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 چکیده  
این مطالعه با هدف بررسی تاثیر جهانی شدن بر شاخص قیمت محصوالت کشاورزی ایران انجام شده است. برای 

به عنوان متغیر وابسوته و   در آن شاخص قیمت محصوالت کشاورزی نیل به این هدف یک مدل اقتصادی معرفی شده که

 شواخص  یا شدن شاخص جهانی تولید ناخالص داخلی بخش کشاورزی، میزان، بخش کشاورزی نقدینگی متغیرهای میزان

باشوند و سوپس   بخش کشاورزی بعنوان متغیرهای توضیحی مودل موی   هاینهاده قیمت موزون میانگین جهانی و ادغام

زموانی  های های سریو تحلیل روابط میان متغیرها از دادهمنظور بررسی و تجزیه های مربوطه انجام شده است. به آزمون

همجمعی بلندمدت جوسیلیوس وجود رابطه یوهانسونهایاست. نتایج حاصل از آزموناستفاده شده 1931تا  1961ساالنه 

منظوور  را مورد تاکید قرار داد. همچنین در این مطالعه بوه  ردار همجمعی مدل را تائید کرده و وجود دو بمیان متغیرهای 

پایداری ضرایب برآورد شده در مدل از آزمون مجموع انباشت پسماندهای بررسی موضوع شکست ساختاری و نیز بررسی 

ردی داشته است. نهایتواً  ضرایب برآواست که نتایج حاصل از این آزمون نیز حکایت از پایداری برگشتی استفاده گردیده 

-دارد. در پایان پیشنهاد میبا تجزیه واریانس مشخص گردید شاخص جهانی شدن بر روی متغیر وابسته مدل تاثیر مثبت 

هوای  گذاری در این بخش، چگونگی دریافوت کموک  های فائو در زمینه اتخاذ راهبردها و سیاستگردد از توصیه و تجربه

های تولید و گذار در این بخش و دیگر فعاالن که در توسعه و پیشرفت برنامهخصوصی سرمایههای مالی، شناسایی سازمان

 تجارت محصوالت کشاورزی شریک هستند،  استفاده شود. 

  جهانی شدن، شاخص قیمت، محصوالت کشاورزی ها:کلید واژه

 

 مقدمه   -1
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ـ   است. امـا ایـن   1جهانی امروزه گرچه جهانی شدن مترادف با عضویت کشورها در سازمان تجارت رغـم  هعضـویت ب

عضـویت   الزم است هرکشوری قبل از لذانخواهد بود؛  هزینه هم ، بدونباشد اقتصاد هرکشوری داشته تواند برکه می فوایدی

تا تبعـات   گیری نمایدتصمیم آن سپس نسبت به عضویت در قرارداده مطالعهمورد بررسی و  آن را سازمان کلیه ابعاداین  در

چه از شواهد پیداست درآیندة نه چندان دور، حجم غالب تجارت دنیا درانحصار آن .عضویت را به حداقل ممکن برساند فیمن

دلیـل  ای را فقط بـه های ناعادالنهخود در انزوا قرارگرفته و هزینهغیرعضو بخودیاعضای این سازمان خواهد بود و کشورهای 

ذکر است که هرکشوری در هنگام عضویت ناگزیر به پـذیرفتن برخـی   داخت. الزم به عضویت در این سازمان خواهند پرعدم 

باشد این است که بر اساس یک سنت دیرینه کشـورهای  چه مورد توجه این تحقیق میهم خواهدگردید. آن تبعات منفی آن

 انـد. کشـورهای  دادههـای مختلفـی تحـت حمایـت خـاص خـود قـرار        کشاورزی خود را به روشمختلف جهان، عموماً بخش

کشـاورزی را از رقابـت بـا کاالهـای     های گمرکی و محـدودکردن واردات، بخـش  کشاورزی با اِعمال تعرفهکاالهای  واردکننده

هـای صـادراتی، بخـش    کاالهـا نیـز بـا پرداخـت یارانـه     این بزرگ صادرکنندهجایگزین وارداتی مصون و در مقابل، کشورهای 

گردد که درصورت تقاضـای عضـویت   حال این سوال مطرح می[. 1اند ]داشتهجهانی فعال نگه ازارهای خود را در بکشاورزی 

هـای  کشاورزی و حذف یارانـه دولت از بخشهای تجاری و لغو حمایتعبارتی آزادسازی و یا به جهانیتجارت ایران درسازمان

ته و درعرصه رقابـت بـا محصـوالت مشـابه خـارجی بـا چـه        ها داشاین بخش چه تاثیری بر سطح عمومی قیمتپرداختی به 

تجـاری کـه قـبالً     چالشی مواجه خواهد بود. با بررسی وضعیت سه کشور ترکیه، پاکستان و قرقیزستان در زمینه آزادسـازی 

شـدن از  یابیم که فقط عضویت در سازمان تجارت جهـانی بـه معنـی آزادسـازی و برخوردار    اند، در میاقدام به این کار نموده

مند شود. درایـن  امر بهرهاین  تواند از مزایایهای خود میتناسب استعدادها و پتانسیلفواید این سازمان نبوده و هرکشور به 

-شدن( نظرات متفاوتی مطرح است. مجادله اولیه یونیدو آن است که فرایند جهانیخصوص)منافع و مضرّات حاصل ازجهانی

شدن را درکشورهای درحـال  تواند فرایند صنعتیست، بلکه از پتانسیلی برخوردار است که میشدن یک بازی مجموع صفر نی

رسـانیدن   کشورها بوجود آورد. اما بـه واقعیـت  توجهی را براینحو، سود قابل انتقال، تسریع نموده به همین توسعه و درحال 

-هـا را بـه  اجتماعی سیاستی و هم در سطح ملی است تا هزینه المللکارآ، هم در سطح بین ها نیازمند مدیریتیپتانسیل این

-شدن و یا آزادسـازی  توانند از روند جهانیکشورهایی می[. حال سؤال این است که در چنین شرایطی چه7حداقل برساند ]

و  مانـدگی  قـب ع آثـار  از رهـایی  بـرای  توسـعه  حـال  در کشـورهای  گذشته هایدهه در مند گردند. اگراقتصاد بهرهتجاری  

 پیچیـدگی  و شـدت  بـه  بـا توجـه   امـروزه  بودنـد،  متکی داخلی عوامل و منابع به اقتصادی توسعه پویای جریان به پیوستن

 دیگـر  اقتصادی توسعه که استشده مشخص جدید اقتصادتوسعه، نظریات و کشورها تجربیات اساس بر چنینهم و تحوالت

-[. بخـش 9یابد ] دست توسعه به داخلی نیروهای و منابع به اتکا صرف به تواندنمی کشوری و هیچ نیست داخلی مقوله یک

های قابل توجهی که در تـامین مـواد غـذائی    ها و ظرفیتکشاورزی در کشورهای در حال توسعه از سویی به لحاظ توانمندی

-ضـوع موجـب تقویـت پیونـد بخـش     موای برخوردار است. ایـن مردم و نیز تهیه مواد اولیه برخی صنایع دارد از اهمیت ویژه

گردد که اقتصاد ایران نیز از این قاعده مثتثنی نیست. سهم کشـاورزی در اشـتغال،   های اقتصادی میکشاورزی با سایر بخش

اقتصادی، مـنعکس کننـده درجـه وابسـتگی اقتصـاد      چنین تغییرات آن در جریان توسعه ملی و صادرات و هم تولید ناخالص

                                                           
1- World Trade Organization 
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مستقیم های مختلف از حمایتکشاورزی درکشورهای [. امروزه بخش5موقعیت کنونی کشاورزی است ] کشور به کشاورزی و

تجاری و عضویت باشد، ولی پس از آزادسازی ای برخوردار میای و تعرفهیارانه هایو غیرمستقیم دولتی مختلفی نظیرحمایت

یـک از  حمایـت از هـیچ   شدن تولید و تجـارت مجـاز بـه    بتی جهت رقاجهانی دیگر هیچ کشور و دولتی به تجارتدرسازمان 

کشاورزی خواهدشـد، لـذا ضـرورت    خود از جمله از بخشهای کمکخود نبوده و مجبور به حذف تمامی های اقتصادیبخش

تصـنعی در   هـای ها که منجر به ایجاد قیمتکه پس از حذف این نوع حمایتتوجه است انجام این تحقیق از این منظر قابل 

تاثیر قرار خواهد داد یا خیـر؟ و در صـورت متـاثر    کشاورزی را تحتاست، آیا شاخص قیمت محصوالت در بخشبازار نیز شده

رقابـت محصـوالت تولیـد داخـل بـا       تـاثیر قـدرت  چنین آیا این کاهش خواهد بود یا افزایش؟ وهمشدن، این تاثیر در جهت 

کلی شناخت آثـار جهـانی شـدن بـر روی     چنین این مطالعه با هدفواهد کرد یا نه؟ هممحصوالت مشابه وارداتی را تقویت خ

کشاورزی است. با توجه کشاورزی در ایران و هدف ویژه بررسی آثار جهانی شدن بر شاخص قیمت محصوالت در بخشبخش

کشـاورزی  الت بخـش است که  جهانی شدن بر شاخص قیمت محصـو به سوال اساسی تحقیق، فرضیه بصورت زیر طرح شده

هـای  ها و زیـربخش تاثیردارد. الزم به توضیح اینکه تاکنون مطالعات زیادی در خصوص آزادسازی تجاری و تاثیر آن بر بخش

مختلف اقتصاد کشورمان از جمله تاثیر آزادسازی بر اشتغال در بخش کشاورزی، تاثیر آزادسازی بـر بهـره وری نیـروی کـار،     

 بـر  تجـاری  آزادسازی بلندمدت و مدتکوتاه اثرات ادرات و واردات بخش کشاورزی ایران، بررسیتاثیر آزادسازی بر سهم ص

ای کـه مشخصـاً تـاثیر    ایران، و نیز مطالعات متعدد دیگر در رابطه با این موضوع صورت گرفته ولی مطالعه گندم واردات تابع

محصوالت بخـش کشـاورزی ایـران نشـان دهـد       جهانی شدن یا عضویت در سازمان تجارت جهانی را بر روی شاخص قیمت

-است که اثر جهانی شدن بر شاخص قیمت محصوالت در بخشای در این مطالعه سعی شدهدیده نشده، لذا با چنین اندیشه

توان به مطالعه محمـدی و همکـاران در   کشاورزی ایران مورد مطالعه قرار گیرد. در رابطه با مطالعات پیشین انجام گرفته می

ها اثر آزادسازی تجاری بر تولید، تقاضا، صادرات و واردات محصـوالت گنـدم و پسـته را در ایـران     اشاره نمود. آن 7446سال 

بررسی و مشاهده کردند که تاثیر آزادسازی تجاری بر عرضه داخلی گندم و پسته و صادرات پسته مثبت بود؛ ایـن در حـالی   

ای دیگـر اسـماعیلی و همکـاران در    [. در مطالعـه 6ت گندم اثر منفی دارد ]است که بر تقاضای داخلی این محصوالت و واردا

در تحقیقی اثر جهانی شدن اقتصاد را بر ارزش افزوده بخش کشاورزی بررسی کرده که نتایج این مطالعـه نشـان    7446سال 

اقتصاد ایران از فراینـد جهـانی   کنش مثبت با اقتصاد جهانی بوده است، لذا این بخش از داد اقتصاد کشاورزی ایران در بر هم

 [.2پذیرد]اثر مثبت می

 مواد و روشها  -2

کشاورزی را نشان دهـد  تا کنون مدل استانداردی که بتواند تاثیر جهانی شدن  بر شاخص قیمت محصوالت  بخش

پور ( و لطفعلی7443) نیا و زندیههای اقتصادی و با الهام از مدل های طیبمالحظه نشده است، با این وجود بر اساس تئوری

 [:3[ و ]4( در این تحقیق مدلی بصورت زیر تعریف شده است ]7443و همکاران )

   LPAGt=β1LQAt + β2 LGDPAt + β3 IITt+ β4 LCAt+ β5 DU72+ εt         (1  )          

 میـزان  لگـاریتم ( LQAt، )بخـش کشـاورزی   شاخص قیمـت محصـوالت   لگاریتم بیانگر( LPAGt) مدل این در که

تولید ناخالص داخلـی بخـش کشـاورزی)به میلیـارد      میزان لگاریتم( LGDPAt، )بخش کشاورزی)به میلیارد ریال( نقدینگی
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 هـای نهـاده  قیمـت  مـوزون  میانگین لگاریتم( LCAt، )جهانی)به درصد( ادغام شاخص یا شدن شاخص جهانی( IITt) ریال(،

تـاثیر جهـانی    بررسـی مطالعـه بـرای   طور که مالحظه شد درایـن  همان .لاخال جمله(  εt) و نهایتآ بخش کشاورزی)به ریال(

1المللیبین تجارتادغام  از شاخصایران کشاورزی بخششدن بر شاخص قیمت محصوالت در 
(IIT) یـک   7جهانیکه ادغام-

استاندارد بوده و بـه شـرح    شاخص [. این معیار در واقع همان14است]شدهنماید، استفاده میگیری صنعت یا بخش را اندازه

 [:11گردد]زیر محاسبه می

1 1
( )

( )
( )

t t

t t

X M
IIT

X M

 
   

                                                      (7    )   

نیـز   Mtمیـزان صـادرات و    Xtدهندة تجارت درون یک صنعت یا بخش مـوردنظر اسـت،   در واقع نشان (IIT)در رابطه فوق، 

بین صفر و یک قرار دارد. صفر، نشان دهنده عدم صادرات یا  (IIT)باشد. شاخص ت صنعت یا بخش موردنظر میمیزان واردا

دارای  (IIT)باشد )صادرات برابر واردات(. شـاخص  بخشی کامل میگر تجارت درونتجاری( و مقدار یک، بیانواردات )انزوای

بسیار مناسب  (IIT)اند که کا ساخته است. در واقع محققان دریافتهاتباشد که از آن، یک شاخص قابلای میخصوصیات ویژه

-نوع مطالعه در این تحقیـق از نـوع کـاربردی بـوده و از روش خودتوضـیح      .تجاری در یک صنعت استبرای فهم آزادسازی 

روش هـای ممکـن   این روش نسبت به سایر است. جمعی یوهانسون برای تخمین تابع استفاده گردیده و هم 9(VARِبرداری)

 زیر است که استفاده از آن را توجیه پذیر می سازد: های ویژگیدارای 

زا  درون  مـدل ایـن  رهـا در  متغیّ تمـامی زیـرا  ، رها نیسـت متغیّ درونزا و برونزا بودن تعیین درباره نگرانی به نیازی .1

 هستند.

 صـورت  بـه  از معـادالت  هر یـک  برایبعات معمولی حداقل مر متعارف روشبوده و می توان از  ساده مدل تخمین .7

 کرد. استفاده جداگانه

 معـادالت ماننـد   پیچیده هایمدل از موارد بهتر از نتایج آید، در بسیاریمی بدست روش از این که هاییبینیپیش

-دمدت بین چنـد متغیـر اقتصـادی سـری    های بررسی وتعیین رابطه تعادلی بلناین روش امروزه یکی از روش. است همزمان

زمانی بوده که در این مطالعه نیز برآورد بردارهای همجمعی بین متغیرها با استفاده از ضـرایب الگـوی خودتوضـیح بـرداری     

-ها از طریق آوری آمار و دادهای و اسنادی و جمعها از نوع کتابخانهآوری دادهاست. روش بکار رفته برای جمعصورت گرفته

ریـزی و  مدیریت وبرنامهسازماناقتصادی مجالت  ، گزارشاتگمرکآماریکشور، سالنامهآماریمرکزی، سالنامهزارشات بانک گ

-جهادکشاورزی و مرکز آمار ایران و نیز با استفاده ازبرخی اطالعات موجـود در درگـاه  وزارت  آماریبازرگانی و سالنامهوزارت

مـورد مطالعـه درایـن تحقیـق     زمـانی   اسـت. دوره گرفتـه  در این تحقیق مثمرثمر باشند، صورت توانستندآماری که می های

طور که گفته شد روش اقتصادسنجی بکـار رفتـه   شمسی بوده همانهجری 1931تا سال  1964هایزمانی بین سالمحدوده 

حاسبات و تجزیه و تحلیـل هـا نیـز بـا     برداری و همجمعی )روش یوهانسون( بوده و مدر این تحقیق روش الگوی خودتوضیح

                                                           
1- Integration of International Trade 
2- Global integration  
3- Vector Autoregressive Model 
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های زمانی اقتصادی که درعالم واقع با آنها سـرکار  صورت گرفته است. بسیاری از متغیرهای سری 1افزار میکروفیتکمک نرم

مرتبـه  گیرند الزم است ابتدا با انجـام آزمـون،   داریم ناپایا هستند. بنابراین وقتی این متغیرها در الگویی مورد استفاده قرارمی

بودن متغیرها را مشخص کنیم. البته لزومی ندارد که تمام متغیرهای الگو جمعی از مرتبه یکسانی باشند. ایـن امکـان   جمعی

باشد و در نتیجه   I(0)آنهاهستند ترکیب خطی I(0)  ،I(1)  ،I(2)ای از متغیرهایوجود دارد که وقتی متغیرهای الگو مجموعه

های سنتی و معمول در اقتصادسنجی در برآورد ضـرایب  کارگیری روشدانیم که بهرفی می[. از ط17همجمعی حاصل شود ]

هسـتند. وجـود متغیرهـای ناپایـا در الگـو       7های سری زمانی بر این فرض استوار است که متغیرها پایاالگو با استفاده از داده

های کاذب شوند، لـذا الزم اسـت   و منجر به رگرسیونمعمول از اعتبارالزم برخوردار نباشند  Fو tهای شود تا آزمونسبب می

های زمانی ابتدا متغیرها را از نظر ایستایی مورد آزمون قرارداده و پایایی آنها را بررسی و سپس به تخمین در برخورد با سری

باشـد.  بهینـه مـی   های زمانی با آن مواجه هستیم انتخاب تعداد وقفهو برآورد ضرایب پرداخت. از مشکالت دیگر که در سری

اگر تعداد وقفه بیش از اندازه کم باشد پسماندهای رگرسیون دارای رفتاری شبیه یک فرایند نوفه سفید نخواهند بود. در این 

-حالت چون مدل توانایی توضیح فرآیند واقعی خطا را ندارد انحراف معیار آن نیز بخوبی برآورد نخواهد شد. وارد کردن وقفه

ها به معنـای تخمـین   زه در مدل نیز از قدرت آزمون وجود ریشه واحد خواهد کاست زیرا افزایش تعداد وقفههای بیش از اندا

هـای  ( معمـوالً از آمـاره  VAR[. برای تعیین درجه بهینـه) 19پارامترهای اضافی در مدل و لذا کاهش درجه آزادی آن است ]

 شده است. ( استفاده(LLو( SBC(، شوارزبیزین )AICآکائیک )

 

 گیری  بندی و نتیجهجمع -9

نتـایج   اسـت. ها استفاده شـده برای آزمون پایائی داده 9(ADF«)دیکی فولر تعمیم یافته» در مطالعه حاضر از آماره 

که در مورد تمامی متغیرها، فرضیه صفر مبنی بر وجـود ریشـه واحـد در سـطح     بدست آمده از این آزمون حاکی از آن است

های تبدیل متغیرهای ناپایا به پایا استفاده از لگاریتم متغیرهـا بجـای   حلترین راهرد کرد. یکی از معروفتوان متغیرها را نمی

باشد و از طرفی چون روش یوهانسون که دراین تحقیـق مـورد اسـتفاده قـرار خواهـد      گیری میخود متغیرها و روش تفاضل

آوردن بین متغیرهای الگو، امکان بدست I(2)جود متغیرهای طراحی شده است )هر چند و I(1)و  I(0)گرفت برای متغیرهای 

یافتـه بـرای تفاضـل مرتبـه اول نیـز      فولر تعمیمکند(، لذا تمامی متغیرهای ناپایا توسط آماره دیکییک رابطه پایا را نفی نمی

 است.  ( منعکس گردیده1که نتایج حاصله درجدول) مورد آزمون واقع شده

 

 گیریبا یکبار تفاضل -فولر تعمی  یافته -حد دیکی آزمون ریشه وا -1جدول 

تعدادوقفه بهینه براساس معیار شوارز  درجه همگرائی

 بیزین

 آمارمحاسبه %1در سطح   ADFآماره 

 شده 

 آماره

 متغیر

                                                           
1- Microfit 
2- Stationary 
3- Augmented dickey-fuller 

 متغیر
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I(1) 7 9257/7- 7521/9- tLPAG 

I(1) 1 9257/7- 2215/5- tLQA 

I(0) 1 9257/7- 3265/5- tLGDPA 

I(0) 1 9257/7- 5674/1- tIIT 

I(1) 1 9257/7- 2693/5- tLCA 

 های تحقیقماخذ: یافته        

گردد کـه  است مالحظه می( آمده1یافته که در جدول)فولر تعمیمهای دیکیبا توجه به نتایج بدست آمده از آزمون

اند، لذا بـا اطمینـان از عـدم بـروز     ا گردیدهگیری پایکلیه متغیرها بطور کلی یا در سطح، پایا بوده و یا حداکثر با یکبار تفاضل

( VARتوان از روش بلندمدت یوهانسون جهت برآورد مدل اسـتفاده نمـود. بـرای تعیـین درجـه بهینـه)      رگرسیون کاذب می

شـود کـه در ایـن تحقیـق براسـاس معیـار       مـی  ( اسـتفاده (LLو( SBC(، شـوارزبیزین ) AICمعموالً از آماره هـای آکائیـک )  

است. برای تعیین تعداد رابطـه بلندمـدت مـدل از دو    آمده)یک( بدست  1، عدد های بهینه برای مدلتعداد وقفهشوارزبیزین 

 ( آمده است.7های مذکور در جدول )استفاده گردیده و نتایج حاصل از آزمونtraceو  Maxآماره 

 های آزمون حداکثر مقدار ویژه و آزمون اثره کمک آمارهنتایج آزمون مرتبه ماتریس ب -2جدول 

 H1 H0 1حالت 7حالت  9حالت 5حالت 1حالت

4731/55 9543/51 6137/59 6536/51 9573/54 r=1 max 

r=0 

7943/95 6753/99 3447/92 3479/91 3451/91 r=2 r<=1 

4277/73 1639/79* 5121/76* 5166/71 6431/74* r=3 r<=2 

5275/13* 5613/15 4735/11 6149/14* 9543/71 r=4 r<=3 

1573/27 6139/61 2291/63 6137/61 9527/64 r=1 trace 
r<=0 

5697/53 5141/57 7345/16 5922/53 9315/55 r=2 r<=1 

5461/94 3717/93* 6547/13 7925/97* 1693/95 r=3 r<=2 

5131/17* 5427/12 1453/4* 1539/11 9415/16* r=4 r<=3 

16152/7 1112/9 73427/5 5135/9 1927/1 r=5 r<=4 

 %1داریمعنیمقادیر کوچکتر از مقادیر بحرانی در سطح های تحقیق                  )*(ماخذ: یافته    

حالـت بـدون عـرض از    ( مشخص است بـرای حالـت اول، یعنـی    7طور که از نتایج به دست آمده در جدول )همان

چنین برای دهد. همدرصد نشان می 1وجود سه بردار، را در سطح معنی داری  traceدو بردار و  Maxمبداء و روند، آماره 

وجـود دو بـردار، بـرای    traceبردار ووجود سه  Maxحالت دوم یعنی حالت با عرض از مبدأ مقید و بدون روند زمانی آماره 

وجـود سـه بـردار و    traceوجـود دو بـردار و   Maxحالت سوم یعنی حالت با عرض از مبدأ نامقید و بدون روند زمانی آماره 

وجـود دو بـردار و    traceو Maxقید هر دو آماره های با عرض از مبدأ نامقید و روند زمانی مبرای حالت چهارم یعنی حالت
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حالت پنجم با عرض از مبدأ نامقید و روند زمانی نامقید هر دو آماره حداکثر مقدار ویژه و آماره اثر، متفقـاً وجـود سـه بـردار     

 دهد.  همگرایی را نشان می

 
 

 مدلبردارهای همجمعی  -9جدول

 1بردار  7بردار  یرنام متغ

(tLPAGمیزان شاخص قیمت محصوالت در بخش کشاورزی ) 231547/4- 

(14444/4-) 

453921/4- 

(444/1-) 

(tLQAنقدینگی دربخش کشاورزی ) 5647/4 e-7 

(414413/4) 

1392/4 e-9 

(417434/4-) 

(tLGDPAمیزان تولیدات بخش کشاورزی ) 44126395/4 

(4777579/4-) 

44935149/4 

(4234543/4) 

(tIITشاخص جهانی شدن ) 4415372/4  

(4634542/4) 

376735/1- 

(41621/93-) 

(tLCAمیانگین موزون قیمت نهاده )44321469/4 ها 

(177621/4) 

4913217/4 

(2746246/4) 
Trend 4317521/4 

(1329/1) 

4329157/4- 

(32143/1) 

 های تحقيقماخذ: یافته    

مشخص شد چنـد رابطـه تعـادلی بلندمـدت و یـا بـه عبـارت دیگـر چنـد بـردار            کهدر روش یوهانسون پس از آن

همجمعی وجود دارد الزم است تعیین کنیم که آیا این بردارها منحصر به فرد هستند یا نه، و اگر هستند در ارتباط با روابـط  

گرایی بدست آمده به ایـن روش  کند. الزم به ذکر است که بردارهای هماقتصادی ساختاری بلندمدت چه مفهومی را بیان می

طـور کـه از   باشد. همـان ها و توجیهات اقتصادی میصرفاً یکسری روابط آماری هستندکه معیار انتخاب هرکدام از آنها تئوری

گردد ضرایب بردار دوم تقریبا تاثیر متغیرهای مسـتقل بـر روی متغیـر وابسـته     ( مشاهده می9نتایج بدست آمده در جدول )

دهـد کـه یـک درصـد     نماید. ضرایب بردار دوم نشـان مـی  های اقتصادی بهتر از بردار اول تفسیر میساس تئوریمدل را بر ا

درصد کاهش شاخص قیمت در ایـن بخـش گردیـده و یـک      7افزایش در تولید ناخالص داخلی در بخش کشاورزی منجر به 

دنبـال داشـته و   شاخص قیمت ایـن بخـش بـه   درصدی در  6درصد افزایش در نقدینگی پرداخت شده به این بخش افزایشی 

باشد میزان شاخص قیمت در این بخـش را  نهایتاً افزایش یک درصد شاخص جهانی شدن که محور اصلی این تحقیق نیز می

درصد افزایش و بر فرضیه تحقیق مبنی بر موثر بودن شاخص جهانی شدن بر شاخص قیمت محصوالت در بخش  2به اندازه 

کشـاورزی در  هـای بخـش  گذارد. این درحالی است که ضریب متغیر میانگین مـوزون قیمـت نهـاده   ه میکشاورزی ایران صح
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هـای مـذکور   ای دولت از این بخش در تامین نهـاده های یارانهتواند بدلیل حمایتدار نشده است که میدرصد معنی 1سطح 

 باشد.

پـردازیم کـه نتـایج حاصـله بـه      انباشتگی مـی ار همهای وسیع بر برددر این قسمت از تحقیق به بررسی تاثیر تکانه

گـردد بـردار هـم انباشـتگی مـورد نظـر       طور که در شکل مذکور مالحظه می( آمده است. همان1صورت نموداری در شکل )

 ش به سمت تعادل در بلندمدت دارد.گرای

 

 اثر تکانه وسیع بر بردار ه  انباشتگی -1شکل

  
 های تحقیقماخذ: یافته                                      

در این تحقیق پایداری ضرایب برآورد شده مدل با آزمون مجموع انباشت پسماندهای برگشتی مـورد آزمـون قـرار    

است. نتایج بدست آمده از این آزمون نشان از پایـداری ضـرایب بـرآوردی    ( نشان داده شده7گرفته و نتایج حاصله در شکل)

درصد فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود شکست سـاختاری در   31رفتن نمودار در داخل فاصله اطمینان داشته و بعلت قرار گ

 شود.  مدل پذیرفته می

   آزمون پایداری ضرایب -2شکل

 
 های تحقیقماخذ: یافته                                     

-تغیر خاص از تجزیـه واریـانس اسـتفاده مـی    ثباتی متغیرها در توجیه نوسانات یک ممعموالً برای بررسی سهم بی

گردد. های برونزای مدل مشخص میهای هر متغیر نسبت به شوک[. با استفاده از روش تجزیه واریانس سهم نوسان15شود]
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هـای برونـزای مـدل مشـخص     در این تحقیق نیز با استفاده از روش تجزیه واریانس سهم نوسانات هر متغیر نسبت به شـوک 

-گر این مطلب مـی و نشان ( آورده شده9افزار میکروفیت در شکل)ت. نتایج بدست آمده از این بررسی توسط نرماسگردیده 

-کشاورزی روی هم رفته با مسیر رشد تولید ناخالص داخلی در این بخش و هـم باشد که شاخص قیمت محصوالت در بخش

هـای  ی تخصیص یافته و میانگین موزون قیمت نهادهولی نقش متغیرهای نقدینگ چنین با شاخص جهانی شدن توصیف شده

 مصرفی در این بخش در مقایسه با سایر متغیرها کمتر است. 

 نمودار تجزیه واریانس -9شکل 

 
 های تحقیقماخذ: یافته                                 

وهای تصـحیح خطـا را فـراهم    ای از متغیرهای اقتصادی مبنای آماری استفاده از الگوجود همجمعی بین مجموعه

گویـد کـه   باشند. نظریه نمونه گرنجر میبر اساس الگوی تصحیح خطا می 1(ECMهای )آورد. در سیستم همجمع، آزمونمی

ای برخـوردار  [. این الگوها در کارهای تجربی از شهرت فزاینده11یک نمونه تصحیح خطا برای هر رابطه همجمع وجود دارد]

مدت متغیرها را به مقـادیر تعـادلی   ( آن است که نوسانات کوتاهECMلیل شهرت الگوهای تصحیح خطا )ترین دبوده و عمده

هـا  [. این مدل17دهد]مدت و سرعت تعدیل به سمت بلندمدت را نشان میبلندمدت آنها ارتباط داده و ساختار پویایی کوتاه

کردن پسماند پایا در یـک رابطـه بلندمـدت، نیروهـای مـؤثر در       ها با وارداند که در آندر واقع نوعی از مدلهای تعدیل جزئی

شود. بدین منظـور در ایـن پـژوهش نیـز پـس از      گیری میمدت و سرعت نزدیک شدن به مقدار تعادلی بلندمدت اندازهکوتاه

آورد نشـان داد کـه   آمده از این براست. نتایج بدستبرآورد رابطه بلندمدت میان متغیرها، الگوی تصحیح خطا نیز برآورد شده

باشد که ایـن  ( می-72/4دار بوده و مقدار آن تقریباً  )معنی %31ضریب جمله تصحیح خطای بردار دوم در سطح نزدیک به  

کشاورزی از مقـادیر تعـادلی بلندمـدت    درصد عدم تعادل متغیر شاخص قیمت محصوالت بخش 72بدین معناست که حدود 

بینی رفتار یک متغیـر  زمانی که اغلب به منظور پیشهای رود. برای استفاده از سرییخود پس از گذشت یک دوره از بین م

بایست متغیرهای مورد بررسی پایا باشند چرا که در صورت ناپایا بودن گیرد میبر اساس مقادیر گذشته آن متغیر صورت می

دسـت یافـت. بـدین جهـت لگـاریتم کلیـه       های غلطـی  گیریمتغیرها ممکن است بارگرسیون کاذب مواجه شده و به نتیجه

افزار میکروفیت مورد آزمـون قـرار گرفتـه کـه پـس از حصـول       متغیرهای مورد استفاده در مدل از نظر ایستایی به کمک نرم

گیـری بـه آزمـون وجـود روابـط تعـادلی       اطمینان از ایستا بودن تعدادی از آنها و ایستا شدن تعدادی دیگر با یک بار تفاضل

                                                           
1 Error Correction Model 
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ین متغیرهای الگو با استفاده از روش یوهانسون پرداخته شده و تعداد بردارهـای همگرایـی پـس از تعیـین وقفـه      بلندمدت ب

های مختلف مشخص شده است. دراین مطالعه به منظور بررسی وتجزیه وتحلیل روابط میان متغیرهـا  بهینه مدل برای حالت

جوسـیلیوس وجـود رابطـه    -هـای یوهانسـون  ج حاصـله از آزمـون  استفاده گردید. نتای 1931تا 1964زمانی های سریاز داده

همجمعی بلندمدت میان متغیرهای مدل را تائید و وجود دو بردار همجمعی را نشان داد. همچنین در مدل، ضریب شـاخص  

/. 47نفی /. و تولید ناخالص داخلی با مقدار م46/. و میزان نقدینگی این بخش با مقدار مثبت 42جهانی شدن با مقدار مثبت 

ها از نظری آمـاری در  بر روی شاخص قیمت محصوالت در بخش کشاورزی تاثیر داشته و متغیر میانگین موزون قیمت نهاده

( حـدود  ECMچنین با برآورد مدل تصـحیح خطـا، ضـریب جملـه تصـحیح خطـا )      درصد معنی دار نبوده است. هم 1سطح 

دم تعادل شاخص قیمت محصوالت در بخش کشـاورزی در یـک دوره   دهد در هر دوره از ع( بدست آمد که نشان می-72/4)

چنین به منظور بررسی موضوع شکسـت سـاختاری در مـدل و نیـز بررسـی پایـداری       شود. همنسبت به دوره قبل تعدیل می

 ضرایب برآورد شده مدل از آزمون مجموع انباشت پسماندهای برگشتی استفاده گردید که نتـایج حاصـل از ایـن آزمـون در    

درصد شکست ساختاری در مـدل   31مدل نشان از پایداری ضرایب برآوردی داشته و به علت قرار گرفتن در فاصله اطمینان 

مردود گردید. و نهایتاً اینکه با برآورد مدل و انجام تجزیه واریانس مشخص گردیدکه شاخص جهـانی شـدن بـر روی متغیـر     

کشـاورزی  ثبت متغیر جهانی شدن بـرروی شـاخص قیمـت محصـوالت بخـش     وابسته در مدل بیشترین تاثیر را دارد. تاثیر م

کننده بوده، ولی با توجه به ضریب دو متغیر دیگر تاثیرگذار یعنـی متغیـر میـزان نقـدینگی و متغیـر تولیـد       کشورمان نگران

ار بوده است. لذا در پایـان  ناخالص داخلی که به ترتیب اولی با تاثیر مثبت و دومی با تاثیر منفی بر روی متغیر وابسته اثر گذ

آن دسته از محصوالت کشاورزی که در مقایسه با سایر محصوالت از مزیـت نسـبی برخـوردار بـوده و      -1گردد: پیشنهاد می

اقدامات حفاظتی و ضد قیمت شـکنی بـه صـورت     -7المللی را دارند، مورد شناسایی قرار گیرند. توان رقابت در بازارهای بین

تـرین  انحصار دولت در بازرگـانی خـارجی، یکـی از مهـم     -9رزی و در نظام تجاری کشور پیگیری شود. جدی در بخش کشاو

تواند بـا شناسـایی   شود. لذا دولت میای اعمال شده بر واردات برخی از محصوالت اساسی غذایی محسوب میموانع غیرتعرفه

 ابزارهای مناسب، از انحصار خود در بازرگانی خارجی بکاهد.
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