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ABSTRACT 

 

 
The majority of countries in order to develop their international trade and achieve a higher share 

in the world market, are adopting different trade policies with taking into account the effects of 

factors affecting on agricultural trade. The purpose of this study is to examine the effects of 

macroeconomics factors affecting on agricultural trade using a vector autoregressive model for 

years 1982 to 2016. The results indicate that a shock on variables such as agricultural value added 

and investment in agricultural sector have positive effects on agricultural trade. While exchange 

rate, terms of trade and tariff have negative impacts. The results also show that the short term 

impact of the study variables is significantly high but it is gradually reducing over time and in long 

term it becomes very low. According to the results obtained from the analysis of variance, in the 

long term, the shock from trade, value added, investment, exchange rate, terms of trade and tariff 

rate have 76.7%, 3%, 8.1%, 5.4%, 5.5% and 1.2% impact on agricultural trade respectively . 
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 کشاورزیبخش ی کالن اقتصادی بر تجارت اثر شوک متغیرها بررسی
 

 4نژاد کاظم مهدی ،3یاوری غالمرضا ،*2یزدانی سعید ،1روش نیک سپیده

 ، ایرانتهران،  نور پیام دانشگاه کشاورزی اقتصاد گروه  دکتری دانشجوی، 1
 انکرج، ایر تهران، دانشگاه ه کشاورزی، ع، دانشکده اقتصاد و توسکشاورزی اقتصاد گروه استاد ،2

 تهران، ایران نور، پیام دانشگاه اقتصادکشاورزی گروه استادیار ، 3
 ، ایرانتهران، کشاورزی اقتصاد و برنامه ریزی هایپژوهش موسسه علمی هیئت عضو ،استادیار، 4

 (21/7/97تاریخ تصویب:  -9/4/97)تاریخ دریافت: 

 

 چکیده

 
های در اقتصاد جهانی، سیاست کشورها با هدف توسعه تجارت و دستیابی به سهم باال

کنند. های موثر بر تجارت اتخاذ میتجاری متفاوتی را با در نظر گرفتن اثر تغییرات عامل
های موثر بر واکنش تجارت بخش کشاورزی به عامل چگونگیتحلیل  حاضر هدف پژوهش

( VARی )خود رگرسیون بردار لمدو از طریق  1360-95های با استفاده از اطالعات سال آن
های ناشی از حجم تجارت، ارزش توابع واکنش، شوک است. بنابر نتایج حاصل از تحلیل

گذاری بخش کشاورزی منجر به افزایش حجم تجارت بخش کشاورزی افزوده و سرمایه
های ناشی از نرخ این بخش نسبت به شوک که واکنش حجم تجارت در گردد. در حالیمی

های طور کلی روند اثر شوک ادله بخش کشاورزی منفی است. بهارز، نرخ تعرفه و رابطه مب
های تحلیل تجزیه افتهرود. یذکر شده در طول زمان کاهش یافته و به تدریج از بین می

های ناشی از تجارت، ارزش افزوده، ، شوکمدتبلندست که در ا حاکی از آنواریانس نیز 
و  5/5، 4/5، 1/8، 3، 7/76 عرفه به ترتیب سهمگذاری، نرخ ارز، رابطه مبادله و نرخ تسرمایه

 درصدی، در توضیح تغییرات تجارت دارند.   2/1

 

تعرفه، مدل رابطه مبادله، نرخ ارز،  گذاری،سرمایه تجارت، ارزش افزوده،های کلیدی: هواژ
VAR 

 

 مقدمه

 توسعه اقتصادي کشور،هاي برنامه اهداف از يكی

 ی در کاهش وابستگیغیرنفت کاالهاي صادرات افزايش

 است. خام نفت صدور از حاصل ارزي درآمدهاي به اقتصاد

 ايجاد و غذايی امنیت تامین بر افزون کشاورزي بخش

 رشد نرخ افزايش در ايمالحظه قابل تاثیر اشتغال،

 تجارت رشد در موثري نقش تواندمی وداشته  اقتصادي

 ,Central Bank of  the Islamic Republic of Iran) کند ايفا

 طول امتداد در گستردگی لحاظ به کشور ايران. (2016

 هايعامل و امكانات وجود ی،هواي و آب تنوع، جغرافیايی

 تمحصوال انواع تولید براي ه، قابلیت و ظرفیت بااليیاولی

 دارد. بنابراين توسعه تجارت محصوالت کشاورزي

 در گذاريهدف سیاست ترينمهم تواندکشاورزي می

موضوع،  اهمیت به توجه خارجی باشد. با تجارت بخش

 تجارت بررسی رشد به مربوط هاينظريه اصلی هدف

 توسعه براي الزم راهكارهاي ارائه و تاثیرگذار متغیرهاي

 & Khan). است بوده مختلف کشورهاي در تجارت

Kalirajan, 2011)،  مانند متغیرهايی خود هايبررسی در 

 تورم، درآمد نرخ کشورها، ینب فاصله دولت، هايسیاست

 را به ارز نرخ مديريت و قاچاق مهار تعرفه، نرخ ملی،
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 .اندکرده مطرح تجارت بر موثر هايعامل ترينمهم عنوان

 مانند ديگري متغیرهاي تاثیرگذار به هم محققان ديگر

 وريبهره ،فناوري گذاري،سرمايه متقابل، تقاضاي

 نهادهاي توسعه و نقل و حمل تولید، هزينه هايعامل

 ;Fang  & et al, 2005)اندکرده اشاره کشور، در اقتصادي

Arize & et al, 2015.) گذار بر ریتاث هايعاملاز  يكی

 ارزش افزوده، رشد محصوالت کشاورزي رشد تجارت

 يابی به رشد بخش کشاورزیاست. دست يبخش کشاورز

صلی ا اهدافساز توسعه تجارت از جمله به عنوان زمینه

تمامی کشورها محسوب  يهاي اقتصادي و تجاربرنامه

نحوه  ،(Nikravesh & et al. 2017. در پژوهش )شودمی

 يرو يکشاورزبخش  رشد یو مصرف يدیتول ياثرگذار

 لیم لیتحل هيبر پا يکشاورز توسعه تجارت محصوالت

قرار  بررسیمورد منتخب به تجارت محصوالت  يینها

 يهااستیدر س بود ثبات، ندها نشان دا. يافتهگرفت

موجب  ياقتصاد يهاميتحر يدولت و اثرگذار يتجار

تجارت محصوالت منتخب در توسعه  روند غیرمنطقی

 .شده است

يک  عنوان به بخش کشاورزي نیز در گذاريسرمايه

تجارت بخش  بر ثیرگذارات متغیرهاي از، تامین مالی منبع

ی، با در نظر گرفتن مزيت نسب .کشاورزي است

تواند باعث افزايش در گذاري در اين بخش میسرمايه

شود تولید و صادرات محصوالت کشاورزي 
(Aghanasiri, 2012). 

 (،Prasanna, 2010; Adhikari, 2011مطالعات ) در

 و  نتايج بیانگر دارد تجارت با مثبتی هرابط سرمايهگذاري

بنابر مطالعات . میباشد دو آن بین مكملی هرابط وجود

 واردات به نسبت ادراتص رويگذاري سرمايه راثذکور، م

مثبت  تجاري تراز روي تاثیر آن بوده و در نتیجه قويتر

 است.

 جمله از و تجارت راه سر بر اصلی هايمحدوديت از

، تغییرات غیر منتظره نرخ کشاورزي محصوالت تجارت

 مینهز در اريسیاستگذ .(Sun & et al, 2010) استارز 

 شدر هيژو به ديقتصاا نکال هاياخصش نرخ ارز،

 نه ورزيکشا بخش. میکند ثرامت را غیرنفتی دراتصا

 قابل يهادهنها ظلحا به بلكه کااليی تالدمبا نظر از فقط

 از. دمیگیر ارقر ارزي يسیاستها ثیرتا تحت نیز رتتجا

 يالیر يمدهادرآ پیشبینی ارز، خنر يهاننوسااين رو 

 و دهکر ارشود نندگاکندرصا ايبر را دراتصا از ناشی

 تیدراصا سیاست تعیین و صحیح ييزربرنامه ،يابیزاربا

 Bakhshi & et) میکند رو به رو مشكل با هاآن ايبر را

al, 2016 .)  مطالعات ديگر که رابطه نرخ ارز و نتايج

اند، تجارت را با رويكرد متفاوتی مورد بررسی قرار داده

 افزايش به منجر زار نرخ پذيرينوساندهند که نشان می

 را تجاري جريان رونق و شده قطعیت عدم و ريسک

 Augustine & Slottje, 2008; Khosravi)کندمی مختل

& Mohseni, 2014; Zamani & Mehrabi,2012). 

بر  نیز تعرفهتغیر نرخ مبر متغیرهاي ذکر شده،  عالوه

نتايج مطالعاتی  واردات و شرايط تجارت تاثیرگذار است.

طه بین نرخ تعرفه و  حجم تجارت را بررسی که راب

اند بیانگر اين است که افزايش نرخ تعرفه منجر به نموده

 است ) دار در واردات و صادرات شدهکاهش معنی

Paulino & Thirlwall, 2002; Ebrahimi & et al, 

ها بر مبناي يک استراتژي اگر نرخ تعرفه(. 2016

ا اصول تعیین شده نشود و بمدت و پايدار بنا بلند

، به اصل هاي رشد اقتصادي کشور همسو نباشدبرنامه

پذيري محصوالت در تجارت مزيت نسبی و توان رقابت

 ,Heidary & et al) اي نشده استالمللی توجهبین

کشور به  دياقتصا يطارشبه اين که  با توجه (.2014

 در ارههمواي است که متغیرهاي کالن اقتصادي گونه

 وارد شود متغیريهر شوکی به  هستند و ییرتغ لحا

در  ،دهدساير متغیرها را نیز تحت تاثیر قرار می

تحقیقات اقتصادي با تحلیل سیاستی، کاربرد استفاده از 

 ييژگیهاو به دلیل داريبر نگرسیودرخو مدل

بر متغیرهاي کالن  کشو اثر جهت تحلیل آن ريساختا

 (;Khosravi & et al, 2017ستا هشد دهگستر

Ghahremanzadeh & et al, 2016 ) .هاي کشو ثرا

توانند موجب ايجاد می ديقتصاا يمتغیرها ناشی از

 به توجه باشوند. تجارت شاخص ثباتی در روند بی

 به نسبت تجارت بخش کشاورزي که حساسیتی

 ،متغیرهاي تاثیرگذار بر آن دارد از ناشی هايشوک

 و تمدهکوتا در هاآن گذاريثرا و هاشوک شناسايی

تواند به  می بخش کشاورزيتجارت  بر تبلندمد

کمک سازان بخش کشاورزي گذاران و تصمیمسیاست

هاي اساسی هاي بلندمدت، گامريزينمايد تا در برنامه

 پاسخگويی درصدد پژوهش اينبردارند.  بر اين اساس، 

مدت و بلندمدت اين سوال است که اثرهاي کوتاه به
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متغیرهاي تاثیرگذار بر تجارت بخش  زا ناشی يهاشوک

 گرفته انجام هايبررسی باکشاورزي چگونه است؟ 

همزمان شوک متغیرهاي  که آثار منسجمی پژوهش

اقتصادي بر تجارت به ويژه تجارت بخش کشاورزي  کالن

 لذا را در ايران مورد مطالعه قرار داده باشد وجود ندارد.

 دخو روش از دهستفااسعی شده با  پژوهش ايندر 

 آن تحلیل و تجزيه يهااربزا و (VAR)1 داريبر نگرسیور

 ناشی از متغیرهاي ارزش افزوده اثر شوک بررسیبه 

گذاري بخش کشاورزي، نرخ ، سرمايهبخش کشاورزي

ارز، نرخ تعرفه و رابطه مبادله بخش کشاورزي بر تجارت 

 پرداخته شود. بخش کشاورزي

 

 روش تحقیق

 است رويكردي بر مبتنی انهمزم معادالت هايمدل

 زابرون ديگر برخی و زادرون متغیرها، برخی آن طبق که

 و زادرون دسته دو به متغیرها تعیین. شوندمی فرض

 ايسلیقه يا داشته نظري پشتوانه است ممكن زابرون

 درخصوص د،ندار نظري پشتوانه زمانی که حتی ،دنباش

 تجربی تايجن است ممكن و شودمی مطرح ترديدهايی آن

 ودوج اطمینان زمانی که. باشد تناقض در نظري مبانی با

به  را تابع توانمی است، زانبرو متغیر يک که ندارد

 زادرون متغیرها همه آن در که داد تغییر ايگونه

 معادالت سازيمدل در رويكرد اين. شوند محسوب

 (VARهاي خودرگرسیون برداري )مدل به نام همزمان،

 فرم عمومی مدل(.   Souri, 2015)شوندخته میشنا

VAR مرتبه  باp شده است.نشان داده  (1) ابطهدر ر 

 

(1)  

 ، متغیرهااز  بردار  ،(1)در رابطه  

از  ) ماتريس  ،از جز ثابت  بردار
                                                                                  
1. Vector Autoregressive 
   

 از جمالت اخالل مدل است.  بردار و  ايبرض

 مطالعه، VAR هايسیستم مفید يكی از کاربردهاي

 نمايش است. اگر سیستم، اقتصادي هايشوک بنديزمان

 وارده هايشوک که دريافت توانمی باشد، اقتصاد واقعی

 انجامد ومی طول به زمانی چه مدت طی اقتصاد بر

 شوک وقوع از پس زمانی دوره چه در هاآن اثر کثرحدا

ها اثرگذاري شوک بنديزمان گردد. مطالعهحاصل می

 هر زيرا در است، اقتصاد پويايی شناسايی براي روشی

 هايشوک آن، خاص خصوصیات با متناسب اقتصاد

کاربرد ديگر  .گذارندمی جا به متفاوتی اثرهاي يكسان

 طی در اقتصادي متغیرهاي انسواري تجزيه رهیافت، اين

متغیر  هر که گرددمی بررسی که معنى اين است. به زمان

 متغیر تغییرات در مقدار سهم اقتصاد، چه در کلیدي

 (.  Noferesti, 2012دارد ) ديگر

گذاري، افزوده، سرمايهارز، ارزشاين پژوهش، نرخ در 

 نرخ تعرفه، رابطه مبادله و حجم تجارت بخش کشاورزي

هاي مورد داده ه عنوان متغیرهاي مدل انتخاب شدند.ب

 جهاد وزارت بانک اطالعاتی از 1360-95هاي نیاز سال

 مرکزي بانک آمار ايران و مرکز ايران، گمرگ کشاورزي،

 .است شده استخراج

 

 نتایج و بحث

مانايی متغیرها  الزم است ،VAR لمد برآورد از پیش

فولر  يكید ندر پژوهش حاضر از آزمو ،بررسی شود

-به عنوان يكی از معتبرترين روش (ADE)12 يافته تعمیم

هاي زمانی، استفاده شده ها براي بررسی مانايی در سري

دهد نشان می، (1)در جدول ADE از است. نتايج حاصل

که همه متغیرهاي مورد مطالعه در سطح مانا هستند و 

کالن متغیرهاي  اثر شوک بررسی براي الزم شرايط

 .وجود دارد صادي بر حجم تجارت بخش کشاورزياقت

                                                                                  
1.Augmented Dickey Fuller   
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 نتايج آزمون ريشه واحد متغیرهاي مدل در حالت سطح -1جدول

 درجه انباشتگی مقدار بحرانی آماره آزمون متغیرها

 صفر *-63/3 -92/5 حجم تجارت بخش کشاورزيرشد 

 صفر *-63/3 -89/6 رشد ارزش افزوده بخش کشاورزي

 صفر *-63/3 -06/8 ري ناخالص بخش کشاورزيگذارشد سرمايه

 صفر **-94/2 -17/3 رابطه مبادله بخش کشاورزي

 صفر *-63/3 -12/4 رشد نرخ ارز

 صفر *-36/3 -06/5 رشد نرخ تعرفه محصوالت کشاورزي

 %5و  %1داري به ترتیب در سطح هاي تحقیق   *، ** معنیماخذ: يافته             

 لمد برآورد از ل اصلی پیشيكی ديگر از مراح

VAR، است. بنابر نتايج  تعیین طول وقفه بهینه

به عنوان  وقفه اول، (2جدول )در  معیارهاي اطالعاتی

 وقفه بهینه انتخاب شد. 

 

 هاي مختلف براي تعیین طول وقفه بهینه نتايج آزمون -2جدول

 LogL LR FPE AIC SC HQ وقفه

0 02/73- NA 45/1 88/5 96/6 24/6 

1 84/6- 25/92* 60/2 05/4* 77/6* 96/4* 

2 7/11 10/19 14/1 10/5 46/9 57/6 

3 34/4 42/20 8/4 43/5 41/11 44/7 

 هاي تحقیق ماخذ: يافته            

 سیربر داريبر گرسیونیدرخوي هالمد تحلیل در

ضروري  کنشوا بعاتو تحلیل از قبل لمد پايداري يطاشر

 مطلق قدر است که  آن مدل است. شرط پايداري

 داخل در و باشد يک از کمتر معكوس مشخصه هايريشه

توان صورت نمی اين غیر واقع شود، در يک شعاع به دايره

نتايج،  ها اعتماد کرد. بنابرواکنش ناشی از شوک نتايج به

 بااليی اطمینان از مدل و شده تامین مدل شرط پايداري

 (.1است )نمودار برخوردار
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Inverse Roots of AR Characteristic Polynomial

 
 VAR  آزمون پايداري مدل -1نمودار   

 

 بعاتو از حاصل نتايجبه  اطمینان تضمین رمنظوبه 

ل نرما نموآز و همبستگیدخو نموانجام آز ،کنشوا

نتايج حاصل از   .استهمیت با ا لمداجزاي اخالل  بودن

نشان  ،(3)در جدول (LM)11 نژاالگر ضريب نموآز

 همبستگیدخو مشكل ،اخالل مدل دهد که جزمی

 . ارندند

                                                                                  
1. Lagrange multiplier 
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  VAR لمد يپسماندهانتايج آزمون خودهمبستگی   -3جدول
 سطح احتمال معناداري LMآماره  وقفه

1 77/18 99/0 

2 47/27 84/0 

3 52/25 9/0 

 هاي تحقیق  ماخذ: يافته              

 نموآز رهماآ از نرمال بودن جز اخالل سیربر ايبر

 جدول بنابر نتايج. شده است دهستفاا (JB)1را ب-رکجا

هستند،  لنرما يعزتو داراي نیزمدل  اجزاي اخالل ،(4)

 است.  مناسبی تصريح داراي لين مدابنابر

 

 VAR لمد نتايج آزمون نرمال بودن اجزاي اخالل -4جدول
 سطح احتمال معناداري درجه آزادي JBآماره  اجزا

 32/0 2 22/1 حجم تجارت بخش کشاوزي

 42/0 2 21/1 ارزش افزوده بخش کشاورزي

 34/0 2 1/2 گذاري بخش کشاورزيسرمايه

 81/0 2 40/0 نرخ ارز

 63/0 2 91/0 بخش کشاورزي رابطه مبادله

 93/0 2 14/0 نرخ تعرفه

 81/0 12 98/5 مجموع             

 هاي تحقیقماخذ: يافته             

 

ي توضیحی معموال ، متغیرهاVARهاي در مدل

خطی شديدي دارند و به همین دلیل توجه کمتري هم

دار بودن ضرايب با استفاده از به معیارهايی مانند معنی

تر گفته شود. بنابراين همان طور که پیش، میtآماره 

 بر متغیرها اريتاثیرگذ هنحو تحلیل و تجزيهبراي شد، 

 جزيهت  و( IRF)2واکنش  بعاتو يهارمعیا از يكديگر

با  (. ,2015Souri) شودمی دهستفاا (V.D)11 يانسوار

توجه به حساس بودن نتايج توابع واکنش نسبت به 

در اين  ،VARترتیب قرار گرفتن متغیرها در مدل
                                                                                  
1.Jurque-Bera 
2. Impulse response function 
3.Forecat Error of Variance Decomposition 
 

 

 Pesaran توسط توابع واکنش تعمیم يافته کهپژوهش از 

& Shin (1997) استفاده شده است. اين ، شد معرفی

در  ترتیب قرار گرفتن متغیرها اي است کهروش به گونه

 تجارتحجم واکنش از  . نتايج حاصلاهمیتی ندارد مدل

، تجارت)ها شوک گذاريبه اثر بخش کشاورزي نسبت

 خنر و نرخ ارز، رابطه مبادلهگذاري، افزوده سرمايهارزش

شده است. به  ارائه، (5) سال در جدول 15طی ( هتعرف

نگی واکنش حجم تري از چگومنظور ارائه تحلیل روشن

متغیرهاي  شوک تجارت بخش کشاورزي نسبت به اثر

ذکر شده، عالوه بر نمايش در قالب جدول، نتايج در 

 . ( گزارش شده است7( تا )2)قالب نمودارهاي 
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 متغیرهاي کالن اقتصادي نتايج حاصل از واکنش حجم تجارت بخش کشاورزي نسبت به شوک -5جدول
 نرخ تعرفه رابطه مبادله نرخ ارز گذاريسرمايه ارزش افزوده رتتجا سال       

1 
100881/0 011166/0 004992/0- 006213/0- 011246/0 032955/0- 

(01206/0) (01700/0) (01704/0-) (01704/0) (01700/0) (01659/0) 

2 

075628/0 018300/0 020925/0 033100/0- 013789/0- 040936/0- 

(01762/0) (02276/0) (02220/0) (02239/0) (02151/0) (02332/0) 

3 

054754/0 023440/0 016962/0 032863/0- 018033/0- 028517/0- 

(02104/0) (01836/0) (01735/0) (02327/0) (02288/0) (02109/0) 

 4 

040585/0 017957/0 016964/0 026850/0- 015704/0- 021467/0- 

(02216/0) (01535/0) (01491/0) (02073/0) (02061/0) (01803/0) 

5 
029772/0 014799/0 011740/0 020292/0- 012475/0- 015461/0- 

(02186/0) (01265/0) (01192/0) (01743/0) (01713/0) (01527/0) 

6 
022127/0 010725/0 009475/0 015205/0- 009398/0- 011616/0- 

(02050/0) (01072/0) (00971/0) (01435/0) (01385/0) (01287/0) 

 7 

016347/0 008205/0 006701/0 011254/0- 007028/0- 008516/0- 

(01854/0) (00911/0)  (00791/0) (01189/0) (01114/0) (01088/0) 

 8 

012141/0 005978/0 005154/0 008360/0- 005205/0- 006359/0- 

(01628/0) (00776/0) (00654/0) (00993/0) (00899/0) (00916) 

 9 

008987/0 004489/0 003724/0 006189/0- 003864/0- 004690/0- 

(01300/0) (00656/0) (00542/0) (00833/0) (00728/0) (00765/0) 

 10 

006667/0 003298/0 002806/0 004592/0- 002861/0- 003488/0- 

(01181/0) (00550/0) (00449/0) (00696/0) (00588/0) (00635/0) 

 11 

004939/0 002459/0 002057/0 003401/0- 002122/0- 002570/0- 

(00982/0) (00457/0) (00370/0) (00578/0) (00475/0) (00522/0) 

 12 

003662/0 001815/0 001536/0 002522/0- 001572/0- 001915/0- 

(00808/0) (00376/0) (00304/0) (00477/0) (00382/0) (00426/0) 

13 
002714/0 001350/0 001133/0 001869/0- 001166/0- 001418/0- 

(00658/0) (00307/0) (00247/0) (00391/0) (00306/0) (00345/0) 

14 
002012/0 000998/0 000843/0 001389/0 000864/0 001052/0- 

(00532/0) (00247/0) (00200/0) (00318/0) (00244/0) (00278/0) 

15 
001491/0 000741/0 000623/0 001027/0- 000640/0- 000779/0- 

(00427/0) 00200/0 (00161/0) (00257/0) (00194/0) (00222/0) 

 هاي تحقیقماخذ: يافته

 

نشان  ،2و نمودار  (5)طور که ستون اول جدولهمان

حجم تجارت بخش کشاورزي به شوک  دهد، واکنشمی

باشد و در یناشی از خود اين متغیر، بزرگ و مثبت م

که در  يابد. در حالیافزايش می مدت حجم تجارتکوتاه

مدت و بلندمدت، به مرور عدم تعادل ناشی از میان

يابد.میشوک تجارت به تدريج کاهش  گذارياثر
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Response of TRADE to TRADE

Response to Generalized One S.D. Innovations ± 2 S.E.

 
 خودشتجارت به شوک ناشی از حجم واکنش  -2نمودار
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ش افزوده بخش کشاورزي بررسی تاثیر تغییر در ارز

بر حجم تجارت يكی از اهداف اصلی اين پژوهش است. 

، نشان (3)و نمودار  (5) اطالعات ستون دوم جدول

دهد که اگر يک شوک ناگهانی در ارزش افزوده بخش می

کشاورزي رخ دهد، تاثیر آن بر حجم تجارت بخش 

 هاي بعدي چگونه خواهد بود.کشاورزي در دوره
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Response of TRADE to RAAV

Response to Generalized One S.D. Innovations ± 2 S.E.

 
 بخش کشاورزي به شوک ناشی از ارزش افزوده بخش کشاورزي واکنش تجارت -3نمودار

 

دهد که در صورت رابطه بین اين دو متغیر نشان می

افزوده، حجم تجارت  در ارزش درصدي بروز شوک يک

درصد  3/2و  8/1، 1/1از سال اول تا سوم به ترتیب 

واحد شوک در ارزش افزوده ايجاد يک  يابد.افزايش می

مدت بر حجم تجارت بخش بخش کشاورزي، در کوتاه

گذارد. در حالی که در کشاورزي تاثیر مثبت می

مدت و بلندمدت اين اثر مثبت تعديل شده و به میان

تواند به اين دلیل رسد. اين موضوع میمقدار ناچیز می

مدت با افزايش ارزش افزوده بخش باشد که در کوتاه

زمینه صادرات مازاد تولید محصوالت  ،شاورزيک

شود که اين امر موجب کشاورزي در کشور ايجاد می

افزايش حجم تجارت بخش کشاورزي خواهد شد. در 

مدت و بلندمدت به رابطه با اثر کاهشی شوک در میان

هاي خودکفايی دولت يكی از داليل رسد سیاستنظر می

 باشد.  وجود چنین ارتباطی

 (،4) نمودار و (5) طالعات ستون سوم جدولبنابر ا

گذاري، حجم تجارت معادل يک درصد شوک در سرمايه

درصد کاهش  -4/0را در سال اول به میزان ناچیز 

در حالی که اثر شوک در سال دوم موجب  دهد.می

درصد  2/2بزرگترين تغییرات حجم تجارت به میزان 

 شود.می
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Response of TRADE to RAI

Response to Generalized One S.D. Innovations ± 2 S.E.

 گذاريواکنش تجارت به شوک ناشی از سرمايه -4دارنمو

گذاري در سال واکنش حجم تجارت به شوک سرمايه

درصد  1/1و  4/1، 7/1سوم، چهارم و پنجم به ترتیب 

يابد. بنابراين از سال سوم اثر شوک افزايش می

شود و از میزان گذاري به تدريج تعديل میسرمايه

شود. به ته میسال کاس افزايش حجم تجارت در هر

افزايش حجم تجارت به میزان  ،مدتطوري که در میان

گذاري در رسد. با توجه به اين که سرمايهدرصد می 7/0

بخش کشاورزي منجر به پیشرفت تكنولوژي و ارتقاي 

(، انتظار Kohansal& et al, 2016شود )وري میبهره

 موجب افزايش تولید در بخش کشاورزي که رودمی

ون شک هرگونه افزايش در تولید بر صادرات و گردد، بد

با  Dehgan & et al (2014) واردات تاثیرگذار خواهد بود.

 به  کشاورزي، بخش در گذاريسرمايه تاکید بر اهمیت

 منظور به مالیاتی نظام اين نتیجه رسیدند که با اصالح

توان بخش کشاورزي، می در بیشتر گذاريسرمايه

 سودآوري نتیجه در و سرمايه نهايی کارآيی
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براي بهبود  الزم زمینه و داد افزايش را گذاريسرمايه

 کشاورزي بخش و تراز تجاري را در اشتغال وضعیت

 آورد. فراهم

-.05

.00

.05

.10

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Response of TRADE to ER

Response to Generalized One S.D. Innovations ± 2 S.E.

 واکنش تجارت به شوک ناشی از نرخ ارز -5نمودار

حجم تجارت بخش کشاورزي نسبت به شوک نرخ 

دهد به طوري عمل منفی نشان میالارز در ابتدا عكس

درصد و در 6/0که مقدار آن در سال اول به میزان 

يابد درصد کاهش می 3هاي دوم و سوم به میزان سال

را با  هاي تجاريارز فعالیت خنر (. تغییرات5)نمودار

 شرايط يک ايجاد مواجه نموده و با بااليی يسکر

حجم  کاهش سبب تجارت، آوريسود در نامطمئن

با توجه به اينكه  (.Sun & et al, 2010) شودمی رتتجا

واردات محصوالت کشاورزي سهم بیشتري نسبت به 

صادرات در حجم تجارت بخش کشاورزي دارد، بديهی 

واردات تاثیر بیشتري خواهد  براست که افزايش نرخ ارز 

داشت و در نتیجه منجر به کاهش حجم تجارت 

ش متغیر حجم سال، واکن 3گردد. بعد از گذشت می

تجارت نسبت به شوک نرخ ارز کاهش يافته و به مرور 

 رود. زمان در بلندمدت از بین می

 Zamani & Mehrabi (2012 )ت با تاکید بر اهمی

نشان  ،نوسان نرخ ارز بر تجارت محصوالت کشاورزي

که وقفه  يمثل کشاورز يدیتول هايتیر فعالد دادند که

وجود دارد،  یراتو درآمد صاد دیتول نیب ياديز

مبادله و تجارت  يهانهيهز سکينرخ ارز ر ینانینااطم

 يگذارهيموجب کاهش سرما و داده شيالملل را افزانیب

بلندمدت با نوسان نرخ ارز،  نتیجه در در شوند،می

 شود. یصادرات کم م
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Response of TRADE to TOT

Response to Generalized One S.D. Innovations ± 2 S.E.

 لهواکنش تجارت به شوک ناشی از رابطه مباد -6نمودار

رابطه مبادله بخش کشاورزي، بیانگر نسبت ارزش 

تواند يكی از صادرات به ارزش واردات است و می

متغیرهاي تاثیرگذار بر حجم تجارت بخش کشاورزي 

 (6)و نمودار  (5)باشد. اطالعات ستون پنجم جدول 

دهد که اگر يک شوک ناگهانی در رابطه مبادله  نشان می

بخش کشاورزي رخ دهد، تاثیر آن بر حجم تجارت بخش 

هاي بعدي چگونه خواهد بود. رابطه کشاورزي در دوره

دهد که در صورت بروز بین اين دو متغیر نشان می

در رابطه مبادله، حجم تجارت در  درصدي شوک يک

يابد. از سال رصد افزايش مید 1/1سال اول به میزان 

درصد شروع  -3/1دوم کاهش حجم تجارت به میزان 

هاي بعدي هم ادامه دارد شود و اين کاهش طی سالمی

با اين تفاوت که میزان کاهش حجم تجارت  به تدريج 

شود. بنابراين با توجه به اين در طول زمان کوچكتر می

 که واردات بخش کشاورزي سهم بیشتري نسبت به

صادرات آن در حجم تجارت اين بخش دارد، شوک 

ناشی از رابطه مبادله، اثر منفی روي حجم تجارت 

گذارد و کاهش حجم تجارت به تدريج جبران می

 گردد.شود و در بلندمدت به تعادل اولیه بر میمی

 Chabokro& et al (2010 )یت متغیر با تاکید بر اهم

نشان دادند که اثر  ادله در تراز تجاري ايران،برابطه م

مدت، پس از يک شوک مثبت رابطه مبادله در کوتاه

ايجاد جهش مثبت در تراز تجاري در دوره اول، باعث 

کاهش تراز تجاري در دوره بعد خواهد شد و به سرعت 

اثر شوک وارده در بلندمدت موجب کاهش تراز تجاري 

رغم گردد. اين مطلب بیانگر اين موضوع است که علیمی

اي که در دوره بود تراز تجاري و جهش قابل مالحظهبه

اولیه داشته است به دلیل اين که عايدي ناشی از بهبود 

تراز خارجی و افزايش صادرات در اقتصاد ايران منجر به 

گذاري نگرديده يا اين که انداز، تولید و سرمايهپس
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گذاري به درستی مكانیزم تبديل پس انداز به سرمايه

است، اين افزايش پايدار نبوده و در  عمل ننموده

  بلندمدت خنثی خواهد شد.

و  (6) بنابر اطالعات مندرج در ستون ششم جدول

شود که واکنش حجم تجارت ، مالحظه می(7) نمودار

تعرفه در همه  نرخ بخش کشاورزي در پاسخ به شوک

 تعرفه، نرخ در شوک درصد ها منفی است. يکسال

درصد کاهش  3/3ل به میزان او سال در را حجم تجارت

دوم به  سال دهد. بزرگترين تغییرات حجم تجارت درمی

 از سال سوم اثر شوک تعرفه  .است درصد – 1/4 میزان

مدت شود به طوري که در میانبه تدريج تعديل می

رسد. در درصد می -6/0میزان تغییرات حجم تجارت به 

 تا اريدپا رتصوبلندمدت نیز اثرگذاري شوک تعرفه به 

العمل عكس ،و حجم تجارت دمیشو تعديل دوره نپايا

 دهد.قابل توجهی نسبت به شوک تعرفه نشان نمی

توان گفت در مورد واکنش منفی حجم تجارت می 

 محصوالت واردات تعرفه، با کاهش نرخ که افزايش

کشاورزي به اين دلیل که سهم بااليی در حجم تجارت 

تعرفه، منجر  نرخ نوسان شود.دارد، موجب کاهش آن می

شود، نوسان زياد در می واردات به ايجاد نوسان در

شوند، واردات محصوالتی که به عنوان نهاده استفاده می

نوسان در تولید محصوالت نهايی که در داخل تولید 

ت شوند را به همراه خواهد داشت، در نتیجه، نوسانامی

 .واهد بوددر تولید بر تغییرات صادرات تاثیرگذار خ
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 واکنش تجارت به شوک ناشی از نرخ تعرفه   -7نمودار

 Bafandeh & Rastin(2013با ) یت نرخ اشاره به اهم

تعرفه بر تجارت صنايع کاغذ و چوب، نشان دادند که 

نرخ تعرفه داراي اثر منفی بر عرضه صادرات اين دو 

ردات مانند نرخ هاي مهار واصنعت است و سیاست

، سبب کاهش صادرات اين صنايع خواهد شد. يكی تعرفه

از داليل اين نتیجه را به اين گونه توضیح دادند که 

اعمال تعرفه بر واردات، منجر به نوسان زيادي در واردات 

خواهد شد و اين نوسان موجب نوسان در تولید داخلی 

بود.  خواهد صادرات تاثیر گذارشود و در نتیجه بر می

معتقد است  ( که1988) Edwards اين نتیجه با مطالعه

شود، مطابقت می وضع تعرفه منجر به کاهش صادرات

 دارد. 

پس از وارد شدن يک شوک مشخص به سیستم، 

هاي بینیتمامی متغیرها روند متفاوتی را نسبت به پیش

وارد شده  شوکاثر ، VD روشدر کنند. سیستم طی می

بینی ف الگو در واريانس خطاي پیشبه متغیرهاي مختل

و  گرددمدت و بلندمدت مشخص میدر کوتاهيک متغیر 

 متاثر ازهندا چه تا متغیر يک اتتغییربیانگر اين است که 

 از متاثر ازهندا چه تا و متغیر آن دخو لخالا ايجزا از

بوده است.  سیستم درون يمتغیرها يگرد لخالا ايجزا

 افنحرا از يباالتر سهم رايدا که يمتغیر هر دوره هر در

 بستهوا متغیر ننوسا ديجاا در تريبیش سهم باشد، رمعیا

مدت توسط هر متغیر در کوتاه هاينوسانشت. دا هداخو

شود، هاي مربوط به خود آن متغیر توضیح داده میشوک

بینی اما در افق زمانی دورتر سهم ساير متغیرها در پیش

 .يابدها افزايش مییت آنرفتار يک متغیر با توجه به اهم

متغیر  بینیخطاي پیش تجزيه واريانس(، 6جدول )

 دهد.را نشان می وقفهيک با  تجارت
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 هاي موثر برآنناشی از عامل تجارت بینیپیش خطاي واريانس تجزيه -6جدول

 رفهنرخ تع رابطه مبادله نرخ ارز گذاريسرمايه ارزش افزوده تجارت انحراف معیار دوره

1 100/0 100 0 0 0 0 0 

2 1332/0 5502/89 5623/0 1867/4 1998/2 2320/2 2678/1 

3 1504/0 4761/83 7919/1 7638/5 8947/3 8324/3 2407/1 

4 1600/0 2137/80 3005/2 0141/7 6049/4 6211/4 2455/1 

5 1651/0 5723/78 6515/2 5111/7 9866/4 0542/5 2241/1 

6 1679/0 7158/77 8099/2 8183/7 1654/5 2716/5 2187/1 

7 1694/0 2670/77 9043/2 9614/7 2639/5 3896/5 2135/1 

8 1702/0 0258/77 9511/2 0450/8 3145/5 4517/5 2116/1 

9 1707/0 8955/76 9779/2 0876/8 3427/5 4857/5 2102/1 

10 1709/0 8244/76 9919/2 1119/8 3578/5 5041/5 2096/1 

11 1711/0 7856/76 9998/2 1247/8 3661/5 5142/5 2092/1 

12 1711/0 7643/76 0041/3 1319/8 3707/5 5197/5 2090/1 

13 1712/0 7526/76 0065/3 1358/8 3732/5 5228/5 2089/1 

14 1712/0 7426/76 0077/3 1380/8 3745/5 5244/5 2088/1 

15 1712/0 7427/76 0084/3 1392/8 3753/5 5353/5 2088/1 

 هاي تحقیقمنبع: يافته
 

 در شود، مشاهده می(7جدول )توجه به نتايج  با

 حجم تجارت متغیر اتتغییر صددر 100 سال اول،

د و اثرگذاري میشو داده توضیح متغیر آن دخو توسط

ساير متغیرهاي مورد مطالعه با يک وقفه تاخیر شروع 

ح میزان توضی سالشود. در حالی که طی پانزده می

خود اين دهندگی متغیر حجم تجارت در تغییرات 

کاهش و سهم ساير متغیرهاي کالن مورد بررسی  متغیر،

يابد. در توضیح تغییرات متغیر حجم تجارت افزايش می

دهندگی متغیر به طوري که در سال دوم میزان توضیح 

درصد  89حجم تجارت در تغییرات خود اين متغیر به 

درصد  78روند کاهشی به میزان  رسد و در ادامه بامی

درصد در سال پانزدهم  7/76در سال پنجم  و به 

درصدي ارزش 56/0رسد. در سال دوم سهم کوچک می

افزوده در توضیح تغییرات حجم تجارت به روشنی 

مشخص است ولی در ادامه اين سهم افزايش يافته و در 

 درصد و در بلندمدت به میزان 6/2سال پنجم به 

گذاري در تغییرات رسد. اثر شوک سرمايهیدرصد م3

درصد است و از سال  2/4حجم تجارت در سال دوم 

درصد  7مدت)سال هفتم( به بیش از سوم تا دوره میان

 هشتمهاي سال طیگذاري رسد. سهم شوک سرمايهمی

تا پانزدهم افزايش داشته به طوري که در بلندمدت 

شوک متغیر  درصد از تغییرات حجم تجارت توسط 12/8

نرخ ارز در شود. شوک اري توضیح داده میگذسرمايه

درصد از تغییر در حجم تجارت را توضیح  2/1سال دوم، 

دهد. اما سهم آن در تغییرات تجارت افزايش يافته و می

رسد. از سال درصد در سال پنجم می 9/4به میزان 

ششم سهم توضیح دهندگی شوک نرخ ارز در تغییرات 

مدت و هاي میانافزايش يافته و در دوره حجم تجارت

شود. سهم درصد تثبیت می 37/5بلندمدت تا حدود 

شوک رابطه مبادله در توضیح تغییرات حجم تجارت 

تقريبا به مانند شوک نرخ ارز است به طوري که در 

 5/5مدت و در بلندمدت درصد، در میان 2/2مدت کوتاه

طه مبادله درصد از تغییرات حجم تجارت توسط راب

شود.  بررسی سهم متغیر نرخ تعرفه در توضیح داده می

دهد که طی دوره مورد تغییرات حجم تجارت نشان می

درصدي را در توضیح  2/1بررسی همواره سهم ثابت 

 تغییرات حجم تجارت داشته است.
 

 گيري و پيشنهادهانتيجه

 عنوان به حجم تجارت افزايش اهمیت به توجه با

 به پژوهشاين  در ،کشور اقتصادي مهم فاهدا يكی از

تجارت  بر هاي موثرعامل تجزيه و تحلیل اثر شوک
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 دست به نتايج بنابراست.  شده پرداخته ،بخش کشاورزي

ارزش  ،و تجزيه واريانس واکنش توابع تحلیل از آمده

افزوده بخش کشاورزي نقش موثري بر توسعه تجارت 

د بخش محصوالت کشاورزي دارد، بنابراين، رش

کشاورزي بايد به عنوان يک هدف مهم و اساسی در 

هاي بخش کشاورزي مورد توجه قرار گیرد. سیاستگذاري

نسبی محصوالت،  شود با توجه به مزيتپیشنهاد می

هاي تضمین قیمت در بخش عالوه بر اجراي سیاست

هاي زير بنايی و تغییر در گذاريکشاورزي، زمینه سرمايه

وري ید که موجب ارتقاي بهرهتول هايتكنولوژي

هاي تولید و افزايش تولید محصوالت کشاورزي عامل

گذاري در بخش سرمايه شوند را فراهم ساخت.می

يكی از متغیرهاي اثرگذار بر حجم تجارت  نیز کشاورزي

 و طبیعی يتنگناها برخی دجووباشد. با توجه به می

 ،يهاي کشاورزدر فعالیت گذاريباالي سرمايهيسک ر

هاي مناسب کاهش شود با اتخاذ سیاستپیشنهاد می

گذاري، زمینه جذب و تزريق دهنده ريسک سرمايه

الزم  سرمايه به بخش کشاورزي را فراهم نمود. از اين رو

بیمه حوادث،  ازجملههاي بیمه با استفاده از طرحاست 

بیمه قیمت و بیمه در صورت نوسان نرخ ارز نسبت به 

هاي کشاورزي اقدام نمود تا زمینه کاهش ريسک فعالیت

گذاري بخش مشارکت بیشتر بخش خصوصی در سرمايه

 هايعاملعنوان يكی از به نرخ ارز کشاورزي میسر گردد.

ثیرگذار در تجارت جهانی محصوالت گوناگون امهم و ت

است، اهمیت اين موضوع محصوالت کشاورزي  ژهيوبه

نرخ ارز بر  گذاري تغییراتتر اثرشناخت هرچه دقیق

با توجه به . سازدتجارت بخش کشاورزي را ضروري می

بخش  حجم تجارتنرخ ارز بر شوک اثرگذاري منفی 

 ،باشندتر گسترده کشو ديجاا منابع رهرچقد، کشاورزي

د يجاا در حجم تجارت يبیشتر ثباتیبی آنتبع به

و  باثباتبرقراري شرايط منظور بهبنابراين  شود.می

ي هااستیسبايست می بخش کشاورزي،تجارت توسعه 

 نرخ ارز هايمناسب جهت کنترل نوسان ارزي

تمامی شرايط اقتصاد کشور در نظر گرفته  کهيطوربه

پیشنهاد . شود، از سوي دولت و بانک مرکزي اعمال شود

ي چند نرخی بودن ارز که عامل رانت و جابهشود می

شود تا سودجويی است از يک نرخ ثابت بازار استفاده 

اوال تقاضا واقعی شود و ثانیا وضعیت بازار ارز 

تعیین نرخ ارز بر اساس  کهیدرصورت ي گردد.سازشفاف

بازار، شرايط افزايش قیمت کاالهاي اساسی وارداتی را 

فراهم آورد، براي جلوگیري از بروز افزايش قیمت، دولت 

نرخ ارز را پس از ورود کاال به داخل  التفاوتمابهبايد 

شور به واردکنندگان کاالهاي اساسی پرداخت نمايد تا ک

تضمین ورود کاال به  ، موجبهامتیقعالوه بر ثبات 

بنابر نتايج تجزيه واريانس، اثرگذاري رابطه  کشور شود.

. با توجه به اين که شودمبادله بر حجم تجارت تايید می

واردات بخش کشاورزي سهم بیشتري نسبت به صادرات 

در حجم تجارت اين بخش دارد، شوک  بخش کشاورزي

ناشی از رابطه مبادله، اثر منفی روي حجم تجارت 

گذارد. با در نظر گرفتن اين نكته که يكی از عوامل می

تاثیرپذيري حجم تجارت از رابطه مبادله به دلیل 

وابستگی مصرف داخلی به واردات محصوالت کشاورزي 

در جهت است، ارتقاي سطح تولید محصوالت کشاورزي 

تواند از تاثیر شوک رابطه کاهش وابستگی به واردات، می

شوک نرخ تعرفه يكی  مبادله بر حجم تجارت بكاهد.

تجارت بخش هاي موثر بر تغییرات حجم ديگر از عامل

 روي تجارت، است که اثرگذاري منفی آن کشاورزي

. شوک نرخ تعرفه شودمیموجب کاهش حجم تجارت 

به طور ثیر منفی بر واردات عالوه بر تاتواند می

طوري شود، به  غیرمستقیم موجب تغییرات در صادرات

نوسان در واردات محصوالت کشاورزي، )به طور با  که 

اي کشاورزي( هاي واسطهاخص نوسان در واردات نهاده

موجب نوسان در تولید داخلی آن دسته از محصوالت 

د نخواه هاي وارداتی هستند،نهايی که وابسته به نهاده

 ثباتی در تولید محصوالتن صورت وجود بیشد. در اي

 باخواهد بود.  بر صادرات محصوالت تاثیرگذارداخلی، 

 شوک به نسبت حجم تجارت اثرپذيري منفی به توجه

هاي گذاريشود از سیاستپیشنهاد می تعرفه، نرخ

لت دو يسو از هغیرمنتظرريزي نشده و اي برنامهتعرفه

  شوک نرخ تعرفه را کم کند. گذارياثر  پرهیز شود تا
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