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ارتباط میان صادرات و مصرف انرژی در بخش کشاورزی 

 توسعهکشورهای درحال
 1بهار، زهرا جلیلیاسماعیل پیش، کمررودی صالحی حسنم

 80/33/3131تاریخ پذیرش:                                                                                 80/80/3131تاریخ دریافت:

 چکیده
توسعه داشته حالکشورهای دردر  های توسعه صادرات ممکن است تاثیر معناداری بر مصرف انرژیسیاستاجرای 

ای را خانهنسبت به انتشار گازهای گلمحیطی های زیستدغدغههای توسعه صادرات، سیاست از این رو، باشد.
های این دغدغه در مورد فعالیتتر شدن هر چه بیشتر بخش کشاورزی، . با توجه به مکانیزهافزایش داده است

 صادرات میان رابطه کندمی تالش پژوهشاین  صادراتی بخش کشاورزی نیز مطرح است. با توجه به این مسئله،
 قرار بررسی مورد 0820-8002 هایسال فاصله در را توسعهدرحال کشور 82 کشاورزی بخش در انرژی، مصرف و

انباشتگی به وسیله و تائید وجود هم CADFبه وسیله آزمون  شه واحددهد. بدین منظور، پس از تائید وجود ری
برآورد  DOLSو  AMG ،FMOLSهای انباشتگی با روشهای همهای کائو، پدرونی و وسترالند، بردارآزمون

نتایج نشان داد متغیرهای انرژی  استفاده شد. PMG از روشمدت کوتاهشدند. همچنین، برای بررسی رابطه علیت 
مدت اما در کوتاه ،مثبت و معنادار بر یکدیگر دارند توسعه، تاثیرصادرات در بخش کشاورزی کشورهای درحال و

 ها وجود ندارد.رابطه معناداری بین آن

 JEL :F13 ،Q17 ،Q27 ،Q41 ،Q43بندی طبقه

 سعه.تو، کشورهای درحالمحصوالت کشاورزی انباشتگی، صادراتانل همانرژی، پهای کلیدی: واژه
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 مقدمه

اند که توسعه صادرات برخی از اقتصاددانان ابراز نگرانی کرده ،فراوان صادرات هایبرتری باوجود

تمام شود؛  زیستمحیطآن آلودگی  در پیتواند به قیمت افزایش معنادار مصرف انرژی و می

رژی را در داخل تواند تقاضا برای انمی روشاز دو  دست کمزیرا از جنبه نظری توسعه صادرات 

انرژی را  جمله ازهای تولید ، توسعه صادرات تقاضا برای نهادهنخستکشور افزایش دهد: 

برای حمل کاالها به  بریانرژدهد. دوم، صادرات مستلزم استفاده از وسایل نقلیه افزایش می

برای را ه تواند زمینمصرف انرژی بیشتر می ،از سوی دیگرها و لب مرز است. ، فرودگاهبندرها

درات و میان صا سویه بنابراین رابطه علیتی دوتولید کاالهای اضافی و صادرات فراهم نماید. 

 (.2102است )سادورسکی،  تصور قابلانرژی  فمصر

های مناسب وضع سیاستدر جهت تجربی  لحاظ از صادرات و انرژی شناسایی ارتباط

 علیت صادرات باشد، یک سویه طوربهاهمیت دارد. اگر مصرف انرژی  و تجاری محیطیزیست

شوند، موجب ای طراحی میکه برای کاهش گازهای گلخانه زیستمحیطهای حفظ سیاست

سیاست توسعه  ،د. در این حالتشونکاهش صادرات و از دست رفتن منافع حاصل از آن می

اگر رابطه گیرد. از سوی دیگر، در تناقض قرار می زیستمحیطصادرات با سیاست حفاظت از 

ارتباط علیتی  گونهیچهاز صادرات به سمت مصرف انرژی وجود داشته باشد یا  سویه یکعلیتی 

 تأثیر زیستمحیطهای حفظ توان گفت سیاستمی آنگاهبین این دو متغیر وجود نداشته باشد، 

 (.2102، همان منبعمنفی بر سیاست توسعه صادرات نخواهند داشت )

در مورد ارتباط میان صادرات و مصرف انرژی  هاییبررسیوع، تاکنون با توجه به اهمیت موض 

 خاورمیانه کشورهای روی (2112) اسمیت و مانند نارایان هاپژوهشانجام شده است. برخی از 

 و صادرات میان معناداری ارتباط درمجموع 0SAARC( برای کشورهای 2102حسین )و 

( روی استان 2102مانند لی ) هاپژوهشبرخی از  .دندهنمی نشاندر بلندمدت  را انرژی مصرف

 ARDL( با روش 2102و شهباز و همکاران ) افریقای جنوبی در( 2102چین، کهلر ) شادونگ

 کنند.و مصرف انرژی حکایت می صادراتمیان  سویه در چین از وجود رابطه علیتی دو

ی هفت کشور امریکای جنوبی انباشتگی برافنون پانل هم کارگیریبه( نیز با 2102سادورسکی )

 .ندکمدت و هم در بلندمدت تائید میای را هم در کوتاهچنین رابطه 0291-2112در دوره 

نشان  OECDبرای کشورهای  DOLSروش  کارگیریبهبا  )2102ددئوگلو و کایا )همچنین 

                                                           
 .شامل آرژانتین، برزیل، شیلی، اکوادور، پاراگوئه، پرو و اروگوئه 1 
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و در  دشودرصد افزایش در مصرف انرژی می 20/1درصد افزایش در صادرات باعث  0دادند که 

( 2100سادورسکی ) پژوهش حال این بامثبت بر صادرات دارد.  تأثیرمقابل مصرف انرژی نیز 

مدت را تنها در کوتاهسویه  رابطه علیتی دو 0291-2112برای هفت کشور خاورمیانه در دوره 

درصد مصرف انرژی را در  00/1یک درصد افزایش در صادرات بنابر این پژوهش، دهد. نشان می

برای  هالیکیوگلو و در ژاپن (2100سامی ) هایبررسیمشابه،  طوربهدهد. دمدت افزایش میبلن

از صادرات به سمت مصرف  سویه وجود رابطه علیت بلندمدت یک نیز گویای (2100) ترکیه

کنند که رابطه علیتی از مصرف انرژی به چند ادعا می هاییپژوهشانرژی هستند. در مقابل، 

، آزمون یوهانسن و آزمون ARDLهای ( با استفاده از روش2102ت. سلطان )سمت صادرات اس

معنادار  طوربهمصرف برق  0221-2112در کشور موریس در دوره  داد کهعلیت گرنجر نشان 

 ،نیجریه ( برای2102) جی و همکاراننا هایبررسی نتایج قرار داده است. تأثیرصادرات را تحت 

برای ترکیه با استفاده از روش علیت گرنجر و تابع واکنش ( 2112و ارکان و همکاران )

در بلندمدت بر صادرات   دهد که  مصرف انرژینشان می 0221-2112در دوره  (IRF)0آنی

 مثبت دارد. تأثیر

در مورد ارتباط میان صادرات و مصرف انرژی در بخش کشاورزی،  پژوهشی ندرتبه متأسفانه

های اخیر در سالکه  ور انجام شده است؛ این در حالی استچه در داخل و چه در خارج از کش

 ،توسعهکشورهای درحال توجه مورد بیش از پیشهای توسعه صادرات سیاست از سویی

محیطی نسبت های زیستتر شدن بخش کشاورزی دغدغهو از سوی دیگر با مکانیزه قرارگرفته

پژوهش این چنین کمبودی  وجود با. های کشاورزی هر چه بیشتر افزایش یافته استبه فعالیت

توسعه رابطه میان صادرات و مصرف انرژی در بخش کشاورزی کشورهای درحالکند تالش می

پاسخ  سؤالاین به ، نخست مهم است که جهت ینا ازن پژوهشی قرار دهد. چنی موردبررسیرا 

منیت غذایی که برای ا توسعهدرحالهای توسعه صادرات در کشورهای دهد که سیاستمی

 عبارت بهدر تناقض هستند یا خیر.  زیستمحیطحفظ  هاییاستس با ،جهان ضروری هستند

به  توسعهدرحالسازد که چقدر صادرات محصوالت کشاورزی در کشورهای روشن می یگرد

سازد که چقدر توسعه صادرات محصوالت مشخص میمصرف انرژی وابسته است. همچنین 

 دهد.قرار می تأثیری را در این کشورها تحت کشاورزی تقاضای انرژ

                                                           
1 Impulse Response Function 
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 روش تحقیق

( Lnexpصادرات محصوالت کشاورزی )ارزش بررسی ارتباط میان لگاریتم  برای ر این پژوهش،د

در فاصله  توسعهدرحالکشور  29های پانلی ( از دادهLnenو مصرف انرژی در بخش کشاورزی )

و همچنین کشورهای منتخب با  ورد بررسیاستفاده شده است. دوره م 0292-2112های سال

های های صادرات به قیمت پایه سالداده0انتخاب شدند. یازموردنهای موجود بودن دادهبه توجه 

کیلوتن و معادل مصرف نفت  برحسبهای مصرف انرژی داده و ،بودهدالر  برحسبو  16-2114

( استخراج 2104) 2ای بانک جهانی( و تارنم2104) 2ها از تارنمای فائوخام هستند. این داده

 شدند. 

پانل »در مقایسه با شود و محسوب می4«پانل کالن»یک  ،پژوهشاستفاده در این  موردپانل 

د، نقرار گیر توجه مورداقتصادسنجی  هایچند ویژگی مهم دارد که باید در حین بررسی 5«خرد

، به علت طوالنی بودن نخست. الزم را نخواهند داشتدر غیر این صورت نتایج آماری اعتبار 

آن ایجاد مشکل رگرسیون کاذب وجود دارد. دوم،  در پیها و بودن داده مانا یرغها احتمال داده

 شیب ناهمگن باشند. هایعالوه بر وجود ناهمگنی میان واحدهای مقطعی، ممکن است ضریب

سوم، به خاطر  .شتداخواهند  اریبها برآوردی با فرض همگنی شیب هایدر این حالت ضریب

بحران مالی در سطح  مانند رخدادهای جهانی ))کشورها( از شوکشدن واحدهای مقطعی  متأثر

 در. باشد روروبه 6«وابستگی مقطعی»جهان یا جهش قیمت نفت( ممکن است پانل با مشکل 

 بود نخواهند معتبر «تصادفی اثرات» و «ثابت اثرات» مانند سنتی برآورد الگوهای شرایط این

 مورداستفاده اقتصادسنجی ابزارهای است شده تالش پژوهش این در(. 2115 بالتاجی،)

 مشکالت از نتایج و قرارگرفته توجه مورد یاد شده، ویژگی سه که شوند انتخاب ایگونهبه

 .  مصون بمانند احتمالی

                                                           
، برزیل، بلغارستان، چین، کلمبیا، اکوادور، مصر، بوتسواناآرژانتین، بنگالدش،  آنگوال،اند از: عبارت بررسی موردکشورهای  1 

النکا، تونس، مجارستان، هند، اندونزی، ایران، اردن، کنیا، مکزیک، نپال، پاکستان، رومانی، عربستان، افریقای جنوبی، سری

 ترکیه، اروگوئه، ویتنام و زیمباوه. 
2 FAO 
3 World Bank 
4 Macro panel 
5 Micro Panel 
6 Cross-Correlation 
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« مقطعی یافته گسترشفولر  –دیکی »برای بررسی مانایی متغیرها از روش  پژوهش،در این 

(CADF)0( و وسترالند 0222(، پدرونی )0222کائو )های انباشتگی از آزمون، برای بررسی هم

(، DOLS) 2های حداقل مربعات معمولی پویا(، برای برآورد ضرایب بلندمدت از روش2112)

 4«یافتهمیانگین گروهی تعمیم»( و FMOLS) 2شدهمعمولی کامالً اصالححداقل مربعات 

(AMG) 5«میانگین گروهی تلفیقی»الگوی تصحیح خطا از روش  برآوردبرای  و (PMG) 

ها ارائه علت انتخاب این روشبیان  معرفی و  به منظور هاییدر ادامه توضیح استفاده شده است.

 خواهد شد.

از:  دانعبارتهای ریشه واحد پانل ترین آزمونبرخی از معروفآزمون ریشه واحد پانل: 
6LLC ،2IPSکه میان واحدهای مقطعی همبستگی وجود داشته هنگامیاما  .2و فیشر 9، بریتونگ

( روشی را برای 2115، پسران )روینازابا خطای برآورد همراه است.  هااین آزمونباشد، نتایج 

معمولی ADFبر مبنای گسترش رگرسیون ، کهمشکل وابستگی مقاطع ارائه داد. روش اوحل 

شود. نامیده می  (CADF« )مقطعی یافتهگسترشفولر  –آزمون دیکی » جهتازایناست و 

 .زیر است صورتبه CADFرگرسیون
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، ،*. ها و کشورها هستندبه ترتیب بیانگر سال i=1,2,…, Nو  t=1,2,…, T (،0)در رابطه 

 و .ضرایب برآوردی هستند e دهد. جز اخالل را نشان میY در  سری زمانی مورد نظر(

، Yقرار گرفتن خط روی گر تفاضل است. لعم و  جا صادرات یا مصرف انرژی(این

یکی از معیارهای  یلهوسبهتواند ( میLتعداد وقفه )کند. یر را بازگو میغگیری از این متمیانگین

 ،برای هر مقطع باال رگرسیون برآورداز  ای انتخاب شود. پسهای مرحلهآزمونو یا  اطالعاتی

*برای ضریب 
i آماره t با  توان آن راآید که میبه دست میiCADF .آزمون آماره  نشان داد

(CIPS) آیدمی به دستزیر  صورتبه. 

                                                           
1Cross-Sectional Augmented Dickey–Fuller (CADF) Test 
2 Dynamic Ordinary Least Square 
3 Fully Modified Ordinary Least Square 
4 Augmented Mean Group (AMG( 
5 Pooled Mean Group  
6 Levin, Lin & Cho  
7 Im, Pesaran and Shin 
8 Im, Pesaran and Shin 
9 Fisher 
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و مقادیر بحرانی مربوط به آن توسط پسران محاسبه  استرد این آماره دارای توزیع غیراستاندا

 (.2115، همان منبعده است )ش

( و 0222انباشتگی پانل توسط کائو )های همترین آزمونپرکاربرد انباشتگی پانل:آزمون هم

ها در شرایط وجود وابستگی مقطعی از اعتبار ( معرفی شدند اما نتایج این آزمون0222پدرونی )

انباشتگی بر مبنای آزمون هم»( یک 2112وسترالند )از همین رو، برخوردار هستند. کمتری 

ارائه کرد که در شرایط وجود همبستگی میان واحدهای مقطعی از اعتبار  0«تصحیح خطا

 .شودها در این آزمون به شرح ذیل در نظر گرفته میبیشتری برخوردار است. فرآیند خلق داده
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 iها، تعداد سال Tزمان،  tجز اخالل، e برآوردی، هایضریب و  ،، (، 2)رابطه در 

به متغیرهای  dاست. leadحداکثر  tqو  حداکثر وقفهtpوقفه، jگر تفاضل، لعم کشورها،

 جا صادرات و مصرف انرژی( هستند.)در این بررسی متغیرهای مورد xو  yبرونزا اشاره دارد.

بگیرد، به ترتیب   tیک، و یا یک و یکی از مقادیر صفر،  td کهینابسته به ، باالدر رگرسیون 

 یزساهسادبه منظور و روند خواهد بود.  مبدأو با عرض از  ،مبدأ، با عرض از مبدأبدون عرض از 

tixبعدی  k بردار با  itxشود فرض میشود. الگوسازی می 2«خالص ام تصادفیگ» صورتبه ,

ite د و همچنین اجزای خطا در طول همبستگی ندارi  وt  .از یکدیگر مستقل هستندi 

0:0بنابراین فرضیه  نشانگر ضریب تصحیح خطاست؛ iH  دهنده عدم وجود نشان

در نظر گرفته شود  iانباشتگی است. فرضیه مقابل بسته به فرضی که در مورد همگنی هم

 صورتبهفرض شود، فرضیه مقابل  غیر یکسانان مقاطع در می iچه شود. چنانتعریف می

0:0 iH 0:0 صورتبهشود. در غیر این صورت فرضیه مقابل تعریف می H .است

را  aPو  tPهای دوم آماره نوع، و برای aGو  tGهای ( برای آزمون نوع اول آماره2211وسترالند )

 ارائه نموده است.

های برآورد ضرایب بلندمدت پانل ترین روشپرکاربرد: انباشتگی پانلهم هایبرآورد ضریب

شده معمولی کامالً اصالح( و حداقل مربعات DOLS، حداقل مربعات معمولی پویا )نا مانا

                                                           
1 Error corection based cointegration test 
2 Pure Random Walk 
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(FMOLS.هستند )اما این دو روش نیز در شرایط وجود وابستگی مقعطی اعتبار کمتری  0

 برآوردگرهای پانلی، برای داده ARDL( با تعمیم رهیافت 0225) میتپسران و اس. دارند

شیب در  هایدهد تا ضریباین روش امکان می. را معرفی کردند (MG) 2«گروهیمیانگین»

و میانگین  برآورد شده ARDLرگرسیون  Nمیان مقاطع ناهمگن باشند؛ بدین ترتیب که

)بلکبورن و فرانک،  شودو هم شیب( محاسبه می مبدأبرآوردی )هم عرض از  هایبضری

را معرفی کرد که در  2CCEMG میانگین گروهی، ( با تکمیل روش2116پسران )(. 2112

 MGبا تعمیم ( 2101) شرایط وجود همبستگی مقطعی معتبر است. ابرهارت و تیل

 CCEMGجایگزینی برای  عنوانبهرا  (AMG) «یافتهمیانگین گروهی تعمیم» برآوردکننده

مشترک  طوربههایی که شوکاین است که  CCEMGنسبت روش این  مزیتمعرفی کردند. 

 صورتبهشوند، می یمقطعو موجب همبستگی  دهندقرار می تأثیرواحدهای مقطعی را تحت 

 استفاده قرار گرفتهمورد  پژوهش،، که در این در این رهیافت برآورد ضریبشوند. پویا لحاظ می

 .شودشود. ابتدا رگرسیون زیر برآورد میدر سه مرحله انجام می ،است

(4) it

T

t
ttittiit eDcxbdy  

2

  

  کشورها، iها، تعداد سال Tزمان،  tجز اخالل،  eضرایب برآوردی،  cو   ،bکه در آن 

و  جا صادرات)در این بررسی متغیرهای مورد xو   y متغیرهای برونزا، و dگر تفاضل،لعم

و برای بقیه  0که برای یک سال مشخص  زمانی استمجازی  متغیر tD مصرف انرژی( هستند.

 .شودمی برآوردرگرسیون زیر د. در مرحله بعد گیرمیها صفر سال

(5) 
ittiiitiit edtcxbay  *̂  

ttعرض از مبدا و  aکه در آن ĉˆ*  .برآوردکننده درنهایتاست AMG صورتبه 




i
iAMG bNb ˆˆ  آید.به دست می 1

های متغیر وقفه ECMبا توجه به این که (: ECMبرآورد الگوی تصحیح خطای پانل )

های با روشبرآورد آن شود. بنابراین محسوب می4شود یک الگوی پانل پویاوابسته را شامل می

گشتاور  روش»همچنین، ابت و اثرات تصادفی اعتبار چندانی نخواهد داشت. سنتی مانند اثرات ث

                                                           
 .Pedroni (2001)برای پانل مراجعه کنید به  DOLSو  FMOLSهای جهت آشنایی با روش 1 

2 Mean Group 
3 Common Correlated Effects Mean Group estimator 
4 Dynamic Panel Model 
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میانگین گروهی »در این میان روش  .برای پانل نا مانا چندان مناسب نیست 0«یافتهتعمیم

از آن استفاده پژوهش، مناسب است و بنابراین در این  ECM( برای برآورد PMG) 2«تلفیقی

است و در آن عرض از مبدأ همگن در نظر  MGشکل خاصی از روش  PMGروش  .شده است

شود )بلکبورن و فرانک، گرفته شده و محاسبه میانگین تنها برای ضریب شیب انجام می

2119.) 

 نتایج و بحث

فاده از های اقتصادسنجی، با استابتدا، با توجه به اهمیت استقالل مقاطع برای انتخاب روش

( برای هر دو 0( این مسئله بررسی شده و نتایج آن در در جدول )2114پسران ) CDآزمون 

 CDاز آن جا که آماره گزارش شده است. ( Lnen( و مصرف انرژی )Lnexpمتغیر صادرات )

دارای توزیع نرمال است، مقادیر محاسباتی آماره باید با مقادیر بحرانی جدول توزیع نرمال 

و  22/02به ترتیب  Lnenو  Lnexpدست آمده برای متغیرهای های بهردند. آمارهمقایسه گ

بیشتر  در جدول توزیع نرمالدرصد  0است که از مقدار بحرانی متناظر با سطح خطای  52/21

دچار  پانل ،شدهفرضیه صفر مبنی بر استقالل مقاطع رد  ،در هر دو مورداست. بنابراین 

های بعدی مورداستفاده باید به این مهم ها و روشت و آزمونهمبستگی واحدهای مقطعی اس

 توجه نمایند.

 ( نتایج آزمون همبستگی مقطعی1جدول )

 CDآماره  متغیر

Lnexp ***22/02 

Lnen ***52/21 

 درصد 0معنادار در سطح  ***های تحقیق. منبع: یافته

هر  شود،نتیجه دیده می در( گزارش شده است. 2در جدول ) CADFنتایج آزمون ریشه واحد 

به  Lnenو  Lnexp؛ زیرا آماره آزمون برای دو متغیر دو متغیر در سطح دچار ریشه واحد هستند

از مقادیر بحرانی محاسبه شده توسط پسران آید که به دست می -44/2و  -21/2ترتیب برابر با 

اما بعد از یک  د.شو تواند رد( کمتر است و فرضیه صفر مبنی بر وجود ریشه واحد نمی2115)

به  -42/2و  -69/2به ترتیب   Lnenو  Lnexpبرای متغیرهای  CADFآماره  ،یریگتفاضلبار 

                                                           
1 Generalized Moment Method 
2 Pooled Mean Group  
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فرضیه و   است( بیشتر 2115آید که از مقادیر بحرانی محاسبه شده توسط پسران )دست می

برای  هستند و I(1)د. بنابراین هر دو متغیر شودرصد رد می 0در سطح خطای این بار صفر 

ها تائید شود و یا از تفاضل اول متغیرها انباشتگی میان آنرها یا باید همبررسی روابط میان متغی

 د.شواستفاده 
 ( نتایج آزمون ریشه واحد پانل 2جدول )

 متغیرها
 CADFآزمون مقدار آماره 

 تفاضل سطح

lnexp 21/2- ***69/2- 

lnen 44/2- ***42/2- 
استفاده  0شوارتز اریمعبرای تعیین وقفه بهینه از  -درصد  0معنادار در سطح  *** های تحقیق.منبع: یافته

 اضافه شد.متغیر روند برای آزمون .  شد

 انباشتگی پانل ( نتایج آزمون هم3جدول )

 مقدار آماره نام آزمون

 -92/0** کائو

 -26/2*** پانل ADFآماره  –پدرونی 

 -22/4*** گروهی ADFآماره  –پدرونی 

 -tG 21/2آماره  –وسترالند 

 -aG 24/9آماره  –وسترالند 

 -tP ***55/02آماره  –وسترالند 

 -aP ***92/2آماره  –وسترالند 

 درصد. 5و  0به ترتیب معنادار در سطح  **و  ***های تحقیق. منبع: یافته

بررسی رابطه  رایب، (و وسترالند نیوپدرهای کائو، )آزمون انباشتگی پانلهای همنتایج آزمون

درج  (2در جدول )( Lnen( و مصرف انرژی )Lnexpانباشتگی میان متغیرهای صادرات )هم

که از  است -92/0 آزمون کائو، که دارای توزیع نرمال مجانبی است، آمارهمقدار شده است. 

فرضیه صفر مبنی بر عدم بدین ترتیب مقادیر بحرانی جدول توزیع نرمال بیشتر است و  

 آزمون پدورنی، یعنی آماره مقادیر دو آماره د.شودرصد رد می 0انباشتگی در سطح خطای هم

ADF پانل و  آماره ADF  گروهی، که هر کدام دارای توزیع نرمال استاندارد هستند، به ترتیب

از مقادیر بحرانی جدول توزیع نرمال استاندارد باز هم آیند که دست میبه -22/4و  -26/2

                                                           
1 Schwrz Info Criterion 
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درصد  0انباشتگی در سطح خطای ستند و بدین ترتیب فرضیه صفر مبنی بر عدم همبیشتر ه

و دو  یکپارامترناشامل پنج آماره هفت آماره ( 0222الزم به ذکر است که پدرونی )د. شورد می

و همکاران  ییاسکو -بهمنیبا مطابق ها، معرفی کرده است که از میان آنآماره پارامتریک 

مناسب  -مانند این پژوهش -های پانل با اندازه متوسط ارامتریک برای دادهدو آماره پ ،(2115)

آزمون وسترالند، به  aG و  tGهای مقادیر آماره 0قرار گرفتند. استفاده موردجا هستند و در این

آیند که معنادار نبوده و بر این اساس فرضیه صفر دست میبه -24/9و  -21/2ترتیب برابر با 

آزمون وسترالند، به  aP و  tPهای د. اما مقادیر آمارهشوتواند رد انباشتگی نمیهممبنی بر عدم 

آیند که از مقادیر بحرانی محاسبه شده توسط دست میبه -92/2و  -55/02ترتیب برابر با 

با تواند انباشتگی می( بیشتر هستند و این بار فرضیه صفر مبنی بر عدم هم2112وسترالند )

کائو و پدرونی و دو آماره  های آزمونکه آماره شوددیده مید. شورد درصد  22سطح اطمینان 

بنابراین با توجه به نتایج دهند. انباشتگی میاز چهار آماره آزمون وسترالند حکم بر وجود هم

انباشتگی میان متغیرهای صادرات و مصرف توان هممی رفته هم یروانباشتگی های همآزمون

 را تائید نمود. موردمطالعهش کشاورزی کشورهای انرژی در بخ

 بلندمدت میان متغیرهای صادرات و مصرف انرژی های( نتایج برآورد ضریب4جدول )در 

نشان داده شده است. در سمت راست جدول، ضریب  AMGو  DOLS ،FMOLSهای باروش

مت چپ در س درصد معنادار است. 5هر سه روش در سطح خطای  درمتغیر مصرف انرژی 

در  AMGو  FMOLSهای معنادار نیست اما در روش DOLSجدول، ضریب صادرات در روش 

 0با افزایش  دهدنشان می DOLS روش درصد معنادار است. نتایج برآورد با 21سطح اطمینان 

 . نتایج برآورد روشیابدارتقا می درصد 26/1 در بلندمدت درصدی مصرف انرژی، صادرات

FMOLS درصد 05/1 در بلندمدت درصدی مصرف انرژی، صادرات 0هد با افزایشدنشان می 

درصد  12/1، مصرف انرژی در بلندمدت نیز درصدی صادرات 0در مقابل با افزایش یابد؛ارتقا می

درصدی مصرف انرژی،  0دهد با افزایشنشان می AMG . نتایج برآورد روششودبیشتر می

، نیز درصدی صادرات 0یابد؛ در مقابل با افزایشمیدرصد ارتقا  24/1صادرات در بلندمدت 

هر سه روش از تاثیر مثبت و معنادار  شود.درصد بیشتر می 19/1مصرف انرژی در بلندمدت 

تاثیر مثبت و  گویایکنند. در مقابل، دو روش از سه روش مصرف انرژی بر صادرات حکایت می

                                                           
پنج آماره از هفت آماره  درمجموعدرصد معنادار بوده و  0الزم به ذکر است سه آماره دیگر پدرونی نیز در سطح خطای  0 

 .دکننمیانباشتگی را تائید پدرونی وجود هم
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جه به وجود وابستگی مقاطع در پانل معنادار صادرات بر مصرف انرژی هستند. البته با تو

نسبت به دو روش دیگر اعتبار بیشتری دارد. بنابراین روی هم  AMGمورداستفاده، نتایج روش 

توان گفت در بلندمدت صادرات و مصرف انرژی در بخش کشاورزی کشورهای رفته می

 0توسعه تاثیر مثبت و معنادار بر یکدیگر دارند.درحال
 بلندمدت هایورد ضریب( نتایج برآ4)جدول 

 روش برآورد
 ش مصرف انرژی روی صادراتزبرا ت روی مصرف انرژیابرازش صادر

 معیار خطای ضریب شیب معیار خطای ضریب شیب

DOLS **26/1 20/1  15/1 15/1 

FMOLS **05/1 19/1  *12/1 14/1 

AMG **24/1 00/1  *19/1 15/1 

 leadبرای تعیین وقفه یا  –درصد  01و  5معنادار در سطح خطای به ترتیب  *و  **. های تحقیقمنبع: یافته

 شده است.بهینه از آماره شوارز استفاده 

سازد انباشتگی میان متغیرها، برآورد مدل تصحیح خطا این امکان را فراهم میبا وجود وجود هم

. سمت شود بررسی به طورجداگانه مدت و بلندمدتعلیت میان متغیرها در کوتاه هایهکه رابط

تفاضل دهد که (، نتایج برآورد الگوی تصحیح خطا را در حالتی نشان می5راست جدول )

ضریب متغیر تصحیح خطا برابر با  شود کهدیده میمتغیر وابسته است. در این حالت، صادرات 

توان گفت رابطه علیتی میبنابراین درصد معنادار است.  یکو در سطح خطای بوده  -22/1

به عبارت دیگر، در  متغیر مصرف انرژی به سمت متغیر صادرات وجود دارد.از  تدبلندم

معنادار نبودن تفاضل  توجه بهاما با دهد. بلندمدت مصرف انرژی، صادرات را تحت تاثیر قرار می

مدت رابطه علیت از متغیر مصرف انرژی به توان گفت در کوتاه( می∆1Lnexpاول متغیر انرژی )

مدت مصرف انرژی، صادرات را تحت رات وجود ندارد. به عبارت دیگر، در کوتاهسمت متغیر صاد

( 5)با توجه به مقدار ضریب تصحیح خطا در سمت راست چپ جدول  دهد.تاثیر قرار نمی

 شود.درصد انحراف صادرات از تعادل بلندمدت تعدیل می 41در هر دوره تقریباً  توان گفتمی

دهد که تفاضل ورد الگوی تصحیح خطا را در حالتی نشان می(، نتایج برآ5سمت چپ جدول )

و در  -21/1برابر با  این حالت. ضریب متغیر تصحیح خطا در متغیر وابسته باشدمصرف انرژی 

                                                           
 0 -در جدول پ( گزارش شده است. 0-کشور در پیوست مقاله )جدول پ 29هر  برآورد ضرایب بلندمدت فردی نتایج  1 

در اکثر کشوها تعامل مثبت و معنادار میان صادرات و مصرف انرژی در بخش کشاورزی برقرار است، هر گردد مشاهده می

 های ساختاری کشورها ضرایب با یکدیگر تفاوت دارند.چند با توجه به تفاوت
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توان گفت رابطه علیتی بلندمدت از متغیر می بنابرایندرصد معنادار است.  0سطح خطای 

به عبارت دیگر، در بلندمدت صادرات، مصرف  صادرات به سمت متغیر مصرف انرژی وجود دارد.

معنادار نبودن تفاضل اول متغیر انرژی  توجه بهاما با  دهد.انرژی را تحت تاثیر قرار می

(Lnen∆می )مدت رابطه علیت از متغیر مصرف انرژی به سمت متغیر توان گفت در کوتاه

ی، صادرات را تحت تاثیر قرار مدت مصرف انرژصادرات وجود ندارد. به عبارت دیگر، در کوتاه

توان گفت ( می5دهد. با توجه به مقدار ضریب تصحیح خطا در سمت راست چپ جدول )نمی

 شود.درصد انحراف مصرف انرژی از تعادل بلندمدت تعدیل می 21در هر دوره 

 PMGبا روش ( نتایج برآورد مدل تصحیح خطا 5جدول )

 نام متغیر
 روی صادرت برازش مصرف انرژی برازش صادرت روی مصرف انرژی

 خطای معیار ضریب خطای معیار ضریب

Lnen∆ 02/1- 02/1 -- -- 

Lnexp∆ -- -- 12/1- 16/1 

 55/1 24/2*** 64/1 25/4*** مبدأعرض از 

 14/1 -21/1*** 16/1 -22/1*** ضریب تصحیح خطا

 درصد 0معنادار در سطح خطای *** . های تحقیقمنبع: یافته

 گیری و پیشنهادهانتیجه 

نشان داد که متغیرهای صادرات و  CADFکه آزمون ریشه واحد آن از پس ،پژوهشدر این 

انباشتگی میان های کائو، پدرونی و وسترالند همهستند با استفاده از آزمون مانانا مصرف انرژی 

دت با استفاده از بلندم هاضریببررسی و تائید شد. بنابراین بردارهای  مطالعه، مورد یرهایمتغ

برآوردی در کنار نتایج تخمین  هایضریبد. شبرآورد  AMGو  FMOS ،DOLSهای روش

صادرات و مصرف انرژی در روی هم رفته، نشان دادند که  PMGالگوی تصحیح خطا با روش 

 تحتمثبت و معنادار یکدیگر را  طوربه در بلندمدت توسعهحالبخش کشاورزی کشورهای در

 یدقابل تائمدت رابطه علیتی بین دو متغیر مذکور در کوتاه با این حال،دهند. ر میقرا تأثیر

مدت متغیرهای صادرات و مصرف انرژی با یکدیگر تعاملی ندارند به بیان دیگر، در کوتاهنیست. 

تائید وجود رابطه علیتی بلندمدت اما در بلندمدت این دو متغیر با یکدیگر تعامل مثبت دارند. 

(، 2102(، کهلر )2102های لی )ت و مصرف انرژی در این پژوهش همسو با یافتهصادرامیان 

با توجه به ( است. 2102( و شهباز و همکاران )2102(، ددئوگلو و کایا )2102سادورسکی )

های سیاستاجرای توان گفت که می تاثیر مثبت و معنادار مصرف انرژی بر صادرات
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در بخش کشاورزی کشورهای  های فسیلیانرژی کاهش مصرف محیطی در جهتزیست

های جانشین مناسب انجام گردد، صورتی که بدون جایگزین کردن انرژیدر  ،توسعهحالدر

تقاضای فزاینده غذا در جهان را  ینتأمآن  تبعبهتواند توسعه صادرات محصوالت کشاورزی و می

ت که توسعه صادرات محصوالت اس پژوهش گویای آننتایج این  ،از سوی دیگرمختل سازد. 

در بخش کشاورزی کشورهای  انرژی یتقاضا تواند موجب افزایش معنادارمیکشاورزی 
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 پیوست

 کشور 22برای  AMG( نتایج برآورد ضرایب بلندمدت با روش 1-پ)جدول 

 نام کشور
 برازش مصرف انرژی روی صادرات برازش صادرت روی مصرف انرژی

 خطای معیار ضریب شیب خطای معیار ضریب شیب

05/1 62/1*** آنگوال  ***22/1 02/1 

42/1 04/1 آرژانتین  12/1 01/1 

20/1 -29/1 بنگالدش  02/1 25/1 

21/1 -12/1 بوتسوانا  22/1 29/1 

65/1 22/0** برزیل  ***09/1 16/1 

24/1 56/1* بلغارستان  25/1 02/1 

25/1 25/1 چین  02/1- 14/1 

22/1 02/1 کلمبیا  12/1- 05/1 

15/1 -12/1* اکوادور  ***19/2- 55/1 

16/1 02/1** مصر  ***29/0 46/1 

52/1 01/1 مجارستان  14/1- 01/1 

21/1  26/1 هند  ***26/1 12/1 

09/1 59/1 اندونزی  ***26/0 26/1 

60/0 56/0 ایران  12/1 12/1 

09/1 -15/1 اردن  04/1- 26/1 

24/1 26/1 کنیا  **22/1 05/1 

44/1 -24/1 مکزیک  *02/1 19/1 

20/1 -42/1** نپال  45/1- 09/1 

44/1 -05/1 پاکستان  02/1- 12/1 

61/1 -10/1 رومانی  24/1- 04/1 

62/1 22/2 عربستان  ***05/1 15/1 

25/1 02/0*** افریقای جنوبی  ***25/1 12/1 

22/1 -15/1 النکاسری  20/1- 02/1 

62/1 -22/1 تونس  16/1 19/1 

52/1 94/1* ترکیه  12/1 19/1 

00/1 12/1 اروگوئه  *52/1 22/1 

41/1 22/0*** ویتنام  **22/1 12/1 

62/1 12/1 زیمباوه  10/1 10/1 

 برای تعیین وقفه بهینه از آماره شوارز استفاده شده است. –درصد  01و  5 ،0 به ترتیب معنادار در سطح خطای *و  **، **

 های تحقیقمنبع: یافته

 


