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 صادرات و دارد مشارکت زین یخارج تجارت در ،یداخل یازهاین نیمأت برعالوه رانیا در یکشاورز بخش

 و توسعه و بخش نیا بر تكیه نیبنابرا ؛است یشتریب ثبات یدارا گرید یهابخش به نسبت آن محصوالت

 فراهم آن مزایای از استفاده و جهانی بازارهای در رانیا حضور برای را زمینه تواندمی آن تصادرا گسترش

 یهاشاخص ییشناسا به ،صادرات توسعة در یتیحما یهااستیس نقش یبررس هدف با حاضر مطالعة. آورد

 یالگو از استفاده اب 1322-1332 یزمان دورة در رانیا یکشاورز محصوالت صادرات عرضة بر رگذاریتأث

 ةفزودا ارزش ،یصادرات متیق نسبت یهاشاخص ،جینتا طبق. پردازدیم گسترده یهاوقفه با حیتوضخود

 در اتصادر ةعرض با مثبت ةرابط و هستند الگو بر گذارریثأت یهاریمتغ ت،یحما یکل اریمع و یکشاورز

 ةعرض بر جنگ یمجاز ریمتغ و یخصوص بخش مصرف ارز، نرخ ،نیهمچن. ندراد بلندمدت و مدتکوتاه

 از تعادل نبودن از درصد 52 دوره هر در داد نشان هم خطا تصحیح ةجمل بیضر. بودند ریثأتیب صادرات

 یاجرا نحوة و زانیم به توجه ج،ینتا درنظرگرفتن با .گیردمی صورت بلندمدت تعدیل و رودمی بین

 درصورت ،نیبنابرا ؛است یضرور یامر صادرات توسعة در آن میتقمس نقش به توجه با یتیحما یهاتاسیس

 . بداییم شیافزا یکشاورز محصوالت صادرات هااستیس نیا مناسب اعمال
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 انندم کیکالس و کینئوکالس اقتصاددانان کهیطوربه ،کندیم
ند کنیاستدالل م کاردویر دیویآلفرد مارشال و د ت،یاسم آدام

 بر وجود آناست و  یاقتصاد رشد یالملل منبع اصلنیتجارت ب
 کار، میتقس ،یگسترش بازار داخل یبرا یالهیعنوان وسبه

 ؛(Faridi, 2012) ندنکیم دیکأت یوربهره و ییکارا شیافزا
، دانش و شدنیصنعت به ازیتواند نیم یتجارت خارج ،نیبنابرا
 یفراهم آورد و ابزارها یاقتصاد ةتوسع یبرارا الزم  ةتجرب

قرار دهد  توسعه درحال یکشورها اریبه آن را در اخت یدسترس
(Gharabaghian, 2007.)  

در بخش تجارت  یارذگاستین اهداف سیترمهماز جمله 



 1936، بهار 1، شماره 64دوره  ران،یا یکشاورز توسعه و اقتصاد قاتیتحق      101

 صادرات است. ةتوسعحال توسعه رونق و در یکشورها یخارج
صادرات  زانیدر م رییاستدالل شده است تغ ،یراز لحاظ تئو

 ةتوسعرو، نیااز  .دهد رییرا تغ یتواند روند رشد اقتصادیم
 کی ،یاقتصاد ةتوسع یاز راهبردها یکیعنوان بهصادرات 

، ، اشتغالیدیتول توان شیافزا یراستادر  یاصل ةکنندنییتع
در  یگذارهیسرما یبرا یارز یدرآمدها نیتأمو  تیامن
 (. Gilbert et al., 2013شود )یمحسوب م نو یهایاورفن

 یاز مشکالت اساس یکی ،صادرات ةتوسع نةیزمدر 
ها به از حد درآمد آن شیکشورهای درحال توسعه، اتکای ب

 رانیا یتجارت خارجتعداد محدودی از کاالهاست.  ای کیصدور 
و  یمحصولو با صادرات تک ستین اده مستثنعاق نیا از زین

هب است، ریدرگصدور نفت  یارز یبه درآمدها دیشد یوابستگ
تا به امروز سهم  رانینفت در ا شیدایکه از زمان پیطور

و در طول چند  است شیکل رو به افزاصادرات صادرات آن از 
 همراه بود یتوجه انیشا یهاهمواره با نوسان ریاخ ةده

(Kalilian & Farhadi, 2002)از صادرات  زیلزوم گر ن،یبراابن ؛
 تتنوع در محصوال جادیاز مشکالت آن، ا ییاو ره یمحصولتک

 در سهم شیو افزا یارگذهیسرما یبراارز  نیمتأ ،یصادرات
وضوح نشان به را ینفت ریغ صادرات تی، اهمیجهان تجارت

 ةتوسعدر  یخارج تجارت نقش و تیبه اهمتوجه  با. دهدیم
گذاران استیو س زانیرامهبرنکه  دییکتأ زیاقتصادی و ن

ارند، بدون اتکا به نفت د ةتوسعالگوی  نیاقتصادی کشور بر تدو
های بخش تیتقو قیاز طر ینفت ریغ صادرات به شتریتوجه ب

 ,Rezapor & Mortazavi) ابدییم ضرورت ینسب تیدارای مز

2010 .) 

ی ها برنامهکه در طول  است ییهااز بخشبخش کشاورزی 
 تیدر محور ینسب تیوان بخش دارای مزعنبهتوسعه 

 لدلی به رانیدر ابخش  نیا .های اقتصادی قرار گرفتتیفعال
 ی مهمی چون تنوع آب و هوایی،هاها و مزیتمشخصهن شتدا

گیری بهرهو همچنین امکان  متیقارزان تنوع زمین، نیروی کار
 شد موجب کشور، ةعرص یگستردگاز وضعیت جغرافیایی و 

انات و از امک باشد پیچیده داشته وریاوابستگی کمتری به فن
در فصول مختلف الزم برای گسترش تولید انواع محصوالت 

از حدود  یبا برخوردار یکشاورزبخش . سال برخوردار باشد
 01، درصد اشتغال 02 ناخالص داخلی،درصد تولید  7/31

مصرفی و  د از غذایدرص 20نفتی،  درصد ارزش صادرات غیر
 اهگیجا ،صنایع تبدیلی کشاورزی ةدرصد نیاز مواد اولی 02
 ,Pakravan & Gilanpour) دارد رانیا یدر اقتصاد مل ییواال

از کل را  یزیبخش فقط سهم ناچ نیا ،لحانی. با ا(2013
محصوالت آن  و یبخش کشاورز اما ،شودیم شاملصادرات 

 . سهمشوندیم شاملرا  کشور ینفت ریصادرات غ یاصل سهم
 حدود، 3137-3132 ةدور در ینفت ریاز صادرات غبخش  نیا

 ةتوسع یهابرنامه یاجرا یسهم ط نیا که درصد بود 02
درصد در  7/90که از یطوربه ،داشت یکشور نوسانات یاقتصاد

درصد  7/03اول،  ةدرصد در برنام 11به  یلیجنگ تحم ةدور
 ةدرصد در برنام 02م، سو ةر برنامدرصد د 7/01دوم،  ةدر برنام

 درصد 32/03 به پنجم ةبرنام ییدو سال ابتداچهارم و در 
به 3102-3132 ةدور درمتوسط صادرات  ،3ول جد در. دیرس
 د.وشیم انیب یاقتصاد ةتوسع یهابرنامه کیتفک

 

 (درصد/ دالر ونیلیم) توسعه یهاامهبرن در یو کشاورز ینفت ریت غمحصوال ،یمتوسط صادرات کل، محصوالت نفت .1دول ج

 نفتی غیر از کشاورزی سهم کل از کشاورزی سهم کشاورزی نفتی غیر نفتی کل صادرات عنوان

 33/92 33/1 323 315 13322 22281 تحمیلی جنگ -

 22/33 33/9 335 2398 15951 13322 اول برنامة -

 3/23 93/9 833 3121 15333 18358 دوم برنامة -

 32/23 82/3 1222 5283 25228 31382 سوم امةبرن -

 21/22 52/3 3223 15223 31382 85323 چهارم برنامة -

 18/21 25/9 5219 29312 129211 128831 پنجم برنامة -

 Central Bank & Customs Administration of the Islamic Republic of Iran, 2013 مآخذ:

 

 قیطر از ،یداخل یازهاین نیمأتبر عالوه یکشاورزخش ب
و صادرات  رددا مشارکت یخارج تجارت در یکشاورز صادرات

 خورداربر یشتریها از ثبات ببخش گریدمحصوالت آن نسبت به 
بخش و توسعه و گسترش صادرات  نیاتکیه بر  نیبنابرا ؛است

و  در بازارهای جهانی رانیاتواند زمینه را برای حضور می آن
توجه به توسعه  ،همین دلیلمزایای آن فراهم آورد. بهاستفاده از 

اقتصادی،  ةشرط توسععنوان پیشو تجارت بخش کشاورزی به
 (. Pakravan & Gilanpour, 2013) استضروری 
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 یاساس قانون اصول از یکی یقتصادا ییاستقالل و خودکفا
است که  ییهابخش جزء یکشاورز ن،یهمچنست. ماکشور 

با توجه به  ن،یبنابرا ؛دارد یاقتصاد ةتوسع در یادیز تیاهم
نیاهو ب استاز آن  تیدولت درصدد حما ،بخش نیا تیاهم

 متوسط 3 شکل. کندیاعمال م را یمختلف یهااستیمنظور س
 نشان یکشاورز بخش از را دولت یتیحما یهااستیس زانیم
 یهااستیس یاجرا یبرا یگوناگون یاقتصاد لیدال .دهدیم

 یکل طورهب یول ،دارند وجود یکشاورز بخش در یتیحما
 حفظ اشتغال، از تیحما ،یرزکشاو ةتوسع و رشد به دنیرس
 یفتن ریصادرات غ ةو توسع یگذارهیسرما شیافزا ،یداخل دیتول
 Hosseini et) ندانهیزم نیها در ادخالت دولت مهم اهدافاز 

al., 2012.) مناسب و  یهاستایسو اعمال  نییتع ،رواقعد

 و بهبود یاقتصاد ةتواند به اهداف توسعی، میتیگذار حمااثر
 تیحما درصورت جه،یدرنتند. ککشور کمک  یاز تجارتر

 شیتوان با افزایم یکشاورز بخش دکنندگانیاز تول مناسب
 یوابستگ ،آن محصوالتدر  ینسب تیمز به دنیو رس دیتول
 و یکشاورز رونق بخش .را به خارج کمتر کرد کشور یاسیس

کمک  ینفت ریغصادرات  ةتواند به توسعیم آن داتیتول شیافزا
ک ادرات نفت و سهم اندبا توجه به روند نوسانات صند. ک یانیشا

و کسری تجاری در  یارز یاز درآمدها ینفت ریصادرات غ
ر د ییهاگذاریاستیسالزم است  ،تجارت محصوالت کشاورزی

 تحتکه  ردیگانجام رزی کشاو بخشصادرات  شیافزا ةحوز
 ,Homayunpour & Hosseini) است یعوامل گوناگون ریثأت

2012.)  
 

 

 
 (الیر اردیلی)م توسعه یهابرنامه در یکشاورز بخش از( تیحما یکل اری)مع یتیحما یهااستیس زانیم متوسط. 1شکل 

 

، اتخاذ توانمند بخش کی یریگشکل ةه الزماز آنجاک
و  رابطه ییبا شناسا دیبا ،مناسب است یتیحماهای استیس

 یاراستدر  یکشاورزصادرات بخش  ةآن بر توسع آثار صیتشخ
، یاقتصاد ةتوسع و ییبه اهداف خودکفا یابیتدس
 و نییتع یدر بخش کشاورز یهدفمند یهااستگذارییس

 آثار سنجشپژوهش  نیا یاصلدف ه ،اساسنیابر. شود اعمال
 ةعرض بر یکشاورز بخش از دولت یتیحما یهااستیس

صادرات  ریثأت تیاهم .است رانیاکشاورزی  صادرات محصوالت
 یوانفرا قاتیتحق نهیزم نیشد در ا موجب یبر سازوکار اقتصاد

 .دوشیمدر ادامه اشاره  قیتحقچند  بهکه  ردیانجام گ
 Kalilian & Farhadi (2002 عوامل مؤثر بر )ةعرض 

با استفاده از  3172-3193 ةدور دررا  رانیا یادرات کشاورزص
 بقطکردند.  نییتعگسترده  یهاوقفه با حیخودتوض یالگو

 مصرف و صادرات ینسب متیق ،یداخل ناخالص دیتول جینتا
 داریمعن ریثأت یت کشاورزصادرات محصوال ةعرضبر  یداخل
دار یمحصوالت معن صادرات ةز بر عرضاثر نرخ اراما  ،دارند

 . ستین
Hoshmand et al. (2011 ) ریصادرات غ بر مؤثرعوامل 

 ورةد درهمزمان  یهاهمعادل ستمیبا استفاده از س را رانیا ینفت
و  یجهاندرآمد  دادنشان  جی. نتاکردند یبررس 3102-3122

و  ردصادرات دا یبر تقاضا یداریمثبت و معن ریثأتنرخ ارز 
 ةعرضبر  یمثبت ریتأث یدولت دارا یرساختیز یگذارهیسرما

 صادرات است. 
 Pakravan et al.(2011 )با استفاده از روش  یپژوهش در

 نددادنشان  3123-3190 ةدور درای مرحلهسهحداقل مربعات 
متغیر مجازی جنگ، های نسبی، مقدار تولید و نرخ ارز، قیمت
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و تقاضای صادرات ضه گذار بر توابع عرثیرأمتغیرهای ت
 هستند. محصوالت کشاورزی ایران 
Zamani & Mehrani (2013 )لتریف از یریگبهره با 

 آن اثر و یارز یهاشوک تقارن یبررس به پرسکات -کیهودر
 3123-3100 ةدور در رانیا یکشاورز محصوالت صادرات بر

 و یبردار یخطا حیتصح روش از استفاده با جینتا. پرداختند
 مثبت یهاشوک شیافزا با بلندمدت در داد نشان نسونوهای
( کاهش) شیافزا یکشاورز صادرات ،یواقع ارز نرخ( یمنف)
 اتصادر بر ارز نرخ یمنف و مثبت یهاشوک ریتأث در و ابدییم

 . دارد وجود تقارن
با Homayunpour & Hosseini (2012 )در پژوهش 

 دیتول یهاریمتغخطای برداری  حیاستفاده از الگوی تصح
 ،ینسب متیق شاخص تجارت، طرف کشورهای یداخل ناخالص

بخش  ةافزودو ارزش  یتجار ةمبادل ةرابط ،یقینرخ ارز حق
 یکشاورز محصوالتبر صادرات  مؤثرعنوان عوامل بهی کشاورز
نشان داد اثر  زین یالعمل آنتوابع عکس شدند. ییشناسا
 بر یحیتوض ایرهیاز سوی متغ اریانحراف مع کیهای تکانه

 و شودیمدوره مستهلک  دوصادرات کشاورزی پس از کمتر از 
 کند. یم لیبه سمت صفر م

 Najafi Alamdarloo et al. (2013 )3000 ةدور در-
 یرهایغمت نددادنشان  ییفضا یسنجبا استفاده از اقتصاد 0222

رت کشورها بر صادرات مجاو و ارز نرخ ،یناخالص مل دیتول
 براثر مثبت و اکو  ةحوز یکشورها یورزکشا محصوالت

 . دارد یمنف اثر کشورها تیجمع
Khan & Goldstein (1978 )توابع  یبه بررس یدر پژوهش

فرانسه، آلمان،  ک،یصادرات هشت کشور بلژ یعرضه و تقاضا
 3072-3000 یزمان ةدور در کایهلند، انگلستان و آمر ا،یتالیا

 العهمط جینتا. پرداختند نهمزما معادالت ستمیبا استفاده از س
 صادرات یتقاضا تابع در یمتیق یهاکشش یتمام داد نشان

 یدرآمد یهااست و کشش یعالمت منف یجز ژاپن( دارا)به
 ند. اعالمت مثبت یموارد دارا یدر تمام

Nur et al. (2007 )صادرات  یتابع تقاضا نیبه تخم
با  هاآنپرداختند.  0229-3071 یزمان ةدور دربنگالدش 

 یتعادل ةانگل گرنجر به رابط یجمعاستفاده از آزمون هم
 یتجار ةکشور عمد پنجاز  کیبنگالدش و هر نیبلندمدت ب

ه، فرانس یصادرات برا یکنند کشش درآمدیم انیرسند و بیم
ستان انگل یکشورها ی، مثبت و باکشش بود و براکایآمرآلمان و 

 زیصادرات ن یمتیکشش بود. کشش قیب اما مثبت کیو بلژ
 بود.  یجز فرانسه منفکشور به پنجهر  یبرا

Prasanna (2010 )میمستق یگذارهیاثر سرما یبررس در 
 یگذارهیسرمارسد که یم جهینت نیبه اهند  صادراتبر  یخارج
 ت.در هند داش یعملکرد صادراتبر  یمثبت ریتأث یخارج میمستق

ارتباط بین  ،Goswami & Saikia (2012)در پژوهش 
 ةصادرات ناحی گذاری مستقیم خارجی برای سرمایهرونده

. بررسی شد( VECMمدل )از  استفادهشمال شرقی هند با 
گذاری مستقیم علی دوسویه بین سرمایه ةرابطنتایج وجود 

 .دادخارجی و صادرات را نشان 
از جمله  یعوامل شودیمشاهده م ،قیتحق اتیادب براساس

ات صادر ةعرض بر یداخل مصرف و ارز نرخ ،یداخل صناخال دیتول
 هدف به توجه باپژوهش  نیاما در ا ،گذارندریتأثکشور  کی

گذشته انجام  قاتیمتفاوت با تحق یامطالعه ،قیتحق یاصل
 ،باال یرهایمتغ یبررس بروهعال آندر  کهیطوربه گرفت،
بخش  ازدولت  یتیحما یهااستیس ةاز انداز یکم یشاخص
 یصادرات محصوالت کشاورز ةعرض یالگو در زین یرزکشاو
 ةعرض بر دولت یتیحما یهااستیس آثارتا  شودیم وارد

 .دشو یبررس رانیا یصادرات محصوالت کشاورز
 

 هاروشو  مواد
 اما ،شودمی ردبرآو زمانمه تقاضا و عرضه ةکنندتعیین عوامل

 توسعه )به لدرحا کشور یک که فرض این با مطالعات، برخی در
 یتقاضای با و است قیمت ةگیرند کوچک( یکشور عنوان

 است، مواجه صادراتی یکاال برای نامحدود کشش با خارجی
 برآورد و تصریحتقاضا  توابع از مستقل صادرات ةعرض توابع

عوامل  یمنظور بررسبه .(Jung & Marshall, 1985) شودیم
 یتیحما یهااستیسنقش  یو بررس یکشاورزصادرات بر  مؤثر

 ینوعکه بهشود یاستفاده معرضه  یاز الگو ،آن بر
صادرات  یکنندگان داخل برارفتار عرضه ةدکننمنعکس

 ةعرض یالگو مطالعه نیا در ،نیبنابرا ؛است یکشاورز یکاالها
 و یاهمعادلتک صورتبه رانیا یصادرات محصوالت کشاورز

 یرهایغمت از کیهر هب نسبت وابسته ریمتغ کشش نییتع یارب
 شد.  ارائه یتمیلگار صورتمدل به ،یحیتوض

متناسب با ساختار صادرات  ةعرض ،یاقتصاد اتیدر ادب
 یمعمو طوربه. استمختلفی عوامل از  تأثرماقتصادی هر کشور 

ها اشاره ه آنبکه در قسمت قبل  -مطالعات پیشین توجه به با
، مقدار کاالها یادراتص متینسبت ق مانند ییهاشاخص -شد
 ؛بود مؤثرصادرات  ةبر عرض یداخل یتقاضا ونرخ ارز  ،دیتول
هدف  با توجه به باال یرهایمتغ برعالوهمطالعه  نیا در ن،یبراابن

 ةعرض بر یتیحما یهااستیس آثار یبر بررس یمبن قیتحق
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 یکشاورز بخش از دولت تیحما یکل اریاز شاخص معصادرات 
(AMS: Aggregate Measurement of Support) در مدل 

گرفته و همچنین شرایط مطابق مطالعات انجام .شد استفاده
صادرات محصوالت  ةعرض یالگو ،ایران اقتصادحاکم بر 

   .شدو برآورد  حیتصر 3 ةصورت رابطکشاورزی به

(3) 
s

t t tLnX LnPX LnEX    0 1 2 
t t t

t

LnAGRI LnCO LnAMS

Du U

  



  

 

3 4 5

6
 

sآندر  و
tX یارزش صادرات محصوالت کشاورز، 

tPX متیق 
 یکاالها متیصورت نسبت شاخص قادرات که بهص ینسب

شودیم فیاال تعرک یوشفرعمده متیبه شاخص ق یصادرات

tEX  (،الیبرحسب ر کایدالر آمر کی) یرسمنرخ ارز 
tAGRI 

 بخش یدیتول تیظرف معرف) یاورزکش بخش ةارزش افزود
،(یکشاورز

tCO یخصوص بخش مصرف، 
tTAMS یکل اریمع 

 بخش از یتیحما یهااستیس زانیم سنجش معرف) تیحما
 یهاسال یکه برا یلیتحم جنگ یمجاز ریمتغ Du،(یکشاورز
 ،داشتها عدد صفر سال ةیبق یبراو  کی 3132-3137

tU 
 نیا در. است یعیطب تمیلگار هم Lnو  اخالل یتصادفجزء 

 ةافزود ارزش یرهایمتغ رودیانتظار م یبراساس تئور ،لمد
صرف م ریمثبت و متغ ریتأث هامتینرخ ارز و نسبت ق ،یکشاورز

 ةبر عرض یجنگ اثر منف یمجاز ریو متغ یبخش خصوص
 اریمع ریمتغ ریتأث ،نیداشته باشند. همچن یصادرات کشاورز

 عمالا درصورت رودیاما انتظار م است،ناشناخته  تیحما یکل
 ةعرض ،یکشاورز بخش از یتیحما یهااستیس مناسب

 .دهد شیافزا را باالصادرات محصوالت 
به  یهای زمانبا استفاده از سری یسازی اقتصادسنجمدل

 رهاییمتغ ییایبر فرض پا یبتنو معمول، م یهای سنتروش
 کالن رهاییمتغ از ارییکه بسیاست. درحال یزمان سری

واحد(  ةشیر) یتصادف یروند حاوی اغلب و تندسین ایپا اقتصادی
 اما ،شوندیمروند مذکور حذف  رییگتفاضل عملند که با هست

های آماری را استنباط و نیتخم روندی نیحضور چناز آنجاکه 
در برآورد توابع  ییهاسازد، ضروری است از روشیم معتبر ریغ

 ةلئد که به مساستفاده شو یهای زمانهنگام استفاده از سری
توان از می ،منظورنیاهبتوجه داشته باشد.  یو همجمع ییایپا

تصحیح خطا استفاده کرد.  مدلگرنجر و -مانند انگل ییهاروش
گرنجر در مطالعاتی که با -هایی مثل انگلحال، روشبا این
دلیل درنظرنگرفتن های کوچک سروکار دارند، بهنمونه

مدت موجود بین متغیرها، اعتبار الزم را های پویای کوتاهواکنش

و  ستیها بدون تورش نرا برآوردهای حاصل از آنیز ،ندارند
های آزمون آزمون فرضیه با استفاده از آماره دادندرنتیجه، انجام
از  جه،یدرنت(. Tashkini, 2006) ستیمعتبر ن tمعمول مثل 

 را در خود مدتهای کوتاهکه پویایی شودیماستفاده الگوهایی 
 شوند.منجر از الگو تری دقیقداشته باشند و به برآورد ضرایب 

 ردهگستهای با وقفه حیخودتوض یالگواز  توانیم ،نهیزم نیدر ا
(ARDL: Auto Regressive Distributed Lag Method )نام 

اشد کسان بی رهایمتغ ییایپا ةدرج ستیالزم ن ،روش نیادر  .برد
توان مدل یم رهایهای مناسب برای متغوقفه نییبا تع فقطو 

 مدتی بلندمدت و کوتاهروش الگو نی. امناسب را انتخاب کرد
زند و مشکالت یم نیطور همزمان تخمدر مدل بهرا موجود 

کند. یم رفع را یخودهمبستگ و رهایمربوط به حذف متغ
 قدرت یدارا روش نیکوچک، ا یهادرمورد نمونه ،نیهمچن

 ،نیبنابرا ؛هاستروش رینسبت به سا ییباال یدهندگحیتوض
 و یخودهمبستگمانند  ینبود مشکالت لیبه دل آنهای نیتخم

های وقفه با حیمدل خودتوضو کارا هستند.  بی، ناارییزادرون
 :داد نشان ریصورت زتوان بهیگسترده را م

(0 )( , ) ( , )
k

t i i it t t

i

Q L P Y L q X w u 


  
1

 

عملگر  Lوابسته و  ریمتغ tyمقدار ثابت، Q، باال ةبطارکه در 
کهیطوربه ،وقفه است

t tLX x  1
 ،است 

tW
 

 یرهایبردار متغ
 ای یمجاز یرهایعرض از مبدأ، متغ مانند( یادفتص ری)غ یقطع

،ثابت است ةوقفزا با برون
itX مدل یحیتوض یرهایبردار متغ ،

q یحیتوض رهاییاز متغ کیمربوط به هر نةیبه یهاتعداد وقفه 
 گویدر ال وابسته است. ریمربوط به متغ ةنیبه ةتعداد وقف Pو 

 باال:

(1 )( , ) ( ... )P

PQ L P Q L Q L Q L    2
1 21 

(9) ( , ) ... qi

i i i i i iqL q L L L        2
1 2 

, ,...,i K1 2 

 یبا استفاده از روش حداقل مربعات معمول باال یهاهمعادل
,ریمقاد یتمام یبرا , ,...,P m01 , و 2 , ,...,iq m01  به یعنی 2

)تعداد )km   شوند.یم زده نیتخم ARDLمدل مختلف  11
ام مت د.شویم نییتع محققاز سوی  ابتداها حداکثر تعداد وقفه

) یزمان ةها در محدودمدل ,..., )t m n 1 زده  نیتخم
 از کیهر برای نهیبه یهاوقفه بعد تعداد ةشوند. در مرحلیم

 آکائیک معیارهای از یکی از استفاده با یحیتوض رهاییمتغ
(AICشوارز ،)- ( بیزینSBCحنان ،)- ( کوئینHQCیا ضریب ) 

کمتر های نمونهمعموالً در  شوند.یم نییشده تعتعیین تعدیل
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 اریمع نیا رایز ،شودمیبیزین استفاده  -، از معیار شوارز322از 
از  ادییآزادی ز ةا درجکند تیم ییجوها صرفهدر تعداد وقفه

 دست نرود. 
پویا استفاده از همان مدلضرایب بلندمدت  ةبرای محاسب

 0 ةاز رابط دهندهحیوضمتغیرهای ت شود. ضرایب بلندمدتمی
 (:Noferesti, 2012) آینددست می

(0) 
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 ةوجود رابط دیباابتدا  مدت،بلند ةرابط نیمنظور تخمبه
ون آزم یون شود. براآزم یبررس تحت یرهایمتغ نیمدت ببلند
 & Pesaran شده توسطبا توجه به روش ارائه ییگراهم

Pesaran (1997وجود رابط )بلندمدت بین متغیرهای تحت  ة
 ةبرای آزمون معناداری سطوح با وقف F ةآمار ةمحاسب ابررسی ب

  Pesaran. شودیممتغیرها در مدل تصحیح خطا آزمایش 
مناسب را متناظر با تعداد رگرسورها و اینکه  مقادیر بحرانی

وند است یا خیر محاسبه کردند. مدل شامل عرض از مبدأ و ر
ها دو گروه از مقادیر بحرانی را ارائه کردند: یکی بر این اساس آن

اساس که همگی اینکه تمام متغیرها پایا هستند و دیگری بر 
ن مرز قرار گیرد محاسباتی در خارج از ای Fناپایا هستند. اگر 

 ای I(0)اینکه متغیرها بدون نیاز به دانستن  -قطعی یتصمیم
I(1) شود. اگرگرفته می -هستند F  ةمحدودمحاسباتی فراتر از 

 ندمدت ردبل ةرابط نبودصفر مبنی بر  ةباالیی قرار گیرد، فرضی
صفر  ةپایینی قرار گیرد، فرضی ةتر از محدودد و اگر پایینوشیم

محاسباتی در بین دو محدوده  F. اگر شودمیفته پذیرمذکور 
قرار گیرد، نتایج استنباط، غیر قطعی و وابسته به این است که 

اگر  ،نیبنابرا ؛(Tashkini, 2006باشند ) I(1) ای I(0) رهایمتغ
های مدل اثبات شد، تخمین بلندمدت بین متغیر ةوجود رابط

ها صورت د ارزش آنمدت و استنتاج درموربلندو تحلیل ضرایب 
ای از متغیرهای بین مجموعه یوجود همجمع .گیردمی

تصحیح خطا را  اقتصادی مبنای آماری استفاده از الگوهای
 ARDL یکند. الگوی تصحیح خطا متناسب با الگوفراهم می

 است:  ریصورت زبه

(3)  
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که در آن
ty،itx،tW ةوقفبا  ریمقاد نگرایب بیترتبه 

* بیو ضرا یقطع یو بردارها یحیه، توضتوابس یرهایمتغ
ij  و

*Q هستند خطا حیتصح یومربوط به الگ بیضرا گرنشان. 
ارتباط  ینظور بررسمبه، ذکرشده یخطا تصحیح الگوی

ها استفاده دمدت آنمتغیرها به تعادل بلن مدتکوتاهنوسانات 
) خطا حیتصح ة. جملشودیم )tECT 1

 یخطا ةهمان جمل 
است که با  ARDL مدت به روشبلند ةحاصل از برآورد رابط

)ˆ شود.ینظر گرفته مدر الگو در یانزم ةوقف , )Q L p جزء بیضر 
به سمت تعادل  لیسرعت تعد گرخطاست که نشان حیتصح
در هر دوره، چند  دهدمدت است، این ضریب نشان میبلند

د و به سمت وشیم تعادل متغیر وابسته تعدیل نبودندرصد از 
 نیرود عالمت ایانتظار م. شودنزدیک می بلندمدت ةرابط
 کند رییتغ صفر تا کی یو مقدار آن از منف باشد یمنف ریمتغ

(Noferesti, 2012.) 

صادرات  ةعرض یالگو برآورد یبرا ،مطالعه نیا در

 اردیلیم برحسبالزم  یهاداده از رانیا یمحصوالت کشاورز
 3102-3132 یزمان ةدور در 3173سال  ةیپا متیبه ق الیر

از  یاسناد ةروش مطالع اب ازیمورد ن اطالعات. شداستفاده 
 یجمهور یبانک مرکز وگمرک  یجخار یبازرگان یهاسالنامه

 یکشاورز جهاد وزارت و رانیا آمار مرکز ران،یا یاسالم
 .شد یگردآور
 ی(، تمامAMS) تیحما یکل اریشاخص مع برآورد یبرا

 متیکه بر قشوند یدرنظر گرفته م یداخل تیحما یهااستیس
که  یموارد یگذارند. البته به استثنایم اثر دیتول حجم و

. بداییصرف، تحقق م یمرز یهاکنترل اب بازار متیق از تیحما
محاسبه  یکشاورز ةیهر محصول پا یابتدا برا اریمع نیا
 قابل ریعام غ یهاتیحما یبرا زیمشابه ن یاو محاسبه شودیم

دو،  نی. سپس از مجموع اردیگیانتساب به محصول صورت م
 اریعم یکل طوربه. دیآیدست مبه تیحما یکل اریمجموع مع

 شودیممحاسبه  ریز یهاهرابط توسط تیحما یکل
(Gilanpour, 2012:) 
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(32)              j jw jd jS r e r q  

 (33) 
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که در 

 یل اریمع iAMS ت،یحما یکل اریمجموع مع TAMSآن 
 ریغ تیحما یکل اریمع i ،EMSمحصول  به مربوط تیحما

 i ،iwPمحصول  یداخل متیق idP، ژهیو محصول به منتسب
 متیق j ،jdrنهاده  یجهان متیق i ،jwrمحصول  یجهان متیق

 متیق مشمول iمقدار محصول  iQ،  نرخ ارز j ،eنهاده  یداخل
 مقدار ijS ارانه،ی افتیدر مشمول jمقدار نهاده  jq ،یتیحما

 ،نیبنابرا است؛ iمنسوب به محصول j نهاده  به یپرداخت ةارانی
 از تیحما یکل اریورد شاخص معبرآ یبرا زیپژوهش ن نیدر ا
 لیتحل و هیتجز یبرا ،نیهمچن استفاده شد. باال یهاهرابط
 Eviewsو   Microfit 4.0 یافزارنرم یهابسته از قیتحق جینتا

 . شد گرفته بهره 7.0
 

 نتایج و بحث
 رفول –دیکی آزمون از الگو یمتغیرها ییایمنظور بررسی پابه

آن بود که  انگریب جینتاد. ش( استفاده ADFیافته )تعمیم
 یصادرات متیو نسبت ق یبخش کشاورز ةارزش افزود یرهایمتغ

 ،یصادرات محصوالت کشاورز یرهایمتغ اما ،بودند ایدر سطح پا
 ایو نرخ ارز در سطح ناپا یمصرف خصوص ت،یحما یکل اریمع

 یرس یهاداده ،نیبنابرا ؛شدند ایاول پا ةمرتببودند و در تفاضل 
 ةمه نکهیبا توجه به ا و هستند ایمطالعه اکثراً ناپا نیا یزمان
 یگوبرآورد ال یبرا ستند،ین ایپا کسانی ةمرتب کیدر  رهایمتغ

گسترده  یهاوقفهبا  حیخودتوض یالگو افتیمورد نظر، از ره
(ARDLاستفاده شد )نکهیدر این مطالعه با توجه به ا ،نیبنابرا ؛ 

لحاظ  3 ةوقف نیشتریبود، ب انهیصورت سالبه قیتحق یهاداده
ا ب ،نیاز الگو منجر شد. همچن یبه برآورد بهتر 3 ةوقف رایز ،دش

بود، از  322کمتر از  یمورد بررس یهاشمار داده نکهیبه ا توجه
 استفاده شد.  ( SBCبیزین ) -معیار شوارتز

  
 (ADFیافته )تعمیمفولر  -نتایج آزمون دیکی .2جدول 

 ةآمار ریمتغ
ADF 

ساکن ةدرج سطوح در یبحران ریمقاد
 یریپذ

 تیوضع
 درصد 11 درصد 5 درصد 1

 أمبدعرض از  I (1) -32/2 -23/2 -33/3 -22/3  یکشاورز محصوالتصادرات  -
 بدون I (0) -31/1 -25/1 -39/2 -82/1  یصادرات متینسبت ق -
 أمبدعرض از  I (1) -32/2 -23/2 -33/3 -39/5 یصادرات مؤثرنرخ ارز  -
 روند -أمبدعرض از  I (0) -21/3 -53/3 -22/9 -22/3  یکشاورز ةافزودارزش  -
 بدون I (1) -31/1 -25/1 -39/2 -12/2  یمصرف خصوص -
 روند -أمبدعرض از  I (1) -22/3 -53/3 -32/9 -23/5  تیحما یکل اریمع -

 قیتحق یهاافتهیمأخذ: 
 

 ARDL (1,0,0,0,0,0,0)نتایج برآورد الگوی پویای . 9جدول 

 t ةآمار یبضر یرمتغ نام

 93/2 ***33/3 (X(-1)) وفقه یک با صادرات ارزش
 39/2 **92/2 (PX) صادراتی قیمت نسبت

 222/2 us13/2 (EX) مؤثرارز  رخن
 11/1 **11/2 (AGRI) کشاورزی افزودة ارزش
 92/2 **33/2 (TAMS) حمایت کلی معیار

 -28/2 - us33/2 (CO) خصوصی بخش مصرف
 29/2 us33/1 (DU) جنگ مجازی متغیر

 -35/8 - **13/2 (C) ثابت ضریب
[222/2 ]53/122  =F 233/2  =R 2 235/2 =R 2 

32/1 -  =Durbin's h 
               درصد 1 سطح در یداریمعن***  درصد    5در سطح  یداری** معن
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   یکشاورز صادرات ةعرضمدت کوتاه یالگو
 صادرات محصوالت عرضة مدل مدتکوتاه رابطة یلیتفصج نتای

در جدول  ARDL یالگو یهمجمع لیحاصل از تحل یکشاورز
 انگریبدرصد  07د. مقدار ضریب خوبی برازش وشیمذکر  1

کاررفته در مدل است. دهندگی متغیرهای بهقدرت توضیح
کل مدل برآوردشده از لحاظ آماری در سطح اطمینان  F ةآمار
مدل  یبرا نیدورب -اچ ةمقدار آمار دار است.ارصد معند 00

 ±بازده  در قرارگرفتن لیدلکه به است  -72/3مورد نظر برابر 
 . کندیمرا رد  یفرض خودهمبستگ 03/3

 صادرات راتییاز تغ یبخش شودیمشاهده م ،جینتا براساس
 خود( X(-1)) وقفةبا  ریمتغ تیوضع با یمحصوالت کشاورز

 ساختار کندیم انیب مطلب نیا. شودیم داده حیتوض صادرات
 نییتع در یاکنندهنییتع نقش یکشاورز صادرات موجود

 تیبه ماه دیآن با ةتوسع یبرا و دارد بخش صادرات سرنوشت
صادرات  ةزدر حو یتحول ساختار جادیموجود در آن و ا

 . دکر یتوجه کاف یمحصوالت کشاورز
 مطابق( AGRI) یکشاورز بخش افزودةارزش  بیضر

 طلبم نی. ادارد صادرات بر یمثبت ریتأث و است معنادار ،یتئور
 با جهتهم یاقتصاد رشد یهااستیس دهدیم نشان

 چنانچه نیبراابن ؛کندیم عمل یصادرات ةتوسع یهااستیس
 یهابخش صادرات قیتشو و توسعه کشور، استگذارانیس هدف

 تیقوت با دیبا هدف نیا به لین یبرا باشد، ینسب تیمز یدارا
 بیرض. کرد کسب را یاقتصاد رشد ،یکشاورز دیتول یهاانیبن

آن  شیبا افزا دهدیم نشان( PX) یصادرات متیق نسبت
 یدر بخش صادرات یسودآور ط،یشرا ریدرصورت ثبات سا

 ادراتص شیافزا یبرا راصادرکنندگان  ةزیانگ و ابدییم شیافزا
 گرید دکنندگانیامر سبب ورود تول نیا ،جهیدرنت .بردیم باال

 ةعرضو  دیتول شیشود که افزایم یها به بخش صادراتبخش
 شیافزا است؛ صادق زین هیقض عکس. دارد دنبالبه را صادرات

 کشور داخل در فروش یسودآور شیافزا به یداخل یهامتیق
 یبازارها به صادرکنندگان لیتما کهیطوربه ،انجامدیم

 ،جهیدرنت. ابدییم کاهش آن ةعرض و شودیم ترکم یخارج
 نیا صادرات روند در یریچشمگ نقش یصادرات متیق نسبت

 حاظل به و بود آگاه آن راتییتغ روند در دیبا که دارد محصوالت
 را یمناسب یهااستیس یصادرات ةشدتمام متیق و تیفیک

 یکشاورز بخش از یتیحما یهااستی. شاخص سدکر اعمال
(AMS )اب مدتکوتاه در یعبارتبه است؛ معنادار و مثبت زین 

 ،یکشاورز بخش از دولت تیحما زانیم در یواحد کی شیافزا
. افتی شیافزا واحد 92/2 یکشاورز یکاالها صادرات

(، EX) ارز نرخ یهاشاخص مدتدر کوتاه جیطبق نتا ،نیهمچن
( DU) یلیتحم جنگ یمجاز ریمتغ و( CO) یخصوص مصرف

 .نشدند داریمعن یآمار نظر از
  

 الگو یثبات ساختار و یصیتشخ یهاآزمون
 تمحصوال صادرات عرضة یالگو اعتبار یدرست از نانیاطم یبرا

در جدول  شدهارائه یصیتشخ یهاآزمون جینتا ،رانیا یکشاورز
 راکالسیک  یهابرقراری تمامی فرض F ةآمار به توجه با 9
 یو ناهمسان یت خودهمبستگمشکالکه یطوربه ،کندیمیید أت

طور درست و جمالت خطا به ،یحیو فرم تصر ردندا را انسیوار
 شود.یم دییأت جینتا یآمار اعتبار و شدند عینرمال توز

 
 الگو یصیتشخ یهاآزمون جینتا .6 جدول

 Fآزمون  LMآزمون  یککالس هایفرض

 25/1[ 133/2] 55/2[ 112/2] آزمون همبستگی سریالی جمله پسماند
 38/2[ 112/2] 51/3[ 231/2] برای تصریح غلط شكل تبعی یآزمون رمز

 ........................ 51/2[ 339/2] آزمون توزیع نرمال جمالت پسماند

 32/2[ 923/2] 35/2[ 385/2] آزمون واریانس ناهمسانی

 های تحقیقمأخذ: یافته

 
 ةعرض یالگو بیثبات ضرا یمنظور بررسبه ،نیهمچن

و مجموع ( CUSUM) یمجموع تجمع یهاصادرات، از آزمون
براساس ( استفاده شد. CUSUMSQ) یمجذور تجمع

 CUSUMSQ و CUSUM یهاآزمون ةآمار 1و  0 یهاشکل

 رگنشان آزمون نیا جینتا و دارد قرار میدر داخل خطوط مستق
 ةصلعلت قرارگرفتن در فاداشته و به یبرآورد بیضرا یداریپا

 در مدل وجود ندارد.  یدرصد، شکست ساختار 00 نانیاطم

 



 115     در توسعة صادرات محصوالت...  یتیحما یهااستی: نقش سعزیزی و همکاران  

 
 (CUSUM) ی. آزمون مجموع تجمع2شکل 

 

 
 (CUSUMSQ) ی. آزمون مجموع مجذور تجمع9شکل 

 

 یکشاورز صادرات عرضةمدت بلند یالگو

( فراتر از 72/0) F  آمارة یهمجمع رابطةوجود  یبررس یبرا
 0( در حالت 1997) Pesaran & Pesaranجدول  یباال کرانة

 ؛( است03/1و  72/9عرض از مبدأ ) یرگرسور و مدل دارا

 یوالگ و دشویم دییتأ مدل رهاییمتغ یانباشتگهم نیبنابرا
برآورد  رانیا یصادرات محصوالت کشاورز ةعرض بلندمدت

 . دیآیم 0آن در جدول  جینتا که شودیم

 
 

 یدت صادرات کشاورزنتایج برآورد الگوی بلندم .5جدول 

 t ةآمار یبضر یرمتغ نام

 35/2 **33/2 (PX) صادراتی قیمت نسبت
 21/2 US13/2 (EX) مؤثرارز  نرخ

 19/2 **39/2 (AGRI) کشاورزی افزودة ارزش
 33/2 **32/2 (TAMS) حمایت کلی معیار

 - 59/2- US32/2 (CO) خصوصی بخش مصرف

 93/2 US32/1 (DU) جنگ مجازی متغیر

 -39/13 - **25/2 (C) ثابت ریبض

 یمعنادار فاقد US      درصد      5 سطحدر  یداریمعن **
 

 راتییتغ به نسبت صادرات شودیمشاهده م ،جینتا براساس
 ریابا س سهیدر مقا یشتریب تیحساس یکشاورز ةافزود ارزش

صادرات  ةمدل دارد. کشش عرض منظورشده در مؤثرعوامل 

 نیاست. ا 39/0حدود  یبخش کشاورز ةنسبت به ارزش افزود
 که یبخش کشاورز ةافزود ارزش چنانچه دهدینشان م تیواقع
 شیدرصد افزا کی ،استبخش  نیا یدیتول تیظرف ةندینما
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درصد در  39/0 یارزش صادرات محصوالت کشاورز ابد،ی
رشد صادرات  ،نیبنابرا کند؛یم دایپ شیبلندمدت افزا

و بلندمدت همسو با رشد  مدتدر کوتاه یمحصوالت کشاورز
 یوربهره کهیدرصورت جه،یدرنتکشور است.  یاقتصاد کشاورز

و در  ابدی شیافزا رانیا یدر اقتصاد کشاورز دیعوامل تول
 یدیتول یهاتیو ظرف هیسرما از نهیبه استفادة شیافزا یراستا

 دور از یصادرات محصوالت کشاورز شیفزاا ،شود گرفته کاربه
 .   ستیندسترس 

 و معنادار مثبت،( PX) یصادرات متینسبت ق بیضر
 یکشاورز صادرات به نسبت اما ،است یتئور با منطبق

 محصوالت یصادرات یکاالها متیاگر ق یعنی ؛است کششمک
 بودندر صورت ثابت ای ابدی شیدرصد افزا کی یکشاورز

داخل کشور  یدر بازارها یصادرات متیق از ،یصادرات یهامتیق
 یصادرات محصوالت کشاورز زانیدرصد کاسته شود، م کی

 صادرات بودنکششکم. ابدییم شیدرصد افزا 30/2حدود 
 علتبه ینسب یهامتیق راتییتغ به نسبت یکشاورز
 است.   یبخش کشاورز ةعرض اندک یریپذانعطاف
 کشش زمان، گذشت با دهدیم نشان مطالعه نیا جینتا

 یکل ارینسبت به مع یصادرات محصوالت کشاورز ةعرض
 در 92/2 از آن یعدد)مقدار  ابدییم شیافزا( AMS) تیحما

 موضوع نیا(. افتی شیافزا بلندمدت در 77/2 به مدتکوتاه
 نسبت مدتکوتاه در یکشاورزصادرات  هرچند دهدیم نشان

ر امر د نیاست، ا کششکم یتیماح یهااستیس راتییتغ به
 ابد؛ییم شیکشش افزا زانیو م دوشیم دیتشد بلندمدت

 موجب یتیحما یهااستیس مناسب اعمال و شیافزا ن،یبنابرا
 یکشاورز دینظام تول ساختنزهیمکان و هارساختیز ةتوسع

کشور را  ینظام کشاورز داریپا ةتوسع یهانهیزم و دوشیم
به یکشاورز بخش یدیتول تیظرف شی. افزادکنیمفراهم 
 ةعرض ةتوسع ،یداخل یتقاضا نیتأم برعالوه ،داریپا صورت

 . رددنبال دابه راصادرات 
 لحاظ به یول است، مثبت هرچند( EX) ارز نرخ اتریتأث

 صادرات بودنبودنیمعنیب موضوع البته. ستین دارمعنا یآمار
 رانیا در رایز ست،ین هم رانتظا از دور ارز نرخ راتییتغ به نسبت

 ودوج یکیزدن ةرابط یداخل یهامتیق و ارز نرخ راتییتغ نیب
 راتییبخواهند از تغ یاقتصاد استگذارانیاگر س ن،یبنابرا ؛دارد

صادرات استفاده  ةتوسع یبرا یاستیس یابزار عنواننرخ ارز به
 زین یداخل یهامتیق ،دهند( شیکنند )نرخ ارز را افزا

فروش  ةزیانگ حالت، نیا در و ابدییمخود افزایش خودبه
 اثر و دوشیم تیدر داخل کشور تقو یمحصوالت صادرات

نرخ  شی. اگر افزاکندیم یخنث یحدود تا را ارز نرخ شیافزا
 یصادرات ناش شیتورم، افزا نیباشد، ا داشته یارز، تورم در پ

اگر کاهش ارزش  ،یعبارتهب ؛دکنیم ینرخ ارز را خنث شیاز افزا
 بر رد،یباثبات و آرام و بدون تورم صورت بگ یپول در فضا

و  یتورم یاما در فضا ،گذاردیم ریتأثمثبت  طوربه صادرات
 در کهیطوربه. شودیم محدود شدتبه آن یگذارریتأثناآرام 

 استیحاکم بود و س رانیدر اقتصاد ا طیشرا نیا ریاخ ةده
 در موجود دیتورم شد ةیز طرف دولت از ناحنرخ ارز ا شیافزا

 شد. یکشور خنث
از  یول ،است یمنف( CO) یخصوص مصرف اتریتأث هرچند
 تواندیمشاخص  نیا بودنیمعنیب. است یمعنیب یلحاظ آمار

 یالمللنیب یهامیتحر آن لیدل کی. باشد داشته یمتفاوت لیدال
 قبال در هاسال نیا در دولت رایز ،است ریاخ دهةدر  رانیا

 را هاآن تیفیکیب یکاالها محدود، کشور چند به نفت فروش
 ییغذا مواد و یکشاورز محصوالت کهیطوربه ،کردیم افتیدر

 رشتیامر ب نی. همشدیم شامل را واردات نیا شتریب نسبت
 بر یداخل ازین شیافزا لیدلبه و کردیم نیداخل را تأم یتقاضا

 لیدل عنوانبه. گذاشت یمنف ریتأث یاورزکش بخش صادرات
 ارهاش ینامناسب یهااستیس و هیرویب واردات به توانیم گرید

 ،مثال طوربه ؛شد اعمال یکشاورزدر قبال بخش  کهکرد 
 نکردنتیحما و ازین مورد یهانهاده و یانرژ یهاحامل شیافزا

ر د تیریو مد دیتول ةنیهز شیافزا موجبمناسب از کشاورزان 
 ةزیامر سبب بروز کاهش انگ نیشد. هم یبخش کشاورز
بخش  داتیآن تول دنبالبه که شودیم دیتول یکشاورزان برا

به یبخش کشاورز ن،یبنابرا رود؛یمرو به کاهش  یکشاورز
 راتصاد در که کندیم مبادرت یمحصوالت دیتول به فقط ناچار

 یواردات یاکااله دیتول از و باشد ینسب تیمز یدارا هاآن
 یداخل یتقاضا شودیم موجب زیامر ن نیهم .کندیم یخوددار

ان نش تیکمتر حساس ینسبت به صادرات محصوالت کشاورز
 ضاتقا لحاظ از که دکنیمرا صادر  ییکاالها بخش نیا رایز دهد،

 .   نددار یکمتر تیاهم کشور در
 و یمعنیب( DU) یلیتحم جنگ یمجاز ریمتغ بیضر
فت گ دیآن با هیتوج یبرا. آمد دستهب مثبت انتظار برخالف

 لیدلبه -کشور ینفت صادرات کاهش لیدلبه جنگ زمان در
 ،یضرور یکاالها نیدولت در قبال تأم -رانیا ینفت یهامیتحر
 یمختلف اقتصاد یهابخش ازین مورد یهاو نهاده لیوسا

 ةیته در قبال یمحصوالت کشاورز شتریمجبور به صادرات ب
در زمان جنگ  ،شد مشاهده 3 جدول در طورکههمانبود.  هانآ

از صادرات  یکشاورز بخش سهم و افتیصادرات نفت کاهش 
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جنگ  کهیطوربه. بود دارا خود مقدار نیشتریب ینفت ریغ
 یبر کاهش صادرات بخش کشاورز یادیز ریتأث یلیتحم

 نداشت. 

 

  یرزمدل تصحیح خطای الگوی صادرات کشاو
 براساسد. یآیم 3نتایج برآورد مدل تصحیح خطا در جدول 

 -00/2معادل  ECT(-1)خطا  حیتصح جملةضریب  ،آن

معنادار و عالمت آن مورد انتظار  یمحاسبه شد که از لحاظ آمار
آن است که در هر سال  انگریب بیضر نی. مقدار ااست( ی)منف
محصوالت  ادراتص عرضةدوره در  کی تعادل نبودناز  00/2

زمانی  تقریباً ،براینعالوه. شودیم لیتعد بعد دورةدر  یکشاورز
مدت تصحیح دوره الزم است تا خطای تعادل کوتاه دو کمتر از

 لیدسرعت تع ن،یبراابن ؛بازگردد مدتد و مدل به تعادل بلندشو
 . باالست ومطلوب  باال، یدر الگو

 
 ARDL (1,0,0,0,0,0)خطا  حیالگوی تصح .4جدول 

 t ةآمار یبضر یرمتغ

 92/2** 39/2  یمتنسبت ق تفاضل -
 US13/2 222/2 نرخ ارز  تفاضل -
 11/2** 11/1  کشاورزی افزودةارزش  تفاضل -
 33/2** 92/2  یتحما یکل یارمع تفاضل -
 -US33/2 -28/2  یمصرف بخش خصوص تفاضل -
 US33/1 29/2 جنگ  یمجاز یرمتغ تفاضل -
 -13/2** -35/8 مبدأ از عرض تفاضل -
 - 39/3*** -52/2 خطا تصحیح ضریب -

38/2  =DW 93/2 =R 2 
                     1در سطح  یدار یمعن***         5در سطح  یداری** معن

 

  اهشنهادیپ و یریگجهینت
صادرات محصوالت  ةعرض یررسمورد ب یالگو ،پژوهش نیا در

 یباشد که در آن برا یاز محدود مطالعات دیشا یکشاورز
 ،گذارریتأث یاصل یرهایصادرات در کنار متغ ةعرض فیتوص

 آن در هم یتیحما یهااستیس معرف عنوانبه یکم یشاخص
از بخش  تیحما یکل اریاز شاخص مع ،منظورنیاهب. شد منظور

 ةعرض یبرآورد الگو ،نیبنابرا ؛در مدل استفاده شد یکشاورز
-3132 یزمان ةدور در رانیا یصادرات محصوالت کشاورز

 جینتا فیتوص از. گرفتانجام  ARDLبا استفاده از روش  3102
 یصادرات محصوالت کشاورز ةتوسع شودیم استنباط قیتحق

 تیوضع به یاساس طوربه مدتدر بلندمدت و کوتاه رانیا
 سبتن ،یکشاورز بخش دیتول تیفظر مثل ییمبنا یرهایمتغ

 و است وابسته یتیحما یهااستیس و یصادرات متیق
 تواندینم جنگ یمجاز و یخصوص مصرف ارز، نرخ یرهایمتغ
 داشته یکشاورز صادرات عرضةبر روند  یاکنندهنییتعاثر 

 متیق کاهش ،یکشاورز افزودةارزش  شیافزا ،درمجموع. باشد
مناسب  یهااستیس یرااج و یکشاورز محصوالت یداخل
و  یصادرات محصوالت کشاورز شیسبب افزا تواندیم یتیحما

. شود یکشاورز بخش یارز یهاپرداختتراز  یبهبود کسر
 قیتشو یبرا یکاهش ارزش پول داخل ،جیبراساس نتا ،نیهمچن

 .دیآینم حساببه یمطلوب استیس یصادرات کشاورز
ر بسزایی دثیر أتکشاورزی  افزودة شارز نکهیابا توجه به 

 مدتکوتاهبلندمدت و  درافزایش صادرات محصوالت کشاورزی 
و استفاده از  یکشاورز دروری عوامل تولید افزایش بهره ،دارد

تواند میزان صادرات کشاورزی می بخش نیا ةهای بالقوظرفیت
 هایی که بتواند رشد بخشسیاست ن،یبنابرا ؛را بهبود ببخشد

اورزی را تسریع بخشد، موجب بهبود ارزش صادرات کش
 د.وشیم زینمحصوالت کشاورزی 

 ةرضع بر یصادرات متیق نسبت شاخص که یریتأث لیدلبه
دولت برای کنترل تورم در  شودیم هیتوص ،صادرات دارد

تولید و قیمت محصوالت  ،مدت و بلندمدت به خدماتهکوتا
 اشد. کشاورزی نظارت بیشتری داشته ب

 نقش یتیحما یهااستیس اعمال که مهم نیا به توجه با
لزوم  ،دارد یصادرات محصوالت کشاورز ةتوسع در یمیمستق

 شتریب موضوع نیا به را بخش نیا نمسئوال ودولت  ةژیتوجه و
 گونهنیا حیصح اعمال با بلندمدت در کهیطوربه ،طلبدیم
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 و هارساختیز نتوایم یکشاورز ةتوسع یراستا در هااستیس
به ،آورد فراهم را مذکور بخش کردنزهیمکان ازین مورد امکانات

 انتویم ییربنایز امکانات و یفن دانش شیافزا با کهیاگونه
 در آن تداوم با و مدتکوتاه در را بخش یدیتول تیظرف

 توسعةامر ضمن کمک به  نیهم. داد شیافزا بلندمدت
 یکاالها عرضةوالت و محص دیتول نیمختلف نو یهاروش

صادرات و بهبود تراز  شیمتنوع سبب کاهش واردات و افزا
 . دوشیمکشور  یتجار
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