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ABSTRACT 

 

       Oil and oil’s revenue are the most important items of economy that makes big part of 

government budget. over the years oil price has been fluctuating because of factors such as political 

of other country, social issues and this fluctuation has impacts on development and economic 

growth. Considering the importance of oil in economy and its impact on various economic sectors, 

including agriculture which is a portent part of economy that has its effects on GDP, food security, 

employment and etc. This study investigated the impact of oil fluctuation price and the 

Intensification of Sanctions on value added of Iran's agriculture sector between 1984 and 2018. To 

estimate the oil price fluctuations using GARCH  model, and investigating short- run and long- run 

relationship between value added of agriculture and opec oil price fluctuations and the 

intensification of sanctions use ARDL model. The results show that in the long term, the 

intensification of sanctions has a positive effect on the value added of the agricultural sector and 

the fluctuation of OPEC oil prices has a negative effect on the value added of the agricultural 

sector. Therefore, paying attention to the infrastructure of the agricultural sector as a relatively 

stable sector of the country's economy and covering the price risk of exporting agricultural products 

and importing production inputs by adopting appropriate strategies in related markets and creating 

and developing knowledge-based companies in this field, can guarantee positive economic growth 

for the whole economy. 
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Extensive Abstract 

Objectives 

Agriculture is very important in food production, non-oil exports and job creation for the general 

population. Also, due to the importance of food security and food supply in the future of the planet, 

paying attention to this sector and the products of this sector is important and vital for all countries. 

According to the World Bank, the world's population will increase by about 50 percent by 2050, 

which, according to UN reports, will lead to food and Drought in many countries due to the 

destruction and depletion of natural resources in recent years. Agriculture sector provide food for the 

people and the possibility of cultivating and producing agricultural products in the future depends on 

the performance and planning of countries on this sector. On the other hand, considering that 

according to 20-Year Perspective Document for Iran, One of Iran's goals is to achieve the first rank in 

terms of growth and development of the agricultural sector among the countries of Southwest Asia. 

Due to the direct and indirect effects of oil price fluctuations on the agricultural sector, the 

mechanism of the impact of oil price fluctuations on value added of agriculture sector has an 

important role in policy making and determining strategies. Because unprincipled agriculture and the 

lack of proper and practical planning, will increase the economic risk for countries. Therefore, the 

impact of oil price fluctuations, in addition to affecting agriculture sector, as one of the important 
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sectors of the country's economy, also affects the country's economic growth and the country's future 

in general. The escalation of sanctions as a foreign factor that is beyond the complete control of the 

government and is the result of the decision of other countries, affects the Iranian economy and its 

various sectors. How and how much sanctions are imposed on different sectors of the economy 

depends on the import needs of the sectors. Therefore, in this study, the effect of oil price fluctuations 

and the intensification of sanctions on the value added of the agricultural sector has been investigated 

to identify the effect of adopting appropriate and strategic policies. 

 

Methods 

In this study, to investigate the long-term and short-term effects of oil price fluctuations and the 

intensification of sanctions on the value added of the agricultural sector, ARDL Method has been 

used. In order to study the data related to the period 1363-1397 has been used. The OPEC oil price 

variable is extracted from the OPEC website and other variables such as value added, investment in 

the agricultural sector, real exchange rate, specific producer price, economic openness and 

employment in the agricultural sector from the Central Bank of the Islamic Republic of Iran.   

 

Results 

The results show that in the long run, oil price fluctuations have a negative effect on the value added 

of the agricultural sector. In other words, with increasing oil price fluctuations, the value added of the 

agricultural sector decreases. Also, regarding the effect of sanctions on the value added of the 

agricultural sector, the results show that sanctions have a positive effect on the value added of the 

agricultural sector. In other words, with the intensification of sanctions against Iran, the added value 

of the agricultural sector has increased. In relation to other variables, the results show that investment 

in the agricultural sector, like sanctions, has a positive effect on the value added of the agricultural 

sector. But other variables, including exchange rate, producer price index and employment in the 

agricultural sector in the long run have a negative effect on value added in the agricultural sector. 

Also, among the variables affecting the value added of the agricultural sector in the long run, the 

most effect is related to sanctions, which has a positive effect of 0/72. Also, The variable coefficient 

of oil price fluctuation is equal to -0/057 percent, which means that with each unit increase in oil 

price fluctuation, the value added of the agricultural sector decreases by 0/057 percent. 

 

Discussion 

According to the results of this study; it was confirmed that The agricultural sector has a very 

important place in the country's economy due to its important role in providing food and creating 

food security for the people of the country, exporting agricultural products, as well as creating 

employment for a large population. According to the results, it is clear that restrictive foreign policies 

such as tightening sanctions have a positive effect on the value added of the agricultural sector. Since 

the most important way to impact the imposition and intensification of sanctions on economic sectors 

is through the exchange rate increase channel, this positive effect can be justified in the following 

two ways; 

1- Due to the simple technology used in the agricultural sector and the low dependence of this sector 

on the import of foreign production inputs limited to livestock inputs, types of pesticides and 

vaccinations, etc., in this sector there is less valuation than other sectors and Therefore, it has more 

resilience than other economic sectors against external shocks. 

2. The intensification of sanctions by increasing the exchange rate will increase the incentive to 

export agricultural products in later periods. 

Therefore, the agricultural sector in a situation where other important sectors of the economy such as 

oil are facing challenges can lead to growth and development of the country's economy. This leads to 

more uncertainty in this sector and therefore part of the effective demand in this sector is faced with 

negative effects. Fluctuations in oil prices also affect revenues from oil sales, and because these 

revenues constitute the bulk of our country's budget resources, the country's economy faces 

uncertainty and uncertainty, and investment in sectors such as agriculture decreases and production in 

this The section is reduced. OPEC oil price fluctuations and subsequent exchange rate fluctuations in 

the long-run have increased the price risk of agricultural exports and on the other hand by the 
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government budget and its policies have a negative impact on agricultural supply, to reduce these 

effects Negative It is suggested: First, the price risk of export of agricultural products by the 

exporters of these products and the price risk of import of production inputs in related markets (such 

as taking a favorable position to buy and sell futures and futures in related markets of the same 

product or similar products) are covered. Secondly, in a long-term strategy, the production of 

imported inputs in the agricultural sector in the form of active accelerators in this sector should be 

ordered to knowledge-based companies to increase productivity and production of these inputs 

domestically, while creating effective employment in the agricultural sector. Neutralized oil. Also, 

according to the research results, since sanctions - which is an external factor and a threat to the 

economy - have a positive effect on the value added of the agricultural sector, so the agricultural 

sector has high potential to turn threats into opportunities and can be continued by increasing 

investment and improving infrastructure. Guaranteed positive economic growth in the country. 
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 چکیده

 
 ایعمده قسمت که است اقتصاد ایران مهم ارکان از یکی آن از حاصل درآمدهای و نفت

 طی در نفت قیمت. شودمی تأمین منبع این سنواتی از بودجه در  دولت منابع درآمدی از
و سیاسی  اجتماعی لمسای کشورها، سایر سیاست چون مختلفی دالیل به مختلف هایسال

 بر آن اثرگذاری و اقتصاد در نفت اهمیت به توجه با است. بوده نوسان و تغییر حال در همواره
 مهم هایبخش از یکی عنوان به کشاورزی بخش جمله از اقتصادی مختلف هایبخش

 اثر بررسی به مطالعه این اشتغال، در غذایی و امنیت داخلی، تولیدناخالص بر مؤثر اقتصادی
در بازه  هاتحریم تشدید بر تأکید ایران با کشاورزی بخش افزودهارزش بر نفت قیمت نوسانات
 برآورد برای  GARCH روش در این مطالعه از.است شده پرداخته 1397-1363زمانی 

نوسان قیمت  مدت و بلندمدتبرای بررسی اثر کوتاه  ARDL روش نفت و از قیمت نوسانات
 است. نتایجافزوده بخش کشاورزی استفاده شده ها بر ارزشنفت اوپک و تشدید تحریم

 افزودهارزش بر مثبت اثر  ها دارایدر بلند مدت متغیر تشدید تحریم که دهنده این استنشان
. دارند کشاورزی بخش افزودهارزش بر منفی نوسان قیمت نفت اوپک اثر و کشاورزی بخش

و اقتصاد کشور  با ثبات نسبتاً عنوان بخشهای بخش کشاورزی بهبنابراین توجه به زیرساخت
های تولید از طریق پوشش ریسک قیمتی صادرات محصوالت کشاورزی و واردات نهاده

بنیان در این های دانشاتخاذ استراتژی مناسب در بازارهای مرتبط و ایجاد و توسعه شرکت
 تواند تضمین کننده رشد اقتصادی مثبت برای کل اقتصاد باشد.حوزه، می

 

ها، مدل تحریم نفت، قیمت اورزی، نوساناتافزوده بخش کشارزش: کلیدی هایواژه
ARDL 

 

 مقدمه
 ژهيوبه و جهان در عيصنا نيتریديکل از یکي نفت

 در یانرژ نيتأم از یجدا محصول نيا است، رانيا در

 یمل قدرت زانيم نييتع در زين یمهم نقش امروز یايدن

برای  رانيا اقتصاد در. دارد کشورها یالمللنيب اعتبار و

 عمده و داشته یمهم و یديکل نقش نفت الساليان س

 نفت متيق نوسانات. کندیم نيتأم را کشور یمل درآمد

 قيطر از آن به وابسته یکشورها یاقتصاد یهاتيفعال بر

 یکشورها در. است اثرگذار تقاضا و عرضه کانال دو

 بر تنها متيق نوسانات ران،يا مانند نفت، صادرکننده

 عرضه یمنحن انتقال باعث و بوده اثرگذار تقاضا بخش

 نفت صادرکننده یکشورها در که چرا شود،ینم کالن
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 و یانرژ بخش یتيحما یهاستميس وجود ليدلبه

 متيق شيافزا ،بخش نيا به ارانهي پرداخت ،نيهمچن

 يیهاتيفعال در هانهيهز توجه قابل شيافزا باعث نفت

 ديتول یاصل نهاده عنوان به آن یهافرآورده و نفت که

 (.Ebrahimi & Shokri,2011) شودینم هستند،

 یمختلف هایراه از نفت متيق نوسانات و راتييتغ

 رهایيمتغ ،یارز یدرآمدها قراردادن الشعاعتحت چون

جنبه از یکي. دهدیم قرار ريتأث تحت را اقتصادی کالن

 متيق نوسانات قياز طر ینانينااطم نيا یاثرگذار های

 یهابخش بر آن ريتأث و صادیاقت رهایيمتغ بر نفت

به  ینفت درآمدهای ن،يهمچن. است اقتصادی مختلف

 طور به ها،ارانهي و یمال هایکمک یاصل منبععنوان 

یم ريتأث زين اقتصادی هایتيفعال ريسا بر ميرمستقيغ

 ,Brown)و  (Afarineshfar & Shahnazi, 2015) ردگذا

2002 & Yucel). یهاکشور یبرا خام نفت بازار 

 نيا صدور از که يیدرآمدها جهت از نآ صادرکننده

 يیباال یهاتيحساس یدارا آورندیم دست به محصول

 نيا تواندیم خام نفت متيق یهایريرپذييتغ و است

 جمله از. سازد روروبه یفراوان یهاچالش با را کشورها

 ینانينااطم و خطر جاديا ،یريرپذييتغ یامدهايپ نيا

 زانيم به نسبت محصول نيا صادرکننده یکشورها یبرا

&  Salisu) است کشورها نيا یهانهيهز و درآمدها

Fasanya, 2010)  که ايران نيز از اين امر مستثنی نبوده

  است.

 یکي یکشاورز بخش نکهيا به توجه با ،در اين راستا

 نفت متيق ؛است رانيا یاقتصاد یهابخش نيترمهم از

 به را یکشاورز بخشافزوده شزرتواند اآن می نوسانات و

 متيق ،یدولت یهاارانهي قيطر از ميرمستقيغ طور

   (.Weed, 1987) دهد  قرار ريتاث تحت...  و هانهاده

 ،رانياثرگذار بر اقتصاد ا گريد یرهاياز متغ

 کاياروپا و آمر هياتحاد یاعمال شده از سو یهاميتحر

بر بخش  یلفتخم یهااز کانال هامياست. تحر رانيا هيعل

بخش اثرگذار است.  نيافزوده او ارزش یکشاورز

بخش  یبوم تيماه ليبه دل توانندیم هاميتحر

 داشته بخش نيا افزودهارزش بر مثبت اثر ،یکشاورز

 متيق شينرخ ارز موجب افزا شيافزا با هاميتحر باشند،

درآمد  متيق شيافزا نيشده و ا یمحصوالت کشاورز

موجب جابه جا و اين  خواهد داد شيشاغالن را افزا

اقتصاد به بخش  یهابخش گريکار از د یرويشدن ن

با صادرات محصوالت  ،همچنيناست.  یکشاورز

و  ینرخ ارز، ارزآور شيو با در نظر گرفتن افزا یکشاورز

 تواندیم نيو ا ابديیم شيبخش افزا نيافزوده اارزش

بخش  نيدر ا یگذارهيبه سرما قيرا تشو گذارهيسرما

 .(Ezati et al, 2019)کند 

 هاميتحر و نفت متيق نوسانات یاثرگذار با رابطه در

 و جهان سراسر در یمطالعات یکشاورز بخش و اقتصاد بر

 هاآن نيترمشابه بخش نيا در که استشده انجام رانيا

 :شده است  ذکر حاضر مطالعه به

 Esmaeili et al (2021)مطالعات داخلی عبارتند از: 

محصوالت  متينفت بر ق متيتکانه ق ريتأثکه به بررسی 

بحران  یهادر گروه غالت با توجه به دوره یکشاورز

 یهانشان داد که شوکيی پرداختند. نتايج آنان غذا

و از  ميرمستقيطور غبه م،يمستق ريعالوه بر تأث ینفت

محصوالت  متيکل ق یعرضه و تقاضا هایشوک قيطر

 نيا متي. واکنش قدهندیقرار م ريرا تحت تأث یکشاورز

 یکل و بازارها یتقاضا ،ینفت هایمحصوالت به شوک

به لحاظ جهت، شدت و الگو در دو گروه  يیکاال

صادرکننده و واردکننده نفت مشابه و به شکل  یهاکشور

 یبه بررس . Abbasi et al (2020)مثبت است یمعنادار

 دلمو یهابر بخش یاقتصاد یهاميتحر یهاشوک

 بخش افزودهارزش براساس نتايج .پرداختند  رانياقتصاد ا

 یبررس مورد یهاشاخص از یرياثرپذ نيکمتر یکشاورز

 Keyghobadi .را تجربه کرده است یاقتصاد یهاميتحر

sani & Ghasemi (2019)  و ميمستق آثار بررسی به 

 قیيحق متيق راتييتغ بر نفتی هایتکانه ميرمستقيغ

 و صادرکننده کشورهای در کشاورزی متخب محصوالت

 داد که  نشانآنان  نتايجد و انپرداخته نفت واردکننده

 ميرمستقيغ طور به م،يمستق اثر بر عالوه نفتی هایتکانه

 متيق پولی، و ارزی کل، تقاضای هایشوک طريق از و

داده است.   قرار ريتاث تحت را کشاورزی محصوالت

Faraji dizaji et al (2018) یهاميتحر ريتاث یبررس هب 

 متقابل تجارت ارزش بر رانيا مورد در شده اعمال

 در آن یتجار یشرکا و رانيا نيب یکشاورز محصوالت

 زين و (MENA) قايآفر شمال و فارس جيخل منطقه

 جينتا. پرداختند (EU) اروپا هياتحاد عضو یکشورها

 تجارت ارزش بر هاميتحر که بود نيا دهنده نشان
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 یکشورها و رانيا نيب یکشاورز محصوالت لمتقاب

 محصوالت صادرات ارزش بر یول بوده ريتأثیب منا منطقه

 مثبت ريتاث اروپا هياتحاد یکشورها به رانيا یکشاورز

 نيا از واردات کاهش به منجر البته که است، داشته

به   Shahabi et al (2017) .است شده زين کشورها

رشد بخش  ميرمستقيو غ ميمستق یرياثرپذ یبررس

اند. براساس پرداخته یعياز وفور منابع طب یکشاورز

ی عيوفور منابع طب ميرشد اثر مستق یبرآورد الگو جينتا

 است.  یمنف بر بخش کشاورزی

Ghahremani et al (2016) هایشوک اثر یبررس به 

 بر ارز نرخ هاینوسان از یناش ینانينااطم و نفت صادرات

 نيا جينتا. اندپرداخته رانيا کشاورزی بخش رشد

 نفت درآمد یمنف هایشوک که است داده نشان پژوهش

. باشندمی  کشاورزی بخش رشد بر  مثبت ريتأث دارای

 ريتأث دارای نفت درآمد مثبت های شوک که یحال در

  .است کشاورزی بخش رشد بر یمنف

 Umar et alمطالعات خارجی انجام شده عبارتند از: 

بررسی رابطه شوک قيمتی نفت و قيمت  هبکه  (2021)

کاالهای کشاورزی با استفاده از روش عليت گرنجر برای 

 یهاشوک براساس نتايج آنان 2020-2002بازه زمانی 

غالت، گاو  متيق راتيياز تغ ینفت عمدتًا ناش متيق

که شوک عرضه باعث  یزنده و گندم است، در حال

 Huang et al .شودیغالت م متيدر ق شتريب راتييتغ

 ینفت خام جهان متيق نيب یوابستگ یبه بررس (2020)

آنان نشان  جينتا پرداختند که نيچ یکشاورز ندهيو آ

 خام نفت متيق کم اريبس اي اديز اريبس نوسانات که داد

 که یحال در است، اثرگذار یکشاورز محصوالت بازار بر

 بازار بر یچندان ريتأث نوسان بدون یعاد حالت

 Farahmand & Zeraatkish. ندارد یکشاورز تمحصوال

در تجارت  یاقتصاد یهاميتحر ريتاث یبه بررس (2019)

او در  یاصل یتجار کيبا ده شر رانيا یدوجانبه کشاورز

 نياز ا یحاکاين تحقيق  جياند. نتااروپا پرداخته هياتحاد

 ليبه دل یاثر نوسانات ارز ميتحر طياست که تحت شرا

است. در دوره کاهش  دتريشد یلامبخش  یثباتیب

درصد کاهش و در دوران  5/7تجارت دوجانبه  هاميتحر

 Zmami  داشته است. شيدرصد افزا 12 ميتحر ديتشد

& Ben-Salah (2019) نفت برنت  متيق ريتأث یبه بررس

 یالمللنيب متيبر ق (WRI) تينترمديو وست تگزاس ا

اند. ختهادپر 2017 -1990 یدر بازه زمان يیمواد غذا

 متيق و  اندرابطه نامتقارن را نشان دادهوجود  جينتا

 یهاشوک ريمدت تنها تحت تاثدر بلند يیمواد غذا

 متيق یمثبت و منف راتييبه تغ اتيلبن متيق ومثبت 

نفت  متيق شيافزا رينفت واکنش نشان داده، اما تأث

 یبه بررس Azeez (2018) از کاهش بوده است.  شتريب

 يیو روستا یشهر متينفت بر ق متيسان قون راتيتأث

 نشان جينتا. پرداخته است هيجريدر ن يیمواد غذا

 يیغذا مواد متيق بحران از بعد یهادوره در که دهدیم

 نفت متيق یهاشوک به یشهر يیغذا مواد متيق و کل

 که یحال در. دهندیم نشان واکنش مثبت صورت به

 نفت یمتيق یاهشوک به يیروستا يیغذا مواد متيق

  .دهدیم نشان یمنف واکنش

غذا،  ديدر تول یبخش کشاورز تيتوجه به اهم با

 تيجمع یشغل برا جاديو ا ینفت ريصادرات غ

-تيامن تياهم ليبه دل ،نياز مردم و همچن یاگسترده

 نيتوجه به ا ن،يکره زم ندهيغذا در آ نيو تام يیغذا

 یامر تمام کشورها یبخش برا نيدر ا ديبخش و تول

 نيبا در نظر گرفتن ا ،گرياست. از طرف د یاتيمهم و ح

از اهداف  یکيساله  20انداز نکته که بر اساس سند چشم

به رتبه اول منطقه از لحاظ رشد و توسعه  دنيرس رانيا

و  ميمستق راتياست و با توجه به تاث یبخش کشاورز

 ینفت بر بخش کشاورز متينوسان ق ميرمستقيغ

نفت بر  متينوسان ق یاثرگذار سميانکمنحوه و  یبررس

راهبردها نقش  نييو تع یگذاراستيبخش در س نيا

 عنوان به زين هاميتحر ديتشد گريدارد. از طرف د یمهم

 آن مختلف یهابخش و رانيا اقتصاد بر زابرون عامل کي

 نطوريهم. دهدیم قرار شعاع تحت را آن و بوده اثرگذار

 ديتشد اثر یبررس به نونتاک شده انجام مطالعات در

 نشده پرداخته یکشاورز بخش افزودهارزش بر هاميتحر

و مطالعات بر رشد بخش کشاورزی و قيمت  است

متغير  ،رواز اين ؛محصوالت منتخب متمرکز بوده است

ها نوآوری تحقيق به حساب مستقل تشديد تحريم

 یبررس به حاضر مطالعه در ،منظور نيهمبهآيد. می

 افزودهارزش و تحريم ها بر نفت متيق نوسان نهمزما

 که 1397 -1363 یزمان بازه در رانيا یکشاورز بخش

 کامل کنترل تحت که هستند زابرون و مهم ريمتغ دو
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پرداخته  است، اثرگذار کشور اقتصاد بر و ستين دولت

 .شده است

 

 مواد و روش
 GARCHو  ARCH يهامدل  

 یثابت نيانگيم فاقد یزمان یهایاز سر یاريبس

دارند و  یدوره نوسانات اندک کيدر  هایسر نيهستند. ا

له امس ني. ادبايیم شينوسانات افزا یبعد یهادر دوره

جزء اخالل است.  انسيباعث نقض فرض ثابت بودن وار

ثابت دسته  انسيفرض نامحتمل وار ميمنظور تعمبه

 یبه نام پروسه ناهمسان یتصادف یندهاياز فرآ یديجد

1 ون،يخودرگرس یشرط انسيراو ARCH، شده یمعرف 

 و است رثابتيغ یشرط انسيوار ندهايفرآ نيا در. است

 Moumivand et دمانیم ثابت زين یرشرطيغ انسيوار

al, 2013)) 

 ARCHمدل  افتهيميتعم GARCH (p,q)  مدل

. ديه گرديارا 1986بار در سال  نياول یکه برا است

. ديآیدست مشوارتز به اريعم قياز طر qو   p ريمقاد

 مدل عبارت است از: نيحالت ساده ا

 

 نيانگياز سه قسمت م یشرط انسيوار معادله

  ، GARCHجزء  و، ()، ARCHجزء  ،(0α)نوسانات 
 ARCHشده است. که درآن جزء  لي(، تشک)

است که از توان دوم پسماند معادله  قبلدوره  شاخص

 ريو به صورت متغ شودیحاصل م یشرط نيگنايم

جزء  .شودیظاهر م یشرط انسيدر معادله وار یريخأت

GARCH نوسانات  ینيبشيدهنده جزء پنشان هم

در معادله پسماند  ،نيگذشته است. همچن یهادوره

. است 2Ϭ انسينرمال با وار عيتوز یدارا یشرط انسيوار

 نيخواهد بود. ا ديسف زيپسماند نو نجايدر ا ،یعبارتبه

                                                                                  
يک متغير تصادفی  Ytکند: اگر را اگونه معرفی می ARCHانگل مدل  .1

بينی ارزش فعلی باشد، پيش F(Yt|Yt-1)با تابع چگالی شرطی به صورت 
و  E(Yt|Yt-1)ستاندارد برابر با ض افروآن براساس اطالعات گذشته، 

خواهد بود. اين تعريف نشان دهنده اين است  Var(Yt|Yt-1)واريانس آن 
 که واريانس شرطی به اطالعات گذشته بستگی دارد. بنابراين مدل

ARCH شود:به صورت زير تعريف می 

 

 

صادق  یشرط یناهمسان انسيوار یهاشرط در تمام مدل

 .(Nezamivand Chegini, & Tavakoli, 2012)است 

 2ARDL روش

 از توانیم رهايمتغ نيب روابط یبررس جهت

 مدل و گرنجر -انگل روش مانند یهمجمع یهاروش

استفاده کرد.  (3ECM) خطا حيتصح مانند خطا حيتصح

ها روش نياز ا توانیبا حجم کم نم يیهاهناما در نمو

 هاروش نيا از حاصل یبرآوردها رايز کرد استفاده

 ( Samadi, & Pahlevani, 2009: 291) هستند دارتورش

 یانباشتگهم بردار کي از شيب که یطيشرا تحت

 به رمنج گرنجر -انگل روش از استفاده باشد داشته وجود

 در هاتيمحدود نيا دوجو با. شد خواهد يیکارآ عدم

 یهاروش از توانیم گرنجر، -انگل روش از استفاده

 خود یهاوقفه با یبردار عيتوز خود روش مانند یگريد

را  هاتيمحدود ني( استفاده کرد که اARDL) یبازگشت

  (.Tashkini, 2005:145)برطرف کند 

بودن درجه  کسانيبه  (ARDLاستفاده از روش ) در

 -انسونگرنجر و جوه -در روش انگل) رهايمتغ یهمجمع

 ني. به عالوه استين ازياست( ن یضرور وسيليجوس

 بلندمدت و کوتاه مدت موجود در مدل را یروش الگوها

مربوط به  مشکالتو  زندیم نيبه طور همزمان تخم

 کندیرا رفع م یو خودهمبستگ رهايحذف متغ

(Yousefi dinarloo, 2000 .) 

-به توانیرا م kq,…., 2q, 1ARDL ( q, q(مدل  کي

 نوشت: ريصورت ز

 
 :رابطه نيا در که

    

 
L مانند  یقطع یرهاياز متغ یوقفه، بردار انگريب

 ايو  یمجاز یرهايروند، متغ ريعرض از مبدا، متغ

ده کار گرفته شبه یهاوقفه Pبرونزا است.  یرهايمتغ

 یاده برافتمورد اس یهاوابسته و وقفه ريمتغ یبرا

 مستقل است. یرهايمتغ

                                                                                  
2. AutoRegressive Distributed Lag 
3. Error correction models 
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 در رد،يگیم صورت مرحله دو در ARDL افتيره

 تحت یرهايمتغ نيب بلندمدت ارتباط وجود اول مرحله

 بيضرا مجموع اگر و رديگیم قرار آزمون مورد یبررس

 کي از ترکوچک وابسته ريمتغ به مربوط شده برآورد

 شيگرا مدت بلند تعادل سمت به ايپو یالگو باشد،

 ريز هيفرض آزمون يیهمگرا آزمون یبرا ،نيبنابرا. ابديیم

 (Pesaran & Shin,1995)  است یضرور
H0:  

   H1:    

که آماره  رديگیانجام م tبا استفاده از آزمون  آزمون

 صورت قابل محاسبه است: نيآن به ا
      

                      

 یسو از شده ارائه یبحران تيکم که یصورت در

مورد نظر  نانيدر سطح اطم 3مستر و2دوالدو ،1یبنرج

 0Hفوق باشد، فرض  یمحاسبات tآماره  تيکوچکتر از کم

 نيب بلندمدت یتعادل رابطه کي جهينت در و رد

 .دارد وجود الگو یرهايمتغ

 و بيضرا ليتحل و هيتجز و نيتخم دوم، مرحله در

 بيضرا. رديگیم صورت هاآن ارزش مورد در جاستنتا

 ريز رابطه براساس دهنده حيتوض یرهايمتغ بلندمدت

 :شودیم محاسبه

 
 

 یرهايمتغ از کيهر یبرا نهيبه یهاوقفه تعداد

 کيآکائ یارهايمع از یکي کمک به توانیم را یحيتوض

(AIC ،)شوارتز (SBC )4نيکوئ -حنان اي و (HQC )

 ,Tashkini)و  (Pesaran & Shin,1995) کرد نييتع

نفت  متينوسانات ق جهت برآورد مدل در ايتدا (2005

برآورد شده و به  GARCHاوپک با استفاده از روش 

 ،مستقل در نظر گرفته شده است. در ادامه ريعنوان متغ

قرار گرفته  یمورد بررس رهايمتغ يیستايابتدا درجه ا

درجه  نچو رهايمتغ يیستايا یاست. پس از بررس

مدل  ،نيبنابرا ؛بود کياز صفر و  رهايمتغ يیستايا

                                                                                  
1. Banerjee 
2. Dolado 
3. Mestre 
4. Hannan- Quinn Criterion 

ARDL پس از برآورد مدل ديبرآورد گرد .ARDL ا،يپو 

با استفاده از روش  رهايمتغ نيمدت در بوجود رابطه بلند

. ديمدت برآورد گردشد و روابط بلند یباند تست بررس

 .ديخطا برآورد گرد حيمدل تصح ،تيدر نها

 

 نتایج و بحث
  یفيتوص يهاهراآم

 ديتشد و نفت متيق نوسانات ريتاث یبررس جهت

 یکشاورز بخش افزودهارزش بر (dmy)متغير  هاميتحر

(agri )مستقل یرهايمتغ از ريمتغ دو نيا بر عالوه 

: از عبارتند رهايمتغ نيا. است شده استفاده زين یگريد

 ارز نرخ ،(investی )کشاورز بخش در یگذارهيسرما

 اشتغال و (ppi) دکنندهيتول متيق شاخص ،(rerی )قيحق

 متيمربوط به ق یها. داده(laborی )کشاورز بخش در

مورد استفاده از بانک مرکز  یهاداده رينفت از اوپک و سا

 نطوريهم استخراج شده است. رانيا یاسالم یجمهور

 شده استفاده رهايمتغ ميلگارت از مدل برآورد انجام جهت

 انجام5 10 وزيويا افزار نرم از استفاده اب برآوردها و است

براساس مبانی نظری و مطالعات تجربی   .است شده
Fiaz et al (2021)   وUmar et al (2021) ، Haji 

esmaeili et al (2014)  ، مدلARDL  برآوردی در

برگيرنده متغيرهای فوق است و به صورت زير تصريح 

 شود. می
Log(agri)= log(invest) + log(opec) + 

log(labor) + log(ppi) + log(rer) 

 شده آورده رهايمتغ یفيتوص آماره (1)  جدول در

 :است
 متغيرها توصيفی آماره -1 جدول

                

 متغير  نام

 

 ميانگين

 هاآماره

انحراف 

 معيار

 

 حداقل

 

 حداکثر

log(agri) 5 1/0 7/4 2/5 

log(opec) 3/0 4/0 0 3/1 

log(invest) 1/4 1 7/2 7/5 

log(labor) 6/6 1/0 5/6 7/6 

log(ppi) 7/1 8/0 3/0 3 
log(rer) 2/3 16/1 7/0 5/5 

 تحقيق هایيافته: منبع

                                                                                  
5. Eviews 10 
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 اريانحراف مع زانيم نيشتري( ب1جدول ) براساس

 عبارتاست، به  یقينرخ ارز حق تميلگار ريمربوط به متغ

 یقيقح ارز نرخ ريمتغ یهاداده یپراکندگ زانيم گريد

 یپراکندگ 2/3 عدد یعني آن نيانگيم زانيم به نسبت

 به مربوط زين اريمع انحراف مقدار نيکمتر. دارند یاديز

 .است یکشاورز بخش افزودهارزش تميلگار

 ARCH اثر وجود صيتشخ و یناهمسان انسيوار آزمون

 خود وجود اي ARCH اثرات وجود ابتدا نجايا در

 قرار یبررس مورد اهماندهيباق مجذور در یهمبستگ

 نشان ريز جدول در شده ذکر جينتا. است گرفته

 عدم انگريب که LM آزمون صفر هيفرض که دهندیم

 بر یمبن کي هيفرض و شده رد است ARCH اثرات وجود

 بنا موضوع نيا یبررس یبرا. است شده دييتأ اثرات وجود

 الگرانژ بيضر آزمون از Engel( (1982  شنهاديپ بر

 آورده (2)  جدول در آزمون نيا جينتا که شده  استفاده

 .است شده
 اثرات یجهت بررس LMآزمون  -2دول ج

F  آزمون  آمارهLM احتمال سطح 
 احتمال سطح

 کايسکوئر

77/16 69/11 000/0 000/0 

 تحقيق هایيافته: منبع

 

 رد دهنده نشان LM Test آماره فوق، جينتا بنابر

 انسيوار  یناهمسان وجود عدم بر یمبن صفر هيفرض

 به ادامه در. دارد وجود ARCH اثر نيبنابرا.  است

 کيآکائ یارهايمع از استفاده با GARCH آزمون یبررس

 پرداخته GARCH مناسب مدل نيتخم جهت شوارتز و

 . است شده

 ینانينااطم برآورد و GARCH مدل نيتخم و حيتصر

 نفت متيق

 ريداقم اوپک نفت متيق نوسان به یابيدست جهت

 در جينتا و کرده یبررس را GARCH(p,q) مختلف

  .است شده آورده (3)  جدول

   GARCH بهينه مدل انتخاب -3 جدول
 

 
GARCH 

(1,1)  

GARCH 

(1,2) 

GARCH 

(2,1) 

GARCH 

(2,2) 

 -08/0 -27/0 12/0 07/0 آکائيک

 18/0 -4/0 34/0 25/0 شوارتز

 های تحقيقمنبع: يافته

 

از جدول فوق و با توجه به  لحاص جينتا براساس

مدل  نييشوارتز جهت تع اريکوچک بودن نمونه از مع

 نهيبه GARCH (2,1)مدل و  ميکنیاستفاده م نهيبه

 .است

 رهايمتغ يیستايا درجه نييتع

 غلط استنباط موجب تواندیم که مؤثر عوامل از یکي

 رهايمتغ يیستايناا وجود شود، کاذب ونيرگرس و یآمار

 یزمان یسر در یبررس مورد یرهايمتغ هچچنان. است

 جهينت را يیباال 2R بيضرا جينتا است ممکن نباشند ايپا

 و شود محقق یگمراه موجب تواندیم امر نيا و دهند

 یهایسر در یاشتباه نيچن وقوع از یريجلوگ جهت

 یهایسر واحد شهير وجود و يیايپا آزمون از یزمان

 . شودیم استفاده یزمان

 از رهايمتغ يیستايا یبررس جهت العهطم نيا در

 در که شده  استفاده افتهيميتعم رفول یکيد  روش

 :است شده ارائه  جينتا (4)  جدول

 

 فولرکیدی آگمنتد آزمون از حاصل نتايج - 4 جدول
 

 گيریمتغيرها                 در سطح                        با يکبار تفاضل

Log(Agri)                         18/0                                       000/0 

Log(Invest)                      1/0                                        000/0 

Log(Labor)                      71/0                                      000/0 

Log(Opec)                      014/0                                        - 

Log(Rer)                         49/0                                       003/0 

Log(Ppi)                          15/0                                        021/0 

 تحقيق هایيافته: منبع

 

 متيق نوسان یرهايمتغ شده، حاصل جينتا براساس

 در نيشاغل تعداد ،یرهايمتغ وست ستايا سطح در نفت

 ارز نرخ ،یکشاورز بخش افزودهارزش ،یکشاورز بخش

 در یگذارهيسرما و دکنندهيتول متيق شاخص ،یقيحق

. اندشده ستايا یريگتفاضل بار کي با یکشاورز بخش

 به از،ين مورد یهاآزمون انجام و فوق مراحل انجام ازپس 

 از استفاده با رهايمتغ نيب مدت بلند رابطه وجود یبررس

 .ميپردازیم تست باند آزمون
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 تست باند آزمون

 از رهايمتغ نيب مدت بلند رابطه وجود یبررس جهت

. ميکنیم استفاده کرانه F آزمون اي تست باند آزمون

 شده داده نشان (5)  جدول در تست باند آزمون جينتا

 :است
 مدت بلند روابط بررسی جهت کرانه آزمون نتايج -5 لجدو

F 
 محاسباتی

 سطوح

 معناداری

1 

 درصد

5/2 

 درصد

5 

 درصد

10 

 درصد

3/9 
 کرانه

 پايين
88/2 55/2 27/2 99/1 

 94/2 28/3 61/3 99/3 باال کرانه 

 تحقيق هایيافته: منبع

 

 ليدل به فوق جدول در شده حاصل جينتا براساس

 از شتريب و است 3/9 با برابری تباسمحا F آماره نکهيا

 مدتبلند رابطه وجود هيفرض نيبنابرا باالست حد ريمقاد

 . شودیم رفتهيپذ

 ARDL ايپو مدل برآورد

 شده آورده (6)  جدول در خالصه صورتبه نتايج

  :است
 ايپو مدل نيتخم از حاصل جينتا -6 جدول

(2،2،3،3،2،3،0ARDL( 
 حتمالا شارز t  آماره ضرائب متغيرها

L(Agri(-1)) 07/0 43/0 67/0 
L(Agri(-2)) 61/0 9/2 015/0 

L(Invest) 05/0 63/3 004/0 
L(Invest(-1)) 068/0 31/4 001/0 
L(Invest(-2)) 035/0 64/2 02/0 

L(Labor) 77/0- 99/2- 013/0 
L(Labor(-1)) 07/0- 33/0- 74/0 

L(Labor (-2)) 32/0 67/1 12/0 
L(Labor (-3)) 79/0- 2/4- 001/0 

L(Opec) 04/0- 29/1- 22/0 
L(Opec (-1)) 2/0- 75/4- 000/0 
L(Opec (-2)) 02/0- 65/0- 52/0 
L(Opec (-3)) 35/0 28/4 001/0 

L(PPI) 92/0- 71/4- 000/0 
L(PPI(-1)) 52/0- 96/1- 07/0 
L(PPI(-2)) 95/0 7/4 000/0 

L(RER) 07/0 02/5 000/0 
L(RER(-1)) 03/0 64/1 13/0 
L(RER(-2)) 008/0 5/0 66/0 
L(RER(-3)) 07/0 07/4 002/0 

Dmy 17/0 55/3 005/0 
C 9/9 43/5 000/0 

Prob(F)=0/000 F=0/94 =0/982Ṝ R2= 0/99 
 تحقيق هایيافته: منبع

 رييتغ که 2R آماره مقدار ،(6) جدول جينتا  براساس 

 شانن ار مستقل یرهايمتغ به نسبت وابسته ريمتغ

 به یکينزد علتبه که است 99/0 مقدار یدارا دهدیم

 . است قبول قابل و مطلوب آن مقدار کي عدد

  مدتبلند مدل برآورد

 یرهايمتغ نيب بلندمدت رابطه وجود نکهيا از پس

 یبرا بلندمدت ARDL مدل شد، دييتا وابسته و مستقل

 هک شودیم برآورد رهايمتغ نيب بلندمدت رابطه یبررس

 :است (7) جدول براساس جينتا
 

 ARDLمدت دبلنبرآورد رابطه  -7جدول 

 ضريب متغير
انحراف 

 معيار
 احتمال tآماره 

L(Labor) 32/1- 33/0 97/3- 001/0 

L(Invest) 23/0 05/0 3/4 000/0 

L(Opec) 057/0- 02/0 84/2- 013/0 

L(RER) 11/0- 02/0 07/5- 000/0 

L(PPI) 28/0- 077/0 72/3- 002/0 

dmy 72/0 16/0 43/4 000/0 

C 86/12 09/2 14/6 000/0 

 قيتحق یهاافتهي: منبع

 

 یرهايمدت متغ( در بلند7جدول ) جينتا براساس

نفت اوپک،  متينوسان ق ،یاشتغال در بخش کشاورز

بر  یاثر منف یدارا دکنندهيتول متينرخ ارز، شاخص ق

 یرهايغدر بلندمدت و مت یافزوده بخش کشاورزارزش

اثر  یدارا هاميو تحر یدر بخش کشاورز یگذارهيرماس

 ،نيهستند. همچن یافزوده بخش کشاورزمثبت بر ارزش

 شيهر واحد افزا یبه دست آمده به ازا بيبراساس ضر

 یافزوده بخش کشاورزنفت ارزش متيدر نوسان ق

 ديتشد ريمتغ ،نيهمچن .ابديیکاهش م درصد 057/0

 افزودهارزش بر را ثبتم راث 72/0 بيضر با هاميتحر

 .دارند بلندمدت در یکشاورز بخش

 ECM خطا حيتصح يالگو برآورد

 رهايمتغ مدتکوتاه نوسانات نيب خطا حيتصح یالگو

 بيضر. کندیم برقرار ارتباط هاآن بلندمدت ريمقاد و

ECM از درصد چند دوره هر در که است نيا انگريب 
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 ليتعد مدتندبل ادلتع سمت به مدت کوتاه تعادل عدم

 ريتاث بلندمدت یخطا حيتصح یالگو جينتا. شودیم

-به یکشاورز بخش افزودهارزش بر نفت متيق نوسان

 :است (8جدول ) صورت

 

 مدت بلند خطای حيتصح یالگو برآورد نتايج -8جدول

 ضريب متغير
 انحراف

 معيار
 احتمال t آماره

D(Agri(-1)) 61/0- 10/0 15/6- 000/0 

D(Opec) 05/0- 015/0 97/2- 014/0 

D(Opec(-1)) 32/0- 033/0 83/9- 000/0 

D(Opec(-2)) 35/0- 038/0 24/9- 000/0 

D(PPI) 92/0- 111/0 31/8- 000/0 

D(PPI(-1)) 95/0- 13/0 9/6- 000/0 

D(RER) 07/0 009/0 9/7 000/0 

D(RER(-1)) 086/0- 012/0 9/6- 000/0 

D(RER(-2)) 07/0- 012/0 04/6- 000/0 

D(LABOR) 77/0- 14/0 31/5- 000/0 

D(LABOR(-
1)) 

46/0 1/0 55/4 001/0 

D(LABOR(-
2) 

79/0 12/0 4/6 000/0 

D(INVEST) 05/0 008/0 11/6 000/0 

D(INVEST(-
1)) 

03/0 006/0 81/5- 000/0 

DMY 17/0 018/0 47/9 000/0 

ECM(-1) 31/0- 028/0 91/10- 000/0 

Ṝ2=0/83               R2=0/91        

 تحقيق هایيافته: منبع

 

 از( ECM) خطا حيتصح بيضر فوق جدول براساس

 ECM بيضر مقدار ،نيهمچن. است معنادار یآمار نظر

 مقدار شده انيب یهایتئور براساس. است -31/0 با برابر

 ،اساس نيهم بر که باشد -1 و 0 نيب ستيبایم بيضر

 از درصد 31/0، گريدبارتعهب. است قبول قابل جهينت

 سرعت. شودیم ليتعد بعد دوره در دوره کي تعادل عدم

 . است  با است برابر زين ليتعد

 در یگذارهيسرما بلندمدت؛ در حاصل جينتا براساس

 با ميمستق و مثبت رابطه یدارا یکشاورز بخش

 متيق شاخص .است یکشاورز بخش افزودهارزش

و اشتغال در بخش کشاورزی دارای  ارز رخن، ندهدکنيتول

 هستند. یکشاورز بخش افزودهارزش بر یمنف اثر

 بخش افزودهارزش بر اوپک نفت متيق نوسانهمچنين 

 نوسان در شيافزا واحد هر با. دارد یمنف اثر یکشاورز

( 057/0) یکشاورز بخش افزودهارزش اوپک، نفت متيق

 یمتيانات قنوسکه  چرا. شودیم کاهشدچار  درصد

عنوان بهحاصل از فروش نفت ارزی  یدرآمدها ،نفت

ترين منبع عرضه ارز در بازار را با ريسک مواجه بزرگ

کرده و موجب نوسان نرخ ارز در بازار شده و از اين 

رهيافت باعث نا اطمينانی در قيمت صادراتی محصوالت 

 ،نفت یمتينوسانات ق ،شود. همچنينکشاورزی می

بودجه  نيصل از فروش نفت به منظور تامحا یهادرآمد

 یهااستيس یهمراه کرده و اجرا سکيدولت را با ر

مختلف به خصوص  یهادر بخش ینيو تضم یاتوسعه

 یهارساختيدر ز یگذارهيسرما نهيرا در زم یکشاورز

و  یزداريخانتقال آب، آب یها)طرح یبخش کشاورز

(، هااخترسيز ريو سا رويانتقال ن ،یدارآبخوان

 متيق ،یمحصوالت کشاورز ینيتضم ديخر یهااستيس

 یو اعتبار یفن یهاکمک ،یمحصوالت کشاورز ینيتضم

 ینانيو نااطم سکيو ... با ر ديبر نهاده تول ارانهيبخش، 

 جه کرده است.امو

 ديتشد اثر دهنده نشان کهنيز  یدام ريمتغ بيضر

 با بربرا است یکشاورز بخش افزودهارزش بر هاميتحر

 ديتشد مثبت اثر دهندهنشان که است شده (72/0)

 مثبت اثر .است بخشاين  افزودهارزش بر هاميتحر

 کشاورزی بخش بودن بومی ماهيت دليل ها به بهتحريم

 اين که شودمی ارز نرخ افزايش موجب هااست. تحريم

 اين و کشاورزی محصوالت قيمت افزايش خود باعث امر

 خواهد داد، از افزايش را غالنشا آمددر قيمت افزايش

 نظر در با و کشاورزی، محصوالت صادرات با ،طرف ديگر

 بخش اين افزودهارزش و ارزآوری ارز، نرخ افزايش گرفتن

 (.Ezati, 2019يابد )می افزايش

 هاشنهاديپ و يريگجهينت

 غذا نيعلت نقش مهم آن در تامبه یکشاورز بخش

 و مواد صادرات کشور، دممر یبرا يیغذا تيامن جاديا و
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 یبرا اشتغال جاديا نيهمچن و یکشاورز محصوالت

 در یمهم اريبس گاهيجا یدارا ،مردم از يیباال تيجمع

 نيا از حاصل جينتا به توجه با. است کشور اقتصاد

 یخارج یهااستيس که شد دييتا نکته نيا پژوهش

 بر یمثبت اثر هاميتحر ديتشد مانند محدودکننده

ترين که مهماز آنجايی. دارد یکشاورز بخش هزودافارزش

های ها بر بخشمسير تاثيرگذاری اعمال و تشديد تحريم

باشد اين تاثير اقتصادی از کانال افزايش نرخ ارز می

 مثبت از دو طريق زير قابل توجيه است؛ 

 بخش در که یاساده یتکنولوژ علت به -1

تگی اندک ابسو و رديگیم قرار استفاده مورد یکشاورز

های توليدی خارجی محدود اين بخش به واردات نهاده

های دامی، انواع سموم و واکسيناسيون و ...، به نهاده

 ريسا نسبت به یکمتر یارزبر بخش نياتوايد در 

آوری بيشتری نسبت به تاب از  ،و لذا داشته هابخش

های خارجی های اقتصادی در برابر تکانهساير بخش

 . استار برخورد

ها از طريق افزايش نرخ ارز تشديد تحريم -2

صادرات محصوالت کشاورزی در  موجبات افزايش انگيزه

 کند.های بعد را فراهم میدوره

 گريد مهم یهابخش که یطيشرا در یکشاورز بخش

 باعث تواندیم هستند مواجه چالش با نفت مانند اقتصاد

در  ،لمثاان عنوبه. شود کشور اقتصاد توسعه و رشد

 و دکنندهيعامل تهد تايکه ماه هاميتحر ديرابطه با تشد

 یاقتصاد یهاو مخرب بر بخش یمنف یبا اثر زارونب

 یما مبن یهاافتهيکرد که  ليتحل نگونهيا توانیاست، م

از  یناش تواندیم یبر اثر مثبت آن بر بخش کشاورز

و استفاده از  یدر بخش کشاورز ماهيت بومیتداوم 

همانطور  نکهيا جهينتباشد.  شرفتهيچندان پنه یژولوتکن

بر  یاثر منف هاميمطالعه نشان داده تحر نيا یهاافتهيکه 

بخش  م،يتحر طيدر شرا ینداشته و حت یبخش کشاورز

 رايداشته باشد. ز زين یتوانسته عملکرد مثبت یکشاورز

از  ینرخ ارز، بخش کشاورز شيو افزا ميتحر طيدر شرا

 گريد یو از سو هاستفاده کرد یحيارز ترج نرخاز  سوکي

به  یکمتر یها وابستگبخش رينسبت به سا

 شيافزا اگرچه دارد. یو واردات یخارج یهایتکنولوژ

منجر  یمحصوالت کشاورز متيق شينرخ ارز به افزا

 یهانهيهز شيبر افزا یچندان ريشده اما در مقابل تاث

 گريد طرفاز دوره نداشته؛ اين در  یبخش کشاورز

در منطقه  یصادرات محصوالت کشاورز یتقاضا برا

صادرات و  شيبا افزا ،جهيدر نت است. کرده دايپ شيافزا

است.  افتهي شيافزا زيافزوده نبخش، ارزش نيا یارزآور

توجه  دياست که با یو مهم یمنطق ليدل یجينتا نيچن

. همچنين معطوف شود یبه بخش کشاورز یشتريب

دنبال آن نوسان نرخ ارز و لذا هو ب فتن متيق نوسان

افزايش ريسک قيمتی محصوالت صادراتی کشاورزی، در 

های صادراتی در اين بخش را با نا بلند مدت استراتژی

قسمتی از  ،و لذا است اطمينانی بيشتر همراه کرده

کند. تقاضای موثر در اين بخش را با آثار منفی مواجه می

 از حاصل یدهارآمد، نوسانات قيمت نفت ،همچنين

اين  چون و دهدیم قرار ريتاث تحت را نفت فروش

 ليتشک را ما کشور ایبودجهمنابع  اعظم بخش درآمدها

 تيقطع عدم و ینانينااطم با را کشور اقتصاد ،دهدیم

همچون  يیهادر بخش یگذارهيسرما و کندیم مواجه

 . شودیبخش کم م نيدر ا ديکاهش و تول یکشاورز

 نکهيبا توجه به ا ،مطالعه نيحاصل از ا جيتان ربناب

نرخ ارز به دنبال آن نوسانات نفت اوپک و  متينوسان ق

موجب افزايش ريسک قيمتی محصوالت در بلند مدت 

بودجه  لهيوسبه ،صادراتی کشاورزی شده و از طرفی

عرضه بخش  یبر روآن  یهایگذاراستيدولت و س

 آثار نين اکردکم  یدارد، برا یمنف ريتاث یکشاورز

ريسک قيمتی صادرات  اول،شود: پيشنهاد می یمنف

محصوالت کشاورزی توسط صادرکنندگان اين 

های توليد در محصوالت و ريسک قيمتی واردات نهاده

بازارهای مرتبط )مانند اتخاذ موضع مناسب خريد و 

ها در بازارهای مرتبط همان محصول فروش سلف و آتی

در يک  دوم،اده شود. ش دپوشيا محصوالت مشابه( 

بخش ی وارداتی هانهاده ديتولمدت استراتژی بلند

های فعال در اين بخش دهندهدر قالب شتاب یکشاورز

سفارش داده شود تا از طريق  انيبندانش یهاشرکتبه 

ضمن ، ها در داخلوری و توليد اين نهادهافزايش بهره

ارز  نرخ یفاثر من یدر بخش کشاورزموثر اشتغال  جاديا

 براساس ،نيهمچن. نمود یخنث را نفت متيق نوسانو 

 زابرون عامل کي که- هاميتحرتحقيق، از آنجاييکه  جينتا

 بخش افزودهارزش بر -است اقتصاد یبرا یديتهد و

 یکشاورز بخش است؛ داشته مثبت اثر یکشاورز
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 و دارد فرصت به دهايتهد ليتبد در يیباال ليپتانس

 یهارساختيز بهبود و یگذارهيرماس شيزااف با توانیم

مثبت در کشور را  یاقتصاد رشدتداوم  ،بخش نيا

 تضمين نمود.
-  
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