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  چکیده
 ازجملهي مختلف هاحوزهآن است که بر تصمیمات کشاورزان در   ریناپذییجداجزء  عنوانبهیکی از خصوصیات عمده بخش کشاورزي وجود ریسک 

گذارد. در این مقاله با هدف بررسی چگونگی واکنش کشاورزان در قبال ریسک ي تولید و  انتخاب فناوري اثر میهانهادهي ریکارگبه تعیین میزان تولید،
 ادهمورداستفاي ناشی از نااطمینانی تقاضا و اثرات آن بر اشتغال عوامل تولید در بخش کشاورزي،  ابتدا نااطمینانی تقاضا در این بخش مبتنی بر رویکرده

نوع  1391تا  1353هاي هاي سري زمانی سالگیري از دادهآیزنمن و گاسال محاسبه شد و به دنبال آن با استفاده از روش همگرایی یوهانسون و با بهره
مورد مطالعه و آزمون بري و کاربري فرآیندهاي تولیدي در بخش کشاورزي ها و  چگونگی اثرگذاري نااطمینانی تقاضا بر شدت سرمایهرفتار ریسکی بنگاه

ي فعال در بخش کشاورزي در قبال ریسک ناشی هابنگاهکه  شودیمقرار گرفت. بر اساس نتایج حاصل از تخمین بردارهاي همگرایی بلندمدت، استنباط 
ر نااطمینـانی تقاضـا در بخـش    گریز هستند. همچنین بـا افـزایش معیـا   ریسک گریدعبارتبهدهند و از نااطمینانی تقاضا واکنش منفی از خود نشان می

یابند با این تفاوت که درصد کاهش سرمایه بیشتر از درصد کاهش نیـروي کـار اسـت. داللـت     و سرمایه کاهش می کار يروینکشاورزي، هر دو نهاده 
هـا بـه   ي کاهش یافته و بنگـاه بري فرایندهاي تولیدي در بخش کشاورزاي این است که با افزایش نااطمینانی تقاضا، شدت سرمایهضمنی چنین نتیجه

گـذاري در بخـش کشـاورزي را    تر به مقوله سرمایهکنند. این امر ضرورت توجه جديهاي کاربرتر تمایل پیدا میسمت استفاده از فرآیندها و تکنولوژي
منظور جلوگیري از کنـد شـدن   ش، دولت بهگردد که با توجه به تشدید فضاي ریسکی و نااطمینانی در این بخسازد و در این راستا توصیه میآشکار می

  گذاري و تولید بهره گیرد.  هاي ترویجی و انگیزشی مناسب براي تقویت انگیزه کشاورزان براي افزایش سرمایهگذاري، از مکانیسمفرایند سرمایه
 

  همگراییروش بري، شدت کاربري، شدت سرمایه ،تمایل به ریسک :هاي کلیديواژه
  

     1 مقدمه
 و هـا پدیده بینیپیشغیرقابل و متغیر ماهیت و طبیعت ایداريناپ
 کـرده  ایجـاد  بخش کشاورزي  براي را شرایطی ویژه طبیعی حوادث

 عدم با توأم کشاورزان آینده و کشاورزي تولیدات آن، جهیدرنت که است
). امـا ایـن امـر تنهـا عامـل بـروز ریسـک و        33( اسـت  شده قطعیت

دیگر کشاورزي فعالیتی عبارتنیست. به نااطمینانی در بخش کشاورزي
توأم با مخاطرات گوناگون ازجمله خطرات تولیـدي، بـازاري و مـالی    

بـر   توان مشـتمل بخش کشاورزي می در را ریسک منابع). 34است (
 نهـادي یـا   ریسک ، ریسک مالی،زاربا یا قیمت ریسک تولید، سکیر

 بخـش  در لـت دو هايفعالیت به اطمینان نسبت نبود از ناشی ریسک
 اهمیـت  درصـد  و نقـش  نیـز  و  انسانی دانستو ریسک   کشاورزي
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 هـاي سیاست و زمانی مکانی، شرایط به بسته ریسک منابع از هرکدام
بنابراین بخش کشاورزي یکی ). 37( است متفاوت هر کشور در دولت

هاي عنوان یکی از مشخصههایی است که موضوع ریسک بهاز بخش
هاي کشاورزي و ارتباط . بنا به ماهیت فعالیتعمده حاکم بر آن است

محیطی که ماهیت نوسـانی و ریسـکی   آن با شرایط اقلیمی و زیست
دارند،  عوامل و  متغیرهاي متعددي در بروز ریسـک در ایـن بخـش    

هاي منبعث از شرایط اقلیمـی و  دخیل هستند.  امروزه در کنار ریسک
نمایـد،  اطره مواجـه مـی  آب و هوایی که تولید را در این بخش با مخ

هاي  معطوف به بازار محصوالت کشاورزي شرایط، نوسانات و چالش
  آفرین است. نیز در تشدید ریسک در این بخش نقش

 وکارکسبي اصلی کشاورزان در فضاي هادغدغهواقع یکی از  در
 ژهیوبهتقاضاي محصول و  طرفبهدر شرایط کنونی، مسائل معطوف 

ــر فضــاي  نااطمینــانی تقاضاســت . شــرایط پرشــتاب و در حــال تغیی
و تغییرات وسیع در سالیق، عالیـق و الگوهـاي مصـرفی     وکارکسب

، منجر به فاصله گرفتن روندهاي تقاضـا از الگوهـاي   کنندگانمصرف
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بینی شده است و نااطمینانی تقاضـا را بـه یکـی از    ثابت و قابل پیش
و ایـن رونـد   ي غالب بازارهاي امـروز مبـدل سـاخته اسـت     هایژگیو

نیز در حال شدت گرفتن اسـت. بـدیهی اسـت بـروز چنـین       روزروزبه
بخش کشاورزي را در زمینـه چگـونگی    دکنندگانیتولشرایطی رفتار 

این  .سازدیمانتخاب عوامل تولید، تعیین مقدار و قیمت محصول متأثر 
) 29( واقعیت در تحقیقات متعددي همچون مطالعات رابیسون و باري

ــرمنو جاســت و  ــع تصــمیمات  17( زیلب ــد شــده اســت. درواق ) تأیی
در بخش کشاورزي در شرایط نااطمینانی، به چگـونگی   دکنندگانیتول

در قبال پذیرش ریسک بستگی دارد. این تمایالت  هاآنرفتار و تمایل 
ي هـا بنگـاه و شـیوة مـدیریت    فنّاورانهتحت تأثیر ساختار  طرفکیاز

دیگر از شرایط محیطی حاکم بر  بخش کشاورزي  قرار دارد و از طرف
  شود. آن متأثر می

هـاي اقتصـادي فعـال در یـک بخـش      درك این امر کـه بنگـاه  
تواند دهند میکشاورزي  در قبال ریسک چه واکنشی از خود نشان می

هاي اقتصادي در تر نتایج حاصل از اجراي سیاستبینی صحیحدر پیش
اطالع از اینکه   مثالعنوانبهآفرین باشد. و نقش مؤثرآن بخش بسیار 

هاي اقتصادي بخش کشاورزي  نسبت بـه شـرایط نـامطمئن و    بنگاه
دهند و  چه  تصمیمی در خصوص تداوم ریسکی چه واکنش نشان می

توانـد روشــن سـازد کــه   هـاي خــود دارنـد، مــی  و گسـترش فعالیــت 
که به دالیل مختلـف در   وکارکسبهاي موجود در فضاي نااطمینانی

سازد و چه می متأثرگیرد، چگونه این بخش را تصاد شکل میعرصه اق
بخش  دارد.  این امر متولیان هاي فعال در این تأثیري بر فعالیت بنگاه

اقتصادي و کشاورزي را قادر خواهد ساخت تا تبعات  گذاراناستیسو 
ي اقتصادي وکارهاکسباحتمالی تشدید فضاي نااطمینانی در فضاي 

هاي اقتصادي فعال در این بخـش بـا دقـت    یت بنگاهرا بر رونق فعال
هاي اقتصـادي  بینی نموده و در تنظیم و اجراي سیاستبیشتري پیش

هاي فضاي ي عمل نمایند که آثار و تبعات ناشی از نااطمینانیاگونهبه
  را بر بخش کشاورزي کاهش دهند.   وکارکسب

میمات هـا و عوامـل  تولیـد یکـی از تصـ     چگونگی انتخاب نهاده
تئوري اقتصاد خرد یک بنگاه اقتصادي  بنا براساسی کشاورزان است. 
ي به خـدمت گرفتـه و   اگونهبههاي تولید را حداکثر کنندة سود، نهاده

نماید که سود خود را حـداکثر نمایـد. امـا تصـمیمات     تلفیق می باهم
ها نیز همانند سایر تصمیمات بنگاه تحت تأثیر مربوط به انتخاب نهاده

شرایط نامطمئن قرار خواهد گرفت. نوع گرایش یک بنگاه نسبت بـه  
هاي هاي تولید و تنظیم نسبت نهادهریسک در چگونگی انتخاب نهاده

تواند تولید تأثیر خواهد گذاشت. حصول شناخت نسبت به این مهم می
هـاي ایجـاد اشـتغال و    بینی برنامـه یی را در تنظیم و پیشبسزانقش 

  گذاري در بخش کشاورزي داشته باشد. ایههمچنین توسعه سرم
بررسی رفتار بنگاه اقتصادي در شرایط ریسک و نا اطمینانی براي 

سیستماتیک  طوربه) 35نیومن و مورگنسترون (نخستین بار توسط ون
هاي اقتصادي گشت. قبل از وي و منسجم تئوریزه شد و وارد تئوري

ت گرفته بـود کـه از آن   اي در این زمینه صورهاي پراکندهنیز تالش
اشاره نمود. حتـی   )27) و رمزي (22توان به مطالعات نایت (میان می

) و اجـورث  10)، فیشر (26هایی از منگر (نوشتهقبل از نایت نیز دست
به بحث ریسـک و لـزوم وارد    هاآن) وجود دارد که حاکی از توجه 8(

کـار  کردن ریسک و نـا اطمینـانی در تئـوري اقتصـادي اسـت. امـا       
نیومن و مورگنسترون انجام دادند این بود کـه  ي که ونامالحظهقابل

در چارچوب قاعدة مطلوبیت انتظـاري یـک بنیـان منطقـی را بـراي      
گیري تحت شرایط نااطمینانی فراهم نمودند کـه در پرتـو آن   تصمیم

ي بنگاه قابل بحث و بررسـی  زیگر سکیرپذیري و معیارهاي ریسک
 )،2)، اندرسـون ( 4) و(3)، ارو (23گلـوتلین ( کم نیبر ا. عالوه است

ي را در امالحظـه قابل) نیز مطالعات 18کاهنمن ( )و15هالتر و دین (
ـ گر سـک یرپـذیري و  هاي مختلف تئوري ریسکپیشبرد جنبه ي و زی

  هاي بنگاه در شرایط ریسکی انجام دادند.گیريتحلیل تصمیم
لعـات نظـري و   به دنبال فراهم آمدن این چارچوب اساسـی، مطا 

ۀ بررسـی رفتـار بنگـاه اقتصـادي در شـرایط      نیدرزمتجربی متعددي 
ـ گر سـک یرپـذیري و  ریسکی و نامطمئن و بررسی ریسـک  ي آن زی

صورت گرفته اسـت کـه از آن میـان برخـی از مطالعـات در ارتبـاط       
کنندة رفتار هاي تبیینبا موضوع این تحقیق بوده و بر مدل ترکینزد

دهنـد کـه چگونـه    طمئن تأکید دارند و نشان مـی بنگاه در شرایط نام
و همچنـین تصمیماتشـان در    هـا آنهزینۀ  بر توابعنااطمینانی تقاضا 

) در 16گـذارد. هالتهاسـن (  کارگیري عوامل تولیـد  اثـر مـی   زمینۀ به
هایی از بنگاه اندعبارتکه  – ها رامطالعۀ خود رفتار سه دسته از بنگاه

هایی که در فضاي رقابـت  نمایند، بنگاهت میکه در بازار رقابتی فعالی
هایی که در کنندة مقدار هستند و بنگاهکنند و تعیینناقص فعالیت می

 -کننـدة قیمـت هسـتند   نمایند و تعیـین بازار رقابت ناقص فعالیت می
چگونگی واکنش در قبال نااطمینانی تقاضا بررسی نمـود و بـه    ازنظر

هاي گـروه اول و دوم در زمینـۀ   هاین نتیجه رسید که تصمیمات بنگا
گیرد اما تأثیر نااطمینانی تقاضا قرار نمی تحتهاي تولید انتخاب نهاده

هاي گروه سوم  متأثر از نااطمینانی تقاضاست. گاسال تصمیمات بنگاه
اي ارتباط بین نااطمینانی تقاضا را با نسـبت کـار بـه    ) در مطالعه11(

ی قرار داد و وجود یک رابطه وردبررسم متحدهاالتیاسرمایه در صنایع 
دار را بین نااطمینانی تقاضا و نسبت کار به سرمایه تأییـد  منفی معنی

) با مطالعه تجربی ارتبـاط بـین   30) سرون (1نمود. آیزمن و ماریون (
نشان دادند که  توسعهدرحالگذاري در کشورهاي نااطمینانی و سرمایه

هـاي  گـذاري در بنگـاه  ي بر سرمایهدارنااطمینانی تأثیر منفی و معنی
) همچنـین در مطالعـۀ دیگـري    12فعال در این کشورها دارد. گاسال(

نشـان داد  » انتخاب نهاده در شرایط نااطمینانی قیمـت «تحت عنوان 
که افزایش نااطمینانی قیمت باعث افزایش نسـبت سـرمایه بـه کـار     

  شود.  می
پذیري یا میزان ریسک بر این، مطالعاتی نیز در حوزة تأثیر عالوه

بر اشتغال انجام یافته است که از آن میان  کار يرویني زیگر سکیر
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) اشـاره نمـود. وي بـا آزمـون یـک مـدل       9توان به کار فینبرگ (می
(ریسـک)    جستجوي کار نشـان داد کـه بـا افـزایش انحـراف معیـار      

، مدت زمان مورد انتظار بیکاري کار يرویندستمزدهاي پیشنهادي به 
هش خواهـد یافـت. همچنـین وي اثبـات کـرد کـه افـرادي کـه         کـا 

گریزترند مدت زمان مورد انتظار بیکـاري کمتـري نسـبت بـه     ریسک
ارتباط بین « ي تحت عنوانامطالعه) در 6( سرانو -دیگران دارند. دیاز

بـه ایـن نتیجـه رسـید کـه افـرادي کـه        » بیکاري و ریسک گریزي
پذیرتر احتمال بیشتري وجود سکگریزترند در مقایسه با افراد ریریسک

  دارد که بیکار بمانند.
در ایران نیز مطالعات متعددي در خصـوص نااطمینـانی و رفتـار    
ریسکی کشاورزان و تأثیر آن بر بخش کشاورزي انجام پذیرفته است 

ي مختلف بر موضوع ریسک و نااطمینانی تأکید هاجنبهاز  هرکدامکه 
) و بخشـی و  25( بشر آبادي و جاودان مهرابی مثالعنوانبه. اندکرده

تأثیر نااطمینانی نرخ ارز را بر رشد بخش کشاورزي بررسی  )5( دیگران
بر رشد  داریمعنکه نااطمینانی نرخ ارز تأثیر منفی  اندافتهیدرنموده و 
 در بخش کشاورزي دارد. محمودگردي و دیگران افزودهارزشتولید و 

ي خصوصی گذارهیسرمارا به ترتیب بر  ) تأثیر نااطمینانی نرخ ارز24(
در بخش کشاورزي بررسی نموده و رابطه منفی بین نااطمینانی نـرخ  

ي در بخـش کشـاورزي تأییـد نمـوده اسـت.      گـذار هیو سرماارز تأثیر 
که نااطمینانی تورمی  اندافتهیدر) در مطالعه خود 19( کرباسی و پیري

ت کشـاورزي دارد.  ي بر سطح قیمت محصـوال داریمعنتأثیر مثبت و 
 و نااطمینـانی  نتظارات،ي تحت عنوان اامطالعه) در 20( کشاورز حداد

 که است داده نشان ، ایران کشاورزي محصوالت بازار در تعادل عدم
ـ یزمبیکشاورزان سـ  افـرادي ریسـک گریـز ولـی پیازکـاران       کـار ین

) در مطالعه خود نشان داده است کـه بـا   31( ترکمانی ند.ریپذسکیر
جه به اهمیت ریسـک در بخـش کشـاورزي الزم اسـت بـا تعیـین       تو

ي مناسب بـا  ابرنامهي بهینه، امکان انتخاب هابرنامهمجموعه کاراي 
فراهم آید. این محقق در  برداربهرهاجتماعی  –اقتصادي  اتیخصوص

عمـده تعیـین    يهـا مقایسه و ارزیـابی روش به  )32( مطالعه دیگري
پرداخته و دریافته است کـه   کشاورزي بردارانگرایش به ریسک بهره

عمده، ریسک گریزي باالیی  طوربه، موردمطالعهدامداران عضو نمونه 
مثبـت و مسـتقیمی بـر     ریتـأث دارند. همچنین کاهش ریسک گریزي 

  کارایی اقتصادي دامداران دارد.
پذیري و اشتغال ی در خصوص ارتباط بین میزان ریسکطورکلبه

تقسیم نمود. یک دسـته از مطالعـات    دسته دو توان مطالعات را بهمی
انـد و  ها را بر اشتغال بررسی نمـوده تأثیر نحوة مواجه با ریسک بنگاه

ـ ني زیگر سکیردستۀ دیگر چگونگی  و ارتبـاط آن را بـا    کـار  يروی
انـد. مقالـه حاضـر در زمـرة     اشتغال و بیکاري مـورد بحـث قـرار داده   

ها در سی چگونگی رفتار بنگاهمطالعات دسته اول بوده و به دنبال برر
ي ریکـارگ بـه قبال پذیرش یا گریز از ریسک و ارتباط آن با چگونگی 

هاي تولید در بخش کشاورزي ایران است. بدین منظور متناسب نهاده

با مطالعات گذشته همچون مطالعه هالتهاسـن، سـاختار بـازار داخلـی     
صاري فرض محصوالت کشاورزي در ایران نزدیک به بازار رقابت انح

عنوان یک المللی و زمانی که ایران را بهشده است. البته در سطح بین
المللی در سطح بازار جهانی محصوالت کشاورزي در نظـر  بازیگر بین

 چندجانبـه گیریم، در برخی از محصوالت با ساختار بـازار انحصـار   می
) و همچنـین عبـادي و   21( مواجهیم. خدادادکاشی و شـهیکی تـاش  

اند که در بازار محصـوالت  ) در مطالعات خود دریافته7( اششهیکی ت
پسـته، خرمـا، انگـور،    هایی چون صادراتی بخش کشاورزي، در زمینه

سـخت   چندجانبـه از ساختار انحصـار   سیب، زعفران، خاویار، کشمش
برخوردار است. اما ساختار بازار داخلی محصوالت کشاورزي در ایران، 

(کشـاورزان) و   بـرداران زیـاد بهـره   بتاًنسـ به دلیل تعـداد   طرفکیاز
بـه   آن راهاي مختلف کشـاورزي (کـه   همچنین متقاضیان در بخش

و از طرف دیگر به دلیل وجود تمایز یا  )کندیمشرایط رقابتی نزدیک 
بـه   آن را(کـه   توسـط کشـاورزان   دشدهیتولعدم همگنی محصوالت 
 ترکینزدري ) به شرایط رقابت انحصاکندیمشرایط انحصاري متمایل 

  است.
اولین وجه نـوآوري ایـن مطالعـه در آن اسـت کـه بـر موضـوع         

نااطمینانی تقاضاي محصول در بازار محصوالت کشاورزي تأکید کرده 
است، موضوعی که در مطالعات قبلـی بـه آن پرداختـه نشـده اسـت.      
مطالعات قبلـی اغلـب بـر نااطمینـانی نـرخ ارز، نااطمینـانی تـورمی،        

. دومـین وجـه   انـد بـوده ل از شرایط اقلیمی متمرکـز  نااطمینانی حاص
نوآوري این مطالعه آن است که عالوه بر بررسی نوع رفتار کشاورزان 

 آن رادر قبال ریسک ناشی از نااطمینانی تقاضـاي محصـول، تـأثیر    
ي در بخش گذارهیسرماتوأمان  هم بر اشتغال نیروي کار و هم  طوربه

  .  دهدیمرار کشاورزي مورد بررسی و تحلیل ق
  

  هامواد و روش
 سـک یرپـذیري یـا   ریسک نظرازنقطهها براي مطالعۀ رفتار بنگاه

هـاي  هـا روش ي و لحاظ نمودن ریسک در توابع رفتاري بنگـاه زیگر
ي بندمیتقسرا در سه دسته  هاآنتوان مختلفی ارائه شده است که می

خمـین  (ت هاي استخراج تجربـی ی، روشاقتصادسنجهاي نمود: روش
ریزي ریاضی). مدل (برنامه ریزي ریسکیهاي برنامهمستقیم) و روش

هـاي اقتصادسـنجی   مورد استفاده در این تحقیق که مبتنی بـر روش 
هاسـت ریشـه در کـار    ي بنگـاه ریپـذ سـک یري و زیگرسکیرتعیین 

) دارد. هـدف ایـن مـدل ایـن اسـت کـه نشـان دهـد         16هالتهاسن (
ه با نااطمینانی تقاضا  هستند تمایل پذیري که مواجهاي ریسکبنگاه

 کـه یدرحـال دارند که نسبت سرمایه به کار بـاالیی را داشـته باشـند    
  دهند. گریز نسبت سرمایه به کار پایین را ترجیح میهاي ریسکبنگاه

کند که بنگاه در بازار رقابـت نـاقص فعالیـت    این مدل فرض می
شود. ایـن بنگـاه در   محسوب می گذار متیقیک  عنوانبهنماید و می
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نماید که تقاضا نامطمئن است. تابع تقاضاي بـراي  دنیایی فعالیت می
  به صورت زیر است. موردنظربنگاه 

)1               (                                       puq      
قیمت محصول، pمقدار تقاضاي محصول،  qدر رابطه فوق 

  عکس شیب منحنی تقاضا، وu  جمله تصادفی است. تابع تولید
) و lبنگاه از فرم تابع تولید نئوکالسیک کاپ داگالس با دو نهادة کار(

  . کندیم) به شرح زیر تبعیت kسرمایه (
)2 (                                                       )1(   lkq  

قـرار گرفتـه اسـت     مدنظر نجایاهاي اساسی که در یکی از فرض
 عامـل سـرمایه   کهیدرحالکامالً متغیر است  کار يرویناین است که 

در نظـر  1) شبه ثابتمورداستفاده(ازجمله زمین، تکنولوژي و تجهیزات 
بررسی رفتار بنگاه کشاورزي در  دهندهنشانض شود. این فرگرفته می

بـرعکس دوره بلندمـدت کـه همـه      مـدت کوتـاه است. در  مدتکوتاه
ي تولید ثابت هانهادهي تولید متغیر هستند، یک یا تعدادي از هانهاده

نهاده کشاورزي است کـه   نیترمهمبوده و امکان تغییر ندارند. زمین 
و در  شـود یمـ سال زراعی تعیین  مقیاس و اندازه آن عموماً در شروع

اواسط کار به دلیل لزوم رعایت دوره زمانی کاشت تا برداشت محصول 
و مسائل اقلیمی و آب و هوایی امکـان تغییـر آن نیسـت. همچنـین     

ي فنـاوري در بخـش کشـاورزي و    هـا شـرفت یپبـه دلیـل    ازآنجاکه
آب و ي این الزام که از شـرایط  اتااندازهي  اگلخانهي کشت ریگشکل

ي اینکه نهـاده  جابهمرتفع شده است،  ردیگیمهوایی و اقلیمی نشأت 
 مـدنظر عنوان یک نهاده شبه ثابـت  زمین ثابت در نظر گرفته شود به

عامـل   خصوصـاً (و  کنیم که نهادة سرمایه. لذا فرض میردیگیمقرار 
) شودیممنظور کار بر روي آن در نظر گرفته زمین و تجهیزات که به

 کهیدرحالشود مشاهده تقاضاي واقعی توسط بنگاه انتخاب می قبل از
بعد از مشاهدة تقاضـاي واقعـی توسـط     کار يروینتقاضا براي نهادة 
تـوان در برخـی از   (مصداق چنین امري را مـی  گیردبنگاه صورت می

در برخـی از مـوارد    مثالعنوانبهي کشاورزي مشاهده نمود. هانهیزم
راعت اقدام به کاشت محصـوالتی از قبیـل   کشاورزانی که در بخش ز

در زمان برداشت محصول با شـرایط   اندنمودهی یا هندوانه فرنگگوجه
مازاد عرضه محصول یا کمبود تقاضاي محصول در بازار مواجه شده و 

ي هـا نـه یهزقیمت محصوالت و عدم جبران  هیرویببه دلیل کاهش 
از محصول نیز  تولید از محل فروش محصول حتی از برداشت بخشی

کنند. در اثر چنین امري تقاضا براي نیروي کاري نیز که می نظرصرف
). اگر ابدییمبود، کاهش  ازیموردنبراي برداشت آن حجم از محصول 

موجودي سرمایه ثابت باشد و تقاضاي واقعی توسـط بنگـاه مشـاهده    
ي که میزان تقاضـا  شودیمي انتخاب اگونهبه کار يروینگردد، نهادة 

 کار يروینتر کردن تحلیل، موجود در بازار را برآورده نماید. براي ساده
صریح از  طوربهگیرد بلکه قرار نمی مدنظریک متغیر تصمیم  عنوانبه

                                                        
1- Quasi-fixed  

شـود. ایـن تـابع    وارد تحلیل می  کار يروینطریق یک تابع تقاضاي 
  .دشویمزیر استخراج  صورتبه) 2مستقیماً از تابع تولید بنگاه(رابطه 
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1
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در  افتهیتحققبا فرض برابري میزان تولید بنگاه با میزان تقاضاي 
توان میزان تقاضا را جانشین مقدار تولید بازار براي محصول بنگاه، می

را   کـار  يروینبراي ) نمود. انجام چنین عملی، تابع تقاضا 3( در رابطه
  .دهدیمزیر نتیجه  صورتبه
)4         (                              )

1
1(

)( 
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ي فعالیـت  انحصـار تابع سود این بنگـاه کـه در شـرایط رقابـت     
  زیر خواهد بود. صورتبه دینمایم
 )5      (             )()()( krlwpupcpq    

را در  کـار  يروینبراي  آمدهدستبه) مقدار 4رابطه ( با استفاده از 
تـابعی از متغیـر    عنـوان بـه ) جایگزین نموده و سود بنگاه را 5رابطی (

  آوریم.سرمایه به دست می
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1
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puwpupcpq 


 


  
نشـان دهنـدة هزینـۀ     rنشان دهندة دستمزد و  wدر رابطه فوق 

نمایـد،  شرایط نااطمینانی فعالیت مـی  بنگاه در ازآنجاکه. استسرمایه 
درصدد حداکثر نمودن مطلوبیت انتظاري حاصل از سود فعالیت خـود  

) فعالیت 7بنگاه در راستاي حداکثر نمودن رابطه ( گریدعبارتبه. است
  خواهد نمود:
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) بـراي بنگـاه   7شرط مرتبۀ اول بـراي حـداکثر نمـودن رابطـه (    
  زیر است. صورتبه
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دو متغیـر برابـر بـا مجمـوع      ضـرب حاصلبا توجه به اینکه امید 
ـ و کووارامید آن دو متغیر  ضربحاصل ) را 8سـت، رابطـه(  هاآن انسی

  زیر نوشت: صورتبهتوان می
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نتظـاري نسـبت کـار بـه سـرمایه را      ) امید ا9با استفاده از رابطه (
  زیر استخراج نمود: صورتبهتوان می
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ها را نسبت به شود که اگر بنگاه هزینه) استنباط می10از رابطه (
) از 10( سطح معینی از محصول حداقل نماید و سـمت چـپ عبـارت   

wr از میـزان   تـر بـزرگ باشد،آنگاه تقاضا براي سـرمایه   ترکوچک
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. دهـد یمـ قـرار   استفاده مورداي است که بنگاه در این شرایط سرمایه
')(0چنانچه  U  مثبت باشـد، تقاضـاي    انسیکووارو عبارت

بنگاه براي سرمایه بیشتر از آن مقداري اسـت کـه در حالـت حـداقل     
نیاز است. از طرف دیگر اگر سمت چپ عبـارت   ها موردنمودن هزینه

باشد، تقاضـا بـراي سـرمایه کمتـر از میـزان       تربزرگ wrفوق از 
دهد. اگر اي است که بنگاه در این شرایط مورد استفاده قرار میسرمایه

0)(' U  منفی باشد، تقاضاي بنگاه براي  انسیکووارو عبارت
ها مایه کمتر از آن مقداري است که در حالت حداقل نمودن هزینهسر

کننده اسـت عالمـت مربـوط بـه     تعیین آنچهمورد نیاز است. بنابراین 
ـ کووار. عالمت عبارت است انسیکووارعبارت  تـوان بـا   را مـی  انسی

  بررسی اثرات افزایش عبارت تصادفی تعیین نمود. لذا خواهیم داشت:
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اینکه قیمت بیشتر از هزینۀ نهـایی تولیـد باشـد، اولـین      با فرض
عبارت درون براکت در سمت راست رابطه فوق  همیشه مثبت اسـت.  

uU، عالمـــت  0uqچنانچـــه   بســـتگی بـــه   ')(
'')(عالمت U  .0  هکیدرصورتخواهد داشت)('' U  کـه

گریز بـودن بنگـاه اسـت،    حاکی از مقعر بودن تابع مطلوبیت و ریسک
ــارت  ــکووارعب ــی  انسی ــزان ســرمایۀ  اســتمنف ــت می ــن حال . در ای

بنگاه کمتر از مقداري است که در صورت حداقل نمـودن   مورداستفاده
'')(0است.  هرگاه ازیموردنهزینه  U پذیر نیز ریسک و بنگاه

مثبت خواهد بود و به این معنـی اسـت کـه     انسیکووارباشد، عبارت 
 باحالـت بنگاه بیشتر از مقداري است که  کار يرویننسبت سرمایه به 

حداقل نمودن هزینه متناظر است. حالـت سـوم نیـز هنگـامی پـیش      
'')(0آید کهمی U   که نشانگر خطی بودن تابع مطلوبیـت و

تفاوت بودن بنگاه نسبت به ریسک اسـت. در ایـن حالـت عبـارت     یب
برابر با صفر است و نسبت سرمایه به کار برابر بـا نسـبت    انسیکووار

  . استمذکور در وضعیت حداقل نمودن هزینه 
هـاي  بنابراین جهت آزمون این مدل باید در نظر داشت که بنگاه

هاي باالي ند نسبتپذیري که مواجه با نااطمینانی تقاضا هستریسک
گریـز  هـاي ریسـک  بنگاه کهیدرحالدهند سرمایه به کار را ترجیح می

تواند دهند. این نتیجه میهاي پایین سرمایه به کار را ترجیح مینسبت
از طریق یک مدل تجربی تصریح گشته و مورد آزمـون قـرار گیـرد.    

سـتفاده  )  را براي این منظور ا12) مدلی به شرح رابطه (1991گاسال(
  نموده است:

)12  (                      0 1 2i i i
i

k U w
l

         
 

  

تجربی فوق  در مدل ilk  مورداستفادهنسبت سرمایه به کار 

هزینۀ دستمزد اسـت   wمعیار نااطمینانی تقاضا و Uتوسط بنگاه، 
نمایـد.  ک متغیر کنترل در تخمین و آزمـون عمـل مـی   ی عنوانبهکه 

رفتـار بنگـاه در مواجهـه بـا      کننـده نییتعتئوریک  ازنظر 1عالمت 
عالمت ضریب مذکور مثبت باشد حاکی از  کهیدرصورتریسک است. 

. در مقابل اگر عالمت این ضریب منفـی  استپذیر بودن بنگاه ریسک
داري گریز است. و هرگاه ضریب مذکور تفاوت معنیباشد بنگاه ریسک

تفاوت بودن بنگاه نسبت به ریسک است.  از صفر نداشته باشد مبین بی
افزایش قدرت توضیح دهنـدگی مـدل کـه بـه      منظوربه توانیمالبته 

متغیرهاي جانشین  توانیمکمک نماید  1ضریب  ترحیصحبرآورد 
ي نیروي وربهره) و y( )،  میزان تولیدiل نرخ بهره (دیگري از قبی

 چراکـه ) را نیز به فهرست متغیرهاي کنترلی اضـافه نمـود.   lp( کار
انتظار بر این است که با افزایش نرخ بهره بـه دلیـل افـزایش هزینـه     

بت سـرمایه بـه کـار کـاهش یابـد. همچنـین       استفاده از سرمایه، نس
همزمان با  تغییر مقیاس تولید که همراه با افزایش میزان تولید بنگاه 

بودن فرآینـد تولیـد بنگـاه،     ریپذانعطاف، در صورت ردیپذیمصورت 
احتمال تغییر نسبت سرمایه به کار وجود دارد. عالوه بر این تغییـرات  

ي ایـن عامـل   ریکارگبهرا در  هانگاهبي نیروي کار نیز انگیزه وربهره
.  در این راستا مدل تجربی زیر در این تحقیق دهدیمتحت تأثیر قرار 

  طرح شده و مورد استفاده قرار گرفته است. 
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ها در مواجه با ریسک طی چنین فرآیندي ضمن آنکه نوع رفتار بنگاه

ها گریزي بنگاهپذیري و ریسکاط ریسکشود، چگونگی ارتبروشن می
ـ انیز با نسبت عامل کار به عامل سرمایه قابل بررسـی بـوده و از     نی

هـا و اشـتغال   امکان بررسی ارتباط بین رفتـار ریسـکی بنگـاه    قیطر
آید. در صورت پابرجا بودن فرض متغیر فراهم می کار يروینسرمایه و 

) ریپذسکیر( گریز، ریسکو ثابت بودن عامل سرمایه کار يروینبودن 
ـ ن(افزایش) نسبت سرمایه به  بودن بنگاه منجر به کاهش  کـار  يروی

 گردد که این امر با توجه به ثابت بودن عامل سـرمایه از افـزایش  می
نشأت خواهد گرفت. اما با کنار گذاشـتن فـرض    کار يروین(کاهش) 

ـ  هر دو نهاده مـی  فرض کردنثابت بودن سرمایه و متغیر  نج تـوان پ
گریز پذیر و ریسکهاي ریسکحالت یا امکان را براي هر یک از بنگاه

 اند.) نشان داده شده1( متصور شد که این حاالت در جدول
ـ نپذیر باشد حالت اول: اگر بنگاه ریسک ثابـت و سـرمایه    کـار  يروی

ثابت  کار يروینگریز بودن، افزایش خواهد یافت اما در صورت ریسک
پـذیر  هد یافت.  حالت دوم:  در صـورت ریسـک  و سرمایه کاهش خوا

کاهش یافته و سرمایه ثابت خواهد ماند اما در  کار يروینبودن بنگاه 
افزایش یافته و سـرمایه ثابـت    کار يروینگریز بودن ، صورت ریسک

کاهش  کار يروینپذیر باشد خواهد ماند. حالت سوم: اگر بنگاه ریسک
گریـز بـودن آن   ر صورت ریسـک و سرمایه افزایش خواهد یافت اما د

  افزایش و سرمایه کاهش خواهد یافت.   کار يروین
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  در اثر واکنش بنگاه در قبال ریسک  هانهادهحاالت ممکن براي تغییر  -1جدول

Table 1- Possible states for inputs changes due to firm response to risk 

 هاي تغییر در نهادهحالت
States  of input changes 

 

 ریپذسکیر
Risk lover  

  
  

 ریسک گریز
Risk averse  

 سرمایه
labour  

 سرمایه
capital  

  
  

 سرمایه
labour  

 سرمایه
capital  

 حالت اول
State 1    ثابت 

Costant  
 افزایش

Increase  
  
  

 ثابت
Decrease  

 کاهش
Decrease  

 حالت دوم
State 2  

 کاهش  
Decrease  

 ثابت
Costant  

  
  

 افزایش
Increase  

 ثابت
Costant  

 حالت سوم
State 3    کاهش 

Decrease  
 افزایش

Increase  
  
  

 افزایش
Increase  

 کاهش
Decrease  

 حالت چهارم
State 4  

 افزایش/کمتر  
Increase/Less  

 افزایش/بیشتر
Increase/More  

  
  

 افزایش/بیشتر
Increase/More  

 افزایش/کمتر
Increase/Less  

 حالت پنجم
State 5  

 رکاهش/بیشت  
Decrease/More  

 کاهش/کمتر
Decrease/Less  

  
  

 کاهش/کمتر
Decrease/Less  

 کاهش/بیشتر
Decrease/More  

  تحقیقي هاافتهمأخذ: ی
Source: Research findings 

 
پذیر بـودن بنگـاه هـر دو نهـادة     حالت چهارم: در صورت ریسک

یش یابند با این تفاوت که نسبت افزاو سرمایه افزایش می کار يروین
گریز کمتر از نسبت افزایش سرمایه است. در صورت ریسک کار يروین

یابند با و سرمایه افزایش می کار يروینبودن بنگاه نیز هر دو نهادة  
ـ ناین تفاوت که نسبت افزایش  بیشـتر از نسـبت افـزایش     کـار  يروی

پذیر بودن بنگاه هر سرمایه خواهد بود. حالت پنجم: در صورت ریسک
یابنـد کـه نسـبت کـاهش     و سرمایه کاهش می کار يرویندو نهادة 

بیشتر از نسبت کاهش سرمایه اسـت. در صـورت ریسـک     کار يروین
یابند و سرمایه کاهش می کار يروینگریز بودن بنگاه نیز هر دو نهادة 
کمتـر از نسـبت کـاهش     کـار  يروینبا این تفاوت که نسبت کاهش 

ک خنثـی باشـد در اثـر    بنگـاه ریسـ   کهیدرصورت سرمایه خواهد بود.
ریسک ناشی از نااطمینانی تقاضا، سه امکـان وجـود دارد. یـا هـر دو     

مانند یا هـر دو بـه یـک نسـبت     ثابت می کار يرویننهادة سرمایه و 
  .ابندییمکاهش و یا هردو به یک نسبت افزایش 

ي بخش کشاورزهاي فعال در براي بررسی چگونگی مواجه بنگاه
 هاستانده)، ارزش k( سرمایههاي مربوط به متغیرهاي موجودي به داده

)yتعداد شاغلین ،( )l ،(شاخص دستمزد )w و نرخ بهـره ( )r  و معیـار (
ي مربوط به موجودي سرمایه از هاداده) نیاز است. u( نااطمینانی تقاضا

بانک اطالعات سري زمانی اقتصادي بانک مرکزي جمهوري اسالمی 
گردآوري شد. الزم به ذکر است  1391تا 1353طی دوره زمانی  ایران

ي سري زمانی مربوط به موجودي سرمایه در هادادهبا توجه به اینکه 
است، الجـرم   1391تا  1353براي دوره  صرفاًبانک اطالعاتی مذکور 

ي هـا دادهدوره زمانی این مطالعه نیز  به این دوره محدود شده است. 
ي هاحسابطی دوره مذکور از سري زمانی  هااندهستمربوط به ارزش 

ملی ایران که توسط بانـک مرکـزي منتشـر شـده اسـت، اخـذ شـد.        
ي مربوط به تعداد شاغلین از منابع اطالعاتی اطالعـات مرکـز   هاداده

بـه  ي کشور اسـتخراج شـد.   زیربرنامهآمار ایران و سازمان مدیریت و 
هاي اقعی مربوط به بخشدلیل عدم وجود منابع آماري دستمزدهاي و

کارگران ساختمانی براي بخش کشاورزي استفاده  از دستمزداقتصادي 
ي ثابـت   هـا متیق. الزم به ذکر است که تمامی متغیرها به شده است

 .اندشدهگرفتهدر نظر  1383سال 
ي ادومرحلـه براي برآورد معیار نا اطمینانی تقاضا یک فرآینـد      

که ابتدا مشابه کارهاي آیزنمن و ماریون  تصورنیبداجرا شده است. 
 کنندهینیبشیپ)یک معادله 13) و گاسال و النگانی (11)، گاسال (1(

در چارچوب فرآیند خودتوضیح طراحی شده است. بـه دلیـل محـدود    
بودن تعداد مشاهدات در این تحقیق از یک فرآیند خودتوضیح مرتبـه  

اسـتفاده   زیر شدهحیتصرفرم اول بهره گرفته شده که در این راستا از 
  شده است.                                                   

)14           (                   ttt SS   121 lnln  
 2پارامتر ثابـت و  1،هابنگاهمیزان فروش  Sدر روابط فوق 

نیـز عبـارات خطاسـت.     tلگاریتم طبیعی و lnیح، پارامتر خود توض
 هـا ستاندهالزم به ذکر است که به دلیل فقدان ارزش فروش از ارزش 

متغیر جانشین آن استفاده شـده اسـت. در گـام دوم متغیـر       عنوانبه
ـ نااطمینانی تقاضا از طریق محاسبه بخـش   ـ یبشیپ  فـروش  نشـده ین

) بـه  14( یعنی پسماندهاي حاصل از برآورد معادلـه  )هاستانده(ارزش 
) محاسبه 15( دست آمده است. درواقع مقدار نااطمینانی تقاضا از رابطه

   .شودیم
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)15            (                        tttt SSU ˆlnlnˆ    
در  هاستاندهتوان به دو مقدار براي ارزش ) می14با برآورد رابطه (

یا واقعی فروش  شدهمشاهدهست یافت. یکی لگاریتم مقدار هر سال د
نشان داده شده است و دیگري لگاریتم tSlnکه با  مدنظردر سال 

کـه بـا    مـدنظر یا برازش شـده فـروش در سـال     شدهینیبشیپمقدار 
tŜln  کـه  نشان داده شده است. تفاضل این دو مقدار در هر سال

عنـوان  ) اسـت، بـه  14( ) رابطـه t̂( همان مقدار برآورد شده پسماند
  . شودیممعیاري از نام اطمینانی تقاضا در آن سال محسوب 
(کـه از اطالعـات    با توجه به نامانا بودن غالب متغیرهاي تحقیق

) قابل اسـتنباط اسـت) امکـان حصـول بـه      2( در جدول شدهمنعکس
ــیون ــتفاده از   رگرس ــود دارد. اس ــاذب وج ــاروشک ــی و ه ي همگرای

قـرار   مورداستفادهدر چنین شرایطی  تواندیمي هم انباشتگی هاآزمون
گرفته و از بروز چنین مشکلی جلوگیري نمایـد. بـا توجـه بـه مرتبـه      

از  وهانسـون همجمعی متغیرها که غالباً از درجه یک هسـتند، روش ی 
ار است. در این روش نخستین گام سازگاري و تناسب بیشتري برخورد

تصحیح خطاي بـرداري مربـوط بـه لگـاریتم نسـبت      تعریف  الگوي 
)/(( سرمایه به کار lkLog ( زیر در نظـر   صورتبهاست. این الگو

 گرفته شده است.  
)61   (       tptttt UXXXX    ...2211  

ر متغیرهاي الگو است که مشتمل بردا دهندهنشان X در آنکه 
یکی از مسائل مهم در . است) 13( بر شش متغیر لحاظ شده در رابطه

است. تعیـین   Xيهاوقفه) مشخص کردن طول 16برآورد رابطه (
کـه جمـالت خطـاي     کندیمهاي مناسب در الگو تضمین تعداد وقفه

ستند. در مقالـه حاضـر، جهـت    ه I)0در نتیجه پایا (2الگو،  نوفۀ سفید
، از معیارهاي انتخـاب  VARهاي مناسب در الگوي تعیین تعداد وقفه

و  (HQC) 4کــویین -حنــان، (AIC) 3یعنــی آکائیــک VARمرتبـه  
رتبـه   منظـور آزمـون  بههمچنین  استفاده شد. (SBC) 5بیزین -شوارز

روش  ، بـه  آمـده دسـت بهو تعیین بردار همگرایی، الگوي  ماتریس 
حالت تا مقیدترین حالت در مـورد عـرض از    نیدترینامفاز  وهانسونی

بدون عرض از مبـدأ و رونـد    Iاز:  اندعبارتمبدأ و روند متغیرها (که 
بـا عـرض از    IIIبا عرض از مبدأ مقید و بدون روند زمانی،  IIزمانی، 

با عرض از مبـدأ نامقیـد و رونـد     IVمبدأ نامقید و بدون روند زمانی، 
به برآورد شد و  با عرض از مبدأ و روند زمانی نامفید) Vقید، زمانی م

براي آزمـون اثـر و حـداکثر     آمدهدستبهآن با استفاده از نتایج  دنبال
مقادیر ویژه در مورد وجـود و تعـداد بردارهـاي همگرایـی بررسـی و      

  گیري شد.تصمیم
                                                        
2- White Noise  
3- Akaike Information Criterion  
4- Hannan-Quinn information criterion  
5- Schwarz Bayesian Criterion  

  نتایج و بحث
در کشـاورزي   بخـش ها در در این بخش چگونگی واکنش بنگاه

گیرد. اما قبال ریسک ناشی از نااطمینانی تقاضا مورد بررسی قرار می
الزم است مانایی متغیرها  مورد آزمون قرار گیرد تا از بروز قبل از آن 

هاي کاذب جلوگیري گردد. ایـن امـر بـا اسـتفاده از آمـارة      رگرسیون
ر مورد آزمون قرار گرفته که نتایج آن د )ADF( فولرتعیمیم یافتهدیکی
) نشان داده شده است. الزم به ذکر است که تمامی متغیرها 2( جدول

 .  اندشدهدر فرم لگاریتمی در نظر گرفته 
) بـه تفکیـک   2فولر که در جدول ( -آمارة آزمون دیکی بر اساس

متغیرها در دو حالت با روند و بدون روند، براي سطح و  تکتکبراي 
ت، فرضیه صفر مبنی بر وجود تفاضل مرتبه اول متغیرها ارائه شده اس

متغیـر نااطمینـانی تقاضـا در     رازیغبهریشه واحد براي تمامی متغیرها 
ولی براي تفاضل مرتبه اول این متغیرهـا رد   شودینمحالت سطح رد 

هسـتند. امـا    I(1)این متغیرها جمعی از مرتبه یـک   رونیازا. شودیم
نااطمینانی تقاضا در صفر مبنی بر وجود ریشه واحد براي متغیر  فرضیه

این متغیر مانا بوده و جمعی از مرتبه  رونیازاو  شودیمحالت سطح رد 
 است. I(0) صفر 

) با در نظر گرفتن ماکزیمم طول وقفـه سـه، تعـداد    3( در جدول
 (HQC)، (AIC)توسط هر یک از معیارهاي  شنهادشدهیپطول وقفه 

 ارائه شده است. VARبراي الگوي  (SBC)و 
بیزین وقفه اول و  -، معیار شوارتزگرددیمکه مالحظه  ونهگهمان

. بـا  کننـد یمکویین و آکائیک وقفه باالتر را پیشنهاد -دو معیار حنان
توجه به محدود بودن تعداد مشـاهدات سـري زمـانی در دسـترس و     

 هـا وقفـه بیـزین در طـول    -همچنین با عنایت به اینکه معیار شوارتز
از دست رفتن بیشـتر درجـات آزادي الگـو    و مانع  کندیمیی جوصرفه

وقفه اول  VAR، این معیار مد نظر قرار گرفته و براي الگوي شودیم
نشان داد که  افتهیانجامي تشخیصی هاآزمون. شودیمدر نظر گرفته 
با یک وقفه ، فروض رگرسیون را مبنی بر نبود  VARتخمین الگوي 

و نرمال بودن جمالت مشکل خودهمبستگی، نبود واریانس ناهمسانی 
وقفه اول مناسـب   VAR. بنابراین براي الگوي  دینمایمخطا تأمین 

اي تنظیم شده است کـه  گونهبه  VECMاین اساس الگوي  براست. 
تفاضل مرتبه اول متغیرها با یک وقفه زمانی ظاهر شود. این امـر در  

  شود. قرار دادهبرابر دو  VARگردد که مرتبه صورتی مسیر می
ttttt UDXXX   211   

  در روابط فوق:
)](),(),(),(),/([ LPLRLYLULLKLX t   

 CDt                        
نتایج آزمون اثر و حداکثر مقادیر ویژه که از تخمین الگوي فـوق  

) ارائه شده 4با استفاده روش یوهانسون حاصل شده است، در جدول (
 است. 
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  متغیرها  یماناینتایج آزمون  -2جدول

Table 2- The results of variables stationary tests 
 متغیر

variable  
 و بدون روند مبدأاز  با عرض

With intercepts and without trend  
 و روند مبدأاز  با عرض

With intercepts and trend  
Log(y)  -1.89 -1.85  

Log(k/l)  -0.40 -1.29  
Log(w) -1.17 -1.69  
Log(r) -0.70 -1.70  
Log(u)  *-5.79  *-5.78  
Log(y)   *-6.85  *-7.12  
Log(k/l)   *-4.35  *-4.34  
Log(w)  *-5.52  *-5.58  
Log(r)  *-5.04  *-4.99  
Log(u)  *-6.75  *-6.80  

 *  significant at 1%        %1در سطح داریمعن* 
  تحقیقي هاافته: یمأخذ

Source: Research findings 
  

  VARتعداد طول وقفه بهینه  الگوي  -3جدول
Table 3- Number of optimum lag length of VAR   

 وقفه
Lag  

  معیارها    
Criterion  

HQC SBC AIC 
0 5.012  5.232  5.088  
1 -6.341  -5.022* -5.881 
2 -6.234 -3.814  -5.389  
3 -7.013* -3.349  -5.785  

  *  suggested lag       * وقفه پیشنهاد شده
  تحقیقي هاافته: یمأخذ

Source: Research findings  
  

 حداکثر تعداد بردارهاي همگرایی  -4جدول
Table 4- Maximum number of conintegration vector   

 ي آزمونهاآماره
Test statistics  

 فرض صفر
Null 

hypotesis 

 و روند مبدأحاالت مختلف اعمال قید در مورد عرض از 
Different States ofresteriction in terms of intercept and trend 
I II III IV V 

trace  

0r   *109.88  *137.18  *107.19   *129.21  *123.88 
1r    *68.346   *91.021   *61.072   *77.261   *72.203  
2r  39.95   *53.356  29.474   *44.315   *39.791  
3r  14.665   *25.877 13.672 19.1469 15.498 
4r  0.0017   *10.842 0.3723 5.0442  *3.9342 

max  

0r   *41.536  *46.164  *46.124  *51.956   *51.677 
1r    *28.388   *37.365   *31.597   *32.945   *32.411  
2r   *25.292  *27.771  15.801  25.168   *24.293  
3r   *14.663  *15.034 13.300 14.102 11.564 

4r  0.0017  *10.842 0.3723 5.0442  *3.9342 
 *  significant at 1%       %1در سطح  داریمعن* 

  تحقیقي هاافته: یمأخذ
Source: Research findings 

 
یه وجود صـفر و یـک بـردار    که فرض دهدیمنشان  نتایج آزمون

فرضـیه وجـود حـداکثر دو    اما . شودیمدر تمامی حاالت رد همگرایی 
آزمون اثـر و  تنها در حالت سوم بر اساس هر دو آماره یی بردار همگرا

 حالـت دو  بردارهـاي همگرایـی در    وتأیید شـده  حداکثر مقادیر ویژه 
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 شده است. ارائه) 5برآورد گشته و  نتایج آن در جدول(  مربوطه
  

 ضرایب غیر مقید بردارهاي همگرایی -5جدول
Table 5- Unrestricted coefficients of conitegration vectors  

 متغیرها
variables  

 بردارهاي همگرایی 
conitegration vectors  
CV2  CV1  

Log(k/l)  7.77  4.61  
Log(y)  13.95  1.97  
Log(pl)  -3.15  17.59  
Log(w)  -3.26  -3.47  
Log(r)  -4.87  -1.74  
Log(u)  -2.24  0.89  

  تحقیقهاي : یافتهمأخذ
Source: Research findings  

 
ی را نشـان  بلندمـدت ) روابـط  5در جدول ( شدهمنعکسارهاي برد

که بین متغیرهاي الگو برقرار است. براي نشان دادن وجـود   دهندیم
ي برآورد شده، یک شوك کلی بـه بردارهـاي   هاستمیسجمعی در هم

) نشـان  1سیستم وارد شده که نتایج حاصله از این شوك در شـکل ( 
 داده شده است.

 

  
  شوك سیستمی بر بردارهاي همگرایی کی ریتأث - 1شکل 

Figure 1- the effect of a system- wide shock to CVs  
 Source: Research findingsهاي تحقیق مأخذ: یافته

  
گردد با اعمال یـک شـوك کلـی بـه     گونه که مالحظه میهمان

 جادشدهیا) برآورد شده ، نوسانات CV2) و دوم (CV1( بردارهاي اول
دوره زمانی از بـین رفتـه و همـه بردارهـا بـه       10تا  8ین در فاصله ب

.  جهـت شناسـا شـدن روابـط     گردنـد یبرموضعیت تعادلی قبلی خود 
ي که نشان که در ارتباط با روابط اقتصادي،  اگونهبهجمعی حاصله هم

دستیابی به انحـراف   منظوربهچنین کنند و همچه مفهومی را بیان می
 آمـده دستبه هاي، قیدهایی بر ضرایب بردارمعیار ضرایب برآورد شده

مقیـد در   هـاي اعمال شده و مجدداً برآورد گشته است که نتایج بردار
  ) نشان داده شده است.6جدول (

اسـتاندارد  Log(K/L)  بردار مقید اول با توجه بـه ضـریب متغیـر   
تأثیر بلندمدت نااطمینانی تقاضـا را   توانیم آنست و بر اساس ا شده

ي و یا ریسک گریزي ریپذسکیر جهیدرنتسرمایه به کار و  بر نسبت
در  tبه همراه آماره  شده استانداردضرایب  قرار داد. بحث مورد هابنگاه

  به شرح رابطه زیر به دست آمده است.  شدهحاصلبردار مقید 
(اعداد داخل پرانتز:  ضرایب مقید بردارهاي همگرایی- 6 جدول

  انحراف معیار ضرایب) 
Table 6- restricted coefficients of conitegration vectors 

(standard error in bracket) 

 متغیرها
variables   

 بردارهاي همگرایی
conitegration vectors   
CV1  CV2  

Log(k/l)  -1.000  
)---- (  

0.000  
)---- (  

Log (y)  0.000  
)---- (  

-1.000  
)- -- (  

Log (lp)  -5.12  
)0.41(  

3.07  
)0.29(  

Log (w)  0.85  
)0.06(  

-0.24  
)0.04(  

Log (r)  0.30  
)0.16(  

0.18  
)0.11(  

Log (u)  -0.33  
)0.038(  

0.34  
)0.03(  

  تحقیقهاي مأخذ: یافته
Source: Research findings  
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 )- 0,33، در بردار مقید (uLog)(ضریب متغیر نااطمینانی تقاضا،
ـ دار است. با توجه به منفی و آماري نیز معنی ازنظراست که   داریمعن

ي فعـال در بخـش   هـا بنگـاه کـه   شودیمبودن این ضریب، استنباط 
کشاورزي در قبال ریسک ناشی از نااطمینانی تقاضا واکنش منفـی از  

گریز هستند.  براي تفکیک ریسک گریدعبارتبهدهند و خود نشان می
در بخش  همچنان که کار يروینر بر دو عامل سرمایه و تأثیر این رفتا

توان پنج حالت را در نظر گرفـت. حالـت   بحث شد می هاروشمواد و 
ثابت مانده و سرمایه کاهش یافته است.   کار يرویناول این است که 

افزایش یافته و سرمایه ثابت مانده  کار يروینامکان دوم این است که 
افزایش و سـرمایه کـاهش    کار يروینکه  است. امکان سوم این است

و سرمایه افزایش  کار يروینیافته است. در حالت چهارم هر دو نهادة  
بیشـتر از نسـبت    کار يروینبا این تفاوت که نسبت افزایش  اندافتهی

 کار يروینافزایش سرمایه بوده است. در حالت پنجم نیز هر دو نهادة 
 کـار  يروینفاوت که نسبت کاهش با این ت اندافتهو سرمایه کاهش ی

کمتر از نسبت کاهش سرمایه بوده است. تشخیص وقوع هـر یـک از   
فوق، مستلزم بررسی جداگانه اثر نااطمینانی تقاضا بر  گانهپنجحاالت 

هر یک از متغیرهاي موجودي سرمایه و نیروي کار است. بدین منظور 
 طوربهي کار روابط همگرایی با لحاظ نمودن موجودي سرمایه و نیرو

ي  نسبت سرمایه به کار) برآورد گشته و بردارهاي مقید جابهجداگانه (
. انـد شـده موجودي سرمایه و نیـروي کـار اسـتاندارد     برحسبحاصله 
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موجودي سرمایه و نیروي کار به شرح  برحسببردارهاي مقید حاصله 
  .اندشدهزیر استخراج 

)65.3()86.4(:
)(14.0)(73.0

)77.7()08.16()34.2(:
)(7.0)(6.5)(15.1)(
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با توجه به اینکه ضریب معیـار نااطمینـانی تقاضـا در بردارهـاي     
)به دسـت آمـده و    -0,05) و(-0,14سرمایه و نیروي کار به ترتیب (

دارند،  با افـزایش معیـار نااطمینـانی تقاضـا در     آماري نیز معنی ازنظر
یابند با و سرمایه کاهش می کار يروینبخش کشاورزي، هر دو نهاده 

اوت که درصد کاهش سرمایه بیشتر از درصد کاهش نیروي کار این تف
، محقـق  الـذکر فـوق  گانهپنجي هاحالتاست. بنابراین حالت پنجم از 
در ي، افزایش نااطمینانی تقاضـا  اجهینتشده است. با عنایت به چنین 

ي عوامل تولید (سرمایه و ریکارگبهکشاورزي منجر به کاهش  بخش
  .شودیم نیروي کار) در این بخش

  
 لگاریتم نسبت کار به سرمایه  برداري الگوي تصحیح خطاي- 7 جدول

Table 7- Vector erreor correction model of log(k/l)      
 متغیر

variable  
 ضرایب

coefficient  
 tآماره 

T statistics  
C 0.34 -  0.60 -  

1(log( / ))D k l 0.31  1.51  

1(log(y))D  -0.16  -0.74  

1(log(lp))D -0.17  -0.61  

1(log(w))D  -0.01  -0.10  

1(log(r))D  0.09 -  1.07 -  

1(log( ))D u  0.002-  0.41 -  

1( 1)Ecm   0.14 -  2.86 -  

2( 1)Ecm   0.003-  0.06 -  
2R  0.59  

(8,28)F  *3.62  

(1,27)SF  0.28  

(1,27)FF  0.11  

2(2)  0.81  

(1,35)HF  0.20  

 *  significant at 1%       %1در سطح  داریمعن* 
  تحقیقهاي مأخذ: یافته

Source: Research findings 
  

حاکی از آن است که در الگوي تصحیح خطاي  2Rآماره  تیکم
از تغییرات لگاریتم نسـبت سـرمایه بـه کـار توسـط       %59برآورد شده 

حـاکی از   Fمتغیرهاي ملحوظ در مدل قابل توضیح اسـت. آمـاره    
  2و SF،HF ،FFي هـا آمـاره کلی ضرایب رگرسیون .  داریمعن

ــانس   بــه ترتیــب حــاکی از عــدم وجــود خودهمبســتگی ، عــدم واری
ناهمسانی،  مناسب بودن شکل تبعـی مـدل و نرمـال بـودن توزیـع      
 جمالت خطاست. تعداد جمالت تصحیح خطاي مربوط به الگـو برابـر  

است و به این معنی است کـه   آمدهدستبهتعداد بردارهاي همجمعی 
دار بودن ضرایب این جمالت تصحیح خطا، تغییـرات  معنی در صورت

ي هاتعادلاز عدم  متأثرمدت متغیر نسبت سرمایه به کار پویاي کوتاه
(تعداد جمالت تصحیح خطا) مربوط به روابط تعادلی بلندمدت اسـت.   

در الگوي برآورد شده حاکی  اولمله تصحیح خطاي ج داریمعنضریب 
از عدم تعادل یـک دوره در نسـبت    14/0از آن است که در هر دوره 

شود.  الگـوي تصـحیح خطـاي    سرمایه به کار در دوره بعد تعدیل می
که ضریب متغیر نااطمینانی تقاضـا   دهدیمبرداري برآورد شده نشان 

 بـرخالف حاکی از آن است که  نیست و این امر داریمعنآماري  ازنظر
بین متغیر نااطمینانی تقاضا و نسبت  داریمعنبلندمدت که ارتباط منفی 

چنـین ارتبـاطی مشـاهده     مـدت کوتـاه سرمایه به کار وجود دارد،  در 
باشد که تغییر نسبت سرمایه بـه   جهتازآن تواندیم. این امر شودینم

ت که در بسـیاري از مواقـع   شیوه تولید استغییر فرایند و  منزلهبهکار 
مستلزم تغییر ساختار تولید بنگاه است. چنین تغییري، هـر چـه زمـان    

تغییر فرآینـد و سـاختار    گریدعبارتبه. گرددیمباشد دشوارتر  ترکوتاه
، يامـر  چنـین  ي است. مؤیدتربلندمدتي زمانی هادورهتولید نیازمند 

روابط بلندمدت  دهندهنشاننتایجی است که از بردارهاي همگرایی که 
  بین متغیرها هستند، به دست آمده است. 

  
  و پیشنهادها گیرينتیجه

در این مقاله چگونگی واکنش کشاورزان در قبال ریسک ناشی از 
نااطمینانی تقاضـا و اثـرات آن بـر اشـتغال عوامـل تولیـد در بخـش        
کشاورزي مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. مبانی نظري مرتبط 

ي و ریپـذ سـک یر نظرنقطهها از حاکی از آن است که نوع رفتار بنگاه
ي تولیـد  هـا نهـاده ي ریکـارگ بـه بر چگونگی  تواندیمریسک گریزي 

در این حوزه نیز چنین امري  افتهیانجاماثرگذار باشد. مطالعات تجربی 
در این مقاله با مرور  مطالعـات نظـري و تجربـی،    . دینمایمرا تأیید 

از طریق آن چگونگی واکـنش   توانیمفراهم شده است که چارچوبی 
لـب پـنج   ها را در قبال ریسک ناشی از نااطمینـانی تقاضـا در قا  بنگاه

براي آزمـون و بررسـی تـأثیر چگـونگی     حالت مورد بررسی قرار داد. 
واکنش کشاورزان در قبال ریسک ناشی از نااطمینانی تقاضا بر اشتغال 

، ابتدا نااطمینانی تقاضا در این بخش زيش کشاورعوامل تولید در بخ
مورد محاسبه قرار گرفته اسـت و بـه دنبـال آن بـا اسـتفاده از روش      



  1396 پاییز،  3، شماره 31، جلد نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزي    250

ها و  چگونگی اثرگذاري همگرایی یوهانسون، نوع رفتار ریسکی بنگاه
بري و کاربري فرآیندهاي تولیدي در نااطمینانی تقاضا بر شدت سرمایه

  رار گرفت.بخش کشاورزي مورد مطالعه و آزمون ق
ي فعال در بخش کشـاورزي در  هابنگاهدهد که نتایج نشان می 

قبال ریسک ناشی از نااطمینانی تقاضا واکنش منفی از خود نشان داده 
بـا  روشن ساخته است کـه   ترقیدقي هالیتحلگریز هستند. و ریسک

ـ نافزایش معیار نااطمینانی تقاضا هر دو نهـاده   و سـرمایه   کـار  يروی
ابند با این تفاوت که درصد کاهش سرمایه بیشتر از درصد یکاهش می

اي این است که با داللت ضمنی چنین نتیجهکاهش نیروي کار است. 
بـري فراینـدهاي تولیـدي در    افزایش نااطمینانی تقاضا، شدت سرمایه

ها به سمت استفاده از فرآیندها و بخش کشاورزي کاهش یافته و بنگاه

بـر ایـن اسـاس اسـتنباط     کنند. مایل پیدا میهاي کاربرتر تتکنولوژي
کـه افـزایش نااطمینـانی تقاضـا منجـر بـه تضـعیف فراینـد          شودیم

گذاري شده و بر روند انباشت منابع سرمایه محور و فناورانه در سرمایه
تـر بـه   . این امر ضرورت توجه جديرساندیمبخش کشاورزي آسیب 

سـازد و در ایـن   ار میگذاري در بخش کشاورزي را آشکمقوله سرمایه
گـردد کـه بـا توجـه بـه تشـدید فضـاي ریسـکی و         راستا توصیه می

منظور جلوگیري از کند شدن فرایند نااطمینانی در این بخش، دولت به
هاي ترویجـی و انگیزشـی مناسـب بـراي     گذاري، از مکانیسمسرمایه

گـذاري و تولیـد بهـره    تقویت انگیزه کشاورزان براي افزایش سـرمایه 
 د.  گیر

  
  منابع 

1. Aizenman J., and Marion N. P.1993. Macroeconomic uncertainty and private investment. Economics Letters, 41: 
207-210. 

2. Anderson N.H., and Shanteau J.C. 1970. Information Integration in Risky Decision Making. Journal of 
Experimental Psychology, 84:441-451. 

3. Arrow K .1965. Aspects of the Theory of Risk Bearing. Yrjo Johnson Lectures. The Academic Book Store, 
Helsinki. 

4. Arrow K. 1970. Essays in the Theory of Risk Bearing, Amsterdam: North Holland. 
5. Bakhshi P., Raheli H., and Ghahramanzade M. 2016.  The effect of oil revenues shocks and exchange rate 

uncertainty on agricultural sector growth in Iran. Journal of Agricultural Economics Research, 8 (31): 101-122. (in 
Persian). 

6. Diaz-Serrano L. and Donal O. 2004. The Relationship between Unemployment and Risk-Aversion. Discussion 
Paper No.1214. 

7. Ebadi J., and Shahiaki T. M. 2004. Investigating the concentration trend for world market of selected agricultural 
products and its effect on non-oil revenue in Iran. Journal of Economic Research, 39 (4): 61-90. (in Persian).  

8. Edgeworth F. Y. 1908. On the Probable Errors of Frequency Constants. Journal of the Royal Statistical Society, 
71(4): 651-678 

9. Feinberg R.1977. Risk-aversion, Risk and the Duration of Unemployment. Review of Economics and Statistics, 
59(3): 264-271. 

10. Fisher I. 1907.The Rate of Interest. Yale University, Published by MacMillan Company. 
11. Ghosal V .1991. Demand uncertainty and the capital-labor ratio: evidence from the U.S. manufacturing sector. The 

Review of Economics and Statistics, 73: 157-160. 
12. Ghosal V .1995. Input choices under price uncertainty. Economic Inquiry, 33: 142-158. 
13. Ghosal V. and Loungani P.1996. Product market competition and the impact of price uncertainty on investment: 

some evidence from US manufacturing industries. Journal of Industrial Economics, 44: 217 - 228. 
14. Guiso L., Jappelli T. and Pistaferri L. 2002. An Empirical Analysis of Earnings and Employment Risk. Journal of 

Business & Economic Statistics, 20(2): 241-253 
15. Halter A. N., and Dean G. W. 1971. Decisions under Uncertainty. Cincinnati: South Western Publishing Co. 
16. Holthausen D. M. 1976. Input choices and uncertain demand. American Economic Review, 66: 94-103. 
17. Just R.E., and Zillberman D. 1986. Does the law of supply hold under uncertainty? The Economic Journal, 96: 

514-524. 
18. Kahneman D., and Tversky A. 1979. Prospect Theory: An analysis of decision under risk. Econometrica, 47(2): 

263-292. 
19. Karbasi A. and Piri M. 2008. The relationship between the price level of agricultural products and inflation 

uncertainty in Iran. Journal of Trade Studies, 12 (47): 111-140. (in Persian). 
20. Keshavarz H. GH. 2003. Expectation, uncertainty and unequilibrium in Iranian agricultural products market (the 

case of potato and onion). Journal of Trade Studies, 7 (27): 29-57. (in Persian).  
21. Khodadad K.F., and Shahiaki T. M. 2005. Measuring the competition degree in world market of selected 

traditional and agricultural products market. Journal of Agricultural Economics and Development, 13 (51): 135-
165. (in Persian).  



  251    ...بررسی تأثیر ریسک نااطمینانی تقاضاي محصول بر اشتغال عوامل تولید

22. Knight F.H. 1921. Risk, Uncertainty, and Profit, Boston. MA: Hart, Schaffner & Marx; Houghton Mifflin Co. 
23. Macglothlin W. H. 1956. Stability of Choices among Uncertain Alternatives. American Journal of Psychology, 69: 

604-615. 
24. Mahmudgardi R., Zamanim O., Mortazavi S.A., and Heiman, N. 2011.  The effect of real exchange rate 

uncertainty on private investment in agricultural sector. Journal of Agricultural Economics Research, 3 (12): 133-
151. (in Persian).  

25. Mehrabi B. H., and Javedan E. 2011.  The effect of exchange rate uncertainty on agricultural sector growth in Iran. 
Journal of Agricultural Economics Research, 3(1): 27-46. (in Persian). 

26. Menger C. 1871. Principles of Economics. New York University Press 
27. Ramsey F. P. 1926. Truth and Probability. In Ramsey, 1931, the Foundations of Mathematics and other Logical 

Essays. New York: Harcourt, Brace and Company. 
28. Randhir O.T. 1991. Influence of risk on input use in south Indian tankfed farms. Indian journal of Agricultural 

Economics, 46: 57-63 
29. Robison L. J., and Barry P.J. 1987. The Competitive firm’s response to risk. New York, Macmillan. 
30. Serven L.1998. Macroeconomic Uncertainty and Private Investment in Developing Countries: An Empirical 

Investigation. World Bank Policy Research Working Paper No. 2035 
31. Torkamani J. 1996. Intervening risk in agricultural economics planning, the application of risky planning.  Journal 

of Agriculture Economics and Development, 4 (15): 113-130. (in Persian).  
32. Torkamani J. 2000. Comparing and evaluating the major methods of determining the farmers' attitude to risk: the 

case of cattle farmers. Journal of agriculture economics and development, 8 (31): 31-55. (in Persian). 
33. Torkamani J. 2009. Investigating the effect of agricultural products insurance on risk and income inequity: the 

case of Fars province farmers. Journal of Agriculture Economics, 1 (1): 17-34. (in Persian). 
34. Torkamani J. and Musavi S.N. 2011. Investigating the effect of agricultural products insurance on production 

efficiency and risk management in agriculture. Journal of Agriculture Economics, 3 (1): 1-26. (in Persian). 
35. Von Neumann J., and Morgenstern O.1944. Theory of Games and Economic Behavior, Princeton, Princeton 

University Press. 
36. White H. 1980. A heteroscedasticity-consistent covariance matrix estimator and a direct test for heteroscedasticity. 

Econometrica, 48: 817-838. 
37. Yazdani S., and Kiani R. A. 2004. Income insurance; a new model for managing the agricultural products risk.  

Journal of Agriculture Economics and Development, 12 (47): 47-79. (in Persian).  
 


