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 1، یداهلل بستان، محمد رضوانیثانی، احمد فتاحیمسعود فهرستی
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 چکیده
رقابتی در تجارت  تصادی در داخل کشور و افزایش توانپایداری الگوهای تجاری برای هر کشوری باعث ثبات اق

برخورداری از مواهب طبیعی دارای نقش  مانند یخاطر مسائل گوناگونهشود. کشورهای حوزه منا بمی المللبین
الگوهای پایداری بلندمدت و کوتاه مدت و بررسی شناخت  به پژوهشدر جهان هستند. بنابراین در این  راهبردی

-تجاری کشورهای منتخب حوزه منا در سه بخش کشاورزی، صنایع و معادن و انرژی به کمک محاسبه شاخص

ها به شکل دادهپرداخته شد. آمار و اطالعات الزم برای محاسبه شاخصی متقارن های مزیت نسبی آشکار شده
وری گردآ از بانک جهانیکشور منتخب منا  00برای سه بخش و  0202تا  0222 ه زمانیبرای دورهای ترکیبی 

های کشاورزی و انرژی پایدار در بلندمدت برای بخش ی عضوتجاری برای کشورها هایالگو نشان داد،شد. نتایج 
ش یافته است. گرایی در این بخش کاهتخصصبه عبارتی برای بخش صنایع و معادن پایدار نبوده و  لیکنبوده 

در تجارت  سطح تخصصی کشورهادر سه بخش پایدار نبوده و ی تجاری متغیر هامدت الگودر کوتاههمچنین 
-های مختلف میها با تشخیص کاالهای صادراتی دارای مزیت در بخشکاهش یافته است. در این شرایط دولت

الهای خود شرایط بهتری را برای تجارت کا توانند به پایداری الگوهای تجاری خود در منطقه منا کمک کرده و
های مختلف در های گوناگونی که در بخشایران با دارا بودن نیروی کار فعال و مزیت فراهم کنند. در این بین،

-های جامعبررسیخود فراهم کند. لذا باید تواند شرایط بسیار مساعدی را برای بین کشورهای حوزه منا دارد، می

 دیگر به رقابتی ایران نسبت توانه و شدایران مشخص  تجاری موقعیت تاه صورت گیرد در این حوز تری
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 مقدمه
 در نوین فناوری و جذب گذاریسرمایه برای ارزی آمدهایدر تأمین منبع المللبین تجارت

 علم پیدایش آغاز همان (. از1831)پور مقیم،  استکشور  یك اقتصاد تولید توان افزایش جهت 

ای نظریه نخستینقرار گرفت.  بحث مورد هم الملل(المللی )تجارت بینبینهای همبادل اقتصاد،

شانزدهم و در انگلستان به نام  سدهد در اواسط الملل ارائه شکه در مورد تجارت بین

 بر تأکید مرکانتیلیسم ینظریهپایه و شالوده  (.2002 2)سالواتوره، بوده است 1لیسمیمرکانت

 با منجر شود. این نظریه بازرگانی تراز مازاد به در نهایت تا است، کمتر واردات و بیشتر صادرات

 ثروت" کتاب در 1221سال  در کالسیك، مکتب ربنیانگذا 8آدام اسمیت شد. روروبه شکست

. (2011، 4امیغینی و همکاران) کرد مطرح المللبین تجارت در را مطلق ی مزیتنظریه ،"ملل

 ی مزیتنظریه ،1312سال  در "سیاسی اقتصاد اصول" کتاب در 5دیوید ریکاردو ادامه، در

 و مطلق )مزیت هانظریه بود. این فراگیرتر ی اسمیتنظریه به نسبت کرد، که ارائه را نسبی

 در که این . تاندآمدمی شماربه  المللبین تجارت هاینظریه یپایه عنوان به هاتا مدت 1نسبی(

)سعادت،  شد ارائه قلمرو این در هم دیگری هاینظریه دوم، جهانی جنگ از پس هایسال

عنوان یك شاخص  به 2دهبه بعد، مزیت نسبی آشکار ش 1310انگلستان از دهه  (. در1838

فعالیت علمی برای  کار گرفته شد. نخستینهب ایطور گسترده کننده مزیت نسبی، بهتعیین

به چاپ  1353ای در سال را در قالب مقاله اینتیجهکه  3گیری مزیت نسبی به الیزنراندازه

)با تعدیل این شاخص را  1315در سال  10. باالسا(2015، 3)الرسن دهندرساند، نسبت می

صورت نسبت سهم صادرات یك کاال توسط یك کشور، بر سهم صادرات  روش الیزنر( به

  (.11،2011کوالسکید )کشور صنعتی تعریف کر 11کاالهای صنعتی در 

                                                           
1 Mercantilism 
2 Salvatore 
3 Adam Smith 
4 Amighini  at al 
5 David Ricardo 
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 ایمحدوده و قفقاز آسیا، منطقه غرب و خاورمیانه منطقه در ایران ،1404انداز سند چشم بنابر

 نخست رتبه باید کشاورزی بخش در رودمی آفریقا قاره دیگر به ویس از و اروپا به سو یك از که

برای سه بخش )کشاورزی، انرژی و  تجارت مزیت ، شاخصاین پژوهش در لذا کسب کند. را

در این گرفته است.  قرار بررسی مورد 1کشورهای منتخب حوزه منا و صنایع و معادن ( ایران

 زمانی دوره ی متقارن دریت نسبی آشکار شدههای مزیت نسبی آشکار شده، مزشاخصپژوهش 

اری پایدمحاسبه شد تا بررسی و مقایسه های حوزه منا کشوربه تفکیك برای  2014تا  2000

 . انجام شود ی یاد شدهالگوهای تجاری برای کشورها

مفهوم کاربردی مزیت نسبی با مفهوم ارائه شده توسط اقتصاددانانی چون دیوید ریکاردو 

ها، هر چند شر  الزم برای ست؛ زیرا وجود مزیت نسبی در زمینه تولید کاال یا کاالمتفاوت ا

الملل است ولی کافی نیست. بنابراین، تعیین مزیت نسبی از تجارت بین بهره گیری و سود بردن

مزیت نسبی از طریق عملکرد وارداتی آن نداشتن از طریق عملکرد صادراتی یك کشور و تعیین 

، تعریف مزیت باالبا توجه به مطالب  .(1831تر است )نصابیان و همکاران، نطقیکشور، بسیار م

تر و کیفیت نسبی عبارت است از توانایی یك کشور در تولید و صدور کاالیی با هزینه ارزان

 باالتر در سطح جهانی.

زیادی انجام شده  هایبررسیمختلف تاکنون  محصوالت تجاری هایشاخص بررسی زمینه در

های تجاری در تخصصی شدن خود پیرامون بررسی شاخص ارزیابی( در 2015) 2ت. الرسناس

الملل به این نتیجه رسید که شاخص مزیت نسبی آشکار در تجارت بین OECD8ی کشورها

-های دیگر برتری داشته و معیار مناسبی برای مزیت نسبی میشده متقارن نسبت به شاخص

 هایبخش صادرات پذیریرقابت و بررسی مزیت نسبی به (2004) 4سیمن و باشد. اوتکوال

 اگر که داد نشان از این تحقیق بدست آمده پرداختند. نتایج اروپا به اتحادیه ترکیه مختلف

 و مزیت نسبی روی داریمعنی اثر کند، پیشرفت اروپا اتحادیه و ترکیه کاالها بین مداوم مصرف

الرسن  هایبررسیتوان به شده، می های یادیبر بررس داشت. افزون خواهد پذیریرقابت

                                                           
1 Middle East and North Africa )MENA) 

از: اردن، الجزایر، امارات متحده عربی، ایران، بحرین،  اندوزه منا عبارتای حگزارش بانك مرکزی کشوره نابرب

 سوریه، عربستان سعودی، قطر، مراکش، مصر و یمن

2 Laursen 
3 Organisation for Economic Co-operation and Development 
4 Utkulu and Seymen  
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ترتیب به که به  (2011) 8( و هاسمن و هیدالگو2008) 2(، مالربا و مانوتیبا1333) 1دریجر

و مزیت  فناوریالمللی، تخصصی شدن در مؤثر در جهت تجارت بین هایتجزیه و تحلیل عامل

صورت  هایبررسیبی اشاره کرد. از های تجراستفادهعنوان جزء اصلی در  نسبی آشکارشده به

 و مزیت نسبی ( که به بررسی1830) همکاران و توان به پاکروانگرفته در داخل کشور می

 که نشان داد پرداختند، اشاره کرد. نتایج رقیب کشورهای و ایران پسته صادرات موقعیت تجاری

باشد. علمدار و حسنی می دارای مزیت نسبی پسته صادرات در بررسی مورد یدوره در ایران

شناسایی بازارهای هدف زیره سبز پرداخته و  ( به بررسی مزیت نسبی تولید، صادرات و1833)

نشان دادند ایران در صادرات زیره سبز دارای مزیت نسبی باالی است. بهترین بازارهای هدف 

ن و گیالنپور این محصول کشورهای سریالنکا، نیوزیلند، آمریکا و مکزیك تعیین شد. پاکروا

 کشاورزی محصوالت پذیریرقابت و صادراتی ظرفیت و قابلیت اندازچشم ( به بررسی1832)

 صادراتی، مزیت شاخص پژوهشاین  در .پرداختند آفریقا شمال و خاورمیانه منطقه در ایران

 داد ها نشان. بررسیشد محاسبه منا منطقه کشورهای کشاورزی رقابتی محصوالت و وارداتی

 دارای 2003تا  1335زمانی  یدوره محصوالت در صادراتی مزیت شاخص زمینه در ایران که

این  تجارت در کشور که داد نشان نفتی غیر کاالهای صادرات سبد نظر از اما، نبوده مزیت

های سال در تنها و بوده دارای مزیت 2002تا  1335هایسال در جهانی بازارهای در محصوالت

امیر تیموری و  .است نبوده جهانی بازارهای در برای تجارت الزم توان ایدار 2003و  2003

( به بررسی جایگاه ایران در صادرات رازیانه با رهیافت مزیت نسبی صادراتی 1830همکاران )

از  بدست آمدهنتایج  بنابرهای مختلف تجاری محاسبه شدند. شاخص بررسیپرداختند. در این 

ترتیب مقام هفتم و ششم را داراست و  ان در صادرات رازیانه به، ایرRSCAو  RCAهای شاخص

دهد که ایران از مزیت نسبی در صادرات رازیانه ها نشان میشاخص بدست آمده از دیگرنتایج 

 را دارد. المللیرقابتی در سطح بین توانباشد و این محصول برخوردار می

های مختلف تجاری برای محصوالت خصاز آنجایی که پایداری الگوهای تجاری در غالب شا

در بازارهای  ایران ویژهههای حوزه منا بتواند به تثبیت موقعیت تجاری کشورگوناگون، می

بی در به بعد مزیت نس بیشترگذشته  هایبررسید و با توجه به اینکه کنجهانی کمك شایانی 

گوهای تجاری صورت یداری التوجه کرده و تحقیقی در زمینه پا مورد محصوالت کشاورزی

                                                           
1 Larsen and Dryjr 
2 Malrba and Manvtyba 
3 Hausmann and Hidalgo 
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تعیین و مقایسه مزیت نسبی سه بخش مهم کشورهای منا از  هایاین بررسی با هدف، نگرفته

 های مختلف تجاری صورت گرفته است.دیدگاه پایداری تجاری و در غالب شاخص

 هامواد و روش
ست معرفی شده اهای زیادی شاخصدر ادبیات موضوع در مورد مزیت نسبی از دیدگاه تجاری، 

مزیت نسبی آشکار شده، مزیت نسبی آشکار شده متقارن، میچلی، کای  برخی از آنها شاملکه 

نصابیان و همکاران، ) شودمی 2باون و ، باالنس1های کونیموتودو، سهم در تراز تجاری، شاخص

1831 .) 

عد تجاری، شاخص مزیت نسبی آشکار ی مزیت نسبی از بُشاخص ارائه شده در زمینه نخستین

برای طیف محاسبه این شاخص از این جهت دارای اهمیت است که  است. (RCAشده )

تر با استفاده از تجزیه و طور گستردهدر اقتصاد و علوم اجتماعی و به  هازمینهای از گسترده

معیار نسبی در یك  شاخص مزیت نسبی آشکار شدهرود. کار میهای اقتصادسنجی به تحلیل

ها تمرکز قوی داشته که در بعضی از بخش کندارائه میالمللی درات بینشدن صازمینه تخصصی

بار توسط بالسا  (. این شاخص نخستین2015ی دارد )الرسن، های دیگر توجه کمترو به بخش

( 1صورت رابطه ) تعریف باالسا به ده شد. مزیت نسبی آشکار شده بنابرکار بربه 1315در سال 

 (:2003، 8شین هوااست )

(1) 
 

کشورهای منتخب حوزه  )ایران یا jاز کشور  iمورد نظر  یارزش صادرات کاال ( 1در رابطه )

مورد  یارزش کل صادرات کاال ، ارزش کل صادرات کشور مورد بررسی منا(، 

، صورت کسر عبارت دیگرارزش کل صادرات جهان است. به  نظر جهان و 

و مخرج کسر سهم کاالی  تی از کل صادرات کشور مورد بررسیدهنده سهم کاالی صادرانشان

نهایت است. از صفر تا بی ان است. دامنه تغییرات شاخص یاد شدهصادراتی از کل صادرات جه

مزیت است و اگر بزرگتر از  دهنده نبودر تا یك قرار گیرد نشاناگر این شاخص در فاصله صف

نشانه حرکت به سوی رقابتی شدن و و  Xدهنده مزیت در صادرات کاالی ك باشد نشانی

                                                           
1 Konymoto 
2 Balance & Bowen 
3 Xinhua 
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عنوان  (. از شاخص مزیت نسبی آشکار شده به2005، 1)باهتااست تخصصی شدن تجارت 

های نوسان (.1830د )امیر تیموری و همکاران، شونیز نام برده می 2شاخص عملکرد صادراتی

تجاری یك  یپایداری در الگوناعنوان معیاری برای  توان بهیزیاد این شاخص را طی زمان م

دالیلی همچون تغییر نسبی هزینه کشور به حساب آورد. تغییر در مزیت نسبی ممکن است به 

تجاری داخلی یا کشورهای  هایخ مبادله ارز و یا تغییر در بازدارندهتولید کاال، تغییر در نر

 (.1830، هاربتقاضی کاال باشد )سالمی و پیشم

 هایی است. از جملهمزیت نسبی آشکار شده دارای کاستیبر اساس مطالعه الرسن شاخص 

ند شدت توابودن در توزیع آن است. به عبارتی دامنه تغییرات آن بسیار زیاد بوده و نمین عادی

فع این ، برای ردلیلهمین  رقابتی را به خوبی نشان دهد. به و درجه مزیت رقابتی یا نبود مزیت

عنوان مزیت نسبی آشکار شده یکنواخت یا متقارن  به RCAشده  عادیضعف، از شکل 

(RSCAاستفاده می ) شود. شاخصRSCA و  چانگلین ( ارائه شده است ) 2ی )صورت رابطهبه

 (:2011، 8همکاران

(2)  
ر قداباشد که مشاخص مزیت نسبی آشکار شده نرمال شده بین منفی یك تا مثبت یك می

ی وجود مزیت در صادرات دهندهر مثبت آن، نشانقدادهنده نبود مزیت و ممنفی آن، نشان

 . استمحصول 

گرایی کننده مهم در تخصصیك عامل تعیین فناوریکند که این طور تلقی می 4اقتصاد تکاملی

-بهدر طی زمان و مکان  فناوری(. به شر  اینکه 1333، 5المللی است )دالوم و همکارانبین

و تجاری موجب الگوهای  گرایی فناورانهتخصص پایدار باشند، ارتبا  شدید بیننسبت 

(. 1330، 1گرایی تجاری خواهد شد که در طول زمان پایدار است )دوسی و همکارانتخصص

حد زیادی فناوری در  طبیعت خاص و ضمنی آن است؛ چون تا به طور عمده جنبه مهم فناوری

با توجه به  یابد )همان منبع(.است و نیز در طول زمان افزایش می هادست اشخاص و مؤسسه

ها و پایه فناوری داخل شرکت اما به کمك دیگر شرکتها بر ، شرکتهااین مجموعه از فرضیه

                                                           
1 Bahta 
2  Export performance index 
3 Linchang at al 
4 Evolutionary economics 
5 Dalvm et al 
6 Dvsy et al. 
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کنند که از نظر فنی با تولید می یاهوردمحصول و فرآدولتی و دانش دولتی،  ها مؤسسه

به احتمال بنابراین،  (.1330، 1دوسی و همکاران)های دیگر متفاوت است محصول شرکت

دهند. از انتخاب فنی، بهبود نمی پیش کل دانش خود خود را با انجام بررسی ها، فناوریشرکت

ها تالش خواهند کرد که با تحقیق در مناطقی ، شرکتفناوریبلکه با توجه به طبیعت متمایز 

خود کار کنند، تکنولوژی خود را بهبود  ونیکن پایه فناوری کند که برها را قادر میکه آن

و سازمانی یك فرایند رو به افزایش است که  فناورانهبنابراین، تغییر  و متنوع سازند. بخشیده

آنچه در گذشته عمل  پایه توانند برها میشود که شرکتموجب محدود شدن امکان چیزی می

های ا فعالیتدر طول زمان تصادفی است و ب ، توسعهفناوریانجام دهند. با این درک از  اند،کرده

گرایی تجاری ارتبا  بسیار نزدیکی با بنابراین، اگر تخصصشود. موجود محدود می

توان انتظار داشت که الگوهای در سطح کشور داشته باشد ، می فناورانهگرایی تخصص

، 2)سوئت در طول زمان بسیار طوالنی ثابت بماند گرایی در سطح کشور )داخلی(تخصص

دیگری دارد و مدلی را  نظری( دیدگاه 1332) 8کروگمن .(2000؛ الرسن، 1332و 1331

وجود معیارهای اقتصاد  پایهگرایی کشور را بر کند که الگوی پایدار تخصصهاد میپیشن

-آموزه به منابع در دسترس، پایه های کشور بروری بخشکند. در این مدل، بهرهبینی میپیش

در سطح صنعتی ایجاد های ناشی از مقیاس جوئیصرفهده بستگی دارد که ش کسب های

آید )شاید به شکل بنابراین، در این مدل، زمانی که الگوی تخصصی شدن به وجود می کند.می

موجب وابستگی  4وری نسبیماند. تغییرات بهرهتصادفی و شانسی(، بدون تغییر باقی می

، درجه شدید پایداری فرضیهنظر از رویکرد، جموع، صرفشود. در مشدیدتر به این الگو می

با توجه به مطالب (. 2015)الرسن،  دهدالمللی را نشان میگرایی تجارت بینالگوهای تخصص

بر بخش کشاورزی، بخش صنعت که به عنوان منبع اصلی  افزونگفته شده، در این پژوهش 

کننده عمده انرژی رهای حوزه منا تولیدچون کشو سوی دیگرباشد و از می فناوریاستفاده از 

 هستند، بخش انرژی نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. جهان

بررسی  8روش مورد استفاده برای آزمون ثبات الگوهای تجاری با استفاده از معادله رگرسیون 

 شود:می

                                                           
1 Dvsy et al. 
2 Soete 
3 Krugman  
4 relative productivity 
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(8) 
ij

t
ijii

t
ij eRSCARSCA  1  

)مقدار در مقابل متغیر مستقل  ،iبرای بخش  tن در زما RSCAمتغیر وابسته که در این معادله 

های استاندارد رگرسیون خطی فراسنجه، βو  α. شودبررسی می( اخص در سال پیشاین ش

گرایی کشور را بین ثبات الگوی تخصص β، اندازه مانده است. در اصلخطای باقی eهستند و

 بین در گراییتخصص سطح ،دهدمی به عبارتی نشان .(2015)الرسن،  کنددو دوره تعیین می

داری با یك نداشته باشد، الگو بدون اختالف معنی βاگر . است یافته افزایش یا کاهش دوره دو

گرایی کاهش تخصص، β <1اگر  وگرایی افزایش ، تخصصβ >1تغییر باقی مانده است. اگر 

  یافته است.

مدت کوتاه هایآن است که نوسان (ECM) خطا ترین دلیل شهرت الگوهای تصحیحعمده

 همجمع  ty و tx  دو متغیر هنگامیدهند. ها ارتبا  میندمدت آنمتغیرها را به مقادیر تعادلی بل

 نبود مدت ممکن استالبته در کوتاه ها وجود دارد.ند یك رابطه تعادلی بلندمدت بین آنهست

 شود، ظاهر منفی نشانه با که صورتی در خطا، تصحیح . ضریبهایی وجود داشته باشدتعادل

 دهد درمی نشان ضریب این. بود خواهد بلندمدت به تعادل میل و خطا تصحیح سرعت نشانگر

 بلندمدت یرابطه سمت به و شده وابسته تعدیل متغیر تعادل نبود از درصد چند دوره هر

-یح خطا سه روش انگلمدل تصح برآوردبرای  .(1835)فتاحی و رضوانی،  شودنزدیك می

گرنجر استفاده شده -از روش انگل بررسی. در این وجود دارد 8جوهانسونو  2یو-، انگل1گرنجر

معادله هم انباشته را که شود. در مرحله اول، مرحله انجام می گرنجر در دو-است. روش انگل

ی این مدل انجام هاماندهباقیآزمون مانایی روی  گاهآن وبرآورد  ،گر رابطه بلندمدت استبیان

، بعددر مرحله توان به مرحله دوم رفت. باشند می I(0)ها مانده. در صورتی که باقیشودمی

ی با مدلبا یك وقفه در  بیانگر جمله تصحیح خطا هستند،که  (etهای مرحله اول )ماندهباقی

 :(1834)سوری، شود وارد می 4صورت رابطه بهتصحیح خطا عنوان مدل 

(4)  

                                                           
1 Engle-Granger  
2 Engle-Yoo 
3 Johansen 
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الگوهای ارائه شده در این باشد. می RSCA-1و  RSCAبه ترتیب  Xو  Yمنظور از  بررسیدر این 

برای دوره زمانی  1شده از پایگاه اطالع رسانی بانك جهانی های دریافتبخش با استفاده از داده

 یرنرم افزاهای بسته باشد. برای برآورد مدل ازبرای کشورهای حوزه منا میو  2014تا  2000

Eviews8 وShazam11  شد. استفاده 

 نتایج و بحث

 ارائه شده است. 1در جدول های نسبی برای سه بخش مختلف برای حوزه منا میانگین شاخص

دارای مزیت بوده اما در بخش از لحاظ تجاری برای بخش انرژی و صنایع و معادن ایران 

 رپایه. بها استدیگر بخشکشاورزی در حوزه کشورهای منا دارای مزیت کمتری نسبت به 

های کشاورزی و انرژی در رتبه پنجم برای بخشکشور  11در بین کشور ایران  RSCAشاخص 

( RSCAشده ) همچنین شاخص عادیو برای بخش صنایع و معادن در رتبه چهارم قرار دارد. 

 تواند برای صادراتبا این تفاوت که می است،( RCAشاخص والراس ) دارای خواص همسان

  د.شوصفر نیز تعریف 

صنایع و  های کشاورزی،بخش در منا کشورهای برای تجاری هایشاخص میانگین (1) جدول

 و انرژی معادن

 شاخص -بخش        کشاورزی صنایع و معادن انرژی

 

 RSC RSCA RSC RSCA RSC RSCA کشور

32/3  15/23  121/0  83/23-  04/0  28/31-  الجزایر 

41/5  34/13  33/4  11/11  11/0  04/23-  بحرین 

24/1  15/22  22/0  31/15-  51/0  05/23-  مصر 

22/2  32/25  24/1  32/10  82/0  88/45-  ایران 

022/0  13/35-  12/2  31/44  32/0  18/8-  اردن 

12/0  23/20-  002/2  43/88  12/1  01/3  مراکش 

42/3  33/23  053/0  33/33-  002/0  58/33-  قطر 

20/3  23/23  011/0  43/33-  01/0  04/32-  عربستان 

52/8  23/51  88/0  23/50-  02/1  25/1  سوریه 

45/1  12/28  54/0  11/23-  03/0  41/34-  امارات 

80/3  50/23  08/0  31/32-  02/0  12/35-  یمن 

  تحقیقهای منبع: یافته

                                                           
1www.World bank.org 

http://www.world/
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 (1(LLC)آزمون ریشه واحد لوین، لین و چو های ترکیبی )در دادهنتایج مربو  به آزمون مانایی 

ها به غیر از متغیر صنایع و و نتایج بیانگر آن است که همه دادهاست گزارش شده  2ل در جدو

 اند.نا شدهگیری ماتفاضل ادن، در سطح نامانا و پس از نخستینمع
های برای شاخص مزیت نسبی آشکار شده متقارن بخش LLC( نتایج آزمون ریشه واحد6جدول )

 مختلف
 متغیر LLC درجه مانایی

I(0) 8.42- RSCA (صنایع و معادن) 

I(1) 2.21- RSCA(کشاورزی) 

I(1) 1.20- RSCA(انرژی) 

                                                تحقیق                                                                                                                         هاییافته منبع:

تحلیل پایداری الگوهای  شده از آزمون مانایی، برای بخش صنایع و معادن نتایج دریافت بنابر

در  8رابطه  های مدل بنابرکان پذیر است. نتایج برآورد ضریبدر کوتاه مدت ام تجاری تنها

از لحاظ  βدیده می شود ضریب  8گونه که در جدول نشان داده شده است. همان 8جدول 

 . این امر گویاینیز رد می شودمقدار آن با یك همچنین فرض برابری و  دار استی معنیآمار

 سوی دیگراز ست. صنایع و معادن کشورهای حوزه مناناپایداری در الگوی تجاری در بخش 

در بخش صنایع و معادن برای نشان می دهد که الگوی تجاری تر از یك است کوچك β  چون

 است. ش پیدا کرده و در واقع از تخصصی شدن فاصله پیدا کردهگسترکشورهای حوزه منا 

 برای بخش صنایع و معادن مدل نتایج(: 9)جدول

 منبع: یافته های تحقیق   

                                                           
1 Levin, lin and chu 

  
S.E 

 متغیر 

 tآماره.  tآماره. 

0.03 1.13- 0.004 48.02 0.02 0.31 (RSCA)صنعت  
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توان برای این میبوده است، لذا  I(1) های کشاورزی و انرژی چون درجه انباشتگیبرای بخش

-ایج مدل برای این دو بخش در جدول. نتتعریف کرددو بخش روابط بلندمدت و کوتاه مدت را 

 نشان داده شده است. 5و  4 های

 های کشاورزی و انرژیبرای بخش بلند مدت در مدل نتایج( 5جدول)

 های تحقیق  منبع: یافته 

برای بخش های کشاورزی و انرژی  βاز لحاظ آماری ضریب  4جدول نتایج ارائه شده در  بنابر

ست که الگوی شود. این بدان معنا( رد نمیصفر  ) و فرضمخالف صفر است 

های منتخب حوزه منا در بلند مدت پایدار های کشاورزی و انرژی برای کشورتجاری بخش

به طور میانگین تغییری در ترکیب کاالهای صادراتی بخش های   در بلند مدتدر واقع . است

 .  رخ نداده استکشاورزی و انرژی 

 کشاورزی و انرژی هایبرای بخش ( نتایج مدل تصحیح خطا در کوتاه مدت4جدول)

 منبع: یافته های تحقیق  

به طور میانگین الگوی شود. می ( ردصفر  ) فرض، 5نتایج جدول بنابرلیکن 

. نبوده استمدت پایدار کوتاهتجاری کشورهای حوزه منا برای بخش های کشاورزی و انرژی در 

در بلندمدت دارای ثبات الگوی این بخش ها  نشان داده شد، 4گونه که در جدول لیکن همان

کشورهای منتخب حوزه منا در بخش کشاورزی همگرا هستند  5نتایج جدول  بنابر. استبوده 

  
S.E 

 متغیر 

 
 tآماره.

 
 tآماره.

0.8 1.08- 0.008 50.24 0.01 0.32 (RSCA)کشاورزی 

0.4 0.24- 0.001 38.02 0.02 0.33 (RSCA)انرژی 

  
S.E 

 متغیر 

 tآماره.  tآماره. 

0.000 10.43- 0.04 2 0.14 0.23 (RSCA)کشاورزی 

0.000 28.12- 0.01 23.13 0.011 0.31 (RSCA)انرژی 
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که در بخش انرژی با شدت یابد. در حالیها کاهش میری سطح تخصصی آنو با شدت بیشت

  یابد.کمتری تخصصی کاهش می

 

 نتیجه گیری و پیشنهادها

برای و صنایع و معادن  پایداری الگوهای تجاری در سه بخش کشاورزی، انرژی در این بررسی

ای منتخب منا برای آن بود که کشوره نتایج گویای. شدآزمون کشور منتخب حوزه منا  11

. انددارای الگوی تجاری متغیری بودهدر بخش صنایع و معادن 2014تا  2000 هایسال دوره

های کشاورزی و انرژی در ، کشورهای منتخب حوزه منا در بخشECMآزمون  نتایج طبقبر 

ری دارای الگوی تجاری ناپایدابلند مدت دارای ثبات الگوی تجاری هستند اما در کوتاه مدت 

های کشاورزی به دلیل آنکه ضریب بخش صنایع و معادن و ضریب بخش . از سوی دیگراندبوده

به عبارتی و انرژی در کوتاه مدت کمتر از یك بوده، سطح تخصصی کشورها کاهش یافته است. 

تالش کشورها در حوزه تجاری به گونه ای نبوده که مزیت نسبی بخش های کشاورزی و انرژی 

بلکه در کوتاه مدت سبب کاهش و در بلندمدت تغییری نداشته است. ایران نیز در  افزایش یابد

است. با این این بین بیشتر در زمینه های صنعتی و انرژی مریت نسبی در حوزه تجاری داشته 

کشورهای حوزه منا با تشکیل اتحادیه های گمرکی جدید، یا تقویت  وجود ضرورت دارد

یکپارچگی تجاری گام برداشته و سعی در خلق تجارت و ایجاد اتحادیه های موجود در جهت 

 ویژه در بخش کشاورزی کنند. همزیت نسبی ب

 

  منابع

 صادرات در ایران جایگاه ،(1830. )صادق خلیلیان، و کتایون شمشادی، سمیه، تیموری، امیر

 ،4شماره ،8جلد ،کشاورزی اقتصاد تحقیقات صادراتی، نسبی مزیت رهیافت: رازیانه

 .31-35 ص ،30 زمستان

 عمده کشورهای با ایران سیب صادرات نسبی مزیت مقایسه. 1831. لورنس تکیه، انویه

 .122-208: 53(15) ،توسعه و اقتصادکشاورزیمحصول،  این صادرکننده

 و صااادراتی پتانساایل اناادازچشاام (، بررساای1832پاااکروان، محمااد رضااا و گیالنپااور، امیااد. )

نشریه اقتصااد  آفریقا،  شمال و خاورمیانه منطقه در ایران شاورزیک محصوالت پذیریرقابت
 .51-18، ص 1832، بهار1، شماره22، جلدو توسعه کشاورزی
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 صادراتی وضعیت بررسی.  1830. ف اسماعیلی و. ا گیالنپور ،.ح بشرآبادی مهرابی ،.م پاکروان

 و کشاورزی تصاداق فصلنامه. تجاری ریزینقشه و نسبی مزیت رویکرد با ایران پسته
 .1-21: 21 شماره نوزدهم، سال ،توسعه

 .نشرنی یازدهم، چاپ بازرگانی، هایسیاست و هانظریه: المللبین تجارت. 1831. ج.س پورمقیم

(. ترجمه؛ حمید رضا ارباب. 1(. اقتصاد بین الملل )تجارت بین الملل 2002سالواتوره، د. )

 .1833دهم، انتشارات نشر نی، ویراست نهم، چاپ پانز

 آدام نظریۀ بر تأکید با) المللبین تجارت مزیتی نظریات بر نقدهایی ،(1838. )رحمان سعادت،

 تابستان و بهار اول، شماره دوم، سال ،انسانی علوم در تحول مطالعات دوفصلنامه ،(اسمیت

1838. 

. ایاران  در کشااورزی  محصاوالت  نسابی  مزیات  الگوی تغییرات. 1830. ا بهارپیش و. ح سالمی

 .41-22: 84 شماره ، نهم سال ،توسعه و اقتصادکشاورزی فصلنامه

 جلد ،Stata12و  Eviews8 کاربرد با همراه( پیشرفته) سنجی اقتصاد ،(1834. )علی سوری،

 سوم چاپ ،شناسی فرهنگ نشر دوم،

. کاان انتشارات دانشاگاه ارد . shazam(. اقتصادسنجی کاربردی با 1835فتاحی، ا و رضوانی، م. )

 چاپ اول.

تمام شده  یمتو ق یدبر تول یکشاورز ینهاده ها یمتق یازادساز یبررس .1838 .. میفهرست

. چاپ یو اقتصاد کشاورز یزیبرنامه ر یموسسه پژوهش ها. یکشاورز یمحصوالت اساس

 .اول

 دانشگاه انتشارات ابریشمی، حمید: ترجمه اقتصادسنجی، مبانی ،(1838. )دامودار گجراتی،
 .سوم چاپ ،انتهر
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