
 

 

 

 رانیا در یکشاورز بخش رشد بر یکشاورز یتجار نوسانات و یداریناپا آثار یبررس
 

 4قهرمانزاده محمد ،3یدشت قادر ،2یمیرح جالل ،*1بهارشیپ لیاسماع

 زیدانشگاه تبر ،یکشاورز ةدانشکد یکشاورز اقتصاد گروه دانشیار. 1

 لرستان شگاهدان ،یکشاورز اقتصاد ارشد کارشناسي دانشجوی. 2

 تبریز دانشگاه ،کشاورزی دانشکدة یکشاورز اقتصاد گروه دانشیار. 3

 زیدانشگاه تبر ،یکشاورز ةدانشکد یکشاورز اقتصاد گروه دانشیار. 4

 (23/11/92: بیتصو خیتار -31/6/92: افتیدر خی)تار

 

 دهیچک

مطالعه اثر  نیکشورها، در ا یاقتصاد ةتوسعو  تشرفیدر پ ينفت ریگسترش صادرات غ تیبا توجه به اهم

منابع  ن،یهمچن. شد يبررس 1386-1353 دورة یبرابخش  نیا دیبر تول یصادرات بخش کشاورز يثبات يب

 يثبات يبا استفاده از شاخص ب 1390-1353 ةدور یبرا یارزش صادرات محصوالت کشاورز يثبات يب
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 .یداریناپا یها شاخصصادرات،  یداریپا ،یبخش کشاورز ران،یا: یدیکل یهاواژه

 

 مقدمه
 رشد یبرا یعامل میمستق طوربه تواند یم صادرات توسعة
به آن از اقتصاددانان از یاریبس کهیطوربه ،باشد اقتصاد
 رایز ؛کنند یم ادی یاخلاقتصاد د ةتوسع و رشد موتور عنوان

 دیبه رشد تول یمحصوالت داخل یبرا یخارج یتقاضا شیافزا
. شود یم منجراشتغال و درآمد  شیو افزا یناخالص داخل

 ریغ طورمختلف، به یهاروشرشد صادرات از  ،نیهمچن
 صیاز جمله: تخص ؛گذارد یم ریتأث یاقتصاد رشدبر  میمستق

 ،یارز خارج شیافزا ،دیتول تیظرف شیمنابع کارا، افزا
  یها یفناوردر استفاده از  زهیانگ شیو افزا یاقتصاد یها صرفه

 & Helpman) یخارج بازار در رقابت منظوربه شرفتهیپ

Krugman, 1985).  تعامل و یكپارچگی با اقتصاد جهانی
 یصادرات برا را تقویت کند. ییتواند روند رشد و فقرزدا می

 نیا صادرات و است مهم یریمتغ افتهیتوسعه یکشورها
 صادرات که یصورتدر ،است یا هیسرما یاغلب کاالها کشورها
 متیقو  شود یم هیاول مواد شاملدرحال توسعه  یکشورها

 داریناپا یالملل نیب یبازارها در شیب و کم هیاول محصوالت
کششکم به توجه با توسعه درحال یکشورها ،نیبنابرا ؛است
 افتهی  توسعه یکشورها از شیب صادرات یتقاضا و عرضه بودن

 نوسانات .(Savvides, 1984) برند یم رنج یثباتیب از
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 کامالًرا  شدهیزیربرنامه ةتوسع ،صادرات درآمد در بزرگ
بازده  و هیسرما یور بهره کاهش موجب و دکن یم دهیچیپ

 (.Aggarwal, 1982) شود یم یگذارهیسرما
 اثر درصادرات کشورهای درحال توسعه  یتثبا یب ،درواقع

 از منابع عرضه و یناش مقدار و متیق مورد دو در یثبات یب
 ریتأث هاآن درآمد و صادرات رشد بر قیطر نیا از و ستتقاضا
 در یصادرات نوسانات انیز کهیطوربه ،(Usofi, 1995) دارد

 .است یقو اریبس یو رشد اقتصاد صادرات نیب رابطة
به نوسانات کالن  ،و مقدار متیق نوسانات و یریپذرییغت

را به یمل درآمد یثبات یب امر، نیا که دوشیم منجر یاقتصاد
از  یبالقوه و مؤثر ناش یها تیمز انیو به شكاف م دارد دنبال

 ,Guillaumont) شود یمنجر م یالملل نیب ییگراتخصص

ر د یارز یهادرآمد در یثباتیهرگونه ب ،نیبنابرا ؛(1985
و  کند یم جادیا کشورها به اهدافشان مشكل نیا دنیرس

 نیهمچن و دوش یم یجهان یبازارها رفتنستموجب ازد
 ییدر فضا یاقتصاد توسعة یها یزیر برنامه شود یم سبب

 .ردیگنامطمئن صورت 
 ةدور یبرا یمربوط به صادرات بخش کشاورز اطالعات

 یو واقع یاسم ارزش هدد یم نشان 1390-1340 یزمان
هزار  2/4102 و 62834 بیترت  به دوره نیا یابتدا در صادرات

هزار  2/48383و  5402291 بیترتدوره به انیدالر و در پا
 بیترتبه صادرات یو واقع یمقدار اسم نیشتریب .هستند دالر

و  1390دالر در سال  اردیلیم 2/483833 و 5402291
الر در سال هزار د 62834 یمقدار صادرات اسم نیکمتر

هزار دالر در  2539/ 8 یواقع صادرات مقدار نیکمتر و 1340
 (.FAO, 2013) هستند 1360سال 

و عوامل مؤثر بر آن به انتشار  ثباتی بی زمینةدر  پژوهش
 مطالعات ،وی از پس. گردد یمبر Coppock (1962)کتاب 

 ،مثال یبرا گرفت؛انجام  کشورخارج  و داخل درارزشمندی 
 Novroziبه مطالعات  توان یم رانیدر ا یثبات یب ةنیزم در
(1994) ،Usofi (1995) ،Mirshojaei (1996)، Samadi 
(2003) ،Sharzeei & Vafaee (2002،)Shahsavar & 

Dehghan (2008)، Kazeroni et al. (2010) ،Asgharpor et 

al. (2011) بر  یثبات یب ریتأث مطالعات نیکرد که در ا اشاره
 رشد نةیزمدر  ،نیهمچن .شد یبررسکالن  یرهایتغم

 Kokinejad & Najafee ریاخ به مطالعات توان یم یاقتصاد
(2006)، Salami et al.  (2012)،Safdari et al.  (2012) 

Macbean (1966) ،Masell (1970،) lim (1976 ،). کرد اشاره
Love (1992 ،)Hanson (1980 ،)Ozler (1988 ،)Mullor 

(1990 ،)Gyimah (1991 ،)Kose et al. (1999،) Sinha 
(1999،) Xin & Liu (2008،) Rashid et al. (2012) موضوع 

 یرتأث ماا کردند، یلو تحل یهو تجز یصادرات را بررس ثباتی بی
اقالم  یافتنو  یراندر ا یبر بخش کشاورز یصادرات ثباتی یب

 کمتر ینوسان صادرات ةجادکنندیمحصوالت ا یعمده و اصل
 .شدو مطالعه  یبررس

 و یداریناپا آثار یبررس پژوهش نیا یاصل هدف ،رونیا از
 رانیا در یکشاورز بخش رشد بر یورزکشا یتجار نوسانات

 یتجار یداریناپا منابع نییتع ،یفرع اهداف ،نیهمچن. است
 مختلف محصوالت سهم کردن مشخص و یکشاورز محصوالت

 به توجه با رانیا در یکشاورز بخش یتجار یداریناپا در
 .شود یم دنبال زین ارزش و متیق نوسانات

 

 قیتحق روش
 یسازشاخص روش دو به یاقتصاد نوسانات و یثبات یب

شاخص  قیتحق نیکه در ا دریگ یم انجام نگیلتریف و نوسانات
Coppock (1962 )لتریف و Hodrick & Prescott (1997 )

 یها داده. شد گرفته کاربه یادراتنوسانات ص استخراج یبرا
 با و 1390-1353 دورة یبرا قیتحق نیا در استفاده مورد

 یجمهور یاز بانک مرکز یا استفاده از مطالعات کتابخانه
 و یکشاورز جهاد وزارت کشور، آمار مرکز ران،یا یاسالم

 (FAO:Food and Agriculture Organization) فائو سازمان
 Stata 12 افزار  ها با استفاده از نرم داده نیا و شد یآورجمع
  .دش لیو تحل هیتجز

: (Coppock Measurement) الف( شاخص کوپاك 
 زین یتمیلگار انسیوار شاخص به که کوپاك یثبات یب شاخص

 :(Coppock, 1962) شود یم انیب ریز صورتبه ،معروف است
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تعداد  و  صادرات در سال  یارزش واقع tV آن در که
 ریاست که از مقاد نیشاخص کوپاك ا یژگیهاست. و سال
 آوردبر و کند یم استفاده متعدد یهادورهصادرات در  یواقع
 مستقل از روند است ،گرید انیبه ب ؛ندارد ضرورت روند

(Shahsavar & Dehghan, 2008) مربوطه اتیادب. در، 
 مطالعات یبرا اغلب که دارد وجود یگرید یها شاخص

 ریمتغ شود یفرض م هاآن در ای شدند یطراح یمقطع

tT
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 ریو مقاد یروند قطع نی. از تفاوت بدارد یروند قطع تا رصاد
 یثبات یب یبرا یاریمع وانعنبه یصادرات یدرآمدها یواقع

در حالت  ریاگر روند متغ کهیدرحال ،شود یم استفاده
 است بیار یثبات یب اریمع نیاباشد،   (Stochastic)یتصادف

(Nelson & Kang, 1981.) 
 (HP: Hadrik Prescot:پرسكات -کیهدر لتریف (ب

Trend (Hodrick & Prescott (1997 )آمار از استفاده با 
 .کردندارائه  را لتریف نیا كا،یآمر در دوم یجهان جنگ یفصل

 دیبا یاقتصاد یرهایمتغ روند یاجزا جداکردن منظوربه
از جزء رشد بلندمدت آن جدا  ها یسر یهانوسانات چرخه

 پرسكات و کیهدر لتریف روش توسط اجزا نیا کیتفك. شود
(HP )یسر انحرافات مجموع کردنحداقل از (Ct )روند جزء با 
(gt )شود یم یبرازش تلق یکه شاخص خوب دیآ یم دستبه .
دوم جزء  ةمرتب تفاضل مربعات مجموع به دیمق شاخص نیا

 را (Degree of Smoothness) یهموار ةروند است که درج
 : کند یم یریگاندازه

(2) 
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 میتنظ در یمهم نقشλ  ،در آن  که
 یدارد و پارامتر هموارساز یسر یبیترک رشد راتییتغ

(Smoothing Parameter) نیا شیافزا با. شود یم دهینام 
 یوقت یول ،شود یم هموارتر مطالعه مورد یسر ،یخط بیضر

λ شود، یبرابر صفر انتخاب م t tC g یاست و شوك برا 
جزء  ،کند لیم به سمت  λصفر است. اگر  هاT یتمام

. ارقام کند یم دایپ شیگرا یخط یروند به سمت روند
 شنهادیآن پ یدر متون برا انهیسال یهاداده یبرا یمتفاوت
 یبراHodrick & Prescott  (1980 )شد.  100، Baxter 

& King (1999) یبرا  100، European central bank 
 یبرا (2000) 100 با  ،قیتحق نیدر ا .کردند شنهادیپ

 ،ندهستصورت ساالنه ها به كه دادهنیتوجه به ا 100 
 .است تر بزرگ نهیبه طیدر شرا λ ،هرحالبهدرنظر گرفته شد. 

tg ةهم g 1 یبیتقر ةنیبه طوررا به مقدار ثابت  دیبا 
  برآورد کنند.

 یصادرات نوسان و یثبات یب باال،استفاده از دو روش  با
(Inst )کار  نیآمد. سپس ا دستبه یکشاورز بخش کل یبرا

 زین التیو ش وریدام و ط ،یزراعت، باغبان ربخشیچهار ز یبرا
 ینوسان صادرات نكهیا صیتشخ یبرا اکنون. گرفتانجام 

نوسان  ةجادکنندیا یعامل اصل ،ربخشیاز چهار ز کیکدام
 :شد گرفته درنظر ریز تابع است یکشاورز بخش کل یصادرات

(3)  

کل صادرات بخش  یثبات یمعرف شاخص ب در آن  که
 توان یو با استفاده از آن م استرابطه  نیدر ا یکشاورز

 توجه با. کرد یریگهر سال اندازه یرا برا یصادرات یها یافتیدر
 یصادرات بخش کشاورز ةدهندلیتشك یاصل یها بخش نكهیا به

 یبرا دهند، یم لیتشك یو دامدار التیش ،یرا زراعت، باغبان
 یها شاخص ،ها بخشریاز ز کیهر یثبات یب ریو تأث نییتع یبررس

 التیش ، یباغدار ،زراعت  یها بخشریز یثبات یب
 یثبات یب یها با استفاده از شاخص  یدامدار ،

. با توجه به ردیگ یمذکور قرار م یلگودر ا و شود یممحاسبه 
 اتیو مرور ادب نیشیدر مطالعات پ گرفتهصورت یها یبررس

 & Sharzeei & Vafaee, 2002 2008; Shahsavar) مربوطه

Dehghan,)، یاصل ربخشیز چهار ینوسان صادرات برعالوه 
 تمرکز شاخص و( ) 1ارز یواقع نرخ ریمتغ دو ،یکشاورز

 یتجرب یالگو با (HHI: Herfindahl-Hirschman Index) بازار
معرف شاخص تمرکز  رشمنیه ندالیکه شاخص هرف شداضافه 

 :شود یبرآورد م ریز ةاست که با استفاده از رابط یبخش ایکاال 

(4)                
k

ii
HHI S


 2

1
 

 از و است ام i ربخشیز صادرات سهم مربع iS2 آن در که
 بخش صادرات کل به ربخشیز صادرات سهم میتقس قیطر

 نیا. است موجود یها ربخشیز تعداد i و دیآیم دست هب
 تر کینزد کی به هرچه و دارد قرار کی و صفر نیب شاخص
 (. Low & Marcelo, 1998است ) شتریتمرکز ب زانیباشد م
 یتجرب یالگو ،باال در هشدانیب یتوجه به فرم تابع با

 :دشبرآورد  ریز صورتبه صادرات یثبات یب به مربوط

(5) t t t t

t t t t

Inst HHI Cul Gar

Fish Hus EXR
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 یو نوسان صادرات یثباتیب نكهیا صیتشخ یبرا ن،یهمچن
داشت، با  یریکشور چه تأث یبر رشد اقتصاد یبخش کشاورز

 Sinha,1999 Xin) قاتیتحق نةیشیپو  اتیتوجه به مرور ادب

& Liu, 2008; (Rashid et al., 2012; شد فیتعر ریز مدل: 

(6)  

                                                                                 
ضرب نرخ ارز اسمی دالر آمریكا )قیمت  متغیر نرخ ارز واقعی از حاصل .1

هر واحد دالر برحسب قیمت داخلی یعنی ریال( در نسبت شاخص 
کنندة  ( به شاخص قیمت مصرفPPIکنندة آمریكا ) قیمت مصرف

   آید. دست می ( بهCPIایران )

ttt gyC 
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 ،یبخش کشاورز یناخالص واقع دیتول در آن  که
واردات بخش   ،یکل صادرات بخش کشاورز 
 ،یصادرات بخش کشاورز یثبات یشاخص ب  ،یکشاورز

کار فعال در  یروین  ،یدر بخش کشاورز یواقع ةیسرما 
 .هستندارز  ینرخ واقع ریمتغ و  یبخش کشاورز

. استبازبودن اقتصاد  ةشاخص درج ن،یبراعالوه
Farhdi & Bastani (2006 )اقتصاد بازبودن کنند یم انیب 

 آثارعمل کند و   یفناورانتقال  یبرا یکانال صورتبه تواند یم
. ندکمنتقل  یلف اقتصادمخت یها را به بخش  یفناور زیسرر
بازبودن اقتصاد از شاخص  ةدرج یبررس یبرا ،رونیاز ا

Grubel & Lloyd (1975) ةرابط ةدرج کهشد  استفاده 
-Intra ( خارج براساس تجارت درون صنعت یایتجارت را دن

(Industry Trade فیتعر ریز صورتو به کند می گیریاندازه 
 .شود یم

(7)              
( )

( )

i i

i i

X M
IIT

X M
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 یواردات برا iMو  iصنعت  یبرا صادرات iXآن  در
IIT0مقدار شاخص  ،است iصنعت   کهیو هنگام 1

IIT 0 و اگر  ردتجارت درون صنعت وجود نداIIT 1 
 ،نیبنابرا د؛مقدار خود را دار نیشتریتجارت درون صنعت ب

 :نوشت ریز صورت  به توان یمورد استفاده را م یتجرب یالگو

(8)          t tLnGDP LnExp LnM   1 20 

t

t t

LnInst LnK LnL

LnEXR LnIIT

   

   
3 4 5

6 7 

 است الزم نوسانات منابع قیدق نییتع منظوربه ،ادامه در
 و شوند هیجزت آن متیق و مقدار به صادرات یکاالها ارزش

شاخص کوپاك  اب یصادرات یکاالها ارزش نكهیا به توجه با
 یشاخص برا نیاز ا ،و مقدار است متیبه ق هیقابل تجز

استفاده  یکشاورز یها ربخشیمنابع نوسانات ز ةیتجز
 یصورتبهکوپاك را  شاخص Pal & Pal (1988). شود یم

 دیفرض کن .شود یم انیب کهکردند  هیتجز
tV، tp  و

tq به
 رابطةباشند.  tزمان  درو مقدار صادرات  متیارزش، ق بیترت

 برقرار است:  ریز صورتبه رهایمتغ نیا نیب
 (9)        ( ,..., )t t tV p q t T 1 

. شد انیب 1 رابطةارزش صادرات در  یتمیلگار انسیوار
 نوشت: 9 ةرابط از توان یم یراحتبه ،نیهمچن

(10)    log log log  
     

      
     

t t t

t t t

V p q

V p q

1 1 1 

 را ریز رابطة توان یم ،9 ةدر رابط 10 ةرابط یگذاریجا با
 :نوشت
(11) (log ) (log ) (log )  t t tVar V Var p Var q 

 
/

(log ) (log )t tr Var p Var q
0 5

2
 

 

log)(آن در که tpVar  و)(log tqVar انسیوار بیترتبه 
 یها  مؤلفه نیب یهمبستگ بیضر rو  ندمقدار و متیق یتمیلگار

 .است 11 ةمعادل راست سمت
ارزش تجارت )صادرات(  یتمیلگار انسیوار ،11 ةمعادل در

مقدار و  مت،یق یتمیلگار انسیمجموع وار صورتبه امi یکاال
و  متیاول )ق ةمؤلف دو مئعال. شد هیزتج هامتقابل آن ریتأث

 ریسوم )تأث ةاما عالمت مؤلف ،دوش یم یمنف ریمقدار(، غ
 ؛دارد بیبه عالمت ضر یو بستگ است متقابل( نامشخص

 : داردسه حالت وجود  ،نیبنابرا
rاول  حالت 0 دوش یمسوم صفر  ةمؤلف صورتنیا: در. 

r حالت دوم سوم مثبت  ةمؤلف مقدار صورتنیا در: 0
مورد  یو مقدار کاال متیق یعاد ةرابط و دوش یم یمنف

r و حالت سوم دهد یرا نشان م یبررس  صورتنیا در: 0
تقاضا صادق  یو قانون عاد دوش یمسوم مثبت  ةمقدار مؤلف

 یباال ةدرج که هدد یمرخ  یامر درصورت نی. استین
 داشتن)درصورت  کینزد نیجانش نبود لیدلبه یریپذ رقابت
( نیجانش یکاالها متیق ادیز باًیتقر شیافزا لیدلبه نیجانش

 ,Pal & Pal) باشد داشته راکاال  متیق ةیاول نییپا سطح ای

1988; Samadi, 2003). 

 توان یرا م امi یکاال () تجارت ارزش یثبات یب شاخص
 نوشت:  ریز صورتبه

(12)                          var(log )
 it

V
vI e 

 

/
var(log ) (log )

(log ). (log )

. .

. .





it itp Var q

r Var pit Var qit

p q pq

e e

e

I I I

0 5

2 

 امi یکاال یارزش تجار یثبات یشاخص ب ،12 طةراب در

(Value Instability Index:vI )شاخص از یمضرب صورتبه 

 شاخص(، Price Instability Index:pI ) متیق یثبات یب

( و شاخص Quantity Instability Index:Iq ) مقدار یثبات یب

( Interactive Instability Index :pqIقابل )مت ریتأث یثبات یب

 :میدار نیشد. همچن هیتجز
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pq v p q v j

r I and I I I I j p q

r I and I I I I j p q

r I and I I I and I I j p q

0 1 1

0 1 1

0 1

 

 

 یجبران آثار گرنشان 13 رابطةدر  pqI عبارت

(Compensatory Effect) ی)برا r  یتیتقو ای( 0

(Reinforcing Effect) ی)برا r  یثبات یب یها ( شاخص0
 ن،یبنابرا ؛است ارزش یثبات یب شاخص بر مقدار و متیق

 :داشت اظهار توان یم 13 رابطةبراساس 
rالف( اگر   جهت  کیو مقدار در  متیباشد، ق 0

شاخص  شدنتر بزرگ موجب هاو نوسانات آن کنند یحرکت م
ارزش متناسب با  یثبات ی. شاخص بشودیمارزش  یثبات یب

pqI شیافزا  یثبات یشاخص ب نیو ا ابدی یم شیافزا ،1

 مقدار و متیق یثبات یب یها شاخص ضربارزش از حاصل
 .شود یم شتریب

rر ( اگب 0 و مقدار مستقل از  متیباشد، نوسانات ق
 یثبات یشاخص ب ،حالتنیاو اثر متقابل ندارند. در  گرندیكدی

و مقدار  متیق یها شاخص ضربمعادل با حاصل قاًیارزش دق

 یها ارزش از هرکدام از شاخص یثبات یو شاخص ب است
 .دوش یم تربزرگ ییتنها  و مقدار به متیق

r( اگر ج و مقدار در جهت عكس  متیق راتییباشد، تغ 0
 ،دونش یمارزش  یثبات یبر ب یجبران آثار جادیا موجبو  گرندیكدی

 یها شاخص ضرب حاصل از ارزش یثباتیب شاخص کهیطوربه
مقدار آن با  ةاما دربار ،دوش یم ترکوچک مقدار و متیق یثبات یب

 یانفراد طورو مقدار به متیق یثبات یب یها از شاخص هرکدام
 .(Pal & Pal, 1988) گفت توان ینم یزیچ
 

  جیو نتا ها افتهی

بخش  دیتول یرهایمتغ یآمار تیابتدا وضع ،1 جدول در
 و 1386-1353 ةدور یکار برا یروین و هیسرما ،یکشاورز

 یبراو واردات و نرخ ارز  صادرت ارزشمربوط به  یهاداده
  .شد داده نشان 1390-1353 ةدور

 
 

 یبخش کشاورز یرهایمتغ یآمار تیوضع یبررس .1 جدول

 حداکثر حداقل اریمع انحراف نیانگیم رهایمتغ

 267679 301 33/68406 5/45425 (الیر اردیلی)م یکشاورزبخش دیتول

 29/31358 27546/16 582/7678 367/4919 (الیر اردیلی)م یکشاورز بخش صادرات

 28/50770 66219/86 43/13130 24/10580 (الیر اردیلی)م یکشاورز بخش واردات

 87457 17649 27/17693 32/40198 (الیر اردیلی)م یکشاورز بخش ةیسرما

 5099966 3190764 2/473816 3613488 )نفر( یکشاورز بخش کار یروین

 19000 67 575/3217 618/2086 (الی)ر ارز نرخ

 1320 21/1 22/3 208 (الیر اردیلی)م زراعت ربخشیزصادرات 

 1910 004949552/0 503 337 (الیر اردیلی)م یباغدار ربخشیصادرات ز

 197 002061414/0 7/57 4/49 (الیر اردیلی)م یدامدار ربخشیصادرات ز

 3/72 000245234/0 8/23 3/22 (الیر اردیلی)م التیش ربخشیصادرات ز

 کشور آمار مرکز ،یکزمر بانک فائو،: مأخذ
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 افتهیمیتعمفولر  یکیواحد د شهیآزمون ر .2 جدول

 رهایمتغ
 ها داده تفاضل ها داده سطح

 جهینت
 یبحران تیکم یمحاسبات آمارة یبحران تیکم یمحاسبات آمارة

 LnPGDPAg. 60/9- 950/1- - - I(0) یکشاورز بخش دیتول سرانة

 LnPImportAg. 143/1- 980/2- 413/5- 980/2- I(1) یکشاورز بخش واردات سرانة

 LnPExport 142/0- 980/2- 729/4- 983/2- I(1) یکشاورز بخش صادرات سرانة

 LnPLabor 861/2- 978/2- 131/3- 950/1- I(1) یکار بخش کشاورز یروین سرانة

 LnPCapital 747/1- 986/2- 279/4- 986/2- I(1) یکشاورز بخش ةیسرما سرانة

 InstExport 307/4 978/2 - - I(0) (کوپاک)شاخص  یکشاورز بخش صادرات نوسان

 InstCultivation 980/1- 980/2- 307/2- 950/1- I(1) کوپاک( شاخص) زراعت بخشریزصادرات  نوسان

 InstGardening 526/4- 978/2- - - I(0) کوپاک( شاخص) یباغدار بخشریزصادرات  نوسان

 InstLive Stock 245/2- 978/2- 272/4- 950/1- I(1) کوپاک( شاخص) یدامدار بخشریزصادرات  نوسان

 InstFishery 588/6- 950/1- - - I(0) کوپاک( شاخص) التیش ربخشیز صادرات نوسان

 HPExport 960/2- 950/1- - - I(0) (HP لتریف) یکشاورز بخشصادرات  نوسان

 HPCultivation 648/1- 950/1- 502/2- 950/1- I(0) (HP لتریفزراعت ) بخشریز صادرات نوسان

 HPGardening 163/4- 950/1- - - I(0) (HP لتریف) یباغدار بخشریزصادرات  نوسان

 HPLive Stock 408/6- 950/1- - - I(0) (HP لتریف) یدامدار بخشریزصادرات  نوسان

 HPFishery 094/5- 950/1- - - I(0) (HP لتریف) التیش بخشریزصادرات  نوسان

 قیتحق یهاافتهی: مأخذ

 
 یها ابتدا به برآورد مدل 1رهایمتغ یآمار فیتوص از پس

 م،یپرداز یها م و شوك یثبات یب یریگ اندازه یها شاخص یتجرب
و  هیرا تجز یکشاورز شد بخشصادرات بر ر یثبات یب ریسپس تأث

 ونیرگرس از یریجلوگ منظوراما قبل از آن به م،یکن یم لیتحل
  .میپرداز یم مدل یرهایمتغ ییمانا یبررس به کاذب،
 افتهیمیتعمفولر  -یكید ییماناآزمون  از امر نیا یبرا

(ADF: Augmented Dickey – Fuller) در  .شد استفاده
 نیا جینتا مورد یرهایمتغ یمون براآز نیا جینتا ،2جدول 
 داده شینما مدل در استفاده مورد یرهایمتغ یبرا و آزمون

نوسان زراعت  یرهایواضح است که متغ 2جدول  از .شد
 ةنوسان زراعت، سران ،ی)شاخص کوپاك(، نوسان دامدار

 ،یبخش کشاورز صادرات  ةسران ،یکشاورز بخش واردات

                                                                                 
 1376ثابت سال  متیو به ق یصورت واقع به یمال یرهایمتغ ةهم .1

 .هستند

بخش  ةیسرما  ةسران ،یکشاورز بخش کار   یروین ةسران
 یواردات بخش کشاورز ،یصادرات بخش کشاورز  ،یکشاورز

 رانیعوامل مؤثر صادرات در ا نییدر تابع تع شدنلحاظ یبرا
 .است I(1) ای کی درجةانباشته از 

 یلترهایف و کوپاك شاخص از نوسانات منابع نییتع یبرا
 آوردبر و 1390-1353 دورة ی(، براHP) پرسكات -کیهدر
از  کیصادرات هر کهیصورتبهاستفاده شد،  رهایمتغ

 کینوسان هر ریاز هم جدا شدند و تأث یکشاورز یها ربخشیز
 3شد. جدول  دهیبر نوسان کل صادرات سنج ها ربخشیاز ز
با  که دهد ینشان م رامنابع نوسانات صادرات  یبررس جینتا

 برآورد شدند. نگیلتریاستفاده از شاخص کوپاك و ف
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 1390-1353 یزمان ةدور درمنابع نوسانات صادرات  یبررس جینتا .3 جدول

 رهایمتغ
 پرسکات -کیهدر لتریف کوپاک -یخط

 t ةآمار بیضر t ةآمار بیضر

 97/1 151/0* 83/2 226/0** زراعت ربخشیز صادرات نوسان

 89/5 375/0*** 91/4 333/0*** یباغدار ربخشیز صادرات نوسان

 99/3 00189/0*** 54/6 0166/0*** یدامدار ربخشیز صادرات نوسان

 03/2 00129/0** 07/2 000622/0** التیش ربخشیصادرات ز نوسان

 -57/0 -00441/0 -36/1 -00281/0 بازار تمرکز شاخص

 45/0 00236/0 02/0 000098/0 يواقع ارز نرخ

C 0294/0 82/1- 000383/0- 76/0- 

R-squared 781/0 741/0 

D.W. 972/1 387/2 

F 44/58 04/14 

U.R Uhat1 ***592/4- ***025/4- 

 درصد 10 سطح در یداریمعن *
 درصد 5 سطح در یداریمعن **

 درصد 1در سطح  یداریمعن ***
 یانباشتگهم صیتشخ یبرا AEGآزمون  .1

 قیتحق یهاافتهی: مأخذ

 
شاخص کوپاك با  جینتا است مشخص 3جدول  از

 شد برآورد کوپاك شاخص با که یمدل ،استمشابه  نگیلتریف
 زین رهایو متغ ندارد (.D.W ةآمار به توجه)با  یخودهمبستگ

کوپاك  شاخص زیاز خود نشان دادند و ن یبهتر یداریمعن
و  متیق یثبات یب یها شاخص توان یو م است هیقابل تجز

و  هیتجز یشاخص برا نیا ،نیبنابرا ؛مقدار آن را برآورد کرد
 یباغدار ربخشی. با توجه به مدل، زشد انتخاب جینتا لیحلت
دارد و  یرا بر نوسان صادرات بخش کشاورز ریتأث نیشتریب

 ریتأث نیشتریب بیترتبه یو دامدار التیپس از آن زراعت، ش
 ،یباغدار یها بخشریز نوسان اثربخش دارند.  نیرا بر نوسان ا

و  دار یاثر معن یسبرر مورد ةدر دور یدامدار و التیش زراعت،
 شیافزا با و داشت یکشاورز بخشصادرات  نوسانبر  یبزرگ

 بیترتها به بخشریز نیا صادرات در یداریناپا درصد کی
 درصد 00062/0 و 016/0، 33/0، 22/0 صادرات کل نوسان

و  یمنفاثر  تمرکز ةشاخص درج ،نیهمچن .ابدی یم شیافزا
و با  داشت یاورزکش محصوالتصادرات  نوسانبر  یدار یمعن
نوسان  ربخشیز نیدر صادرات ا یداریدرصد ناپا کی شیافزا

 شیافزا با یعنی ؛ابدی یم شیافزا درصد 0028/0 صادرات کل
 محصوالت صادرات در یکمتر سهم که ییها بخش ریز سهم

و  ابدی یم کاهش بخش نیا صادرات نوسان دارند، یکشاورز
درات کل بخش مثبت بر نوسان صا ریتأث ینرخ ارز واقع

 دارد.  یکشاورز
 -را ینوسانات تجار ریتأث یها برآورد مدل جینتا 4 جدول

 1386-1353 ةدور یبرا -شاخص کوپاك برآورد شد با که
( استموجود  1386تا سال  یبخش کشاورز ةیسرما ری)متغ

 نشان یکشاورز بخش دیتول بر مؤثرعوامل  ریهمراه سا به
 .دهد یم

ناپایداری صادرات را  ریتأث 1رگرسیونیی ها مدل 4جدول 
دهد. همچنین، در  ی نشان میبخش کشاورزسرانة   بر تولید

 I(0)ها  برای بررسی مانایی پسماند ADFآزمون   این مدل
ند. نتایج ا انباشته دهد متغیرها در مدل هم است که نشان می

ناپایداری سرانة صادرات بر  ریتأثدهد  برآورد مدل نشان می

                                                                                 
صورت سرانه هستند و از تقسیم  در مدل برآوردشده، همة متغیرها به .1

 .دست آمدند متغیر مورد نظر به جمعیت کل کشور به
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که با  یطور به تولید سرانة بخش کشاورزی منفی است،
سرانة  تولید ،صادراتسرانة  یداریدرصد ناپا یک شیافزا

. ابدی یدرصد کاهش م 49/0 ةبه انداز یبخش کشاورز
 سرانة سرمایه بر رشد سرانة بخش مثبت ریتأث ،نیهمچن

ر سرانة سرمایه، ددرصد  یک شیکه با افزا یطور بهاست، 
 ابد؛ی یم افزایشدرصد  58/0 ةبه انداز یبخش کشاورزسرانة 

نرخ ارز، سرانة صادرات و سرانة واردات تأثیر مثبت بر تولید 
ها،  سرانة بخش کشاورزی دارند و با افزایش یک درصد در آن

درصد افزایش  25/0، 00000051/0، 055/0ترتیب  به
ر بر تولید سرانة بخش سرانة نیروی کا ریتأثیابند.  می

کشاورزی منفی است و با افزایش یک درصد سرانة نیروی کار 
 یابد. درصد کاهش می 55/0تولید سرانة بخش کشاورزی 

 

بخش  دیصادرات بر تول یداریناپا ریمدل تأث برآورد جینتا .4 جدول

 1386-1353 ةدور یکشاورز

 tآمارة  بیضر رهایمتغ

 -93/4 -489/0*** ینوسان صادراتي بخش کشاورز
 2 542/0** سرمایة بخش کشاورزی
 48/0 0398/0 شاخص درجة بازبودن

 07/3 0556/0** نرخ ارز واقعي
 91/1 000000511/0* صادرات بخش کشاورزی
 69/4 258/0*** واردات بخش کشاورزی

 -42/2 -554/0** نیروی کار بخش کشاورزی
 39/0 0418/0 از مبدأعرض 

R-squared 647/0 

D.W. 052/2 

F 86/30 
U.R Uhat1 ***862/3- 

 درصد 10داری در سطح  معنی *
 درصد 5داری در سطح  معنی **

 درصد 1داری در سطح  معنی ***
 یانباشتگ هم صیتشخ برای AEGآزمون  .1

 مأخذ: یافته های تحقیق
 

 یارزش صادرات محصوالت کشاورز یثبات یب ةیتجز جینتا
 نیآورده شد. در ا 1390-1353 ةدور یبرا 5در جدول 

ارائه  یکشاورز یها ربخشیز یمحصوالت صادرات جینتا ،جدول
 نیشتریزراعت ب ربخشیدر ز دهد یم نشان جینتا. دوش یم

و  یروغن  یها دانه انواع به مربوط متیق و ارزش نوسان
 در و است ینیزم بینوسان مقدار مربوط به س نیشتریب
نوسان ارزش و مقدار مربوط به  نیشتریب یبخش باغدارریز

 .استمربوط به مرکبات  متینوسان ق نیشتریفندق و ب
نوسان ارزش و  نیشتریب یدامدار  ربخشیر زد ،نیهمچن

 متینوسان ق نیشتریمقدار مربوط به انواع دام زنده و ب
 نیشتریب گویم الت،یش ربخشیز در و استمربوط به پشم 

 .دارد را مقدار و متیق ارزش، نوسانات
گفت در  توان یم ،5در جدول  شدهارائه جینتا براساس

انواع  جات، هیادو ،یفرنگ گوجه از،یزراعت محصوالت پ ربخشیز
 انواع یباغبان ربخشیز در و شكر و منسوجات ،یروغن  یها دانه

 یدامدار ربخشیز در و پسته و خرما فندق، مرکبات، بادام،
 یجهان یها در بازار را یریپذ رقابت یباال ةدرج پشم و پوست
بر  را یتیتقو آثارمتقابل  ریتأث یثبات یب کاالها نیا .دارند

متقابل  ریکاالها تأث نیدر ا رایز ؛کند یارزش اعمال م یثبات یب

(pqI )یعاد رابطةکاالها  نیا یاست. برا کیاز  تر بزرگ 

 درمورد را تقاضا یکل رابطة توان یو م ستیتقاضا برقرار ن
 :نوشت ها آن

, , . , ,pq v p q jr I I I I I j p q0  یبرا 1

 ،یروغن یها انواع دانه جات، هیادو ،یفرنگ گوجه از،یپ
منسوجات، شكر، انواع بادام، خرما، مرکبات، فندق، پوست و 

 ریتأث یثبات یپشم، انواع دام زنده و انواع گوشت، شاخص ب
  یعنی ؛و مقدار است متیق یثبات یمتقابل کمتر از ب

(qppq III ,یثبات یاز ب تر بزرگمتقابل  ریپشم تأث ی(. برا 

ppq) متیق II ارزش  یثبات یکاالها ب ریسا ی( است. برا

 و مقدار است.  متیق یثبات یاز ب شیب
 و مقدار متیق نیب یهمبستگ بیضر گرید یکاالها یبرا

  کی از ترمتقابل کوچک ریتأث یثبات یشاخص ب و است یمنف
(Ipq متقابل  ریتأث یثبات ی. هرگاه شاخص بدارند را( 1

 و متیق یثبات یب یها شاخص از ترکوچک و کی از ترکوچک

,) باشد مقدار ,pq pq p qI I I I1،) ریتأث یثبات یب 

. محصوالت غالت، داردارزش  یثبات یبر ب یمتقابل اثر جبران
زردآلو، هلو و  ب،یس جات،یبار و سبز انواع تره ،ینیزم بیس

و  گویم ،یخشكبار، انواع ماه ز،یکشمش و مو ،یآن، چا هیشب
 دسته کاالها قرار دارند. نیدر ا اریخاو
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 ثباتی ارزش صادرات شاخص بی . تجزیة5جدول 

 

 (rضریب همبستگی ) (pIقیمت ) (qIمقدار ) (pqIمتقابل ) ریتأث (vIارزش ) نام کاال ردیف

ت
ش زراع

زیربخ
 

 540/0 745/55 070/8 165/1 0894/524 های روغني انواع دانه 1

 065/0 301/5 900/7 732/2 410/114 شکر 2

 180/0 942/3 350/15 067/1 579/64 فرنگي گوجه 3

 -043/0 378/10 351/17 0838/0 0897/15 زمیني سیب 4

 0173/0 392/1 791/4 009/1 730/6 پیاز 5

 655/0 667/1 279/3 010/1 716/5 منسوجات 6

 -571/0 329/2 0741/4 489/0 609/4 غالت 7

 084/0 566/1 811/1 252/1 555/3 جات هیادو 8

 -273/0 654/1 391/2 749/0 962/2 بار و سبزیجات انواع تره 9

ش باغباني
زیربخ

 

 877/0 052/9 0424/19 119/1 886/192 فندق 1

 0624/0 477/11 643/2 183/1 884/35 مرکبات 2

 -553/0 840/1 973/5 587/0 451/6 سیب 3

 -47/0 148/5 406/3 303/0 312/5 ایچ 4

 560/0 759/1 535/1 100/1 970/2 انواع بادام 5

 0553/0 146/1 357/2 01/1 731/2 خرما 6

 -653/0 521/1 321/1 835/0 677/1 کشمش و مویز 7

 179/0 0564/1 206/1 1 274/1 پسته 8

 -396/0 624/1 0664/1 645/0 117/1 خشکبار 9

 -591/0 852/1 867/2 197/0 0460/1 هلو و شبیه آن زردآلو، 10

ش دامداری
زیربخ

 391/0 510/1 043/168 290/2 597/581 پشم 1 

 575/0 137/1 242/3 0914/1 026/4 پوست 2

 481/0 402/1 981/4 009/1 0532/7 انواع گوشت 3

 854/0 903/251 147/2 080/1 047/582 انواع دام زنده 4

ت
ش شیال

زیربخ
 

 -169/0 33/14 863/16 0896/0 651/21 میگو 1

 -0538/0 030/1 669/8 480/0 285/4 خاویار 2

 -136/0 438/0 326/0 0194/0 00277/0 انواع ماهي 3

 های تحقیق : یافتهمأخذ
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 یها شاخص از ترکوچک ارزش یثبات یب شاخص هرگاه

qpv) باشد مقدار و متیق یثبات یب III ,  ،)یجبران آثار 

. است(Very Strong Compensatory Effects)  دیشد اریبس
 کاالها دسته نیا از یماه انواع و آن هیشب و هلو زردآلو،

qvq) خشكبار یبرا. هستند III  )اریبس یجبران آثار 

 . است (Very Feeble Compensatory Effects) فیضع
 و کشمش ،یچا بادام، انواع ادراتص ارزش یثبات یب در

r,) یماه انواع خشكبار، ز،یمو Ipq0  یها دانه انواع و( 1
r,) زنده دام انواع و بادام انواع مرکبات، ،یروغن Ipq0 1 )

qp) است مقدار یثبات یب از ثرترؤم متیق یثبات یب II  اما ،)

 زردآلو، ب،یس جات،یبار و سبز انواع تره ،ینیزم بیت، سغال یبرا
r,) گویم و اریخاو آن، هیشب و هلو Ipq0  از،یپ یبرا و( 1

 پسته، فندق، خرما، شكر، منسوجات، جات، هیادو ،یفرنگ گوجه
r,) گوشت انواع و پشم پوست، Ipq0  رخ عكس حالت( 1

 ؛بود متیق یثبات یاز ب تر بزرگمقدار  یثبات یب هاآن در و داد
 کنندهنییمقدار عامل تع یثبات یمحصوالت ب نیدر ا ،نیبنابرا
r, یکاالها انیارزش بود. در م یثبات یدر ب Ipq0 1 

خشكبار و  ،یارزش انواع ماه یثبات یشاخص ب شود یمشاهده م
. داشتندارقام را  نیتر نییپا باًیآن تقر هیزردآلو، هلو و شب

 نیا لیدل نیتر عمده شود یمالحظه م 5 از جدول ،نیهمچن

 نیو اختالف اندك ب qIو  pIارقام  ینسب بودننییپا جهینت

 یثبات نسب ،گرید عبارتبه ؛کاالهاست ریسا با سهیمقا در هاآن
شد ارزش صادرات  موجبها کاال نیصادرات ا متیمقدار و ق

 . باشد داشته یتر نییپا یثبات نسب هاآن
 از،یپ جمله از کاالها از یبرخ یبرا یهمبستگ بیضر ارقام

 اریبس اریخاو و مرکبات خرما، شكر، جات، هیادو ،ینیزم بیس
 نیا نییپا یمتیق تیحساس گرنشان تواند یم که است کوچک

با  ،بنابراین ؛باشد یجتقاضاکنندگان خار یمحصوالت برا
کاهش نوسان  دهد ینشان م یقتحق یجنتا ینكهتوجه به ا

بخش  ینرشد ا یشموجب افزا یصادرات بخش کشاورز
 به توان یبخش م ینکاهش نوسان صادرات ا یبرا شود، یم

 :کرد اشاره زیر موارد
و  یباغدار های یربخشنوسان صادرات مربوط به ز بیشترین

مورد  ةدور طول در ها یربخشز ینحصوالت ام که استزراعت 
را  یبخش کشاورز یدرصد محصوالت صادرات 84 حدود یبررس
 یندر ا یدتول های یلالزم است پتانس ،بنابراین ؛دهند یم یلتشك

. شود شناسایی وری بهره افزایش و تولید راستای در ها زیربخش
به وط بمر مقدارنوسان ارزش و  یشترینب ،باغداریبخش یردر ز

 یکه برا نددار قیمتنوسان  یشترینب مرکباتو  است فندق
 ،محصوالت ینا یدبه تول یدبخش بایرز ینکنترل نوسان ا

توجه  ها بخش این نامناسب ساختار و صادرات بازاریابی،
نوسان ارزش و  یشترینزراعت ب یربخشز درشود.  یشتریب
 زمینیسیب و است یروغن هایمربوط به انواع دانه یمتق
 ینکنترل نوسان ا یکه برا استنوسان مقدار  یشترینب یاراد
شود و  یشتریمحصوالت توجه ب ینا یدبه تول یدبا یربخشز

بخش یرشود. در ز یریتو مد یمحصوالت طراح ینبازار ا
مربوط به انواع دام  یمتق ونوسان ارزش  یشترینب ،دامداری
 یاست که برا پشمنوسان مقدار مربوط به  یشترینزنده و ب

محصوالت توجه  ینا یدبه تول یدبخش با یرز ینکنترل نوسان ا
نوسان ارزش و  یشترینب نیز شیالتبخش یرشود. در ز یشتریب

 ینکنترل نوسان ا یکه برا است میگووط به بمر یمتق و مقدار
 شود.  یشتریمحصوالت توجه ب ینا یدبه تول یدبخش بایرز

 ،یفرنگ گوجه از،یمحصوالت پ ،زراعت ربخشیز در
 در و شكر و منسوجات ،یروغن  یها انواع دانه جات، هیادو

 در و پسته و فندق و مرکبات بادام، انواع یباغبان ربخشیز
 را یریپذ رقابت یباال ةدرج پشم و پوست ،یدامدار ربخشیز

 تیدر اولو توانند یم ،نیبنابرا ؛دارند یجهان یها بازار در
نرخ  یپول یرهایمتغ شیافزا ،ینهمچن .رندیقرار گ یصادرات

با وجود اثر مثبت بر نوسان صادرات بخش  یقیارز حق
 ن،یبنابرا ؛شود یبخش م نیموجب کاهش رشد ا ی،کشاورز

رشد بخش  شیدر افزا تواند یکاهش نوسان نرخ ارز م
 مؤثر باشد.  یکشاورز

در  یبخش کشاورز ةتوسع یتبا توجه به اهم ،بنابراین
 ةدر توسع یور و نقش بخش کشاورزکش یاقتصاد یها برنامه

  صادرات بخش ثباتی یب یمنف یرو تأث ینفت یرصادرات غ
 های یاستبا اتخاذ س دبای دولت بخش، این تولید بر کشاورزی

را به حداقل  یصادرات محصوالت کشاورز ثباتی یب ،مناسب
 بتواند ترتیب این بهکند تا  یریبرساند و از گسترش آن جلوگ

کشور را در کاهش  یبخش کشاورز یدتول ةتوسع طریق از
)نفت و گاز(  یعیحاصل از صدور منابع طب یاتكا به درآمدها

 .کند یاری
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