


 

 

 

  ایران کشاورزیبخش ارزش افزوده  بر اثرگذار اقتصادی و اقلیمیشناسایی عوامل 

 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد. سمانه سلیمانی نژاد

 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد. آرش دوراندیش

 زی دانشگاه پیام نور، تهران، ایراناستادیار گروه کشاور. افسانه نیکوکار

 چکیده

و به لحاظ نقشی که در تأمین تولید و اشتغال کشور  درسهم باال بخش کشاورزی در اقتصاد کشور به لحاظ دارا بودن 

ارزش افزوده بخش کشاورزی دارای تأثیر چشمگیری بر ارزش همچنین . مواد غذایی مردم دارد، شایان توجه است

ای  های اقتصاد کالن، از اهمیت ویژه نعت و خدمات است و این ارزش افزوده در میان شاخصافزوده دو بخش ص

های عملکرد اقتصادی است که می تواند قدرت اقتصادی ترین شاخص عنوان یکی از مهم زیرا به . برخوردار است

شترین تأثیرگذاری را در بنابراین شناسایی عواملی که بی. سازدهای مختلف اقتصاد یک کشور را نمایان می بخش

ارزش افزوده بخش کشاورزی با توجه به ماهیتی که .  ارزش افزوده و در نتیجه رشد تولید داشته باشد، مهم است

لذا هدف . باشدگیرد متأثر از عوامل اقلیمی نیز میکه تحت تأثیر سیاستهای کالن اقتصادی قرار میدارد، عالوه بر این

برای این . ر تغییر عوامل اقتصادی و اقلیمی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی در ایران استاز این مطالعه، بررسی اث

نتایج . استفاده شده است( ARDL)های گسترده و روش خودتوزیع با وقفه 1931-1931های فصلیمنظور از داده

در بلندمدت متغیرهای طوریکه هنشان داد که یک رابطه بلندمدت میان متغیرهای مدل وجود دارد؛ ب  ARDLآزمون

همچنین . دار بر ارزش افزوده بخش کشاورزی هستنداقلیمی دما و بارش به ترتیب دارای اثرات منفی و مثبت معنی

نتایج نشان داد که متغیرهای اقتصادی نرخ ارز و تورم اثر معکوسی و متغیرهای سرمایه و نیروی کار اثر مستقیم بر 

ضمناً با توجه به روندهای دما و بارش در سالهای گذشته در ایران که . دارند افزایش ارزش افزوده بخش کشاورزی

توان گفت که تغییرات اقلیم اثرات می( روند افزایشی دما و روند کاهشی بارش )دهند روندهای مطلوبی را نشان نمی

گوهای کشت مناسب در بنابراین پیشنهاد می شود با اجرای ال. قابل توجهی بر بخش کشاورزی ایران خواهد داشت

ها و فشارهای ناشی از تغییرات اقلیمی را حداقل رسانده و یا حتی به یک فرصت در جهت هر منطقه، محدودیت

 .کشاورزی پایدار تبدیل نمود

 

 های گستردهارزش افزوده، اقلیم، روش خودتوزیع با وقفه: کلمات کلیدی

 مقدمه

عنوان  ای برخوردار است، زيرا نه تنها به اقتصاد كالن، از اهميت ويژه های شاخص اقتصادی ارزش افزوده در ميان شاخص

گيرد، بلكه يكی از مهمترين  ها مورد استفاده قرار می ها و ارزيابی ترين شاخص عملكرد اقتصادی در تجزيه و تحليل مهم

همچنين ارزش (. 3181ختائی و غربالی مقدم، . )سازدهايی است كه قدرت اقتصادی كشورها را نمايان میشاخص

. های مختلف در داخل اقتصاد يک كشور می تواند به عنوان معياری برای اهميت آن بخش در اقتصاد باشدافزوده بخش



كند ريزان و سياستگزاران میتواند بر اين شاخص تاثيرگذارد سبب كمک به برنامهاز سوی ديگر شناسايی عواملی كه می

 . تری صورت پذيرديقهای اقتصادی دقريزیتا برنامه

های قابل توجه در توليد از اهميت خاصی ها و ظرفيتبخش كشاورزی در اقتصاد كشور به لحاظ دارا بودن قابليت

درصد اشتغال مردم كشور  02و  درصد از ارزش افزوده 33داخلی، توليد ناخالص درصد  31طوريكه هبرخوردار است، ب

به لحاظ نقشی كه در تأمين مواد  همچنين كشاورزی(. 3131د كشاورزی، وزارت جها)دارد اختصاص به اين بخش  

سده  در كهوجودی با .(3180مقدسی و فرهادی، )  صنايع دارد، شايان توجه استساير غذايی و تهيه مواد اوليه 

ستقيم غيرم و مستقيم طور به كشاورزی بخش اما همچنان است شده برداشته ايران صنعتی توسعه در هايیاخيرگام

 وسوم دوم اول، ایهامهبرن در چه اسالمی، انقالب از پس. دارد ما كشور ساكنين از بسياری سهم بااليی در درآمد

اهميت بسزايی در  است كه شده برده نام توسعه محور عنوان به كشاورزی از همواره چهارم مهبرنا در چه و توسعه

 (. 3187طهرانچيان، )سطح بالقوه توسعه كشور دارد 

-متأثر از عوامل اقليمی نيز می ،گيردكه تحت تأثير سياستهای كالن اقتصادی قرار میكشاورزی عالوه بر اين بخش اما

مانی كه اين ز. يک منطقه استهوای شرايط آب و های مشخص كننده كميتميانگينی از اقليم يک منطقه،  .باشد

) گيرد طول زمان ادامه دار شود، تغيير اقليم صورت می ها از حالت متوسط خود منحرف شده و اين انحراف دركميت

توان گفت كه تغيير آب و هوا متأثر از دو عامل دما و ميزان بارش است كه اين به طور كلی می(. 3188مقدم و رضايی، 

 واهدخبع غذايی اترين منشاورزی به عنوان عمدهی بخش كهای توليدرويداد بيشترين تأثير سوء خود را بر فعاليت

و در نتيجه  ای در ميزان توليدكنندهنقش تعيينتواند میاقليمی و تغييرات  رو تنوعاز اين(. 3132اسالمی، )  داشت

تغيير روند از آنجاكه (. 3181نصيری محالتی و همكاران، )  شته باشدو پايداری آن دا افزوده بخش كشاورزیارزش

در اين بنابراين  (3183كوچكی،)  هم به صورت عينی قابل مشاهده است عناصر اقليمی هم از ابعاد علمی تأييد شده و

  .شودمیپرداخته  كشاورزی عوامل اقتصادی و اقليمی بر ارزش افزوده بخشنقش به بررسی تحقيق 

متعددی به بررسی عوامل اقتصادی موثر بر ارزش افزوده و اثرات تغيير اقليم بر توليد پرداخته شده است در مطالعات 

به بررسی رابطه نيروی كار و سرمايه بر رشد ( 3131)بد شاهی و ارسالن. شوده در ادامه به برخی از آنها اشاره میك

نتايج نشان داد كه بين . پرداختند در سه دهه اخير بخش كشاورزی ايران با استفاده از آزمون همگرايی جوهانسون

طوريكه ضريب سرمايه و به. بطه تعادلی بلند مدت وجود داردنيروی كار و سرمايه بخش كشاورزی با رشد اين بخش را

به بررسی رابطه نرخ ارز بر ارزش افزوده ( 3131)پرهيزكاری و همكاران  .به دست آمده است 0/3و  11/2نيروی كار 

 3117-3132برای اين منظور آنها از روش خودتوزيع با وقفه های گسترده طی دوره . بخش كشاورزی ايران پرداختند

اثر بودن متغير نتايج مطالعه بيانگر رابطه مثبت قيمت توليدات كشاورزی، رابطه معكوس نرخ ارز و بی .استفاده كردند

،  به بررسی اثرات تغيير (3131)خالقی و همكاران.  باشدموهومی جنگ تحميلی بر ارزش افزوده بخش كشاورزی می

بدين منظور تابع توليد بخش كشاورزی كه در آن . ان پرداختندهای ايراقليم بر توليد بخش كشاورزی و ساير بخش

نتايج نشان . اقليم به عنوان يكی از عوامل تأثيرگذار است، با استفاده از روش خودتوزيع با وقفه های گسترده برآورد شد

درصد كاهش  -17/1، توليد كشاورزی 0201تا  0222بينی شده برای ايران در دوره داد كه در اثر تغيير اقليم پيش

به بررسی روابط بلندمدت عوامل توليد و ارزش افزوده بخش كشاورزی طی دوره ( 3188)فالحی و خليليان  .يابدمی

داری و مثبت هر يک از نتايج به دست آمده نشان داد  ضرايب الگو حاكی از اثر معنی. پرداختند 3181تا  3111زمانی 

( 3181)جعفری صميمی و قلی زاده كناری . طی دوره مورد مطالعه بوده است ها  بر ارزش افزوده بخش كشاورزینهاده

های سری زمانی و مقطعی و به بررسی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی در كشورهای در حال توسعه با استفاده از داده



نتايج به دست آمده مطابق با . اندكشور در حال توسعه پرداخته 32آزمون فرضيه اثر منفی تورم بر رشد اقتصادی در 

محسنی و غالمی  .درصد كاهش داده است 20/2اين پژوهش، يک درصد افزايش در تورم، رشد اقتصادی را به ميزان

های تجاری و رشد صنعتی در ايران مبتنی بر با بكارگيری مدل رشد درونزا به بررسی رابطه بين سياست( 3181)

نتايج تجربی حاكی از وجود رابطه تعادلی هم . اندای پرداختهجمعی جوهانسون و مدلسازی تصحيح خطرويكرد هم

در  .كننده آن نظير تشكيل سرمايه، نيروی كار و سرمايه انسانی استجمع بين ارزش افزوده صنعت و عوامل تعيين

رد مورا اثرات تغيير اقليم بر بخش كشاورزی و ماهيگيری در آفريقای جنوبی ( 0227) 3ريد و همكارانای مطالعه

 0/1تا  3/3دهد كه اثر تغيير اقليم بر بخش كشاورزی بين نتايج حاصل از مطالعه آنان نشان می. دادندبررسی قرار 

درصد توليد ناخالص  8/1درصد از توليد ناخالص داخلی و اگر بخش ماهيگيری هم درنظر گرفته شود، زيانی بيش از 

به بررسی اثر تغيير اقليم روی بخش كشاورزی در كامرون ( 0227) 0مالوئا ما. گرددداخلی  بر اين كشور تحميل می

نتايج اين مطالعه نشان داد كه درآمد خالص بخش كشاورزی با كاهش ميزان بارش و يا افزايش دما، كاهش . پرداخت

ت قابل اگرچه فاكتورهای فيزيكی نيز اثر قابل توجهی روی كشاورزی اين منطقه دارند اما تغيير اقليم اثرا. يابدمی

ای ارتباط بين درآمد خالص محصوالت در مطالعه (0221) 1ادريگو و همكاران .توجهی روی كشاورزی اين منطقه دارد

دهدكه نشان می آنها نتايج مطالعه. كشاورزی و اقليم در بوركينافاسو را با استفاده از روش ريكاردين بررسی نمودند

درصد از درآمدشان را به دليل كاهش در  81ه دليل افزايش در دما و درصد از درآمدشان را ب 70تمامی كشاورزان، 

به بررسی اثر اقتصادی تغيير اقليم  (0221) 1ديسچنس و گرين استون. از دست خواهند داد 0212ميزان بارش تا سال 

ه از تغيير اقليم بر بخش كشاورزی در اياالت متحده پرداختند و به اين نتيجه رسيدند كه كاليفرنيا به شكلی قابل توج

درصد سود جاری  12ميليارد دالر يعنی  1/0شود كه اين زيان در منافع كشاورزی بينی میپيش. زيان خواهد ديد

ميليون دالر  182اكالهاما با يون دالر زيان و ميل 132كلريدو با شودبينی میپيش همچنين ساليانه در كاليفرنيا باشد

نيز به بررسی اثر تغيير اقليم روی محصوالت ( 0221) 1گبتيبو و حسن .شوند زيان، زيانهای قابل توجهی متحمل

در اين راستا برای در نظر گرفتن پاسخ پذيرش . كشاورزی آفريقای جنوبی در قالب يک الگوی ريكاردين اقدام نمودند

به طور كلی . رآورد گرديدكشاورزان به تغيير اقليم، يک رگرسيون از درآمد خالص روی متغيرهای اقليمی و غيراقليمی ب

  .نتايج نشان داد كه توليد به تغيير نهايی دما نسبت به بارندگی بيشتر حساس است

ترين عوامل اقتصادی متغيرهای نرخ ارز، نرخ تورم، سرمايه و نيروی كار به عنوان مهمدهد كه بررسی مطالعات نشان می

 .افزوده مطرح هستندو دما و بارش به عنوان عوامل اقليمی مؤثر بر ارزش 
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 هامواد و روش

توان از روشهای به منظور بررسی روابط بلندمدت و كوتاه مدت بين متغير وابسته و متغيرهای توضيحی الگو می

و برآورد حداكثر  0جوسيليوس -، روش جوهانسون3گرنجر -توان به روش انگلجمله میمختلفی استفاده نمود كه از آن

گرنجر بر پيش فرض وجود يک بردار همجمعی استوار است و تحت شرايطی كه  –روش انگل .رداشاره ك 1راست نمايی

پسران و اسميت، ) بيش از يک بردار همجمعی وجود داشته باشد، استفاده از اين روش منجر به عدم كارايی خواهد شد

نيز به دليل اينكه ممكن  مايیجوسيليوس و برآورد حداكثر راستن -از سوی ديگر استفاده از روش جوهانسون(. 3338

(. 3181مهر، زرانژاد و سعادت)تواند مفيد باشد است همه متغيرهای مدل دارای درجه پايايی يكسان نباشند، نمی

مدت  های پويای كوتاه در برآورد رابطه بلندمدت، به دليل در نظر نگرفتن واكنش OLSاستفاده از روش همچنين 

در چنين  تا رسد از اين رو، منطقی به نظر می .رآورد بدون تورشی را ارائه نخواهد كردموجود بين متغيرها، لزوماً ب

مدت را در خود داشته باشند و در نتيجه موجب شوند تا  های كوتاه توجه قرار دهيم كه پويايی مواردی الگوهايی را مورد

الگويی پوياست كه اين  ،(ARDL) 1دههای گسترخودتوزيع با وقفه روش .ضرايب الگو با دقت بيشتری برآورد شوند

بنابراين در اين (.  3187نوفرستی، )شود تا ضرايب بلندمدت مدل با دقت مناسب برآورد  آورد امكان را فراهم می

های توزيعی استفاده شده است كه به دليل اجتناب از مشكالتی همچون  تحقيق از روش خود رگرسيونی با وقفه

 (. 0222سديكی، ) ااريب و كارا خواهد بودزايی، نخودهمبستگی و درون

  .خواهد بود( 3)های توزيعی همانند رابطه  به طور كلی الگوی خود توضيحی با وقفه

(3) 
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است كه  S×1برداری  wtعملگر وقفه و  Lجمله . متغيرهای مستقل هستند  متغير وابسته و  كه در اين رابطه 

نگر متغيرهای از پيش تعيين شده در مدل شامل عرض از مبدأ، متغيرهای مجازی، روند زمانی و ساير متغيرهای نمايا

های مورد استفاده برای متغيرهای مستقل  تعداد وقفه qهای به كار رفته برای متغير وابسته و  تعداد وقفه P.زا است برون

 (.3331پسران و شين، ) باشدمی( )

 .خواهند بود( 1)و ( 0)به صورت روابط                 و                 در الگوی فوق

(0) p

pLLLPL   ....1),( 2

21 
i=1,2,…,k (1                               )  q

iqiiii LbLbbqLb  ....),( 10 
 

 -، شوارتز( AIC) 1توان با كمک يكی از ضوابط آكائيک های بهينه برای هريک از متغيرهای توضيحی را می تعداد وقفه

R )  8و يا ضريب تعيين تعديل شده( HQC) 7كوئين -حنان، (SBC) 1بيزين
های  معموالً در نمونه. تعيين كرد ( 2

                                                           
1.  Engel-Granger 

2. Johansen and Juselius 

3. Maximum likelihood ratio 

4. Autoregressive Distributed Lag Model 
5. Akaike Criter 

6. Schwarz Criter 

7. Hannan-Quinn Criter 

8. R-Bar Squared 



ها  اين معيار در تعيين وقفه. شود ، تا درجه آزادی زيادی از بين نرود بيزين استفاده می -، از معيار شوارتز322كمتر از 

در (. 3331پسران و شين، )بود  خواهد برخوردار بيشتری آزادی درجه از نتيجه تخمين نمايد و در صرفه جويی می

پسران )بررسی آزمون شودمرحله بعد برای تخمين رابطه بلندمدت بايستی وجود ارتباط بلندمدت بين متغيرهای تحت

 (.0223و همكاران، 

ر كه توسط برای انجام آزمون مورد نظ. در اين ارتباط، فرضيه صفر بيانگر عدم وجود همجمعی يا رابطه بلندمدت است

ارائه شده است، بايد عدد يک از مجموع ضرايب با وقفه متغير وابسته كسر و بر مجموع انحراف معيار  (3331)بنرجی 

 (.1رابطه )شود حاصل می tضرايب مذكور تقسيم شودكه آماره آزمون از نوع آماره 
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فرضيه صفر مبنی بر عدم باشد،  3نرجی، دوالدو و مستراگر قدر مطلق آماره محاسباتی بزرگتر از مقدار بحرانی جدول ب

ای از متغيرهای وجود همجمعی بين مجموعه. شود وجود همجمعی رد شده و وجود رابطه بلندمدت پذيرفته می

ترين دليل شهرت الگوهای تصحيح خطا عمده .كنداقتصادی مبنای آماری استفاده از الگوهای تصحيح خطا را فراهم می

(ECM ) (3187نوفرستی، ) دهدمدت متغيرها را به مقادير تعادلی بلندمدت آنها ارتباط میاست كه نوسانات كوتاهآن . 

اند كه در آنها با وارد كردن پسماند پايا از يک رابطه بلندمدت، های تعديل جزئیاين مدلها در واقع نوعی از مدل

كرباسی و پيری، ) شودتعادلی بلندمدت اندازه گيری مینيروهای مؤثر در كوتاه مدت و سرعت نزديک شدن به مقدار 

3188.) 

برای . پردازيمدر تحقيق حاضر، به بررسی ارتباط بين ارزش افزوده بخش كشاورزی و متغيرهای اقليمی و اقتصادی می

و دما در  توضيحی نرخ ارز، نرخ تورم، سرمايه، نيروی كار در بخش اقتصادی، متغيرهای بارشاين منظور از متغيرهای 

 .شده استاستفاده  0بخش اقليمی و متغير مجازی تحريم

های سری از مركز اطالعات بخش داده جاری قيمتهای به كشاورزی خالص سرمايه اطالعات ارزش افزوده و موجودی

از  موجود در بخش كشاورزی نيروی كارتعداد  و زمانی بانک مركزی، نرخ ارز و نرخ تورم از صندوق بين المللی پول

های دما و بارش ههمچنين از آمار. به صورت فصلی به دست آمده است3133تا  3172مركز آمار ايران برای سالهای 

. استفاده گرديدسازمان هواشناسی كشور در ايستگاههای موجود در مراكز استانها كه به صورت ماهانه گزارش شده بود، 

 1صورت ساالنه گزارش شده بود كه با توجه به روش ديزبه  ورزیكشا خالص سرمايه موجودیالزم به ذكر است مقادير 

استفاده  MICROFIT 4.1و  EVIEWS7افزارهای از نرم برای طراحی و تخمين مدل. به صورت فصلی تبديل شد

 . گرديده است
 

  نتایج و بحث

همانگونه . شودپرداخته می (3133تا  3172)در ابتدا به بررسی روند متغيرهای موجود در مدل در دوره مورد بررسی 

بعد از اين سال . وجود دارد 3181تا  3172شود، روند كاهشی در مقادير بارش در دوره مشاهده می( 3)كه در شكل 

                                                           
1. Banerjee, Dolado and Mester 

 .و متغیر صفر برای سالهای غیر تحریم در نظر گرفته شده استدر محاسبات متغیر یک برای سالهای تحریم   . 
3.  DIZ 



دهد كه در طی دوره مورد بررسی ميزان بارندگی ها نشان میبررسی. بارندگی به طور متوسط افزايش كمی داشته است

 .ر سال كاهش يافته استبه طور متوسط يک ميليمتر د

 
 روند بارش  -1شکل 

 

شود، يک همانگونه كه مالحظه می. دهدنشان می 3172 -3133را در دوره مقادير متوسط دما و روند آن( 0)شكل 

افزايش در  درجهای كه به طور متوسط ساالنه نيم روند افزايشی دما در طی دوره مذكور وجود داشته است به گونه

 .رخ داده استدمای كشور 

 روند دما  -2شکل 

شروع به افزايش  3171از سال  های داخلی و تورم اقتصادی، نرخ ارز با تشديد روند افزايشی قيمت (1)مطابق با شكل 

نرخ ارز اما . نرخ ارز گرديدكاهش امر سبب و اين  رددولت اقدام به تثبيت نرخ ارز مرجع ك 3182در سال  .ه استكرد

همزمان با  3132در سال  ه است ودرصدی داشت 08 ی، رشد تقريب3183تا سال  3173نی از سال در دهه هشتاد يع

 . ه استادامه پيدا نمودها مبنی بر محدود شدن درآمدهای نفتی، افزايش نرخ ارز  تشديد زمزمه

 

 
 

 

 



نرخ ارز  -9شکل  

اقع نوسان نرخ تورم در اقتصاد ايران نشان از و به. های زيادی مواجه بوده است خيز و نرخ تورم در ايران همواره با افت

با  3170تا سال  .قابل مشاهده است( 1)اين نوسانات در شكل . پايداری سطح عمومی قيمت كاالها و خدمات دارد عدم

 3171در مهار نرخ ارز در سال   های دولت و ناتوانی دولتطوريكه افزايش هزينهايم، بهنرخ افزايشی تورم روبرو بوده

از آن . استدرصد رسيد كه باالترين نرخ در دوره مورد بررسی بوده 13وجب شوک تورمی شد و نرخ تورم به بيش از م

 01بر اساس اعالم بانک مركزی نرخ تورم به  3187طی سال . پس با مهار نقدينگی و تثبيت نرخ ارز، تورم كاهش يافت

در سال . كن و مشكالت در حساب ذخيره ارزی اشاره كردتوان به تورم در بخش مسدرصد رسيد كه از داليل آن می

توان به سياست جلوگيرانه از ترين داليل آن میدرصد رسيد كه از شايع 8/32نرخ تورم كاهش و به مقدار  3188

 13افزايش و به  3133درنهايت نرخ تورم تا سال . افزايش سطح قيمتها و هدايت سرمايه به سمت توليد اشاره كرد

 .سيده استدرصد ر

 
نرخ تورم  -4شکل  

به طور متوسط در  دارای روند صعودی می باشد و( 1)مقاديرموجودی سرمايه خالص در بخش كشاورزی مطابق شكل 

ميليارد ريال در سال  3001321به  3172در سال  7130از  طوريكهبه. درصد افزايش يافته است 1/3هرسال معادل 

 افزايش يافته 3133

.است

 
سرمایه خالص  -5شکل  

-به دهد كه به طور متوسط دارای يک نرخ ثابت استتعداد نيروی كار موجود در بخش كشاورزی را نشان می( 1)شكل 

 .رسيده است 3133ميليون نفر در سال 1به  3172هزار نفر در سال  022ميليون و 1طوريكه از 



 
نیروی کار  -6شکل  

با  از يک روند صعودی( 7)ز مهمترين متغيرهای كالن اقتصادی در شكل ارزش افزوده بخش كشاورزی به عنوان يكی ا

 .رسيده است 3133در سال  ميليارد ريال 118171به   1110از  و برخوردار بوده استدرصد  01ساالنه  افزايش

 
 ارزش افزوده  -3شکل

فولر  -ديكی طالعه از آزموندر اين م. نخستين گام در تحليل متغيرهای سری زمانی، بررسی ايستايی متغيرها است

گزارش شده ( 3)در جدول  گردد كه نتايج اين آزمونبرای بررسی وجود ريشه واحد استفاده می( ADF)يافته تعميم

نتايج به دست آمده حاكی از اين است كه متغير دما در سطح ايستا است در حالی كه ساير متغيرها غيرايستا . است

 .شوندنخست ايستا میبوده و پس از تفاضل مرتبه 

   دیکی فولر تعمیم یافته نتایج آزمون -1جدول 

درجه 

 همگرایی

مقادیر بحرانی سطح پنج 

 درصد

 مقدار آماره آزمون

ADF 
تفاضل مرتبه  نام متغیر

(1) 
 سطح

I (1) 111/1 - 107/1 - 
170/0 

- 
 ارزش افزوده

I (1) 111/1 - 721/1 - 
111/3 

- 
 نرخ تورم

I (1) 110/1 -  301/1 -  
318/0 

- 
 نرخ ارز

I (1) 111/1 - 813/31 - 87/0 - سرمایه 

I (1) 111/1 - 213/1 - 300/0 نیروی کار 



- 

I (1) 111/1 - 113/00 - 
873/0 

- 
 بارش

I (0) 111/1 - ----- 
333/1 

- 
 دما

                                                                                                                        تحقيقمحاسبات: مأخذ

همانگونه كه  .شده است گزارش( 0)در جدول  ARDL(1,0,0,0,0,1,0,0)نتايج به دست آمده از برآورد الگوی

 ، تعداد وقفه بهينه انتخاب شده برای متغير وابسته و در خروجی نرم افزار SBC شود كه بر اساس معيارمالحظه می

متضمن معنی % 33در سطح  F همچنين معناداری آماره. دما، يک وقفه و برای ساير متغيرها بدون وقفه بوده است

 .باشدحاكی از قدرت توضيح دهندگی مناسب الگو می%  88داری كلی الگو بوده و ضريب تعيين 

 

 

 

 ARDL(1,0,0,0,0,1,0,0)  نتایج حاصل از برآورد مدل پویای  -2جدول 

 t آماره  خطای معیار ضریب یرنام متغ

11/2  111/3 عرض از مبدأ  **133/0   

ارزش افزوده با یک 

 وقفه
33/2 28/2  11/0 ** 

 - 1/3* 2213/2  - 2210/2 نرخ تورم

 - 11/2 2270/2 - 2210/2 نرخ ارز

 1/1*** 31/2 80/2 سرمایه

01/2 نیروی کار  218/2 ***11/1 

 -10/2 -2211/2 -2/ 2231 دما

 - 71/1*** 2201/2 - 2283/2 با یک وقفه دما

 23/7*** 2287/2 2101/2 بارش

273/2 231/2 تحریم  0/3  

  F = 18(  (22/2  R
2 = 88/2  

                درصد 32و  1، 3به ترتيب معنی دار بودن سطوح * و ** ، ***                   محاسبات تحقيق: مأخذ 
           

 

محاسباتی از نظر قدرمطلق از كميت بحرانی جدول بنرجی، دوالدو   tو از آنجا كه آماره( 0)جدول  با توجه به اطالعات

شود كه نتايج به دست بيشتر است، رابطه بلندمدت بين متغيرهای الگو پذيرفته می  %33و مستر در سطح اطمينان 

 .ارائه شده است( 1) آمده از اين رابطه در جدول



درصد  32، ارتباط بين متغير ارزش افزوده بخش كشاورزی با تورم در سطح (1)د در جدول با توجه به نتايج موجو

سرمايه دهند ترجيح میگذاران سرمايهكه با افزايش تورم، اين بدان مفهوم است  . دار و به صورت معكوس استمعنی

نيز رابطه  بخش كشاورزی ش افزودهبين نرخ ارز و ارز. گذاری نمايندسرمايهبخش  كشاورزی خود را در جايی غير از 

ها خصوصاً در بخش دليل اين امر می تواند ناشی از اثرات افزايش نرخ ارز بر قيمت نهاده. برقرار استمعنی اما بی منفی

اما از انجا كه وابستگی بخش كشاورزی به . دام و طيور باشد و اثرات روانی ناشی از افزايش نرخ ارز در جامعه دانست

تغيرهای سرمايه و نيروی دهد كه منتايج الگو نشان می. دار نبوده استباشد اين اثر معنیای وارداتی اندک میهنهاده

افزايش اين دو . داری بر ارزش افزوده بخش كشاورزی دارند كه از لحاظ تئوری نيز همخوانی دارداثر مثبت و معنی كار

توانند بر افزايش ارزش افزوده بخش كشاورزی ز اين طريق میوری در بخش كشاورزی شده و انهاده سبب بهبود بهره

يابد كه با افزايش در متغير دما بيشتر از حد متوسط، مقدار ارزش افزوده در بخش كشاورزی كاهش می. اثرگذار باشند

با طرفی  با توجه به اينكه اقليم ايران گرم و خشک است و از. اين ممكن است ناشی از كاهش در عملكرد توليد باشد

شود كه اين ارتباط كمبود منابع آبی در بخش كشاورزی، افزايش در مقادير بارندگی موجب افزايش سطح توليد می

نتايج همچنين نشان می دهد كه . درصد معنی دار شده است 3مثبت بين بارش و ارزش افزوده كشاورزی در سطح 

 . انداشتهتاثير معنی داری بر ارزش آفزوده بخش كشاورزی ندتحريم 

 

 ARDL(1,0,0,0,0,1,0,0)نتایج حاصل از برآورد رابطه بلندمدت مدل  -9جدول 

 t آماره  خطای معیار ضریب نام متغیر

111/2 78/3 عرض از مبدأ  ***310/1  

 - 18/3* 2217/2 - 2211/2 نرخ تورم

 - 11/2 2283/2 - 2213/2 نرخ ارز

 73/1*** 231/2 320/2 سرمایه

1/2 نیروی کار  280/2 ***10/1 

 - 87/3** 2213/2 - 2230/2 دما

 83/1*** 231/2 277/2 بارش

233/2 333/2 تحریم  0/3  

به ترتيب معنی دار بودن * و ** ، ***                        محاسبات تحقيق: مأخذ                                       

      درصد                        32و  1، 3سطوح 

 

 كه نتايج اين مدل كندمبنای استفاده از الگوهای تصحيح خطا را فراهم میی مدل بين متغيرها رابطه بلندمدتوجود 

داری كلی الگو بوده و ضريب یبيانگر معن% 33در سطح F ، آماره(1)با توجه به جدول  .گزارش شده است( 1)در جدول 

براساس نتايج حاصل ازالگوی تصحيح خطا، ضريب  .باشددگی الگو میبه معنای قدرت باالی توضيح دهن%   83تعيين 



ECM  به دست آمده است كه بنا بر مبنای تئوريكی، ضريب  – 8/2برای مدل برابر باECM  منفی و بين صفر و يک

 . باشددار میو از نظر آماری معنی

 

 ARDL(1,0,0,0,0,1,0,0)نتایج حاصل از برآورد مدل تصحیح خطا  -4جدول 

 t آماره  خطای معیار ضریب نام متغیر

تفاضل مرتبه اول عرض از 

 مبدأ
11/3 11/2  **133/0  

 - 13/3* 221/2 - 2210/2 تفاضل مرتبه اول نرخ تورم

 - 11/2 2270/2 - 2210/2 تفاضل مرتبه اول نرخ ارز

 18/1*** 311/2 807/2 تفاضل مرتبه اول سرمایه

01/2 تفاضل مرتبه اول نیروی کار  218/2 ***11/1 

 -10/2 2211/2 - 2231/2 تفاضل مرتبه اول دما

 23/7*** 2287/2 210/2 تفاضل مرتبه اول بارش

273/2 231/2 تفاضل مرتبه اول تحریم  0/3  

  F =  (2022 )73071  R
2 = 83/2  

و  1، 3ترتيب معنی دار بودن سطوح به * و ** ، ***                        محاسبات تحقيق: مأخذ                         

  .                          دهنددرصد را نشان می 32

 

 گیری و پیشنهاداتنتیجه

تجزيه و تحليل ها با . در مطالعه حاضر اثرات متغيرهای اقليمی و اقتصادی بر ارزش افزوده بخش كشاورزی بررسی شد

رهای ارزش افزوده بخش كشاورزی، نرخ تورم، نرخ ارز، سرمايه، استفاده از داده های سری زمانی فصلی برای متغي

 . صورت گرفت 3133تا  3172نيروی كار، بارندگی، دما و متغير مجازی تحريم برای سالهای 

خودتوزيع روش در ابتدا نوسانات و روند متغيرهای اقليمی دما و بارش برای ايران محاسبه گرديد و سپس با استفاده از 

نشان داد كه يک رابطه   ARDLنتايج آزمون. وجود ارتباط بلندمدت ميان متغيرها آزمون شدی گسترده، هابا وقفه

در بلندمدت متغيرهای اقليمی دما و بارش به ترتيب دارای اثرات منفی و . بلندمدت ميان متغيرهای مدل وجود دارد

تصادی نرخ ارز و تورم نيز اثر معكوسی بر همچنين متغيرهای اق. دار بر ارزش افزوده كشاورزی هستندمثبت معنی

افزايش در متغيرهای سرمايه و نيروی كار هم موجب افزايش در ارزش افزوده بخش . مقادير ارزش افزوده دارند

كه در مشخص شد % 82( ECM)ضريب جمله تصحيح خطا و  برآورد مدل تصحيح خطاهمچنين  .شودكشاورزی می

  .شوددر متغير وابسته در يک دوره، در دوره بعد تعديل میدرصد از عدم تعادل  82هر دوره 



تواند خطرات جدی برای كاهش ارزش افزوده بخش كشاورزی در در مجموع تغيير اقليم و گرم شدن هوا در آينده می

دهای اين نكته قابل ذكر است كه با توجه به روندهای دما و بارش در سالهای گذشته در ايران كه رون. پی داشته باشد

توان گفت كه اثرگذاری اقليم برای آينده ايران می( روند افزايشی دما و روند كاهشی بارش )دهند مطلوبی را نشان نمی

در اين رابطه می توان با اجرای . باشدقابل توجه خواهد بود؛ بنابراين بررسی های در اين زمينه الزم و ضروری می

 .تغييرات اقليمی را به فرصتی جهت كشاورزی پايدار تبديل نمود الگوی كشت مناسب، محدوديت ها و فشارهای

 : گرددپيشنهادات زير مطرح میتوان می با توجه به نتايج به دست آمده

با توجه به شرايط اقليمی، تغيير اقليم هم اثر مثبت و هم اثر منفی بر مقادير توليد بخش كشاورزی دارد، لذا  -

بتوان حداكثر توليد  بر محصوالت سازگار با اقليم آينده كشور بررسی شود تا شود اثرات تغيير اقليمتوصيه می

 .و مقادير ارزش افزوده در بخش كشاورزی را داشت

كار و سرمايه بر توليد بخش كشاورزی، تربيت نيروی كار ماهر و نيرویمثبت عوامل با توجه به تأثير  -

اشتغالزايی برای اين افراد و اختصاص  ين بخش وهای عملی به فارغ التحصيالن اآموزشمتخصص از طريق 

در بخش های مناسب تأمين مالی و كمک به جذب سرمايه های بخش خصوصی و استفاده از روش سرمايه

 .كمک نمودافزايش ارزش افزوده اين بخش به  توانكشاورزی می

ر در توليد بخش كشاورزی، الزم با توجه به رابطه معكوس تورم با ارزش افزوده، برای رسيدن به مقادير باالت -

 .های كنترل تورمی مورد توجه قرار گيرداست سياست
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Identification of Economic and climatic factors affecting  

the agricultural sector in Iran 

 

Abstract 

The agricultural sector is important in the national economy because of it has a high 

share of production, employment and in terms of its role in preparing food for people. 

As well as value added agriculture has a significant impact on the value added of 

industry and services, and this value added is very important in the macro-economic 

indicators, because it is one of the most important indicators of economic performance 

that can show the economic power of different economic sectors in a country. Therefore 

identify the factors that most influence on value added and as a result production growth 

is important. Due to the nature of its value added agriculture, in addition to influence by 

macro-economic policies will be affected by climatic factors. So the aim of this study is 

to evaluate the effect of economic and climatic variables on agricultural value added in 
Iran. For this purpose, we use from quarterly data for 1991-2012 and Autoregressive 

Distributed Lag Model (ARDL). ARDL test results showed that there is a long-term 

relationship between variables in the model; So that in the long term the climatic 

variables of temperature and precipitation have a significant negative and positive 

effects on the value added agriculture respectively. Also the results showed that the 

economic variables of exchange rate and inflation have negative effects and variable 

capital and labor has a direct impact on increasing the value added of the agricultural 

sector. In addition, according to temperature and precipitation trends in recent years that 

do not show desirable trends (increasing temperature and decreasing precipitation) it 

can be said that climate change will have significant effects on the agricultural sector of 

Iran. Thus it is suggested that minimized limitations and pressures of climate change or 

even turned into an opportunity for sustainable agriculture with the implementation of 

appropriate cropping patterns in each region.  

 

Keywords: Value added, climate, Autoregressive Distributed Lag Model.   
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