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 دهیچک

 
 در موجود بزرگ و کوچک یاندازها پس قیطر از منابع یگردآور در یاساس نقش سبب به یمال یبازارها

 در یگذار هیسرما یازهاین و مصارف یسو به هاآن تیهدا و یمال منابع گردش یساز نهیبه ،یمل اقتصاد

استان  یبخش کشاورز فردمنحصربه تیخصوص به توجه با. ندا توجه مورد یاقتصاد مولد یها بخش

اثر  یبا هدف بررس حاضر مطالعةاستان،  نیدر ا یمال یبازارها توسعةو گسترش و  راحمدیبو و هیلویکهگ

صورت  VAR یالگو از یریگبهرهاستان و با  نیدر ا یکشاورز بخش توسعةبر  یمال یبازارها توسعة

 و استمثبت  یکشاورز بخش توسعةبر  یمال یبازارها توسعةپژوهش نشان داد اثر  نیا جیگرفته است. نتا

 از استان نیا یمال یبازارها گسترش نیبنابرا ؛دارند آن راتییتغ در یتوجه انیشا ریتأث یبازار مال یرهایمتغ

 بخش توسعة در مؤثر یگام یکشاورز محصوالت بورس توانمندساختن و یبانک اعتبارات توسعة قیطر

 .است یکشاورز

 

 .VARمدل  ،یمال یبازارهاتوسعة  ،یکشاورز بخش :یدیکلیهاواژه

 

 مقدمه
توسعه به  حال يکی از راهکارهای پیش روی کشورهای در

 مرحلةاز  عبور یبرامناسب  یبسترها آوردنفراهممنظور 
 یاست. بازارها یمال یبازارها قیبست و تعم ،یافتگینتوسعه

 در مبادله یها نهيهز کهدارند  تیاهماز آن جهت  یمال
 حداقل به یمال منابع صیتخص و زیتجه قيطر از را اقتصاد
 از. شوند یم منجر یمل انداز پس نديفرا عيبه تسر و اند رسانده

 کالن و خرد یمال منابع توان یم یمال ینهادها و ابزارها قيطر
به  هاآن هدفمند تيهدا با و یآور جمع را جامعه سطح در

موجبات رشد و  دار، تياولو یها در بخش یگذار هيسمت سرما
 & Nazarpour) کردکشور را فراهم  یاقتصاد توسعة

Khazaei, 2012اقتصاد  یقیمکمل بخش حق ی(. بخش مال
در جامعه، منوط به  یاقتصاد نظام نةیبهاست و عملکرد 

 تحت و قدرتمند مکمل، ،کارا یو مال یقیدو بخش حق وجود
 الزم شرط گريکدي کنار در بخش دو نيا تیفعال. است نظارت

 شود یم محسوب مطلوب یاقتصاد نظام کي یبرا یکاف و
(Falahati et al., 2010.) 

منابع  نيترمهم از یکي هيسرما انباشت نکهيا به توجه با
 قياز طر رود، یکشور به شمار م کي یرشد مداوم اقتصاد

 عيرا تسر هيسرما لیتشک نديفرا توان یم یمال یبازارها توسعة
مفهوم  کي یمال توسعة(. Samadi et al., 2007) کرد

ابعاد  ،یبانک بخش توسعةاست که افزون بر  یچندوجه
 یپول بخش توسعة ،یبانک ریغ یمال بخش توسعةچون  یگريد
 بخش بازبودن ،یبانک نظارت و مقررات ،یپول یگذار استیس و
 & Jahangard) ردیگ یم بر در زین را ینهاد طیمح و یمال

Asghari, 2011 اکثرکه  یمال یبازارها توسعة(. هدف از 
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آن را دنبال  ریاخ یها در حال توسعه در دهه یکشورها
 يیکاراو بهبود  یمال یبه بازارها دنیبخشتحرکاند،  کرده

 یاز کشورها یاریبس تجربةبوده است.  یاز منابع مال استفاده
 یکشورها همپا نيا یمال یکه بازارها دهد ینشان م یصنعت

 واست  افتهيتکامل و گسترش  هاآن یاقتصاد توسعةرشد و 
 یمثبت آثار هابر روند رشد بلندمدت آن ،خود نوبةامر به  نيا

 (.Mousavi & Nematpour, 2012) است داشته
و توسعه در  یگذار هيبر سرما یمال یبازارها توسعة آثار

است که به توجه  یمباحث نيتر از مهم یکي یبخش کشاورز
 شياقتصاد، افزا شرفتیپ به واست  ازمندین ژهيو

 رفاه سطح شيافزا و یکشاورز توسعة ،یگذار هيسرما
 یکشاورز بخش. شود یم منجر هاآن درآمد سطح و کشاورزان

ناخالص  دیدر تول يیاست و سهم باال یادیبن یبخش ،رانيا در
 ی. واضح است که سرعت و سهولت دسترسداردکشور  یداخل

 نيا توسعةو  یگذار هياز ملزومات سرما یکي یبه منابع مال
 تیخصوص به توجه با(. Ansari et al., 2012) است بخش

و  راحمديبو و هيلویکهگاستان  یبخش کشاورز فردمنحصربه
 حاضر مطالعةاستان،  نيدر ا یمال یبازارها توسعةگسترش و 

 یبر بخش کشاورز یمال یبازارها توسعةآثار  یبا هدف بررس
 .است گرفته صورت احمد ريبو و هيلویکهگدر استان 

 بر یمال یبازارها توسعة اثر نةیزم در ادیيز مطالعات
 و یانرژ ،یاقتصاد رشد مانند یاقتصاد یرهایمتغ از یبرخ
 .شود یماشاره  هاآن از یبرخ به که است گرفته انجام هيسرما

Falahati et al. (2010)   و تورم را  یمال بازاررابطة توسعة
 1386 -1357 یزمان دورةدر  انهیسال یها با استفاده از داده

و با استفاده از مدل  هيبازار پول و بازار سرما یبرا
 یبررس تیو اسم نيلو یسو از شدهیطراح یاقتصادسنج

تورم و  نیب یمنف یا رابطهنشان داد که  هاآن جينتا. اندکرده
 نیب مثبت رابطة کيدر بازار پول و  یمال یهاشاخص توسعة

 دو در بازار سهام وجود دارد.  نيا
Khataee & Mousavi   (2008)توسعةسطح  مؤثربودن 

 رشد بر ارز نرخ نوسان یاثرگذار در را کشورها یمال یبازارها
 مربوط یهاداده ةسال پنج یهانیانگیم یریکارگ هب با یاقتصاد

 یبررس Panel Dataآن در قالب  یکشور و مدلساز 69به 
پژوهش نشان داده است که در سطوح  نيا جي. نتااندکرده

اثر نوسانات نرخ ارز بر رشد  ،یمال یبازارها توسعة نيیپا
یم یاثر حت نيو در سطوح باال ا است بوده یمنف یاقتصاد
 .باشد مثبت تواند

Samadi et al.  (2007) توسعة نیرابطه ب یبررس به 

 کشور زدهیسو  رانيدر ا یو رشد اقتصاد یمال یبازارها
 تیاستفاده از روش عل با 2003 -1998 یهاسال درمنتخب 

 Panel Dataو روش برآورد  ARDLگرنجر، آزمون 
 رابطةنشان داد که  هاآن جينتا ،مجموع در. اند پرداخته
 نیاست و ب یمنف یبازار پول و رشد اقتصاد نیب بلندمدت
 بلندمدت رابطة چیکشور، ه یو رشد اقتصاد هيبازار سرما

 .ندارد وجود یمعنادار
Shahbaz & Lean  (2012)  به را یمال بازار توسعة نقش 

 شيافزا در ،ینیشهرنش و شدن یصنعت یرهایمتغ همراه
 با 2008 -1971 یها دوره در تونس کشور در یانرژ مصرف

. اند دهکر مطالعه یونیرگرس خود یالگو کیتکن یریکارگ هب
 بازار توسعة نیب بلندمدت تیعل رابطة کي داد نشان جينتا
 ،یاقتصاد رشد و یانرژ مصرف ،یانرژ مصرف و یمال

  .دارد وجود ینیشهرنش و شدن یصنعت
Sadrosky   (2010) یبازارها توسعة اثر ،یامطالعه در 

 و یبیترک یها داده از استفاده با را یانرژ یتقاضا رشد بر یمال
 در اقتصاد 22 برای (GMM) افتهي میتعم یگشتاورها روش
 .است دهکر مطالعه 2008 -1990 یزمان بازة در ظهور حال
 شاخص از هيسوکي تیعل ةرابط کي که آن بود انگریب جينتا

 یانرژ مصرف و دارد وجود یانرژ مصرف به یمال بازار ةتوسع
 اما ،رديپذ یم ریتأث یمال بازار توسعة از بلندمدت در
 .است زیناچ مدت کوتاه در آن یرگذاریتأث

Lee and Chang   (2009) از استفاده با پژوهشی در 
 بازار نقش ،2002 -1970 یزمان دورة در کشور 37 های داده
 رشد بر یخارج میمستق گذاری هيسرما رگذارییتأث در را یمال

 از استفاده با هاآن ق،یتحق نيا در .کردند یبررس اقتصادی
 در که دندیرس جهینت نيا به یهمجمع و خطا حیتصح روش

 از شتریب اقتصادی رشد بر یمال بازار ةتوسع ریتأث بلندمدت
 . است یخارج میمستق گذاری هيسرما

Howells & Soliman  (2003)  بازار توسعة نیب رابطة 
 یمالز کره، ،یلیش کشور چهار یبرا را یاقتصاد رشد و سهام

 افتنديدر و کردند یبررس VAR مدل از استفاده با نیپیلیف و
 یوربهرهو  يیکارا نيکه گسترش بازار سهام با باالتر

 چهار نيا در یاقتصاد رشد شيافزا سبب ،یگذار هيسرما
 .است شده کشور

King & Levine   (1993)بر رشد  یمال توسعةسطح  اثر
 هشتاد یبرا را یوربهرهو رشد  هيانباشت سرما ،یاقتصاد
 جينتا. کردند یبررس 1989 -1960 یها سال در و کشور
 رشد زانیمبا  یآن است که در حرکت از کشورها انگریب ها آن
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 یها بانک تیباالتر، اهم رشد زانیمبا  یکشورها به ترنيیپا
 از یخصوص بخش سهم و است شتریب یاز بانک مرکز یتجار

 نیب یارتباط قو افتنديدر ،نیهمچن. است شتریب اعتبارات
 وجود یاقتصاد شاخص سه و یاقتصادتوسعة  یها شاخص

 .دارد

 

 ها روشو  مواد
 یبردارونیخودرگرس یمطالعه الگو نيدر ا شده استفاده مدل
 ساختاری های غیر يکی از مشهورترين مدل ،واقع در. است

 (Vectorاي برداریخودتوضیحچندمتغیره، الگوی 

(autoregressive mode VAR در مدل است . VARمتغیر 
سمت چپ، برداری از متغیرهای سری زمانی است که هريک از 

های ساير متغیرهای الگو  های خود و وقفه وقفه حسب بر هاآن
 شکل به یکل حالت در برداریخودتوضیحاند. مدل  تعريف شده

 :شود می داده نمايش زير

t t t p t p tY A Y A Y A Y ε     1 1 2 2  (1)  

های  ماتريس Ap تا  A1مربع های ماتريسباال،  رابطة در
بردار جمالت  휀𝑡تعداد وقفه و   pرها،یمتغ بردارYt  ،بيضرا

پس از انتقاد  Sims (1980) (.Noferesti, 2006) استاخالل 
را  برداریخودتوضیح مدل ،همزمان معادالت سیستماز 

متغیرهای  ،همزمان معادالت سیستم برآورد در. کرد معرفی

 ویشوند.  بندی می و برونزا طبقه درونزا دستةبه دو  الگو
 کرد اظهارو  بودمتغیرها به برونزا و درونزا  بندی دسته منتقد

همزمان  طوربهسیستم معادالت همزمان، همة متغیرها  در
 هاآن درونزابودن يا برونزا ةزمینشوند و قضاوت در  تعیین نمی

 همزمان، معادالت سیستم نقیصة اين رفع برای. نیست صحیح
 را برداریخودتوضیح مدل  Simsکه اشاره شد،  گونه همان
 جز بهتمامی متغیرها  برداریخودتوضیح. در مدل کرد معرفی

 ؛هستند درونزا مجازی، و روندو  مبدأ از عرض متغیرهای
 اين در برونزا و درونزا متغیرهای تفکیک مشکل بنابراين
آنکه تمامی  دلیل هب ها مدل گونهاين. شود می مرتفع ها مدل

 OLSروش  با ند،ا شده  تعیینمتغیرهای سمت راست از پیش 
با  متغیرهای تعدادمواردی که  در ژهيو به. هستندقابل برآورد 

 خوبیبه بيضرادر تخمین  OLSروش  ،باشند مساویوقفه 
ای و  دو مرحله  OLSروشهای برآورد سیستمی، همانند  روش

 Seemingly) (SURروش رگرسیون به ظاهر نامرتبط )

Unrelated Regression) است (Soheili, 2012 .)یبرا 
 توسعةو  یمال یبازارها توسعة انیروابط ممکن م یبررس

از  راحمديبو و هيلویکهگدر استان  یبخش کشاورز یاقتصاد
 & Parivash) شودیماستفاده  ريبه شکل ز یمدل

Torkamani, 2007 .) 

k k k k

t t i t i t i t i

i i i i

Y A A Y A Z A k A N ε   

   

        0 1 2 3 4 1
1 1 1 1

 (2) 

k k k k

t t i t i t i t i

i i i i

Z B B Z B Y B k B N ε   

   

        0 1 2 3 4 2
1 1 1 1

 (3) 

استان )به  یکشاورز بخش افزودةارزش  Yt باال،در روابط 
 یبازارها توسعةشاخص  Zt(، یکشاورز توسعة ریعنوان متغ

به بخش  یبانک کشاورز ةشدپرداخت)شامل اعتبارات  یمال
و ارزش معامالت بازار بورس مربوط به استان(  یکشاورز
 هيسرما یودنیز به ترتیب نیروی کار و موج 𝑘𝑡 و  𝑁𝑡است. 

کار  یروین یرهایآنجا که متغ از) هستند یدر بخش کشاورز
 بخش نيا توسعةدر  یدر بخش کشاورز هيسرما یو موجود

 وارد مدل در زین ریمتغ دو نيا ،کنندیم فايا یمهم نقش
 (.اند شده

حصول روابط متقابل  ،هامدلنوع  نيا نیاز تخم هدف
 یمانع گونهچیهو در عمل  رهاستیمتغ انیموجود م یاساس
 ايحذف  نیو همچن رهایاز متغ یاديتعداد ز دنکروارد یبرا

تعداد  نيبنابرا رد؛یگ ینمموجود صورت  یکاهش پارامترها

از  یاریاز اندازه است و بس شیب VARمدل  کي یپارامترها
تکمربوط به  t آمارةو  ستندیمعنادار ن یاز لحاظ آمار هاآن
به  رهایکاهش متغ ايحذف  یبرا یابزار مناسب بيضرا تک

 شةير رهایاگر متغ است معتقد Sims   (1980) .ديآینمشمار 
. کرد وارد مستیس در را هاتفاضل آن دينبا ،باشند داشته واحد
 یاطالعات ،یریگتفاضلاست که با  نيا استدالل وی ،واقع در

از دست  رهاستیمتغ انیم یهمجمع وجود نشانگررا که 
 ,Enders) ستین يیبه روند زدا یازین نيبنابرا م؛یده یم

مدل  یرهایمتغ ديبا که کندیماشاره  زین یهارو(. 1995
VAR  ساکن ها یسر نيا چهاگر ،کردرا در سطح برآورد 
مرتبة  یریگتفاضل)مثل  یليتبد یهاداده جينتا رايز نباشند؛

 (. Gujarati, 1998) ستین بخشتيرضا( اول
 یا مسئله هاوقفهدرست تعداد  انتخاب ،هامدل نيا در
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باشد، مدل  کم هاوقفهاگر تعداد  رايز ؛است یاساس اریبس
از  شیب هاوقفه نياگر تعداد ا و است شدهحيتصر یخطا یدارا

. همانند ابدي یمکاهش  یآزاد درجةانداره بزرگ باشد، 
مقدار  نيکه کمتر شود یانتخاب م یمدل ره،یمتغتک یها مدل
 نکهياز ا نانیاطم یرا داشته باشد. برا SBCو  AIC یهاآماره
از تعداد  ديبااست،  رفتهيصورت پذ یدرستبه ها مدل سةيمقا

 استفاده معادالت تکتک نیتخم یبرا یکساني یها مشاهده
 (.Shirin Bakhsh & Khansari, 2005) شود

 یبرا یابزار مؤثر انس،يوار ةيتجزو  یآن العملعکس تابع
 از. روندیمبه شمار  یاقتصاد یرهایمتغ نیروابط ب یبررس
 ینیتخم یها در مدل یتک بيضرا ریو تفس ریکه تعب آنجا

VAR  ضربه العمل عکسدشوار است، در عمل تابع        غالبا  
(IRF) (Implus Response Function) شودیمزده  نیتخم .
واکنش  یچگونگ یبررس یبرا العمل عکساز تابع  ،واقع در
از معادالت  کيوابسته توسط شوک واردشده به هر ریمتغ

را  VAR لیبخش تحل نيترمهم و شودیممدل استفاده 
در يک  ،در اين روش (.Gujarati, 1998) دهدیم لیتشک

به  -یشوک ،مدل لحظه به يکی از متغیرهای مورد نظر در
 آن تأثیر سپس و شود یموارد  -متغیر آن معیار خطای اندازة

 وضعیت به رسیدن تا سیستم درون متغیرهای ساير روی بر
 زير مدل مطلب، اين بهتر تشريح برای. شود می تعقیب تعادلی

 :بگیريد نظر در را

t t t t tY   Y  Y  X  X                10 11 1 12 2 13 1 14 2 1    (4)  

t t t t tX   Y  Y  X  X                20 21 1 22 2 23 1 24 2 2     (5)  

 ε1  ناهمبسته باشند،ε2  و ε1 اخالل یها جملهحال اگر 
 Xt یناگهان راتییتغ گرنشان ε2 وYt یناگهان راتییتغ نشانگر
تابع واکنش نسبت به تغییرات مربوط  ،در اين صورت .است
 برXt انحراف معیار در  يک اندازةشوک به  اثرنشانگر  ،ε2به 
 انسيوار ةيتجز. است Yt و Xt ندةيآ و یجار ريمقاد یرو
(Variance Decomposition )و تحلیل  تجزيه یبراروشی  زین

 تجزية. از دهدمیارائه  ايجادشده های شوک یپويا متقابل آثار
 پويای عملکرد تحلیل برای ابزاری عنوان هب واريانس
 ثباتی بی سهم توان میبا اين ابزار  .شود می استفاده مدت کوتاه
ديگر  متغیرهای از هريک به وارده شوک مقابل در متغیر هر

 علیت زنجیرة نسبی اين روش قدرت .کردالگو را مشخص 
 نمونه دورةمتغیرها را ماورای  برونزايی درجةگرنجر يا 

 (.Lotfalipour et al., 2010)کند  می گیری اندازه
 ،یمال بازار توسعة شاخص یهاداده حاضر، مطالعةدر 
و ارزش  (یکشاورز بخش به شدهپرداخت) اعتبارات شامل

استان  یاز بانک کشاورز بیبه ترت که هستندبورس  معامالت
. است شده اخذ بورس سازمان و راحمديبو و هيلویکهگ

و  یکشاورز بخش افزودةبه ارزش  مربوط یها داده ،نیهمچن
به  یاز سازمان جهاد کشاورز هيسرما یکار و موجود یروین

 -1353 یها سال مطالعه نيا یزمان دورةدست آمده است. 
 شدهاستفاده  Eviews 7 افزارنرم از لیتحل یو برا است 1386
 است.

 

 بحث و جینتا
از مراحل مهم مطالعات مربوط به  یکي هایسربررسی مانايی 

از  يیمانا یبررس یبرا ،پژوهش نيا در. است یزمان یهایسر
استفاده شده است.  (ADF) افتهيمیتعمفولر  -یکيآزمون د

 استدر سطح  رهایمتغ همة يیمانا انگریبنتايج آزمون 
 .کرداستفاده  VAR یالگو از توان یم نيبنابرا(؛ 1)جدول 

 
 رهایدر سطح متغ ADFآزمون  جینتا .1 جدول

 ADF آمارة *نونیکمک یبحران مقدار تیوضع
 هادادهسطح  در

 ریمتغ نام عالمت

 اعتبارات پرداخت FP -55/2 -95/1 مبدأ از عرض بدون

 معامالت ارزش E -52/2 -61/1 مبدأ از عرض بدون

 کار یروین N -64/5 -95/2 مبدأ از عرض با

 هیسرما K -55/2 -95/1 مبدأ از عرض بدون
 کشاورزی بخش افزودة ارزش GDP -72/5 -95/2 مبدأ از عرض با

 درصد 5 سطح در یدار یمعن *         قیتحق یها افتهی :مأخذ
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در الگو  که يیهاوقفهقبل از برآورد مدل، الزم است طول 
 که کرد حاصل نانیاطم بتوان تا شودمشخص  ،شوندیموارد 

 یعبارت به ؛دارند را کیکالس اتیخصوص خطا جمالت
 نیانگینرمال با م عيتوز یدارا ،دنباش نداشته یاپیپ یهمبستگ

شده  عيتوز گريکديمستقل از  و دنباش 𝛿2 انسيصفر و وار
استفاده  یمختلف یارهایاز مع مناسب وقفة نییتع یباشند. برا

در ( AIC) کیآکائ اریمع هاآن نيتر متداول از که ،شودیم

 یها ( در نمونهSBC) نيزیب -شوارتزهای با حجم زياد و  نمونه
حجم  نکهيبا توجه به ا ،حاضر مطالعة. در هستندبا حجم کم 

 وقفة نيزیب -شوارتز اریاست، با استفاده از مع کم هاداده نمونة
 به مربوط معادلةبرآورد  جيانتخاب شده است. نتا 1 نهیبه

 نشان 2 جدول در( 2 معادلة) یکشاورز بخش افزودة ارزش
 .است شده داده

 
 (2 ة)معادل یکشاورز بخش افزودةبه ارزش  مربوط معادلة نیتخم جینتا. 2 جدول

 معیار خطای ضرایب توضیحی متغیرهای

FP(-1) 83/0 *(11/0-) 

E(-1) 19/0 *(05/0-) 

N(-1) 27/0 (04/0-) 

K(-1) 12/0 *(23/0-) 

GDP(-1) 34/0 *(39/0-) 

C 41/99- (75/81) 

82/15  = SBC 60/965 F = 81/0 =2R 

 درصد 5 سطح در یداریمعن *                    قیتحق یها افتهی: مأخذ            

 

 نشانگر ،2 جدول در شدهتعديل نییتع بيضر مقدار

 کل یدار یمعن انگریب F آمارة نیهمچن و مدل خوب برازش

 بخش افزودة ارزش العملعکسواکنش تابع  .است مدل

 ارزش و اعتبارات پرداخت یهاتکانهنسبت به  یکشاورز
 .است شده داده نشان 2و 1 ینمودارها در معامالت،

 
 معامالت ارزش یهابه تکانه یکشاورز ةافزود ارزش العملعکس تابع واکنش. 1 نمودار

 قیتحق یهاافتهی: مأخذ

 
به  یکشاورز بخش افزودة ارزش العملعکسواکنش و 

 )نمودار سالهده  دورة کيمعامالت در طول  ارزش یهاتکانه
تا  زین ی. از لحاظ آماراستمثبت و در بلندمدت ثابت  (،1

 نمودار. براساس ستیمثبت و بعد از آن معنادار ن پنجم دورة
 اعتبارات پرداخت به یکشاورز بخش افزودةارزش  واکنش، 2
 .است دار یمعن زین یآمار لحاظ از و مثبت بلندمدت در
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 اعتبارات پرداخت یهاتکانه به یکشاورز افزودة ارزش العملعکس تابع واکنش. 2 نمودار

 قیتحق یهاافتهی: مأخذ

 
 بخش افزودة ارزشمربوط به  انسيوار ةيتجزنتايج 

آن  انگریب جينشان داده شده است. نتا 3در جدول  ،یکشاورز
 افزودةدر ارزش  یپرداخت التیسهم تسه راتییاست که تغ

درصد در  4به  کي دورةدرصد در  96از  یکشاورز بخش

درصد در  98و سهم مربوط به ارزش معامالت، از  ده دورة
 نيبنابرا ؛است افتهي کاهش ده دورةدرصد در  50به  کي دورة

 .استمربوط به پرداخت اعتبارات  راتییتغ نيشتریب

 
 راحمدیبو و هیلویکهگاستان  یکشاورز افزودةمربوط به ارزش  انسیوار ةیتجز جینتا. 3 جدول

 FP E دوره
1 74/96 70/98 
3 65/75 71/95 
5 18/34 14/89 
7 88/13 20/87 
9 01/6 75/59 
10 07/4 94/49 

 قیتحق یهاافتهی: مأخذ                                           

 

 شنهاداتیپ و یریگجهینت
بر  یمال یبازارها توسعةاثر  یبا هدف بررس حاضر مطالعة
 صورت راحمديبو و هيلویکهگدر استان  ،یکشاورز بخش توسعة
است.  شدهاستفاده  VARمدل  از ،راستا نيا در. است گرفته

نشان داد واکنش و  متحرک، العملعکستوابع  جينتا
به  یکشاورز بخش افزودةارزش  یرهایمتغ العمل عکس
 العملعکس ،گريد عبارت به است؛مثبت  یمال بازار یها شوک
ارزش معامالت  یهاتکانه به یکشاورز بخش افزودة ارزش

 کيدر طول  یبه بخش کشاورز شدهپرداختبورس و اعتبارات 
از  تيحکا زین انسيوار ةيتجز جينتا. استمثبت  بلندمدت دورة

در  یتوجه انيشا ریتأث یبازار مال یرهایدارد که متغ نيا

 توجه بادارند.  یکشاورز بخش افزودة ارزش مدتکوتاه راتییتغ

 بخش افزودة ارزش رشد بر یمال یبازارها مثبت آثار وجود به
 شودمی توصیه کشور یمال یبازارها گسترش یبرا ،یکشاورز
 در یرقابت یفضا جاديا با و ابدي کاهش هابانک بر دولت یتصد
 توسعة نةیزم بهره، زانیم کارآمدکردن و کشور یبانک ستمیس

 نکهيا به توجه با. شود فراهم یکشاورز بخش به یبانک اعتبارات
 توسعة ،است کشور یمال بازار یاصل یاجزا از یکي بورس
 و کشور یمال یبازارها توانمندساختن در تواند یم سهام یبازارها

 ،عالوه هب .کند فايا یمؤثر نقش یاقتصاد رشد آن تبع به
 ها،آن رفع یبرا اقدام و بورس در موجود مشکالت يیشناسا
 .رود یم شمار به یمال بازار توسعة یبرا یگريد گام
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