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 چكيده 
مختلف مورد توجه قرار گرفته است و مطالعات  يدر کشورها يتجارت درون صنعت و رشد اقتصادن يرابطه ب

 ن تجارت درونيرابطه ب يت موضوع، مطالعه حاضر به بررسيت به اهمياند. با عنان موضوع پرداختهيبه ا يديجد

سنجش اثر تجارت  يماني براهاي سري زن راستا از دادهيپردازد. در ايران ميا يد در بخش کشاورزيصنعت و تول

استفاده شده است. براي برآورد روابط همجمعي  3131-68د بخش کشاورزي ايران در دوره يدرون صنعت بر تول

به کار گرفته  (ARDL)هاي گسترده مدت بين متغيرها نيز رهيافت همجمعي خودتوضيح با وقفهو پويايي کوتاه

داري بر مدت و بلندمدت، تجارت درون صنعت اثر مثبت و معنيکوتاهدهد که در يج پژوهش نشان ميشد. نتا

داري آماري، گوياي ( نيز با عالمت منفي و معني-35/0د در بخش کشاورزي ايران دارد. ضريب تصحيح خطا )يتول

 بتابند. با توجه به اثر مثييل ميوارده در کمتر از دو دوره تعد يهافرايند تعديل است و شوک يسرعت باال

 ياياز مزا يريگرد و با بهرهين امر صورت گيد توجه الزم به ايبا يد بخش کشاورزيتجارت درون صنعت بر تول

د ي، رشد توليريپذش رقابتيو رونق تجارت دورن صنعت در بخش ضمن افزا يموجود در بخش کشاورز ينسب

 در بخش افزون گردد.  

 

 ران يد، ايدرون صنعت، تولتجارت  ،يبخش کشاورز هاي كليدي:واژه
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 مقدمه  -1

 تجارت دهيپد رشد و ظهور(. 3168مشابه ) يتجارت درون صنعت عبارت است از صادرات و واردات همزمان گروه کاالها

 تجارت عرصه در شده سبک يهاتيواقع نيازمهمتر يکي -مشابه يکاالها گروه همزمان واردات و صادرات - صنعت درون

 يهاينيبشيپ با است، شده المللنيب تجارت اتيادب وارد يالديم 3860 دهه لياوا از يجد بطور که دهيپد نيا. اشدبيم المللنيب

 کشورها، يساختار ياهتتفاو اساس بر اصوال  مرسوم يهايتئور شخصا  . مندارد يسازگار المللنيب تجارت مرسوم يهايتئور

 عامل يهانسبت يدارا ديبا شده تجارت يکاالها گروه ا،هيتئور نيا اساس بر ن،يمچن. هدهنديم حيتوض را آنها انيم تجارت

 يدارا يکاالها گروه به مربوط المللنيب تجارت از يامالحظه قابل حجم که يحال در. باشند -صنعت نيب يکاالها گروه- متفاوت

ن ياز مهمتر يکي(. تجارت درون صنعت 3168، ي)راسخ باشديم -صنعت درون تجارت يکاالها گروه- مشابه عامل نسبت

ده ح داده نشيتوض يتجارت به خوب يسنت يهايله تئوريبوده است که به وس يبعد از جنگ جهان يموضوعات حوزه تجارت خارج

 يسترشبه گافته مطالعات رو يتوسعه  يا به خود جلب کرده است. کشورهايدر دن يرا در محافل اقتصاد ياژهين نگاه وياست. بنابرا

 (. 5008تجارت درون صنعت تاکنون کامل نشده است )ژو و همکاران،  يستم تئورين حال سياند. با انه داشتهين زميدر ا

تفاق ا ياقتصاد يهاد بخشيب توليدر ترک يراتييشود تغيدارد باعث م يکه در پ يتجارت درون صنعت به واسطه اثرات

دات يبا تول يبرخوردار هستند و توان رقابت باالتر يت نسبيکه از مز ييدر گروه کاالها ياقتصاد يهاب که بخشين ترتيفتد. بديب

د با توانيدارند و واردات م يد باالتريتول يهانهيکه هز ييدارند به عنوان صادرکننده عمل کنند و در گروه کاالها يمشابه خارج

 يتگو عدم وابس يي، خودکفاييت غذايکه امن يکشاورز يورد کاالهاهمراه باشد دست به واردات بزنند. البته در م يصرفه اقتصاد

ه ندارد. با ين قضيبا ا يشود، تجارت درون صنعت منافاتين بخش در کشور محسوب ميا يبرا ياستگذاريس يهاتياز اولو

ور از کش يصادرات يکرد و درآمدها يريکشور به خارج جلوگ ياقتصاد يتوان از وابستگينه مين زميمناسب در ا ياستگذاريس

 و ثبات برد. يداريمناسب به سمت پا يرا با تنوع بخش يبخش کشاورز

 يهااز جنبه يبه تجارت درون صنعت داده شده است مطالعات متنوع يات اقتصاديکه در ادب يتيبا توجه به نقش و اهم

ه نه رابطين زمياز مقوالت مهم در ا يکياند. کرده يبررس ياقتصاد يرهاين موضوع پرداخته و اثرات آن را بر متغيمختلف به ا

اند ن موضوع پرداخته و تالش کردهيا ير به بررسيآن است. مطالعات اخ يهاربخشيا زيد در اقتصاد يتجارت درون صنعت و تول

کرد ين رويا از بيحاضر نن مطالعه يند. بنابراين نماييمؤثر باشد تب يتواند بر رشد اقتصاديرا که تجارت درون صنعت م ييهاجنبه

که نيو تجارت دورن صنعت آن محدود شده است. از جمله ا يبه بخش کشاورز يل خاصيشکل گرفته است و هدف مطالعه به دال

ل يبه دل نيدر اقتصاد کشور برخوردار است. عالوه بر ا ييت باالياز اهم يرنفتيد، اشتغال و صادرات غياز منظر تول يبخش کشاورز

 ياقتصاد مل يريپذبيو کاهش آس يتواند در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتين بخش مي، ايموجود در بخش کشاورز يهاتيظرف

اثر تجارت درون  ين رو هدف پژوهش حاضر بررسيداشته باشد. از ا يموجود مساعدت مناسب يهاتيم و محدوديط تحريدر شرا

د ين سوال مهم است که تجارت درون صنعت بر توليبه ا ييپاسخگوران است و به دنبال يا يد در بخش کشاورزيصنعت بر تول

 ر؟ ياخيداشته است  يداريران اثر معنيا يبخش کشاورز

ته را مورد توجه قرار گرفيو تجارت درون صنعت اخ يد، رشد اقتصادين است که رابطه توليانگر ايات موضوع بيادب يبررس

افت نشد که اثر تجارت درون ي يمطالعه خاص يت. در حوزه مطالعات داخلسياد نيز يليهم خ ياست و سابقه مطالعات خارج

را مورد توجه قرار داده و اثر  يمطالعات وجود داشتند که تجارت خارج يرا مورد توجه قرار دهد. اما برخ يصنعت و رشد اقتصاد
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ز ا يکه تجارت درون صنعت را به عنوان نمادز وجود دارند يگر از مطالعات نيد ياند. برخد را مورد کنکاش قرار دادهيآن بر تول

الزم را ارائه کرده اند. در ادامه بحث  يهاليهدف مطالعه به کار برده و تحل يرهايشدن در کنار متغ يو جهان يتجار يآزادساز

 شود. يآنها اشاره م يهاافتهين يترن خصوص و مهمياز مطالعات مهم در ا يبه برخ

د مورد توجه پژوهشگران يبا ين تجارت درون صنعت و رشد اقتصاديشنهاد کرد که رابطه بيخود پ( در مطالعه 5035تائو )يل

 يو رشد اقتصاد ياع کارخانهين تجارت درون صنعت صنايرابطه ب يتجرب ي( به بررس5008قرار دارد.  ژو و همکاران ) يدانشگاه

 نيا يهاافتهيانس مورد استفاده قرار گرفت. يه واريتجزح خطا و ي، تصحيهمجمع ين پژوهش، الگوهاين پرداختند. در ايدر چ

ن در بلندمدت و کوتاه مدت يچ ياع کارخانهيبه طور مثبت با تجارت درون صنعت صنا يپژوهش نشان داد که رشد اقتصاد

 مرتبط است.  

 يسرانه و نرخ رشد اقتصادد يشدن تجارت بر سطح تول ياز جهان ي( در مطالعه خود اثر مثبت3161) يدانيم يدادگر و ناج

ران پرداخته است و نشان داد که تجارت يا يبر رشد اقتصاد يآثار تجارت خارج ي( به بررس3161) يران نشان دادند. فرهاديدر ا

( به برآورد 3168) ير مثبت دارد. راسخيران تأثيا يد ناخالص داخليالملل در قالب شاخص درجه باز بودن اقتصاد بر رشد تولنيب

زان تجارت درون صنعت بخش يپرداخته و گزارش کرد که م يزان تجارت درون صنعت در گروه محصوالت کشاورزيم يبررسو 

زان تجارت دوطرفه گروه يم 3881-5001 يدر حال رشد قرار دارد و مشخصا در دوره زمان ين ولييران در سطح پايا يکشاورز

اد شده مربوط به ياز تجارت دو طرفه  ياده است. سهم قابل مالحظهدرصد برآورد ش 11/5-86/3در حدود  يمحصوالت کشاورز

ت ير مزب يران اساسا مبتنيا يدر بخش کشاورز يرسد تجارت خارجيب به نظر مين ترتيباشد. بديم يتجارت درون صنعت عمود

 باشد.يم ينسب

استفاده کرده  يمتنوع يهااز شاخص رانيا يبر بخش کشاورز يتجار ياثر آزادساز ي( در بررس3161) يو رحمت يلياسماع

 ييهاب شاخصيرا ضراياست ز يران در بر هم کنش مثبت با اقتصاد جهانيا يافتند که اقتصاد کشاورزيجه دست ين نتيو به ا

ن بخش از اقتصاد ين امر نشان دهنده هم سو بودن ايدار است. ايو نسبت صادرات به ارزش افزوده مثبت و معن يچون ادغام تجار

( در مطالعه خود 3166جه )يهسن يميو کر ياست. حضرت يند جهانين فرايمثبت آن از ا يريو اثرپذ يتجار يران با آزادسازيا

ر مثبت داشته و يکشور تأث يها بر رشد اقتصادها و تعرفهتيکاهش محدود يبه معن يتجار يگزارش دادند که آزادساز

( اثر تجارت درون صنعت 3180و همکاران ) يبيآن خواهد شد. ط يسبب کند شدن آهنگ رشد اقتصاد يتجار يهاتيمحدود

ده تحت جاد شيخود و از رقابت ا يران نتوانسته است از روابط تجاريکردند و نشان دادند که ا يست بررسيط زيت محيفيرا بر ک

جه ين نتي( در مطالعه خود به ا3180) يپور و قدکچيعل ست استفاده کند.يط زيت محيفيک يتجارت درون صنعت در جهت ارتقا

ن نشان يشيج مطالعات پينتا يوجود دارد. چنانچه بررس ين توسعه تجارت و رشد اقتصاديب يمثبت يافتند که ارتباط عليدست 

 افت شده است.ي يو رشد اقتصاد يتجار ين تجارت درون صنعت، آزادسازيب يدهد در اغلب موارد رابطه مثبتيم
 

 

 

 
 

 هامواد و روش -2
 شاخص تجارت درون صنعت -2-1



 

4 
 

 ن شاخصيشود. اياستفاده م يل ساختار و سطح تجارت درون صنعت در بخش کشاورزيتحل يد برايلو –شاخص گروبل 

پرکاربرد تجارت درون صنعت مورد استفاده  يارهاياز مع يکي( ارائه شده است و اکنون به عنوان 3813د )يلو –توسط گروبل 

 ر قابل ارائه است:ين شاخص به صورت زيبوده است. رابطه ا

 

(3) GLi =
(Xi +Mi) − |Xi −Mi|

Xi +Mi
 

 

انگر حجم صادرات و واردات بخش يب بيز به ترتين Mو  X( است. IITشاخص تجارت درون صنعت ) GLن رابطه، يدر ا

دهنده عدم وجود تجارت درون بخشي و يک بيانگر تجارت کامل بوده که صفر نشانن شاخص بين صفر و يک يمربوطه است. ا

  درون بخشي است.

 

 تابع توليد  -2-2

در زمينه تابع توليد در اقتصاد، از ميان توابع موجود، تابع توليد کاب داگالس به واسطه امکان جانشيني بين عوامل در 

 (.3166راد، بيشتر مورد توجه واقع شده است )عرب مازار و قاسميجريان توليد و مناسب بودن شکل تابعي آن 

 

(5) LAKY  
 

 هستند. توليد در کار و نيروي سرمايه عامل از دو يک هر نقش بيانگر βو  αضريب تکنولوژي نام دارد و  Aدر اين تابع 

 صورت به توانمي را توليد تابع ترتيب اين ، بهA=1فرض بر اين است که  سادگي براي همچنين α+β=1شود: مي فرض معموال  

 (.3161گرفت )نيلي،  نظر در زير

  

(1)   1LKY 
 

داگالس )نيروي کار و سرمايه( به تناسب  -در مطالعات اخير عالوه بر متغيرهاي موجود در مدل رشد سولو و تابع توليد کاب

د بخش مورد بررسي قرار گرفته است. در اين پژوهش با يها بر تولمتغيرهاي ديگري به مدل اضافه شده و اثر آنهدف مطالعه، 

با  گردد ود در بخش کشاورزي بررسي مييو شاخص تجارت درون صنعت به اين مدل، اثر آنها بر تول يمصرف ياضافه کردن انرژ

 ت. لگاريتمي به شکل زير مورد برآورد قرار گرف-نهايي به شکل معادله خطي توجه به غيرخطي بودن تابع توليد کاب داگالس، مدل

 

(4) LIITLELKLLLVA 43210   
 

 LKنيروي کار شاغل در بخش کشاورزي،  LLارزش افزوده بخش کشاورزي )به قيمت ثابت(،  LVA(، 4در معادله  )

شاخص ادغام  LIITميزان مصرف انرژي در بخش )معادل ميليون بشکه نفت خام(،  LEموجودي سرمايه بخش )به قيمت ثابت(، 

 دهند. الملل را نشان ميتجارت بين
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 مورد استفاده  يهاداده -2-3

بانک مرکزي جموري اسالمي ايران، سازمان  ين پژوهش از منابع متنوعي شامل بانک اطالعات اقتصادياز ايموردن يهاداده

د بخش کشاورزي براي دوره يتا معادله توليخواروبار و کشاورزي ملل متحد )فائو( و ترازنامه انرژي استخراج شده است و نها

 مورد برآورد قرار گرفته است. 3168-3131

 

 ج و بحثينتا -3

ن آزمون يشود بنابراياستفاده م يزمان يسر يهااز داده يقسمت قبلح شده در يتصر يبرآورد الگو ينکه برايبا توجه به ا

 ن راستا از آزمونياست. در ا يج نادرست ضروريون کاذب و به دست آوردن نتاياز برآورد رگرس يريجلوگ يرها برايمتغ ييايپا

ن ي( ارائه شده است که بر ا3جدول ) ج مربوط دريالگو استفاده شد که نتا يرهايمتغ ييايپا يبررس يافته برايم يفولر تعم يکيد

زان اشتغال، شاخص تجارت درون صنعت و يارزش افزوده بخش، م يرهايمتغ يا بوده وليدر سطح پا يمصرف ير انرژياساس متغ

ابطه ر يبرآورد الگو و بررس ين رو برايک است. از ايشان ياند و درجه جمعا شدهيمرتبه اول پا يريگه با تفاضليسرما يموجود

 گسترده مناسب خواهد بود.    يهاح با وقفهيافت خودتوضيرها، رهين متغيبلندمدت ب
 

  ADFفولر تعميم يافته  ي. نتايج آزمون ريشه واحد ديک1جدول 

 آماره آزمون در تفاضل مرتبه اول آماره آزمون در سطح متغير
 %5=آماره بحراني )

α) 
 وضعيت پايايي

LVA 59/0- 00/7- 59/2- I(1) 

LL 25/1 97/7- 59/2- I(1) 

LE 86/3- -- 59/2- I(0) 

LIIT 78/0- 79/0- 59/2- I(1) 

LK 36/0- 95/3- 59/2- I(1) 

 

رها فراهم ين متغيب يبرآورد رابطه بلندمدت و همجمع ينه را براينکه زميگسترده عالوه برا يهاح با وقفهيافت خودتوضيره

ن الگو يشود که از ايبرآورد م ARDL يايپو يسازد. در گام نخست الگويز مقدور ميخطا را نح يتصح يسازد، برآورد الگوهايم

ر ن برآورد ديج مربوط به ايشود. نتايالگو استفاده م يرهاين متغيو بلندمدت ب يا عدم وجود رابطه همجمعيآزمون وجود  يبرا

 ( گزارش شده است. 5جدول )

 -01/4برابر با  t( و تقسيم آن بر خطاي معيار، آماره LVA(-1)متغير وابسته )با کسر کردن عدد يک از ضريب وقفه 

داري ده درصد تأييد ( وجود رابطه بلندمدت را در سطح معني-86/1محاسبه شد. مقايسه آن با آماره بحراني بنرجي و همکاران )

تند. بر اساس هر دو آماره ارائه شده فرضيه هاي تشخيصي براي الگوي برآوردي نيز حاکي از برازش مناسب هسکند. آزمونمي

شود. در آزمون خطاي تصريح نيز عدم وجود خطاي صفر آزمون همبستگي سريالي مبني بر عدم وجود همبستگي پذيرش مي



 

6 
 

 شود. آزمون نرماليتي بيانگر نرمال بودن توزيع پسماندها است و در آخرين آزمون هم فرضيه صفرتصريح در فرم تبعي تأييد مي

 .شودس همسان پسماندها پذيرش ميمبني بر واريان

 

 توليد بخش كشاورزي ARDL(1,0,0,0,0). برآورد الگوي پوياي  2جدول 

 

 

( ارائه شده است. طبق نتايج گزارش شده، 1پس از تأييد وجود رابطه بلندمدت نتايج مربوط به برآورد آن در جدول )

بر توليد بخش کشاورزي دارند. ضريب  يداريمتغيرهاي نيروي کار، سرمايه، انرژي و شاخص تجارت درون صنعت اثر مثبت و معن

ک بخش کاربر است و يها نهاده يريکه بخش کشاورزي ايران همچنان از نظر بکارگدهد برآورد شده براي نيروي کار نشان مي

هنوز از ساختار نسبتا سنتي برخوردار است. افزايش به کارگيري نيروي انساني از يک سو باعث انجام به موقع عمليات مربوط به 

گردد. از سوي ديگر استفاده از نيروي صول ميگردد و باعث افزايش توليد محهاي کشاورزي ميهاي توليد در زيربخشفعاليت

بر  داردهد. ميزان موجودي سرمايه نيز داراي اثر مثبت و معنيکار ماهر با افزايش سرمايه انساني، توليد در بخش را افزايش مي

دي در اي توليهگذاري بيشتر و افزايش ميزان موجودي سرمايه، بستر الزم را براي گسترش فعاليتتوليد بخش است. سرمايه

هاي ها و روشگذاري، تأمين مالي فرايند توليد آسان شده و زمينه براي استفاده از فناوريآورد. با افزايش سرمايهبخش فراهم مي

گردد. عامل مؤثر ديگر بر توليد در بخش کشاورزي، ميزان مصرف انرژي است که اين نهاده به ويژه با نوين توليدي ايجاد مي

هاي آالت در فرايند توليد در زيربخشزاسيون در بخش، اهميت بيشتري پيدا کرده است. استفاده از ماشينگسترش مکاني

 افته است. يز افزايش يکشاورزي با افزايش مصرف انرژي همراه بوده است که به تبع آن ميزان توليد ن

 

 . برآورد الگوي بلندمدت توليد بخش كشاورزي3جدول 

 داريسطح معني tآماره  ضريب متغير

 داريسطح معني tآماره  ضريب 

LVA(-1) 07/0 03/3 00/0 

LL 66/0 03/2 09/0 

LK 13/0 78/1 05/0 

LE 20/0 15/3 00/0 

LIIT 02/0 03/2 09/0 

C 57/5- 87/1- 10/0 

F=786.12(0.00) =0.992R 
 هاي تشخيصي مدل برآورديآزمون

 2آماره  Fآماره  آزمون

 89/0 (38/0 )61/0( 02/0) (LMهمبستگي سريالي )

 00/0 (60/0 )08/0( 62/0) (Ramsey's RESETتصريح ) يخطا

 38/0( 63/0) --- نرماليتي

 06/0( 77/0) 07/0( 76/0)  واريانس ناهمساني
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LL 86/1 65/1 08/0 

LK 29/0 37/2 02/0 

LE 08/0 71/6 00/0 

LIIT 09/0 67/2 00/0 

C 59/16- 90/1- 13/0 

 

الملل( است که اثر آن نيز بر ارزش افزوده ن مطالعه شاخص تجارت درون صنعت )ادغام تجارت بينيمتغير بعدي و هدف ا

دهد. ضريب کااليي مشابه را نشان مي يهااين شاخص ميزان صادرات و واردات يک کشور از گروهدار است. بخش مثبت و معني

کند. با افزايش تجارت درون صنعت در بخش دهد که ارتباط با اقتصاد جهاني به رشد توليد در بخش کمک ميبرآوردي نشان مي

پردازد که در آنها از مزيت نسبي برخوردار است و در مقابل شود که کشور به صادرات محصوالتي بکشاورزي، اين زمينه ايجاد مي

موجود  ينسب يايکند وارد کند. در واقع با رشد تجارت درون صنعت استفاده از مزامحصوالتي را که با هزينه باالتري توليد مي

ر صورت ن ديد. عالوه بر اشويم يالمللنيبخش در عرصه ب يديمحصوالت تول يريپذرقابت يل شده و موجب ارتقايدر بخش تسه

ه کار ب يشترين با سهولت بينو يهايها و فناوراستفاده از روش يد در بخش کشاورزيند توليبه فرا ينه شدن نگاه جهانينهاد

 يالمللنيل کرده و در رقابت بيتر تبدمدرن يخود را به ساختار يتا سنتبنس رساختا يشود بخش کشاورزيگرفته شده و منجر م

 داشته باشد.              يکمتر يريپذبيگر کشورها آسيد يبا کشاورز

ر ج مربوط به آن ديح خطا برآورد شده است که نتايتصح يرها، الگوين متغيدر ادامه به منظور برآورد رابطه کوتاه مدت ب

 ( ارائه شده است. 4جدول )

  

 بخش كشاورزي . برآورد الگوي تصحيح خطا )كوتاه مدت( توليد0جدول 

 داريسطح معني tآماره  ضريب متغير

dLL 66/0 03/2 09/0 

dLK 13/0 78/1 05/0 

dLE 20/0 15/3 00/0 

dLIIT 02/0 03/2 09/0 

C 57/5- 87/1- 10/0 

ect(-1) 92/0- 61/3- 00/0 

F=3.55(0.01) DW=2.27 =0.392R  

توضيحي در کوتاه مدت نيز هم جهت با اثر بلندمدت اين متغيرها است ضرايب برآوردي حاکي از آن است که اثر متغيرهاي 

دهد تجارت درون صنعت بخش کشاورزي در کوتاه مدت نيز اثر مثبتي باشند. نتايج برآوردي نشان ميدار ميو از نظر آماري معني

ب تصحيح خطا که از محاسن مهم اين توان در کوتاه مدت نيز از مزاياي آن برخوردار بود. ضريبر توليد اين بخش دارد و مي

است.  -35/0دهد برابر هاي وارده در کوتاه مدت به سمت روند تعادلي بلندمدت را نشان ميالگوها است و چگونگي تعديل شوک
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 ير تعادليوارده به سمت مقاد يهادهد که سرعت فرايند تعديل باال بوده و در کمتر از دو سال شوکضريب مذکور نشان مي

 ابند.ييم ليدمدت تعدبلن

 گيرد. مورد بررسي قرار مي CUSUMSQو  CUSUMهاي در ادامه ثبات ضرايب برآوردي با استفاده از آزمون

 

 

 

 
 . مقادير تجمعي پسماندها و مجذور پسماندهاي بازگشتي1نمودار

 

درصد است. در صورتي که آماره آزمون در بين دو خط  3داري ها، ثبات پارامترها در سطح معنيفرض صفر اين آزمون

هاي مذکور براي مدل برآوردي در نمودارهاي شود. نتايج آزمونمستقيم قرار گيرند فرض صفر يعني ثبات ضرايب پذيرفته مي

اتي در داخل محدوده خطوط راست قرار گرفته است لذا پارامترهاي برآوردي در زير ارائه شده است. از آنجا که پارامتر محاسب

 درصد از ثبات برخوردارند.   3داري سطح معني
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  يريگجهينت -4

ن راستا با يران صورت گرفت. در ايا يد در بخش کشاورزياثر تجارت دورن صنعت بر تول يمطالعه حاضر با هدف بررس

 ه اضافه شده و با استفادهياول يو شاخص تجارت درون صنعت به الگو يمصرف يزان انرژيم يرهايرشد سولو، متغ يم الگويتعم

 يکار مورد استفاده، موجود يروين يرهاياز آن است که متغ يج پژوهش حاکيمورد برآورد قرار گرفت. نتا يزمان يسر يهااز داده

 دارند. شاخص تجارت دورن صنعت يد بخش کشاورزيمثبت بر تول داريدر کوتاه مدت و بلندمدت اثر معن يمصرف يه و انرژيسرما

. ران داشته استيا يد بخش کشاورزيدار مثبت بر تول ير هدف مطالعه حاضر در بلندمدت و کوتاه مدت اثر معنيبه عنوان متغ

 اثر مثبت يبرا ن عامليترخواهد شد. مهم يدات بخش کشاورزيش توليش تجارت درون صنعت باعث افزايکه افزا ين معنيبد

وجود م ينسب يايها و مزاتيمناسب از ظرف يبرداربهره ينه براين است که با رشد تجارت درون صنعت زميتجارت دورن صنعت ا

 يارهادر عرصه باز ييباال يريپذشوند که از رقابتيت ميهدا يداتيد به سمت توليد و منابع توليآيفراهم م يدر بخش کشاورز

 برخوردار است. ييت باالياز اهم يرنفتيتوسعه صادرات غ يکه در استراتژ يابرخوردار هستند. نکته يجهان

ش مورد يش از پيد بيبا ين صنعت بخش کشاورزروه است که رشد تجارت ديج حاصل از پژوهش قابل توصيبا توجه به نتا

 يرنفتيدر توسعه صادرات غ يل بخش کشاورزياز پتانسن خصوص يدر ا يگذارقرار گرفته و با هدف ياستگذاران اقتصاديتوجه س

ز جمله ا ياستيس يهاتياولو ين با توجه به برخيرد. همچنيصورت گ ياستفاده مناسب ينفت يبه درآمدها يو کاهش وابستگ

رد برخو يبه صورت کل ياست که با تجارت درون صنعت بخش کشاورز يضرور يدر بخش کشاورز ييت غذايو امن ييخودکفا

به  ييکاال يهاد گروهين خصوص باياقدام شود. در ا يو مورد ين حوزه به صورت جزئياست در اين سينشود و بهتر است در تدو

وجود  ييو خوداتکا يي، خودکفاييت غذاياز جمله امن ياستيگر اهداف سيبا د يکه تناقض يشده و در صورت يبررس يصورت مورد

 اتخاذ گردد.  يدات بخش کشاورزيتول يارتقا يگسترش تجارت درون صنعت در راستا يبرا الزم يهااستينداشته باشد، س
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