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 چکيده
در  گذارييهسرما يبرا يارز يدرآمدها ينمنبع تأم و يسعه اقتصادمهم در تو يهالفهؤاز م يکي يتجارت خارج

هاي اخير وجود نوسان قيمتي در بازار نفت، در سال .باشديم اقتصاد کشور يديتوان تول يشو افزا يدجد يتکنولوژ
 يجاداوم درآمد ارزي کشور را با تغييرات زيادي روبرو کرده و اقتصاد کشور را متاثر ساخته است و اين مطلب لز

دهد. در اين ي و اهميت و تأکيد بر تجارت محصوالت غيرنفتي را به وضوح نشان ميتنوع در محصوالت صادرات
بين توجه به تجارت بخش کشاورزي با توجه به اهدافي همچون خودکفايي و امنيت غذايي و امکان ارزآوري 

اتخاذ  ي،بخش توانمند کشاورز يک يريگشکل يجا که الزمهاز آنباالي اين بخش اقتصادي حائز اهميت است. 
توانند اتخاذ گردند، ها بدون شناسايي و تشخيص عوامل مؤثر و مهم نميو اين سياست مناسب است هايياستس

در بررسي پيش رو  .ه استپرداخت يرانا يمحصوالت کشاورزصادرات عوامل مؤثر بر  بررسيبه  حاضر يمطالعه
الت کشاورزي ايران در چارچوب الگوهاي سري زماني با استفاده از الگوي تصحيح عوامل موثر بر صادرات محصو

هاي نسبي، نرخ ارز حقيقي، خطاي برداري مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان داد متغيرهاي شاخص قيمت
ص داخلي رابطه مبادله تجاري و ارزش افزوده بخش کشاورزي اثر مثبت و معني دار و همچنين متغير توليد ناخال

کشورهاي طرف تجارت محصوالت کشاورزي اثر منفي و معني داري بر صادرات محصوالت کشاورزي ايران 
 يسو از اريمع انحراف کي يهاتکانه اثر داد نشان( هاتکانه اثر) يآن العملعکس توابع جينتادارند. همچنين 

-يم ليم صفر سمت به و مستهلک رهدو 2کمتر از  از پسصادرات محصوالت کشاورزي  بر يحيتوض يرهايمتغ
 .است محسوسصادرات محصوالت کشاورزي  يالگو بودن داريپا گر،يد عبارت به. کنند

 

 JEL:Q17بندي طبقه

 صادرات ، محصوالت کشاورزي، الگوهاي سري زماني، ايران. هاي کليدي:واژه

 

                                           
اسي ارشد اقتصاد نفارغ التحصيل کارش و  . به ترتيب استاد گروه اقتصاد کشاورزي دانشکده اقتصاد و توسعه دانشگاه تهران1

 .کشاورزي دانشگاه تهران
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   مقدمه

ها و استعدادهاي مادي و معنوي گيري از تمام امکانات، توانمنديي اقتصادي با بهرهتوسعه

 يتعامل با بازارهاگردد. از این رو جامعه در راستاي تامين نيازهاي داخلي و خارجي ميسر مي

رها و بازا ینبه ا يوستنپ يچگونگ يیافتگي است و بررسالملل یکي از معيارهاي توسعه ينب

 یيباال يتاز اهم الملليينتعامالت بسياست گذاري بهتر به منظور عوامل مؤثر بر تجارت جهت 

  است.برخوردار 

 ينمنبع تأم ياست. تجارت خارج يمهم در توسعه اقتصاد يهالفهؤاز م یکي يتجارت خارج

 تصاد کشوراق يديتوان تول یشو افزا یدجد يدر تکنولوژ گذاريیهسرما يبرا يارز يدرآمدها

بوده  يورو بهره يکارائ یشکار، افزا يمتقس ي،جهت گسترش بازار داخل ي. تجارت ابزارباشديم

عنوان  به يتجار تراز (.1930 ي،)فرهادکند يعمل م يموتور رشد و توسعه اقتصاد نوانو به ع

 يرااست و هر کشور ب يتوان اقتصاد یابيدر ارز ياريعهاي تجارت خارجي، میکي از مؤلفه

تا  یدمعادل ارزش واردات، کاال و خدمات صادر نما بایستياز خود ميواردات مورد ن يمال ينتأم

 يکسر توانديکشور در بلندمدت نم یک يتراز تجار یرا. زیدخود را حفظ نما يتجار موازنه

 (.1939)اسدي، داشته باشد 

از صادرات نفت دارد. حاصل  يارز يبه درآمدها یدشد يوابستگ یرانا يتجارت خارج جریان

در  ياز نظر تجارت جهان یرانکه ا دهديمختلف نشان م يهادر سال یرانا يبه تراز تجار ينگاه

در  ينفت ياگر درآمدها یکه(. بطور1933ایران،  يقرار ندارد )آمار بانک مرکز يمناسب یگاهجا

 يتواقع یناهد بود. اخو يها منفتمام سال يبرا يمنظور نشود، تراز تجار يمحاسبه تراز تجار

. همچنين با توجه است يکسب درآمد ارز يبرا يبه صادرات محصوالت نفت یرانا ياتکا يانگرب

به رشد جمعيت و افزایش مصرف داخلي نفت، درآمد حاصل از نفت در آینده اندک و ناکافي 

توسعه خواهد بود. بنابراین افزایش صادرات غيرنفتي به منظور تامين درآمد ارزي کشور و 

 يصادرات ينوع کاال يدرباره ينگرش کل یراندر االملل بسيار حائز اهميت است. تعامالت بين

مورد توجه  ياست که به علت باالبودن ارزش افزوده، همواره صادرات بخش صنعت ياگونهبه

شده است.  يتوجه کمتر يقرار گرفته و به صادرات محصوالت کشاورز گذارانياستس يشترب

که شرایط آب و هوایي ایران باعث موقعيت ممتاز محصوالت کشاورزي از لحاظ قيمت و درحالي

، به 1933 يال 1931 يهاسال يط يبخش کشاورز کيفيت شده است. به نحوي که صادرات

کشور را به خود اختصاص داده است )مرکز آمار  ينفتيردرصد صادرات غ 30 يانگينطور م
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هاي ها و مشخصهئيکه بخش کشاورزي در ایران داراي مزیتاز آنجا ینبنابرا (.1933ایران، 

باشد، وابستگي کمتري مهمي چون تنوع آب و هوایي، تنوع زمين، نيروي کار ارزان و غيره مي

شدن آوري پيچيده و امکانات گسترش توليد دارد. همچنين با توجه به روند جهانيبه داشتن فن

تجاري در تجارت محصوالت کشاورزي الزم است و نوسانات درآمدهاي ارزي کشور و کسري 

هایي در حوزه افزایش صادرات محصوالت کشاورزي که تابع عوامل گوناگوني گذاريسياست

-ياستاتخاذ س ي،بخش توانمند کشاورز یک يريگشکل يجا که الزمهاز آن .است، انجام پذیرد

توانند مؤثر و مهم نمي ها بدون شناسایي و تشخيص عواملو این سياست مناسب است هاي

ي، امنيت کشاورز محصوالت جهت دستيابي به اهداف خودکفایي حاضر ياتخاذ گردند، مطالعه

به منظور در بخش کشاورزي  غذایي، تسلط بر بازارهاي جهاني، نوسعه یافتگي و ارز آوري بيشتر

مناسب  يتدولوژم ینبه تدو ،ساله کشور 20توسعه و سند چشم انداز  يهاتحقق اهداف برنامه

 پرداخته است.  یرانا يعوامل مؤثر بر تجارت محصوالت کشاورز يلو تحل یيشناسا ايبر

ارزش صادرات محصوالت کشاورزي به عنوان زیر بخش صادرات محصوالت غيرنفتي طي این 

ميليون دالر در سال  9220به مقدار  1930ميليون دالر در سال  133از   1930-33هاي سال

ها از صادرات محصوالت کشاورزي از محصوالت غيرنفتي طي این سال چنين  سهمو هم 1933

ها افزایش یافته است که طي این سال 1933درصد در سال  3/13به  1930درصد در سال  3/2

 روندي صعودي داشته است.

در زمينه بررسي عوامل موثر بر صادرات محصوالت کشاورزي به صورت تک محصولي مطالعات 

(، 1933صومه )رضایيبه طور مثال،  انجام گرفته که به تعدادي از آن اشاره شده است. بسياري

هاي اي تحت عنوان بررسي عوامل موثر بر صادرات پسته ایران اقدام به تخمين کششدر مطالعه

مقدار تقاضا براي  او در الگوي تجربي خود ازاست.  عرضه و تقاضاي صادرات پسته نموده

ي کشورهاي قيمت جهاني، درآمد سرانه بهقيمت صادراتي  نسبت یران،صادرات پسته ا

واردکننده، نرخ مبادله ارز )ریال به دالر(، مقدار عرضه براي صادرات، ارزش افزوده پسته 

هاي مربوط صادراتي ایران، متغير موهومي براي سه سال اول انقالب، متغير موهومي براي سال

(، به 1931. خليليان و فرهادي )استفاده کرده استه اقتصادي هاي اول و دوم توسعبه برنامه

با استفاده از  1931-33هاي بررسي عوامل موثر بر صادرات بخش کشاورزي ایران طي سال

در الگوي مورد استفاده در این پژوهش،  هاي همگرایي پرداختند.تحليل سري زماني و تکنيک

هاي نسبي )نسبت شاخص قيمت کاالهاي تقيم لگاریتم ارزش صادرات محصوالت کشاورزي،
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لگاریتم توليد ناخالص  صادراتي به شاخص قيمت کاالهاي توليد و مصرف شده در داخل(،

لگاریتم نرخ ارز  ،داخلي، لگاریتم مصرف بخش خصوصي )شاخصي از ميزان تقاضاي داخلي(

وثر بر ارزش صادرات از متغيرهاي م ،موثر صادراتي )دالر بر حسب ریال( و متغير مجازي انقالب

(، نقش 1939شاکري ) .اندمحصوالت کشاورزي )بر حسب دالر امریکا( در نظر گرفته شده

عوامل تاثير گذار قيمتي و عوامل غير قيمتي بر صادرات غير نفتي را مورد مطالعه و پژوهش 

رز آزاد و قرار داده است. براي این منظور، صادرات غير نفتي تابعي از دو متغير قيمتي )نرخ ا

اند. در این مطالعه از پذیري( در نظر گرفته شدهوري و رقابتنرخ تورم( و دو متغير مبنایي )بهره

( استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد این الگو ARDLي توزیعي )الگوي خود توضيح وقفه

وري و بهرهدهد که صادرات غير نفتي به طور اساسي به وضعيت متغيرهاي مبنایي )نشان مي

پذیري( وابسته بوده، اما متغير قيمتي نرخ ارز آزاد، اگرچه بر صادرات اثر مثبتي دارد اما رقابت

(، عوامل موثر بر 1939محمودزاده و زیبایي ). باشدنمي این تاثير قابل مالحظه و تعيين کننده

-جمعي عرضهبررسي کرده و یک تحليل هم 1923-31هاي صادرات پسته ایران را در طي سال

ها، قيمت داخلي محصول، شاخص درآمد واقعي ي صادرات پسته انجام دادند. در الگوي آن

واردکنندگان و نرخ واقعي ارز متغيرهاي مستقل و مقدار تقاضاي جهاني براي صادرات متغير 

باشد. نتایج این مطالعه نشان دهنده آن است که تغييرات نرخ ارز در کوتاه مدت و وابسته مي

ي صادرات پسته ندارد، اما ضریب متغير قيمت خرده داري بر عرضهلند مدت تاثير معنيب

ها و (، چالش1932است. عزیزي و یزداني )دار و مثبت بودهفروشي پسته در بلند مدت معني

اند. در صادراتي آن بررسي کرده هاي صادرات پسته ایران با استفاده از برآورد تابع عرضهرهيافت

وهش متغيرهاي توليد داخلي پسته، توليد ناخالص ملي و نرخ مبادله ارز از عوامل موثر این پژ

کاظم زاده و . انددر نظر گرفته شده 1330-2002هاي طي سالي صادراتي پسته بر عرضه

(، توابع عرضه و تقاضاي صادرات خرماي ایران را با استفاده از الگوي سيستم 1932ابونوري )

برآورد کردند. نتایج حاصل از مطالعه  1920-32هاي و آمار سري زماني سال معادالت همزمان

نشان داد در تابع تقاضاي صادرات خرما، متغيرهاي قيمت نسبي صادرات خرما، نرخ ارز، ميزان 

توليد خرما در سایر کشورها، ميزان صادرت خرما و متغير مجازي جنگ معنيدار شده است. 

ي خود با عنوان بررسي عوامل موثر بر صادرات ميگو در ایران، (، در مطالعه1933توحيدي )

است تا ضمن بررسي روند توليد و صادرات ميگو در ایران و جهان به بررسي عوامل  کوشيده

کشور  3و در مورد  1933-39موثر بر صادرات ميگو در ایران بپردازد. این مطالعه طي دوره 
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ستان، فرانسه و پرتقال انجام شده است. متغيرهاي موثر مورد اسپانيا، امارات، ژاپن، ایتاليا، انگل

مطالعه بر صادرات ميگو در این تحقيق، نسبت قيمت جهاني به قيمت صادراتي ميگو، توليد 

(، به بررسي عملکرد 1333) باند ناخالص داخلي کشورهاي عمده واردکننده و نرخ مبادله است.

بر صادرات کاالهاي اوليه پرداخته است. در این صادرات کشورهاي در حال توسعه با تاکيد 

مطالعه، تقاضا و عرضه صادرات هر کاال تابعي از متغيرهاي سطح قيمت داخلي، قيمت کاالهاي 

وري کل و تکانه )شوک( صادراتي، درآمدکشورهاي وارد کننده، نرخ ارز، شاخص ظرفيت بهره

(، الگوي تقاضاي واردات 1333ومند )هاي عرضه در نظر گرفته شده است. بهمني اسکویي و نير

از الگوي عرضه صادراتي در اند. برآورد نموده 1330-32و عرضه صادرات را براي دوره 

ارزش صادرات که با قيمت صادراتي تورم زدایي شده است، قيمت صادرات )شاخصي  متغيرهاي

رهاي از ارزش صادرات(، سطح قيمت جهاني )بر حسب ارزش هر واحد صادرات در کشو

. اندفاده نمودهصنعتي( و درآمد جهاني )شاخصي از توليدات صنعتي در کشورهاي صنعتي( است

هاي طي سال(، در مطالعه خود اثر تغيير نرخ ارز بر تجارت محصوالت کشاورزي را 2002اردن )

مورد بررسي قرار داد. نتایج حاصل از این با استفاده از مدل تصحيح خطاي برداري  33-1331

(، در پژوهشي 2009مرور ) .العه نشان داد که تجارت کشاورزي تحت تاثير نرخ ارز استمط

صادرات کاالهاي سنتي در کرواسي به برآورد توابع  وتحت عنوان برآورد توابع تقاضاي واردات 

است. در این مطالعه، در تابع تقاضاي صادرات، متغيرهاي ه عرضه و تقاضا در این کشور پرداخت

نه در کشورهاي وارد کننده، قيمت کاالهاي صادراتي و قيمت کاالهاي جانشين در درآمد سرا

(، در مطالعه خود اثر نرخ ارز 2003باشند. فيدان )کشورهاي وارد کننده، متغيرهاي مستقل مي

. به این منظور مورد بررسي قرار داد 1330-2003هاي طي سال را بر تجارت کشاورزي ترکيه

ادراتي و تقاضاي وارداتي محصوالت کشاورزي کشور ترکيه را برآورد نمود و ابتدا توابع عرضه ص

روابط بلندمدت و کوتاه مدت ميان نرخ ارز و سایر متغيرهاي  VARسپس با استفاده از الگوي 

 موثر بر صادرات و واردات کشاورزي را بررسي نمود. 

از این مطالعات، اهميت با توجه به گستردگي مطالعات انجام شده و نتایج به دست آمده 

-تواند در تصميمشناسایي عوامل موثر بر صادرات محصوالت کشاورزي مهم تلقي شده و مي

گيریهاي دولت براي سياستگذاریهاي کالن اقتصادي نقش بسيار مهمي را ایفا کند. لذا در 

حصوالت مطالعه حاضر، به تبعيت از این مهم، به بررسي عوامل و متغيرهاي موثر بر صادرات م

 کشاورزي پرداخته شده است.
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 مباني نظری و روش تحقيق

مطالعه براي محاسبه عوامل موثر بر صادرات محصوالت کشاورزي  مدل مورد استفاده در این

بر اساس مطالعات داخلي و خارجي پيش گفته، ارائه شده است. در  1922-32هاي طي سال

ها بر ده متغيرهاي به کار رفته در مدل و اثر آنادامه، ابتدا شکل کلي مدل صادرات مورد استفا

صادرات محصوالت کشاورزي توضيح داده شده است. سپس، مباني نظري مربوط به برآورد الگو 

هاي زماني متغيرهاي مورد استفاده و برآورد الگو به منظور بررسي ایستایي و غير ایستایي سري

 ارائه شده است.

ستایي متغيرها بررسي ميشود و در گام بعد براي بررسي روابط به منظور برآمرد مدل ابتدا ای

بلند مدت ميان متغيرهاي الگو، مرتبه همگرایي باید آزمون شود. از آنجا که تعداد متغيرها بيش 

 یوسليوس بر روش انگل گرنجر ارجحيت دارد. -از دو متغير است استفاده از آزمون یوهانسون

هاي بهينه و وجود روند و عرض از ون همگرایي باید وقفههمان طور که گفته شد پيش از آزم

هاي بهينه، باید مدت و بلندمدت مشخص شود. براي تعيين تعداد وقفهمبدأ در روابط کوتاه

هاي الگو، از نخست، الگوي خود توضيح برداري برازش شود. با توجه به وجود روند در سري

مدت و نگر وجود عرض از مبدأ در روابط کوتاهیوسليوس که بيا -حالت چهارم آزمون یوهانسون

شود. با توجه به تعداد متغيرهاي الگو روند و عرض از مبدأ در روابط بلندمدت است، استفاده مي

با دو وقفه برازش  VARپذیر نيست. بنابراین الگو و حجم نمونه، انتخاب بيش از دو وقفه امکان

 شود.گفته آزمون مياي پيشهاي در نظر گرفته شده توسط معيارهو وقفه

شکل کلي مدل مورد استفاده که مبناي برآورد و تخمين الگوي صادرات محصوالت کشاورزي 

ي صاحب نظران خارجي و است با استناد بر مباحث تئوریکي و مطالعات تجربي انجام شده

زیر  (، به صورت2003( و فيدان )1933داخلي و همچنين با استفاده از مطالعات توحيدي )

 است: 

(1) ),,,,( TOTGWARERPXfX  
هاي نسبي؛ : شاخص قيمتPX: شاخص مقدار صادرات محصوالت کشاورزي؛ Xکه در آن 

RER نرخ ارز حقيقي؛ :A ارزش افزوده بخش کشاورزي؛ :GW توليد ناخالص داخلي کشورهاي :

 باشد.: رابطه مبادله تجاري ميTOTطرف تجارت و 

توان از متغيرهاي مدل بر مقدار صادرات محصوالت کشاورزي را ميچگونگي اثرگذاري هر یک 

 به صورت زیر توضيح داد: 
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 ميمفاه از يکی اما دارد وجود مبادله يرابطه مورد در يمختلف فیتعار رابطه مبادله تجاری:

-يم قرار استفاده مورد زين يتجرب مطالعات ترشيب در معموالً که مبادله يرابطه مشهور اريبس

 آن از يحاک خالص يمبادله يرابطه شیافزا. است 2یيکاال ای خالص يمبادله يرابطه رد،يگ

 دست به توانيم صادرات از مشخص ریمقاد يمبادله  با را واردات از شترييب حجم که است

تجاري محصوالت کشاورزي،  يمبادله يرابطهدر نتيجه با افزایش  .(1933)کازروني،  آورد

محصوالت  واردات متيق شاخص بهنسبت  محصوالت کشاورزي ادراتص متيقشاخص 

 يمبادله با را محصوالت کشاورزي واردات از شترييب حجمتوان کشاورزي افزایش یافته و مي

که این موضوع باعث افزایش  آورد دست به محصوالت کشاورزي صادرات از مشخص ریمقاد

 يمبادله يرابطه مطالعه، نیا درگردد. انگيزه جهت صادرات بيشتر محصوالت کشاورزي مي

 محصوالت کشاورزي صادرات متيق شاخص نسبت حاصل از ران،یا تجاري محصوالت کشاورزي

 .آیدمي دست به 1933 يهیپا سال به محصوالت کشاورزي واردات متيق شاخص به

(2) 











I

I

PM

PX
TOT

 
ر مقدار توليد ناخالص داخلي تغيير د توليد ناخالص داخلي کشورهای طرف تجارت:

تواند شاخص مقدار صادرات محصوالت کشاورزي را دستخوش کشورهاي طرف تجارت مي

( در مطالعات خود و همچنين فيدان 1933( و رضایي صومعه )1933تغيير سازد. توحيدي )

( و 1333(، بهمني اسکویي و نيرومند )1939(، محمودزاده و زیبایي )2009(، مرور )2003)

( در مطالعات خود به اهميت این متغير در مقدار صادرات اشاره کرده و نشان دادند 1333اند )ب

داري بر صادرات دارد. در این متغير توليد ناخالص داخلي کشورهاي واردکننده تاثير معني

قدار عبارتست از نسبت م WG مطالعه شاخص توليد ناخالص داخلي کشورهاي طرف تجارت

( به WGDPتوليد ناخالص داخلي کشورهاي عمده واردکننده محصوالت کشاورزي ایران )

(، که این متغير به عنوان شاخص درآمدي WCPIشاخص قيمت مصرف کننده این کشورها )

 این کشورها در نظر گرفته شده است.

(9) 











W

W

W
CPI

GDP
G

 

                                           
2 - Net barter (or Commodity) terms of trade. 
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هاي نسبيشاخص قيمت های نسبي صادرات:يمتشاخص ق












W

I

PX

PX
PX

شاخص ، نسبت 

، یکي از متغيرهاي موثر کشورهاي طرف تجارت صادراتشاخص قيمت صادرات ایران بر قيمت 

(، 1933باشد. توحيدي )و کليدي در تغيير شاخص مقدار صادرات محصوالت کشاورزي مي

(، بهمني اسکویي و 1932(، کاظم زاده و ابونوري )2003(، فيدان )1933رضایي صومعه )

اند و نشان ( در مطالعات خود به اهميت این متغير در مقدار صادرات اشاره کرده1333نيرومند )

 داري بر مقدار صادرات دارد. هاي نسبي تاثير معنيدادند متغير شاخص قيمت

رزي رونق بخش کشاورزي را افزایش ارزش افزوده بخش کشاو ارزش افزوده بخش کشاورزی:

شود که این عوامل به همراه دارد و باعث افزایش توليد و بهبود کيفي محصوالت کشاورزي مي

دهد و با افزایش توان صادراتي مقدار در مجموع توان صادراتي بخش کشاورزي را افزایش مي

ده بخش یابد. در این مطالعه شاخص ارزش افزوصادرات محصوالت کشاورزي افزایش مي

 کشاورزي عبارتست از نسبت ارزش افزوده بخش کشاورزي به توليد ناخالص داخلي ایران.

(3) 











I

I

GDP

AGRI
A

 
تواند شاخص مقدار صادرات محصوالت تغيير در مقدار نرخ ارز حقيقي مي نرخ ارز حقيقي:

ارز رسمي به منظور  کشاورزي را دستخوش تغيير سازد. استفاده از نرخ ارز حقيقي به جاي نرخ

باشد. با هاي مورد بررسي مياز بين بردن تورش حاصل از تورم و واقعي کردن نرخ ارز طي سال

یابد و افزایش مقدار نرخ ارز حقيقي درآمد حاصل از صادرات محصوالت کشاورزي افزایش مي

ت این موضوع موجب افزایش انگيزه صادرکنندگان جهت افزایش مقدار صادرات محصوال

ضرب مقدار نرخ ارز رسمي در نسبت گردد. متغير نرخ ارز حقيقي  از حاصلکشاورزي مي

شاخص قيمت مصرف کننده کشورهاي طرف تجارت بر شاخص قيمت مصرف کننده ایران 

 آید.بدست مي

(2) 











I

W

CPI

CPI
RRER

 
استفاده شده است.  Eviewsنرم افزاري   هاي مربوطه از بستهجهت برآورد مدل و انجام آزمون

باشد. آمار و اطالعات مورد نياز از بانک مي 1922-32هاي ي مطالعه مربوط به سالدوره

مرکزي جمهوري اسالمي ایران، گزارش اقتصادي و ترازنامه بانک مرکزي جمهوري اسالمي 
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و اداره گمرک جمهوري  FAO، سازمان خواروبار جهاني IMFالمللي پول ایران، صندوق بين

 اند.سالمي ایران جمع آوري شدها

 نتایج و بحث 

هاي زماني است. نتایج آزمون بررسي متغيرهاي الگو در طول زمان، بيانگر وجود روند در سري 

آورده شده است. در این  1یافته در جدول ایستایي متغيرها بر اساس آزمون دیکي فولر تعميم

دهد که کليه آزمون براي تعيين وقفه از معيار شوارتز استفاده شده است. نتایج نشان مي

 ا با یک بار تفاضل گيري ایستا مي شوند.متغيره

 یبرای بررسي پایایي متغيرهای الگوی صادرات محصوالت کشاورز ADF( نتاج آزمون 1) جدول

 مقدار بحراني متغيرها
مقدار 

 محاسباتي

سطح معني 

 داري

نتيجه 

 آزمون

LQ )1 -33/3 -90/3 )شاخص مقدار صادرات% I(1) 

LRER )1 -91/2 -90/3 )نرخ ارز حقيقي% I(1) 

LGDP )10 -32/9 -23/9 )توليد ناخالص داخلي کشورهاي طرف تجارت% I(1) 

LA (ارزش افزوده بخش کشاورزي) 1 -32/3 -90/3% I(1) 

LPX)2 -10/3 -23/9 )شاخص قيمت نسبي% I(1) 

LTOT (رابطه مبادله )1 -33/2 -90/3 تجارت% I(1) 

 مأخذ: یافته هاي تحقيق

این آزمون در حالت مربوط به معيارهاي تعيين طول وقفه گزارش شده است. نتایج  2در جدول 

بيني نهایي، آکایيک و حنان معيارهاي خطاي پيش با روند و عرض از مبدا انجام شده است.

کنند، اما معيارهاي نسبت درستنمایي و معيار شوارتز کویين دو وقفه را براي الگو تعيين مي

بوده،  120تر از کند. از آنجا که حجم نمونه کوچکابط پيشنهاد ميیک وقفه را براي بررسي رو

یوسليوس طول وقفه باید یکي  -تر است، براي آزمون یوهانسوناستفاده از معيار شوارتز مناسب

یوسليوس با طول وقفه صفر  -باشد. بنابراین آزمون یوهانسون VAR کمتر از طول وقفه در مدل

 استفاده شده است.براي بررسي روابط بلند مدت 
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 VARنتایج آزمون طول وقفه بهينه در الگوی (  2جدول )
 LR FPE AIC SC HQC تعداد وقفه

0 - 210*32/2 230/3 333/3 309/3 

1 *329/103 310*22/3 333/2 *323/2 321/9 

2 232/33 *310*02/3 *239/1 032/3 *333/2 

 مأخذ: یافته هاي تحقيق

زا در الگو، حداکثر ره شد، با توجه به در نظر گرفتن شش متغير درونهمانطور که در قبل اشا

گزارش شده  9پنج رابطة بلندمدت در الگو وجود دارد. نتایج آزمون مرتبه همگرایي در جدول 

است. بر اساس نتایج حالت چهارم در جدول، هر دو آماره اثر )تریس( و حداکثر مقدار ویژه، 

 کنند.در الگو تأیيد ميوجود یک رابطة بلند مدت را 
 یوسليوس برای تعيين تعداد روابط بلندمدت -( نتایج آزمون همگرایي یوهانسون9جدول )

 روند درجه دوم روند خطي روند خطي بدون روند بدون روند هانوع روند داده

 حالت آزمون

 حالت پنجم حالت چهارم حالت سوم حالت دوم حالت اول

 با عرض از مبدأ با عرض از مبدأ با عرض از مبدأ مبدأبا عرض از  بدون جزء ثابت

 با روند با روند بدون روند بدون روند بدون روند

 2 1 1 1 0 آماره اثر

 1 1 1 1 0 حداکثر مقدار ویژه

 هاي تحقيقمأخذ: یافته

هاي این مطالعه، نتایج آمده است، با توجه به وجود روند در داده 9همانطور که در جدول 

ها هاي اول و دوم مورد نظر نيست. همچنين با توجه به نوع روند مشاهده شده در دادهلتحا

ها وجود فولر، روند درجه دوم در دادهپس از ترسيم آنها و همچنين بر اساس نتایج آزمون دیکي

ندارد، بنابراین حالت پنجم نيز مورد نظر نيست. حالت سوم بر این فرض استوار است که باوجود 

مدت، روند در روابط بلندمدت خنثي شده است و وارد روابط بلند ض از مبدأ در روابط کوتاهعر

شود و بر اساس هر دو آماره اثر و گردد. در این مطالعه حالت چهارم در نظر گرفته ميمدت نمي

 شود.حداکثر مقدار ویژه، یک رابطة بلندمدت در الگو تأیيد مي

ي تصحيح خطاي برداري بر اساس تعداد وقفه بهينه در الگوي هاي بهينه در الگوتعداد وقفه

برابر با یک  VARشود. با توجه به این که وقفة بهينه در الگوي خود توضيح برداري تعيين مي

برابر با صفر خواهد بود. بنابراین با فرض وجود عرض  VECMبوده است، وقفة بهينه در الگوي 

از مبدأ و روند در روابط بلند مدت )حالت چهارم(، الگو مدت و عرض از مبدأ در روابط کوتاه
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شود. نتایج الگوي تصحيح خطاي برداري الگوي صادرات تصحيح خطاي برداري برازش مي

شود رابطة نشان داده شده است. همانطور که مشاهده مي 3محصوالت کشاورزي در جدول 

داري درات محصوالت کشاورزي، معنينيز در الگوي صا Fدار است. آمارة بلندمدت در الگو معني

است، بنابراین در صورت  -33/0دهد. ضریب تعدیل برابر ضرایب روابط بلند مدت را نشان مي

شود. ضرایب بلند مدت درصد آن طي یک دوره تعدیل مي 33وجود آمدن شوک در سيستم، به

دهند و از نشان ميهاي بلند مدت را نيز در این رابطه به دليل لگاریتمي بودن مدل، کشش

آنجایي که براي بدست آوردن الگوي صادرات محصوالت کشاورزي از این رابطه بلند مدت 

شود، بنابراین بطور مستقيم تفسير ضرایب متغير بر روي صادرات محصوالت استفاده مي

تجاري محصوالت کشاورزي در سطح   يمبادله يرابطهشود. در این مطالعه کشاورزي انجام مي

نج درصد به طور معني داري اثر مثبت بر شاخص مقدار صادرات محصوالت کشاورزي دارد و پ

تجاري محصوالت کشاورزي  يمبادله يرابطهضریب آن نشان مي دهد که اگر یک درصد 

یابد که نتایج درصد شاخص مقدار صادرات محصوالت کشاورزي افزایش مي 232/0افزایش یابد 

 گار است. این مطالعه با تئوري ساز



 1931/ 4/شماره ی 6اقتصاد کشاورزی/جلد   12

 VECM( نتایج برآورد الگوی صادرات محصوالت کشاورزی با استفاده از روش 4جدول )
 tآماره  ضرایب متغيرها

 ضرایب بلند مدت

LRER 23/2* 930/0 نرخ ارز 

LPX 03/2* 293/0 شاخص قيمت نسبي 

 LA30/3* 332/1 کشاورزي ارزش افزوده بخش 

LGW 30/2* -933/0 ف تجارتکشورهاي طر توليد ناخالص داخلي- 

LTOT 32/2* 232/0 رابطه مبادله 

 T03/3* 123/0 روند 

C 339/2 ضریب ثابت - 

 ضرایب کوتاه مدت
LQ 33/2* -331/0 ضریب تعدیل شوک- 

DE 23/2* -332/0 متغير مجازي انقالب- 

DJ 32/3* -333/0 متغير مجازي جنگ- 

DR 22/2* -333/0 ارز متغير مجازي تثبيت نرخ- 

DR2 33/1* -332/0 متغير مجازي یکسان سازي نرخ ارز- 

 هاي تحقيقمأخذ: یافته

 درصد ميباشد 10سطح احتمال %*

در مطالعه پيش رو توليد ناخالص داخلي کشورهاي واردکننده محصوالت کشاورزي ایران تاثير 

ن بدان داري بر شاخص مقدار صادرات محصوالت کشاورزي دارد و موضوع ایمنفي و معني

معناست که افزایش توليد ناخالص داخلي این کشورها ناشي از افزایش رشد بخش کشاورزي 

ها به واردات محصوالت کشاورزي ایران شده و در ها بوده و این امر موجب کاهش نياز آنآن

نتيجه صادرات محصوالت کشاورزي ایران به کشورهاي مورد نظر کاهش خواهد یافت. در این 

یب این متغير نشان مي دهد که اگر یک درصد توليد ناخالص داخلي کشورهاي راستا، ضر

درصد شاخص مقدار  933/0واردکننده محصوالت کشاورزي ایران افزایش یابد به ميزان 

 یابد. صادرات محصوالت کشاورزي ایران کاهش مي

خص ( حاکي از تاثير مثبت شاLPXدر این مطالعه  مثبت بودن ضریب متغير )همچنين 

هاي نسبي بر شاخص مقدار صادرات محصوالت کشاورزي است و اگر یک درصد شاخص قيمت
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 293/0هاي نسبي افزایش یابد شاخص مقدار صادرات محصوالت کشاورزي به ميزان قيمت

هاي نسبي درصد افزایش مي یابد. در شرایطي که سياست باز تجاري مدنظر است افزایش قيمت

رات داخلي باعث افزایش درآمد صادرکنندگان محصوالت کشاورزي از طریق افزایش قيمت صاد

 دهد.گردد و در نتيجه مقدار صادرات محصوالت کشاورزي را افزایش ميمي

داري بر شاخص مقدار در این مطالعه شاخص ارزش افزوده بخش کشاورزي تاثير مثبت و معني

شاورزي منجر به افزایش صادرات محصوالت کشاورزي دارد و افزایش ارزش افزوده بخش ک

توان گفت گردد. در تفسير ضریب این متغير ميشاخص مقدار صادرات محصوالت کشاورزي مي

با افزایش یک درصدي ارزش افزوده بخش کشاورزي، شاخص مقدار صادرات محصوالت 

  یابد. نتایج این مطالعه با تئوري سازگار است.     درصد افزایش مي 33/1کشاورزي به ميزان 

( نشان دهنده تاثير مثبت مقدار نرخ ارز LRERدر این مطالعه مثبت بودن ضریب متغير )

حقيقي بر شاخص مقدار صادرات محصوالت کشاورزي است و اگر یک درصد مقدار نرخ ارز 

درصد افزایش  930/0حقيقي افزایش یابد شاخص مقدار صادرات محصوالت کشاورزي به ميزان 

 است که نتيجه این مطالعه مطابق با تئوري مي باشد. مي یابد و نمایانگر این

 DJ)براي بررسي اثر انقالب(،   DEزايدر الگو از متغيرهاي برون VECMبراي بهبود مدل 

( و 1932)براي نشان دادن تاثير سياست تثبيت نرخ ارز در سال  DR)براي بررسي اثر جنگ(، 

DR2 ( استفاده شده است. 1932خ ارز در سال )براي نشان دادن تاثير سياست یکسان سازي نر

دهد هر سه متغير انقالب اسالمي، جنگ، سياست تثبيت نرخ ارز و همانطور که نتایج نشان مي

داري در الگو دارند و به معني تاثير منفي سياست یکسان سازي نرخ ارز ضریب منفي و معني

مقدار صادرات محصوالت ها بر شاخص مقدار صادرات محصوالت کشاورزي و کاهش شاخص آن

 باشد. ها ميکشاورزي در این سال

 هاپيشنهاد

باتوجه به اهميت و ميزان تأثير متغيرهاي مورد بررسي در این پژوهش، دولت و مسئولين این 

-بایست به عوامل موثر بر صادرات محصوالت کشاورزي توجه ویژه داشته و سياستبخش مي

صادرات محصوالت کشاورزي گرایش دهند تا امکان  هاي راهبردي خود را به سمت افزایش

دستيابي به اهدافي مانند خودکفایي، امنيت غذایي و تسلط بر بازارهاي جهاني ميسر گردد. در 

 :گرددمى ارائه ذیل راهبردى پيشنهادات تحقيق، نتایج به توجه این زمينه با
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بر صادرات محصوالت دارد. با  شود که نرخ ارز حقيقي اثر مثبتبا توجه به نتایج مشاهده مي

یابد و افزایش مقدار نرخ ارز حقيقي درآمد حاصل از صادرات محصوالت کشاورزي افزایش مي

این موضوع موجب افزایش انگيزه صادرکنندگان جهت افزایش مقدار صادرات محصوالت 

درات گردد. کاهش انحرافات ارزي و توجه به نرخ ارز حقيقي، سبب افزایش صاکشاورزي مي

هاي ارزي کشور در جهت حمایت شود که سياستگردد. لذا توصيه ميمحصوالت کشاورزي مي

از صادرات و کاهش واردات محصوالت کشاورزي اتخاذ گردد. در این راستا، پيشگيري از 

نوسانات نرخ ارز و همچنين اطالعات شفاف درباره روند آینده تغييرات نرخ ارز نقش موثري در 

د صادرکنندگان و مقدار صادرات و حفظ موقعيت ایران در بازارهاي جهاني خواهد افزایش درآم

 داشت.

با توجه به نتایج تابع صادرات محصوالت کشاورزي، ارزش افزوده بخش کشاورزي اثر مثبت و 

داري بر تابع صادرات محصوالت کشاورزي دارد. لذا هر عامل مدیریتي، فني یا طبيعي که معني

ارزش افزوده بخش کشاورزي گردد، صادرات محصوالت کشاورزي را کاهش سبب نقصان در 

خواهد داد. بنابراین باتوجه به اثر مثبت این متغير و توجه به این نکته که ارزش افزوده بخش 

شود هاي مورد مطالعه روند صعودي و روبه رشدي داشته است پيشنهاد ميکشاورزي طي سال

بخش کشاورزي با حمایت بيشتر از این بخش و بهبود وزارت کشاورزي به عنوان متولي 

هاي کشاورزي به ادامه روند صعودي ارزش افزوده کشاورزي کمک کند. از اینرو زیرساخت

هاي کشاورزي، یارانه حذف شده کود و سم را تواند در راستاي طرح هدفمندي یارانهدولت مي

طور که از نتایج این مطالعه نهما هاي کشاورزي هدایت نماید.به سمت بهبود زیرساخت

داري بر صادرات محصوالت کشاورزي مشخص شد، شاخص قيمت نسبي تاثير مثبت و معني

دارد. لذا جهت افزایش صادرات الزم است شاخص قيمت صادراتي افزایش یابد. افزایش قيمت 

ابق با بهداشتي صادرات محصوالت کشاورزي مط -صادراتي نيز تنها با اصالح معيارهاي کيفي

خواست بازارهاي هدف، بهبود وضعيت بسته بندي و بازاریابي و همچنين اصالح ارقام توليدي 

در کشور ميسر خواهد بود. بنابراین توليد محصوالت مناسب به لحاظ کيفي و موازین بهداشتي 

مطابق خواست بازار، ضمن افزایش قيمت صادراتي، مقدار صادرات مجموعه کاالي غيرنفتي 

ا افزایش داده و همچنين موجب افزایش سهم ایران از بازارهاي جهاني محصوالت کشور ر

کشاورزي خواهد شد. همچنين شاخص رابطه مبادله تجاري تاثير مثبتي بر صادرات محصوالت 

کشاورزي دارد. در نتيجه افزایش هرچه بيشتر شاخص قيمت صادراتي به شاخص قيمت 
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توان گردد و ميش صادرات محصوالت کشاورزي ميوارداتي محصوالت کشاورزي باعث افزای

 صادرات از مشخص ریمقاد يمبادله با را محصوالت کشاورزي واردات از شترييب حجم

که این موضوع باعث افزایش انگيزه جهت صادرات بيشتر  آورد دست به محصوالت کشاورزي

 -صالح معيارهاي کيفيگردد. همانطور که اشاره شد این مهم تنها با امحصوالت کشاورزي مي

بهداشتي صادرات محصوالت کشاورزي مطابق با خواست بازارهاي هدف، بهبود وضعيت بسته 

 بندي و بازاریابي و همچنين اصالح ارقام توليدي در کشور ميسر خواهد بود. 

 صادرکنندگان شده، اتخاذ تجاري هاىسياست ثبات عدم صورت درالزم به ذکر است که  

 که کننديم فعاليت نامطمئن طیشرا در و داده دست از را بلندمدت رقابت و زىیربرنامه قدرت

انگيزه  بر نتيجه در و شده ادیز محصول صادرات سکیر درجة شودب ميموج امر نیا مسلماً

 گسترشگذارد. در این راستا، مي منفى اثر ي صادرکنندگان محصوالت کشاورزيصادرات

هایي از جمله سياست صادرکنندگان به يصادرات زیجوا يعطااو  صادرات از تیحما يهاسياست

ي صادرکنندگان محصوالت کشاورزي خواهد خواهد بود که نقش قابل توجهي بر افزایش انگيزه

 داشت. 
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