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بررسی تاثیر متغیرهای کالن اقتصادی بر درآمد حقیقی بخش کشاورزی ایران
پهلوانی1

اسماعیل پیش بهار*  ،1قادر دشتی ،1رضا
تاريخ پذيرش94 /89 /18 :
تاريخ دريافت94 /80 /80 :
چکیده
در اين پژوهش تأثیر پنج متغیر کالن اقتصادی شامل شاخص قیمت مصرف کننده (سطح عمومی
تورم در جامعه) ،نرخ ارز ،نرخ بهره ،حجم پول و نیز درآمدهای نفتی بر درآمد حقیقی بخش کشاورزی
مورد بررسی قرار گرفت است .برای تخمین ضرايب الگوهای بلندمدت ،کوتاه مدت و نیز ضريب
تصحیح خطا از مدل رگرسیون خود توضیحی با وقفههای توزيعی ( ) ARDLو داده های سال 1138
تا  1198استفاده شد .نتايج حاصله حاکی از آن است که شاخص قیمت ،در کوتاه مدت اثر منفی ،با
وقفه يک دوره ای  ،اثر مثبت ولی در درازمدت اثر منفی فوق العاده بر درآمد حقیقی اين بخش دارد.
نرخ ارز و نرخ بهره هر دو هم در درازمدت و هم در کوتاه مدت اثر مثبت ولی درآمدهای نفتی در هر
دو دوره کوتاه مدت و بلندمدت ،اثر منفی بر درآمد اين بخش دارد که بیانگر تأثیر منفی عوارض ناشی
از اقتصاد وابسته به نفت در اين بخش اصلی می باشد .حجم پول هم در کوتاه مدت و بلندمدت اثر
م ثبت بر درآمد اين بخش دارد .عالوه بر آن سرعت تعديل عدم تعادل کوتاه مدت به بلندمدت ،کمتر
از چهار دوره می باشد .بر اساس يافته های اين پژوهش ،اعمال سیاستهايی همچون مهار تورم ،مديريت
نرخ ارز ،ايجاد انگیزه کافی برای پس انداز و تجهیز آن در راستای سرمايه گذاری در بخش کشاورزی
و نیز به کار بستن سیاست انبساط پولی موجب افزايش درآمد حقیقی بخش کشاورزی خواهد شد.

طبقهبندي : JEL
واژههاي كليدي :شاخص قیمت مصرف کننده ،نرخ ارز ،حجم پول ،نرخ بهره ،درآمد حقیقی بخش
کشاورزی ،درآمدهای نفتی.

 -1به ترتیب دانشیار ،دانشیار و دانشجوی دکتری اقتصادکشاورزی دانشگاه تبريز.
* نويسندهی مسئول مقالهpishbahar@yahoo.com :
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پیشگفتار
کشاورزی به عنوان يک بخش موثر در اقتصاد کشور با تکیه بر محصوالت دارای مزيت نسبی  1میتواند
برای رهايی از اقتصاد تک محصولی ،کانون و اساس توجه باشد .بخش کشاورزی عالوه بر برقراری
امنیت غذای ،میتواند در ارزآوری و اشتغال سهم داشته باشد .اين بخش  11درصد  08 ،GDPدرصد
صادرات غیرنفتی و  04درصد اشتغال را به خود اختصاص داده است (بانک کشاورزی .)1198
همچنین ،بخش کشاورزی با دارا بودن ويژگیهايی همچون پايین بودن نسبت سرمايه به تولید ،کم
بودن زمان برگشت سرمايه ،نیاز پايین به فن آوری پیچیده وارداتی و نیز آشنايی نسبی کاربران،
میتواند به عنوان يک بخ ش مادر در تأمین نیروی انسانی موردنیاز ساير بخشها ،تأمین سرمايه اولیه
برای توسعه صنعت و در نهايت رشد و شکوفايی اقتصادی ،ايفای نقش نمايد (بخشوده و اکبری
.) 1100
بخش کشاورزی خود متأثر از عوامل و متغیرهای فراوانی است (بائک و همکاران  ) 1990که عوامل
اقتصادی از مهمترين و تأثیرگذارترين آنها می باشند .لذا الزم است که تأثیر عوامل اقتصادی بر اين
بخش مهم مورد بررسی قرار گیرد تا برنامه ريزیها و سیاستهای اقتصادی در آينده با حوزه اطالعات
و دانش بیشتری انجام گیرند تا ضريب اثربخشی باالتری داشته باشند .با عنايت به اهمیت و گستردگی
بخش کشاورزی ،هرگونه اعمال سیاست بر اين بخش ،کل اقتصاد کشور را متأثر خواهد ساخت.
از جمله متغیر های تاثیرگذار بر بخش کشاورزی نرخ ارز است که در مورد تأثیر نرخ ارز بر بخش
کشاورزی ،پژوهشهای فراوانی صورت گرفته است .عمده محققین بر روی نرخ ارز حقیقی  0و بعضاً
موثر  1تأکید نمودهاند .نرخ ارز حقیقی از طريق تأثیر بر افزايش صادرات ،میتواند در سودآوری بخش
کشاورزی موثر باشد .دهدشتی و محمدی (  ) 1191نتیجه گرفتند نرخ ارز در بلندمدت بر درآمد بخش
کشاورزی اثر مثبت داشته ولی در کوتاه مدت اثر آن معنیدار نیست .ياوری و همکاران ( ) 1198نرخ
ارز را ابزاری قدرتمند برای تأثیرگذاری در بخش کشاورزی نسبت به ساير متغیرهای اقتصادی می -
دانند .قطمیری و همکاران ( ) 1103در مطالعات خود بر رابطه مثبت نرخ ارز و درآمد بخش کشاورزی
تأکید کردهاند .هژبر کیانی و نیک اقبال (  ) 1109به بیان تأثیر منفی نوس انات نرخ ارز بر درآمد بخش
کشاورزی پرداختهاند.شرافتیان و جهرمی ( ) 1103افزايش نرخ ارز را موجب افزايش صادرات و نیز
افزايش قیمت محصوالت وارداتی و در نتیجه توجه بیشتر به بخش کشاورزی میدانند( .کارگبو و

1 Comparative advantage
2. Real exchange rate
3. Effective exchange rate
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همکاران  ) 0881افزايش نرخ ارز را عامل افزايش قیمت نهادههاو در نتیجه کاهش سودآوری در اين
بخش دانسته است.
افزايش حجم پول که به عنوان يک سیاست پولی انبساطی توسط دولت اعمال میگردد از طريق
کاهش نرخ بهره ،افزايش سرمايه گذاری و نیز افزايش درآمد ملی در طرف تقاضا ،در خیلی از موارد
اثر مثبتی بر درآمد و سودآوری بخش کشاورزی داشته است .البته اثرات متفاوتی نیز توسط برخی
محققین گزارش گرديده است .فطرس (  ،) 1101حاجیان و همکاران ( ) 1103اعمال سیاستهای
انبساط پولی را موجب افزايش ارزش افزوده بخش کشاورزی میدانند در حالیکه مجتهد و شريفی
(  ) 1101معتقدند که افزايش حجم پول در درازمدت ،موجب کاهش سودآوری اين بخش میگردد.
مقدسی و يزدانی (  ) 1109نیز به اين نتیجه رسیدند که بین حجم پول و ارزش افزوده بخش کشاورزی
رابطه مثبت وجود دارد و افزايش حجم پول موجب افزايش درآمد بخش کشاورزی در دورههای بعدی
میگردد .دهباشی و محمدی (  ) 1191نیز اثر افزايش حجم نقد ينگی در کوتاه مدت را مثبت و در
درازمدت منفی میدانند.
در مورد تأثیر سیاستهای پولی در بخش کشاورزی ،شاو (  ) 1904چمبرز (  ) 1904برادشاو و اوردن
(  ) 1998به اين نتیجه رسیدند که سیاستهای پولی در کوتاه مدت اثرات قابل مالحظهای بر سودآوری
بخش کشاورزی دارند .دوادوس (  ) 1990اثر سیاستهای پولی بر درآمد بخش کشاورزی آمريکا در طی
سالهای (  ) 1918 -1900را بررسی کرد و نشان داد که سیاستهای انبساطی پولی باعث افزايش
صادرات و درآمد بخش کشاورزی می شوند ولی سیاستهای انقباضی اثر منفی دارند .لپ (  ) 1998اثر
حجم پول را بر درآمد ساير بخشها بیشتر از کشاورزی میداند.
عامل اقتصادی تأثیرگذار ديگر شاخص قیمتها می باشد .افزايش شاخص قیمتها از سويی موجب
افزايش قیمت نهادههای موردنیاز بخش کشاورزی و در نتیجه کاهش سودآوری آن میگردد و از
طرف ديگر نیز افزايش قیمت محصوالت کشاورزی موجب افزايش درآمد اين بخش میگردد .نتايج
تحقیقات نشان داده است که در خیلی از موارد افزايش قیمت نهاده خیلی بیشتر از افزايش قیمت
محصوالت کشاورزی بوده است (بخشوده و اکبری  ) 1100و از طرفی افزايش قیمت به عنوان يکی از
عوامل و متغیرهای اثرگذار بر تابع صادرات است که با ضريب منفی خود را نشان میدهد .لذا افزايش
قیمت ،از طريق کاهش صادرات نیز میتواند موجب کاهش سودآوری در بخش کشاورزی گردد .در
برخی موارد کشش منفی قیمتی درآمد حقیقی بخش کشاورزی خیلی زياد است .دهدشتی و محمدی
(  ) 1191تأثیر قیمت محصوالت کشاورزی را در کوتاه مدت مثبت ولی در درازمدت منفی میدانند
ولی در مورد  CPIاظهارنظر ننمودهاند .دادرس و همکاران (  ) 1100نیز اظهار داشتند که با افزايش
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قیمت محصوالت کشاورزی ،عرضه محصول و نیز درآمد در اين بخش بیشتر میگردد .آنان نیز بر
رابطه منفی بین قیمت محصوالت و صادرات تأکید نمودهاند.
تأثیر درآمدهای نفت ی بر سودآوری بخش کشاورزی نیز از ديدگاه محققین مخفی نمانده است.
استیجنز (  ) 0881در مورد تأثیر درآمدهای نفتی در کشورهای در حال توسعه بر بخش کشاورزی،
تأکید می نمايد که به دلیل آنکه در کشورهای در حال توسعه بخش قابل مبادله اقتصادی در واقع
بخش کشاورزی است ،لذا زم انی که بیماری هلندی  1اتفاق میافتد ،يکی از اثرات آن در اين کشورها
به صورت پديده کاهش تولیدات کشاورزی است؛در حالیکه در کشورهای توسعه يافته به صورت پديده
کاهش تولیدات صنعتی خود را نشان میدهد .خوشاخالق و محسنیموسوی (  ) 1101با استفاده از
يک الگوی کاربردی عمومی در ايران تأکید کردهاند که بیماری هلندی در ايران به وقوع میپیو ندد.
بختیاری و حقی (  ) 1108نشان دادند که بیماری هلندی در ايران ضد کشاورزی بوده است .ولی به
دلیل ارتباطات ضعیف نفت و کشاورزی ،به صورت غیرمستقیم خود را نشان داده است .با توجه به
مطالعات صورت گ رفته در گذشته که به صورت پراکنده و موردی بوده و اثر تعدادی از متغییرهای
مورد نظر آن هم بر روی درآمد اسمی بررسی گرديده و از طرفی اثرات دوران هشت ساله جنگ
تحمیلی نیز بررسی نگرديده؛ لذا اين تحقیق در راستای اهداف فوق انجام گرديده است.
الزم است تاثیر متغیر های کالن اقتصادی و نیز کشش های جزئی مربوط به هر کدام بر درآمد
حقیقی بخش کشاورزی ايران بررسی شود .اين تحقیق نیز به همین منظور و برای تعیین کشش های
جزئی مربوط به هر کدام از متغیر های توضیحی مربوطه در کوتاه مدت و بلند مدت و نیز سرعت
تعديل عدم تعادل کوتاه مدت به بلند مدت انجام گرفته است .بديهی است مطالعاتی از اين دست می
توانند برنامه ريزان و سیاست گذاران را در راه اعمال سیاست های الزم برای افزايش درآمد حقیقی
و ارزش افزوده ی بخش کشاورزی ياری نمايند.
مواد و روشها
در اين مطالعه ،به طور همزمان تأثیر پنج متغیر کالن اقتصادی بر درآمد بخش کشاورزی در طی
دوره زمانی  18ساله از سال  1138تا سال  1198مورد مطالعه قرار گرفت .برای بررسی آثار کوتاه
مدت و بلند متغیرهای مذکور از رهیافت ( ARDLرگرسیون خود توضیحی با وقفههای توزيعی)
اس تفاده شد .برای تخمین ضرايب مربوطه از الگوی تجربی (بائک و همکاران  ) 1990به فرم لگاريتمی
استفاده گرديد.

1 Dutch disease
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که در رابطه فوق Yt ،درآمد يا ارزش افزوده بخش کشاورزی در سال  tام به قیمتهای حقیقیPt ،
شاخص عمومی قیمت مصرف کننده) 1(CPIدر سال tام ERt ،نرخ ارز در سال  tام IRt ،نرخ بهره
در سال  tام و  Mtحجم پول در سال  tام و  OItدرآمد نفتی در سال  tام می باشند  .ها بیانگر

کششهای جزئی متغیرهای توضیحی T ،متغیر روند و   1جزء استوکاستیک (اخالل) می باشد .
ها بیانگر کششهای جزئی متغیرهای توضیحی T ،متغیر روند و   1جزء استوکاستیک (اخالل) می -
باشد .به عقیده پسران و شین (  ) 1999الگوی  ARDLرا می توان برای متغیرهای ايستا ) I(0و نیز
انباشته از مرتبه يک I) 1 ( ،به کار برد .اين روش مشکالت مربوط به همبستگی متغیرها و نیز حذف
برخی از آنان را در پی ندارد و برای نمونههای کوچک مناسب خواهد بود .مزيت عمده اين روش آن
است که عالوه بر برآورد ضرايب الگوی بلندمدت ،میتواند الگوی تصحیح خطا را هم در خود داشته
باشد .اين الگو تعديل عدم تعادل کوتاه مدت به بلندمدت را انجام میدهد به عبارت ديگر در اين الگو
بیان میشود که چقدر طول می کشد تا يک عدم تعادل کوتاه مدت در بلندمدت جبران گردد .فرم
اصلی الگوی همگرايی  ARDLکه توسط پسران و همکاران(  ) 0881ارائه گرديده است ،برای
متغیرهای اين پژوهش میتواند به صورت رابطه زير تبیین گردد.
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در رابطه باال  r ،o ،n ،m ،pو  qتعداد وقفههای بهینه می باشند .قسمت خطی رابطه فوق همان

الگوی تصحیح خطاست که در برگیرند  0 ECTيا جزء خطا می باشد که سرعت تعديل را منعکس
میسازد.
براساس نظريه پسران و شین (  ) 0881فرآيند مدل سازی در الگوی  ARDLشامل سه مرحله اساسی
می باشد .در مرحله اول طول وقفه های بهینه با استفاده از يکی از معیارهای اطالعاتی آکائیک (،) AIC
شواردبیزين ( ) SBCو حنان کوئین ( ) HQCتعیین می گردد .در مرحله بعدی با استفاده از آزمون

1 Consumer Price Index
2. Error correct term
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کرانه  ،1رابطه متغیرهای بلندمدت با طول وقفهها ،بررسی و سپس از آن در مرحله سوم ضرايب
بلندمدت الگو تخمین زده میشود.
در اين پژوهش ابتدا دادههای سری های زمانی مربوط به متغیر های توضیحی مورد نظر شامل
شاخص قیمت مصرف کننده ،نرخ ارز ،نرخ بهره ،حجم نقدينگی و درآمد های نفتی از بانک مرکزی
و نیز مرکز آمار ايران جمعآوری گرديد و از آزمون ريشه واحد ديکی فولر تعمیم يافته برای تعیین
ايستايی متغیرهای تحقیق استفاده شد .که نتیجهی اين آزمون در جدول شماره  1آمده است.
الزم به ذکر است که به دلیل تأثیر جنگ تحمیلی بر درآمد بخش کشاورزی ،يک متغیر مجازی نیز
در مدل تعريف گرديد که مقدار  1را برای سالهای 1138تا  1130و مقدار صفر را برای بقیه سالها
در نظر می گیرد .پس از آن الگوهای بلندمدت ،کوتاه مدت و مدل تصحیح خطا تخمین زده شدند.
همانگونه که مالحظه میگردد آزمونهای تشخیص که براساس آماره حداکثر درستنمايی و با استفاده
از آزمون  Fانجام گرديدهاند مشکل قابل مالحظهای را برای مدل نشان نمیدهند .در اينجا نتايج
تخمین ضرايب کوتاه مدت ،مدل تصحیح خطا و نیز ضرايب بلند مدت در جداول  1تا  1آورده شده
است.
نتایج و بحث
همانگونه که از جداول  1تا  1استخراج میشود .در دوره کوتاه مدت درآمد بخش کشاورزی در سال
 tام با درآمد يک و دو دوره قبل رابطه مثبت دارد که بیانگر افزايش توان مالی کشاورزان بر درآمد
آينده میباشد.
همچنین شاخص قیمت مصرف کننده با درآمد بخش کشاورزی رابطه منفی دارد و کشش آن نیز در
کوتاه مدت  -8 /34است که نشان دهنده تأثیر تورم بر افزايش قیمت نهادههای کشاورزی و بالطبع
کاهش درآمد کشاورزان می گردد .البته کشش برای دور بعد مثبت است که نشان از افزايش عرضه
محصوالت کشاورزی به دلیل افزايش قیمت با يک سال تأخیر دارد .نرخ ارز در کوتاه مدت اثر مثبت
بر روی درآمد بخش کشاورزی دارد .که اين به علت افزايش میزان صادرات محصوالت کشاورزی و
تجارت پذير بودن  0اين محصوالت در آينده می باشد.
افزايش نرخ بهره نیز در کوتاه مدت اثر مثبت بر روی درآمد بخش کشاورزی داشته است .که احتماالً
شايد به دلیل افزايش پس انداز و هدايت آنها به سمت کشاورزی بوده است .کاهش سرمايه در بخش
کشاورزی از م عضالت عمده است .لذا افزايش نرخ بهره ،به احتمال قوی از طريق افزايش میزان پس
انداز و تامین سرمايه الزم ،اثر مثبت بر در آمد اين بخش داشته است .میزان حجم نقدينگی نیز در
1. Bound test
2 Tradable
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کوتاه مدت اثر مثبت بر روی درآمد بخش کشاورزی داشته است .که بیانگر اعمال سیاستهای کوتاه
مدت پولی می باشد .اصوالً رابطه درآمد بخش کشاورزی با سیاستهای پولی در گزارشات بسیاری از
محققین تأيید گرديده است .شاو (  ،) 1904چمبرز (  )1104و دوادوس (  ،) 1990افزايش درآمد بخش
کشاورزی در اثر سیاستهای انبساطی پولی را تايید نمودند.
افزايش درآمدهای نفتی نیز در کوتاه م دت اثر معنیدار منفی بر روی بخش کشاورزی داشته است.
علت آن اين است که در کشورهای در حال توسعه از جمله ايران ،براساس اصول کالسیک بیماری
هلندی  ،1اثرات منفی آن بیشتر در بخش کشاورزی ظاهر میگردد .اين بر خالف کشورهای توسعه
يافته است که اين اثر بیشتر در بخش صنعت خود را نشان میدهد .به عبارت ديگر در کشورهای در
حال توسعه بخش صنعت به دلیل سیاستهای حمايتی دولت تا حدودی از آثار اين بیماری مصون
می ماند در حالی که اثرات آن به صورت کاهش تولید کشاورزی خود را نمايان میسازد .همچنین به
دلیل ارتباط ضعیف بین نفت و کشاورزی ،اين تأثیر خود را به صورت غیر مستقیم نشان میدهد.
عالوه بر آن درآمدهای نفتی از طريق افزايش واردات ،درآمد حقیقی بخش کشاورزی را متاثر ساخته
است .بین بخش نفت و کشاورزی ارتباط مستقیم پسین و پیشین بسیار ضعیف است و ارتباط عمدتاً
به استفاده از مواد سوختی در کشاورزی و نیز بهره مندی بخش کشاورزی از يارانه های دولتی محدود
می گردد .و نیروی کار مازاد در بخش کشاورزی امکان جذب در بخش نفت را ندارد( .ذوقی  1100و
نجفی ) 1101
تنها ارتباط بین اين دو بخش بصورت غیر مستقیم است که آن هم شامل تاثیر درآمدهای نفتی بر
اين بخش و ساير بخش ها می باشد .
کشش متغیر مجازی نیز منفی می باشد که به دلیل اثرات زمان جنگ ،کامالً منطقی به نظر میرسد.
تخريب زير ساخت های اقتصادی در مناطق جنگی ،اشتغال بخشی از نیروی انسانی در فعالیتهای
دفاعی ،هدر رفت محصول در برخی موارد و نیز پايین بودن کشش عرضه به دلیل شرا يط جنگی و
غیره از مهمترين داليل منفی بودن کشش متغیر مجازی مذکور بر روی درآمدهای حقیقی بخش
کشاورزی بوده است.
در بلندمدت نیز وضعیت مشابه کوتاه مدت می باشد ولی با اين تفاوت که کششها بزرگترند .و اين
نیز تا حد زيادی منطقی می باشد .زيرا بسیاری از اقتصاددانان (لوشاتلیه) بر اين مورد تأکید دارند .در
بلندمدت نیز رابطه  CPIو درآمد بخش کشاورزی منفی و دارای کشش بزرگتر از واحد است که
تأثیر بسیار منفی تورم بر درآمد حقیقی بخش کشاورزی را نشان میدهد .به گفته بسیاری از محققین
(بخشوده و اکبری  ) 1100قیمت نهادههای تولید ثبات کمتری نسبت به ساير کاالها دارد .بنابراين
1 Dutch disease
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افزايش سطح تورم باعث کاهش شديد سودآوری در اين بخش گرديده است .در بلندمدت نیز نرخ ارز
اثر مثبت بر درآمد بخش کشاورزی داشته است که بیانگر افزايش صادرات و قابل تجارت بودن
محصوالت کشاورزی و توانايی عرضه و رقابت در بازاره ای جهانی و نیز افزايش درآمد بخش کشاورزی
می باشند.
در اين مطالعه تأثیر بلندمدت افزايش نرخ بهره بر درآمد بخش کشاورزی نیز دارای کشش مثبت
است که بیانگر افزايش پس انداز و هدايت آن به سوی بخش کشاورزی است .چون يکی از معضالت
و مشکالت بخش کشاورزی ،کمبود سرمايه در اين بخش می باشد .افزايش حجم پول نیز تأثیر معنی -
دار زيادی بر درآمد بخش کشاورزی دارد که تأيید کننده تأثیر سیاستهای بلندمدت پولی بر بخش
کشاورزی است.
متغیر درآمدهای نفتی نیز تأثیر منفی بر درآمد بلندمدت بخش کشاورزی دارد که حاکی از آن است
که درآمدهای اين بخش کمتر صرف کشاورزی گرديدهاند .و چون کشاورزی بخش مبادله پذير و پر
ازدحام بوده است لذا تأثیر منفی آن بیشتر به صورت ضد کشاورزی خود را نمايان ساخته است.
متغیر مجازی مربوط به زمان جنگ نیز بر درآمد بخش کشاورزی تأثیر منفی داشته است که حاکی
از اثرات اين دوره بر بخش کشاورزی است و داليل آن نیز قبال ذکر گرديد.
ضمناً جمله تصحیح خطا نیز در اينجا  -8 /03است که بیانگر سرعت تعديل عدم تعادل کوتاه مدت
به تعادل بلندمدت می باشد و نشان می دهد که سیاستهای اعمال شده در مدت کمتر از  4دوره اثر
خود را نشان میدهند.
لذا براساس نتايج اين تحقیق سیاستهای دولت برای افزايش درآمد حقیقی و ارزش افزوده بخش
کشاورزی بايد شامل مهار تورم ،مديريت نرخ ارز ،ايجاد انگیزه کافی برای افزايش میل نهايی به پس
انداز و هدايت آن برای سرمايه گذاری در بخش کشاورزی و نیز اعمال سیاستهای پولی انبساطی
میباشد.
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پیوستها
جدول  -9نتایج بررسی ایستایی متغير هاي الگو با استفاده از آزمون دیکی فولر تعميم یافته
با عرض از مبدأ بدون روند

متغیر

با عرض از مبدأ باروند

آمار ADF

مقدار tبحرانی

آمار ADF

مقدار  tبحرانی

Ln Y

- 8/801

- 2/79

- 2/200

- 3/475

Ln M

0/852

- 2/797

- 2/485

- 3/475

Ln ER

- 8/92
- 8/500

- 2/797
- 2/797

- 0/52
- 0/924

- 3/475
- 3/475

Ln IR

- 0/474

- 2/797

- 0/559

- 3/475

Ln OI

- 8/828

- 2/794

- 2/199

- 3/475

Ln P

منبع :یافته های تحقیق
معیار شوارز بیزین برای تعیین وقفه بهینه بکار رفته است .حداکثر وقفه بهینه ی متغیر ها وقفه سوم در نظر گرفته شده است .تعیین
حداکثر وقفه بهینه با استفاده از معیار شوارز بیزین انجام شده است.

جدول  -5نتایج آزمونهاي تشخيصی براي الگوي پویاي ARDL
آزمون

آمارهML
0/731
()0/772

آمارهF
0/403
()0/775
82/47
()0/002

عدم خودهمبستگی

 2 SC

تصریح شکل تبعی

 2 FF

88/42
()0/0772

نرمال بودن جمالت خطا

2 N

5/4149
()0/808

ندارد

عدم واریانس همسان

2H

2/0057
()0/849

0/0043
()0/847

منبع :یافته های تحقیق
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جدول  -3نتایج تخمين ضرایب كوتاه مدت
متغیر

ضریب

انحراف معیار

آمارهt

(Lny )- 8

0/34

0/84

2/83

(Lny )- 2

0/39

0/85

2/44

( Ln )p

- 0/45

0/85

- 5/59

(Lnp )- 8

0/25

0/83

8/18

LnER

0/82

0/98

8/4

LNIR

0/85

0/83

0458

LnM

0/24

0/4

5/8

LnOI

- 0/42

0/21

- 8/12

- 0/9

0/3

- 2/38

DUM
= 0/79 F )1 ،87( = 20/7
منبع :یافته های تحقیق

R2

Dw = 8/11

جدول  -4مدل تصحيح خطا
متغیر

ضریب

انحراف معیار

آمارهt

(dLny )- 8

- 0/39

0/85

- 2/44

d Lnp

- 0/45

0/85

- 5/59

d LnER

0/88

0/098

8/4

d Ln IR

0/85

- 0/83

8/04

d Ln M

0/24

0/044

5/084

d Ln OI

- 0/42

0/021

- 812

d Dum

- 0/9

0/03

- 2/38

ect

- 0/24

0/75

- 2/12

منبع :یافته های تحقیق
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جدول  -2نتایج تخمين ضرایب بلندمدت مدل ARDL
نام متغیر
لگاریتم شاخص قیمت
لگاریتم نرخ ارز
لگاریتم نرخ بهره
لگاریتم حجم پول
لگاریتم درآمدهای نفتی
متغیرمجازی مربوط به سالهای جنگ

منبع :یافته های تحقیق

ضریب
- 8/4
0/53
0/42
8/008
- 0/87
- 0/24

انحرافمعیار
0/29
0/85
0/53
0/23
0/83
0/85

آمارهt
- 4/42
2/79
8/20
5/32
- 8/51
- 8/94

سطحمعنیداری
0/000
0/001
0/252
0/000
0/845
0/074
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