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 چکیده

 هب اقتصادي، و سیاسي مسائل از هادرآمد پذیريتأثیر و نفتي هايدرآمد به ایران اقتصاد بودنمتکي

 ضمن هک است تولیداتي توسعة چالش، این با قابلهم هايراه از یکي. شد منجر کشور اقتصاد پذیريآسیب

 برالوهع دارویي گیاهان ،میان این در. شودمي نفتي غیر صادرات افزایش سبب داخلي اقتصاد وضع بهبود

 با. اشندب داشته نفتي غیر صادرات امر در بسزایي تأثیر توانندمي دارند داخلي اقتصاد در که ايویژه نقش

 بررسي حاضر ةمطالع هدف ،محصوليتک اقتصاد از رهایي راستاي در نفتي غیر راتصاد اهمیت به توجه

 هاداده تحلیل و تجزیه راستا، این در. است 1311-1331 ةدور براي کشور سبز ةزیر صادرات بر مؤثر عوامل

 ردبرآو نتایج. گرفت صورت( VECM) برداري خطاي تصحیح الگوي و انباشتگيمه رهیافت از استفاده با

 رب دارمعني تأثیر يصادرات یمتو ق يبخش کشاورز ةافزود ارزش ،يواقع نرخ ارز یرهايمتغ داد نشان مدل

 ارز يو نرخ واقع یرهصادرات ز ینب دارمعني ارتباط دهدينشان م یجنتا ،همچنین. دارندسبز  ةزیر صادرات

 توانديارز، م ينرخ واقع یلتعد ايراستدر  يارز مناسب هايیاستاتخاذ س ،رواین از. از نوع مثبت است

 .داشته باشد يبه رشد اقتصاد یابيو دست صادرات ،یدتول ةآیند ظرفیت افزایش در بسزایي نقش

 

 .نباشتگياهم ارز، نرخ صادراتي، قیمت سبز، زیرة برداري، خطاي تصحیح الگوي :کلیدی هایواژه

 C22, Q17, F10 :JEL بندیطبقه
 

 مقدمه
 پذیریتأثیر و نفتی هایدرآمد به ایران قتصادا بودنمتکی
 پذیریآسیب سبب ی،و اقتصاد یاسیاز مسائل س هادرآمد
 تواندمینفت  یمتنوسان در ق گونههر .است شده کشور اقتصاد

 ریو بلندمدت کشور تأث مدتکوتاه اقتصادی هایسیاست در
 ,Khazai) است محسوس یطوالن مدتیبگذارد که آثار آن تا 

 یداتیتول ةتوسع چالش، این با مقابله هایراه از یکی(. 1997
ادرات ص یشسبب افزا یاست که ضمن بهبود وضع اقتصاد داخل

 آن دسته صادراتبه  توانیم ،میان این در. شودمی نفتی یرغ

 ادراتص قابلیت آینده در کهکرد  یشتریب توجه یاز محصوالت
 ,Piri & Sabuhi) دارند را جدید هایبازار به دسترسی و بیشتر

 دارویی گیاهان به توانمیمحصوالت  این جملة(. از 2007
 غیر ادراتاشاره کرد که در امر ص (Cumin) سبز ةیرز ویژهبه

 یازکه ن است یاهانیاز گ یکیسبز  ةزیر. ددار بسزایی نقش نفتی
 دمانن آبکاشت در مناطق کم یبرا یجهدرنت ،دارد یکم یآب
 تغییرات(. Najafi & Hasani, 2009) است مساعد بسیار یرانا

 و کمبود ینزم ةکر دمایی تدریجی افزایش و اقلیمی شرایط
سبز  ةزیر ویژهبه خشکی متحمل محصوالتسبب شد  یزآب ن
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 یمتق .یابند ایویژه یگاهکشت کشاورزان جا یالگو در تدریجبه
 رایب ایانگیزه تواندیم جهانی هایبازار در زیره مناسب تقریباً
محصول اقدام ورزند.  ینباشد تا به کشت ا کنندگانتولید

 رد آن مناسب قیمت نیز و خشکی دربرابر یاهگ ینمقاومت ا
از محصوالت مهم  یکیبه  سبز زیرة شد موجب یجهان هایبازار

 (.Najafi & Hasani, 2009) شودکشور مبدل  یصادرات
 شمالی، خراسان هایتاناس هایشهرستان از بسیاری در
 یزد،گلستان، سمنان،  هایاستان در نیز و رضوی و جنوبی

 یشترین. امروزه بشودمی کشت سبز زیرةکرمان و اصفهان 
 سوریه، ترکیه، هند، ایران، هایکشور در ترتیببهکشت 

 گیاه نای اصلی کنندگانصادر و گیردمی صورت مصر و پاکستان
. بودند ایران و چین سنگاپور، هند، سوریه، 9881 سال در

 یرانا ةزیر محصول صادراتی هدف اصلیپنج کشور  ،همچنین
ژاپن، امارات، پاکستان، ازبکستان و  یکشورها 7101در سال 

 ,Ministry of Industry Mine and Tradeبودند ) یتکو

 78011صادرات از  یزانم 7111-7130 هایسال در(. 2011
هزار دالر در  1798تا  79998از تن و ارزش آن  1733تن به 

 The Islamic Republic of Iran Customs) است نوسان بوده

Administration , 2011 .)تن  1733با  ایران ،7221 سال در
 یرهز ةکنندصادر ترینبزرگهزار دالر  1798معادل  یو ارزش

 به جهانی هایبازار در یمتق یینتع ةیناما در زم ،در جهان بود
 ،طیمحیزیست و بهداشتی هایاستاندارد نکردنرعایت تعل
 مانند مواردی به یتوجهبی ینو همچن یفیتک بودنیینپا

 در مستمر حضور و تبلیغات بندی،بسته در الزم گذاریسرمایه
 و افیک بازارشناسی و بازاریابی تحقیقات نداشتن ،جهانی بازار

 اساییشن و یتکیف بهبود برای الزم تحقیقات کمبود و مناسب
(. Mohammadi, 1996) نداشت ایکنندهتعیین نقش هاواریته

دالر  یلیونم 7798جهان  ةیرارزش صادرات ز ،9878 سال در
 0/73درصد و معادل  1/7از صادرات جهان  یرانبود که سهم ا

 ,Ministry of Industry Mine and Tradeدالر بود ) میلیون

 ةزیر جهانی صادرات در یرانا سهم نوسان به توجه با(. 2011
 بررسی اخیر، هایسال درآن  یتجار یسهم رقبا یشسبز و افزا

 ضروری محصول این صادرات بر گذارتأثیر هایمتغیر و عوامل
 .است
 یموضوع مورد بررس ةیندر زم گرفتهانجام مطالعات جمله از

در  ی( اشاره کرد. و1997) Valadkhani ةمطالع به توانیم
 تینف غیر هایکاال صادرات بر مؤثر عوامل بررسی به خود مطالعة

 غیر صادرات ینبلندمدت ب ةرابط بیانگرمطالعه  یجپرداخت. نتا
 ةافزود ارزش مجموع آزاد، بازار ارز نرخ هایمتغیر و نفتی

 و ارتباطات و ونقلحمل و معدن و صنعت کشاورزی، هایبخش
 مثبت رتأثی هامتغیر این کهطوریبه ،بازبودن اقتصاد است ةدرج

 ی( به بررس2012).Asgharpur et al . دارند نفتی غیر صادرات بر
 یزمان ةدور در یرانا کشاورزی غیر صادرات بر ارز نرخ ثباتیبیاثر 

 اثر داد نشان تحقیق هاییافتهپرداختند.  7211-9881
 و منفی صادرات بر ارز نرخ ثباتییمبادله و ب ةرابط هایمتغیر
 یرتأث یبازبودن تجار ةدرج و واردات هایمتغیر و بود دارمعنی

 .ندداشت کشاورزی بخش صادرات بر دارییمثبت و معن
Cahmbers & Just(1981 )اآمریک کشاورزی بر ارز نرخ تغییر اثر 

نشان داد صادرات و  یجکردند. نتا یبررس یاپو یمدل قالب در را
 بودندنرخ ارز حساس  ایهبه نوسان یمحصوالت کشاورز یمتق
 بین رابطه یاست. بررس ترملموس مدتکوتاه در حساسیت این و

 یداخل خالصنا تولید رشد با هند صادرات حجم و واقعی ارز نرخ
 رشد همچنین و اقتصادی هایهمکاریعضو سازمان  هایکشور
 حجم داد نشان( Mookergee, 1997) جهان خالصنا تولید

 دتولی رشد به همچنین و ارز واقعی نرخ به نسبت هند صادرات
بهFountas & Berdin  (1998 )جهان حساس است.  خالصنا

 به یرلندنرخ ارز بر صادرات ا ییراتتغ یرتأث ةمطالع منظور
تفاده خطا اس یحو مدل تصح یانباشتگهم یکانگلستان از تکن

 طورمدت بهمطالعه نشان داد صادرات در بلند ینا یجکردند. نتا
 گیبست نسبی هایقیمت و کنندهوارد کشور درآمد به داریمعنی
 کاهش موجب مدتکوتاه در فقط ارز نرخ تغییرات و دارد

 .شودمی انگلستان با ایرلند صادرات

Sekkat Varoudakis (2000 )منظورخود به ةمطالع در 
 یهاورکش صنعتی هایکاال صادرات بر ارز نرخ تغییر اثر بررسی

 نسبت هایمتغیر از تابعی عنوانبه را ادراتص جنوبی، آفریقای
 ارز، واقعی مؤثر نرخ ،GDPبه  یصنعت هایکاال ةافزود ارزش
 خنر انحراف گیریاندازه شاخص و ارز واقعی مؤثر نرخ در نوسان
 هاآن ةمطالع یج. نتاگرفتند درنظر آن تعادلی حالت از ارز واقعی

 بر صادرات یتوجه شایان یارز اثر منف نشان داد نوسانات نرخ
 محج پذیریکشش بیانگر یز( ن2004) Smith ةمطالع. گذاردیم

 واکنش داد نشان همچنین وی. بود ارز نرخ تغییرات از صادرات
 انیکس ارز نرخ تغییرات به اقتصاد مختلف هایبخش صادرات

 راتییبه تغ یو بخش خدمات نسبت به بخش کشاورز یستن
خود با  ةمطالع درFogarasi (2010 )است.  ترحساسنرخ ارز 

 -7222 دورة در یکشور رومان ییتابلو هایاستفاده از داده
 کشاورزی صادرات بر ارز نرخ ثباتیبی بررسیبه  9880

 ثباتییب داریو معن یمنف یرتأث بیانگر یقتحق یج. نتاپرداخت
 .بود رومانی کشاورزی صادرات بر ارز نرخ
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 مؤثرحاضر عوامل  ةمطالع در ذکرشده، مطالب به توجه با
 .شودمی بررسی سبز ةزیر محصول صادرات بر

 

 تحقیق روش
 ةزیر صادرات بر مؤثر عوامل بررسی منظوربه ،تحقیق این در

 استفاده 7100 تا 7131 زمانی سری هایاز داده یران،سبز ا
انک (، بFAO) جهانی خواربار سازمان از هاداده این. شد

 جهاد وزارت آمارنامةگمرک و  بازرگانی سالنامة ی،مرکز
 ینمطالعه به ا ینا ین. روش تخمشد آوریجمع کشاورزی

 فولر -دیکی واحد ریشه آزمون از استفاده با ابتدا که بودصورت 
 مانایی( Augmented Dickey-Fuller Test) یافتهتعمیم

 انباشتگیهم آزمون از ادهسپس با استف ،شد یبررس هایرمتغ
 و مدتبلند رابطة ،(Johansen Cointegration Test) یوهانسن

 .شد یبررس متغیرها بین مدتکوتاه
سبز، از  ةزیر صادرات مقدار بر مؤثر عوامل تحقیق پی در

صادرات مطرح  ةعرض تابع عنوان با که استفاده شد 7 ةرابط
 .(Mohammadi et al., 2010) شودمی

(7) ( ) ( ) ( ) ( )   
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 EPارز،  ینرخ واقع REصادرات،  یزانم X ،رابطه این در
 ؛است یبخش کشاورز ةارزش افزود VAو  یصادرات یمتشاخص ق
 نرخ از تابعی زیره صادرات مقدار دهدمی نشان رابطه این ،بنابراین
 .است یبخش کشاورز ةافزود ارزش و دراتیصا قیمت ارز، واقعی

 (Stationary) مانایی یبررس منظوربهشد،  یانب طورکههمان
( استفاده ADF) یافتهتعمیم فولر -دیکی آزمون از زمانی هایسری

 یرمتغ یک tuفولر معتبر است که  -دیکی آزمون زمانی. شودمی
 یدهمبستگخو دارای tu ویژهبه .باشد کالسیکیبا فروض  یتصادف

 خودهمبستگی زمانی باشد، داشته یخودهمبستگ tu اگرنباشد. 
 ونیبه سمت راست رگرس رییتأخ ةوابست متغیر که شودمی رفع

 معروف واحد ریشه آزمونمربوط به  الگوی 9 ةرابطاضافه شود. در 
(. Souri, 2011) دوشمیارائه  یافتهتعمیم فولر -دیکی آزمون به

 بر مبنی صفر فرض هاآن تمام در دش مشخص بررسی از پس
 ؛(7)جدول  شودیرد نم یرهامتغ سطح در واحد ریشه وجود
. در هستند Non-(Stationary) نامانا سطحدر  هامتغیر این،بنابر

 متغیر انباشتگی ةدرج یینتع یبرا 9 رابطةاز  ،ADFآزمون 
 .(Souri, 2011) شودمی استفاده

(9)p
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 ،عملگر تفاضل است ∆روند و  یرمتغ Tرابطه،  ینا در

t کهطوریبه t tY Y Y     t ةهمان آمار ADF ةآمار و 1

ر مذکو ةرابط در. ستباال ةدر رابط θ یبمربوط به ضر یودنتاست
 ,Samadi) باشد θ = 0 ینکهواحد معادل است با ا یشهآزمون ر

1998.) 
چند  یادو  یاست که وقت ینا انباشتگیهم اقتصادی مفهوم

 تا وندشمیارتباط داده  یکدیگربه  یبراساس تئور یزمان یسر
 یزمان هایسری این چندهر ،دهند نشان را مدتبلند ةرابط یک

ما در طول زمان  ،(باشند مانا)نا اشندب داشته یروند تصادف
 .شود مانا هاآن ینب یخط ةرابط تا کنندمیرا دنبال  یکدیگر

 یانگرب تواندمی زمانی هایسری میان در انباشتگیهم ،درنتیجه
 بین مدتبلند یتعادل ةپدید یا مدتبلند یارابطه وجود
 از هاآن است ممکن مدتکوتاه در که باشد زمانی ایهسری

 ؛دندگرمیبه آن بر دوباره یول ،منحرف شوند یتعادل ةرابط این
 ،باشد مانا هاماندهیباق یون،رگرس ةمعادل یک یاگر برا ،ینبنابرا

 و یحیتوض یهاریمتغ روند که شودیم برداشت یمعن نیا
 یطیشرا نیچن در و دارد داللت یتعادل ةرابط وجود بر وابسته
 نیاز ب (Spurious regression) کاذب ونیرگرس وجود امکان

 .(Souri, 2011) رودیم
 

 بحث و نتایج
 مورد اصلی هایمتغیر تمام دهدینشان م ADFآزمون  نتایج

 امان گیریتفاضل یکبار با و هستند مانانا 7 ةرابط در استفاده
 ةرابط وجود ها،یرمتغ مانایی یاز بررس پس .(7)جدول  شوندیم

 آزمون از استفاده با نظر مورد ایهمتغیر بین مدتبلند
 روابط تعدادشد.  یبررس جوسیلوس -یوهانسن انباشتگیهم

اثر  یسآزمون ماتر ةآمار از گیریبهرهبا  مانا مدتبلند تعادلی
(Trace Stochastic) یژهو آزمون حداکثر مقدار ةآمار یا 
(Maximal Eigen value of the Stochastic Matrix)  مشخص
 مقدار حداکثر آزمون آمارة یااثر  آزمون آمارة کهزمانی تا .دشویم

 جوسیلوس -نیوهانس توسط شدهارائه یاز مقدار بحران ویژه
( در مقابل انباشتگیبردار هم r)وجود  صفر فرضیةباشد،  تربزرگ

. شودمی رد( انباشتگیبردار هم r +1)وجود  مقابل فرضیة
ر صف ةیفرض باشد کمتر یحرانب مقدار از آمارهمقدار  کهزمانی

 شودیم مشخص یانباشتگهم یبردارها تعداد و شودیم رفتهیپذ
 1و  9 یهاجدول. کندیم ارائه هاریمتغ نیب را ماناروابط  که
د تعدا نییتع یبرارا  ژهیو حداکثر مقدار و اثر هایآزمون یجنتا

 ،هاجدول نیا به توجه با. دهدیمنشان  یانباشتگهم یهابردار
در  ژهیاثر و حداکثر مقدار و سیآزمون ماتر ةآمار دو هر براساس

 انیمدر  انباشتهوجود سه بردار هم درصد، 1 نانیسطح اطم
در  یانباشتگسه بردار هم .شودیم دییتأ مطالعه مورد یهاریمتغ
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 مبدأ از عرض با مبدأ، از عرض با حالت ،شد یحالت سوم بررس
حالت اول  ،مطالعه نیا در. روند و مبدأ از عرض بدون و روند و

در  وهیش نیترمرسوم کهبا عرض از مبدأ و بدون روند  یعنی
 .دوشیم انیب ،هاستپژوهش

 هایرمتغ ماناییآزمون  نتایج. 1 جدول

 ADF  آمارة سطح متغیر
 بحرانی مقادیر

 نتیجه
1% 5% 11% 

L(X) 91/1- 11/3- 9/2- 36/2- مانانا  I (1) 
DL(X) 11/3- 11/3- 00/3- 36/2- مانا I (0)  

L(RE) 1/2- 11/3- 01/3- 36/2- مانانا  I (1) 
DL(RE) 12/6- 11/3- 00/3- 36/2- مانا  I (0) 
L(EP) 32/0- 31/2- 91/1- 3/1- مانانا I (1)  
DL(EP) 33/6- 31/2- 91/1- 3/1-  مانا I (0) 
L(VA) 11/0- 11/3- 99/2- 36/2- مانانا  I (1) 
DL(VA) 11/1- 13/3- 00/3- 36/2-  مانا I (0) 

قیتحق یهاافتهی: خذأم                                

    

 اثر  آزمون براساس انباشتگیهم هایبردار تعداد. 2 جدول

(Cointegration LR Test Based on Trace of the Stochastic Matrix) 

 داربودنیمعن احتمال درصد 5 سطح در یبحران مقدار اثر آزمون آمارة (1H) مقابل فرض (0H) صفر فرض

r = 0  1r   16/16 11/61 000/0 
1 r =  2r   16/62 19/29 001/0 
2r =  3r   91/11 69/11 016/0 
3 r = 6r   *10/1 16/3 119/0 

 درصد  7صفر در سطح  ةیفرض رد* 

 قیتحق یهاافتهی: خذأم
 

  یژهو مقدار حداکثر آزمون براساس انباشتگیهم هایربردا تعداد. 9 جدول

(Cointegration LR Test Based on Maximal Eigen Value of the Stochastic Matrix) 

 آزمون آمارة (1H) مقابل فرض (0H) صفر فرض
 ژهیو مقدار حداکثر

 داربودنیمعن احتمال درصد 5 سطح در یبحران مقدار

  0 r =  1r =  19/62 11/21 003/0 
1r =   2r =  11/23 13/21 021/0 
2 r = 3r =  11/11 23/16 013/0 
3r =  6r =  *10/1 16/3 119/0 

 درصد  7صفر در سطح  ةیفرض رد* 

  قیتحق یهاافتهی: خذأم
 

 کهشد  انتخاب یبردار ،باال یهاجدول جینتا براساس
بردار به  نیا شدةنرمالشکل  وباشد  یسازگار با مباحث تئور

 است: 1 رابطةصورت 
Lx = 31/987-  + 21/7  LRE + 13/0  LVA - 31/7  LEP    (1)    

R 9= 8/31   )9/91**(   )1/31***(   )-9/13**(    F = 9/11 

 درصد 1 سطح در یداریمعن**     درصد 7 سطح در یداریمعن *
 درصد 78 سطح در یداریمعن**** 

 :است ریز صورت به هاریمتغ آن در که
LXسبز رةیزمقدار صادرات  تمی: لگار 

LRE :یواقع ارز نرخ تمیلگار 
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LVAیکشاورز بخش افزودةارزش  تمی: لگار 
LEP :یصادرات متیق شاخص تمیلگار 

 یرهایمتغ بیالمت ضرع نیو همچن 1 ةمعادل به توجه با
( VA) یبخش کشاورز ةافزود ارزش و( REمعادله، نرخ ارز ) نیا

 مقدار بر یمنف اثر( EP) یصادرات متیق شاخص و مثبت اثر
 داریمعن مدتبلند در رابطه نیا که داشتند( X) رهیز صادرات
 آثار یدر بررس هاآن یداریمعن و هاریمتغ تکتک آثاراست و 

 31/8 برابر، 1 معادلةدر  9R. مقدار دوشیم مشخص مدتکوتاه
 ارزش یعنی مستقل یهاریمتغ دهدیم نشان مقدار نیا. است
 نرخ و یصادرات یهاکاال متیشاخص ق ،یبخش کشاورز ةافزود

 یعنی وابسته ریمتغ راتییتغ درصد 31 درمجموع یواقع ارز
 . دهدیم حیسبز را توض ةریز صادرات

 انیب یصادرات متیق به نسبت رهیز صادرات مقدار کشش
 اریآن بس یصادرات متینسبت به ق رهیصادرات ز کندیم

 ةریز یصادرات متیق شیافزا با کهیطوربه ،است ریپذکشش

 کاهش درصد 31/7 آن صادرات درصد، کی اندازةسبز به 
 نیا. است 21/7 یواقع ارز نرخ ریمتغ بیضر. عکسبر و ابدییم

 را نسبت به نرخ نرایسبز ا ةریز صادرات کشش درواقع بیضر
 نرخ شیافزا با کندیم انیب بیضر نیا. دهدیمنشان  یارز واقع

 21/7 ةانداز به آن صادرات درصد، کی زانیم به یواقع ارز
و برعکس. کشش مقدار صادرات نسبت  ابدییم شیدرصد افزا

 کی شیافزا با کندیم انیب زین یبخش کشاورز ةافزود زشاربه 
سبز  ةریصادرات ز ران،یا یبخش کشاورز ةافزود ارزش یدرصد

 .ابدییم شیدرصد افزا 13/0
 ةرابط است الزم ها،ریمتغ نیب مدتبلند ةرابط نییتع از پس

در روش  طورکههمان. شود یبررس زین هاآن نیب مدتکوتاه
از  رهایمتغ نیب مدتکوتاه ةرابط یبررس یبرا ،دش انیب قیتحق

 VECM: Vector Error Correction) خطا حیتصحمدل 

Model خطا  حیبرآورد مدل تصح جینتا 1( استفاده شد. جدول
 .دهدیم نشان رهایمتغ نیب مدتکوتاه ةرابط یبررس یبرا را

 
 رهایمتغ نیب مدتکوتاه ةرابط یبررس یبرا خطا حیتصح مدل برآورد نتایج. 6 جدول

 ریمتغ ریمتغ بیضر t ةآمار

11/3 99/0- ECM 
03/1 63/1 D (LRE(-1)) 
61/0 11/0 D (LRE(-2)) 
11/1 33/1 D (LVA(-1)) 
101/0 12/0 D (LVA(-2)) 
33/3- 011/2- D (LEP(-1)) 
61/1- 93/0- D (LEP(-2)) 
21/0 01/0 C 
- 33/0 R2 

 قیتحق یهاافتهی: خذأم

 
 ریمتغ یبرا (ECM) خطا حیتصح یالگو برآورد جینتا

و  -22/8معادل  ECM بیضر دهدینشان م رهیرات زصاد
است که مطابق  71/1 زیآن ن t ةو آمار 17/8آن  اریانحراف مع

 در و کی از ترو قدر مطلق آن کوچک یمنف ،یانتظارات نظر
 حیعبارت تصح بیضر .است داریمعن ییباال نانیاطم سطح

 22است که در هر سال  نیا گرانیب 22/8مقدار  یخطا دارا
 بلندمدت آن ریمقدار صادرات از مقاد ریمتغ یتعادلنامرصد از د

انحرافات  لیتعد انگریب ECM یمنف عالمت. شودیبرطرف م
 گرنشان کیآن به  یکیو نزد است مدتبلند ةدور در مدتکوتاه

 هالیتعد نیا کهیطوربه ،است لیتعد نیا سرعت باالبودن
 . ردیگیم صورت دوره دو از کمتر در باًیتقر

 یریگجهینت

 یبررس رانیسبز ا ةریعوامل مؤثر بر صادرات ز ،مطالعه نیا در
سبز با استفاده از  ةریصادرات ز ةمنظور، ابتدا معادل نیشد. به ا
 اننش صادرات مدل نیتخم جینتا. دشبرآورد  یانباشتگمدل هم

 یعواق ارز نرخ یحیتوض یهاریمتغ به نسبت صادرات کشش داد
 مطابقو البته  داریمثبت و معن یبخش کشاورز ةافزود ارزش و

 & Esmaili یهاافتهیبا  جهینت نیاست که ا ینظربا انتظارات 

Rahmati (2007)، AmirAzodi et al. (2010 ،)Mohammadi 

et al. (2011 )مؤثر عوامل نیب در جینتا براساس. دارد مطابقت 
را بر  ریتأث نیشتریب یبخش کشاورز ةافزود ارزش یبررس مورد

 Mohammadi  یهاافتهیبا  جهینت نیداشت که ا رهیصادرات ز
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et al.(2011 )ارزش افزوده بر  یرگذاریتأث زانی. مدارد مطابقت
 ،رونیا از .بود ینرخ ارز واقع ریاز متغ شتریب اریصادرات بس

به رهیصادرات ز شیافزا یراستانرخ ارز در  شیافزا استیس
 استیس نیا رایزباشد،  مدآموفق و کار یاستیس دتوانینم ییتنها

 جبمو تواندیم مدتبلند در یحت که است مدتکوتاه یاستیس
 یبرا دولت است مناسب ،نیبنابرا ؛دشو زیکاهش صادرات ن

 از استفاده ضمن یکشاورزصادرات محصوالت  ةتوسع
بهصادرات،  قیو تشو تیحما یبرامناسب  یارز یهااستیس

 در. دباش زین دیتول سطح یارتقا یبرا ییهااستیس اعمال دنبال

 متیشاخص ق یوجود اثر منف نیتخم جینتا ،مطالعه نیا
 جیکه با نتا دهدیرا نشان م رهیبر مقدار صادرات ز یصادرات
اما  ،دارد مطابقتHaghighat & Hosainpur (2010 ) مطالعة

 Paseban وTorkamani & Zoghipur  (2007 )ةبراساس مطالع
 ییو مقدار صادرات مواد غذا یصادرات متیشاخص ق نیب( 2007)

 ةعرضبر  سبز رةیز یصادرات متیقوجود دارد.  یمیمستق رابطة
 کاهش یهااستیس اعمال و داشت یمنف ریتأث آن صادرات

 متیق کاهش در تواندیم دیتول یهانهیهز و شدهتمام متیق
 داشته باشد. یصادرات آن نقش مهم شیافزا جهیدرنت و رهیز
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