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چکیده
کوتاه مدت و بلندمدت نرخ ارز واقعی، تولید  در مطالعه حاضر اثر 

به  داخلی  قیمت  نسبت  جالیزی،  منتخب  محصوالت  داخلی 

قیمت جهانی و درآمد کشورهای وارد کننده را بر حجم صادراتی این 

اطالعات  و  آمار  شد.  بررسی   1363-93 سال های  در  محصوالت 

ملل  کشاورزی  و  غذا  سازمان  خارجی،  بازرگانی  آمار  سالنامه  از 

کشاورزی و بانک جهانی،  کشاورزی وزارت جهاد  آمارنامه  متحد، 

و تحلیل  Microfit تجزیه  و   Eviews نرم افزارهای  با  و  جمع آوری 

و  منفی  اثر  و  تولیدات  معنی دار  و  مثبت  اثر  از  کی  حا نتایج  شد. 

کوتاه مدت  در  جهانی،  قیمت  به  داخلی  قیمت  نسبت  معنی دار 

حاصل  نتایج  به  توجه  با  است.  صادرات  حجم  بر  بلندمدت  و 

و  جهانی  به  داخلی  قیمت  نسبت  کاهش   ، حاضر مطالعه  از 

حجم  افزایش  باعث  جالیزی  محصوالت  داخلی  تولیدات  افزایش 

یر بخش جالیزی خواهد شد. بنابراین بسته  صادرات محصوالت ز

کاهش یا افزایش صادرات  به جهت گیری سیاستی دولت، مبنی بر 

قیمت  به  نسبت  داخلی  قیمت  در  تغییر  جالیزی،  محصوالت 

در  تغییر  همچنین  و  صادرات(  عوارض  در  تغییر  طریق  )از  جهانی 

سیستم  در  تغییر  و  کشت  الگوی  در  تغییر  طریق  )از  داخلی  تولید 

حمایتی کشاورزان( می تواند مؤثر واقع شود.
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1. مقدمه: طرح مسأله 
حال  در  کشورهای  در  اقتصادی  شرایط  این  که  به  توجه  با 

هم  چون  عواملی  و  است  شکل  تغییر  حال  در  توسعه 

کشورهایی  برای  را  بیشتر  تی  مشکال اقتصادی،  تحریم های 

به  باید  ایران   ، این رو از  داشت،  خواهد  بر  در  ایران  مانند 

بر  غلبه  برای  خود  اقتصاد  قلب  در  کن  سا بالقوه  مزایای 

کند. به نظر می  رسد  تهدیدات و مشکالت این چنینی تکیه 

که نخستین گام برای رسیدن به این هدف، کاهش وابستگی 

دوران  به  دادن  پایان  و  نفت  صادرات  به  کشور  اقتصادی 

واردات  و  صادرات   .]1[ بود  خواهد  تک محصولی  اقتصاد 

نظریه های  می کنند.  ایفا  پویا  اقتصاد  یک  در  مهمی  نقش 

کلید اصلی رشد می دانند؛  را  توسعه صادرات  جدید رشد، 

ی می شود و ارز الزم برای  زیرا صادرات موجب ارتقای بهره  ور

کشور فراهم می سازد. همچنین افزایش  برنامه های توسعه ای 

منابع  بهینه  تخصیص  روند  به  رقابت  ایجاد  با  صادرات 

می سازد  مجبور  را  صادراتی  صنایع  و  می بخشد  سرعت 

ارتقا  را  تولیدشان  ی  فناور و  داده  کاهش  را  تولید  هزینه های 

بخشند ]2[. 

اقتصادی  توسعه  و  رشد  به  دستیابی  مهم  عوامل  از  یکی 

ی  ، رونق صادرات است که مهم ترین هدف سیاست گذار پایدار

در  این رو  از  می دهد.  تشکیل  را  خارجی  تجارت  بخش  در 

در  ویژه ای  اعتبار  صادرات،  توسعه  سیاست   ، اخیر دهه ی 

مختلف  کشورهای  سیاست گذاران  و  اقتصاددانان  میان 

از آن جهت مهم است  ایران  جهان دارد. توسعه صادرات در 

تولیدی در بخش های  از واحدهای  ی  که دوام فعالیت بسیار

در  و  موجود  ظرفیت های  از  استفاده  اقتصادی،  مختلف 

یادی به تأمین ارز مورد  ، به میزان ز نتیجه رشد اقتصادی کشور

نیاز برای واردات مواد اولیه خارجی وابسته است ]3[.

وابستگی  کاهش  اهمیت  به  توجه  با  ایران  اقتصاد  در 

نفت  صدور  از  حاصل  ی  ارز درآمدهای  به  کشور  اقتصاد 

و  وابستگی  این  کاهش  در  غیرنفتی  صادرات  نقش  خام، 

نتایج   ، کشور اقتصادی  توسعه  برنامه های  در  آن  نیز جایگاه 

حاصل از مطالعات در این زمینه ها به برنامه ریزان اقتصادی 

ی در  و سیاست گذاران کمک شایانی می کند. بخش کشاورز

ایران حدود 20 درصد از صادرات غیرنفتی را در بر می گیرد 

ی جایگاه  کشاورز ]4[ و از بین بخش های اقتصادی، بخش 

کاهش وابستگی به صادرات نفتی دارد. از این  رو  ویژه ای در 

مهم ترین اقدامات در زمینه کاهش وابستگی کشور به درآمد 

وجود  با  است.  ی  کشاورز بخش  در  صادرات  افزایش  نفت، 

ی  ی قابل توجهی از صادرات بخش کشاورز این  که درآمد ارز

محصوالت  صادرات  مقدار  اما  می شود،  حاصل  ایران  در 

یادی بوده است. ی همراه با نوسانات ز کشاورز

ی بخشی از محصوالت  در صادرات محصوالت کشاورز

یادی از صادرات ایران را در بر می گیرد محصوالت  که سهم ز

رتبه  صادرات  نظر  از  هندوانه   2012 سال  در  است.  جالیزی 

ایران داشته  برای  بر 99/888 هزار دالر  بالغ  و درآمدی  اول 

زیربخش  این  در  صادرات  توسعه  بنابراین   .]5[ است 

ی کشور را تأمین و کمک  ی می تواند بخشی از نیاز ارز کشاورز

شایانی در رشد فعالیت های اقتصادی کند. از طرفی با توجه 

کشت و صادرات این  یاد محصوالت جالیزی،  به نیاز آبی ز

محصوالت در کشورهایی که با بحران کم آبی مواجه هستند، 

ی  به دلیل نداشتن شرایط اجتماعی و اقلیمی، از طرف بسیار

کارشناسان،  از  ی  بسیار نمی شود.  توصیه  کارشناسان  از 

طالبی  و  خربزه  هندوانه،  قبیل  از  جالیزی  محصوالت  تولید 

را در ایران توصیه نکرده و به دنبال تدوین سیاست هایی در 

هستند.  محصوالت  این  صادرات  و  تولید  کاهش  راستای 

ی  کارشناسان، به مسأله صادرات آب مجاز گروه از  زیرا این 

سال  های  در  واقعیت  در  آن  چه  اما  دارند،  ویژه  ای  توجه 

در  ی  مجاز آب  ی  تجار تراز  منفی  بودن  افتاده،  اتفاق  اخیر 

ی برای ایران بوده است. به  عبارتی واردات آب  کشاورز حوزه 

فقط  نتیجه  در  است.  بوده  آن  صادرات  از  بیشتر  ی  مجاز

کشت محصولی  به دلیل مسأله تجارت آب نمی  توان جلوی 

کثرا  را که دارای اهمیت باالیی برای کشاورزان و روستاییان )ا

است،  می  دهند(  تشکیل  را  جامعه  ضعیف  و  متوسط  قشر 
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اقتصاد  حوزه  پژوهشگران  دیدگاه  شاید  بین  این  در  گرفت. 

بیان  حوزه  این  کارشناسان  باشد،  مناسب  تر  ی  کشاورز

گر صادرات آب از طریق صادرات محصوالت  که ا می  کنند 

تدوین  در  باید  پس  است.  فراوان  اهمیت  دارای  ی  کشاورز

میزان  موضوع  به  ی  کشاورز محصوالت  صادرات  الگوی 

ارزش ایجاد شده توسط هر متر  مکعب آب برای آن محصول 

توجه شود نه صرف این  که محصول مورد نظر آب  بر است.

2. پیشینه تحقیق
یادی در مورد عرضه صادرات در داخل و خارج  مطالعات ز

که در زیر به بعضی از آن  ها اشاره شده است.  گرفته  صورت 

مطالعه  در  صادرات  عرضه  تابع  برآورد  از  حاصل  نتایج 

که تولید زعفران و نرخ ارز واقعی  پاسبان )1385(، نشان داد 

تأثیر مثبت و قیمت صادراتی و جنگ اثر منفی بر صادرات 

زعفران داشت. همچنین درآمد حاصل از صادرات زعفران 

ی  برای دوره زمانی مورد بررسی، ناپایدار بوده و دلیل ناپایدار

صادرات.  عرضه  نه  است  صادرات  تقاضای  به  مربوط 

از  استفاده  با  مطالعه  ای  در   ،)1391( همکاران  و  آرین  مهر 

نرخ  که  داد  نشان  گسترده،  وقفه  های  با  خودتوضیحی  روش 

کشورهای واردکننده و تولید داخلی بر  ، درآمد  مؤثر واقعی ارز

صادرات کشمش اثر مثبت داشته اما نسبت شاخص قیمت 

کشمش بر صادرات این  داخلی به شاخص قیمت جهانی 

محصول بی  اثر بوده است. نتایج مطالعه راسخی و همکاران 

غیرنفتی  صادرات  بر  ارز  نرخ  اثر  که  داد  نشان   ،)1391(

نوسانات  اثر  همچنین  می باشد.  نامتقارن  و  مثبت  ایران 

اثر  فرضیه  و  بوده  منفی  ایران  غیرنفتی  صادرات  بر  ارز  نرخ 

یسک نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی ایران نیز تأیید  نامتقارن ر

استفاده  با   ،)1392( بردسیری  ی  ساالر و  مرتضوی  می گردد. 

دادند  نشان  شده،  یع  توز وقفه های  با  خودتوضیحی  مدل  از 

حجم  بر  آن  نوسانات  و  ارز  نرخ  متغیرهای  به  ترتیب  که 

و  مثبت  رابطه  دارای  بلندمدت،  در  ایران  پسته  صادراتی 

استفاده  با   ،)1394( همکاران  و  امیرنژاد  می باشند.  منفی 

ی  بردار خطای  تصحیح  الگوی  و  هم انباشتگی  رهیافت  از 

بخش  افزودۀ  ارزش  واقعی،  ارز  نرخ  متغیرهای  که  داد  نشان 

ی و قیمت صادراتی تأثیر معنی دار بر صادرات زیره  کشاورز

و  زیره  صادرات  بین  معنی دار  ارتباط  همچنین  دارند.  سبز 

نرخ واقعی ارز از نوع مثبت است.

که  داد  نشان  هند  قهوه  صادرات  برای   ،]6[ داس  نتایج 

تولید داخلی تأثیر مثبت اما افزایش قیمت واقعی صادرات 

در  قهوه  کاهش صادرات  باعث  درآمد خالص ملی سرانه  و 

دوره مورد بررسی شده است.

نتایج مطالعه نانانگ ]7[، برای دوره زمانی 1961 تا 2006 

نشان داد که قیمت جهانی محصوالت چوبی، درآمد وارداتی 

زمان  متغیر   ، ارز نرخ  تغییرات  غنا،  خارجی  بدهی   ، کشور

مربوط به قیمت ها، تغییرات در سیاست ها )ممنوعیت ورود 

نرخ  چوبی(،  کاالهای  توسط  هوا  کردن  برآلوده  مالیات  کاال، 

صادرات  بر  ی  معنی دار و  مثبت  تأثیر  مالیاتی  درآمد  و  ارز 

در   ،]8[ همکاران  و  منیراززمان  دارد.  چوبی  محصوالت 

آزمون  هم انباشتگی،  تکنیک های  از  استفاده  با  مطالعه ای 

صادرات  عرضه  مدل  خطا،  تصحیح  بردار  و  گرنجر  انگل 

نموده اند.  برآورد   1972-2009 سال های  برای  را  بنگالدش 

در  مهمی  عامل  صادرات  نسبی  قیمت  که  داد  نشان  نتایج 

بنگالدش  به عبارتی  نمی باشد،  بنگالدش  صادرات  عرضه 

می باشد.  بین الملل  تجارت  در  قیمت  پذیرنده  کشور  یک 

روش  از  استفاده  با  مطالعه ای  در  تسونیس]9[،  و  سرنیس 

VECM به بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارز بر صادرات بین دو 

کشور قبرس وکرواسی برای دوره زمانی 1990-2012 پرداختند. 

صادرات  کاهش  باعث  ارز  نرخ  نوسانات  داد،  نشان  نتایج 

زمانی مذکور شده است. سرینیواسان  بازه  کشور در  بین دو 

رشد  بر  ارز  نرخ  بی ثباتی  تأثیر  بررسی  به   ،]10[ کلیوانی  و 

داد  نشان  نتایج  پرداختند.   ARDL روش  با  هند  صادرات 

اثر  ارز  و نرخ واقعی  بر صادرات  تأثیر منفی  ارز  بی ثباتی نرخ 

کینلو و آدجمو ]11[،  مثبت بر صادرات هند داشته است. ا

به بررسی اثر بی ثباتی نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی نیجریه با 
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روش ARDL پرداختند. نتایج نشان داد بی  ثباتی نرخ ارز در 

و  منفی  اثر  و  واردات  بر  ی  معنی دار و  مثبت  اثر  بلندمدت 

ی بر صادرات غیرنفتی نیجریه دارد. معنی دار

خارجی  و  داخلی  شده  انجام  مطالعات  به  توجه  با 

به ویژه صادرات محصوالت  بر صادرات،  بررسی عوامل مؤثر 

ی در تمامی ادوار زمانی مهم بوده است و از آنجایی  که  کشاورز

کشت می  شود  ی از نقاط ایران  محصوالت جالیزی در بسیار

آن  به  ایران  کشاورز  مردم  از  ی  بسیار معیشت  و  زندگی  و 

عوامل  بررسی  به   ، حاضر مطالعه  در  این  رو  از  است،  وابسته 

)هندوانه،  جالیزی  منتخب  محصوالت  صادرات  بر  مؤثر 

 1363-93 زمانی  دوره  برای  ایران  آن(  همانند  و  خربزه 

را  دولتی  بخش  سیاست گذاران  بتوان  تا  می شود.  پرداخته 

نسبت به تصمیم  های بهتر و منطقی تر در زمینه افزایش و یا 

ارائه  با  کند و  ی  کاهش تولید و صادرات این محصوالت یار

در  صحیح  سیاست  تدوین  برای  پیشنهادهایی  و  راهبردها 

ی کمک  جهت بهبود جایگاه ایران در تجارت بخش کشاورز

که  است  این  می شود  مطرح  که  سؤالی  زمینه  این  در  نماید. 

چه عواملی بر صادرات محصوالت جالیزی مؤثر هستند. در 

پاسخ به این سؤال با توجه به مطالعات پیشین فرض می شود، 

محصوالت  داخلی  تولید  واقعی،  ارز  نرخ  هم  چون  عواملی 

جالیزی، درآمد کشورهای وارد کننده، قیمت داخلی و قیمت 

جهانی بر مقدار صادرات محصوالت جالیزی مؤثر هستند. 

3. روش تحقیق
مشابه،  مطالعات  در  آمده  به عمل  بررسی های  به  توجه  با 

صادرات  بر  مؤثر  عوامل  بررسی  به منظور  تحقیق  این  در 

نوعی  به  که  صادرات  عرضه  تابع  از  جالیزی  محصوالت 

صادرات  برای  داخلی  عرضه کنندگان  رفتار  منعکس کننده 

از  همچنین  می شود،  استفاده  است،  جالیزی  محصوالت 

مطالعات مشابه مشخص شد بهترین الگو به منظور تجزیه و 

ی یکدیگر در تابع عرضه صادرات،  بررسی اثرات متغیرها رو

روش ARDL می باشد.

تابع عرضه صادرات هر محصول در برگیرنده متغیرهای 

می تواند  متغیرها  این  که  می باشد  عرضه  منعکس کننده 

قیمت  و  نظر  مورد  کاالی  داخلی  تولید   ، ارز نرخ  شامل 

در  باشد.  نظر  مورد  محصول  صادراتی(  جهانی،  )داخلی، 

به عنوان  را  واردکننده  کشور  درآمد  تحقیقات  از  ی  بسیار

متغیر وارد تابع عرضه صادرات می کنند، در این تحقیق نیز 

مدل  در  مستقل  متغیر  به عنوان  واردکننده  کشورهای  درآمد 

در  ی  کشاورز محصوالت  صادرات  تابع  است.  شده  وارد 

حالت کلی به صورت رابطه )1( بیان می شود: 

با توجه به مطالعات انجام شده داخلی و خارجی بررسی 
عوامل موثر بر صادرات، به ویژه صادرات محصوالت 

که   نجاییو از آ کشاورزی در تمامی ادوار زمانی مهم بوده است.
شود و   در بسیاری از نقاط ایران کشت می یزیمحصوالت جال

زندگی و معیشت بسیار از مردم کشاورز ایران به آن وابسته 
مطالعه حاضر، به بررسی عوامل مؤثر بر رو در   ایناست، از 

صادرات محصوالت منتخب جالیزی )هندوانه، خربزه و همانند 
شود. تا بتوان  پرداخته می 3939-39آن( ایران برای دوره زمانی 

های بهتر و   گذاران بخش دولتی را نسبت به تصمیم سیاست
تر در زمینه افزایش و یا کاهش تولید و صادرات این  منطقی

راهبردها و پیشنهادهایی برای  ارائه و بامحصوالت یاری کند. 
 در تجارت ایران بهبود جایگاه جهت تدوین سیاست صحیح در

در این زمینه سوالی که مطرح . نماید کمک کشاورزی بخش
 محصوالت صادرات بر عواملی شود این است که چه می

مؤثرند. در پاسخ به این سؤال با توجه به مطالعات  جالیزی
 تولید واقعی، ارز نرخ چون  هم شود، عواملی پیشین فرض می

 قیمت کننده، وارد کشورهای درآمد جالیزی، محصوالت داخلی
 جالیزی محصوالت صادرات مقدار بر جهانی قیمت و داخلی
  مؤثرند.

 ها روشمواد و 
 این در ،مشابه مطالعات در آمده عمل به های بررسی به توجه با

 محصوالت صادرات بر مؤثر عوامل بررسی منظور به تحقیق
 کننده منعکس نوعی به که صادرات عرضه تابع از جالیزی

 محصوالت جالیزی صادرات برای داخلی انکنندگ عرضه رفتار
 شد مشخص مشابه مطالعات از همچنین شود، می استفاده ،است

 روی متغیرها اثرات بررسی و تجزیه منظور به الگو بهترین
 باشد. می ARDL روش در تابع عرضه صادرات، یکدیگر

ده متغیرهای تابع عرضه صادرات هر محصول در برگیرن
تواند شامل  میباشد که این متغیرها  منعکس کننده عرضه می

نرخ ارز، تولید داخلی کاالی مورد نظر و قیمت )داخلی، 
یاری از در بس( محصول مورد نظر باشد. صادراتیجهانی، 

ارد تابع ر وکننده را به عنوان متغیتحقیقات درآمد کشور وارد
ای آمد کشورهدر این تحقیق نیز درکنند،  عرضه صادرات می

 تابع به عنوان متغیر مستقل در مدل وارد شده است. کنندهوارد
رابطه  به صورت کلی حالت در یکشاورز محصوالت صادرات

 شود:  می بیان 3

(3)  = f (     , Y, I, ER) 
 ؛که در آن

   ،مقدار صادرات    
  

نسبت قیمت داخلی به قیمت     
درآمد کشورهای       I ،میزان تولید داخلی     ،جهانی

 رابطهبا استفاده از نرخ ارز واقعی است که     ER، واردکننده
 :دیآ یم دست به 2

(2) ER=   
 

  
شاخص قیمت    قیمت دالر در بازار آزاد،  ؛Eکه در آن 

شاخص قیمت مصرف کننده در  Pکننده در آمریکا و   مصرف
محصوالت به منظور برآورد تابع عرضه صادرات  کشور است.

استفاده شده که  9به شکل رابطه جالیزی از فرم لگاریتمی آن 
 مورد نظر را نیز تحلیل نمود. یها کششاز آن طریق بتوان 

(9)   =      (
  
  
)              

         
 :که در آن
)مجموع  لگاریتم مقدار صادرات محصوالت جالیزی     

 خربزه و همانند آن(صادرات هندوانه، 
 لگاریتم نسبت قیمت داخلی به قیمت جهانی    (    ) 
 لگاریتم مقدار تولیدات محصوالت جالیزی     

میانگین وزنی تولید ناخالص داخلی سه کشور لگاریتم     
) شامل امارات متحده  اصلی وارد کننده محصوالت جالیزی

 عربی، ترکیه و کویت (

 لگاریتم نرخ ارز واقعی       
 ریمتغ نیب مدت کوتاه و بلندمدت روابط یبررس منظور به

 خود مدل کردیرو الگو ،یحیتوض یرهایمتغ ریسا و وابسته
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که   نجاییو از آ کشاورزی در تمامی ادوار زمانی مهم بوده است.
شود و   در بسیاری از نقاط ایران کشت می یزیمحصوالت جال

زندگی و معیشت بسیار از مردم کشاورز ایران به آن وابسته 
مطالعه حاضر، به بررسی عوامل مؤثر بر رو در   ایناست، از 

صادرات محصوالت منتخب جالیزی )هندوانه، خربزه و همانند 
شود. تا بتوان  پرداخته می 3939-39آن( ایران برای دوره زمانی 
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تر در زمینه افزایش و یا کاهش تولید و صادرات این  منطقی
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 در تجارت ایران بهبود جایگاه جهت تدوین سیاست صحیح در

در این زمینه سوالی که مطرح . نماید کمک کشاورزی بخش
 محصوالت صادرات بر عواملی شود این است که چه می

مؤثرند. در پاسخ به این سؤال با توجه به مطالعات  جالیزی
 تولید واقعی، ارز نرخ چون  هم شود، عواملی پیشین فرض می
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یاری از در بس( محصول مورد نظر باشد. صادراتیجهانی، 

ارد تابع ر وکننده را به عنوان متغیتحقیقات درآمد کشور وارد
ای آمد کشورهدر این تحقیق نیز درکنند،  عرضه صادرات می

 تابع به عنوان متغیر مستقل در مدل وارد شده است. کنندهوارد
رابطه  به صورت کلی حالت در یکشاورز محصوالت صادرات

 شود:  می بیان 3
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شاخص قیمت مصرف کننده در  Pکننده در آمریکا و   مصرف
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 خود مدل کردیرو الگو ،یحیتوض یرهایمتغ ریسا و وابسته

صادرات،  مقدار   =  X

قیمت جهانی، Y= میزان تولید داخلی، I = درآمد کشورهای 

که با استفاده از رابطه  واردکننده، ER = نرخ ارز واقعی است 

)2( به دست می آید:

با توجه به مطالعات انجام شده داخلی و خارجی بررسی 
عوامل موثر بر صادرات، به ویژه صادرات محصوالت 

که   نجاییو از آ کشاورزی در تمامی ادوار زمانی مهم بوده است.
شود و   در بسیاری از نقاط ایران کشت می یزیمحصوالت جال

زندگی و معیشت بسیار از مردم کشاورز ایران به آن وابسته 
مطالعه حاضر، به بررسی عوامل مؤثر بر رو در   ایناست، از 

صادرات محصوالت منتخب جالیزی )هندوانه، خربزه و همانند 
شود. تا بتوان  پرداخته می 3939-39آن( ایران برای دوره زمانی 

های بهتر و   گذاران بخش دولتی را نسبت به تصمیم سیاست
تر در زمینه افزایش و یا کاهش تولید و صادرات این  منطقی

راهبردها و پیشنهادهایی برای  ارائه و بامحصوالت یاری کند. 
 در تجارت ایران بهبود جایگاه جهت تدوین سیاست صحیح در

در این زمینه سوالی که مطرح . نماید کمک کشاورزی بخش
 محصوالت صادرات بر عواملی شود این است که چه می

مؤثرند. در پاسخ به این سؤال با توجه به مطالعات  جالیزی
 تولید واقعی، ارز نرخ چون  هم شود، عواملی پیشین فرض می

 قیمت کننده، وارد کشورهای درآمد جالیزی، محصوالت داخلی
 جالیزی محصوالت صادرات مقدار بر جهانی قیمت و داخلی
  مؤثرند.
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(9)   =      (
  
  
)              

         
 :که در آن
)مجموع  لگاریتم مقدار صادرات محصوالت جالیزی     

 خربزه و همانند آن(صادرات هندوانه، 
 لگاریتم نسبت قیمت داخلی به قیمت جهانی    (    ) 
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) شامل امارات متحده  اصلی وارد کننده محصوالت جالیزی

 عربی، ترکیه و کویت (

 لگاریتم نرخ ارز واقعی       
 ریمتغ نیب مدت کوتاه و بلندمدت روابط یبررس منظور به

 خود مدل کردیرو الگو ،یحیتوض یرهایمتغ ریسا و وابسته

  )2(

که در آن E؛ قیمت دالر در بازار آزاد، *P شاخص قیمت 

مصرف  کننده در آمریکا و P شاخص قیمت مصرف کننده در 

کشور است. به منظور برآورد تابع عرضه صادرات محصوالت 

یتمی آن به شکل رابطه )3( استفاده شده  جالیزی از فرم لگار

که از آن طریق بتوان کشش های مورد نظر را نیز تحلیل نمود.
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 قیمت کننده، وارد کشورهای درآمد جالیزی، محصوالت داخلی
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 ها روشمواد و 
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نرخ ارز، تولید داخلی کاالی مورد نظر و قیمت )داخلی، 
یاری از در بس( محصول مورد نظر باشد. صادراتیجهانی، 

ارد تابع ر وکننده را به عنوان متغیتحقیقات درآمد کشور وارد
ای آمد کشورهدر این تحقیق نیز درکنند،  عرضه صادرات می

 تابع به عنوان متغیر مستقل در مدل وارد شده است. کنندهوارد
رابطه  به صورت کلی حالت در یکشاورز محصوالت صادرات

 شود:  می بیان 3

(3)  = f (     , Y, I, ER) 
 ؛که در آن

   ،مقدار صادرات    
  

نسبت قیمت داخلی به قیمت     
درآمد کشورهای       I ،میزان تولید داخلی     ،جهانی

 رابطهبا استفاده از نرخ ارز واقعی است که     ER، واردکننده
 :دیآ یم دست به 2

(2) ER=   
 

  
شاخص قیمت    قیمت دالر در بازار آزاد،  ؛Eکه در آن 

شاخص قیمت مصرف کننده در  Pکننده در آمریکا و   مصرف
محصوالت به منظور برآورد تابع عرضه صادرات  کشور است.

استفاده شده که  9به شکل رابطه جالیزی از فرم لگاریتمی آن 
 مورد نظر را نیز تحلیل نمود. یها کششاز آن طریق بتوان 
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)              

         
 :که در آن
)مجموع  لگاریتم مقدار صادرات محصوالت جالیزی     
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میانگین وزنی تولید ناخالص داخلی سه کشور لگاریتم     
) شامل امارات متحده  اصلی وارد کننده محصوالت جالیزی

 عربی، ترکیه و کویت (

 لگاریتم نرخ ارز واقعی       
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 خود مدل کردیرو الگو ،یحیتوض یرهایمتغ ریسا و وابسته
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متغیر  بین  کوتاه مدت  و  بلندمدت  روابط  بررسی  به منظور 

مدل  یکرد  رو الگوی  توضیحی،  متغیرهای  سایر  و  وابسته 
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متغیرها و خودهمبستگی را رفع می کند، لذا تخمین های مدل 

تی هم  چون خود همبستگی  ARDL به دلیل اجتناب از مشکال

درون زایی  اثرات  تحلیل  و  تجزیه  در  روش  )این  درون زایی  و 

کارا هستند ]12[. همچنین باید  یب و  بسیار قوی است(، نا ار

از  بتوان  تا  فراهم باشد  الگو  این  انجام  برای  الزم  تمامی شروط 

کرد ]13[ ]14[. رابطه )4( و )5( شکل هایی  این الگو استفاده 

از یک الگوی خودتوضیح با وقفه های گسترده هستند ]15[:

. شود می گرفته کار به (ARDL) گسترده یها وقفه با توضیح
 رویکرد که دارند اشاره نکته نیا بر ریاخ مطالعات شتریب

ARDL مرسوم یها روش گرید بر یهمجمع یبررس یبرا 
 برتری دالیل از یکی. دارد یبرتر گرنجر انگل روش چون  هم

ARDL یرهایمتغ که  نیا از نظر  صرف روش نیا که است نیا 
 لیدل است؛ کاربرد قابل هستند، I(1) یا I(0) مدل در موجود

 ییکارا محدود ای کوچک یها نمونه در روش نیا که،  نیا گرید
 نیهمچن و دارد گرید یها روش با سهیمقا در یتر شیب نسبتاً

 را مدل در موجود مدت کوتاه و بلندمدت یالگوها روش نیا
 حذف به مربوط مشکالت و زند یم نیتخم همزمان طور به

 مدل یها نیتخم لذا کند، یم رفع را یهمبستگ خود و رهایمتغ
ARDL یهمبستگ خود چون  هم یمشکالت از اجتناب لیدل به 

)این روش در تجزیه و تحلیل اثرات درونزایی  ییزا درون و
)کاتراکیلیدیس و  هستند کارا و بیار نا ،بسیار قوی است(

پور و همکاران،   ؛ لطفعلی6111؛ سیدیکی، 6102همکاران، 
همچنین باید تمامی شروط الزم برای انجام این الگو  .(0932

)محمدی،  0فراهم باشد تا بتوان از این الگو استفاده کرد
یک الگوی خود توضیح با از  ییها شکل 5و  4الگوی (. 0931
 :(0934)تشکینی،  گسترده هستند یها وقفه

 
(4)                                

              
             

(5)      ∑      

 

   
 ∑      

 

   
    

 
 داده نمایش ARDL(q, m) صورت به مدل گسترده یها وقفه
 برآورد یبرا مرحله دو شامل ARDL الگوی برآورد .شود می

 ارتباط وجود اول مرحله در. باشد یم بلندمدت بیضرا
 یرهایمتغ نیب ،یاقتصاد یتئور توسط شده ینیب شیپ بلندمدت

 ارتباط صیتشخ صورت در و گرفته قرار یبررس مورد مسأله،
                                                            

( 2002، اندرز )252( صفحه 1891برای مطالعه بیشتر به گرنجر و نیوبولد )  1
 ، روجوع شود.245( صفحه 2005، لوتکپول )222صفحه 

 ،مدت کوتاه و بلندمدت بیضرا دوم مرحله در ،بلندمدت
 (.0933 آماده،) گردند یم برآورد

تئوری استفاده  این برای تخمین رابطه بلندمدت بین متغیرها از
بین  بلندمدتشود. به این صورت که ابتدا وجود ارتباط  می

در این رابطه اگر مجموع ضرایب  شود یممتغیرها آزمون 
متغیر وابسته کوچکتر از یک  یها وقفهبرآورد شده مربوط به 

یابد لذا  گرایش می بلندمدتباشد الگوی پویا به سمت تعادل 
ی زیر انجام  همگرایی الزم است تا آزمون فرضیهبرای آزمون 

 (.0938)نوفرستی،  گیرد
 

    ∑        
              ,                 

    ∑        
    

 
مورد نیاز برای انجام آزمون فوق به صورت  t ی آمارهکمیت 

 شود: یزیر محاسبه م
 

  
∑  ̂    

 
∑   

  ̂ 
 

 
محاسباتی و کمیت بحرانی ارائه شده از سوی  tبا مقایسه آماره 

توان به  مستر در سطح اطمینان مورد نظر میبنرجی، دوالدو و 
بین متغیرهای  بلندمدتی تعادلی  وجود یا عدم وجود رابطه

 بلندمدتو تحلیل ضرایب  الگو پی برد. در مرحله بعد تخمین
 محصوالت صادرات عرضه تابع برآورد پذیرد. صورت می

 0939 تا 0929 دوره برای ساالنه اطالعات اساس بر جالیزی
 جمهوری خارجی بازرگانی آمار سالنامه از اطالعات. باشد می

 آمارنامه متحد، ملل کشاورزی و غذا سازمان ایران، اسالمی
 آوری جمع جهانی، بانک و کشاورزی جهاد وزارت کشاورزی

 بررسی و تخمین مراحل کلیه است ذکر به الزم. است شده
و  Eviews افزاری  نرم های بسته توسط مربوط، های آزمون

Microfit شد. انجام 

 بحث و نتایج

  )4(

. شود می گرفته کار به (ARDL) گسترده یها وقفه با توضیح
 رویکرد که دارند اشاره نکته نیا بر ریاخ مطالعات شتریب

ARDL مرسوم یها روش گرید بر یهمجمع یبررس یبرا 
 برتری دالیل از یکی. دارد یبرتر گرنجر انگل روش چون  هم

ARDL یرهایمتغ که  نیا از نظر  صرف روش نیا که است نیا 
 لیدل است؛ کاربرد قابل هستند، I(1) یا I(0) مدل در موجود

 ییکارا محدود ای کوچک یها نمونه در روش نیا که،  نیا گرید
 نیهمچن و دارد گرید یها روش با سهیمقا در یتر شیب نسبتاً

 را مدل در موجود مدت کوتاه و بلندمدت یالگوها روش نیا
 حذف به مربوط مشکالت و زند یم نیتخم همزمان طور به

 مدل یها نیتخم لذا کند، یم رفع را یهمبستگ خود و رهایمتغ
ARDL یهمبستگ خود چون  هم یمشکالت از اجتناب لیدل به 

)این روش در تجزیه و تحلیل اثرات درونزایی  ییزا درون و
)کاتراکیلیدیس و  هستند کارا و بیار نا ،بسیار قوی است(

پور و همکاران،   ؛ لطفعلی6111؛ سیدیکی، 6102همکاران، 
همچنین باید تمامی شروط الزم برای انجام این الگو  .(0932

)محمدی،  0فراهم باشد تا بتوان از این الگو استفاده کرد
یک الگوی خود توضیح با از  ییها شکل 5و  4الگوی (. 0931
 :(0934)تشکینی،  گسترده هستند یها وقفه

 
(4)                                

              
             

(5)      ∑      

 

   
 ∑      

 

   
    

 
 داده نمایش ARDL(q, m) صورت به مدل گسترده یها وقفه
 برآورد یبرا مرحله دو شامل ARDL الگوی برآورد .شود می

 ارتباط وجود اول مرحله در. باشد یم بلندمدت بیضرا
 یرهایمتغ نیب ،یاقتصاد یتئور توسط شده ینیب شیپ بلندمدت

 ارتباط صیتشخ صورت در و گرفته قرار یبررس مورد مسأله،
                                                            

( 2002، اندرز )252( صفحه 1891برای مطالعه بیشتر به گرنجر و نیوبولد )  1
 ، روجوع شود.245( صفحه 2005، لوتکپول )222صفحه 

 ،مدت کوتاه و بلندمدت بیضرا دوم مرحله در ،بلندمدت
 (.0933 آماده،) گردند یم برآورد

تئوری استفاده  این برای تخمین رابطه بلندمدت بین متغیرها از
بین  بلندمدتشود. به این صورت که ابتدا وجود ارتباط  می

در این رابطه اگر مجموع ضرایب  شود یممتغیرها آزمون 
متغیر وابسته کوچکتر از یک  یها وقفهبرآورد شده مربوط به 

یابد لذا  گرایش می بلندمدتباشد الگوی پویا به سمت تعادل 
ی زیر انجام  همگرایی الزم است تا آزمون فرضیهبرای آزمون 

 (.0938)نوفرستی،  گیرد
 

    ∑        
              ,                 

    ∑        
    

 
مورد نیاز برای انجام آزمون فوق به صورت  t ی آمارهکمیت 

 شود: یزیر محاسبه م
 

  
∑  ̂    

 
∑   

  ̂ 
 

 
محاسباتی و کمیت بحرانی ارائه شده از سوی  tبا مقایسه آماره 

توان به  مستر در سطح اطمینان مورد نظر میبنرجی، دوالدو و 
بین متغیرهای  بلندمدتی تعادلی  وجود یا عدم وجود رابطه

 بلندمدتو تحلیل ضرایب  الگو پی برد. در مرحله بعد تخمین
 محصوالت صادرات عرضه تابع برآورد پذیرد. صورت می

 0939 تا 0929 دوره برای ساالنه اطالعات اساس بر جالیزی
 جمهوری خارجی بازرگانی آمار سالنامه از اطالعات. باشد می

 آمارنامه متحد، ملل کشاورزی و غذا سازمان ایران، اسالمی
 آوری جمع جهانی، بانک و کشاورزی جهاد وزارت کشاورزی

 بررسی و تخمین مراحل کلیه است ذکر به الزم. است شده
و  Eviews افزاری  نرم های بسته توسط مربوط، های آزمون

Microfit شد. انجام 

 بحث و نتایج

  )5(

گسترده مدل به صورت )ARDL)q, m نمایش  وقفه های 

برای  مرحله  دو  شامل   ARDL الگوی  برآورد  می شود.  داده 

وجود  اول  مرحله  در  می باشد.  بلندمدت  ضرایب  برآورد 

اقتصادی،  ی  تئور توسط  شده  پیش بینی  بلندمدت  ارتباط 

صورت  در  و  گرفته  قرار  بررسی  مورد  مسأله،  متغیرهای  بین 

ضرایب  دوم  مرحله  در  بلندمدت،  ارتباط  تشخیص 

بلندمدت و کوتاه مدت، برآورد می گردند ]16[.

این  از  متغیرها  بین  بلندمدت  رابطه  تخمین  برای 

وجود  ابتدا  که  صورت  این  به  می شود.  استفاده  ی  تئور

رابطه  این  در  آزمون می شود.  بین متغیرها  بلندمدت  ارتباط 

متغیر  وقفه های  به  مربوط  شده  برآورد  ضرایب  مجموع  گر  ا

تعادل  به سمت  پویا  الگوی  باشد،  یک  از  کوچک تر  وابسته 

بلندمدت گرایش می یابد لذا برای آزمون همگرایی الزم است 

تا آزمون فرضیه ی زیر انجام گیرد ]17[.

. شود می گرفته کار به (ARDL) گسترده یها وقفه با توضیح
 رویکرد که دارند اشاره نکته نیا بر ریاخ مطالعات شتریب

ARDL مرسوم یها روش گرید بر یهمجمع یبررس یبرا 
 برتری دالیل از یکی. دارد یبرتر گرنجر انگل روش چون  هم

ARDL یرهایمتغ که  نیا از نظر  صرف روش نیا که است نیا 
 لیدل است؛ کاربرد قابل هستند، I(1) یا I(0) مدل در موجود

 ییکارا محدود ای کوچک یها نمونه در روش نیا که،  نیا گرید
 نیهمچن و دارد گرید یها روش با سهیمقا در یتر شیب نسبتاً

 را مدل در موجود مدت کوتاه و بلندمدت یالگوها روش نیا
 حذف به مربوط مشکالت و زند یم نیتخم همزمان طور به

 مدل یها نیتخم لذا کند، یم رفع را یهمبستگ خود و رهایمتغ
ARDL یهمبستگ خود چون  هم یمشکالت از اجتناب لیدل به 

)این روش در تجزیه و تحلیل اثرات درونزایی  ییزا درون و
)کاتراکیلیدیس و  هستند کارا و بیار نا ،بسیار قوی است(

پور و همکاران،   ؛ لطفعلی6111؛ سیدیکی، 6102همکاران، 
همچنین باید تمامی شروط الزم برای انجام این الگو  .(0932

)محمدی،  0فراهم باشد تا بتوان از این الگو استفاده کرد
یک الگوی خود توضیح با از  ییها شکل 5و  4الگوی (. 0931
 :(0934)تشکینی،  گسترده هستند یها وقفه

 
(4)                                

              
             

(5)      ∑      

 

   
 ∑      

 

   
    

 
 داده نمایش ARDL(q, m) صورت به مدل گسترده یها وقفه
 برآورد یبرا مرحله دو شامل ARDL الگوی برآورد .شود می

 ارتباط وجود اول مرحله در. باشد یم بلندمدت بیضرا
 یرهایمتغ نیب ،یاقتصاد یتئور توسط شده ینیب شیپ بلندمدت

 ارتباط صیتشخ صورت در و گرفته قرار یبررس مورد مسأله،
                                                            

( 2002، اندرز )252( صفحه 1891برای مطالعه بیشتر به گرنجر و نیوبولد )  1
 ، روجوع شود.245( صفحه 2005، لوتکپول )222صفحه 

 ،مدت کوتاه و بلندمدت بیضرا دوم مرحله در ،بلندمدت
 (.0933 آماده،) گردند یم برآورد

تئوری استفاده  این برای تخمین رابطه بلندمدت بین متغیرها از
بین  بلندمدتشود. به این صورت که ابتدا وجود ارتباط  می

در این رابطه اگر مجموع ضرایب  شود یممتغیرها آزمون 
متغیر وابسته کوچکتر از یک  یها وقفهبرآورد شده مربوط به 

یابد لذا  گرایش می بلندمدتباشد الگوی پویا به سمت تعادل 
ی زیر انجام  همگرایی الزم است تا آزمون فرضیهبرای آزمون 

 (.0938)نوفرستی،  گیرد
 

    ∑        
              ,                 

    ∑        
    

 
مورد نیاز برای انجام آزمون فوق به صورت  t ی آمارهکمیت 

 شود: یزیر محاسبه م
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∑   

  ̂ 
 

 
محاسباتی و کمیت بحرانی ارائه شده از سوی  tبا مقایسه آماره 

توان به  مستر در سطح اطمینان مورد نظر میبنرجی، دوالدو و 
بین متغیرهای  بلندمدتی تعادلی  وجود یا عدم وجود رابطه

 بلندمدتو تحلیل ضرایب  الگو پی برد. در مرحله بعد تخمین
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 جمهوری خارجی بازرگانی آمار سالنامه از اطالعات. باشد می

 آمارنامه متحد، ملل کشاورزی و غذا سازمان ایران، اسالمی
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ارائه شده  کمیت بحرانی  t محاسباتی و  آماره  با مقایسه 

از سوی بنرجی، دوالدو و مستر در سطح اطمینان مورد نظر 

بین  بلندمدت  تعادلی  رابطه  یا عدم وجود  به وجود  می توان 

تحلیل  و  تخمین  بعد  مرحله  در  برد.  پی  الگو  متغیرهای 

عرضه  تابع  برآورد  می پذیرد.  صورت  بلندمدت  ضرایب 

ساالنه  اطالعات  اساس  بر  جالیزی  محصوالت  صادرات 

سالنامه  از  اطالعات  می باشد.   1393 تا   1363 دوره  برای 

غذا  سازمان  ایران،  اسالمی  ی  جمهور خارجی  بازرگانی  آمار 

جهاد  وزارت  ی  کشاورز آمارنامه  متحد،  ملل  ی  کشاورز و 

ی شده است. الزم به ذکر  ی و بانک جهانی، جمع آور کشاورز

است کلیه مراحل تخمین و بررسی آزمون های مربوط، توسط 

ی Eviews و Microfit انجام شد. بسته های نرم  افزار

4. یافته ها
بررسی  زمانی،  سری  الگوی  یک  برآورد  در  مرحله  نخستین 

هر  کلی  به  طور   .]18[ است  الگو  آن  متغیرهای  ایستایی 

سری زمانی هنگامی ایستای از نوع ضعیف نامیده می شود 

و مقدار  ثابت باشد  یانس آن در طی زمان  وار و  که میانگین 

بین  وقفه  یا  فاصله  به  تنها  زمانی،  دوره  دو  بین  یانس  کووار
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محاسبه  واقعی  زمان  به  ارتباطی  و  داشته  بستگی  دوره  دو 

ایستایی  بررسی  به منظور   .]19[ باشد  نداشته  یانس  کووار

سری های زمانی این مطالعه از آزمون دیکی فولر تعمیم یافته 

استفاده شد که نتایج آن در جدول )1( ارائه شده است.

)ADF( جدول 1- آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته

متغیر
آماره 
ADF

آماره مک کینون
درجه هم انباشتگی

%1%5%10

LX-4/20-3/78-3/01-2/64I)1(

 بررسی  زمانی،  یسر   یالگو  یک  برآورد  در  مرحله  نخستین
همکاران، ی)فهرست  الگوست  آن  یمتغیرها   ایستایی و  ثانی 

 زمانی   ی سر  هر   کلی   طورهب.  (1399شافعی و همکاران،  ؛  1396
  و   میانگین   که  شودمی  نامیده  ضعیف  نوع  از  یایستا  هنگامی

 بین  کوواریانس  مقدار  و  باشد  ثابت  زمان  طی  در  آن  واریانس

 بستگی   دوره   دو   بین  وقفه  یا  فاصله   به  تنها  زمانی،  دوره  دو
 نداشته  کوواریانس  محاسبه  واقعی  زمان  به  ارتباطی  و  داشته
همکاران،    باشد و   ایستایی  بررسی  منظور  به.  (1399)بستان 
 یافته   تعمیم  فولر  دیکی  آزمون  از   مطالعه  این  زمانی  ی هایسر

 .است شده ارائه  1 جدول  در آن نتایج که  شد استفاده
 
 
 

L (PdPw
) 

 
 
 
 

 (ADF)آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته  (1)جدول 
 انباشتگی همدرجه آماره مک کینون  ADFآماره  متغیر 

1% 5% 10% 
𝐋𝐋𝐋𝐋 20/4-  78/3- 01/3- 64/2- I(1) 

L (PdPw
) 09/4- 78/3- 01/3- 64/2- I(1) 

𝐋𝐋𝐋𝐋 88/4- 78/3- 01/3- 64/2- I(1) 
𝐋𝐋𝐋𝐋 70/4- 78/3- 01/3- 64/2- I(1) 
𝐋𝐋𝐋𝐋𝐋𝐋 82/3- 78/3- 01/3- 64/2- I(1) 

ق های تحقیماخذ: یافته

 

می نشان  آمده  بدست  در نتایج  متغیرها  از  کدام  هیچ  که  دهد 
  یر یگتفاضلریک از متغیرها با یک بار  و ه   سطح ایستا نیستند 

تخمین پارامترها  برای    OLSلذا استفاده از روش    اند.ایستا شده
نیست.   آنجاییمناسب  متغیرها  از  انباشتگی   I(d)که درجه هم 

عناصر   )باید  گرتجر،   I(d)همگی    𝑋𝑋𝑡𝑡هستند  و  )انگل  باشند 

محمدی،  1987 حالت((  1390؛  این  برای    الگو بهترین    ،در 
الگوی   از  استفاده  پارامترها  نتایج  باشد.  می  ARDLتخمین 

از مدل   حاصل  ضرایب  ضابطه  برآورد  از  گرفتن  کمک    یبا 
اعمال  بدلی  (SBC)  بیزین-شوارتز با  و  نمونه  پایین  حجم  ل 

 شود. مشاهده می 2در جدول   اکثر دو وقفه برای متغیرهاحد

 

-4/09-3/78-3/01-2/64I)1(

LY-4/88-3/78-3/01-2/64I)1(

LI-4/70-3/78-3/01-2/64I)1(

LER-3/82-3/78-3/01-2/64I)1(

ماخذ: یافته  های تحقیق

از  کدام  هیچ  که  می دهد  نشان  آمده  به دست  نتایج 

با یک  از متغیرها  و هریک  نیستند  ایستا  متغیرها در سطح 

 OLS روش  از  استفاده  لذا  شده اند.  ایستا  تفاضل گیری  بار 

درجه  آنجایی  که  از  نیست.  مناسب  پارامترها  تخمین  برای 

Xt همگی  هم انباشتگی متغیرها )d(I هستند )باید عناصر 

تخمین  برای  الگو  بهترین  حالت،  این  در   ]20[ باشند   I)d(

نتایج حاصل  ARDL می باشد.  الگوی  از  پارامترها استفاده 

- شوارتز ضابطه  از  گرفتن  کمک  با  مدل  ضرایب  برآورد  از 

کثر  بیزین )SBC( به دلیل حجم پایین نمونه و با اعمال حدا

دو وقفه برای متغیرها در جدول )2( مشاهده می شود.

جدول )2( نشان می دهد با توجه به مقدار R2 متغیرهای 

نشان  را  وابسته  متغیر  تغییرات  درصد   98 توضیحی 

ی  معنی دار از  نشان   F باالی  مقدار  همچنین  و  می دهند 

قیمت  نسبت  یتم  لگار ضریب  می باشد.  رگرسیون  کامل 

که  می دهد  نشان  کوتاه مدت  در  داخلی  قیمت  به  جهانی 

حجم  با  درصد   99 سطح  در  ی  معنی دار و  منفی  رابطه 

داخلی  تولید  یتم  لگار دارد.  جالیزی  محصوالت  صادراتی 

 99 سطح  در  ی  معنی دار و  مثبت  رابطه  صادراتی  حجم  با 

دارای  واردکننده  کشورهای  درآمد  یتم  لگار دارد.  درصد 

که با حجم  ضریب منفی می باشد و نشان دهنده این است 

ی در سطح 95 درصد دارد  صادراتی رابطه منفی و معنی دار

یتم نرخ واقعی ارز دارای ضریب مثبت اما غیر معنی دار  لگار

ی بر حجم  است، در نتیجه در کوتاه مدت هیچ اثر معنی دار

صادراتی محصوالت جالیزی ندارد.

ARDL)1,2,2,0,2( جدول 2- نتایج حاصل از برآورد الگوی پویای

احتمالآماره tانحراف معیارضریبمتغیر

LX)-1(0/4***0/113/580/0006

 بررسی  زمانی،  یسر   یالگو  یک  برآورد  در  مرحله  نخستین
همکاران، ی)فهرست  الگوست  آن  یمتغیرها   ایستایی و  ثانی 

 زمانی   ی سر  هر   کلی   طورهب.  (1399شافعی و همکاران،  ؛  1396
  و   میانگین   که  شودمی  نامیده  ضعیف  نوع  از  یایستا  هنگامی

 بین  کوواریانس  مقدار  و  باشد  ثابت  زمان  طی  در  آن  واریانس

 بستگی   دوره   دو   بین  وقفه  یا  فاصله   به  تنها  زمانی،  دوره  دو
 نداشته  کوواریانس  محاسبه  واقعی  زمان  به  ارتباطی  و  داشته
همکاران،    باشد و   ایستایی  بررسی  منظور  به.  (1399)بستان 
 یافته   تعمیم  فولر  دیکی  آزمون  از   مطالعه  این  زمانی  ی هایسر

 .است شده ارائه  1 جدول  در آن نتایج که  شد استفاده
 
 
 

L (PdPw
) 

 
 
 
 

 (ADF)آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته  (1)جدول 
 انباشتگی همدرجه آماره مک کینون  ADFآماره  متغیر 

1% 5% 10% 
𝐋𝐋𝐋𝐋 20/4-  78/3- 01/3- 64/2- I(1) 

L (PdPw
) 09/4- 78/3- 01/3- 64/2- I(1) 

𝐋𝐋𝐋𝐋 88/4- 78/3- 01/3- 64/2- I(1) 
𝐋𝐋𝐋𝐋 70/4- 78/3- 01/3- 64/2- I(1) 
𝐋𝐋𝐋𝐋𝐋𝐋 82/3- 78/3- 01/3- 64/2- I(1) 

ق های تحقیماخذ: یافته

 

می نشان  آمده  بدست  در نتایج  متغیرها  از  کدام  هیچ  که  دهد 
  یر یگتفاضلریک از متغیرها با یک بار  و ه   سطح ایستا نیستند 

تخمین پارامترها  برای    OLSلذا استفاده از روش    اند.ایستا شده
نیست.   آنجاییمناسب  متغیرها  از  انباشتگی   I(d)که درجه هم 

عناصر   )باید  گرتجر،   I(d)همگی    𝑋𝑋𝑡𝑡هستند  و  )انگل  باشند 

محمدی،  1987 حالت((  1390؛  این  برای    الگو بهترین    ،در 
الگوی   از  استفاده  پارامترها  نتایج  باشد.  می  ARDLتخمین 

از مدل   حاصل  ضرایب  ضابطه  برآورد  از  گرفتن  کمک    یبا 
اعمال  بدلی  (SBC)  بیزین-شوارتز با  و  نمونه  پایین  حجم  ل 

 شود. مشاهده می 2در جدول   اکثر دو وقفه برای متغیرهاحد

 

-0/41***0/06-6/80/000

LY0/85***0/214/040/003

LY)-1(0/190/191/010/335

LY)-2(0/62**0/212/910/017

LI-0/58**0/23-2/470/035

LI)-1(-0/290/25-1/180/267

LI)-2(0/43**0/182/310/046

LER0/0140/180/080/938

LER)-1(0/0130/240/0550/957

LER)-2(-0/280/19-1/430/185

C-3/024/13-0/730/482

F=48/55̅R2= 0/96R2= 0/98

ماخذ: یافته های تحقیق )***، ** و * به ترتیب معنی  داری در سطوح 1، 5 و 

10 درصد را نشان می دهد.(

متغیرهای  بین  در  هم  جمعی  رابطه  وجود  بررسی  جهت 

-5/23( با  است  برابر   7 رابطه  اساس  بر   t آماره  مقدار  الگو 

کمیت  مطلق  قدر  از  آن  مطلق  قدر  به   این  که  توجه  با  و   )

بحرانی بنرجی-دوالدو و مستر )3/68-( بزرگ تر است؛ لذا 

در سطح یک درصد، فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود رابطه 
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رابطه  یک  وجود  نتیجه  در  شده  رد  متغیرها  بین  هم  جمعی 

بلندمدت در بین متغیرهای الگو تأیید می شود.

 

 ARDL(1,2,2,0,2) الگوی پویاینتایج حاصل از برآورد  (2)جدول 
 احتمال tآماره  انحراف معیار ضریب متغیر

LX(-1) 4/0 *** 11/0 85/3 0000/0 

 (    
) 41/0- *** 00/0 5/0- 000/0 

   58/0 *** 21/0 04/4 003/0 
       11/0 11/0 01/1 338/0 
       02/0 ** 21/0 11/2 010/0 
   85/0- ** 23/0 40/2- 038/0 

       21/0- 28/0 15/1- 200/0 
       43/0 ** 15/0 31/2 040/0 

    014/0 15/0 05/0 135/0 

        013/0 24/0 088/0 180/0 

        25/0- 11/0 43/1- 158/0 

C 02/3- 13/4 03/0- 452/0 

    15/0        ̅                10/0 F= 88/45  

(.دهد یمدرصد را نشان  10و  8، 1سطوح  در یدار  معنی ترتیب به * و ** ،***) تحقیق های یافته: ماخذ
 

متغیرهای    اردهد با توجه به مقد نشان می 2 جدول
د و نده تغییرات متغیر وابسته را نشان میدرصد  15توضیحی 

کامل رگرسیون  یدار یمعنز نشان ا Fهمچنین مقدار باالی 
ضریب لگاریتم نسبت قیمت جهانی به قیمت داخلی  باشد. می
در  یدار یمعنرابطه منفی و دهد که  نشان می مدت کوتاهدر 

والت جالیزی دارد. لگاریتم % با حجم صادراتی محص11سطح 
در  یدار یمعنا حجم صادراتی رابطه مثبت و تولید داخلی ب

کننده دارای ی واردلگاریتم درآمد کشورها % دارد.11سطح 
باشد و نشان دهنده این است که با حجم  ضریب منفی می

% دارد لگاریتم 18 در سطح یدار یمعنصادراتی رابطه منفی و 
ست، در ریب مثبت اما غیر معنادار ارای ضانرخ واقعی ارز د

بر حجم صادراتی  یدارامعن اثرهیچ  مدت کوتاهدر نتیجه 
 محصوالت جالیزی ندارد.

الگو  یرهایمتغجمعی در بین   جهت بررسی وجود رابطه هم
و با توجه ( -23/8)برابر است با  0براساس رابطه  tمقدار آماره 

-یت بحرانی بنرجیکمقدر مطلق که قدر مطلق آن از   این  به 
یک لذا در سطح  ؛است تر بزرگ( -05/3)دوالدو و مستر 

جمعی بین   فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود رابطه هم درصد،
در بین  بلندمدتمتغیرها رد شده در نتیجه وجود یک رابطه 

 د.شو می دییتأمتغیرهای الگو 
 

  ∑  ̂    
 
∑   
  ̂ 

=           23/8  
 

، رابطه میان متغیرها بلندمدتوجود رابطه  اثباتپس از 
را نشان  نتایج حاصل 3ن زده شد. جدول تخمی بلندمدت

 دهد. می

پس از اثبات وجود رابطه بلندمدت میان متغیرها، رابطه 

بلندمدت تخمین زده شد. جدول )3( نتایج حاصل را نشان 

می دهد.

جدول 3- نتایج حاصل از برآورد ضرایب بلندمدت به روش 
ARDL)1,2,2,0,2(

احتمالآماره tانحراف معیارضریبمتغیر

 

ARDL(1,2,2,0,2)روش   به بلندمدت ضرایب برآورد از  حاصل نتایج (3) جدول 

 احتمال tآماره  انحراف معیار  ضریب  متغیر 

𝐋𝐋 (𝐏𝐏𝐝𝐝𝐏𝐏𝐰𝐰
) 69/0- *** 12/0  39/5-  000/0  

𝐋𝐋𝐋𝐋 2/81*** 99/0  81/2  02/0  
𝐋𝐋𝐋𝐋 76/0-  52/0  43/1-  18/0  
𝐋𝐋𝐋𝐋𝐋𝐋 43/0-  34/0  23/1-  247/0  

C 1/5-  77/6  75/0-  470/0  
 (.دهدیمدرصد را نشان  1سطوح  در یدارمعنی ***) تحقیق  یهاافتهیماخذ: 

 

به   توجه  جدول  با  در  شده  داده  نشان  میزان لگاریتم  ،  3نتایج 
نسبت قیمت داخلی به قیمت جهانی رابطه    لگاریتم  صادرات با
و   سطح    یدار یمعنمنفی  با    %99در  و  مطالعهدارد   تئوری 

صادراتی   دارد.  یخوانهم حجم  با  داخلی  تولید  لگاریتم 
و   مثبت  رابطه  جالیزی  سطح    یداریمعنمحصوالت   %95در 

نرخ  ضرایب    دارد. درلگاریتم  لگاریتم  و  واقعی  آمد ارز 
نتیجه  کنوارد  یکشورها نیستند، در  نده منفی است ولی معنادار 

وارد  بلندمدتدر   واقعی و درآمد کشورهای  ارز  اثر  نرخ  کننده 
حج  ی داریمعن ندارندبر  جالیزی  محصوالت  صادراتی  این   ،م 

متاثر بودن صادرکنندگان   ناشی از تـوان  مـیرا    معناداریعـدم  
دانست و از سطح تولید و میزان تولید مازاد بر تقاضای داخلی  

 کنند.خود لحاظ نمی هاینرخ ارز را در تصمیم کنندگان صادر

  اقتصادی  هایمتغیر  از  ایمجموعه  بین  جمعیهم  رابطه  وجود
فراهم   (ECM)خطا    تصحیح  یها مدل   از  استفاده  ایمبن را 
 مدت کوتاه نوسانات  واقع در خطا تصحیح الگویکند.  می

 حاصل  دهد. نتایج ارتباط می هاآن بلندمدت مقادیر  به را  متغیرها 
قابل   4جدول    در  خطا  تصحیح  یالگو  ضرایب  برآورد  از

 است.مشاهده 

L (PdPw
) 

dL (PdPw) 

 .خطا  تصحیح  الگوی ضرایب برآورد از  حاصل نتایج( 4) جدول 
 احتمال tآماره  انحراف معیار  ضریب  متغیر 

d𝐋𝐋 (𝐏𝐏𝐝𝐝𝐏𝐏𝐰𝐰) 411/0- *** 060/0 80/6- 000/0 
dLY 85/0 *** 21/0 04/4 002/0 
dLI 58/0- ** 23/0 47/2- 029/0 

dLER 01/0 18/0 08/0 937/0 
dC 02/3- 13/4 73/0- 478/0 

Ecm(-1) 59/0- *** 11/0 23/5- 000/0 

-0/69***0/12-5/390/000

LY2/81***0/992/810/02

LI-0/760/52-1/430/18

LER-0/430/34-1/230/247

C-5/16/77-0/750/470

ماخذ: یافته های تحقیق )*** معنی  داری در سطوح 1 درصد را نشان می دهد.(

یتم  با توجه به نتایج نشان داده شده در جدول )3(، لگار

قیمت  به  داخلی  قیمت  نسبت  یتم  لگار با  صادرات  میزان 

ی در سطح 99 درصد دارد و با  جهانی رابطه منفی و معنی دار

یتم تولید داخلی با حجم  ی مطالعه هم خوانی دارد. لگار تئور

ی  معنی دار و  مثبت  رابطه  جالیزی  محصوالت  صادراتی 

واقعی  ارز  نرخ  یتم  لگار ضرایب  دارد.  درصد   95 سطح  در 

ولی  است  منفی  واردکننده  کشورهای  درآمد  یتم  لگار و 

ارز واقعی و  معنی دار نیستند، در نتیجه، در بلندمدت نرخ 

ی بر حجم صادراتی  درآمد کشورهای واردکننده اثر معنی دار

ی را مـی تـوان  محصوالت جالیزی ندارند، این عـدم معنی دار

میزان  و  تولید  سطح  از  صادرکنندگان  بودن  متأثر  از  ناشی 

تولید مازاد بر تقاضای داخلی دانست و صادرکنندگان نرخ 

ارز را در تصمیم  های خود لحاظ نمی کنند.

متغیرهای  از  مجموعه ای  بین  هم  جمعی  رابطه  وجود 

خطا  تصحیح  مدل های  از  استفاده  مبنای  اقتصادی 

درواقع  خطا  تصحیح  الگوی  می کند.  فراهم  را   )ECM(

آن ها  بلندمدت  مقادیر  به  را  متغیرها  کوتاه مدت  نوسانات 

الگوی  ضرایب  برآورد  از  حاصل  نتایج  می دهد.  ارتباط 

تصحیح خطا در جدول )4( قابل مشاهده است.

جدول 4- نتایج حاصل از برآورد ضرایب الگوی تصحیح خطا

احتمالآماره tانحراف معیارضریبمتغیر

 

ARDL(1,2,2,0,2)روش   به بلندمدت ضرایب برآورد از  حاصل نتایج (3) جدول 

 احتمال tآماره  انحراف معیار  ضریب  متغیر 

𝐋𝐋 (𝐏𝐏𝐝𝐝𝐏𝐏𝐰𝐰
) 69/0- *** 12/0  39/5-  000/0  

𝐋𝐋𝐋𝐋 2/81*** 99/0  81/2  02/0  
𝐋𝐋𝐋𝐋 76/0-  52/0  43/1-  18/0  
𝐋𝐋𝐋𝐋𝐋𝐋 43/0-  34/0  23/1-  247/0  

C 1/5-  77/6  75/0-  470/0  
 (.دهدیمدرصد را نشان  1سطوح  در یدارمعنی ***) تحقیق  یهاافتهیماخذ: 

 

به   توجه  جدول  با  در  شده  داده  نشان  میزان لگاریتم  ،  3نتایج 
نسبت قیمت داخلی به قیمت جهانی رابطه    لگاریتم  صادرات با
و   سطح    یدار یمعنمنفی  با    %99در  و  مطالعهدارد   تئوری 

صادراتی   دارد.  یخوانهم حجم  با  داخلی  تولید  لگاریتم 
و   مثبت  رابطه  جالیزی  سطح    یداریمعنمحصوالت   %95در 

نرخ  ضرایب    دارد. درلگاریتم  لگاریتم  و  واقعی  آمد ارز 
نتیجه  کنوارد  یکشورها نیستند، در  نده منفی است ولی معنادار 

وارد  بلندمدتدر   واقعی و درآمد کشورهای  ارز  اثر  نرخ  کننده 
حج  ی داریمعن ندارندبر  جالیزی  محصوالت  صادراتی  این   ،م 

متاثر بودن صادرکنندگان   ناشی از تـوان  مـیرا    معناداریعـدم  
دانست و از سطح تولید و میزان تولید مازاد بر تقاضای داخلی  

 کنند.خود لحاظ نمی هاینرخ ارز را در تصمیم کنندگان صادر

  اقتصادی  هایمتغیر  از  ایمجموعه  بین  جمعیهم  رابطه  وجود
فراهم   (ECM)خطا    تصحیح  یها مدل   از  استفاده  ایمبن را 
 مدت کوتاه نوسانات  واقع در خطا تصحیح الگویکند.  می

 حاصل  دهد. نتایج ارتباط می هاآن بلندمدت مقادیر  به را  متغیرها 
قابل   4جدول    در  خطا  تصحیح  یالگو  ضرایب  برآورد  از

 است.مشاهده 

L (PdPw
) 

dL (PdPw) 

 .خطا  تصحیح  الگوی ضرایب برآورد از  حاصل نتایج( 4) جدول 
 احتمال tآماره  انحراف معیار  ضریب  متغیر 

d𝐋𝐋 (𝐏𝐏𝐝𝐝𝐏𝐏𝐰𝐰) 411/0- *** 060/0 80/6- 000/0 
dLY 85/0 *** 21/0 04/4 002/0 
dLI 58/0- ** 23/0 47/2- 029/0 

dLER 01/0 18/0 08/0 937/0 
dC 02/3- 13/4 73/0- 478/0 

Ecm(-1) 59/0- *** 11/0 23/5- 000/0 

-0/411***0/060-6/800/000

dLY0/85***0/214/040/002

dLI-0/58**0/23-2/470/029

dLER0/010/180/080/937

dC-3/024/13-0/730/478

Ecm)-1(-0/59***0/11-5/230/000

ماخذ: یافته های تحقیق )***، ** و * به  ترتیب معنی  داری در سطوح 1، 5 و 

10 درصد را نشان می دهد.(

با  برابر   )4( جدول  در  شده  داده  نشان   ECM ضریب 

ی کاماًل معنی دار  )0/59-( برآورد شده است که از لحاظ آمار

از عدم  که در هر دوره 59 درصد  این است  بیانگر  و  است 

کشور تعدیل  تعادل در حجم صادراتی محصوالت جالیزی 

شده و به سمت روند بلندمدت خود نزدیک می شود.

5. نتیجه گیری و توصیه های سیاستی
مدل  و  زمانی  سری  داده  های  از  استفاده  با  پژوهش  این  در 

گسترده )ARDL( روابط بلندمدت  خود توضیح با وقفه های 

منتخب  محصوالت  صادراتی  حجم  الگوی  کوتاه مدت  و 

داخلی،  تولید  واقعی،  ارز  نرخ  متغیرهای  اثرات  و  جالیزی 

کشورهای  درآمد  و  جهانی  قیمت  به  داخلی  قیمت  نسبت 

وارد کننده بر آن برای دوره زمانی 1363 تا 1393 برآورد شده 

است.
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کوتاه مدت  و  بلندمدت  مدل  برآورد  از  حاصل  نتایج 

کی از آن است که متغیر نرخ ارز واقعی هم در کوتاه مدت  حا

صادراتی  حجم  بر  ی  معنی دار اثر  بلندمدت  در  هم  و 

یک  ارزش  تغییر  آن  جایی  که  از  ندارد.  جالیزی  محصوالت 

بر  اثرگذار  مهم  کتورهای  فا از  یکی  مبادله  فضای  در  کاال 

ی  ی می باشد. در خصوص عدم معنی دار تصمیم  های تجار

کشاورز  که  نمود  استنباط  چنین  می  توان  واقعی  ارز  نرخ 

بازارهای  در  مؤثر  و  موفق  حضور  از  درکی  صادرکننده  یا  و 

همسو  مطالعه  این  در  متغیر  این  اثر  ازاین  رو  ندارد.  جهانی 

کشورهای وارد کننده  اثر درآمد  با دیگر مطالعات نمی  باشد. 

کوتاه مدت  در  صادراتی  حجم  با  ی  معنی دار و  منفی  رابطه 

واردکننده ها  درآمد  درصدی  یک  افزایش  با  ی که  به  طور دارد 

کم می شود و در بلندمدت  0/58 درصد از حجم صادراتی 

ی بر حجم صادراتی نداشته است و این نشان  اثر معنی دار

می دهد، صادرات محصوالت جالیزی ایران تابعی از درآمد 

 ، حاضر مطالعه  از  بخش  این  نیست.  وارد  کننده  کشورهای 

نمی  باشد.  همسو   ،)1391( همکاران  و  آرین  مهر  مطالعه  با 

و  منفی  اثر  جهانی  قیمت  به  داخلی  قیمت  نسبت 

ی بر حجم صادارتی زیر بخش محصوالت جالیزی  معنی دار

ی  که یک درصد افزایش در نسبت قیمت داخلی  دارد به  طور

کوتاه مدت 0/41 درصد و در بلندمدت  به قیمت جهانی در 

جالیزی  محصوالت  زیربخش  صادراتی  حجم  درصد   0/69

رابطه  جالیزی  محصوالت  داخلی  تولید  می دهد.  کاهش  را 

دارد،  بلندمدت  هم  و  کوتاه مدت  در  ی  معنی دار و  مثبت 

کوتاه مدت  در  تولیدات  در  افزایش  درصد  یک  ی  که  به  طور

صادراتی  حجم  درصد   2/81 بلندمدت  در  و  0/85درصد 

افزایش می دهد. این بخش  را  محصوالت زیربخش جالیزی 

از مطالعه نیز همسو با مطالعات آرین  مهر و همکاران )1391( 

و داس )1991( می  باشد. عدم همسویی برخی از متغیرها در 

جالیزی  منتخب  محصوالت  صادرات  حجم  بر  ی  اثرگذار

الگوهای  از  استفاده  به دلیل  می  تواند  پیشین،  مطالعات  با 

اقتصادسنجی مختلف در مطالعات، زمان و مکان مطالعه و 

ی باشد که نشان دهنده تأثیرات  محصوالت منتخب کشاورز

که  مختلف بر حجم صادرات محصوالت است. همان  طور 

کوتاه  مدت و  تولید داخلی هم در  از نتایج پیداست، متغیر 

هم در بلندمدت بیشترین تأثیر را نسبت به دیگر متغیرها بر 

که همسو  حجم صادراتی محصوالت جالیزی منتخب دارد 

ی مدل است. با تئور

نسبت  کاهش  تحقیق،  این  از  حاصل  نتایج  به  توجه  با 

داخلی  تولیدات  افزایش  و  جهانی  به  داخلی  قیمت 

صادراتی  حجم  افزایش  باعث  جالیزی  محصوالت 

منظور  به  این  شد.  خواهد  جالیزی  زیربخش  محصوالت 

اساس  بر  صادرات  کاهش  بر  مبنی  دولت  سیاست  گر  ا

آب  های  ذخایر  حفظ  به  ویژه  مختلف  سیاست های 

قیمت  به  نسبت  داخلی  قیمت  افزایش  باشد،  زیرزمینی 

کاهش تولید داخلی  جهانی )از طریق عوارض صادرات( و 

)از طریق تغییر الگوی کشت و پرداخت یارانه به کشاورزان( 

افزایش  بر  مبنی  دولت  سیاست  گر  ا اما  می شود.  پیشنهاد 

تولید و صادرات محصوالت جالیزی در جهت پاسخ گویی 

با  محصوالت  این  تولید  باشد،  ارز  تأمین  و  جهانی  نیاز  به 

مدرن  ی  آبیار روش  های  یج  )ترو ی  کشاورز درست  مدیریت 

سفره  های  از  بهینه  و  کم  استفاده  جهت  در   ) فشار تحت  و 

بانکی  تسهیالت  اعطای  و  پایدار  تولید  برای  زیرزمینی  آب 

هر  ارزش  به  توجه  با  ی  کشاورز کردن  مکانیزه  جهت  در 

مترمکعب آب استفاده شده برای محصول مورد نظر توصیه 

می شود. زیرا از این طریق می توان هزینه تولید این محصوالت 

نسبت  محصوالت  این  صادرات  و  تولید  تا  داده،  کاهش  را 

پیشنهاد  صورت  این  در  شود.  توجیه پذیر  جهانی  رقبای  به 

نسبت  داخلی  محصول  منطقی  ی  قیمت  گذار با  می گردد 

کشش  اساس  بر  داخلی  تولید  افزایش  و  جهانی  قیمت  به 

افزایش صادرات و دستیابی به رشد  بازارهای هدف، زمینه 

اقتصادی در زیربخش مورد نظر فراهم شود.

در  تولید  افزایش  کتور  فا که  داشت  توجه  باید  همچنین 

اوال  که  باشد  صادرات  توسعه  زمینه  ساز  می تواند  شرایطی 
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به  توجه  )با  باشند  داشته  را  جذب  کشش  هدف  بازارهای 

هستند(  فساد  پذیر  محصوالت  جالیزی  محصوالت  اینکه 

شرایط  باید  هم  لجستیک  وضعیت  کتور  فا این  کنار  در  و 

کاهش  اساسا  نماید.  تضمین  را  محصول  استاندارد  انتقال 

کردن  تجهیز  ولی  باشد  ی  دستور نمی  تواند  محصول  قیمت 

نظام تولید که بهای تمام شده محصول را منطقی و در سطح 

کتور مهمی در جهت حضور موفق در  رقابتی تمام نماید، فا

بازارهای صادراتی خواهد بود.
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