ترتیب معنی :  به**و  *
 

 خطا تصحیح مدل تخمین نتایج -1 جدول
Table 6. Results of error correction model estimation 

 tآماره  ضریب متغیرها

DLN LG(-1) 91/8 * 44/2 
DLN IF 14/8- * 01/2- 
DLN ER 41.41 42/4 
DLN MO 20./ * 80/9 
DLN G 41 ./- * 41/2- 
ECM 24 ./- * 99/2- 

  درصد 4در سطح داری  معنی: *
 

دو متغیر  نشان داد مدتکوتاه نتایج بررسی در در مجموع
 رابطه کشاورزی بخش اشتغال با نرخ تورم مخارج دولت و

 حجم ارز و میزان نتایج نشان داد نرخ ،همچنینداشتند.  منفی
 بخش اشتغال روی مثبت بر اثر مدت کوتاه در نقدینگی

 مدت کوتاه مشابه وضعیت نیز بلندمدت در .تداش کشاورزی
در بزرگتر بودند.  ها کشش که تفاوت این با دست آمد،به

 و منفی کشاورزی بخش اشتغال تورم و رابطه نیز بلندمدت
 بلندمدت . دردست آمد به مدت کوتاه از بزرگتر کشش دارای

 افزایش بلندمدت تأثیر. داشت اشتغال بر مثبت ارز اثر نرخ
مثبت  کشش دارای نیز کشاورزی بخش اشتغال بر حجم پول

 بر پولی بلندمدت های سیاست تأثیر تأییدکننده که دست آمدبه

 نیز مدت بلندمخارج دولت در  متغیر .باشدمی بخش کشاورزی
 آن از حاکی که داشت کشاورزی بخش اشتغال بر منفی تأثیر

های  در راستای پوشش هزینه رشد مخارج دولت غالباً  است که
های زیرساختی  بخش در جهتجاری و مصرفی دولت است و 

 های سیاست تحقیق این نتایج براساس ،لذا نیست. و عمرانی
 مهار شامل باید بخش کشاورزی اشتغال افزایش جهت دولت
افزایش حجم نقدینگی و اعمال  ارز، نرخ مدیریت تورم،

 گذاری سرمایه برای هدایت نقدینگی و است پولی انبساطیسی
انبساطی در  مالی های  سیاست اعمال نیز و کشاورزی بخش در

گذاری دولت در امور زیربنایی و تولیدی  قالب سرمایه
 های حمایتی باشد. کشاورزی و همچنین سیاست
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Abstract 
    Agricultural sector is one of the most important sectors of the country regarding both 
economic and employment development. This sector which is influenced by macroeconomic 
variables and policies interacts with other sectors importantly. In this regard, this study was 
conducted to investigate the short-term and long-term effects of government macroeconomic 
policies on the development of employment in the agricultural sector. Macroeconomic variables 
including inflation rate, exchange rate, money supply, and government expenditures were 
studied in the period between 1991 and 2016. Furthermore, ARDL (Autoregressive Distributed 
Lag) was used to investigate the short-term and long-term effects of these variables. Findings 
revealed that in the short-term, exchange rates and liquidity had positive effects on employment 
in the agricultural sector, while the effects of government spending and inflation rate were 
negative. The situation of the long-term effects was the same as the short term effects. But the 
difference was that the elasticities were greater, and this is logical, because economic policies, 
especially monetary policies, have higher external delays.  In other words, its effects on the 
economic variables will be revealed with a time interval and in a period of several years. 
Therefore, according to the results of the present study, the government policies to increase 
employment in the agricultural sector should include controlling inflation, managing exchange 
rates, increasing liquidity and expanding monetary policy and liquidity guidance for investment 
in the agricultural sector as well as applying expansionary fiscal policies in the form of 
government investment in the infrastructure affairs, agricultural production, and supportive 
policies. 
 
Keywords: ARDL model, Economic development, Macro policies, Rural employment  
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