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 بررسی تحلیل ارتباط تورم و بیکاری در زیر بخش زراعت ایران
 ، فاطمه الماسی4مطهره کبودتبار ،3پور، اتابک کاظم2*، حامد رفیعی1سید عباس زارع

 

 

 چکیده
از  های قابل توجه از اهمیت خاصي برخوردار است وها و ظرفیتبه لحاظ دارا بودن قابلیت از یک سو بخش كشاورزی در اقتصاد كشور

. نظر به اهمیت بخش لحاظ نقشي كه در تأمین مواد غذایي مردم و تهیه مواد اولیه برخي صنایع دارد، شایان توجه است به سویي دیگر
پرداخته و تاثیر كشاورزی در اشتغال، پژوهش حاضر به بررسي وجود یا عدم وجود تورم ركودی در محصوالت منتخب زیر بخش زراعت 

مورد مطالعه قرار داده  9738-89بر اشتغال بخش كشاورزی برای سه محصول گندم، جو و برنج را طي دوره  كنندهشاخص قیمت مصرف
استفاده شده است. نتایج تحقیق حاكي از وجود  VECMها و بررسي آثار متغیرها از الگوی است. همچنین به منظور تجزیه و تحلیل داده

باشد كه این امر بیانگر آن است كه در سه محصول منتخب گروه گندم، جو و برنج مي ركود تورمي در زیر بخش زراعت برای سه محصول
مشخص شد كه در  VECMشود. با توجه به نتایج حاصل از برآورد الگوی غالت عالوه بر وجود تورم، ركود و بیکاری هم مشاهده مي

باشد. لذا مسئوالن بخش كشاورزی یشتر از جو و برنج ميبلندمدت با افزایش شاخص قیمت تولیدكننده كاهش اشتغال در محصول گندم ب
 ای داشته باشند.باید به ایجاد ثبات در خرید محصوالت كشاورزی و اشتغال این بخش توجه ویژه

 

 ، زراعت، ایرانVECMاشتغال، تورم ركودی ،  :کلمات کلیدی
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 مقدمه

های قابل توجه از اهمیت خاصی برخوردار ظرفیتها و بخش کشاورزی در اقتصاد کشور به لحاظ دارا بودن قابلیت

لحاظ نقشی که در تأمین مواد غذایی مردم و تهیه مواد اولیه برخی صنایع دارد، شایان توجه است  است و به

(Moghadasi and Farhadi, 2553) .کشاورزی متناسب با رشد جمعیت و افزایش تقاضا برای  رشد تولیدات بخش

توسعه است. بنابراین بایستی به این بخش و فشارهای وارده  کشورهای درحاله اقتصادی در موادغذایی، الزمه توسع

 ,Malek and Zibaei)ای شود تا مقدمات توسعه کشور و توسعه کشاورزی و روستایی فراهم شودبه آن توجه ویژه

2112 .) 

عه اقتصادی کشور با تکیه بر تزریق به طور جدی پدیدار شد. فرآیند توس 41دهه تورم در اقتصاد ایران از اواخر 

های مالی دولت موجب برهم زدن تعادل بین توان تولیدی و الگوی مصرفی کشور و درآمدهای نفتی در قالب برنامه

نیز بروز عدم تعادل در تجارت خارجی شد و در نهایت وابستگی اقتصاد به درآمد تک محصولی نفت شده که این 

تشدید فشارهای تورمی در جامعه شده است  ساختار مالی و پولی کشور، باعث بروز و عوامل به همراه عملکرد ضعیف

(Sahraeian and Zibaei, 2114 .)  تورم یک پدیده اقتصادی و اجتماعی است و باید آن را در چهره جدید دنیای

همچون فقر، توزیع  هاییکه منجر به پدیدههای پیچیده و غامض اقتصاد در قرن حاضر دانست امروز یکی از جلوه

های قابل توجهی را بر اقتصاد تحمیل گردد که هر کدام به نوبه خود هزینهنابرابر درآمد و گسترش مفاسد مالی می

 (. Dehdashti et al, 2502) ندنکمی
ن امروزه همچنا با اینکه پس از انقالب صنعتی، بخش صنعت از اهمیت نسبی بیشتری در تولید برخوردار گردید، اما

برند. درجه کاربری باالی بخش کشاورزی در از بخش کشاورزی به عنوان محور رشد و توسعه اقتصادی نام می

جویی در مصارف ارزی ها و امکان کسب درآمد ارزی از طریق صادرات و همچنین صرفهمقایسه با دیگر بخش

اهبردی بودن برخی از محصوالت درخصوص کاهش واردات محصوالت کشاورزی از طریق افزایش تولیدات داخلی، ر

اهمیت بخش های صنعت و خدمات از جمله دالیل های مورد نیاز برای بخشآوری برخی دادهاین بخش و فراهم

ایران برداشته شده اما همچنان هایی در توسعه صنعتی کشاورزی در اقتصاد ملی است. با اینکه در سده اخیر گام

های اقتصادی بسیاری از ساکنان کشورها از جمله ستقیم زمینه اصلی فعالیتبخش کشاورزی به طور مستقیم و غیرم

توسعه تا ششم  های اولشود که پس از انقالب اسالمی، در هر یک از برنامهایران را تشکیل داده است. یادآوری می

ای به ه است و توجه ویژهگونه نبوداما در عمل این .برده شده است نیز همواره از کشاورزی به عنوان محور توسعه نام

 (.Esfandiari and Tarahommi, 2555) این بخش طی ادوار گذشته صورت نگرفته است
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 1831-69های های کشاورزی،صنعت و خدمات در سال( تعداد شاغلین بخش1نمودار )

 
 روند هاسال اکثر در گذشته سال 11 طی اتخدم بخش در شاغل کنید جمعیتمشاهده می 1همانطور که در نمودار

 شاغلین تعداد روند.است بوده قبل بیشتر هایسال به نسبت 1334 سال از آن افزایش ولی است داشته افزایشی

 طی و است بوده ثابت تقریبا   1333 تا 1331 هایسال طی ولی است بوده صعودی 1331 سال تا صنعت بخش

 ثابت تقریبا   توانمی را 1332 تا 1332 هایسال برای آن تعداد ولی یافته افزایش اندکی چند هر نیز بعد هایسال

 بسیار صعودی روند دارای را گذشته سال 11 طی بخش صنعت شاغلین تعداد توانمی مجموع در. گرفت نظر در

 سال زا ولی است داشته کاهشی روند 1333 تا 1334 هایسال طی کشاورزی بخش اما شاغلین .دانست مالیم

 (.Parliamentary Research Center, 2502) است کرده پیدا افزایشی روند 1334

این  این در حالی است که بخش کشاورزی کمترین شاغلین را در خود داردمشخص است  1ارهمانطور که در نمود

ر منجر به بروز مشکالت های اخیدارد با توجه به این که تورم در سال و اشتغال ظرفیت بالقوه باالیی در تولید بخش

در این مطالعه به بررسی ارتباط بین تورم و اشتغال بخش کشاورزی  است،های مختلف اقتصاد شدهای در بخشعدیده

با توجه به سهم باالی است. پرداخته شدهدر زیربخش زراعت غالت)گندم، جو و برنج(  به تفکیک برای سه محصول

در این مطالعه به این سوال پاسخ  اندمطالعه در این تحقیق انتخاب شده این سه محصول از کل بخش زراعت برای

خواهیم داد که آیا با افزایش تورم برای یک محصول خاص اشتغال در تولید آن محصول افزایش یافته است یا خیر. 

و بیکاری است که ارتباط بین تورم  اگر با افزایش تورم اشتغال در محصول خاص افزایش یابد یعنی منحنی فیلیپس

از نقض نشده و برقرار است و اگر عکس آن صورت گیرد یعنی ما یک نوع تورم رکودی در آن محصول خاص داریم. 

تبادل نرخ  1312تا  1333خود در دوره  در مطالعه Mottaghi (1333)جمله مطالعات صورت گرفته در این زمینه، 



 

932 

 یمطالعه برآورد منحن نیکرده است. هدف از ا یبررس رانیرا در ا رویو نا یکاریب یعیرخ طبنو آزمون  دیتورم و تول

 ننشا Mottaghi (1333)مطالعه  اصل ازیج حنتابوده است.  رویو نا یعیطب یکارینرخ ب راتییو محاسبه تغ پسیلیف

در  ن،یاوجود ندارد. بنابر یتفاوت رویو نا یعیطب یکارینرخ ب نیب پسیلیف یخط یدر منحن ،یکه در حالت کل دهدیم

تبادل وجود  یکاریتورم و ب انیمدت ماست. اگر چه در کوتاه یعیطب یکاریهمان نرخ ب رویمقدار متوسط نا رانیا

صادق  رانیدر بلندمدت در ا دمنیفر یعیطب یکارینرخ ب هیرنظ یعنیتبادل در بلندمدت وجود ندارد،  نیا یدارد، ول

 است

Khalesi (2112) یآمار یهامنظور، داده نیا یاست. برا قرار داده یمورد بررس رانیدر ارا  یکاریتورم و ب یرابطه 

از آن است که در  یمطالعه حاک نیا جیمورد استفاده قرار گرفته است. نتا 1331تا  1342 یزمان یمربوط به دوره

 جینتا ن،یهمچن وجود دارد. یکاریو نرخ ب CPI راتییتورم، براساس درصد تغ نیبلندمدت ب یمذکور رابطه یادوره

 یکاریو نرخ ب CPIنرخ تورم بر اساس  نیبیز مدت نکه در کوتاه دهدیمتناظر آنها نشان م یخطا حیتصح یالگو

 وجود دارد.ه عکس رابط

برآورد نرخ  ی. برااستپرداخته  یعیطب یکاریآن با نرخ ب سهیو مقا یکاریب ینهی( به برآورد نرخ به1333) یقباد

الفر است،  یمنحن یاز فرم کل یکه نوع خاص یآرم یدرجه دوم در قالب منحن ونیفرم رگرساز  یکاریب ینهیبه

و  یناخالص مل دیتورم، تول ،یبخش خصوص یگذارهیمخارج دولت، سرما یعنی رگذاریاستفاده شده است. عوامل تاث

جداگانه و سپس به صورت شده به طور  ادی یرهایبراساس متغ هیدر مدل گنجانده شده است. مدل اول یانداز ملپس

اقتصاد از  در ها اگرنآ دهیبه دست آمده است. به عقدرصد  3/  1معادل  یکاریب نهیهمزمان برآورد شده است و نرخ به

ناخالص  دینرخ تورم و تول نیو همچن یانداز ملپس ،یخصوص بخش یگذارهیدولت، سرما یعمران خارجم یابزارها

است و  هیقابل توج یکاریب یدرصد برا 1 معادل تقریبا یاستفاده شود، نرخ نهیبه یکاریبرآورد نرخ ب یبرا یمل

 یریعدم به کارگ لیاقتصاد به دل بهشده  لیتحم یکاریموجود در جامعه، مقدار ب یکارینرخ با نرخ ب نیتفاوت ا

 معه است.کار در جا یروین یعدم تعادل در عرضه و تقاضا نیفوق و همچن یشده یمعرف یمناسب از ابزارها

Jalaie and Shirafkan (7002) لیتحل قیاز طر یکاریبر سطح ب یپول یهااستیس ریتحت عنوان تأث یادر مقاله 

 یرابطه یرا محاسبه کردند و سپس به بررس روینا و،یابتدا از روش بال و منک ران،یدر ا نینزیکوئن پسیلیف یمنحن

و  ستین یعنصر خنث ران،یدند که پول در ایرس جهینت نیه اپرداختند و ب یکاریو سطح ب یپول یهااستیس نیب

 گذار باشد.ریتأث یکاریتواند بر سطح بیم

Esfandiari and Tarahommi (7002) بر بخش  دیبا تأک رانیا یاقتصاد یهابخش ییزااشتغال یبه بررس یادر مطالعه

 ریها و ساروغن ،ید که بخش کشاورزنشان دا جیستانده پرداختند. نتا -در چارچوب جدول داده  یکشاورز

کشش  سهیدارند. مقا یاقتصاد یاهبخش انیرا در م ییزاو ساختمان، رتبه اول تا سوم اشتغال ییمحصوالت غذا

از کشش  شتریبخش کشش اشتغال ب 3تنها  رانیبخش اقتصاد ا 22کل و کشش اشتغال کل نشان داد که از  دیتول

 دارند. دیتول
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Tarahomi and Esfandiari (7000) را مورد  رانیاقتصاد ا یهابخش ییزاو اشتغال یدیتول یهالیپتانسی ادر مطالعه

،  1331ستانده  -مختلف در چارچوب جدول داده  یهاشاخص یریمطالعه، با به کارگ نیقرار دادند. در ا یبررس

 یهانشان داد که کشش جیشد. نتا یبنددر قالب ده بخش رتبه رانیاقتصاد ا ییزاو اشتغال یدیتول یهالیپتانس

 زا باشند.توانند اشتغالیرشد محور نم یهااستیاست و لذا الزام س یدیتول یهاکشش اشتغال کمتر از

Mohammadi et al (7002)  رانیدر اقتصاد ا یکارینرخ تورم و ب نیب یرابطه عل لیتحل"در مطالعه خود تحت عنوان 

 ی، تالش کردند تا با احتساب عوامل مشترک مؤثر بر تورم دستمزد1321-1332 یاهساالنه سال یهابر اساس داده

 یرابطه منحن یبر مبنا ریدو متغ نیا نیب یعل بطهرا لیمعادالت همزمان به تحل ستمیدر قالب س یکاریب زانیو م

از نرخ  یه، تابعهر دور ینرخ تورم دستمزد یکیپرداخته شود. دو مدل مورد برآورد قرار گرفتند که در  پسیلیف

 یو دستمزدها دیاز تول یدوره قبل و در مدل دوم نرخ تورم هر دوره، تابع یهمان دوره و نرخ تورم دستمزد یکاریب

 1332تا  1321دوره  یط پسیلیف یرابطه منحن مطالعه نشان داد نیا جیباشد. نتایو تورم دوره قبل م رههمان دو

 .باشدیبرقرار م رانیدر ا

)2505d Huruta(Sasongko an هایدر مطالعه خود به بررسی ارتباط بین نرخ تورم و بیکاری در اندونزی طی سال 

آوری شده است. نتایج آزمون با های مربوط به این مطالعه از مرکز آمار اندونزی جمعپرداختند داده 2111تا  1334

 مدت بین نرخ تورم و بیکاری وجود داشته است.استفاده ازآزمون علیت گرنجر بیانگر آن بوده است که یک رابطه بلند

 .عکس آن نیز برقرار نیستشود ، اما یباعث تورم م یکاریاز آن است که ب یحاک ی تحقیقهاافتهی

Ho  and Lyke(2113)  در منطقه  پسیلیف یخط ریغ یمنحن ی ازو تورم: شواهد یکاریبای تحت عنوان در مطالعه

تا  1333های مورد مطالعه از سال تورم و بیکاری در منطقه یورو  پرداختند. داده ، به بررسی رابطه بین نرخوروی

که نتایج نشان داد زده شده است.  نیکشورها تخم نیا یبرا پسیلیکوتاه و بلند مدت ف یها یمنحن باشد.می 2111

مطالعه ثابت شد که  همچنین در اینوجود دارد.  پسیلیف یبودن ، در کوتاه مدت و بلند مدت منحن یبا فرض خط

وجود  ایاز اثرات آستانه یشواهد رایباشد ز یقو یلیممکن است خ پسیلیف کیکالس یبودن در منحن یفرض خط

با عبور از آستانه نرخ  یکاربی و تورم. بود ٪1024 و ٪2011 نیب یکاریمثبت شد که ب یزمان یرابطه منف دارد.

کنند ،  یرا برجسته م پسیلیف یآستانه در منحن راتیتأث تیها اهمها نه تن افتهی نی. ادهستنارتباط  ، بی1024٪

 کنند. یروشن م زیرا ن ورویدر منطقه  یکاریبلکه لزوم مبارزه با ب
Korkmaz and Abdullazade(7070) ای به بررسی ارتباط بین نرخ تورم و بیکاری در نه کشور در مطالعهG1  به

با استفاده از  پرداختند.و انگلستان(  هی، ترکهی، روسایتالیفرانسه، آلمان، ا ، کانادا،لی، برزای)استرالصورت تصادفی

طرفه از نرخ  کی تیعل نتایج نشان دادکه گرنجر ، تیو براساس آزمون عل 2111-2113مربوط به دوره  یهاداده

هدف  کیشدن به  لیکشورها در حال تبد نی، کنترل  تورم در ا قیتحق جیوجود دارد. طبق نتا یکاریتورم تا نرخ ب

 .ابدی یکاالها و خدمات در اقتصاد کاهش م یکنترل تورم ، تقاضا برا یها استیس جهیدر نت است. یاصل
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هیچکدام از این مطالعات به صورت توان گفت که یدر خصوص مطالعات صورت گرفته م یکلی بندجمع کی در

خواهد اند که در این مطالعه به این سوال پاسخ دادههمجزا به تاثیر تورم محصوالت کشاورزی بر اشتغال آن نپرداخت

 افتد.شود یا عکس آن اتفاق میشد که آیا تغییر تورم در هر محصول منجر به افزایش اشتغال در آن محصول می

 روش تحقیق
ترین مشود این است که کدام الگو برای تبیین رابطه بین متغیرها مناسب تر است؟ مهدر اینجا سؤالی که مطرح می

ای که در استفاده از الگوهای سری زمانی وجود دارد، انتخاب الگوی مناسب از بین طیف گسترده این الگوها به مسئله

های زمانی و چگونگی رابطه بین های سریبینی بهتر است. این انتخاب معموال بر اساس ویژگیپیش منظور داشتن

ای که توسط در این زمینه، در مطالعه حاضر یک روش چند مرحلهگیرد. برای داشتن انتخابی درست آنها صورت می

Fomby (0221)  ارائه شد، مبنای انتخاب الگوی مناسب قرار گرفته است. انتخاب الگوی سری زمانی مناسب بر اساس

 این روش طی مراحلی به شرح زیر است:

اقتصادی دارای وجود رابطه احتمالی هستند، های مرحله اول: متغیرهایی که به نظر پژوهشگر و اغلب بر اساس نظریه

 شوند.به عنوان بردار متغیرهای الگوی اولیه در نظر گرفته می

های مهم آماری متغیرهای مورد مرحله دوم: از آنجا که وجود ریشه واحد در هر یک از متغیرهای الگو یکی از ویژگی

 رد بررسی قرار هایی نظیر دیکی فولر مومطالعه است، با استفاده از آزمون

 گیرد تا مرتبه انباشتگی آنها مشخص شود.می

احتمال وجود رابطه مرحله سوم: با توجه به اینکه اگر حداقل دو تا از متغیرهای الگو انباشته از مرتبه یک باشند، 

ه این منظور بین متغیرهای الگو آزمون شود. ببلندمدت بین آنها زیاد است، در این مرحله باید وجود رابطه بلندمدت 

 جوهانسن و نماییاز روش حداکثر درست

شود. تأیید وجود به منظور تحلیل هم انباشتگی برای بررسی ارتباط بلندمدت بین متغیرها استفاده می 1جوسلیوس

رابطه بلندمدت بین متغیرهای الگو استفاده از الگوی تصحیح خطا را برای تبیین رفتار متغیر مورد نظر پیشنهاد 

 .کندمی

سری مورد مطالعه ایستا باشند یا اینکه بر اساس آزمون  n-1مرحله چهارم: در صورتی که بر اساس آزمون مرحله دوم 

مرحله سوم وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهای الگو تأیید نشود، آنگاه باید نوع رابطه علی بین متغیرهای الگو 

تواند با استفاده از آزمون علیت گرنجر ررسی علیت میمشخص شده و بر اساس آن، الگوی مناسب انتخاب شود. ب

صورت گیرد. اگر یک رابطه علی دو طرفه بین دو متغیر برقرار باشد، بدان معنا است که تمامی متغیرها نسبت به هم 

علی ( برای برآورد مناسب خواهد بود. اما اگر یک رابطه VARزا هستند و بنابر این الگوی خود توضیح برداری ) درون

یک طرفه بین متغیرها برقرار باشد، الگوهای انتقالی برای برآورد مناسب تر هستند. در نهایت، اگر عدم وجود رابطه 

                                           
0 Johansen and Juselius 
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علی بین متغیرها تأیید شود، الگوهای سری زمانی تک متغیره برآورد مناسبی را نتیجه خواهند داد. و پس از انتخاب 

ی تبیین رابطه بین متغیرهای مورد مطالعه مهمترین مرحله، تعیین الگوی مناسب به ترتیبی که شرح داده شد، برا

ای صورت گیرد که از عدم وجود خود های مناسب در الگوست. انتخاب وقفه در الگو باید به گونهتعداد وقفه

 همبستگی بین جمالت خطا و توزیع نرمال آن اطمینان حاصل نمود. برای تعیین تعداد وقفه مناسب ابتدا باید یک

و یا معیارهایی  (LR) 1حداکثر وقفه برای آزمون در نظر گرفته شود و سپس با استفاده از آزمون نسبت راست نمایی

وقفه مناسب انتخاب شود. اما (  FPE) 4و خطای پیش بینی نهایی(HQC) 3کوئین–، حنان (SC)2نظیر شوارتز 

، معیار شوارتز به ویژه برای الگوهایی با حجم (1221) 1و ایوانو و کیلیان (1334)2براساس نظر فیلیپس و پلویر گر

 مناسب تر است. (VECM)و یا در برآورد الگوی تصحیح خطای برداری  121نمونه کمتر از 

برای شناسایی و برآورد ارتباط بلندمدت بین متغیرها، با پیروی از جوهانسون و جوهانسون و جوسیلیوس ، ابتدا یک 

 شود:فرض میساده به صورت زیر  VARالگوی 

 

تعداد وقفه  Pو  I(1از متغیرهای ناایستا از درجه )   برداری  که در این مدل

باشد و بیانگر پارامترهای همگرایی بلندمدت است، می که یک بردار  ییهمگراباشد که باید با یک بردار می

از پسماندهای  نیز یک بردار   از پارامتر های مدل و یک ماتریس  A جمع باشند. همچنینهم

آنهاست. در  ییستایبرابر بودن مرتبه ا رها،یمتغ نیب یارتباط بلندمدت و همجمع مدل است. شرط الزم برای وجود

مرتبه  یبررس یبرا باشد.یم یهمجمع یتعداد بردارها rتعداد مشاهدات و  Tمدل،  یرهایتعداد متغ nفوق،  ستمیس

 یایوجود تعدیالت پو یشود. به منظور بررسیاستفاده م 3PPو  1ADF یهااز آزمون زیمدل ن یرهایمتغ ییستایا

 یخطا حیتصح ینمود. در الگوها لیتبد VECMمدل بلندمدت  کیرا به  VARمدت توان مدل کوتاهیبلندمدت، م

 آن یموجود در الگو و به انحراف ها یرهایمتغ یقبل تمام رهدو راتییبه تغ ریمتغ کی راتییتغ ،((VECM یبردار

مدت و بلندمدت باشد. بر همین اساس، در این الگو واکنش کوتاهمتغیر از مقادیر تعادلی بلندمدت آن وابسته می

 دت قابل بررسی است. مدت  به بلندمهای کوتاهمتغیر وابسته به متغیرهای مستقل و پیوند رابطه

                                           
0 Likelihood Ratio 
2 Schwarz Information Criterion 
3 Hannan and Quinn Criterion 
5 Final Prediction Error 
9 Phillips and Ploberger 
6 Ivanov and Kilian 
7 Augmented Dickey-Fuller (ADF) 
2 Phillips Peron (PP) 
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 گردد:کم می 2از طرفین رابطه  tx-1بدین ترتیب یک عبارت 

 

(7) 
 

 

 

 

 

 

 نوشت: 3توان به صورت خالصه شده در قالب رابطه را می 2رابطه 

 

 

 

 
(3) 

 

 

 
 :3که در رابطه 

 
 

 باشد:می 4به صورت رابطه  2همچنین فرم کلی دیگری از رابطه 
 

 

 

 
(4) 
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باشد و یم یرتأث یسهمان ماتر Ω یستعداد بردار همگراست( ماتر rباشد ) r<nو r فوق برابر  یسچنانچه رتبه ماتر

تفاضل مرتبه اول عملگر را ، Δین باشد. همچنیم  یسماتر و   معموال به صورت 

 یسماتر و  ییبلندمدت همگرا یپارامترها یحاو یسماتر  (. 1331جوهانسون و جوسیلیوس)دهد ینشان م

 .خطاست یحتصح یبردارها یحاو

 یها یشهو آزمون حداکثر ر Traceآزمون  یهاانباشته کننده به نامهم یتعداد بردارها یینتع یدو آزمون برا

 :Shareef and Tran (2557)اند شده یفتعر 1و  2آزمون ها به صورت روابط  ینمشخص وجود دارد. ا

(2) 

 
(1) 

 

 
 

تعداد بردار  rتعداد مشاهدات قابل استفاده و  Tمشخص،  یهایشهزده شده از ر یننشان دهنده ارزش تخم  که

ه وجود بردار هم انباشته کنند r است که حداکثر ین، فرض صفر اTraceباشد. در آزمون یم یزکننده متماانباشتههم

مشخص،  یهایشهدر آزمون حداکثر ر یبترت ینهم هآزمون شده است. ب یعموم یوهایفرض علیه آلترنات یندارد. ا

 علیه( =H1r=1توان به صورت )یم یب،ترت ینآزمون شده است و به هم(=1r) یگرعلیه فرض د(=1rصفر )فرض 

(2=r=1Hو ) گردد ییدانباشته در صورت وجود تأروند را ادامه داد تا تعداد بردار هم ینالى آخر ا. 

برای تعیین الگوی سری زمانی مناسب جهت دستیابی به هدف مطالعه طی مراحلی که شرح داده شد، چنانچه نتیجه 

به عنوان الگوی  VECMها وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها یا لگاریتم متغیرهای الگو را تایید کند، الگوی آزمون

 د.شومناسب پذیرفته می

کننده بر اشتغال بخش کشاورزی برای سه محصول گندم، جو و برنج از در این تحقیق تاثیر شاخص قیمت مصرف

است. در این مطالعه باتوجه به توضیحات باال به منظور بررسی تاثیر مورد مطالعه قرار گرفته 1333-1313سال 

اده شد و داده مربوط به شاخص قیمت استف VECMکننده بر اشتغال هر محصول از الگوی شاخص قیمت مصرف

های مربوط به اشتغال هر محصول از سایت کننده برای هر محصول از سایت فائو استخراج شده است و دادهمصرف

 وزارت جهاد کشاورزی استخراج شده است.

 نتایج و بحث:
زم است تا وضعیت مانایی به منظور بررسی ارتباط بین شاخص قیمت تولیدکننده و اشتغال در هر محصول ابتدا ال

متغیرهای مورد بررسی قرارگیرد. بدین منظور از آزمون دیکی فولر تعمیم یافته استفاده شده است. بررسی مانایی 



 

932 

ریتم شاخص قیمت جو برنج در سطح باوجود روند مانا هستند دهد که لگانشان می 1متغیرهای مورد نظر در جدول 

 گیری با وجود روند مانا هستند.و چهار متغیر دیگر با یکبار تفاضل

با توجه به درجه ایستایی متغیرهای مورد بررسی، وجود رابطه بلندمدت امکانپذیر است که نیازمند بررسی و آزمون 

با  ینهتعداد وقفه اولیه، تعداد وقفه به یکبا  VARمدل است. به همین منظور، درمرحله بعد با استفاده از یک 

وقفه  HQCو  SBC FPE  ،LR یهاآماره 2طبق جدول  اساس ینبرا .گرددیتعیین ممختلف  یاستفاده از آماره ها

 یدر الگو ینهبه یهارابطه بلندمدت است. از آنجا که تعداد وقفه یبه منظور بررس ینهبه عنوان مقدار وقفه به یک

 ینکهو با توجه به ا شودیم یینتع یبردار یحخود توض یدر الگو ینهبر اساس تعداد وقفه به اریبرد یخطا یحتصح

ی هر سه الگو برا VECM یدر الگو ینهبوده است، وقفه به یکبرابر با برای هر سه الگو  VAR یدر الگو ینهوقفه به

 با صفر خواهد بود. برابر
 

 

 

 

 

 

 نتیجه بررسی ایستایی متغیرهای مورد استفاده در مدل -1جدول 
 درجه ایستایی نتیجه آزمون سطح احتمال آماره آزمون عالمت اختصاری متغیرها

 LTB 1111/3- 1411/1 ص قیمت تولیدکننده جولگاریتم شاخ
رد فرضیة صفر و عدم 

 وجود ریشة واحد
I(1) 

 LJB 1141/1- 1112/1 لگاریتم اشتغال محصول جو
رد فرضیة صفر و عدم 

 وجود ریشة واحد
I(1) 

 LTW 4322/4- 1111/1 لگاریتم شاخص قیمت تولیدکننده گندم
رد فرضیة صفر و عدم 

 وجود ریشة واحد
I(1) 

 LJW 3132/4- 111/1 لگاریتم اشتغال محصول گندم
رد فرضیة صفر و عدم 

 وجود ریشة واحد
I(1) 

 LTR 3334/4- 1121/1 لگاریتم شاخص قیمت تولیدکننده برنج
رد فرضیة صفر و عدم 

 وجود ریشة واحد
I(1) 

 LJR 4111/1- 1113/1 لگاریتم اشتغال محصول برنج
رد فرضیة صفر و عدم 

 وجود ریشة واحد
I(1) 

 مأخذ: نتایج تحقیق
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 بررسی وقفه بهینه در هر الگو -2جدول
 LogL LR FPE AIC SC HQ وقفه محصول

 برنج
(LTR,LJR) 

1 232/21 NA 11123/1 41123/2- 21212/2- 44331/2- 

1 133/33 *13211/21 *111112/1 *23212/3- *13133/3- *41143/3- 

2 211/43 34323/4 111113/1 21114/3- 31141/2- 41313/3- 

 گندم
(LTW,LJW) 

1 1231/22 NA 11142/1 13134/2- 3324/1- 12311/2- 

1 1342/43 *1221/32 *12-e23/1 *31112/3- *21133/3- *31143/3- 

2 1111/41 11113/3 12-e21/3 1113/3- 13433/3- 13111/3- 

 جو
(LTB,LJB) 

1 21113/3 NA 1123/1 1113/1- 1133/1- 12421/1- 

1 2133/31 *43133/24 *11112/1 *3212/3- *1231/3- *31211/3- 

2 1311/33 1122/4 11114/1 2222/3- 1313/2- 12131/3- 

 قمأخذ: نتایج تحقی

 .بیانگر آن است که عیلت دوطرفه بین متغیرهای مورد بررسی برقرار است 3نتایج آزمون علیت گرنجردر جدول 

 
به  یلوسسجوندر مرحله قبل، از مدل جوهانسوو وجود علیت دوطرفه  شده یینتع ینهدر ادامه و با توجه به وقفه به

آزمون  یحاصل از بررس یجنتااستفاده شد.  یرهامتغ ینارتباط بلندمدت ب یبررس یبرا یانباشتگمنظور تحلیل هم

مختلف درجه  یهابرآورد شده با استفاده از حالت یهاشود. با توجه به مدلیمالحظه م 4در جدول یانباشتگهم

حالت سوم )با عرض از مبدأ و برای محصول گندم و برنج برازش،  خوبی یهاهآمار یو بررس یرهامتغ ینب یانباشتگهم

مورد نظر به منظور برآورد  یهبه عنوان پا از مبداء و روند(ل جو حالت اول)بدون عرضو برای محصو (یبدون روند خط

 .رابطه بلندمدت استفاده شد

 آزمون علیت گرنجر بین متغیرهای مورد بررسی -8جدول 

 سطح احتمال Fآماره  فرضیه محصول

 برنج
 1421/1 2313/4** برنج نیستلگاریتم اشتغال در محصول  لگاریتم شاخص قیمت تولیدکننده برنج علیت گرنجر

 1314/1 21132/2** لگاریتم  اشتغال در محصول برنج علیت گرنجر لگاریتم شاخص قیمت تولیدکننده برنج  نیست

 گندم
 1111/1 3133/3*** لگاریتم اشتغال در محصول گندم نیست لگاریتم شاخص قیمت تولیدکننده گندم علیت گرنجر

 1113/1 1421/3* ندم علیت گرنجر لگاریتم شاخص قیمت تولیدکننده گندم  نیستلگاریتم  اشتغال در محصول گ

 جو
 1232/1 2133/1** لگاریتم اشتغال در محصول جو نیست لگاریتم شاخص قیمت تولیدکننده جو علیت گرنجر

 1431/1 1323/4** لگاریتم  اشتغال در محصول جو علیت گرنجر لگاریتم شاخص قیمت تولیدکننده جو  نیست

 %1، و %2 ،%11سطحی در داریمعن*، ** و ***به ترتیب  های تحقیقمأخذ: یافته
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 انباشتگیتعداد رابطه بلندمدت بین متغیرهای مورد بررسی با استفاده از آزمون هم -1جدول

 آماره محصول
از بدون عرض

 مبداء و روند

از مبداء و با عرض

 بدون روند

از مبداء و بدون عرض با

 روند )خطی(

از مبداء با عرض

 و روند )خطی(

از مبداء و با عرض

 (2روند )درجه 

 برنج
Trace 1 1 1 1 2 

Max-Eigen 1 1 1 1 2 

 گندم
Trace 1 1 1 1 2 

Max-Eigen 1 1 1 1 2 

 جو
Trace 1 2 1 1 2 

Max-Eigen 1 1 1 1 1 

 مأخذ: نتایج تحقیق
های هم انباشتگی حالت سوم برای محصول گندم و برنج و همچنین بررسی آماره  1و 2ایج جداولبا توجه به نت

در حالت فرض صفر یا عدم وجود رابطه بلندمدت  Traceحالت اول محصول جو نشان داد که مقدار محاسباتی آماره 

داکثر یک رابطه بلندمدت مقدار به تعداد یک و بیشتر وجود دارد. در مرحله دوم و با فرض فرض صفر، یعنی وجود ح

آماره محاسباتی برای هرسه الگو از مقدار بحرانی مربوط به هر الگو کمتر بوده و لذا فرض صفر قبول و وجود حداکثر 

برای هر سه الگوی زیر با توجه به رد  Max-Eigenگردد. همچنین با بررسی آماره یک رابطه بلندمدت تایید می

 رابطه بلندمدت بین شاخص قیمت تولیدکننده و اشتغال هر محصول تایید شده است.نشدن فرض صفر، وجود یک 

 در الگوهای جوهانسون جوسیلیوس برای الگوهای مختلف TRACEآزمون  -5جدول 
 مقادیر بحرانی Trace آماره Eigenvalueآماره  فرضیه صفر نوع الگو

LTR,LJR 

 )برنج(

 434/12 2244/21 14231/1* عدم وجود رابطه بلندمدت

 341/3 4423/1 1231/1 بیش از یک رابطه بلندمدت

LTW,LJW 

 )گندم(
 4341/12 2211/13 2311/1* عدم وجود رابطه بلندمدت

 3414/3 1213/1 1311/1 بیش از یک رابطه بلندمدت

LTB,LJB 
 )جو(

 3213/12 1313/14 2211/1* عدم وجود رابطه بلندمدت

 1233/4 1113/1 1113/1 بیش از یک رابطه بلندمدت

 %2سطح ی در داریمعن*  های تحقیقمأخذ: یافته
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نوع و درجه آن، اقدام به برآورد رابطه  نییو تع رهایمتغ نیب یوجود هم انباشتگ یدر مرحله بعد و پس از بررس

به  یپارامترها لیو اشتغال آن شد. قبل از تحل یبخش کشاورزقیمت تولیدکننده هر محصول شاخص  نیبلندمدت ب

مدل به منظور تأیید برازش مناسب آن  یاقتصاد یها یژگیتا و استالزم  ،یدست آمده از مدل بلند مدت برآورد

 .ردیقرار گ یمورد بررس

 یرمال بودن پسماندهانمدل برآورد شده الزم است تا فرض  یپارامترها یداریمعن یهامنظور استفاده از آماره به

بوده  JBآماره  یکه بر مبنا 1یمنظور از روش چولسک نی. بدردیقرار گ یرد بررسموبرای هر الگو مدل برآوردشده 

برای سه الگوی برنج، گندم و جو به ترتیب برابر  ،یمقدار آماره فوق در حالت کل ج،یشود. بر اساس نتایاستفاده م

رمال بودن جمالت نبر  یفرض صفر مبن جهیبرآورد شده است که معنادار نبوده و در نت 3211/1و  3332/3، 3131/4

برآورد شده در  یو سطوح احتمال پارامترها یداریمعن جینتا لیدل نیشود. به همیم دییپسماند مدل برآورد شده تأ

برآورد شده، از آزمون  الگوهادر  انسیوار یهمسان یبه منظور بررس نیباشد. همچنیقابل قبول و مطمئن م هامدل

برای سه محصول برنج، گندم و جو برابر  آزمون که مقدار آن یشد. براساس آماره کلاستفاده  چاو انسیوار یناهمسان

و  دییتأ ییدر مدل نها انسیبر همسان بودن وار یمحاسبه شده است، فرض صفر مبتن 3213/3 و3311/11، 1433/1

د که براساس دهیمدل برآورد شده نشان م یخودهمبستگ تیوضع یرد شد. بررس انسیوار یدر واقع فرض ناهمسان

بر عدم  یفرض صفر مبن 4122/3و  1111/1، 1231/4برای سه الگوی برنج، گندم و جو به ترتیب برابر ، LM مارهآ

 نانیمدل برآورد شده مورد اعتماد و اطم یپارامترها لیدل نیبوده و به هم دییمورد تأ یالیسر یوجود خودهمبستگ

 هستند.

زمان طور همهای هر دو مدل را بهاست که در حقیقت ویژگی ECMو  VARترکیبی از دو مدل  VECMمدل 

پردازد. همچنین می مدتسیستمی به برآورد رابطه پویای کوتاه صورتبهدربردارد، بدین مفهوم که در این مدل، 

                                           
0 Cholesky of Covariance (Lutkepohl) 

 در الگوهای جوهانسون جوسیلیوس برای الگوهای مختلف Max-Eigenآزمون  -9جدول 
 مقادیر بحرانی Trace آماره Eigenvalueآماره  فرضیه صفر نوع الگو

LTR,LJR 

 )برنج(

 214/14 3121/22 14231/1* عدم وجود رابطه بلندمدت

 341/3 4423/1 1231/1 بیش از یک رابطه بلندمدت

LTW,LJW 
 )گندم(

 2141/14 3231/11 2311/1* عدم وجود رابطه بلندمدت

 3414/3 1213/1 1311/1 بیش از یک رابطه بلندمدت

LTB,LJB 

 )جو(

 2243/11 1313/14 2211/1* عدم وجود رابطه بلندمدت

 1233/4 1113/1 1113/1 بیش از یک رابطه بلندمدت

 %2سطح ی در داریمعن*  های تحقیقمأخذ: یافته
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-1))ی بلندمدت با یک وقفه ی پسماندهای رابطهای است که دربرگیرندهمدت، رابطهمنظور از رابطه پویای کوتاه

)ECT)  .ی میزان تعدیل عدم دهندهاقتصادی این متغیر مبین ضریب همگرایی بوده و نشان نظرازنقطهاست

است.  شدهارائه 3تا  1جدول ی تعادل بلندمدت است. نتایج حاصل از برآورد این مدل در سوبهمدت، ی کوتاههاتعادل

و در قالب یک الگوی سیستمی به برآورد رابطه  نزماهمطور ضرورت استفاده از این الگو بدان جهت است که به

 پردازد.مدت و بلندمدت بین متغیرها میپویای کوتاه

با توجه به نتایج بلندمدت در الگوی تصحیح خطای برداری محصول جو با یک درصد افزایش در شاخص قیمت 

دار درصد معنی 2رابطه در سطح  شود. که اینمیلیون نفر روزکار از اشتغال این محصول کم می 41/1تولیدکننده 

توان یافت. به طوری دهد که درمورد محصول جو شواهدی مبنی بر وجود رکودتورمی میاست. این نتیجه نشان می

دهد که اگر شوکی که با افزایش تورم بیکاری)رکود( هم افزایش یافته است. همچنین ضریب تصحیح خطا نشان می

درصد از شوک تعدیل خواهد شد. به عبارت دیگر برای  21/1شود در هر دوره  مدت به اشتغال جو وارددر کوتاه

در الگوی  Fدار بوده است و همچنین آزمون درصد معنی1تعدیل شوک دو دوره نیاز است. این رابطه در سطح 

  باشد.درصد می 1داری کل الگو در سطح تصحیح خطا بیانگر معنی

تصحیح خطای برداری برای لگاریتم شاخص قیمت تولیدکننده جو و لگاریتم اشتغال نتایج حاصل از برآورد مدل  -7نمودار

 در محصول جو

 متغیر tآمارۀ  انحراف معیار ضریب متغیر

ت
ش بلندمد

بخ
 

 -411413/1 -23143/2 21213/1 وقفه شاخص قیمت تولید کننده محصول جو

 -443123/2 - - عرض از مبدا بلندمدت

 -2131/1 -4334/3 1123/1 ضریب تصحیح خطا

ت
ش کوتاه مد

بخ
شاخص قیمت تولید کننده محصول وقفة تفاضل مرتبه اول  

 جو
1213/1 2133/2- 3313/1- 

 13131/1 4111/1 12213/1 1333متغیر مجازی سال 

C 1323/1 2213/1- 14111/1 

F-statistic 33/1 R-Squared 44/1 

 های تحقیقمأخذ: یافته

بلندمدت در الگوی تصحیح خطای برداری محصول گندم با یک درصد افزایش در شاخص قیمت  با توجه به نتایج

دار درصد معنی 1شود. که این رابطه در سطح میلیون نفر روزکار از اشتغال این محصول کم می 12/1تولیدکننده 

توان یافت. به رمی میدهد که درمورد محصول گندم هم شواهدی مبنی بر وجود رکودتواست. این نتیجه نشان می

دهد که اگر طوری که با افزایش تورم بیکاری)رکود( هم افزایش یافته است. همچنین ضریب تصحیح خطا نشان می

درصد از شوک تعدیل خواهد شد. به عبارت دیگر  42/1مدت به اشتغال گندم وارد شود در هر دوره شوکی در کوتاه
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در  Fدار بوده است و همچنین آزمون درصد معنی 2ت. این رابطه در سطح برای تعدیل شوک تقریبا دو دوره نیاز اس

  باشد.درصد می 2داری کل الگو در سطح الگوی تصحیح خطا بیانگر معنی

نتایج حاصل از برآورد مدل تصحیح خطای برداری برای لگاریتم شاخص قیمت تولیدکننده گندم و لگاریتم اشتغال  -3نمودار

 در محصول گندم

 متغیر tآمارۀ  انحراف معیار ضریب یرمتغ

ش 
بخ

ت
بلندمد

 -123113/1 -1313/4 1231/1 وقفه شاخص قیمت تولید کننده محصول گندم 

 -33112/3 - - عرض از مبدا بلندمدت

 -4214/1 -3332/2 13311/1 ضریب تصحیح خطا

ت
ش کوتاه مد

بخ
شاخص قیمت تولید کننده محصول وقفة تفاضل مرتبه اول  

 گندم
13132/1 1313/4- 3213/1- 

 12133/1 3133/1 1111/1 1333متغیر مجازی سال 

C 13111/1 3111/1- 12143/1- 

F-statistic 3433/2 R-Squared 213/1 

 های تحقیقمأخذ: یافته

با توجه به نتایج بلندمدت در الگوی تصحیح خطای برداری محصول برنج با یک درصد افزایش در شاخص قیمت 

دار درصد معنی 1شود. که این رابطه در سطح میلیون نفر روزکار از اشتغال این محصول کم می 21/1یدکننده تول

توان یافت. به دهد که درمورد محصول برنج هم شواهدی مبنی بر وجود رکودتورمی میاست. این نتیجه نشان می

دهد که اگر نین ضریب تصحیح خطا نشان میطوری که با افزایش تورم بیکاری)رکود( هم افزایش یافته است. همچ

درصد از شوک تعدیل خواهد شد. به عبارت دیگر  14/1مدت به اشتغال گندم وارد شود در هر دوره شوکی در کوتاه

 Fدار بوده است و همچنین آزمون درصد معنی 1دوره نیاز است. این رابطه در سطح  2/1برای تعدیل شوک تقریبا 
 باشد.درصد می 1داری کل الگو در سطح بیانگر معنی در الگوی تصحیح خطا

نتایج حاصل از برآورد مدل تصحیح خطای برداری برای لگاریتم شاخص قیمت تولیدکننده برنج و لگاریتم اشتغال  -6نمودار

 در محصول برنج
 متغیر tآمارۀ  انحراف معیار ضریب متغیر

ش 
بخ

ت
بلندمد

 -2131/1 -1313/3 1213/1 برنجوقفه شاخص قیمت تولید کننده محصول  

 -3322/1   عرض از مبدا بلندمدت

 -1414/1 -3212/3 1323/1 ضریب تصحیح خطا

ت
ش کوتاه مد

بخ
شاخص قیمت تولید کننده محصول وقفة تفاضل مرتبه اول  

 برنج
1431/1 3141/2- 1132/1- 

 -3322/1 -1121/1 1233/1 1333متغیر مجازی سال 

C 1321/1 1111/4- 1312/1- 

F-statistic 34/31 R-Squared 31/1 

 های تحقیقمأخذ: یافته
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 گیری و بحثنتیجه
مشخص شد، رکودتورمی در زیربخش زراعت برای سه محصول  VECMهمانطور که در نتایج مربوط به برآورد الگوی 

صول گروه غالت، رکود و بیکاری شد، که بیانگر آن است که عالوه بر وجود تورم در سه محگندم، جو و برنج مشاهده 

توان دریافت که در اثر مواجهه با شوک، شود. با مقایسه ضرایب تصحیح خطای این سه محصول میهم مشاهده می

دهد شاغالن در این محصول گندم   نیاز به زمان بیشتری دارد تا بتواند اثر شوک را تعدیل کند و این نشان می

دهند. از طرفی  با توجه به نتایج بلندمدت میبه شوک حساسیت بیشتری نشان محصول نسبت به دو محصول دیگر 

توان دریافت که محصول گندم در اثر افزایش شاخص قیمت تولیدکننده، اشتغال در این محصول بیشتر از بقیه می

حصوالت و یابد که این امر بیانگر آن است که مسئوالن بخش کشاورزی باید به ثبات در بحث خرید مکاهش می

های مربوط به این محصول از قبیل ای داشته باشند و همچنین در طراحی سیاستاشتغال این بخش توجه ویژه

ای داشته باشند تا قیمتی تعیین شود که برای کشاورزان مقرون به صرفه باشد تا به خرید تضمینی گندم توجه ویژه

یمت تضمینی خود به عنوان یک شوک منفی برای کشاورزان ای نباشد که تعیین قتولید خود ادامه دهند و  بگونه

 این بخش به حساب آید.
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