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 چكیده
 بعد کشمش اینکه دلیل به و محصولی تك اقتصاد از رهایی برای کشاورزی محصوالت تجارت اهمیت به توجه با

 ارتباط بررسی به مطالعهاین  رود،می شمار به ایران کشاورزی زیر بخش در مهم صادراتی قلم دومین پسته، از

 3113-3109دوره زمانی  طی ایران کشمش صادرات بر واقعی ارز نرخمتغیرهای مهم اقتصادی، به ویژه 

جوسیلیوس و -انباشتگی جوهانسونهم تابع صادرات کشمش با استفاده از الگویمنظور  بدین .پردازدمی

 بر ارز نرخ منفی تأثیر دهندهتخمین نشان نتایج قرار گرفت.مورد بررسی  (VECM) تصحیح خطای برداری

 و صادرات از منظور حمایت به ارزی مناسب هایسیاست اتخاذ به توجه لزوم امر این که .است کشمش صادرات

بیانگر مدل  سایر متغیرهای بررسی همچنین .سازدمی نشان خاطر را جهانی بازارهای در ایران موقعیت حفظ

در نهایت با توجه به ضریب  .وجود دارد داریمعنیرابطه آن است که بین این متغیرها و صادرات کشمش 

درصد از عدم تعادل کوتاه مدت برای رسیدن به تعادل بلندمدت  13 تصحیح خطای برداری، در هر دوره حدود

 شود.تعدیل می

 VECM، جوسیلیوس-ارز واقعی، جوهانسوننرخ  ،کشمش هاي كليدي:واژه
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 مقدمه -1

در اقتصاد فعال  یهابخش نیترمهماز  ی مستعد کشاورزیهانیزمتنوع آب و هوایی، خش کشاورزی در ایران به دلیل ب

 آننوسانات قیمت همواره تمرکز بر روی صادرات نفت بوده و ی اخیر هاسال. همچنین با توجه به اینکه طی رودیمبه شمار 

تر به صادرات محصوالت غیر نفتی، از جمله از این رو توجه بیش ؛شدیدی بر وضعیت اقتصادی کشور گذاشته است ریتأث

تر و دسترسی به بازارهای جدید را دارا محصوالت کشاورزی، به ویژه آن دسته از محصوالتی که در آینده قابلیت صادرات بیش

 .رسده نظر میهستند، برای رهایی از اقتصاد تك محصولی ضروری ب

ی است، در راستای افزایش صادرات، با توجه به اینکه سهم محصوالت کشاورزی، بیش از یك چهارم صادرات غیر نفت

سهم با و انگور  برخوردار است. در بین محصوالت باغی، پسته ایویژهتوجه به این بخش به خصوص محصوالت باغی از اهمیت 

انگور کشور از جمله . محصول نداقرارگرفتهاول و دوم  هایدر ردهبه ترتیب درصد سطح باغات کشور، 3/33و  3/31حدود 

مهرابی ) استو چه در زمینه ارزآوری برخوردار  زاییه اشتغالکه جایگاه باالیی چه در زمین آیدمیبه شمار محصوالت باغی 

 در پراکنده درختان احتساب با کشور یهاتاکستان کشت ریز سطحکه  (. به طوری311-313: 3103بشرآبادی و پورمقدم، 

تن  113317و  1911393 معادلمیزان انگور و کشمش تولیدی به ترتیب که،  هکتار برآورد گردیده 131034، 3130سال 

  (.3130وزارت جهاد کشاورزی، است ) بوده

، آفریقای جنوبی، یونان ایران، شیلیبه ترتیب ترکیه، آمریکا،  3939در سال جهان کشمش  عمده صادرکنندگان

 314970درصد صادرات جهانی به این کشورها اختصاص داشته و ایران با صادرات به میزان  31 که به طور میانگینباشند می

فائو، باشد )میدرصد سهم صادرات جهانی این محصول را به عهده دارد و رتبه سوم را بعد از ترکیه و امریکا دارا  33، تن

 عنوان به هاآن از توانیم ،باشندیم عمده صادرکنندگان و دکنندگانیتول از که وجودی با ترکیه و متحده تالیا .(3933

 صادرات به واقع در و کنندیم صادر را واردشده کشمش از مقداری که معنی این به برد؛ نام نیز کشمش واردکننده کشورهای

 ایران کشمش ی،بندبسته تغییر و خارجی کنندگانمصرف سالیق گرفتن نظر در با کشورها این .پردازندیم محصول این مجدد

 از یکی ما هر چند کشور (.11-33 :3131علی شاهی، مقدسی و ) دنکنیم صادر جهانی بازارهای به خود نام به را

 مشکالت علت به ، اماباشدیم محصول کیفیت نظر از مناسبی اولیه ماده دارای و بوده جهان در کشمش عمده تولیدکنندگان

 به طوری که به است شده رکود دچار آن بازار ی،بندبسته و بهداشتی یهایژگیو بافت، رنگ، یکنواختی شامل: عدم کیفی

 و شده فراوری محصول بازاریابی، سیستم یناکارآمد همچنین و جهانی استانداردهای با محصول کیفیت نداشتن مطابقت دلیل

 (.3133طوسی، ) رسدیم فروش به جهانی قیمت از ترنییپا بسیار نهایی

است  شده کشور اقتصادی هایسیاست در نفتی غیر صادرات بر زیادی تأکید اخیر هایسال با توجه به اینکه در همچنین

 صادرات، و بازاریابی تولید، نوین هایروش با کشمش تولیدکننده کشورهای رقابت و کشمش جهانی بازار محدودیت طرفیو از 

تولیدکننده  مناطق کشاورزی وابستگی به توجه با بعالوه، سازد؛می آشکار نفتی غیر صادرات در را محصول این به توجه لزوم

 کشور، اقتصادی توسعه چارچوب در کشمش زاییاشتغال اهمیت و کشمش صادرات و تولید از حاصل درآمد به کشور کشمش

 صادرات در ایران کاهش سهمتوجه به به همین جهت با  .گردد مبذول مهم محصول این صادرات به خاصی توجه است الزم
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به خصوص  و متغیرهای تأثیرگذار عواملضرورت بررسی  اخیر، یهاسال آن طی تجاری رقبای سهم و افزایش جهانی کشمش

  .سازدیمنمایان را  محصول این صادرات برنرخ ارز 

 مبانی نظری -2

 نرخ ارز واقعی  -2-1

 شد. در پیمنظور متعادل ساختن اقتصاد و برقراری محیط باثبات اقتصادی آغاز  هایی بههای گذشته، برنامهسال در طی

های مراه با دخالتها هسیاستای کاهش یافته است، این بوده به نحو عمده نوسانات نرخ ارز که همواره شدید ،اتاین اقدام

افزایش درآمد تولیدکنندگان  برای در مورد صادرات محصوالت کشاورزی، زمینه راهای بازتر اجرای سیاست دولت و مستقیم

را تا حدود  هاسیاستوجود نظام بازاریابی کارا، منافع حاصل از این  فراهم ساخته است. هر چند که عدمصادراتی محصوالت 

های ارزی توان دریافتیورزی می(؛ اما با تقویت بخش کشا311-333: 3130کرباسی و احمدی، است ) زیادی کاهش داده

درازمدت، اتخاذ  گیری یك بخش قوی دری شکلتوجهی افزایش داد. الزمهقابل محصوالت را به طور حاصل از صدور این

 (.34-13: 3133خلیلیان و فرهادی، تواند عملی شود )های مناسبی است که بدون شناسایی عوامل مؤثر نمیسیاست

 رابطهنرخ ارز در واقع  .است کشاورزی آمیز بر صادرات محصوالتحال ابهامدرعین و تأثیرگذار عوامل از یکی ارز نرخ

به عبارت دیگر  که (13-70 :3131باشد )کرمی و زیبایی، های خارجی میملی و یا ارزش پول ملی در مقابل پولبرابری پول 

 اقتصادی کالن متغیرهای بر مهمی تأثیر شود کهمیداخلی بیان  پول واحدهای حسب بر خارجی پول واحد یك قیمت بیانگر

 (.393: 3113، 3دارد )برانسون غیره و هاپرداخت تراز صادرات، تولید، همچون

صورت  به توانمی را اسمی ارز نرخ .باشدمی اهمیت واقعی حائز ارز نرخ اسمی و ارز نرخ بین تمایز اقتصادی نظر از

رخ ارز واقعی ن (.3133حیدری و سوری، ) کرد تعریف بالعکس یا و پول خارجی از واحد یك مقابل در داخلی پول واحدهایی از

بازارهای  پذیری اقتصادی یك کشور درسطح رقابتکند؛ و همچنین ا ارزیابی میکه قیمت نسبی دو کاال رای واقعی است پدیده

ف تجارت به قیمت کاالهای غیرقابل تجارت تعریاین متغیر به صورت نسبت قیمت کاالهای قابل دهد. جهانی را نشان می

 کشور در تورم که باشدمی اسمی ارز نرخ همان ارز واقعی نرخ اساسی، طور (. به331-311: 3131گردد )حالفی و همکاران، می

 واقعی ارز نرخ که شودمی ناشی آنجا از نرخ این محاسبه در خود دارد. اهمیت را نظر موردخارجی  کشورهای نیز و داخل

اثرات  واقعی ارز نرخ که آنجا از شود. گرفته نظر در تجارت خارجی کشور پذیریرقابت برای به عنوان شاخصی تواندمی

 ایویژه اهمیت مرکزی هایبرای بانك پولی هایسیاست درآن  لذا نقش گذارد؛می مرکزی هایبانك هایترازنامه بر توجهیقابل

 کاالهای شاخص قیمت نسبت بلکه دارد بازار توجه در اسمی ارز نرخ به تنها نه واقعی ارز نرخکند. به دلیل اینکه می پیدا

و چه به  گیرد، این نرخ نقش مهمی در اقتصاد چه به صورت نظریمینظر  در نیز داخلی را قیمت کاالهای به شاخص خارجی

 (.03-70: 3133)نفری،  کندصورت تجربی ایفا می

                                                            
1. Branson, W.H. 
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یری کلیدی محسوب شده و نرخ واقعی ارز به دلیل ارتباط متقابل آن با سایر متغیرهای اقتصادی، متغدر یك اقتصاد باز، 

خود متأثر از  گذاران اقتصادی را به خود جلب کرده است. به طوری که این متغیرتوجه بسیاری از سیاستاز این رو 

أ تغییرات متغیرهای کالن اقتصادی از جمله صادرات، داخلی و خارجی و تحوالت اقتصادی بوده و خود منشهای اقتصاد سیاست

 (.311-333: 3103)اصغر پور و همکاران،  باشدو رشد اقتصادی و غیره می واردات

 عرضه صادراتالگوهاي  -2-2

 حال در کشورهای در به خصوص تقاضا، و عرضه توابع الگوسازی جهت در صادرات زمینه در گرفتهانجام تحقیقات

 این در است؛ که بوده صادرات تقاضای موارد، برخی در صادرات و عرضه از ایتك معادله برآورد به صورت تربیش توسعه،

 .شودمی پرداخته صادرات عرضه الگوهای بیان به قسمت

 نسبی هایقیمت متغیر دو از صادرات عرضه الگوی ارائه هنگام مطالعات کلیه در :(3013)3خان-الگوی گلدشتاین - الف(

به  مربوط هایمدل ترینمعروف از یکی است. شده استفاده توضیحی مهم متغیر دو به عنوان نظر مورد محصول تولید سطح و

 همزمانی مدل صادرات کاالها تقاضای و عرضه توابع برآورد جهت مدل این باشد. درمی محسن خان و گلدشتاین مدل صادرات،

غیر  و 3تعادلی مدل دو وجود با خطی لگاریتمی تابع به صورت کشور یك صادرات برای عرضه و تقاضا توابع و شدهمعرفی

 با قیمت و صادرات مقدار تعدیل برای سیستم در ایکه وقفه شودمی فرض تعادلی مدل در است. شده گرفته نظر در 1تعادلی

 با تعادلی هایارزش به واقعی تعدیل امکان غیر تعادلی، مدل رسد. دربه تعادل می آنی به صورت سیستم و ندارد وجود مقادیر

  .پذیردمی صورت تأخیر کمی

 نمودند: برازش زیر لگاریتمی به شکل را صادرات عرضه تابع تعادلی، مدل در خان و تعادلی: گلدشتاین مدل

(3) Log XSt= a0+ a1 log [Px/P]t+ a2Yt
* 

tXSشده،: مقدار صادرات عرضه xP ،قیمت صادراتی :P:  ،شاخص قیمت داخلی*
tY.لگاریتم شاخص ظرفیت تولید داخلی : 

 شود. در نتیجه:می xP نرمال صادراتی قیمت بر اساس معادله باشند. اینمی مثبت دو هر 1aو  0aپارامترهای 

(3) Log PXt=  a0+ a1 log XSt+ a2Yt
*+ a3 logPt 

تیلر  و هوتاکر مکانیسم تعدیل مدل از محققین این صادرات، مدل در تعادلی غیر رفتار امکان معرفی : برایغیر تعادلی مدل

 گرفت: مورد برازش قرار زیر فرم لگاریتمی به صادرات عرضه تابع نهایت در نمودند. ( استفاده3019)

                                                            
1.Goldstein and Khan 
2.Balance 

3.unbalance 
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(1) Log PXt=  d0+ d1 log XSt+ d2Yt
*+ d3 logPt+ d4 log PXt-1 

 (.3109حداد زاده، باشند )شارعی می 04d<و 01d ،>02d ،>03d< کهدرحالی

 لمحصو تقاضای و عرضه توابع همزمان برآورد نتایج از استفاده با: این دو محقق (3009)3اندرسون و سرور الگوی -ب

 و هوتاکر" اولیه مطالعه بر اساس هاآن اند.نموده محاسبه را محصول این تقاضای درآمدی و قیمتی هایکشش آمریکا، در سویا

و  واقعی درآمد رقیب، کشور صادراتی قیمت صادرکننده، کشور صادراتی قیمت متغیرهای از تابعی را تقاضای صادرات "مگی

 ارز نرخ نوسانات نمود، ثابت که چاو مطالعات بر اساس همچنین اند.کرده معرفی واردکننده کشورهای داخلی کاالهای قیمت

 مدل در توضیحی متغیر به عنوان نیز را ارز نرخ واقعی عامل باشد، داشته کشاورزی محصوالت صادرات بر مهمی اثرات تواندمی

 نمودند: وارد صادرات تقاضای

(4) XDJt= a0+ a1PXJt+ a2PXWJt+ a3YJt+ a4PDJt+ a5ERJt 

JXD: شده،  تقاضا صادرات مقدارJ:PX ،قیمت صادراتی J:PXW  ،قیمت صادرکنندگان رقیبJY:  ،درآمد حقیقیJPD:  قیمت

 (.3109 )کالته،باشند می ام j: نرخ ارز حقیقی کشور واردکننده  JER،کاالی داخلی

 و عرضه هایمدل تخمین در صادرات به مربوط مباحث از بسیاری در مهم که بسیار الگوهای از یکی:  3باند الگوی -پ

 یك از با دیدی فراتر الگو این باشد.می باند الگوی گیرد،می قرار توجه مورد توسعه حال در کشورهای در صادرات تقاضای

 شود:با معادله لگاریتمی زیر ارائه می Rاز منطقه  Kکاالی  صادرات عرضه تابع .است شده ارائه ایمنطقه دیدی با و کشور

(7) LnXSR
K = β0 + β1Ln [

PXR
K

PRER
] + β2Ln [

PXR−1
K

PR−1ER−1
] +  β3LnYR +  β4LnssR +  β5t    

 

K
RLnXS :کاالی  صادرات میزانK شده در منطقه عرضهR ،RP :کشور ملی پول واحد حسب بر داخلی قیمت سطح 

 ،Rمنطقه  در تولیدی ظرفیت شاخص:  RY ارز، نرخ با صادرکننده کشور رایج پول برابری نرخ :R ،REمنطقه  در صادرکننده

RSS :منطقه در عرضه هایشوک R، PX  :کاالی  جهانی قیمتK  در منطقهR ،RE RP قیمت محصول :K  در منطقهR 

 (.3137عاملی،  جبل و ریا)بی باشندمی

 توانمی باشد،می کشور از خارج و داخل در شدهانجام تحقیقات از بسیاری کاربردی مبنایکه  شدهارائه الگوهای بر اساس   

صادرکننده، درآمد کشورهای  کشور تولید ظرفیت صادراتی محصول، قیمت از نرخ ارز، تابعی را صادرات عرضه بر مؤثر عوامل

  دانست. واردکننده و ارزش افزوده و ...

 

                                                            
1.Sarwer and Anderson 

2.Bound 
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 پیشینه تحقیق -3

 تجارت زمینه در موضوع این بررسی به اندکی بخش اند،هددا قرار بررسی مورد را ارز نرخ که مختلفی مطالعات میان در

 به توانیم است گرفته صورت زمینه بررسی اثرات نرخ ارز در ایران در مطالعاتی که جمله از .اندپرداخته کشاورزی محصوالت

 نمود: اشاره زیر موارد

-3143( به بررسی عوامل مؤثر بر عرضه صادرات بخش کشاورزی ایران، طی دوره34-13: 3133) خلیلیان و فرهادی

اند. نتایج حاکی از این است که تولید ناخالص ی همگرایی پرداختههاكیتکنی زمانی و هایسری هالیتحلبا استفاده از 3113

ی دارند. ولی اثر داریمعن ریتأثبر عرضه صادرات محصوالت کشاورزی  یداخلی نسبی صادراتی و مصرف هامتیق کشور،داخلی 

در زمینه صادرات محصوالت ی ارزی دولت هااستیسنیست، این خود دلیلی بر نامناسب بودن  داریمعننرخ ارز مؤثر صادراتی 

 کشاورزی در دوره مورد مطالعه است.

تعیین نقش عوامل مؤثر بر صادرات محصوالت باغی  باهدفی امطالعهطی  (313-371: 3131)و شاه ولی فرخ زاده 

 – 3113ی هاسالو کوتاه مدت برای  بلندمدترا در  ادشدهنقش عوامل ی ARDLشامل بادام، خرما، سیب، با استفاده از روش 

متغیر تولید داخلی و نسبت قیمت جهانی به قیمت داخلی اثر  بلندمدتمورد ارزیابی قرار داد. بر اساس نتایج حاصل، در  3131

اثر منفی، اما فاقد اهمیت آماری بر روند  درازمدتنرخ ارز در  کهیدرحالی بر عرضه صادرات بادام دارند. داریمعنمثبت و 

قرار دهد. صادرات محصول  ریتأثصادرات بادام را تحت  تواندیمکوتاه مدت نیز تنها متغیر تولید داخلی  صادرات بادام دارد. در

که متغیر قیمت اثر مثبت و  باشدیمنسبت قیمت جهانی به قیمت داخلی و نرخ ارز  ریتأثتحت  بلندمدتخرما در کوتاه مدت و 

از تولید  متأثرتنها  درازمدتی بر صادرات آن دارند. صادرات سیب در اردیمعننرخ ارز اثر منفی دارد، اما تولید داخلی اثر 

نیست. در مورد همه محصوالت  داریمعنداخلی بوده، ولی اثر متغیرهای مورد استفاده در کوتاه مدت بر صادرات این محصول 

 ی بر صادرات نداشته است.داریمعن، نرخ ارز اثر بلندمدتمورد مطالعه در 

یران به کشورهای منتخب خاورمیانه نرخ ارز بر صادرات غیر نفتی ا ریأثتبه بررسی ( 399-33: 3109همکاران )سحابی و 

 ظاهر معادالت به مدل و روش مورد استفاده در این تحقیق، سیستم اند.پرداخته 3013-3991با استفاده از اطالعات سالیانه 

و تولید ناخالص  امارات، پاکستان، عربستان و کویت به عنوان کشورهای میزباننامرتبط و پانل دیتا بوده و پنج کشور ترکیه، 

ی توضیحی رهایمتغی صادراتی و متغیر موهومی جنگ به عنوان هامتیقداخلی کشورهای میزبان، نرخ ارز دوطرفه، نسبت 

ایران به سه کشور ترکیه،  صادراتکه نرخ ارز بر  دهدیمتحقیق نشان این نتایج ی استفاده شده است. نفت ریغبرای صادرات 

 .و بر صادرات به عربستان و کویت، تأثیر منفی دارد مثبت ریتأثامارات و پاکستان، 

 و خرما صادراتبین  بلندمدت و مدت کوتاه ارتباط (373-341: 3109)مرتضوی و همکاران  دیگر ایمطالعهدر 

هدف، در این  این به نیل برای .انددادهمورد بررسی قرار  3119-3131ی هاسالرا در  ارز نرخ ژهیو به اقتصادی، مهم متغیرهای

 دارمعنی و مثبت و تأثیر رهایمتغبین  بلندمدت وجود ارتباط، ARDLاز الگوی تحلیل هم جمعی موسوم به  تحقیق با استفاده

  اثبات شد. خرما صادرات ارزش بر ارز نرخ متغیر
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ارزی بر صادرات خرمای ایران را طی های تأثیر نرخ ارز و سیاست (333-01: 3103) سیکارودی و شوکت فداییخلیقی 

که رابطه  است این دهندهنشان آمده دست به نتایج. قراردادندمورد بررسی   OLSروش  ازو با استفاده 3137-3119دوره زمانی

  است. داشته وجود ارز واقعی نرخ مثبتی بین صادرات خرما و

 در یا صنعتی از اعم مختلف، کشورهای درنرخ ارز  ریتأثبررسی  زمینه در شدهانجام تحقیقات از برخی بررسی بهادامه  در

 .شودیم پرداخته ،توسعه حال

 اوگاندا در ماهی صادرات بر ارز نرخ یثباتیب منفی اثر وجود یهیفرضبه بررسی ی امقالهدر  (3997) 3کامرون و همکاران

 با یبازگشت خود روش این مطالعه در اقتصادسنجی روش .اندپرداخته 3993 تا 3004 دورهدر  شناور ارز نرخ سیستم تحت

 صادرات بر ارز نرخ یثباتیب منفی اثر وجود یهیفرضتحقیق  این نتایج .باشدیم خطا تصحیح مدل و گسترده توزیعی یهاوقفه

 .کندیم تأیید را در اوگاندا ماهی

با  نشدهینیبشیپو  شدهینیبشیپلیل در مورد اثر نوسانات نرخ ارز تجزیه و تح به (37-3: 3990) 3کندیل و دینسر

در بخش صادراتی  33ی تفکیکی شامل هادادهیروبر ، 3991-3993و  3001-3993ی هاسالی ماهانه طی هادادهاستفاده از 

 یشدهینیبشیپ افزایش که است آن بیانگر مطالعه این نتایج .اندپرداخته VAR یاقتصادسنج، با استفاده از مدل کشور ترکیه

  .دارد صادرات رشد بر نامتقارن اثرات نیز آن ینشدهینیبشیپ یهانوسانو  داشته صادرات بر معکوس تأثیر ارز نرخ

 بر تمرکز با را المللیبین تجارت و ارز نرخ بین رابطه ، (491-107: 3990)1مارو کی و هایاکو تجربی،ای مطالعه در

 سایر به نسبت تریجدی صورت به خاورمیانه تجارت که اندداده نشانOLS  رهیافت از استفاده با و کرده بررسی شرقی آسیای

 اثر از و تربزرگ هاتعرفه اثر از ارز نرخ فراریت منفی اثر و است گرفته قرار تأثیر تحت ارز نرخ نوسانات وسیله به منطقه نقاط

 . است ترکوچك آسیا شرق در مسافت به مربوط هزینه

بین صنایع تجاری  رابطه نوسانات نرخ ارز و ی به بررسیامطالعه در (31-3: 3933) 4همنی اسکویی و همکارانب

محققان . این اندپرداخته ARDLروش و  3991-3017 ی ساالنه طی دورههادادهبا استفاده از  یکره جنوببا  متحدهاالتیا

 در حال این با. داردصنایع  اکثر صادرات و واردات ی برتوجهقابل کوتاه مدت اثرات دارای ارزنرخ  نوسانات که دریافتند

  نوسانات نرخ ارز قرار دارند. ریتأث تحت وارداتی صنعت هفت صادراتی و صنعت 31تنها  درازمدت،

 کشمش صادرات بین ارتباط بررسی به ایران، در کشمش صادرات اهمیت به توجه با تحقیق این در شد گفته آنچه بر بنا

 هایتکنیك از استفاده با ایران کشمش صادرات تابع راستا، این در پردازیم.می ارز نرخ ویژه به اقتصادی، مهم متغیرهای و

 .است گردیده برآورد اقتصادسنجی

                                                            
1. Cameron et al 
2. Dincer and Kandil 
3. Hayakaw and kimura 

4. Bahmani-Oskooee et al 
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 هامواد و روش -4

 در مرحله بعدرا به دست آورده؛  واقعیارز  نرخ زمانی سری الگوی ابتدا که است صورت این به کار در این تحقیق روش

مدل و  جوسیلیوس -هم انباشتگی جوهانسن الگوی متغیرهای مدل از بین مدت کوتاه و بلندمدت رابطه تخمین منظور به

 داده خواهد توضیح خطای برداری تصحیح الگوی سازینماییم. در ادامه مدلمی استفاده (VECMتصحیح خطای برداری )

را در نظر  زیر (VAR(p)) رگرسیونی خود بردار جوسیلیوس، -وهانسنجانباشتگی  هم با الگوی تربیش آشنایی شد. برای

 بگیرید:

(1) 
Xt =  ∑ ФiXt−i +  εt

p

i=1

 

 اساس بر است. اخالل جزء tεو  ضرایب ماتریس iФنظر،  مورد متغیرهای بر مشتمل بردار نشانگر tXفوق  رابطه در 

 تعریف زیر صورت به برداری خطای الگوی تصحیح توان یكمی (،1) رابطه مطابق VAR(p)الگوی  هر قضیه گرنجری برای

 :(339-310: 3009جوهانسون و جوسیلیوس، ) کرد

(1) ΔXt =  ΠXt−1 +  ∑ ΓiΔXt−i +  εt
p−1
i=1    

 دهند. بامی نشان را الگو متغیرهای میان مدت و بلندمدت کوتاه روابط پویایی ترتیب به Πو  Γهای ماتریس آن در که        

  (:3991کیرچیگاسنر، ) کرد ( تجزیه3صورت رابطه ) به را Π ماتریس توانمی است، rرتبه  دارای، Π ماتریس اینکه فرض

(3) Π= β´   

 با متغیرها میان همگرایی بردار βو  P×rابعاد  با به بلندمدت مدت کوتاه روابط تعدیل ضرایب ماتریس در رابطه فوق، 

و حداکثر  3اثر هایآماره همچنین آورد.می فراهم را βو  از  راستنمایی حداکثر برآوردهای جوهانسن الگوی است.  P×r ابعاد

 کارگیریبه برای گیرد.می قرار استفاده مورد( r)همگرایی  روابط تعداد به رسیدن و Πماتریس  رتبه برای تعیین 3مقدار ویژه

 از استفاده با منظور بدین نماییم. محاسبه را در مدل زادرون متغیرهای بهینه هایوقفه تعداد تا است جوهانسن الزم تکنیك

 (SBC) 4و شوارتز (AIC) 1از معیارهای آکائیك استفاده با را آن مرتبه و داده تشکیل را VARمقادیر سطح متغیرها، الگوی 

 تعیین انباشتگی هم بردارهای ویژه، تعداد مقدار حداکثر و اثر هایآزمون از استفاده با بعد مرحله در .نماییمتعیین می

 شد. خواهد داده توضیح نتایج بخش در مذکور هایآماره و تحلیل مراحل تخمین .گرددمی

                                                            
1. Trace Test. 

2. Maximum Eigen Value Test. 

3. Akaike Information Criterion 

4. Schwarz Baysian Information Criterion 
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 سازمان هایداده و آمار مجموعه از 3113-3109سال  از ساالنه صورت به تحقیق، این در شدهاستفاده هایداده   

 نسبت ضربحاصل طریق از واقعی، ارز نرخ مطالعه این در همچنینآوری شده است. جمع 3جهانی، بانك جهانی خواربار

 نسبت از استفاده جای به موارد، از در بسیاری آید.می دست به اسمی ارز نرخ در داخلی هایقیمت به های خارجیقیمت

 واقعی به ارز نرخ روش این در .(491-101: 3130حسینی و همکاران، ) است شده تأکید قیمت نسبت معیارهای بر هاقیمت

 است: شده محاسبه زیر صورت

(0) RER = NER.
Pf

Pi
 

شاخص قیمت  iPکشور آمریکا،  کنندهمصرفشاخص قیمت  fPاسمی،  ارز نرخ NER واقعی، ارز نرخ RERآن، در که   

 عمل زیر صورت به ،کشمش واردکنندگان ناخالص وزنی درآمد میانگین محاسبه برای .باشدیمداخلی )ایران(  کنندهمصرف

 کردیم:

(39) FI =  GDPit ∗  
IMit

IMwt
 

 tمیزان واردات کشمش کشور مورد نظر در سال  t، itIMدرآمد ناخالص کشور واردکننده در سال  itGDPدر رابطه باال    

  .باشدیممیزان کل واردات کشمش جهان از ایران در سال مورد نظر  wtIMو 

 (PP) 3فیلیپس پرون یاو  ADFمعمول  یهاآزمون از واقعی ارز نرخ زمانی سری مانایی بررسی جهت اکثر مطالعات در   

با وجود اینکه در آزمون  .اعتبار است فاقد هاآزمون این نتایج ایران، ارز نرخ ساختار در شکست وجود دلیل به که شدهاستفاده

 در گرددیمولی به دلیل اینکه شکست ساختاری در این آزمون به صورت برون زا تعیین  شودیمشکست ساختاری لحاظ  پرون

  .گرددیممنجر  غلط یریگجهینت به گاه واحد ریشه رد یا پذیرش

زای تاریخ تغییر جهت ساختاری است. این آزمون از سایر ( آزمونی برای پیدا کردن درون3003) 1زیوت و اندروز

اصغرپور )است از  صفر مبنی بر وجود ریشه واحد عبارت تر است. در این آزمون فرضیهی واحد معمول، متفاوتهای ریشهآزمون

 (:333-397: 3131و همکاران، 

(33) H0: yt= 𝝁+ yt-1+ εt 

به صورت زیر  (C)مبدأ و روند  و همزمان با عرض( B)، با روند (A) فرضیه مقابل به ترتیب برای مدل با عرض مبدأ

 :باشدیم

                                                            
1. World Bank 

2. Phillips- perron 

3.zivot & Andrews 
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yt = μ + αyt−1 + βt + γDTt + ∑ c𝑗

k

j=1

∆yt−j + εt 

(33) 
yt = μ + αyt−1 + βt + θDUt + ∑ c𝑗

k

j=1

∆yt−j + εt 

 
yt = μ + αyt−1 + βt + θDUt + γDTt + ∑ c𝑗

k

j=1

∆yt−j + εt 

DU ،های سال برای آن کمیت که است مجازی متغیر یكt > 𝑇𝐵  و صفر هاسال یبقیهبرابر یك و برای DTt  یك 

tهای سال برای آن کمیت که است روند متغیر مجازی > 𝑇𝐵   برابرDTt =  t − TB و  است صفر هاسال یبقیه برای وTB 

 سال شکست ساختاری است.

کامرون و همکاران و در ارتباط با نرخ ارز توسط برخی مطالعات انجام شده الگوی سرور و اندرسون و ا بررسی ب   

 الگویی به صورت زیر تصریح شد: مرتضوی و همکاران

(31)  L(EX)= 0+ 1L(FI)+ 2L(WP)+ 3L(LRER)+ 4L(AV)  

 LWPلگاریتم میانگین وزنی درآمد ناخالص واردکنندگان کشمش،  LFI ،لگاریتم صادرات کشمش LEX در الگوی باال،

 لگاریتم ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران است. LAVلگاریتم نرخ ارز واقعی،  LRERی کشمش،فروشعمدهلگاریتم قیمت 

 این از تا متغیرهاست انباشتگی مرتبه تعیین الگو، متغیرهای بین تعادلی رابطه و هم انباشتگی تحلیل در اول گام   

 .گرددپرون می -اندروز و فیلیپس -با استفاده از آزمون زیوت متغیرها مانایی منظور گردد. بدین تنظیم مناسبی الگوی طریق

اندروز به  -زیوت توسط پیشنهادشده الگوی سه هر اساس مدل عرضه صادرات کشمش بر متغیرهای واحد ریشه آزمون نتایج

 ( است:3شرح جدول )

 (ZA)نتایج آزمون ریشه واحد زیوت اندروز  -1جدول 

 متغیر t آماره سال شکست توضيحات
C B A C B A 

 LEX -39/4 -79/1 -33/4 3110 3111 3110 یمعنیب

 LFI -11/4 -31/1 -11/4 3117 3173 3113 یمعنیب

 LWP -33/3 -14/3 -13/1 3111 3173 3114 یمعنیب

 LRER -31/7* -11/1 -41/4 3113 3111 3113 داریمعن

 LAV -993/1 -33/3 -11/1 3110 3113 3110 یمعنیب

 %39و  %7در سطح  داریمعن*                                       

 منبع: نتایج تحقیق      
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 ایستایی بررسی برای، پرون واحد شهیر آزمون از توانیم گانه،سه یهامدل در شکست سال تعیین به توجه با   

 ( خالصه شده است.3جدول ) در پرون-فیلیپسنتایج آزمون مانایی . کرد استفاده زمانی سری متغیرهای

 

 

 (PPپرون )-نتایج آزمون ریشه واحد فيليپس -2جدول 

LAV LRER LWP LFI LEX متغير 

 t آماره -99/39 -79/8 -79/9 -53/5 -13/5

 احتمال 999/9 999/9 999/9 999/9 999/9

I(1) I(1) I(1) I(1) I(1) توضيحات 

 %39و  %7، %3در سطح  داریمعن*                   

 منبع: نتایج تحقیق                    

گیری با یك بار تفاضل بوده و واحد دارای ریشهدر سطح  که تمامی متغیرها دهدیمپرون نشان  -نتایج آزمون فیلیپس

واردکنندگان  درآمد ناخالصی، فروشعمدهصادرات، قیمت  متغیرهای سال شکست که دهدیم نشان ZAنتایج  .شوندیممانا 

 شکست ی کهبه طور است؛ معنادار واقعی ارز نرخ متغیر و سال شکست یمعنیب ارزش افزوده بخش کشاورزی و کشمش ایران

 سیاست اجرای متغیر این در شکست وقوع است. دلیل داده رخ3113در سال  مبدأ از عرض در تغییر به صورت نرخ ارز واقعی

 .گردید انتخاب یك بهینه وقفهVAR بیزین برای مدل  معیار شوارتز به استناد بااست. در مرحله بعد  بوده نرخ ارز یسازکسانی

 صادرات الگوی عرضه بلندمدت روابط کردن مشخص کلی، طور به و انباشته هم بردارهای تعداد تعیین منظور به در گام بعدی

 که کنیممی استفاده اثر آزمون و 3ویژه مقدار حداکثر آزمون دو از است، مجازی و متغیرهای اصلی برگیرنده در که کشمش

 .است شده گزارش (4( و )1) جدول در ترتیب، به آزمون دو این نتایج

 انباشتگیهم بردارهاي تعداد تعيين براينتایج آزمون اثر   -3جدول 

 فرضيه صفر فرضيه مقابل آماره آزمون %59سطح مقدار بحرانی 

33/10 17/09 r=1 r=0 

37/41 03/41 r=2 r 

10/30 93/31 r=3 r 

40/37 31/7 r=4 r 

34/1 33/9 r=5 r 

 منبع: نتایج تحقیق                                           

                                                            
1. Maximum Eigen Value Test 
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 انباشتگیهم بردارهاي تعداد تعيين براينتایج آزمون حداكثر مقدار ویژه   -4جدول 

 فرضيه صفر فرضيه مقابل آماره آزمون %59مقدار بحرانی سطح 

31/11 11/41 r1 r=0 

73/31 30/30 r2 r 

31/33 39/33 r3 r 

31/34 97/7 r4 r 

34/1 33/9 r5 r 

 منبع: نتایج تحقیق                                

  

بردار هم  4تعداد  نمودیم، لحاظ مدل متغیر در 7اینکه  به توجه با همچنین ( و4( و )1جداول ) نتایج به توجه با

هم انباشتگی مورد پذیرش  بردار یكآمده است که با توجه به مقدار آماره آزمون و مقدار بحرانی تعداد  به دستانباشتگی 

 ( گزارش شده است.7جدول ) در . نتایجمیینمایانباشتگی مبردار همیك با  VECMمدل  برآورد به اقدام نتیجه در. باشدیم

 نامقيد VECMمدل  برآورد نتایج -9جدول 

C LAV(-1) LRER(-1) LWP(-1) LFI(-1) LEX(-1) متغير 

 3بردار 999/3 -01/3 31/3 90/3 -13/3 -31/33
   منبع: نتایج تحقیق 

 

دارند. به  صادراتی بر داریمعناثر منفی و واقعی ایران  ارز نرخو  ی کشمشفروشعمدهقیمت  جدول باال، بر اساس   

 باعث کاهش درصد 90/3، 31/3ترتیب به میزان بهمتغیر قیمت عمده فروشی و نرخ ارز طوری که یك درصد افزایش در 

آمد ناخالص تولیدکنندگان کشمش، درارزش افزوده بخش کشاورزی و . با افزایش یك درصدی شودیمصادرات کشمش 

 است. با صادرات کشمش متغیر دو این مستقیم رابطه دهندهنشان که ابدییم افزایش درصد 01/3و  13/3میزان  صادرات به

 در .کندیم یریگاندازه را خطا تصحیح جمالت یا ی دستگاههایتعادلیب به نسبت متغیرها تعدیل ( سرعت1جدول )

 .گیرند عهده به را مذکور به روابط رسیدن بار متغیرها برخی باید بلندمدت، تعادلی روابط از صورت انحراف

 تعدیل ضرایب برآورد نتایج. 6جدول 

D(LAV) D(LRER) D(LWP) D(LFI) D(LEX) روابط هم انباشتگی 

 ضریب -13/9 91/9 -93/9 -39/9 91/9

 منبع: نتایج تحقیق                       
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ی داریمعنمنفی و  ریتأثدریافت نمود که نرخ ارز واقعی در کوتاه مدت  توانیمبا توجه با نتایج جدول ضریب تعدیل    

داری بر صادرات این فروشی کشمش در کوتاه مدت اثر معنیدرصد بر صادرات کشمش دارد. قیمت عمده 3/9به میزان 

 91/9و  91/9دار به میزان افزوده در کوتاه مدت اثر مثبت و معنی محصول ندارد. درآمد ناخالص واردکنندگان کشمش و ارزش

 13/9در هر سال  که دهدیم، در معادله برازش شده نشان ECM خطا تصحیح جمله به مربوط ضریبدرصد بر صادرات دارند. 

است که نوسانات به وجود  آنحاکی از  ECM. عالمت منفی شودیمدرصد از عدم تعادل یك دوره در صادرات کشمش تعدیل 

 .شودیمنزدیك  بلندمدتو به بردار  ابدییمآمده در مدل در طول زمان، کاهش 

 نتایج و پیشنهادها -5

مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا  3113-3109در این مطالعه تأثیر نرخ ارز واقعی بر صادرات کشمش ایران در طی دوره    

 تأثیر نرخ ارز واقعی و سایر متغیرهای تأثیرگذار با استفاده از روش هم انباشتگیسپس دست آورده و  نرخ ارز واقعی را به

 تصحیح خطای برداری بر صادرات کشمش مورد آزمون قرار گرفت. جوسیلیوس و  -جوهانسون

س دارد. رابطه معکوی آن فروشعمدهقیمت  وبا نرخ ارز واقعی  ایران صادرات کشمشدست آمده نشان داد که  نتایج به   

که با افزایش این متغیر کشمش  شودیمی کشمش بر صادرات آن بدین صورت تفسیر فروشعمدهمنفی متغیر قیمت  ریتأث

در نتیجه باعث کاهش  ابدییمی واردکننده کاهش کشورهاشده و تقاضای این محصول از سوی  ترگرانصادراتی به طور نسبی 

گیرد و افزایش نرخ ارز ای وارداتی مورد استفاده قرار میتولید کشمش کاالهای واسطه. به علت اینکه در فرایند شودیمصادرات 

گردد از تولید محصوالت کاسته های تولیدکننده باعث میباعث افزایش قیمت خرید این کاالها شده و متعاقب آن افزایش هزینه

ناخالص واردکنندگان این محصول رابطه مستقیم  درآمدو  ارزش افزوده بخش کشاورزی و در نتیجه صادرات کاهش یابد. شده

مثبت درآمد ناخالص کشورهای واردکننده بر صادرات کشمش ایران دور از انتظار نیست، چرا که  ریتأث.با صادرات کشمش دارد

محصول نیز و با افزایش تقاضا، بدیهی است که صادرات این  ابدییمبا افزایش آن تقاضا برای محصوالت کشاورزی کشور افزایش 

 شود.در بلند مدت تعدیل میدرصد  13/9ضریب تصحیح خطا نیز با توجه به نتایج به دست آمده با سرعت  .ابدییمافزایش 

 سیستم ضعیف ساختار به توجه با و داشته بر صادرات بسزایی تأثیر تواندمی ارز نرخ تغییرات همواره که آنجایی از   

 سرمایه، و نیروی کار پایین وریبهره وارداتی، داخل، وابستگی تولید برای مناسب و کافی هایزیرساخت وجود کشور، عدم ارزی

صادرات  و شده طوالنی تعدیل دوره ها،شوک هنگام وقوع به صحیح هایگذاریسیاست عدم و ارزی ذخایر ناصحیح مدیریت

 و دولت بودجه مداوم کسری تجاری، منفی ایجاد تراز به تواندمی امر که این دارد قرار تعادل از خارج زیادی برای مدت کشمش

 شود. منجر کالن هایعدم تعادل و ارزی ذخایر

 شود که:های تحقیق پیشنهاد میبا توجه به یافته

در بازرگانی خارجی از  ربطیذهای نهاده ی خارجی،ابیبازاری هاروشی صادرات و هاوهیشبرای بهبود بخشیدن  -

 های مورد نیاز را به عمل آورند. صادرکنندگان حمایت
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در آینده به بنگاهی مسلط در صادرات این محصول  تواندیمایران با پتانسیل فراوانی که در تولید کشمش دارد  کشور -

جایگاه انحصاری کشور و یا ارتقا آن را ی صادراتی به منظور حفظ هاتلی کارریگشکلزمینه  توانیمتبدیل شود. عالوه بر آن 

 بررسی نمود.

ی اخیر دارای روند پایداری نبوده، تالش برای حفظ قدرت هاسالبا توجه به این که سهم تولید و صادرات ایران در  -

ات این کشمش نقش مؤثری بر میزان صادر واردکنندگانو چون درآمد  رسدیمبه نظر  ریناپذاجتنابرقابت در بازار جهانی 

بازار مناسبی جهت فروش و عرضه صادرات کشمش باشند و صادرکنندگان  توانندیممحصول دارد. در نتیجه این کشورها 

به  و همچنین شناساییبایستی با رعایت اصول بازاریابی و شناخت کافی از بازارهای جهانی، محصول خود را صادر نمایند. 

ی اساسی جهت شناساندن این هاراهیکی از  کشورهااین  در تبلیغاتی یهاگاهشینمادست آوردن بازارهای جدید و ایجاد 

 . باشدیممحصول در بازار جهانی 

 منابع 
 مهرابی بشرآبادی، حسین؛ پورمقدم، امین؛ عوامل مؤثر بر مزیت نسبی صادرات کشمش ایران، تحقیقات اقتصاد کشاورزی،  -3

 .311-313، صص: 3103، بهار3، شماره4جلد

باغی، تهران، وزارت جهاد  محصوالت نمونه ای آمارگیری طرح نتایج جهادکشاورزی، وزارت اطالعات فناوری و آمار دفتر -3

 .3130کشاورزی، 

3-FAO (Food and Agricultural Organization of the United Nations), FAOSTAT Database, 

http://apps.fao.org/. 2012. 

 موردی )مطالعه کشاورزی محصوالت جهانی بازار در ایران سهم بر مؤثر عوامل مطالعه ژگان؛شاهی، م علیضا؛ مقدسی، ر -4

 .11-33، صص: 3131، سال سیزدهم، شماره یك، کشاورزی علوم پژوهشی-علمی مجله کشمش(، و پسته

 ریزی، برنامه های پژوهش مؤسسهراهکارها(،  و ها چالش ارایه) کشمش خارجی -داخلی بازار بررسی اندانا؛طوسی، م -7

 .3133روستایی،  توسعه و اقتصادکشاورزی

مجله دانش و  ،بررسی آثار نوسانات نرخ ارز بر حجم و قیمت صادراتی کشمش ایران ؛حسن ،احمدی کرباسی، علیرضا؛ -1

  .311-333 ، صص:3130 ،13شماره  ، سال هفدهم،توسعه

 ریه اقتصاد و توسعه کشاورزی،نش ،بررسی عوامل مؤثر بر صادرات بخش کشاورزی ایران ؛لیع ،فرهادی ؛ادقص ،خلیلیان -1

 .34-13، صص: 3133، 10جلد

اثرات نوسان پذیری نرخ ارز بر صادرات محصوالت کشاورزی در کشورهای مختلف، فصلنامه  نصور؛زیبایی، م یت اله؛کرمی، آ -3

 .13-70، صص: 3131پاییز ی اقتصادی، سال هشتم، شماره سوم، هاپژوهش
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