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 1383، تابستان46اقتصادکشاورزی و توسعه، سال دوازدهم، شماره 

 
 
 
 
 

 :بررسی عوامل مؤثر بر صادرات پسته ایران
  یک تحلیل همجمعی

 
 
 

 ∗مجید محمودزاده، دکتر منصور زیبایی
 

 چکیده

رهایــی از اتکــا بــه صــادرات شــکننده و تــک محصــولی لــزوم حرکــت بــه ســوی شــناخت  
محصوالت کشاورزی و به    . جدیـد و برخوردار از مزیت نسبی را تبیین می کند          اسـتعدادهای صـادراتی     

در همین .  به شمار می آیدطـور بـارز محصـول پسـته از جملـه زمینه های مستعد برای تحقق هدف فوق           
راستا مطالعه حاضر کوشیده است تا ضمن بررسی روند تولید و صادرات جهانی پسته به بررسی عوامل                 

 81-1358بدین منظور از داده های سری زمانی طی دوره       . ادرات پسته ایران بپردازد   مؤثـر بـر عرضـه صـ       
 شاخص  ،متغـیرهای مؤثـر مـورد مطالعـه بـر عرضـه صـادرات پسته در این تحقیق                 . ه اسـت  اسـتفاده شـد   

به منظور بررسی روابط کوتاهمدت و . استلگاریتمـی تغیـیرات ارز و قیمـت واقعی خرده فروشی پسته       

                                                           
         دانشجوی کارشناسی ارشد و استادیار بخش اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز: به ترتیب ∗

  E-mail: m_mahmoodzadeh@hotmail.com 
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عرضه صادرات پسته و سایر متغیرهای توضیحی و با توجه به تناسب ویژگیهای داده های               مدت بین   رازد
 .ه است  استفاده شد  ARDL از فرم تابعی لگاریتمی و رهیافت تحلیل همجمعی موسوم به            ،مـورد مطالعه  

مدت تأثیر رازدت و دمد کـه تغیـیرات نـرخ ارز در کوتـاه     هـ دمـی   نـتایج حاصـل از ایـن مطالعـه نشـان            
مدت راز ولی ضریب متغیر قیمت خرده فروشی پسته در د         ،ی بـر عرضـه صـادارت پسـته نداشته         معنـیدار 

 58د که حدود    هدمی   نتایج حاصل از رابطه کوتاهمدت نشان        ،عالوه بر این  . ه است معنیدار و مثبت بود   
مدت آن طی یک دوره تعدیل رازدت عرضه صادرات از مقدار تعادلی د    مدرصـد از انحـرافات کوتـاه      

 الزم   زمان بـه عـبارت دیگـر بـرای تعدیل کامل نتایج حاصل از اجرای یک سیاست دو سال                 . مـی شـود   
ایـن سـرعت مطلوب تعدیل، زمینه مساعدی را برای اجرای سیاستهای مشوق صادرات به               . خواهـد بـود   

 .وجود می آورد

 : واژه هاکلید

 تصحیح خطامدل  ،ARDL ،همجمعی،  پسته،صادرات  

 

 مقدمه

 حـیات سیاسـی و اقتصـادی بسیاری از کشورهای در حال توسعه، از جمله                ،در شـرایط کنونـی    
در غالب این کشورها    است، در حالی که      متکی به درآمد حاصل از صادرات مواد اولیه          بشـدت  ،ایـران 

 .تنوع بسیار کمی در صادرات دیده می شود

استعدادهای مناسب  نیز رهایی از اقتصاد متکی به درآمدهای نفتی، با عنایت به وجود             ایـران   در  
از طریق تولـید و صـادرات برخـی از محصـوالت و کاالهـای غیرنفتـی بویـژه محصـوالت کشاورزی،                   

البته وجود  . گونه استعدادها ضروری به نظر می رسد       شـناخت اسـتعداد منطقه ای و حمایت جدی از این          
به عبارت  . ت است برای توسعه کشت این محصوال    ) و نه کافی  (اسـتعدادهای مـنطقه ای تنها شرط الزم         

 الزم اسـت تـا در راسـتای بهبود تولید کاالهای غیرنفتی عالوه بر وجود استعدادهای موجود در          دیگـر، 
هـر مـنطقه بـه شـرایط بیرونـی و خارجـی نـیز توجـه شود و تصمیمگیری در این زمینه با دیدی جامع و          

 .همه جانبه صورت گیرد
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ز صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص       صـادرات محصوالت کشاورزی ایران سهم عمده ای ا        
که پس از     به طوری  ،در میان محصوالت کشاورزی پسته از اهمیت ویژه ای برخوردار است          . داده است 

 . دومین کاالی عمده صادراتی کشور به شمار می رود،فرش دستباف

سته در کشـورهای ایـران، آمـریکا، ترکـیه، سـوریه، یونـان و ایتالـیا عمده ترین تولیدکنندگان پ              
د کـه در این میان ایران به لحاظ حجم باالی تولید و حضور مستمر در بازارهای بین المللی   هسـتن جهـان   
 از  آن،کیفیت و مرغوبیت    از سوی دیگر پسته ایران به دلیل        . استاز موقعیـت خاصـی برخوردار       پسـته   

 . )1374شیبانی و همکاران،  (طرفداران زیادی در گوشه و کنار جهان برخوردار است

 مطالعه حاضر   ،بـا توجـه بـه مطالب ارائه شده پیرامون جایگاه پسته در صادرات غیرنفتی کشور               
عوامل مؤثر بر   مطالعه   وضـعیت موجـود تولید و صادرات جهانی پسته به            بررسـی مـی کوشـد تـا ضـمن         

 . مدت بپردازدرازصادرات پسته ایران در کوتاهمدت و د

 

 مروری بر مطالعات گذشته

مطالعات و بویژه پسته،    صادرات محصوالت کشاورزی    عوامـل مخـتلف بـر عرضه        أثـیر   در زمیـنه ت   
 : به پاره ای از آنها اشاره می شودزیرمتعددی صورت گرفته است که در 

ورد همـزمان توابـع عرضـه و تقاضـای پسته، عوامل مؤثر بر صادرات این                اشـرزه ای و قنـبری بـا بـر         
ورد تابع عرضه صادرات پسته حاکی از کشش پذیر بودن          ابـر نـتایج حاصـل از      . دندکـر محصـول را مطالعـه      

همچنین متغیرهای تولید و قیمت داخلی تأثیر مثبت        . عرضـه صادرات نسبت به تغییرات قیمت صادراتی بود        
 .)1379شرزه ای و قنبری،  (و معنیداری بر عرضه صادرات پسته ایران داشتند

 حصـوالت کشـاورزی ایـران را طی دوره   خلیلـیان و فـرهادی عوامـل مؤثـر بـر عرضـه صـادرات م             

بیانگر حساسیت  بین متغیرهای مدل    مدت  رازبطه د اکششهای به دست آمده از ر     . دندکـر  بررسـی    1341-71
همچنین  آنها. بیشـتر عرضـه صـادرات محصـوالت کشـاورزی نسـبت به تغییرات تولید ناخالص داخلی بود              

ودن تغیـیرات نـرخ ارز بر صادرات محصوالت          بـی تأثـیر بـ      را مبیـن  معنـیدار نشـدن ضـریب متغـیر نـرخ ارز            
ورد مـدل تصـحیح خطـا بـه بررسـی عوامـل مؤثر بر صادرات        ا از طـریق بـر      در ادامـه    و دانسـتند کشـاورزی   
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 درصد انحرافات   62حدود  نشان داد که    این مطالعه   نتایج  . محصـوالت کشاورزی در کوتاهمدت پرداختند     
رزی از مقادیر تعادلی درازمدت پس از یک دوره از متغیر ارزش صادرات محصوالت کشاو  )  تعـادل  نـبود (

 .)1381خلیلیان و فرهادی،  (بین می رود

نتایج . نـوری و کوپاهـی مطالعه ای در زمینه تخمین توابع تقاضا و عرضه صادرات پسته انجام دادند                 
ندهنده نشا و   – 389/0ایـن مطالعـه نشـان داد کـه کشش تقاضای صادرات پسته نسبت به نرخ ارز مبادالتی                   

 ).1375نوری و کوپاهی، (دارد تغییرات نرخ ارز اثر منفی بر درآمد حاصل از صادرات پسته آن است که 

. دندبررسی کر بـر عرضه صادرات مرکبات ایران       را  عبدشـاهی و ترکمانـی تأثـیر عوامـل مخـتلف            
و لگاریتم خطی به فرم خطی    را   تـابع عرضه صادرات      ، بـا اسـتفاده از تحلـیل رگرسـیونی         آنهـا بدیـن مـنظور     
نتایج نشان داد که قیمت صادراتی، تولید داخلی، نرخ ارز و تولید ناخالص ملی تأثیر مثبت                . ندبـراورد کـرد   

نتیجه بررسی تابع عرضه صادرات لیموشیرین حاکی       . و معنـیداری بـر عرضـه صادرات مرکبات ایران دارند          
این محصول بر عرضه صادرات این محصول       از تأثـیر مثبـت تولـید داخلی و تأثیر منفی قیمت عمده فروشی               

در مـورد محصول پرتقال، قیمت صادراتی، تولید داخلی، نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی تأثیر مثبت                 . بـود 
 .)1379عبدشاهی و ترکمانی،  (نداشتو اهمیت آماری بر عرضه صادرات د

است زی پرداخته     از جملـه مطالعات دیگری که به بررسی تابع عرضه صادرات محصوالت کشاور            
در ایـن مطالعـه پـس از بررسـی رابطـه علیت میان              . دکـر مـی تـوان بـه مطالعـه خسـروی و ترکمانـی اشـاره                

نتایج . گرفتصـادرات، بهـره وری و تولـید پنـبه، عوامل مؤثر بر عرضه صادرات پنبه ایران مورد توجه قرار               
 صادرات به تولید با عالمت مثبت       حاکـی از وجود رابطه علیت معمولی یکطرفه از         1آزمـون علیـت گرنجـر     

 از تأثیر مثبت تولید داخلی پنبه و     نشانلگاریتمی تابع عرضه صادرات پنبه نیز        -تخمیـن خطـی و خطی     . بـود 
عرضه صادرات  اب  متغیر قیمت داخلی محصول    ،در مقابل .اشتد محصول صادرات این  مبادله ارز برعرضه   نـرخ 
 .دبورابطه منفی و معنیدار دارای آن 

 نـژاد و ترکمانـی از طـریق تخمین همزمان توابع عرضه و تقاضای فرش ایران به روش حداقل           بـریم 
 75-1357 بـه بررسـی عوامـل مؤثـر بـر صـادرات فـرش ایـران طی دوره          2مـربعات سـه مـرحله  ای تکـراری         

                                                           
١. Granger causality  
٢. iterative three stage least squares (I٣SLS) 
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. نـتایج حاصـل از تخمیـن تـابع عرضـه بـیانگر کشش پذیر بودن قیمت عرضه صادرات فرش بود          . پرداختـند 
این مسئله   که   اشتن متغـیر درآمـد نفتـی تأثـیر منفـی و معنـیداری بـر عرضه صادرات فرش ایران د                    همچنیـ 

بــریم نــژاد و (نشــان داد بــه شــوکهای قیمتــی نفــت در بــازار جهانــی را حساســیت صــادرات ایــن محصــول 
 .)1379ترکمانی، 

. دندکربررسی چمـبرز و جاسـت اثر تغییر نرخ ارز بر کشاورزی آمریکا را در قالب یک مدل پویا               
 بررسی اثرات پویای جهتدر ایـن تحقـیق از یـک مـدل اقتصادسـنجی برای بازارهای گندم، ذرت و سویا                 

نـتایج نشـان داد کـه صـادرات و قیمـت محصوالت             . نـرخ ارز بـر بـازار کاالهـای آمریکایـی اسـتفاده شـد              
ــان   ــه نوس ــبت ب ــاورزی نس ــ   یاهکش ــاهمدت ملموس ــیت در کوت ــن حساس ــاس و  ای ــرخ ارز حس ــتت ن  ر اس

(Chambers & Just, 1981).  

 الگوی مورد ،در مجموع. دندکربررسی   85-1955سـرور و اندرسـون صادرات سویا را طی دوره    
در این بررسی از روش حداقل      .  تـابع تقاضـا، یـک تـابع عرضـه و یـک شـرط تعـادل بـود                   4مطالعـه دارای    

.  و تقاضـای صادرات استفاده شد ورد همـزمان ضـرایب معـادالت عرضـه      امـربعات سـه  مـرحله ای بـرای بـر           
نتایج نشان  . شدورد و نتایج دو الگو با هم مقایسه         اهمچنیـن معادالت با روش حداقل مربعات معمولی نیز بر         

داد کـه قیمـت کـاال، درآمـد، تولید و قیمت محصوالت رقیب می تواند صادرات محصول سویا در آمریکا         
نین نوسانات واقعی نرخ ارز تأثیر معنیداری بر تقاضا برای همچ. را بـه طـور معنـیداری تحـت تأثیر قرار دهد     

 . صادرات سویای آمریکا داشت

فونـتاس و بردیـن بـه منظور مطالعه تأثیر تغییرات نرخ ارز بر صادرات ایرلند به انگلستان از تکنیک          
استفاده از  مدت صادرات ایرلند با     رازدر این مطالعه رابطه د    . همجمعـی و مـدل تصحیح خطا استفاده کردند        

برای تعیین رابطه کوتاهمدت تغییرات نرخ ارز با صادرات از مدل تصحیح            . ورد شد اتکنـیک همجمعـی بـر     
 رشد نرخ واقعی ارز به عنوان       درصدضـمن از شـاخص انحـراف معـیار متحرک           در  . خطـا اسـتفاده گـردید     

مدت به طور   رازات در د  نـتایج ایـن مطالعـه نشان داد که صادر         . دشـ معـیاری از تغیـیرات نـرخ ارز اسـتفاده           
ورد شده،  اطبق مدل تصحیح خطای بر    . معنـیداری به درآمد کشور واردکننده و قیمتهای نسبی بستگی دارد          

 تغیـــیرات نـــرخ ارز فقـــط در کوتـــاهمدت باعـــث کـــاهش صـــادرات ایرلـــند بـــه انگســـتان مـــی شـــود 

(Fountas & Berdin, 1998) . 
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تکنیک به کارگیری    با   نیزوط به کشور هند و      بـا اسـتفاده از داده هـای سـری زمانـی مـرب              موکرجـی 
همجمعـی بـه بررسـی رابطـه بیـن نـرخ ارز واقعـی و حجـم صـادرات هـند بـا رشـد تولـید ناخالص داخلی                              

نتایج نشان  . کشـورهای عضـو سـازمان همکاریهای اقتصادی و همچنین رشد تولید ناخالص جهان  پرداخت               
و همچنین نسبت به رشد تولید ناخالص جهان حساس         داد کـه حجـم صادرات هند نسبت به نرخ واقعی ارز             

د که کشور هند می تواند از سیاستهای تشویق         شواز نتایج به دست آمده چنین استنباط می         حال  با این   . اسـت 
کاهش ارزش پول داخلی تشویق شود،      از  صـادرات، نسـبت بـه حالتـی کـه صـادرات این کشور با استفاده                 

 .(Mookergee, 1997) سود بیشتری ببرد

 

 تاریخچه، وضعیت تولید و صادرات محصول پسته ایران و جهان

پسته گیاهی است که    .  از کلمه فارسی پسته گرفته شده است       Pistachio یا   Pitaciaکلمه التین   
 استان خراسان کنونی به عنوان ،بنا به شواهدی. از دیـرباز در مـناطق مخـتلف ایران کشت می شده است         

 .)1373،ابریشمی (است پرورش پسته در جهان مطرح قدیمی ترین منطقه کشت و

کاشت و . در حـال حاضر استان کرمان مهمترین منطقه کاشت پسته در جهان محسوب می شود    
 رغم سابقه طوالنی کشت پسته در      به  . است ساله   250پـرورش درختان پسته در این منطقه دارای قدمتی          

این امر ناشی از باال رفتن  . شته صورت گرفته است   ایـران، توسـعه باغهـای پسـته بیشـتر در نـیم قـرن گذ               
از قبیل مقاومت به    (ارزش اقتصـادی پسـته، صـادرات آن و نـیز آشـنایی بـا خصوصـیات مطلـوب گیاه                     

 .)همان منبع (است) شوری و خشکی و سازگاری با اقلیمهای خشک و نیمه خشک ایران

 

 تولید و تجارت جهانی پسته

این محصول در کشورهای    . جهانی را می توان انحصاری دانست     تولـید و تجارت پسته در بازار        
بر اساس  .  داشته است  چشمگیریمعـدودی کشـت می شود و تولید جهانی آن در سالهای اخیر افزایش               

 کشور 6هزار تن بود که توسط 17 در سطح جهان    1340گزارشـهای رسـمی، میزان تولید پسته در سال          
 به  1381 و   1370تولید پسته در سالهای     . و یونـان تولـید می شد      ایـران، ایـاالت مـتحده، سـوریه، ترکـیه           

 درصد 25 و 56 به ترتیب 1381سهم ایران و آمریکا در سال .  هزار تن رسید540 هزار و  331ترتیـب به    

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 ...  ثر  ؤ       بررسی عوامل م

 143

 درصد  4/37معادل   1381 تا   1340متوسـط نرخ رشد ساالنه تولید جهانی پسته طی سالهای           . بـوده اسـت   
 مالحظه می شود   1 در نمودار    1381ورهای مهم تولیدکننده پسته در سال       سهم کش . ه است محاسـبه شـد   

 ).سازمان خوار و بار جهانی، سالهای مختلفگزارش (

 هزار تن و سهمی به      69 تولیدی معادل    1357 در سال    ،ایـران، مهمتریـن تولیدکننده پسته جهان      
ایاالت .  درصد کاهش یافت   56 به   1381 درصد در تولید جهانی داشت که این میزان در سال            80میزان  

تولید پسته در این کشور     . متحده آمریکا مقام دوم را در تولید جهانی پسته به خود اختصاص داده است             
که میزان تولید این     سرعت گسترش یافت به طوری    ه   آغـاز گـردید و ب      1356بـا دو هـزار تـن در سـال           

 درصد را از خود نشان      268ی معادل    هـزار تـن رسید که رشد ساالنه ا         136 بـه    1381محصـول در سـال      
در صورت تداوم روند موجود پیش بینی  می شود در آینده شکاف تولید بین ایران و آمریکا به . مـی دهد  

 .سرعت کاهش یابد

 

 

 

 

 
 

 

 http:\\www.fao.org: مأخذ            

 1381 سهم کشورهای عمده تولیدکننده پسته در سال .1نمودار         

 سته در جهان و کشورهای عمده صادرکنندهصادرات پ

پسته . به شمار می آیند  ایران و آمریکا در بازار جهانی مهمترین کشورهای صادرکننده پسته            
 گذشته همواره در بازارهای جهانی مورد توجه خاص بوده و ایران همچنان موقعیت                 یاهایران از سال  

 .فظ کرده استخود را به عنوان مهمترین صادرکننده پسته در جهان ح
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 با عرضه محصول خود به بازار ،، ایـاالت مـتحده کـه واردکنـنده پسـته بـود         1360بعـد از سـال      
 دستیابی بیشتر  به بازار جهانی به        بـرای د و   کـر جهانـی موقعیـت خـود را بـه عـنوان صـادرکننده تثبیـت                

ر حال رشد آمریکا     صادرات د  ،با این حال  . بـرنامه ریـزی دقـیق و بازاریابی و تبلیغات گسترده پرداخت           
 . توجهی را تشکیل نمی دهددرخورهنوز در مقابل صادرات پسته ایران رقم 

 در نمودار   80-1340روند صادرات عمده ترین کشورهای صادرکننده پسته جهان طی سالهای           
از سال  بویژه   اخیر بهبود نسبی صادرات ایران را        یاهبررسی این روند طی سال    .  نشـان داده شـده است      2

 . این بهبود همزمان با کاهش قیمتهای جهانی بوده استیادآوری می شود   .ه بعد نشان می دهد ب63
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

            

 http:\\www.fao.org: مأخذ                    

 
 80 -1340  روند صادرات کشورهای عمده صادرکننده پسته طی دوره.2نمودار

 )تنهزار(

بوده ان نمایانگر روند صعودی و مالیم تا آغاز انقالب اسالمی  صادرات پسته ایر  بررسـی رونـد     
در سالهای آغازین انقالب به علت متشنج شدن اوضاع و روابط سیاسی بین ایران و سایر شرکای                 . است

 به بعد با آهنگ سریعتری شروع  1364 اما از سال     ،تجـاری، صادرات پسته نیز کاهش چشمگیری یافت       
در . به ایران بود   متعلق   1375 درصد از صادرات جهانی در سال        5/85 هد بـه طـوری کـ      کـر بـه افـزایش     

، رونـد صادرات نیز  )1376بـوی      ژه در سـال   (سـالهای بعـد بـه علـت بـروز خشکسـالیها و کـاهش تولـید               
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ایـن عامل در کنار افزایش تولید و صادرات در کشورهای رقیب از جمله              . دسـتخوش کـاهش گـردید     
 .دکر درصد فراهم 5/78را برای کاهش سهم ایران در بازار جهانی به  زمینه ،آمریکا و ترکیه

 تقریباً ثابت بود و رشد محسوسی را از 80-1340مـیزان تولـید و صـادرات ترکیه نیز طی دوره          
 درصد را از صادرات جهانی      3/3 این کشور سهمی معادل      1380که در سال     د به طوری  اخـود نشـان ند    

 به جمع تولیدکنندگان    1360صادرات آمریکا، که از سال      جهانی  م  سـه  .پسـته بـه خـود اختصـاص داد        
 .  رسید1380 درصد در سال 7/14 و 1375 درصد در سال 6/6پسته پیوست، با رشد مطلوبی به 

 

 روش تحقیق

عرضـه صـادرات برای یک محصول تحت تأثیر عواملی چون قیمت داخلی محصول و درآمد                
 :کشورهای واردکننده قرار دارد

)1(                                        )Yw,PX(fX tt
d
t = 

 Yw قیمــت داخلــی محصــول و PX  مقــدار تقاضــای جهانــی بــرای صــادرات، Xdکــه در آن 
 .است) متوسط وزنی درآمد واقعی کشورهای متقاضی(شاخص درآمد واقعی واردکنندگان 

 :)1377قنبری،  (می شودتابع عرضه صادرات به فرم لگاریتمی به شکل زیر تعریف 

)2(                                                    tutYwlntPXlnXln 1210
d
t +++= ααα 

 . مثبت باشد2αمنفی و 1αدر معادله فوق انتظار می رود که 

 :شاخص درآمد کشورهای واردکننده بدین صورت قابل محاسبه است

)3(                                            ∑
=

∑ ==
n

i i,iYiYw
1

1αα 

تولید (ام  iدرآمد واقعی کشور واردکننده     iYام از واردات کاال و      iسـهم کشور    iαکـه در آن     
 اهمیت تأثیر نرخ ارز بر       و تجربی  نظریدر بسیاری از مطالعات     . است) ناخـالص داخلـی بـه قیمت ثابت       

بـه عـنوان مثال چمبرز و جاست و    . صـادرات محصـوالت کشـاورزی مـورد تأکـید قـرار گرفـته اسـت               
 نـرخ ارز مـی توانـد اثـرات مهمـی بر صادرات      یاههمچنیـن فونـتاس و بردیـن  نشـان دادنـد کـه نوسـان            

 که تغییرات   ه است همچنین در سایر مطالعات تجربی نشان داده شد       . محصـوالت کشاورزی داشته باشد    
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. نـرخ واقعـی ارز در مقایسه با تغییرات اسمی تأثیر بیشتری بر عرضه صادرات کاالهای کشاورزی دارد                 
 : تابع عرضه صادرات به شکل زیر در می آید، با در نظر گرفتن متغیر نرخ واقعی ارز ،بنابراین

)4(                                            t2t3t2t1
d
t uERlnYwlnPXlnXln 0 ++++= ββββ 

ی فتندستیا اززمان درهرلحظه طبعه  ب می دهدکه  مدت نشان رازرادرد صادرات عرضه تابع فوق معادله 
نسبت به اختالف بین عرضه   تعدیل فرض می شود که صادراتسازوکازبنابرایـن بـا استفاده از   . نیسـت 

 :دگرد و مقدار واقعی صادرات در دوره گذشته تعدیل می tبرای صادرات در زمان

)5(                                                       03
d

1t
d
t

d
t ,tu)XlnX(lnXln >+−=∆ − γγ 

درصورت  تابع تعدیل فرض می کند که مقدارصادرات      . ضریب تعدیل است  γفوق   درمعادله
تابعی  5عادله   در م  4با جایگزینی معادله    . وجـود مـازاد تقاضا در سایر کشورهای جهان، تعدیل می شود           

 :دست می آیده برای تخمین عرضه صادرات به شکل زیر ب

)6(                              t41t43210
d
t udXlntERlntYwlntPXlnXln +++++= −λλλλλ 

00که در آن  γβλ = ،11 γβλ = ،22 γβλ = ،33 γβλ γλ و = −=  . تاس 14

مدت و کوتاهمدت بین متغیر وابسته و سایر متغیرهای توضیحی          رازبه منظور بررسی روابط د    
 -روش انگل.  استفاده کرد(ECM) 2 و مدلهـای تصحیح خطا 1 گرنجـر  -الگـو مـی تـوان از روش انگـل         

همچنین این روش تنها روابط     . استگرنجـر مبتنـی بـر فـرض پایایـی متغـیرها بـا یـک بار تفاضلگیری                   
معی مبتنی بر روش    جافـزون بـر این محدودیتها، در تحلیلهای هم        . دت را مدنظـر قـرار مـی دهـد         مـ رازد

 گرنجر، لزوم اطالع قبلی از جهت اثرگذاری متغیرها بر یکدیگر نیز از محدودیتهای مطرح شده                -انگل
 .استاین روش 

 می دهد  اارتباطآنه دترازمد مقادیرتعادلی متغیرهارابه کوتاهمدتی  اهخطا نوسان  تصحیح الگوهای
کـه متغـیرهای الگـو همجمـع باشـد، جملـه پسماند رابطه کوتاهمدت                در صـورتی  . )1378نوفرسـتی،   (

خواهد بود و در نتیجه می توان ضرایب الگوی تصحیح خطا را بدون هراس              ) پایا(جمعـی از مرتبه صفر      

                                                           
١. Engle- Grenger 
٢. error correction models (ECM) 
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 در آزمون الگو F و tورد و از آماره های ا برOLS به روش 1دن یـک رگرسیون کاذب   مـ از بـه دسـت آ     
 متغیرهای الگو جمعی از مرتبه صفر و یک باشد دیگر نمی توان از الگوی تصحیح                اگراما  . استفاده کرد 
 . ورد ضرایب رابطه کوتاهمدت بهره  جستاخطا در بر

 تا  ه اند  برخی مطالعات کوشید   ،بـه علـت وجـود محدویتهای ذکر شده در استفاده از این روشها             
 به رهیافتی بهتربرای تحلیل روابط درازمدت و کوتاهمدت        دستیابیصدددر فوق ایروشه برنواقص با غلبه 

 (١٩٩٧ ,H.M.Pesaran & B.Pesaran)پسران و  پسران  مطالعه  به  می توان  جمله  ازآن متغیرها برآیندکه  بیـن  
 نیاز ، عالوه بر رفعاست ARDL 2   که موسوم بهاین دو محقق،رهیافـت ارائـه شده توسط   . دکـر اشـاره  

که پاره ای از     بـه اطـالع از جهـت رابطـه بیـن متغیرها امکان بررسی توأم رابطه میان متغیرها را در حالی                    
 . فراهم می کند،آنها در سطح پایا هستند و پاره ای دیگر با یک بار تفاضلگیری پایا می شوند

ین قادر  این روش همچن  . مدت را دارد  راز توانایی تخمین اجزای کوتاهمدت و د      ARDLروش  
ضمن به دلیل اینکه این مدلها      در   و   استبـه رفـع مشـکالت مـربوط بـه حـذف متغـیر و خودهمبستگی                 

تخمینهای به دست آمده از     ،   و درونزایی هستند   3عموماً عاری از مشکالتی چون خودهمبستگی سریالی      
 ).Siddiki, 2000( خواهد بود اآنها نااریب و کار

 :ن به صورت زیر نوشت را می توا4 تعمیم یافتهARDLمدل 

)7(                                                k,...,2,1i,
k

i tuitx)p,L(ity)p,L(
1

0 =∑
=

++= βαα 

 که به است 5 عامل وقفهLامین متغیر مستقل و itx،i متغیر وابسته  و ty عرض از مبدأ، 0αکه در آن 
 :  تعریف می شودزیرصورت 

)8(                                                    jtt
j yyL −= 

 :بنابراین

                                                           
١.spurious regression 
٢. autoregressive distributed lag 
٣. serial correlation 
٤. augmented ARDL (Developed by Pesaran & Pesaran, ١٩٩٧ and Pesaran & Shin, ١٩٩٨) 
٥. lag operator 
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)9(                 q2
210

p1
iLiq...LiLii)q,L(i,Lp...L1)p,L( βββββααα ++++=−−−= 

 : به فرم لگاریتمی برای عرضه صادرات به شکل زیر خواهد بودARDL مدل ،بر این اساس

)10(    
t1utERln0

tYwln0tPXln0
k

1i itERlni
f

1i itYwlni
n

1i itPXlni
m

1i
d

itXlni0
d
tXln

+

+++∑
= −+∑

= −+∑
= −+∑

= −+=

λ

γελγεβα 

d به ترتیب تعداد بهینه وقفه برای متغیرهایk و m  ،n،fکـه در آن     
tXln ،tPXln ،tYwln 

 . است tERlnو

 :مدت روابط زیر بین متغیرهای حاضر در مدل صادق خواهد بودرازدر د

 )11       (                                   ntPX...tPXtPX,X...XX 1
d

mt
d

1t
d
t −==−==== −− 

ktER...tERtER,ftYw...tYwYw 11t −==−=−==−= 

 :مدت عرضه صادرات را می  توان به صورت زیر بیان کردرازد رابطه

)12       (                                           tutERlntYwlntPXlnd
tXln 23210 ++++= λλλλ  

 :ود به صورت زیر نوشته می شARDL مدل 1معادله تصحیح خطای

)13(                   
t3u1tect

k

0i itERlni
ˆf

0i itYwlniˆ
n

0i itPXlniˆ
m

1i
d

itXlni
ˆ

0ˆd
txln

+−+

∑
= −∆+∑

= −∆+∑
= −∆+∑

= −∆+∆=∆

θ

λγεβα 

 :    که به صورت زیر تعریف می شودست جزء تصحیح خطاectکه در آن 

)14(                                        tERlnˆtYwlnˆ
tPXlnˆˆXlntect 3210

d
t λλλλ +++−=    

ورد شده از اضـرایب بـر  iλ̂ و iβ̂  ،iε̂،iγ̂ و ل اسـت  عملگرتفاضـ ∆ ،تصـحیح خطـا    درمعادـله  
 . که سرعت تعدیل را اندازه گیری می کندستضریب جزء تصحیح خطانیز  θ.هستند 10معادله

در مرحله اول . دکر ای استفاده مدت می توان از یک روش دو مرحله      رازبـرای تخمیـن رابطـه د      
 و  دد  بررسی می گر    ،ن می شود  تبی که به وسیله تئوری      ،مدت بین متغیرهای مدل   رازوجـود یـک رابطه د     

ــرحله دوم ــیرها در  راز اگــر وجــود رابطــه د در م ــن متغ ــرحله اول مــدت بی ــبات شــدم ــترهای ،اث  پارام
جهت آزمون وجود رابطه . می شودبـراورد   12 و 10مـدت بـا اسـتفاده از معـادالت     رازکوتـاهمدت و د  

معنیدار  Fوقتی چنین رابطه ای وجود داشته باشد آزمون . د کر اسـتفاده Fمـدت مـی تـوان از آمـاره      رازد
                                                           

١. error-correction 
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 مدل  ،بدین منظور در ابتدا   . نشان می دهد  از نظـر آمـاری      را  مـدت   راز ضـرایب رابطـه د     بـودن یـا نـبودن     
ARDLمدت مورد آزمون قرار می گیردراز رابطه دنیز برای آزمون  زیرصفر فرضیه وسپس وردشدها بر : 

          0:H 0000 === λε γ 

 :دارد بستگی زیرعامل سه به که غیراستاندارداست توزیع یک آزمونها دارای دراینبه کاررفته  Fآماره 

 )همجمع از درجه اول و یا درجه دوم (ARDL درجه  جمعی متغیرهای موجود در مدل .1

 ورهای موجود در مدل  تعداد رگرس.2

  جزء عرض از مبدأ و روند در مدلنبود  وجود و یا .3

مقدار  محاسباتی را با     F مقدار   دیری در مورد رد و یا عدم رد فرضیات صفر بای          گ تصـمیم  بـرای 
اگر وجود رابطه پایدار    . دکر کـه توسـط پسـران و پسران محاسبه شده است، مقایسه              ،Fبحرانـی آمـاره     

 در مرحله دوم جهت تخمین پارامترهای مدل ،رهای مدل در مرحله اول اثبات شود   مـدت بیـن متغی    رازد
 در گـام اول درجـه  جمعی متغیرها با کمک شاخصهای             ؛از یـک فرایـند دو قسـمتی اسـتفاده مـی شـود             

 صورت OLS مدل  انتخابی به وسیله ، براورد  تعیین می شود و سپس در گام دوم        2 و یا شوارتز   1یکاآکا
 ).Siddiki, 2000(گیرد می
 

 (Cusum)3 پایداری ضرایب مدل آزمون

. استورد شده   اایـن آزمون یکی از آزمونهای پیشنهادی برای بررسی پایداری ضرایب مدل بر            
است که ابتدا یک معادله رگرسیون مشتمل بر متغیرهای مورد نظر با حداقل پیشـگفته این   اسـاس روش    

شـاهده به تعداد مشاهدات معادله قبلی اضافه         یـک م   سـپس . د شـو  ورد مـی  امشـاهدات قـابل تخمیـن بـر       
 به صورت واحد    ، به تعداد مشاهدات   ترتیب و تخمیـن مجـددی صورت می گیرد و به همین             مـی گـردد   

 پـس از تخمیـن هـر مـرحله برای هریک از متغیرها یک ضریب حاصل                 مـنوال بدیـن   . اضـافه  مـی شـود      
که مدل  در صورتی. به دست می دهدرا نهایـت یـک سـری زمانی از ضرایب متغیرها     در  د کـه    وشـ مـی   

 پـایدار باشـد، انـتظار مـی رود تغیـیرات در مـیان سـری ضـرایب بـه دسـت آمده اندک و تصادفی باشد              

) Seddighi & et al.,2000(. 

                                                           
١. Akaike criteria 
٢. Schwarz criteria 
٣. cumulative sum of  squares 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 46 شماره - اقتصادکشاورزی و توسعه 

 150

 داده های مورد استفاده

  میزان صادرات پسته، نرخ ارز،در ایـن مطالعـه از داده هـای سـری زمانـی قیمـت خـرده فروشـی              

داده های  .  استفاده شد  81-1358خص قیمـت مصـرف کننده ایران و آمریکا طی دوره             شـا   و غیررسـمی 
مـربوط بـه شـاخص قیمـت مصـرف کننده ایران، شاخص قیمت مصرف کننده آمریکا و آمار صادارت                    
پسـته و تولـید جهانی پسته از بانکهای اطالعاتی مرکز آمار ایران، دفتر آمار کارگران آمریکا و سازمان             

قیمتهای خرده فروشی پسته نیز از مرکز تحقیقات پسته         .  اسـتخراج گـردید    (FAO)جهانـی   خـوار و بـار      
 Eviews٣به منظور تخمین مدلها و انجام آزمونهای مربوط از بسته های نرم افزاری              . دست آمد ه  کشور ب 

 . استفاده شد٤٫١ Microfitو 

 

 نتایج و بحث

این اقدام با . استبراورد شده  درات  در مطالعـه حاضـر تـابع عرضـه صـادرات مستقل از تابع صا              
هستند و محصوالت خود      1فـرض اینکه عرضه کنندگان صادراتی پسته ایران کوچک و گیرنده قیمت           

از سوی دیگر با توجه به ماهیت سیاست        . را در بازارهـای رقابتـی عرضـه می کنند، صورت گرفته است            
) و صادرات کشاورزی  (ی  رات غیر نفت  ، صاد )سیاست جایگزینی واردات  (تجاری اتخاذ شده در کشور      

صـورت مـازادی از تقاضـای داخلی محسوب می شود و نیز فرض بر این است که با توجه به ماهیت         ه  بـ 
 .کاالهای کشاورزی، عرضه این کاالها تقاضای خود را ایجاد می کند

 :گیردمی صورت زیر مورد استفاده قرار ه  یک مدل لگاریتمی ب،ورد تابع صادراتابه منظور بر

)15       (                            tutvtPlntXln 210 +++= βββ 

 Vt  قیمـت خـرده فروشـی واقعـی محصـول پسته به عنوان معیاری برای رقابت و                    Ptکـه در آن     

در زمیـنه اهمیـت نـرخ ارز، تحت فرضیه ریسک گریزی           . اسـت شـاخص لگاریتمـی تغیـیر در نـرخ ارز           
این امر  . یان می کند که تغییرات نرخ ارز، صادرات را کاهش می دهد            اقتصادی ب  هینظرصـادرکنندگان،   

به عنوان معیاری از    . ست فعالیت اقتصادی برای صادرکنندگان در نتیجه تغییر در نرخ ارز ا           ناشی از نبود  

                                                           
١. price taker 
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. رد استفاده ک  1ارزواقعی  رشد نرخ   درصد  تغیـیرات نرخ ارز می توان از شاخص انحراف معیار متحرک            
 ):Fountas & Berdin, 1998(ه صورت زیر تعریف می شود  باین شاخص 

)16(                              ( ) ( )[ ]21
1

2
2ln1ln1 ∑

= −+−−+=
m

i itZitZmtv 

 . استتعداد وقفه های میانگین متحرک m نرخ واقعی ارز وZدر این معادله

 :واقعی ارز از رابطه زیر قابل محاسبه است نرخ

)17(                     f
t

d
t

P

Pn
tEr

tE = 

rکه در آن   
tEوn

tE         ارزش یک واحد پول      و نشاندهنده     به ترتیب نرخ واقعی و اسمی ارز
f.استخارجی بر حسب پول داخلی      

tP و d
tP      متها در خارج و    به ترتیب شاخصهایی از سطح عمومی  قی

 به سطح قیمتها در یک سال پایه بیان           t که به صورت نسبت سطح قیمتها در سال          استداخل کشور   
 .)1377،خاوری(شده اند 

الزم بـه توضـیح است که طی دوره مورد مطالعه، صادرات پسته ایران به کشورهای واردکننده                 
گونــه ای کــه طــی ایــن دوره برخــی از کشــورها بــه جمــع دســتخوش تغیــیرات زیــادی بــوده اســت بــه 

واردکنـندگان پسـته ایران پیوسته اندو برخی دیگر از شرکای تجاری ایران اقدام به توقف واردات خود                
بـه طـور خالصه به علت تعدد، نبود استمرار و           . از ایـران کـرده  و یـا حجـم واردات را کـاهش داده انـد                 

، امکان محاسبه شاخص ترکیبی مناسبی ورهای عمده واردکنندهنوسـانهای زیـاد در حجـم واردات کش       
 و در نتـیجه مدل عرضه       وجـود نداشـته    ، از متغـیر درآمـد کشـورهای واردکنـنده         ه ای  نمایـند  بـه عـنوان   

 .ه استدشورد اصادرات بدون این متغیر بر

یی این ارائـه اسـتنباطات صـحیح در مـورد متغـیرهای سری زمانی باید در ابتدا از پایا               بـه مـنظور     
بـی توجهی به این مهم ممکن است به ارائه استنباطات غلط در             . متغـیرها در طـول زمـان اطمیـنان یافـت          

 لذا در این تحقیق ابتدا    . مـورد کمیتهای بحرانی مدل و به دست آمدن یک رگرسیون کاذب منجر شود             
 اقدام  2سی پایایی فولر تعمیم یافته و روش نه مرحله ای برر         -فولر و دیکی   -بـه کمـک آزمونهای دیکی     

 . خالصه شده است1در جدول آن  نتایج که گردیدمورد استفاده به آزمون پایا بودن متغیرهای 
                                                           

١. moving standard deviation of the growth rate of the real exchange rate  
 :این روش توسط افراد زیر پیشنهاد شده است .٢

Doldado & et al., ١٩٩٠; Holden & Perman, ١٩٩٤ and Enders, ١٩٩٥ 
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  نتایج آزمون پایایی متغیرها.1جدول 
درجه 
 پایایی

تعداد وقفه 
 بهینه

 نام متغیر              

I(0) 1 لگاریتم عرضه صادرات LX 
I(1) 2 شیلگاریتم قیمت واقعی خرده فرو LP 
I(0) 0 با دو وقفه میانگین متحرک شاخص لگاریتمی تغییرات نرخ ارز V2 

 یافته های تحقیق: مأخذ

با در نظر گرفتن .  روند پایایی از خود نشان می دهد،متغـیر عرضـه صـادرات در بررسی اجمالی    
متغیر مذکور که منجر به ایجاد تغییر در شیب روند ( به عنوان نقطه ایجاد شکست ساختاری       1363سـال   

الزم به توضیح است که به دلیل تغییر عمده         . ددا، عرضه صادرات روند پایایی از خود نشان         ).دشـو مـی   
، در بررسی روند پایایی متغیر عرضه 1376حجـم صـادرات پسـته ایـران در نتیجه کاهش تولید در سال       

 .ستفاده شد ا1376 برای کاهش در حجم صادرات سال D٧٦صادرات پسته از متغیر موهومی 

 پایا از مرتبه یک و صفر       ، متغیرهای مورد استفاده   ، مالحظه می شود   1 طـور که از جدول     همـان 
با استفاده  .  فراهم خواهد بود   ARDLبدیـن ترتیب امکان استفاده از تحلیل همجمعی موسوم به           . دهسـتن 

نتایج .  بررسی کرد  را همزمان مدت بین متغیرهای مدل     رازروابط کوتاهمدت و د   می توان   از ایـن تحلیل     
 . خالصه شده است2 در جدول ARDLتفصیلی حاصل از براورد مدل 

 ARDL(1،2،0)ورد مدل ا نتایج حاصل از بر.2جدول 
انحراف 
 معیار

 نام متغیر                      ضریب

∗∗∗979/0 877/3 0β عرض از مبدأ C 

∗∗∗146/0 420/0 1β لگاریتم عرضه صادرات با یک وقفه LX(-1) 

149/0 191/0 2β لگاریتم قیمت واقعی خرده فروشی LP 

166/0 027/0 3β با یک وقفه لگاریتم قیمت واقعی خرده فروشی LP(-1) 

168/0 277/0 4β  با دو وقفه خرده فروشیلگاریتم قیمت واقعی LP(-2) 

153/0 126/0- 5β شاخص لگاریتمی تغییرات نرخ ارز V2 

∗∗∗168/0 735/0- 6β  1376متغیر موهومی مربوط به کاهش صادرات سال D76 

∗∗∗184/0 950/0 7β  1363شیب منحنی صادرات سال متغیر موهومی مربوط به تغییر D63 

95/127F= 992/0=2R یافته های تحقیق: مأخذ 

213/0RSS= 90/1 DW= ∗∗∗ درصد اطمینان99معنیداری در سطح  
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Vدر . میانگین متحرک است   در مـدل فـوق شـاخص لگاریتمـی تغیـیرات نرخ ارز با دو وقفه                  ٢

 نیز در مدل مورد آزمون قرار گرفت که به لحاظ مساعدت به              وقفـه های اول و سوم این شاخص        ضـمن 

 .رفتبه کار و در مدل شد وقفه دوم به عنوان وقفه بهینه تعیین ) RSSمعیار حداقل (خوبی برازش 

مبستگی  ه  ورد ضرایب انتایج بر . دشآزمون   ورد شـده از نظـر وجود همخطی       ا بـر  ARDLمـدل   

همچنین پایداری ضرایب   . اردهمخطی بین متغیرهای الگو د     نبود  از بیـن متغـیرهای توضیحی مدل نشان        

نتایج این آزمون نشان  داد که ضرایب مدل         . شد  بررسی    CUSUMورد شده مدل نیز توسط آزمون       ابـر 

 .   استورد شده طی دوره مورد بررسی پایدارابر

توان با  را می  توضیحیو سایر متغیرهای    وابسـته   مـدت بیـن متغـیر       راز رابطـه د   نـبود وجـود و یـا      

 :دکر بررسی زیر به شرح Fاستفاده از آزمون

  07652:0 ==== ββββH 

 1H:استحداقل یکی از ضرایب مخالف صفر 

F        محاسباتی از رابطه فوق با آماره F      معنیدار شدن آماره   . شده است  پیشنهاد شده پسران مقایسه
F  با سایر متغیرهای   ) صادرات عرضه(دت بین متغیر وابسته     رازمفوق نشانه وجودرابطه د     محاسباتی معادله

 :استمدت به شرح زیر راز رابطه د،ورد شدها برARDL طبق مدل .استتوضیحی 

 

 مدت صادراترازورد رابطه دا نتایج حاصل از بر.3جدول 

انحراف معیار  نام متغیر                         ضریب
 C عرض از مبدأ 68/6 141/1∗∗∗
 LP لگاریتم قیمت واقعی خرده فروشی 761/0 386/0∗

 V2 شاخص لگاریتمی تغییرات نرخ ارز -218/0 280/0
 D76 1376متغیر موهومی مربوط به کاهش صادرات سال  -205/1 583/0∗
 D63 1363متغیر موهومی مربوط به تغییر شیب منحنی صادرات سال  036/0 016/0∗∗∗

   درصد اطمینان95معنیداری در سطح ∗∗   درصد اطمینان90معنیداری در سطح∗    یافته های تحقیق: مأخذ

  درصد اطمینان99معنیداری در سطح ∗∗∗
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مدت رازتوضیحی د  متغیرهای را نسبت به   ورد شده،کششهای عرضه  امدت بر رازضرایب معادله د  
. ار نشده است  مدت معنید رازد  ضریب متغیر شاخص تغییرات نرخ ارز در       ، نتایج اساسرب. نشـان می دهد   

پـیرامون عـدم اهمیـت آمـاری ضـریب تغیـیرات نـرخ ارز مـی تـوان گفـت گروه عرضه کنندگان پسته                   
کنندگان افزون بر لحاظ کردن نرخ ارز در         به گونه ای که عرضه     استمـتفاوت از گـروه تولیدکنندگان       

. داخلی متأثر می شوند   تصمیمات خود به میزان زیادی نیز از سطح تولید و میزان تولید مازاد بر تقاضای                
 تأمین کنندگان   یا در نهایت همان    ،لـذا مـی تـوان گفـت انـتقال تأثیر تغییرات نرخ ارز به تولیدکنندگان               

 .استبه انعکاس تغییرات نرخ ارز ازسوی عرضه کنندگان به تولیدکنندگان پسته  صادرات، منوط عرضه

 بدیـن معنـی که  . ی نشـود از سـوی دیگـر انـتظار مـی رود تقاضـای داخلـی دچـار تحـوالت آنـ          

تولـید کنـندگان بـا نوعی اجبار برای عرضه تولید مازاد بر تقاضای داخلی به عرضه کنندگان صادرات                   
پسته از جمله محصوالت نیز اهمیت دارد، زیرا     در ایـن باره ماهیت محصول پسته        .  خواهـند شـد    مواجـه 

سرمایه گذاری  کشد، بنابراین   طول می   بالغ بر هفت سال     زمـان کاشـت تـا برداشت آن         باغـی اسـت کـه       
 لذا این امر انگیزه واکنش در .اسـت آن  دیـربازده و متضـمن هزیـنه فرصـت و نگهـداری باالیـی            روی  

 .از متغیرهای تأثیرگذار بر تولید واز جمله نرخ ارز را در کوتاهمدت سلب می کند مقابل تغییردرهریک

 و از است درصد مثبت و معنیدار 90ه فروشی در سطح اطمینان  عمدضـریب متغیر قیمت واقعی      

 اقتصادی و سایر    با اینکه نظریه های   البته  . مـی دهـد   لحـاظ عـددی مقـدار باالیـی را بـه خـود اختصـاص                

، در )507، 1376برانسون، (مطالعـات عالمـت منفی را برای متغیر قیمت عمده فروشی پیش بینی می کند     

. مستقیم ارزیابی شده است   به طور   رات پسته   ایـن مطالعـه رابطـه مـیان قیمت عمده فروشی و عرضه صاد             

د که با افزایش قیمت عمده فروشی،       کرنظر   پـیرامون ایـن نتـیجه خـالف انـتظار این گونه می توان اظهار              

. افزایش پیدا می کند   عرضه صادرات   مـی یـابد که در نتیجه این امر          تقاضـای داخلـی محصـول کـاهش         

ن صادراتی منجر به ایجاد اثرات غیرقابل اندازه گیری         عـالوه بـر ایـن ممکن است تعهدات ارزی و قوانی           

ــتفاده از   ــان اس ــند امک ــود   ارزمان ــندگان ش ــوی عرضــه کن ــرای واردات از س ــله ب ــب  . حاص ــن ترتی بدی

حاصل از صادرات خود به     درآمد  صـادرکنندگان بـا فـروش کاالهـای وارداتـی مـی توانـند از هر دالر                  
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 افـزایش قیمــت  عـالوه بـر ایجــاد  ن امــر مـی توانــد  ایـ . ارزشـی بـیش از قیمــت داخلـی ارز دســت یابـند    

 . منجر به تقویت انگیزه صادرکنندگان شود،)از طریق ایجاد حاشیه سود(طورغیرمستقیم  به عمده فروشی

بـه منظور بررسی روابط کوتاهمدت بین عرضه صادرات و سایر متغیرهای مورد مطالعه از مدل              

 .خالصه شده استزیره در جدول ورد شدامعادله بر. تصحیح خطا استفاده گردید

 ورد مدل تصحیح خطاا نتایج حاصل از بر.4جدول 

 نام متغیر ضریب انحراف معیار

 dC تفاضل مرتبه اول عرض از مبدأ 87/3 979/0∗∗∗

 dLP تفاضل مرتبه اول لگاریتم قیمت واقعی خرده فروشی 191/0 149/0

 1dLP تفاضل مرتبه دوم لگاریتم قیمت واقعی خرده فروشی -277/0 168/0

 2dV تفاضل مرتبه اول شاخص لگاریتمی تغییرات نرخ ارز -126/0 153/0

 76dD 1376مرتبه اول متغیر موهومی مربوط به کاهش صادرات سال  تفاضل -735/0 168/0∗∗∗

1363سال صادرات منحنی به تغییرشیب مربوط متغیرموهومی اول مرتبه تفاضل 950/0 184/0∗∗∗ 63dD 

 Ect(-1) جزء تصحیح خطا -579/0 146/0∗∗∗

14/16F= 928/0=2R یافته های تحقیق: مأخذ 

213/0RSS= 90/1DW= ∗∗∗ طمینانصد ا در99معنیداری در سطح 

 متغیرهای قیمت واقعی خرده فروشی و شاخص لگاریتمی نرخ          ،طور که مشاهده می شود     همـان 

 .نندکی به عرضه صادرات پسته نمی کمکارز در کوتاهمدت 

. است) منفی(ورد شـده معنـیدار و عالمت آن مورد انتظار           اضـریب جملـه تصـحیح خطـای بـر         

 درصد انحرافات متغیر عرضه 58ی است که در حدود  و بدیـن معن  -58/0مقـدار ایـن ضـریب برابـر بـا           

لذا می توان گفت . صـادرات پسته از مقدار تعادلی دراز مدت پس از گذشت یک دوره تعدیل می شود               

 . و می توان به اثرگذاری سیاستها در کوتاهمدت امیدوار بودستکه سرعت تعدیل در مدل فوق باال
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 اهپیشنهاد

که به علت وجود فاصله نسبتاً محسوس       گفت  ن مطالعه می توان     در مجمـوع بـا توجه به نتایج ای        
 تأمین کننده عرضه صادرات هستند، غالب در نهایت که ،مـیان عرضـه کنـندگان و تولیدکنـندگان پسته         

بر این اساس به منظور     . نندک عرضه صادرات نمی     ه   مطلوبی ب  کمکمتغـیرهای کلـیدی در کوتاهمدت       
 : ارائه می شودزیر یاه پیشنهاد، بویژه در زمینه نرخ ارز،د نظرتأثیرگذاری بیشتر سیاستهای مور

با توجه به اینکه هرچه فاصله میان تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصول پسته بیشتر باشد                .1
 کمتر  ) تشویق صادرات اتخاذ شده است     منظورکه به   (امکـان انـتقال اثـرات سیاسـتهای کالن اقتصادی           

کن متشکل از تولیدکنندگان    ممتا حد   ی شود که واحدهای صادراتی پسته       خواهـد بـود، لـذا پیشـنهاد م        
 . این امر سبب تسریع واکنش صادرات نسبت به سیاستهای پولی می شود. پسته باشند

ــد آ  . 2 ــیرامون رون ــفاف پ ــات ش ــندهاطالع ــه    ی ــر عرضــه صــادرات ب ــیرگذار ب ــتهای تأث  سیاس
 .درائه شواندگان صادرات پسته یا همان عرضه کنتولیدکنندگان 

نهایت در  نرخ ارز و اینکه     های با توجه به تأثیرپذیری تصمیمات تولیدکنندگان پسته از نوسان         .3
 در زمینه بهبود کیفیت و      کهایـن تصـمیمات بـر عرضـه صـادرات پسته مؤثر است، لذا پیشنهاد می شود                  

 .تأمین نهاده های تولید برای تولیدکنندگان پسته اقدامات مؤثری صورت گیرد
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