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  چکيده
  

در اين مقاله  با استفاده از نظرية سيکل تجاري حقيقي، فرضيه نوسانات موافق سيکلي دستمزدهاي 

، مورد )١٣٥٠‐٨٥(و براي دوره زماني) ار زنان و مردانبراي نيروي ک(حقيقي در بخش کشاورزي ايران 

بر رفتار نوساني )  و شوک درآمد نفتيوري بهرهشوک (هاي طرف عرضه آزمون قرار گرفته و تاثير شوک

اي صورت هايي که به صورت تک معادلهدر اين مطالعه، تخمين. بيني شده استدستمزدهاي حقيقي پيش

ه شده، تاثير مسلط شوک هاي حقيقي طرف عرضه  را در توضيح رفتار  گرفته و ضرايب همبستگي محاسب

توابع عکس العمل آني حاصل از برآورد مدل خود توضيحي  .سيکلي دستمزد هاي حقيقي تاييد مي کند

هاي طرف عرضه در کوتاه مدت باعث افزايش دستمزد حقيقي ، بيانگر آن است که شوک(VAR) برداري

. ها در بلند مدت موجب کاهش متغيرهاي مذکور گرديده استکه اين شوکو اشتغال شده،  در حالي

و بهبود وضع ) وري بهرهشوک ( علت روند فوق درکوتاه مدت، افزايش توليد نهايي نيروي کار غيرماهر.

و علت آن در بلند مدت، به طور عمده به دليل جانشيني سرمايه به جاي ) شوک نفتي(درآمد ارزي کشور

نتايج مطالعه . بوده است) شوک نفتي(هاي وارداتي توليد و گران شدن نهاده) وري بهرهوک ش( نيروي کار

کند براي دستيابي همزمان و پايدار به دو هدف افزايش قدرت خريد نيروي کار و کاهش بيکاري بيان مي

 هاي  موثر برهاي افزايش درآمدهاي ارزي به جاي سياستدر بخش کشاورزي، بايستي از سياست

  .افزايش کارايي، استفاده نمود
  

  ، دستمزد(VAR)  نظرية سيکل تجاري حقيقي، مدل خود توضيحي برداري:هاي کليديواژه

  .حقيقي، شوک هاي طرف عرضه و نيروي كار كشاورزي                                 

  
  مقدمه 

تقاضا  نها معتقدند مازادينزيک  کار،يرويدر بازار ن
دکنندگان جهت کسب يها شده و تولمتيش قيموجب افزا

ش ي کار افزايروي ني خود را برايشتر، تقاضايسود ب
مت و کاهش يش قيکه با افزا يبه طور. دهند مي

افت يش خواهد يد و اشتغال افزاي، توليقي حقيدستمزدها
 ي تجاريهاکلي بر خالف سيقي حقير دستمزدهاييو تغ
 & Danthine & Kurmann, 2004; Rabanal)است

Ramirez, 2005) .بودند معتقد ۱۹۷۰ان در دهه يپول گرا  

 فقط در کوتاه مدت بر دستمزد ي پوليهاکه شوک
رگذار است و در بلندمدت يد و اشتغال تاثي، توليقيحق
ة انتظارات يطرفداران نظر .ر آنها نامحسوس استيتاث

 شده در ينيبشي پولي پهاي شوكز معتقدند که ي نييعقال
رند يتاث ي ذکر شده بيرهاي متغيو بلندمدت روكوتاه مدت 

(Danthine & Kurmann, 2004; Rabanal & Ramirez, 
2005)   .  

 حقيقي به جاي هاي شوك، ۱۹۸۰از اوايل دهه 
 پولي، مورد توجه قرار گرفته و  نظرية سيكل هاي شوك
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ة، ين نظرياساس ا بر. تجاري حقيقي مطرح شده است
ريك عرضه و نه رشد تقاضا رونق اقتصادي از طريق تح

ر يح مسي در توضيقي حقيهاجاد شده و نقش شوکيا
ن ياز ا . استي پوليهاار مهمتر از شوکيد کل  بسيتول
،  طرفداران نظرية سيكل تجاري حقيقي، معتقدند كه يرو

. دستمزدهاي حقيقي داراي نوسانات موافق سيكلي است
: اه بودة سيكل تجاري حقيقي با دو عامل همريبسط نظر
 طرف عرضه اقتصاد، حاصل از دوبار هاي شوكنخست 

 ميالدي كه اهميت عوامل ۷۰افزايش قيمت نفت در دهه 
طرف عرضه را در توضيح بي ثباتي اقتصاد كالن نشان داد 

ح افزايش بيكاري يهاي كينزي در توضو دوم  شكست مدل
 ;Dibooglu & Enders, 2001) همراه با تورم فزاينده بود

Lucke, 1998).  
Kydland & Prescott (1982)ه فراغت ي، با طرح فرض

، به بسط مدل  يت فردي در توابع مطلوبيک نشدنيتفک
 دستمزد يکلي پرداختند و رفتار سيقي حقيکل تجاريس
 کار به ين زماني بينيه جانشي را در قالب فرضيقيحق

  .ح دادندير توضيصورت ز
دو دوره  که در يت فرديکه تابع مطلوبي در صورت

 :ر باشدي به صورت زدهد ميانجام " کار"و " مصرف "يزمان
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  از يت آن فرد که تابعيتابع مطلوب uکه در آن،

21,cc 21و " مصرف"زان يم,llآن فرد در دو " رکا"زان ي م
 ين زماني بيني جانشيينرخ نها θ. استيدوره زمان

ا يد و ين حالت، قيدر ا.  کاراستيرويکشش عرضه نβو
 که فرد با آن روبرو است به صورت يت بودجه ايمحدود
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,21که در آن،   wwکار در يروي  نيقي دستمزد حق 
با . باشديم يقيحق بهره  نرخr  ويدو دوره زمان
ت بودجه، يبا توجه به محدود تيطلوب تابع ميحداکثرساز

 در ي نسبينسبت  ساعات انجام کار بر حسب دستمزدها
 ،)β/1(  کاريرويمعکوس کشش عرضه ن  ويدو دوره زمان
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 همانند شوک يقيک شوک حقين با وقوع يبنابرا
 يعي به باالتر از حد طبي جاريقي، دستمزد حقيتکنولوژ

" ندهيآ"  کار نسبت بهيروين حالت نيدر ا. ابدي يش ميافزا
 داشته ي کار کردن نسبت به دوره جاري برايشتريل بيتما
. کنديم ن فراغت در زمان حالي کار کردن را جانشو

ش نرخ بهره ير افزايت تاثيه بر اهمين نظرين در ايهمچن
 يپذبر کار همراه با انعطافيرويش عرضه ني بر افزايقيحق

 تابع عرضه يشکل عموم. د شده استيها تاکمتيکامل ق
ر ي به صورت زيقي حقيکل تجارية سي کار در  نظريروين
  .ود شيان ميب
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 ي کار با حرکت بر رويرويه، تعادل بازار نين نظريدر ا 
 شود و وارد شدن هر شوک ين مييتع"  کار" عرضه يمنحن
 منجر شود، يقيا دستمزد حقي و يقيحقبهرهرنرخييتغبهکه

 گردديز مي کار نيروير هم جهت عرضه نييباعث تغ
(Kydland & Prescott, 1982) .  

 ي رفتار دستمزدهاي در مورد بررسياران، مطالعهيدر ا
اما .  انجام نشده استي تجاريهاکلي به صورت سيقيحق

نه ين زمي در اياديار زي بسي، کارهايدر مطالعات خارج
 با   Moore & Pentcost (2006) .انجام شده است

رات يي، تغي و مرکزي غربيوپا اري در کشورهايا مطالعه
مورد ) ۱۹۵۹‐۲۰۰۴( دوره ي را در طيقي حقيدستمزدها

 يش در نرخ بهره وري افزادهد مي قرار داده و نشان يبررس
  عرضه و ي مثبت و منفيمت نفت به عنوان شوک هايو ق
 به عنوان شوک مثبت تقاضا، به ينگيش حجم نقديافزا
 يکليرفتار خالف س و يکليب منجر به رفتار موافق سيترت

 Luciano & Manfredi .گرددي ميقي حقيدستمزدها
 و نرخ يکاريزان تورم، بي مي بر رويبا مطالعه ا (2006)

 يدر فاصله زمان سي کشور انگليقي حقيدستمزدها
ا ي يکلي، نشان دادند که رفتار هم جهت س)۱۹۴۸‐۲۰۰۰(

 ي به دوره زمانيقي حقي دستمزدهايکليخالف جهت س
ن ي در ايکاريان نرخ تورم و بي شده و ارتباط مانتخاب
 هم يکاري که تورم و بييها دورهدر .  داردي بستگها دوره

   ييها دوره ودر يکلياند  رفتار موافق سعالمت بوده
خالف  است رفتار ها کنترل اعمال شدهمتيکه بر ق

   به دست آمده استيقي حقيدستمزدها يبرا يکليس
 (Luciano & Manfredi, 2006) .  
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Kandil (2005)مت يان شاخص قي از روابط م
 GNP يقي حقيد ناخالص مليو تول CPI کننده مصرف
 عرضه و تقاضا در يص تسلط شوک هاي تشخيکا، برايآمر

، استفاده کرد و رفتار موافق )۱۹۶۰‐۲۰۰۰ (يدوره زمان
 را در هنگام مسلط بودن يقي حقي دستمزدهايکليس

 GNP و CPI رات هم جهتييغ عرضه حاصل از تيهاشوک

 را در هنگام يقي حقي دستمزدهايکليو رفتار ضد س
 رات متقابلييجه  تغيمسلط بودن نوسانات تقاضا در نت

CPI و GNP  به دست آورد. Paul (2001)ان ي، ارتباط م
 يها و اشتغال را با استفاده از دادهيقي حقيدستمزدها

ش نرخ يافزا قرار داد و نشان داد که يخرد مورد بررس
 کار، يروي نيرات ساختاريي دستمزد، در اثر تغيقيحق

 يقي حقي دستمزدهايکليباعث تورش در رفتار مخالف  س
، ي اقتصاديهاان بخشي دستمزد در ميو تفاوت نرخ اسم

 يقي حقي دستمزدهايکليموجب تورش در رفتار موافق س
 نقش دو شوک عرضه Gamber & Jouts (1997) .شوديم
مت ي کل در طرف تقاضا و دو شوک قيار و تقاضا کيروين

 يکلي بر رفتار س کل در طرف عرضه راينفت و بهره ور
 و نشان داد  قرار دادهيورد بررس ميقي حقيدستمزدها

  به يقي حقي دستمزدهايکليانحراف از رفتار موافق س
 & Abraham .باشدي طرف تقاضا ميهار شوکيل تاثيدل

Haltiwanger (1995)تقاضا و عرضه ين دادند شوکها نشا 
کشش، ي عرضه باکشش و بير منحنيب تحت تاثيبه ترت
 يقير بر نوسانات اشتغال و دستمزد حقين تاثيشتري بيدارا
  .باشنديم

، يقي حقيکل تجارية سيمقاله حاضر با توجه به نظر
 يقيحق ي دستمزدهايکليموافق س نوسانات هيفرض

  دوره يدان و زنان و برا کار مريروي نيران براي ايکشاورز
 يا تک معادلهيهانيتخم با استفاده از) ۱۳۵۰‐۸۵( يزمان

ر ي مورد آزمون قرار داده و تاثيب همبستگيو محاسبه ضرا
بر ) ي و شوک درآمد نفتوري بهرهشوک ( وارده يهاشوک

 را ي و اشتغال در بخش کشاورزيقي حقيرفتار دستمزدها
  .  خواهد کردينيبشيپ

  
  ها روشمواد و 

 بر رفتار اشتغال و يقي حقيهار شوکي تاثي بررسيبرا
 در بازار كار بخش كشاورزي، الزم است به يقيدستمزد حق

سستم ي سيک الگويرها در قالب ين متغيارتباط متقابل ا
ن ياز آنجا که در چن. ا توجه شوديمعادالت همزمان پو

زا رونتوان در مورد ديرها نمي متغيل همزماني به دلييالگو
 يحي نمود، از مدل خود توضيداور شيزا بودن آنها پ و برون
د در يک روش نامقي که در واقع ١(VAR) يبردار

ر ين مدل فاقد متغيا. شودي است استفاده مياقتصادسنج
 زا هستند  مدل درونيرهايزا است و همه متغبرون

(Danthine & Kurmann, 2004).  در مطالعه حاضر، مدل
ر برآورد ي در چهار بخش به صورت زي برداريحيخود توض
  . شده است

 در هنگام وارد شدن ي برداريحي مدل خود  توض‐١
  ) کار مردانيروين (يشوک درآمد نفت

  

)/()/()/()/(
)(/)(/)(//

86084065660
130141175047

−−
−−−+−+−= LMWLMELOILLOIL

  
5618602 // == FR  

  
)/()/()/()/(

)(/)(/)(//
173122563241

101019401120330
−

−−−+−+= LMWLMELOILLME

  
4909702 == FR /  

  

)/()/()/()/(
)(/)(/)(//

1912420421540
189013401950053

−−
−−−+−+−= LMWLMELOILLMW

  
1579302 == FR /  

  
  نفت و گاز،يتم درآمدهايلگار LOIL آن که در

LOIL (-1) ک وقفه يگاز با   نفت ويتم درآمدهايلگار
زان اشتغال يتم ميب لگاريبه ترت LMW و LME ،يريتاخ

   کار مردان ويروي در نيقيتم دستمزد حقيو لگار

LME(-1)و  LMW(-1)زان اشتغال يتم ميب لگاري به ترت
ک ي کار مردان با يروي در نيقيم دستمزد حقتيو لگار

  .باشديم t ز آمارهياعداد داخل پرانتز ن.  استيريوقفه تاخ
 در هنگام وارد شدن ي برداريحي مدل خود توض‐۲

  ) کار زنانيروين (يشوک درآمد نفت
  

)/()/()/()/(
)(/)(/)(//

5143155171
12401721720610

−−
−−−+−+−= LWWLWELOILLOIL

4337702 // == FR  
  

)/()/()/()/(
)(/)(/)(//

8325231830630
114019901960120

−−
−−−+−+−= LWWLWELOILLWE

2409602 == FR /  
  

)/()/()/()/(
)(/)(/)(//

441209127241
18401880113035

−
−+−+−+−= LWWLWELOILLWW

1339302 == FR /  

 
                                                                                     
1. Vector Auto Regressive Model 
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 LOIL  نفت و گاز،يتم درآمدهايلگار LOIL که درآن

 ،يريک وقفه تاخي نفت وگاز با يتم درآمدهايلگار (1-)
LWE و LWWتم يزان اشتغال و لگاريتم ميب لگاري به ترت

  وLWE(-1)  کار  زنان ويروي در نيقيدستمزد حق
LWW(-1)تم يزان اشتغال و لگاريتم ميب لگاري به ترت
 يريک وقفه تاخي کار زنان با يروي در نيقيدستمزد حق

  .باشدي مt ز آمارهياعداد داخل پرانتز ن. است
 در هنگام وارد شدن يون برداريمدل خود رگرس ‐۳

  ) کار مردانيروين (يشوک بهره ور
  

)/()/()/()/(
)(/)(/)(//

90035041380
1040150112501190

−−
−+−−−−= LMWLMELSOLLSOL

4357802 // == FR  
  

)/()/()/()/(
)(/)(/)(//

721224230050
1110115012100160

−
−−−+−+= LMWLMELSOLLME

3239602 == FR /  
  

)/()/()/()/(
)(/)(/)(//

6311021650980
188018001132525

−
−+−+−+−= LMWLMELSOLLMW

1159102 == FR /  
  

 يروي در نوري بهرهر يتم متغي لگارLSOL آن که در
 يروي در نوري بهرهر يتم متغي لگارLSOL(-1) کار مردان،

ب يبه ترت LMW و LME ،يريک وقفه تاخيکار مردان با 
 يروي در نيقيتم دستمزد حقيان اشتغال و لگارزيتم ميلگار

تم يب لگاري به ترتLMW(-1)  وLME(-1) کار مردان و
 کار يروي در نيقيتم دستمزد حقيزان اشتغال و لگاريم

ز ياعداد داخل پرانتز ن.  استيريک وقفه تاخيمردان با 
  . باشدي مt آماره
 در هنگام وارد شدن يون برداريمدل خود رگرس ‐۴

  ) کار زنانيروين (وري رهبهشوک 
  

)/()/()/()/(
)(/)(/)(//

71029041220
142011801260720

−−−
−−−+−−−= LWWLWELSOWLSOW

1329302 == FR /  
  

)/()/()/()/(
)(/)(/)(//

63123880990
115015611110230

−−
−−−+−+−= LWWLWELSOWLWE

1909502 == FR /  

  
)/()/()/()/(

)(/)(/)(//
91116206212

183011620125497
−

−−−+−+−= LWWLWELSOWLWW
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 وري بهرهر يتم متغيب لگاري به ترتLSOW که در آن
 در وري بهرهر يتم متغي لگارLSOW(-1)  کار زنان،يرويدرن
به  LWW و LWE ،يريک وقفه تاخي کارزنان  با يروين

 يقيتم دستمزد حقيزان اشتغال و لگاريتم ميب لگاريترت
ب يبه ترت LWW(-1) و LWE(-1)  کار  زنان ويرويدر ن
 يروي در نيقيتم دستمزد حقيزان اشتغال و لگاريتم ميلگار

ز ينتز ناعداد داخل پرا.  استيريک وقفه تاخيکار زنان با 
  .باشدي مt آماره

 از بروز يريل جلوگيرها به دليتم متغياستفاده از لگار
 برازش شده از يهاونيج بهتر رگرسي و نتايده هم خطيپد

  .  باشدي مي خطير هايآنها نسبت به متغ
ک ي آکائيارهاي فوق، بر اساس معيدر هر چهار الگو

AICنيزيب  و شوارتز SICيرهاي متغي، وقفه اول برا 
ن بر يهمچن. ن شديينه تعي به عنوان وقفه بهيحيتوض

 ي، فرض صفر مبن)۱جدول(شه واحديج آزمون رياساس نتا
 الگو يرهاي متغيرها رد شده و تماميستا بودن متغيرايبر غ

ن ي تخمين امر برايهم انباشته از درجه صفر هستند که ا
  .ت استي با اهمي برداريحي خود توضيالگو

  
ه واحد ديکي فولر براي سطح داده هاي  آزمون ريش‐۱جدول

  سري زماني
مقادير بحراني مک کينون

 نتيجه آزمون
١ %٥% 

آماره ديکي 
 فولر

 متغير

 LME 4/27- 4/01- 3/88- فرض صفر رد مي شود
 LMW 3/41- 2/61- 1/93- فرض صفر رد مي شود
 LWE 3/33- 3/16- 2/67- فرض صفر رد مي شود
 LWW 4/33- 2/78- 1/83- فرض صفر رد مي شود
 LSOL 3/55- 3/69- 2/97- فرض صفر رد مي شود
LSOW 4/61- 4/33- 3/58- فرض صفر رد مي شود
 LOIL 3/88- 2/95- 1/28- فرض صفر رد مي شود

  يافته هاي تحقيق حاضر: ماخذ

  
ن نکته توجه کرد يد به ايج باير نتاي تفسيان برايدر پا

، ي برداريحي توض خودين الگوهايکه اساسا در تخم
ت ي الگو، اهمي پارامتر هايح دهندگيب و درصد توضيضرا
ه ي رود کلي را ندارند و انتظارنمي تک معادله ايهاروش
 يرها از لحاظ آماريب برآورد شده مربوط به وقفه متغيضرا
 بودن دار معني در مجموع F  باشد، اما آمارهدار معني
 از توابع عکس العمل ن اساس يبر ا .کنديد مييب را تايضرا
  .  شوديج استفاده ميل نتاي تحليبرا ١(IRF) ضربه

                                                                                     
1. Impulse Response Function 
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  ج وبحثينتا
 يکل تجارية سي طرفداران نظريهادگاهيباتوجه به د

 ي را علت نوسانات اقتصاديقي که فقط عوامل حقيقيحق
 از جمله يقي حقيرهاي متغيکند و تماميان ميب

 يهاکليرات هم جهت با سيي تغيقي حقيدستمزدها
 آزمون رفتار موافق ين مطالعه، براي دارد، در ايتجار
، ابتدا با استفاده از يقي حقي دستمزدهايکليس

 ي و الگوي اقتصادسنجيا تک معادلهيها نيتخم
Kydland & Prescott (1990) بير ضرايدر تفس 

 و شاخص يقي حقيان دستمزدهاي، رابطه ميهمبستگ
 دو نوع يابر(ران ي اي در بخش کشاورزيکل تجاريس
) ۱۳۵۰‐۸۵( ي دوره زمانيو برا)  کار زنان و مردانيروين

ر اشتغال به عنوان شاخص مهم يبرآورد شده و از متغ
ر ين اساس، تاثيبر ا.   استفاده شده استينوسانات اقتصاد

 و اشتغال يقي حقي بر رفتار دستمزدهايقي حقيشوکها
العمل سبا استفاده از توابع عک ) کار مردان و زنانيروين(
ج مطالعه حاضر به ينتا.  شده استينيش بيپ) ضربه (يآن

  . ده استير ارائه گرديشرح ز
 آزمون فرضيه رفتار موافق سيکلي دستمزد حقيقي ‐الف

ة ي آزمون نظريبرا با روش تک معادالت اقتصاد سنجي
به (  و اشتغاليقي،رابطه دستمزد حقيقي حقيکل تجاريس

 کار يروي نيبرا) يار تجيها کليعنوان شاخص مهم  س
 ي دوره زمانيران  و براي ايمردان و زنان در بخش کشاورز

ر برآورد يج آن به شرح زيبرآورد شده و نتا) ۱۳۵۰‐۸۵(
 .ده استيگرد

 ي کار مردان و معادله دوم برايروي نيمعادله اول برا
ح است که يالزم به توض.  کار زنان برآورد شده استيروين

ه از معادالت ي اوليواتسون در برآوردهان يمقدار آماره دورب

 در اجزاء يالي سريد کننده وجود خود همبستگيي، تا١فوق
 ندياخالل معادالت است که به منظور رفع آن از فرآ

AR(1)يرهايمتغ.  استفاده شده است LMW ،LWW  به
 مردان و زنان و يقي حقيتم دستمزدهايب لگاريترت
 کار يرويتم نيب لگاريبه ترت LME ،LWE يرهايمتغ

اعداد داخل پرانتز .  استيمردان و زنان در بخش کشاورز
ب اشتغال در يعالمت مثبت ضرا .باشدي مt ز آمارهين

                                                                                     
1. 762 /. =WD 912 و /. =WD به ترتيب مقادير آماره دوربين  ‐ 

اي اقتصادسنجي براي هاي تک معادلهواتسون براي برآوردهاي اوليه از تخمين
  . نيروي کار مردان و زنان مي باشد

رات دستمزد ييدهنده رابطه مثبت تغمعادالت فوق، نشان
 يهارات اشتغال و مسلط بودن شوکيي با تغيقيحق
 دستمزد ين رفتار نوسانيي طرف عرضه در تعيقيحق
به عبارت . باشدي مي تجاريهاکليان سيدر جر يقيحق
 ي در بخش کشاورزيقي حقيکل تجارية سيگر نظريد
  . شوديد مييتا) ۱۳۵۰‐۸۵ (ي دوره زمانيران طيا

 يقي دستمزد حقيکليه رفتار موافق سيآزمون فرض‐ب
ب ير ضرايدلند و پرسکات در تفسي کيبا استفاده از الگو

  يهمبستگ

Kydland & Prescott  (1990) با استفاده از شاخص 
 يدستمزدها يکلي، رفتار موافق سيب همبستگيضر
 قرار داده يابيمورد ارز کاي آمريها  دادهي را برايقيحق
ان ي ميب همبستگيان کردند که اگر ضريآنها ب. است
ر ي و مقاد(Et) ر اشتغالي با متغ(wt) يقير دستمزد حقيمتغ
 با (wt) اني م رابطهيعني. نده و گذشته آن مثبت باشديآ

))E),0i,0i,0i( ريمقاد it−>=< مثبت بوده  و 
ر اشتغال ي متغيري تاخيها دورهب در ين ضريحداکثر ا

)E,0i( it−<ين صورت دستمزدهايدر ا. ردي قرار گ 
 و نوسانات هم جهت با يکلي  رفتار موافق سي دارايقيحق

 بخش رفتار نين در ايبنابرا. نوسانات اشتغال خواهند بود
  يب  همبستگيمحاسبه  ضر  بايقي دستمزد حقينوسان
 و  اشتغال  مورد مطالعه يقي دستمزد  حقيرهايان  متغيم

ن مطالعه، محدود يآنجا که اطالعات ا از. قرار گرفته است
دوره  باشد، انتخاب دو يساله م  ۳۵ يمان ک دوره زيبه 
ب يرال ضيتحل يبرا يمناسب  نسبتا  ، انتخابيريتاخ

ب  ي، به ترت)۲( و )۱(جداول شماره .  خواهد بوديهمبستگ
 کار مردان و زنان يروي ني برايب همبستگيس ضرايماتر

 ي دوره زماني و براEviews است که با استفاده از نرم افزار
  .  محاسبه شده استيدر بخش کشاورز) ۱۳۵۰‐۸۵(

  
 ماتريس ضرايب همبستگي بين متغير دستمزد ‐۲جدول 
 هزار نفر براي نيروي کار مردان ـ ريال و اشتغال ـ حقيقي

ME(+2) ME(+1)  ME  ME(-2)  ME(-1)  MW  

۶۹/۰  ۷۶/۰  ۸۱/۰۸۷/۰  ۸۵/۰  ۱  MW  

۸۶/۰  ۹۴/۰  ۹۸/۰۹۹/۰  ۱  ۸۵/۰ ME(-1)  

۷۸/۰  ۸۸/۰  ۹۵/۰۱  ۹۹/۰  ۸۷/۰ ME(-2)  

۹۳/۰  ۹۸/۰  ۱  ۹۵/۰  ۹۸/۰  ۸۱/۰ ME  

۹۸/۰  ۱  ۹۸/۰۸۸/۰  ۹۴/۰  ۷۶/۰ ME(+1)  

۱  ۹۸/۰  ۹۳/۰۷۸/۰  ۸۶/۰  ۶۹/۰ ME(+2)  

 هاي تحقيق حاضريافته: منبع
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MW و WWي برايقير دستمزد حقيب متغي به ترت 
زان اشتغال ي مWE و ME.  کار مرد و زن استيروين

  ،۲‐(ME(، ME)‐۱( ،يمردان و زنان در دوره جار
)۱‐(WE ،)۲‐(WEزان اشتغال مردان و زنان در ي م

+) ۲(+ME، )۱(+WE ،)۲( ،ME+)۱( و يري تاخيها دوره
WEينده مي آيها دورهزان اشتغال مردان و زنان در ي م 
ک از جداول يا ستون اول هر ياعداد سطر اول و  .باشد
دلند ي کي مورد نظر در الگويب همبستگيدهنده ضرانشان

ب مورد ي مذکور، ضرايمطابق الگو.  باشديو پرسکات م
 يان مثبت و دارا کار مردان و زنيرويندو بخش نظر در هر
 کار، يروينکه در هر دو نوع نيباشد ضمن اي مييمقدار باال

 يرين دوره تاخي فوق در دوميب همبستگيحداکثر ضر
8702 /))(,( =−MEMW9202و /))(,( =−WEWW است 

، يقي حقي دستمزدهايکلي موافق سيکه نشانگر رفتار قو
ط بودن  و مسليقي حقيکل تجاري سي نظريد الگوييتا

  .باشدي مي طرف عرضه در بخش کشاورزيقيشوک حق
  

 ماتريس ضرايب همبستگي بين متغير دستمزد ‐۳جدول 
 هزار نفر براي نيروي کار زنان ـ ريال و اشتغال ـ حقيقي
WE(+2)  WE(+1)  WE WE(-2)  WE(-1) WW   

۷۲/۰  ۸۰/۰  ۸۶/۰۹۲/۰  ۹۰/۰  ۱  WW  

۸۶/۰  ۹۴/۰  ۹۸/۰۹۹/۰  ۱  ۹۰/۰  WE(-1)  

۷۸/۰  ۸۸/۰  ۹۵/۰۱  ۹۹/۰  ۹۲/۰  WE(-2)  

۹۳/۰  ۹۸/۰  ۱  ۹۵/۰  ۹۸/۰  ۸۶/۰  WE  

۹۸/۰  ۱  ۹۸/۰۸۸/۰  ۹۴/۰  ۸۰/۰  WE(+1)  

۱  ۹۸/۰  ۹۳/۰۷۸/۰  ۸۶/۰  ۷۲/۰  WE(+2)  

  يافته هاي تحقيق حاضر: منبع    

  
تک (نجا، با توجه به دو آزمون صورت گرفته يدر ا

و ) دلند و پرسکاتي کي و الگويمعادالت اقتصاد سنج
توان گفت که در ي، ميقي حقيکل تجارية سيد نظرييتا

 رات هم جهت اشتغال وييران، تغي ايبخش کشاورز
 طرف عرضه يها متاثر از شوکيقي حقيدستمزدها

 طرف يهااست و  شوک) ي و شوک نفتيشوک بهره ور(
ن ييدر تع) ينگيش مخارج دولت و حجم نقديافزا(تقاضا 

ن ياز ا.  داردينقش ثانو يقي حقي دستمزدهايرفتار نوسان
 در يت همزمان از بخش کشاورزيک حماي ي،برايرو

 انجام شده يهااستي از سيستي، بايکاريمقابل فقر و و ب
 فناورانه يهاشرفتيدر طرف عرضه اقتصاد که منجر به  پ

 يجا شود بهي کشور مي ارزيا بهبود درآمدهاي و
ند ينماي که در طرف تقاضا عمل مي و مالي پولياستهايس

 يقير دو شوک حقين جهت تاثيبه هم .استفاده نمود
 ي دستمزدهاي بر رفتار نوساني نفتي و درآمدهاوري بهره
  .   قرار گرفته استي مورد بررسيقيحق
    يقي دستمزد حقي بر رفتار نوسانيرشوک نفتيتاث‐ج

ک کشور صادر کننده نفت، همواره در يران به عنوان يا
ن محصول قرار يمت اير قييتغ از يمعرض نوسانات ناش

ران به طور عمده متاثر از ين جهت، اقتصاد ايبه هم.  دارد
 از يکي  به عنوان ي نفتيدرآمدها  بوده وي نفتيهاشوک
. شودي طرف عرضه اقتصاد انتخاب ميقي حقيهاشوک

 اشتغال و يرهاي، واکنش متغ)۱‐۴( شماره ينمودارها
ک يزان ي به م را نسبت به شوک واردهيقيدستمزد حق
  . دهدي نفت وگاز نشان ميزان درآمدهايار درميانحراف مع

ک ي کار، در اثر يروي هر دو نوع نيشود برايمشاهده م
، اشتغال و دستمزد )مت نفتيد قيش شديافزا (يتکانه نفت

ابد و پس ييش مي با نرخ کاهنده تا سال پنجم افزايقيحق
 رو به کاهش يطئار بي مزبور به صورت بسيرهاياز آن، متغ

ش کوتاه و يک افزايز پس از ينرخ اشتغال زنان ن. روديم
  .ابدييه خود کاهش مي به سطح اوليموقت
  

-0.010

-0.005

0.000

0.005

0.010

0.015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  

  العمل اشتغال مردان تابع عکس‐۱شکل
  به  شوک درآمد نفتي
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   حقيقي مردانالعمل دستمزد تابع عکس‐۲شکل
 به شوک درآمد نفتي



 ۱۷  ...الگوي تجربي سيکل تجاري حقيقي و تحليل سياست نيروي کار در : فرحسيني و نعيمي  

-0.010

-0.005

0.000

0.005

0.010

0.015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  

   شوک درآمد نفتيبهالعمل اشتغال زنان  تابع عکس‐۳ شکل
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  حقيقي زنانتابع عکس العمل دستمزد  ‐۴شکل
  شوک درآمد نفتي به 

  

ش در کوتاه مدت، بهبود وضع درآمد ين افزايعلت ا
د  و يش سطح توليها و افزاشتر نهادهي کشور، واردات بيارز

ش يل  افزاي مذکور در  بلند مدت، به دليرهايکاهش متغ
جه يشرفته در نتي پي کشورهايدات صنعتيمت توليق

 يمت نهاده هايمت نفت و بالتبع آن، باال رفتن قيش قيافزا
د يش توليچرا که افزا. باشديد مي توليهانهي و  هزيواردات

رات ساختار يي، همرا با تغي نفتيش درآمدهايحاصل از افزا
 ي الزم برايهار ساختيست و  به علت فقدان زيد نيتول

 ينه براي و عدم وجود زميدار اقتصاديرشد مستمر و پا
 يل دارائي کارا و فعال، امکان تبديحضور بخش خصوص
ن رو اثر يست از ايسر ني ميديه توليحاصل از نفت به سرما

 ک عاملي حاصل از فروش نفت خام، به عنوان يدرآمد ارز
ط يبرون زا، به طور موقت اثرگذار بوده و در درون خود شرا

  .ا را نداردي رشد پويالزم برا
    يقيدستمزد حقيبررفتارنوسانوري بهرهرشوکيتاث‐د

، نوسانات يقي حقيکل تجارية سيدگاه نظرياز د
 ي تکنولوژيرات تصادفيي از تغيبه طور عمده ناش ياقتصاد

، يب که در دوران رونق اقتصادين ترتيبد.  استوري بهرهو 
ش يد و اشتغال همراه با افزاي، توليش نرخ بهره وريبا افزا
ابد و در دوران رکود ييش مي افزايقي حقيزدهادستم

، )۵‐۸( شماره ينمودارها.  افتديحالت عکس اتفاق م
ک ي نسبت به يقي اشتغال و دستمزد حقيرهايواکنش متغ

 يزان بهره وريار درميک انحراف معيزان يشوک وارده به م
 کار،  يرويشود در هر دو نوع نيمشاهده م. دهديرا نشان م

 و يقي حقيش دستمزدهاي موجب افزايور بهرهشوک 
ن ينده تا سال دوم شده و از سال سوم اياشتغال با نرخ فزا
 مزبور را کاهش يرهاي متغياندهيفزا شوک به طور

 کار زنان يرويزان  اشتغال ني و ميقيدستمزد حق. دهد مي
. ابدي ي کار مردان کاهش ميروي تندتر نسبت به نيبا نرخ
زان  اشتغال  زنان  از  يرم، م که از سال چهايبه طور

 آنان پس يقيه  خود  کمتر شده و دستمزد حقيزان  اوليم
زان يگردد اما ميم ه خود برياز ده سال به سطح اول

ه خود يش اوليبا در سطح افزاي مردان، تقريقيدستمزد حق
 مزبور در کوتاه يرهايش متغيعلت افزا. ماندي ميثابت باق

ش تقاضا و ي کار، افزايروي نييد نهايش توليمدت، افزا
 باشد و کاهش آنها  در بلند ي آن مي برايدستمزد پرداخت
د واستفاده يب عوامل تولي ترکيسازنهيل بهيمدت، به دل

 حاصل از يهايي کار، صرفه جويروي شده از نيزيربرنامه
 تعداد ينيگزي، جاياهي سرمايهاش نهادهيافزا اس،يمق

 کار يرويشتر ني تعداد بيا کار ماهر به جيرويکمتر ن
 از ياديا کم سواد بودن تعداد زي و يسواديب رماهر ويغ
 کار يرويت نيفي کي ارتقاين بخش در راستاي کار ايروين
  .(Walde, 2002) باشديم
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  شنهادات يج و پي نتايبندجمع

ن تک معادالت يتخم( انجام شده يها با توجه به آزمون.۱
د يياو ت) دلند و پرسکاتي کي و الگوياقتصادسنج

 ۳۵ يتوان گفت در طي، ميقي حقيکل تجارية سينظر

ران، نقش اختالالت ي ايسال گذشته در بخش کشاورز
 يهاشرفتيپ و ينفت ير درآمدهاييتغ( طرف عرضه

 به يقي حقين جهت رفتار دستمزدهاييدر تع) فناورانه
ر ييتغ( طرف تقاضا يها مهمتر از شوکيطور نسب
) يدر بخش کشاورز و مخارج دولت ينگيحجم نقد
  . بوده است

، موجب ) سال۵ (ي پس از مدت کوتاهي نفتيها تکانه.۲
د کارگران يش قدرت خري و افزايکاريکاهش نرخ ب

در  . خواهد شديدر بخش کشاورز) مرد و زن(
ه خود يز تنها نرخ اشتغال زنان به سطح اوليبلندمدت ن
 شيرها پس از افزاير متغيابد و نوسانات ساييکاهش م

 نوع هر ياجرا نيبنابرا. ز استيدر کوتاه مدت ناچ
مت نفت،گسترش صادرات، يش قيافزا  همانندياستيس

 و يابي بازاريهاستمي، توسعه سيبهبود روابط خارج
 ي کشور منتهيدات ارزيش عاي که به افزايغاتيتبل

دار در بهبود وضع يرات مطلوب و پاي تاثيشود، دارا
 ينان در بخش کشاورز کار مردان و زيروي نيشتيمع
ن يکه در بلند مدت، تنها تضميران بوده در حاليا

  .  مردان خواهد بوديکاريکننده کاهش نرخ ب
ع  يرات فناورانه، پس از دو سال موجب کاهش سريي تغ.۳

د کشاورزان خواهد يش قدرت خري و افزايکارينرخ ب
د کارگران مرد در يدر بلند مدت تنها قدرت خر.شد

ر يماند و مقاديميه خود ثابت باقيولش ايسطح افزا
ا کمتر از آن يه خود و يرها به سطح اولير متغيسا

 همانند ييهااستي سياجرا نيبنابرا .ابدييکاهش م
 ،ي ارضيسازکپارچهي، ي و آموزشيجيارائه خدمات ترو
 يهايا تعاوني کشت و صنعت و يهاگسترش شرکت

 يريه کارگ، استفاده از ارقام اصالح شده، بيديتول
ن مبارزه با آفات و ي نويا روشهاين آالت و يشتر ماشيب
 در ييش کاراي، که به طرق مختلف به افزا... ها ويماريب

در بلند مدت، تنها بر . شودي مي منتهيبخش کشاورز
دار ي کار مردان  اثر مطلوب و پايروي  نيشتيوضع مع

 کنندهتي حمايهااستيتواند به عنوان سيداشته و نم
  . ردي کار زنان مورد استفاده قرار گيروين
 طرف عرضه و يقي حقيهانکه شوکي با توجه با ا.۴

ب منجر به رفتار ي طرف تقاضا، به ترتي پوليهاشوک
 يقي حقي دستمزدهايکلي و مخالف سيکليموافق س

تحقق  به منظور. گردندي مي ادوار تجاريط در
 يشتيت معي و بهبود وضعيکاريهمزمان کاهش نرخ ب
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  تر باشد ازد مناسبي، شايکارگران در بخش کشاورز
 به يکه منته  طرف عرضه اقتصاديهااستيس
 کشور يدات ارزيش عايا افزاي فناورانه و يهاشرفتيپ
 که در ي و مالي پوليهااستي سيگردد به جايم

  .ند استفاده نمودينمايطرف تقاضا عمل م
ول دوره اثر  طرف عرضه،  طيقي حقيهاان شوکي در م.۵

 بر کاهش ي نفتيهار شوکي تاثيداريکوتاه مدت و پا

ش از ي کارگران بيشتيت معي و بهبود وضعيکارينرخ ب
 دستيابي ين رو، براياز ا.  استوري بهره يهاشوک

د يش قدرت خريدو هدف افزا دار بهيهمزمان و پا
، ي در بخش کشاورزيکاري کار و کاهش بيروين
 يش درآمدهاي به افزاينته ميهااستي از سيستيبا
، ييش کاراي موثر بر افزايهااستي سي به جايارز

  .استفاده نمود
  

REFERENCES  
1. Abraham, K. G. & Haltiwanger, J. C. (1995). Real wages and the business cycle. Journal of Economic 

Literaturare, 6(1), 215-1264. 
2. Beikzadeh, S. (2004). Studding of effects monetary and finantial policies on agricultural sector employment. 

M. Sc. Thesis, Tarbiat Modares University, Iran. 
3. Danthine, J. P. & Kurmann, A. (2004). Fair wages in a New Keynesian model of the business cycle. Review 

of  Economic Dynamics, 7(1), 107-142. 
4. Dibooglu, S. & Enders, W. (2001). Do real wages respond asymmetrically to unemployment Sshocks? 

Evidence from the U.S. and Canada. Journal of Macroeconomics, 23(4), 495-515. 
5. Gamber, E. N. & Jouts. (1997). Real wages over the business cycle. Eastern Economic Journal, 18(3), 277-

291. 
6. Kandil, M. (2005). Countercyclical or procyclical real wages? A disaggregate explanation of aggregate 

asymmetry. Empirical Economics, 30(3), 619-637.  
7. Kydland, F. & Prescott, E. (1982). Time to build and aggregate fluctuations. Econometrica, 50, 345-370. 
8. Kydland, F.& Prescott, E. (1990). Businees cycle: Real facts and a monetary myth, federal reserve bank of 

Minneapolis. Quarterly Review, 3-18. 
9. Lucke, B. (1998). Productivity shocks in a sectoral real business cycle model for west Germany. European 

Economic Review, 42(2), 311-327. 
10. Luciano, F. & Manfredi, P. (2006). Neoclassical labour market dynamics: Chaos and the real wage Phillips 

curve. Journal of Economic Behavior & Organization, 62(3), 470-483. 
11. Moghadasi, R. & Yazdani, S. (2000). Relation of main economical variables with monetary and finantial 

policies. In: Proceedings of 3th of Iran Agricultural Economic Conference, The Second Book, p 213-243. 
12. Moore, T. & Pentecost, E. J. (2006). An Investigation into the Sources of Fluctuation in Real and Nominal 

Wage Rates in Eight EU Countries: A structural VAR Approach. Journal of Comparative Economics, 34(2),   
357-376. 

13. Noferesti, M. (1999). Unitroot and aggregation in econometric. 1st ed, Rasa Cultural Services Publications. 
14. Paul, J. D. (2001). The cyclicality of real wages within employer-employee matches. Industrial & Labor 

Relations Review, 54(4), 835-851. 
15. Rabanal, P. & Ramírez, J. F. (2005). Comparing New Keynesian models of the business cycle: A bayesian 

approach. Journal of Monetary . 
16. Walde, K. (2002). The economic determinants of technology shocks in a real business cycle model. Journal 

of Economic Dynamics and Control, 27(1), 1-28. 
 

 



  


