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 یو بازار جهان رانیا یکشمش در بازار صادرات متیق یایتطابق پو یبررس

 3 حسین مهرابی بشرآبادی ،*2ئیان، صدیقه نبی1ییصفا وایش
 

 

 چكیده
وردتوجه است. م ،یرنفتیغ صادرات شیافزا ياخشکبار بوده و صادرات خشکبار در راست یازجمله صادرکنندگان جهان رانیهاي دور ااز زمان

 یصادرات متیق قیتحق نیتر موردتوجه بوده است. در اکشمش ارتباط متقابل وجود دارد که کم یو جهان یدر بازار صادرات هامتیق نیب
راستا  نیر ادشده است.  یده، بررسبو یراتییدستخوش تغ ریاخ يهاکه در دهه یجهان متیو ارتباط متقابل آن با ق لیتحل رانیکشمش در ا
در  میه رژساز وجود  یحاک جید. نتامارکف در نظر گرفته ش نگیچینامتقارن سوئ یزمان يمدل سر کیها بازار یاساس يهایژگیبر اساس و
اند و دهالعمل نشان دااز تعادل عکس یبه انحرافات مثبت و منف میسه رژ در هر یو جهان یصادرات متی( است. ق1340-1396) یدوره بررس

که  ياگونهت است بهمتفاو یصادرات متینسبت به ق یجهان متیدر ق یانحرافات مثبت و منف ری( مقادی)اواسط دوره بررس کی میدر رژ
 میدر دو رژ شیروند کماب نی(. ا032/0در مقابل  101/0و  030/0در مقابل  100/0است ) یصادرات متیق راتییسه برابر شدت تغ با  یتقر
متقارن داللت بر نتقال نااات مثبت است. برابر انحراف مینوکی یانحرافات منف . در کل دوره موردمطالعه رخدادشودیمشاهده م زین گرید

 يبازارها ترقیدق ییا شناساب نی. همچنطلبدیرا م یتیحما يهااستیس يریکارگاندرکاران در بازار صادرات دارد، که بهوجود قدرت دست
 یجهان متیقبر  رانیا يمحصول را ارتقاء داده و اثرگذار نیات ار صادرد رانیا گاهیجا توانیم د،یجد يآوردن بازارهادستهدف و به

 داد. شیکشمش را افزا
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 مقدمه

شده خشکبار ازجمله کشمش بوده و در بین صادرکنندگان از ازجمله صادرکنندگان شناخته رانیهای دور ااز زمان

درصد مقدار صادرات و  2/10از  شیطور متوسط ببه (.Rasekh Jahromi, 2007است )برخوردار بوده  یاژهیگاه وجای

 ونیلیم 141از  شیب 96در سال  رانی(. اFAO, 2014است ) رانیمحصول متعلق به ا نیدرصد ارزش صادرات ا 7/6

و شرق اروپا صادر  هیهمسا یبه بازارها ریاخ یهادر سال رانیکشور جهان صادر کردکشمش ا 80دالر کشمش به 

 ،یثبات را در سهم صادرات نیکمتر رانیا ،یلیاروپا و ش ه،یترک ؛یبا صادرکنندگان عمده جهان سهیو در مقا ده،یگرد

از  یمیاز ن شیکشور صادرکننده بوده، و ب نیدوم 2007تا سال  رانیدارا است. ا یصادرات تیو مز یصادرات متیق

)بخصوص  یاقتصاد یهامی. پس از تحردادندیم لیتشک یاروپائ یرا کشورها رانیمش از اواردکنندگان کش

و ( Chizari, et al., 2014) دهیرس مبه رتبه چهار 2009و در سال  افته،یتنزل  رانیاروپا(، رتبه ا هیاتحاد یهامیتحر

 ریتحت تأث زین یصادرات متیق ران،یابا کاهش سهم صادرات  نیاست. بنابرا افتهیدر حال حاضر به رتبه ششم  تنزل 

مؤثر باشد. بخصوص اگر  زین یو بازار جهان رانیا یدر بازار صادرات متیانتقال ق یبر چگونگ تواندیقرار گرفته، که م

 ستمیس یکنندگان کارآئو مصرف دکنندگانیبازار و کاهش رفاه تول هیبر حاش رینامتقارن باشد، با تأث متیانتقال ق

ای هستند که سطوح مختلف های بازار سازوکار اولیه(. قیمتHoseyni (b) et al., 2010) دهدیرا کاهش م یابیبازار

 ایبه دو شکل متقارن و  متیانتقال ق(. Youssefi Motaghaed & Moghadasi, 2013کنند )بازار را به هم مرتبط می

)مکان(  طحـس یکدر  قیمت اتتغییر کامل لنتقاز اا حاکی زاربادر  متی. انتقال متقارن  قردیگینامتقارن صورت م

 ییمؤثر بر کارا یهاعوامل و شاخص نیترممهاز  یکیاست که  گری( دیهابه سطوح )مکان( یشافزا ای کاهش) زاربااز 

سطوح  نیب متیق راتییعدم انتقال کامل تغ یبه معنا متیو اما انتقال نامتقارن  ق رودیبه شمار م زین متیق

 ,Mahmoudi & Afrasyabi) باشدیم یابیبازار هیحاش شی( مختلف بازار است که از عوامل اثرگذار بر افزایاه)مکان

2014; Daneshvar Kakhki & Heidari Kamalabadi, 2011; Hoseyni & Ghahramanzadeh, 2006 ی(. بررس 

از پژوهشگران قرار گرفته  یاریبسمختلف آن موردتوجه  یهاربخشیو ز یدر بازار محصوالت کشاورز متیانتقال ق

 .شودیها اشاره ماز آن یادهیبه گز الًیکه ذ

در بازار گوشت  Von Cramon-Taubadel (1998)به مطالعات  توانیم وریدام و ط ربخشیمطالعات در ز ازجمله     

در بازار گوشت گاو  Fousekis et al( .2016) س،یدر بازار گوشت خوک سوئAbdulai (2002)خوک در شمال آلمان، 

 دییاظهار داشت که تأ یمحصول کشاورز 120جامع خود در مورد  یدر بررس Peltzman( 2000)اشاره کرد.  کایامر

ماهانه بخش  یهابا استفاده از دادهBakucs et al( .2007 )بر وجود قدرت بازار باشد.  یاحتمال تواندیانتقال نامتقارن م

صورت متقارن و به ینیزمبیس ،یادلمهفلفل ،یجعفر ج،یمحصوالت هو یرا برا متیمجارستان، انتقال ق جاتیسبز

گندم آلمان و  دکنندهیتول یهامتیانتقال ق Bakucs et al( .2012)صورت نامتقارن برآورد کردند. به یفرنگوجهگ یبرا

را با  متحدهاالتیا یلو معمو کیارگان بیسه رقم س متیانتقال قNemati & Saghaian (2016 )مجارستان، و 
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و به انتقال نامتقارن در  ،یبررس (MSVECM)  نگیچیمارکوف سوئ یبردار یخطا حیمدل تصح یریکارگبه

 .اندافتهیمختلف دست یهامیرژ

 Ghahramanzadeh   Hoseyni &است. انجام شده متیدر مورد انتقال ق یاریبس یهاپژوهش زین رانیا در     

از سطح  متینشان داد که انتقال ق جینمودند. نتا یرا بررس رانیدر بازار گوشت قرمز ا تمیانتقال ق (2006)

مرغ و در بازار تخم متیانتقال ق نحوهMoghadasi&Ardakani (2007  )نامتقارن است.  یفروشبه خرده دکنندهیتول

در  متیشان دادند که نوسانات ققرارداده و ن یرا در قالب اطالعات ماهانه و روش هوک موردبررس رانیگوشت مرغ ا

( اثر انتقال 2010. )Hoseyni (b) et al. گرددیمنتقل م یفروشبه شکل متقارن به سطح خرده دکنندهیسطح تول

بازار  و کاهش رفاه  هیحاش شیاز افزا یحاک جینمودند. نتا یرا بررس رانیگوشت گاو در ا یابیبازار هیبر حاش متیق

در بازار  متیانتقال ق یچگونگ یبرا ییالگوHoseyni (a) et al( .2010 ). باشدیدگان مکننو مصرف دکنندگانیتول

اند.  مدت را نشان دادهتقارن آن در کوتاه مدر بلندمدت و عد متیتقارن انتقال ق جینمودند. نتا نیتدو رانیمرغ اتخم

Taheri et al( .2010) صورت انحصار چندجانبه ساختار به نیه اک افتندیو در ،یذرت را بررس یساختار بازار جهان

انتقال در بلندمدت متقارن اما در  نیبه بازار داخل وجود دارد و ا یاز بازار جهان طرفهکی یابسته بوده و رابطه

و  یکشمش در جهان را بررس یو واردات یساختار بازار صادراتAmini Zadeh et al( .2015 )نامتقارن است.  مدتهکوتا

با استفاده از آمار Mohammad Reza Zadeh Bazzaz et al( .2013 )انحصار چندجانبه بسته اشاره نمودند. به وجود 

 یموردبررس یهادادند که در اکثر استاننشان ،یاانهآست یخطا حیتصح یزعفران و الگو یفروشخرده متیماهانه ق

 زینMahmoudi & Afrasyabi (2014 ). باشدیم یابینفع عوامل بازاروجود دارد که به هامتیعدم تقارن مثبت ق

 ییهمگرا یهارا با استفاده از روش یو جنوب یشمال ،یخراسان رضو یهادر بازار زعفران استان متیانتقال ق

مذکور  یهااستان نیزعفران در بلندمدت ب متیو نشان دادند که انتقال ق یبررس (M-TARو   TAR)  یاآستانه

محصوالت کشمش با استفاده  یو صادرات یبازار داخل متیبه انتقال ق Shahikitash & Omrani (2014)متقارن است. 

مدت نامتقارن است. متقارن، و در کوتاه تقالکه در بلندمدت ان افتندیپرداخته، و در یاآستانه ییهمگرا یهااز روش

Khalce & Shaukat Fadaei (2015 )و  یفروشسطوح عمده نیب متیقارن قبا استفاده از مدل هوک به انتقال نامت

 متیبه انتقال نامتقارن ق LSTARبا استفاده از مدل Pishbahar & Alizadeh (2016 )و پرتقال، و  بیس یفروشخرده

 یبردار حیخودتوض یبا استفاده از الگوPishbahar et al( .2015 )اند. کردهدر دو سطح مذکور اشاره ازیپو  ینیزمبیس

. افتندیگوشت مرغ دست  متیو ق یدیتول یهانهاده متیق نینامتقارن ب متیبه انتقال ق  نگیچیسوئمارکوف

Jozgani et al (2015 )که  لیو برز رانیگوشت مرغ در ا متیق انیمرابطه  یبردار ونیبا استفاده از مدل خود رگرس

با Ghahramanzadeh et al( .2015 ). افتندیاست را نامتقارن بوده 1379-89در دهه  رانیا یتجار کیشر نیترمهم

گوشت گوساله در  یفروشنامتقارن سر مزرعه و خرده متیهانسن و سئو به انتقال ق مهیاستفاده از مدل دو رژ

تر انتقال محتمل میو استناد به رژ میبا در نظر گرفتن دو رژOmrani et al( .2017 )اند. نموده رهاشا یشرق جانیآذربا

در سطح  یابیانتقال نامتقارن نشان دادند که عامالن بازار دییپسته، ضمن تأ یفروشو خرده یرآوربازار ف انیم متیق
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. کنندیمنتقل م یفروشبه سطح خرده ترشیب یبا شدت متیبا کاهش ق سهیرا در مقا متیق شیافزا یفروشعمده

Rasouli Bayrami et al( .2017) نگیچیمارکوف سوئ یبا کاربرد الگوها  GARCH میرژ رییو تغ متیرفتار تالطم ق 

 تحت یرهاینموده و نشان دادند در همه متغ یمرتبط با گوشت قرمز کشور را الگوساز یاصل یتالطم در بازارها

 کم تالطم است.  میتر از دوره دوام رژپرتالطم کم میوجود دارد که دوره دوام رژ طمتال میدو رژ یبررس

ی ز الگوهاا نیدهد که انتقال قیمت غالباً نامتقارن بوده، بنابرابررسی، نشان میداخلی و خارجی مورد مطالعات     

تفاده ای و در مطالعات معدودی از الگوی مارکوف سوئیچینگ اسغیرخطی؛ که در اکثر موارد از الگوی آستانه

 طیادر شر ینبازار جها و رانیا یدر بازار صادرات شکشم متیانتقال ق یگونه که مشاهده شد، چگونگاند. هماننموده

 وب مقاله، چارچراستا نی. در اشودینشده،  که در پژوهش حاضر به آن پرداخته م یبررس یاسیو س یمختلف اقتصاد

 شنهادهایو پ یریگجهینت انیو بحث و در پا جیدر بخش سوم نتا ق،یاست که پس از مقدمه، روش تحق یاگونهبه

 است. هشدارائه

 روش تحقیق
یابد و اغلب با باشند که در طول زمان توسعه میها دارای روابط تعادلی بلندمدت میاقتصادی مانند قیمتمتغیرهای 

های تصادفی شوند. ایده اصلی این است که شوکی میسازمدل (VECM)سطوحی از مدل تصحیح خطای برداری 

که از طریق ارتباطات قیمتی در بلندمدت به شود مدت میوارده به بازار منجر به انحرافات موقتی از تعادل در کوتاه

ثبات  گریدعبارتبهگیرد پایداری ساختاری؛ که مورد سؤال قرار می VECMرسند. یک فرض اساسی تعادل می

طور موقت شرایط اقتصادی یا سیاسی، بازارهای صادراتی را تغییر دهند، یا پارامترهاست. از طرف دیگر ممکن است به

ای دیگر رفتار دیگری از ای از زمان معین دارای یک رفتار و فرآیند باشد و در دورهدر دورهیک متغیر سیاستی 

ی تورش دار، این موضوع نادیده گرفته شود نتایج موردنظرخودش نشان دهد. لذا چنانچه در بررسی فرآیند متغیر 

( مطرح شد و 1989) 1سط همیلتونالگوی مارکوف سوئیچینگ که تو .( ,.2015Pishbahar et al) خواهد آمددست به

خطی است که تغییرات فوق در های سری زمانی غیرشود، یکی از مشهورترین مدلمدل تغییر رژیم نیز شناخته می

های ساختاری های دقیق تغییرات و شکستزمان زادرون صورتبهحال در این مدل یندرعآن لحاظ شده است. 

 Asgharpour)کند. های مختلف استفاده میرای توضیح رفتار متغیرها در رژیماز چندین معادله بشوند و تعیین می

& Mahdilou, 2014;Wurriehausen, 2015). 
MS_VECM      ( پیشنهاد شد. چنین مدل 1997یک مدل سری زمانی وابسته به رژیم است که توسط کرولزیگ )

هایی است که توسط تغییرات شود مناسب زمینهسری زمانی که پویایی رژیم توسط یک زنجیره مارکوف اداره می

ها در هر رژیم متفاوت است و پویایی این مجموعه شدهمشخصهای مختلف گسسته و مجزا در رژیم

                                          
1-Hamilton 
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(Wurriehausen, 2015). های مختلف، مدل با لحاظ نمودن امکان تغییر پارامترها در رژیمVECM  خطی تبدیل به

 :(Fallahi, 2014;Wurriehausen, 2015) شودزیر می MS_VECMمدل 

(1) 
 

شود که دو کند به دو متغیر تقسیم میگیری می( که انحرافات از تعادل بلندمدت را اندازهtect-1جزء تصحیح خطا )

 گیرد. جزء تصحیح خطا یک ترکیب خطی ایستا از بردار قیمت دو کاالست.میبر  بخش منفی و غیرمنفی را در

(EP )t t tP GP 

)tV(s  ،یب ضرانشانگر عرض از مبدأ یا میانگین متغیر بوده-a  و+a ه رژیم یا مقدار تصحیح خطای وابسته ب

گر تفاضل مرتبه اول و نشان (Δ)های قیمت به انحرافات منفی و غیرمنفی، عالمت یب شدت پاسخبه ترتدیگر عبارتبه

توانند از رژیمی به رژیمی دیگر باشد که همگی میهای گاوسی میماندهیک بردار از باقی })

 وابسته هستند.تغییر کنند. در این مدل تمام پارامترها به وضعیت متغیر رژیم 

ر آید. آنچه دحالت کلی پیش میباشد چند یک از اجزای معادله وابسته به متغیر وضعیت میکدامبسته به اینکه      

، (MSM)های مارکوف سوئیچینگ در میانگین است، شامل چهار حالت مدل موردتوجهتر مطالعات اقتصادی بیش

های باشد. با ترکیب حالتمی (MSA)و پارامترهای اتورگرسیو  (MSH)ناهمسانی در واریانس  ،(MSI)عرض از مبدأ 

دست آورد که در آن امکان وابسته بودن اجزای تری را بههای جزئیتوان مدلمی های سوم و چهارماول و دوم با مدل

های مختلف مدل مارکوف سوئیچینگ را نشان ( خالصه حالت1ها وجود دارد. جدول )مختلف معادله به رژیم

 دهد.می

 ضعیتوبه متغیر  MS-ARهای مختلف وابستگی اجزاء معادله ( حالت1جدول)

  MSM MSI 

 Cثابت  Cمتغیر  ثابت یرمتغ  

 ثابت ثابت
MSM خطی MSI خطی 

 متغیر
MSMH MSH MSIH MSH 

 ثابت متغیر
MSMA MSA MSIA MSA 

 متغیر
MSMAH MSAH MSIAH MSAH 

 (Krolzig(1997مأخذ: ))
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ر رژیم ه تغییر دها نیاز است که نحونیست، برای تکمیل فرآیند ایجاد داده مشاهدهقابلتغیر رژیم با توجه به اینکه م

)ts(  را بشناسیم لذا در یک ماتریسN×N( ماتریس احتمال انتقاالت ،Pبه )صر از آن آید که هر عندست میijp 

دهد باشد نشان می   1و   1ای کهگونهرا به iبعد از رژیم  jاحتمال وقوع رژیم 
(Fallahi, 2014): 

(2) 

 

انی با تی و جهدر مرحله اول باید خطای تعادلی را از برآورد رابطه خطی بین قیمت صادرا MS_VECMجهت برآورد 

ت آن عالم به ا توجهای برای ساخت متغیرهای نامتقارن بعنوان پایهروش یوهانسون یا انگل گرنجر محاسبه کرده و به

م ستفاده از الگوریتدر نظر گرفته و سپس با ا زابرونعنوان متغیرهای حاصله به ect-و  ect+عمل نمود. متغیرهای 

 شود. حداکثر درستنمایی مدل تخمین زده می

 1340-96ی دوره ش ایران و جهان( طیاز )ارزش و مقدار صادرات کشمموردنهای سری زمانی ساالنه داده     

ائو و بانک بانک مرکزی، ف افتهیو از آمار انتشار یاو کتابخانه یصورت اسنادبه میالدی( 1961-2017خورشیدی )

ا بردید. سپس گو از تقسیم ارزش صادرات به مقدار آن قیمت صادراتی و قیمت جهانی حاصل  ی،آورجمع جهانی

ی و جهان یصادرات یهامتیقرسمی غیرنرخ ارز و ، 83نای سال بر مب استفاده از روش نسبی برابری قدرت خرید

 اند.ودهب OxMetricsو  Excelافزارهای مورداستفاده نرم .استهشد تعدیل کشمش

 نتایج و بحث
که  د،یگرد یبررس 1340-96دوره  یکشمش ط یجهان متیو ق یصادرات متیهدف پژوهش ابتدا روند ق یدر راستا

محصول کشمش را نشان  یو جهان یصادرات یهامتیق راتیی( تغ1است. نمودار ) یشیافزاروند  نیا یبا نوسانات

آن ازبعد یهاآن در سال وسانو ن 1353سال  ،یجهان متیو ق یصادرات متیق ی. در طول روند صعوددهدیم

 شیو افزا یهاناقتصاد ج ها،استیبر س رشینفت و تأث متیق دیشد شیاز افزا یناش یشیافزا راتییدهنده تغنشان

 رانیا یاز بروز انقالب اسالم یناش 1358در سال  یصادرات متیق شی( دانست. افزاهانهیهز شیاز افزا ی)ناش هامتیق

 یمنته یهادر سال یصادرات متیق شیاست. افزا افتهی شیتبع آن افزابه زین یجهان متیق رسدیاست، که به نظر م

از  ریتأثیب زین یجهان متیمذکور دانست، و ظاهراً ق یهادر سال یسالع خشکاز وقو یناش توانیرا م 1376به سال 

 توانی( را میالدیم 2008) 1387در سال  یجهان متیق یناگهان شینبوده است. افزا رانیا یصادرات متیق راتییتغ
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را  رانیا یصادرات متیق رسدیسال مذکور نسبت داد، که به نظر م یمواد خوراک متیق شیو افزا یبه بحران اقتصاد

از  شیب یصادرات متیکه ق 1390و  1389 یهاجز سالبه شودیمشاهده م نیبا خود همراه کرده است. عالوه بر ا

مالحظه  توانیم 1376را در سال  یمتیتفاوت ق نیترشیب کهیطوراست بهتر بودهکم اهسال یاست در مابق یجهان

نرخ ارز  شیاز افزا یناش توانیدر دو سال مذکور را م یجهان متیاز ق یصادرات متیبودن ق ترشیب لینمود. دل

 نیب یطورکلنبوده است. به ریتأثیبر آن ب دیقدرت خر یبرابر یبا استفاده از روش نسب هامتیدانست، که محاسبه ق

صادرکننده  نیومد رانیکه ا یبررس هیاول یهاوجود دارد، و در سال یگرائهم رانیا یصادرات متیو ق یجهان متیق

 یآخر بررس یهادر سال کهینقش قالب را داشته، درحال متیق نییدر تع رانیا رسدیکشمش جهان بوده، به نظر م

 نبوده است.   ریتأثیب یجهان متیبلکه از ق ،رنگ شدهنقش کم نیتنها انه

 
 کشمش یجهانو  یصادرات یاسم یهامتیق راتییتغ(1) نمودار

 یاترییتغ یشیافزا یکشمش، ضمن ارائه روند یو بخصوص بازار صادرات یکه مشاهده شد، بازار جهان طورهمان     

ب مدل در قال میرژ رییتغ مدل کیو توسعه  یطراح نیاست. بنابراتجربه کرده یدر طول دوره موردبررس یناگهان

ها که با توجه به نوع داده راستا، نیاسب است. در امن یکردیرو( MS_VECM)مارکوف  یبردار یخطا حیتصح

 هامتیه روند قببا توجه  (؛PP)پرون  پسیلیف آزمون یریکارگها با بهآن ییابتدا مانا باشد،یم یزمان یصورت سربه

عدم  دأ ورابطه با عرض از مبدأ، با روند و عرض از مب سه نیاست. از ب شده( نشان داده2در جدول ) جیو نتا انجام

رش شده ند گزاحالت ممکن و معقول مشتمل بر عرض از مبدأ و رو نیدتریرمفیغ جیو عرض از مبدأ نتا ندوجود رو

 است.
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 کشمش یو جهان یصادرات یهامتیواحد ق شهیآزمون ر جینتا (2) جدول

 آماره درجه انباشتگی

         در سطح   در تفاضل                

  

زموآ متغیر تعریف متغیر

 ن

(1)I 14/14-** 40/2- قیمت صادراتی EP PP 

(1)I 60/10-** 89/1- قیمت جهانی GP 

 5مقادیر بحرانی در سطح  -49/3 -50/3 

 درصد

  

 درصد 5داری در سطح معنی**

 ای تحقیقهمأخذ: یافته

 متیق نیب یانباشتگهم رابطه یبررس مانا بوده، لذا رهایتفاضل مرتبه اول متغ شود،یطور که مشاهده مهمان     

حد وا شهیر ره آزمونانجام گرفت. مقدار آما یابا استفاده از آزمون انگل گرنجر دومرحله یجهان متیو ق یصادرات

درصد  5در سطح  یبا مقدار بحران سهی( در مقا-739/3اول ) حلهمر ونیآمده از رگرسدستبه یهاماندهیباق یبرا

وجود  یهانو ج یصادرات یهامتیق نیبلندمدت ب یداشته و رابطه تعادل رهایمتغ یانباشتگ( داللت بر هم-498/3)

 ر دو آزمونبه صفر در ه کینزد یبودن مدل با احتمال خطا ی( حاصل از آزمون خط69/476آماره ) مقدار دارد.

 .دهدیرا نشان م یبا مدل خط سهیدر مقا یرخطیمدل غ یو آنگ و بکارت برتر سیوید

ر آماره اقل مقداا توجه به حدبدر پارامتر  رییحالت ازلحاظ تغ نیترو مناسب هامیوابسته، تعداد رژ ریتغم نهیبه وقفه

 ( آورده شده است.3در جدول ) جیو نتا سهیمقا گریکدیبا  زین کیآکائ

 

 

 

 

 

 نگیچیمدل مارکوف سوئ نهیانتخاب حالت به جینتا (3) جدول

MSMAH MSM MSMH MSMA MSH MSAH MSA هاحالت 

 آماره آکائیک -264/0 -012/1 -490/0 -319/0 -577/0 -124/0 -601/2

 وقفه 1 1 2 1 1 1 2

 رژیم 3 3 2 3 3 2 3

 های تحقیقمأخذ: یافته
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عنوان مدل مناسب به کیمقدار آکائ نیترکم با داشتن AR-(3)MSMAH(2)مدل  شودیگونه که مشاهده مهمان

 ریمتغ وقفه نهیو تعداد به اندمیوابسته به رژ انسیو وار ویاتورگرس یپارامترها ن،یانگیم گریدعبارتانتخاب شد. به

در  خطا حیتصح یامترهابوده، و پار میسه رژ یدارا ونیرسخودرگ ی. پارامترهاباشدیم 3 هامیو تعداد رژ 2 یحیتوض

( 1بر اساس معادله ) میرژ 6ع مجموداشته و در α+ (st)و  α– (st) ینامتقارن اضاف میمارکوف، دو رژ میهر سه رژ

مربوطه،  یهاعدم تقارن ا،یپو یخطا حیدر تصح یتوجهقابل یها( تفاوت4قرار گرفت. جدول ) یموردبررس

. دهندیشان منشده، را  یریگاندازه اریکه با اشتباه مع هامیمربوط به رژ نانیعدم اطم نیو همچن ایپو ونیخودرگرس

اند که العمل نشان دادهاز تعادل عکس یبه انحرافات مثبت و منف میه رژدر هر س یو جهان یصادرات متیق

. شودیمشاهده نم هامیرژ نیب یتفاوت نظرقطهن نیخطاها را در بردارد، و از ا حیتصح نیشکل ارتباط ب نیتردهیچیپ

اول  میرژ کهیطورهبوجود دارد،  یفعل متینسبت به جهت ق یعدم تعادل مثبت و منف نیب یتوجهقابل یبازخوردها

ل او میرژ داراست. در مارکوف میسه رژ نیقدر مطلق مقدار را در ب نیترشیسوم ب میقدر مطلق مقدار و رژ نیترکم

ابر سه بر باًیکه تقر یاگونهمتفاوت است به یصادرات متینسبت به ق یجهان متیدر ق یمثبت و منف حرافاتان ریمقاد

در دو  شیمابکروند  نی(. ا032/0در مقابل  101/0و  030/0در مقابل  100/0) است یصادرات متیق راتییشدت تغ

 یصادرات و یجهان تمیدو ق انی( میتفاوت قدر مطلق انحرافات مثبت )منف نیتر. کمشودیمشاهده م زین گرید میرژ

به هم  گرید میژا دو رب سهیدر مقا میرژ نیدر اول متیعدم تعادل هر دو ق زانیکه م یمعن نیبد باشد؛یاول م میدر رژ

 میر و در رژدو براب باًیوم تقرد میاول برابر، در رژ میو مثبت از تعادل در رژ یانحرافات منف سهم است.بوده ترکینزد

است، و در کل دوره  ترشیب یسهم انحرافات منف گرید میدر دو رژ اول، میجز رژو به باشدیسوم چهار برابر م

 برابر انحرافات مثبت است. مینوکی یفات منفموردمطالعه رخداد انحرا

 MS_AVECM( نتایج برآورد مدل 4جدول )

 رژیم سوم رژیم دوم رژیم اول  

  متغیر
      

 826/0*** 530/0*** 382/0*** -204/0*** 249/0*** -077/0***  عرض از مبداً

 
 *100/0 ***030/0- **131/0 ***421/0- **120/0- ***705/0- 

  %16 %26 %20  سهم مشاهدات

 
 *101/0 *032/0 *140/0 ***159/0- **051/0- **156/0- 

  %4 %14 %20  سهم مشاهدات

 
 **102/0- ***187/0- **553/0- *728/0- 530/0 **033/0 

 
 *174/0- **333/0- *280/0- **504/0- **642/0- **887/0- 

 
 **379/0 **180/0- **383/0 **480/0 **428/0- **637/0- 



 

639 

 
 **002/0 *299/0 **660/0 *922/0 *755/0 *862/0 

Std.error  0076/0 0266/0 0205/0 0230/0 0007/0 0001/0 

 دهند.می ، پنج و یک درصد را نشان10داری در سطح یب معنیبه ترت*، **، ***

Y ( قیمت صادراتیEP و ،)X ( قیمت جهانیGP.است ) 

 ی تحقیقهامأخذ: یافته

 متیق راتیینسبت به تغ یصادرات متیق یمنف یهاعدم تعادل لیکه سرعت تعد شودیمشاهده م نیهمچن     

در  -421/0اول ) میاز رژ شیدوم ب می( و در رژ-421/0ر مقابل د -705/0دوم ) میاز رژ شیسوم ب میدر رژ یجهان

 شودیم لیتعد یمنف یهاعدم تعادل هز دو دورتر اسوم در کم میدر رژ گریدعبارت( است. به-030/0مقابل 

درصد صورت  3کند و حدوداً در هر دوره  اریبس لیاول تعد میتر از سه دوره و در رژدوم در کم میدر رژ کهیدرحال

 متیق اترییبه تغ نسبت یصادرات متیمثبت ق یهاعدم تعادل لیسرعت تعد ،یبا انحرافات منف سهی. در مقاردیگیم

مثبت در  یهادم تعادلدرصد ع 16 باًیتقر یعنیبه تعادل دارد  لیدوم و سوم م یهامیکند و فقط در رژ اریبس یجهان

 .شودیمشاهده م متیق یگباال چسبند یهامتیدر ق گریدعبارت. بهشودیم لیدوم و سوم در هر دوره تعد میرژ

 لیسوم تعد میر رژفقط د زین یصادرات متیق راتیینسبت به تغ یجهان متیو مثبت ق یمنف یهاعدم تعادل     

د است. کن اریمثبت بس یهاخصوص در مورد عدم تعادلبه لیسرعت تعد شودیطور که مشاهده ماما همان گردد،یم

 نیا گرید میر دو رژدهستند،  اریاشتباه مع مقدار نیترکم یسوم دارا میرژ یهردو معادله نکهیبرخالف ا تیدرنها

 .ابدییم شیافزا یامالحظهقابل زانیم مقدار به

 ریتأث 8ا ب ونیخودرگرس ییایپو گریدعبارتتوجه وجود دارد بهتعامل قابل 8 هامیاز رژ کیدر هر  گرید یاز سو      

شده است شان داده( ن1در شکل ) هامیرژ ونیخودرگرس ییایپو ی. الگوشودینشان داده م داریمعن شیکماب یجزئ

ها بر هر دو وقفه ریمقاد یعنیهاست از حرکات گذشته آن یاتو صادر یجهان یهامتیق راتییمتأثر بودن تغ انگریکه ب

به  است و گرید میتر از دو رژکم یصادرات متیها بر قوقفه نیا ریاول شدت تأث می. در رژباشندیم رگذاریتأث متیق

 سوم میو در رژ نیتراول کم میدر رژ متیدو قهر  یهاوقفه ریشدت تأث زین یجهان متیق یبرا بیترت نیهم

 است. نیترشیب
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یم -1شکل   رگرسیون رژ یی خود ا وی االگوی پ  ه

درصد از  20 باًیاست. تقر( گزارش شده5در جدول ) میمربوطه هر رژ یهاسال هاافتهیبا توجه به 

صورت هب یبررسکه زمان وقوع آن در طول دوره مورد استافتهیسوم اختصاص  میمشاهدات به رژ

 .دهندیم لیمشاهدات را تشک یدرصد مابق 80 باًیتقر گرید میو دو رژ باشدیپراکنده و نامنظم م

 کشمش میمربوطه هر رژ یهاسال جینتا (5)جدول      

 3رژیم  2رژیم  1رژیم  

 1373-1367 1350-1345 1344-1340 

 1386-1377 1353 1352-1351 

 1396-1392 1356-1355 1354 

  1366-1358 1357 

  1376-1375 1374 

  1391-1389 1387 

 11 23 23 هاسالتعداد 

 های تحقیقمأخذ: یافته

که  دهدیگذار نشان م یهارا با نشان دادن احتمال هامیرژ نیو حرکت ب ییایپو زی( ن6جدول )

 نیا انگریب جی. نتادکنیم نییتع یبعد یهارا در دوره یگریبه د میرژ کیمقدار احتمال انتقال 
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ا احتمال  میاست که رژ  میژاست که ر کهیدرحال نی. اکندیدرصد روند خود را دنبال م 85اول ب

از  رییخود را دارند. شانس تغ میدرصد احتمال دنبال کردن رژ 30سوم تنها  میدرصد و رژ 67دوم 

 گریدعبارتاست؛ به ریپذمکانا یدوم با درصد کم میانتقال به رژ یاول به سوم وجود ندارد ول میرژ

 یتالطم میبه رژ لاحتمال انتقا یوجود دارد ول یبحران میباثبات به رژ میرژ کیاحتمال انتقال از 

باثبات، احتمال انتقال به  میعدم احتمال انتقال به رژ رغمیدوم عل میو اما در رژ صفر است کینزد

 باًیتقر گرید میاحتمال انتقال به دو رژ ز،یم نسو میباالست. در رابطه با رژ اریبس یتالطم میرژ

 است. کسانی

 

 
 

 ( نتایج ماتریس انتقال6جدول )
 3رژیم  2رژیم  1رژیم  

 00/0 17/0 85/0 1رژیم 

 70/0 67/0 00/0 2رژیم 

 30/0 16/0  15/0 3رژیم 

 های تحقیقمأخذ: یافته

ار در روند خود ماندگ ترشیا احتمال بب گرید میبا دو رژ سهیاول در مقا میرژکه  شودیمشاهده م

رابر م یسهم انحرافات منف و است العمل به عکس یهامعنا که تعداد سال نیبد باشدیو مثبت ب

ابرابر بوده متیو کاهش ق متیق شیافزا  مینسبت به دو رژ میرژ نیثبات ا زین گونهنیاست، لذا 

در معادله  هامتیق شیاز دو برابر افزا شیب یکم هامتیدوم کاهش ق می. در رژگرددیمحرز م گرید

 دهدیها نشان مآن نیرا ب یآشکار زیتما هامیرژ یهایژگیاست. ورخ داده یصادرات متیق

 یطمو تال یبحران بیتدوم و سوم را به تر میباثبات و رژ میاول را رژ میرژ توانیکه م یاگونهبه

 ( خالصه شده است.7ل )در جدو میهر رژ یهایژگینمود. و یگذارنام

 هامیرژ یهایژگی( و7جدول )

 رژیم سوم رژیم دوم رژیم اول

مقدار بازخوردهای  قدر مطلقترین کم

 نسبت بهعدم تعادل مثبت و منفی 

 جهت قیمت فعلی

مقدار  قدر مطلقترین بیش 

بازخوردهای عدم تعادل مثبت و منفی 

 جهت قیمت فعلی نسبت به
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جهانی بیش از انحرافات مثبت و منفی 

 صادراتی
تر انحرافات مثبت و منفی جهانی کم

 از صادراتی

تر از انحرافات مثبت و منفی جهانی کم

 صادراتی

حرافات ی انقدر مطلقترین تفاوت کم

مثبت )منفی( بین دو قیمت جهانی و 

 صادراتی

  

برابری سهم انحرافات منفی و مثبت از 

 تعادل
فی و دو برابر بودن سهم انحرافات من

 مثبت از تعادل

چهار برابر بودن سهم انحرافات منفی و 

 مثبت از تعادل

های ترین سرعت تعدیل عدم تعادلکم

 نسبت بهمنفی قیمت صادراتی 

 تغییرات قیمت جهانی

سرعت تعدیل عدم  ترینبیش 

نسبت های منفی قیمت صادراتی تعادل

 تغییرات قیمت جهانی به

کردن دارای بیشترین احتمال دنبال 

 روند خود
دارای کمترین احتمال دنبال کردن  

 روند خود

 های تحقیقمأخذ: یافته

داشته،  ینوسانات شیکماب هامتیدوم غالب بوده، ق میرژ ،یبررس هیاول یهادر سال یطورکلبه     

 هیلاو یهاجمله در سال آنشده است. از  لیسوم تبد میاز زمان متالطم شده و به رژ یاما در مقاطع

ا انقالب سف 40دهه  ًیشد یصادرات متیق ،یو اصالحات ارض دیمصادف ب  گرفتهقرار  ریتحت تأث دا

ا افزا 1351-52 یهااست. سال  ،یبحران جهان نیا جادینفت بوده و ا متیق یجهان شیمصادف ب

 دینوسانات تشد ،یمصادف با وقوع انقالب اسالم 1357-58را متأثر ساخته است. سال  یجهان متیق

ا ا یجهان متیق کهیحالدر افتهی شیافزا یصادرات متیشده و ق قرار نگرفته  ریشدت تحت تأث نیب

و عراق، کماکان  رانیا نیب یجنگ تیبا توجه به وضع یاست. سپس دوباره از حالت تالطم خارج، ول

مه  1366تا سال  متینوسانات ق  اول آغاز میو رژ افتهیآن به بعد نوسانات کاهش است. از  افتهیادا

است،  یچسبندگ یدارا هامتیبرخالف کاهش ق هامتیق شیگرچه افزا میرژ نیاست. در ا دهیگرد

 کیبه  هامتیو کاهش ق شیافزا رایدانست ز یمنف ایمثبت  یطور قطعبه توانیعدم تقارن را نم

نتقال  وقوع  ابد،ییادامه م یدوره بررس انیتا پا میرژ نیگرچه ا است.افتهیاندازه و سرعت ا

ازار را متالطم ساخته و  70دهه  هیاول یهاساختن ارز در سال ینرخجمله تکاز ییهااتفاق ً ب مجددا

نبوده است.  ریتأثیاز آن ب زین یجهان متیق رسدیاست، و به نظر م افتهی شیافزا یصادرات متیق

ًی. البته سرشودیمشاهده م یمتیگونه ارتباطات متقابل ق نیبد نوسانات کاسته شده و  از شدت عا
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ً از سال   هامیتحر دنیو به اوج رس 1389 ی. البته شوک ارزابدییاول ادامه م میرژ 1376مجددا

ازار را متالطم ساخته، ق رانیا هیعل به آن  یجهان متیق کهیحال، درافتهی شیافزا یصادرات یهامتیب

 .ابدییاول ادامه م میت، رژکماکان با کاسته شدن نوسانا ی، ولدهدینشان نم شیشدت افزا

است. در صورت نامنظم و پراکنده رخ دادهسال است به 11که در بردارنده تنها  زیسوم ن میرژ     

رابر افزا 4 یعنی یامالحظهبه مقدار قابل هامتیتنها کاهش قنه میرژ نیا بلکه  هاست،متیق شیب

 یکاهشنوسان  است. افتهیوقوع  هامتیق شیافزا لیاز تعد ترشیبرابر ب 6 هامتیکاهش ق لیتعد

 یحات ارضو اصال دیازجمله انقالب سف یاتفاقات امدیپ تواندیم یبررس هیاول یهادر سال متیق

 متیق شی. افزاشودیمشاهده م زین یجهان متیدر ق یترا شدت کم( باشد، که ب44-1340)

 رد یانقالب اسالم یروزیحاصل از پ یهاینبه نابساما توانیرا م 1357 -58 یهادر سال یصادرات

برخوردار  یترمذکور از شدت کم یهادر سال یجهان متی. نوسانات حاصله در قنسبت داد رانیا

 یهاستایس یبه اجرا توانیرا م شودیدر هر دو بازار مشاهده م 1374که در سال  یشیاست.افزا

ا  کایامر جانبهکی یمحدودکننده و قطع روابط بازرگان ازار ادنسبت داد. بحران  رانیاب  راتعتبار ب

 یربا شدت کمت شیافزا نیشده، که ا یجهان متیق شی( منجر به افزا1387) 2008جهان در سال 

 نیانحرافات، پس از وقوع چن بیدنبال شده است. با توجه به عالمت ضرا یدر بازار صادرات

 ها،متیق نیه بداده شدن رابطه دوطرف به تعادل بازگشته است و عالوه بر نشان هامتیق ییهاشوک
 .شودیمشاهده م زین یعدم تقارن منف

 شنهادهایو پ یریگجهینت
و  یجهان یبازارها دهیچیپ اتیکه خصوص دیگرد جادیا یزمان یمدل سر کیحاضر  یبررس در

ته شها را در نظر داآن نیب یمتیو انتقال نامتقارن ق یساختار راتییجمله تغکشمش، از یصادرات

با دو وقفه  MS_AVECMداد که ارائه  یآن شواهد مستحکم یبررس یهااست. انتخاب مدل و روش

از  فیتوص نیتردهنده مناسبنشان ونیخودرگرس یمارکوف در پارامترها میو سه رژ ونیخودرگرس

طور جداگانه نامتقارن است که به میمارکوف شامل دو رژ میاست. هر رژ شدهبازار مشاهده ریس

 حیپارامتر تصح 6گرفته، لذا  را اندازه یمثبت و منف یهابه عدم تعادل متیق یهاشدت پاسخ

ار ا آشکربازارها  نیا یساختار یهایژگیو بیترت نیدر مدل وجود دارد. بد میبه رژ ستهواب یخطا

بستگ نانهیبواقع ینشیساخته و ب به دست م نیا یمتیق یهایدر مورد وا ازار را   . دهدیدو ب

ز یمنف ایمثبت  یطور قطعبه توانیاول عدم تقارن را نم میرژ در      نست  و کاهش  شیافزا رایدا

نتقال  کیبه  هامتیق توجه به مقدار و سرعت  با گرید میاما در دو رژ اندافتهیاندازه و سرعت ا



 

644 

 قارنال نامتانتق دییمن تأض Peltzman( 2000)مشاهده است. قابل یعدم تقارن منف مت،یق راتییتغ

بر وجود قدرت بازار  یاحتمال تواندیامر م نیاظهار داشت که ا ،یمحصول کشاورز 120در  متیق

Taheri et alباشد.   مدت در کوتاه یبه بازار داخل یذرت از بازار جهان متیانتقال ق (2010) .

 متیق نتقالا زینShahikitash & Omrani (2014 )و  اند،افتهیمتقارن و در بلندمدت مدت تقارن نا

در انتقال متقارن  متیمدت نامتقارن و آثار کاهش قکشمش را در کوتاه یو صادرات یبازار داخل

  جهیشده است. نتمراتب نافذتر شناختهبه یداخل متیبه ق یصادرات متیبلندمدت کشمش، از ق

( از یبررس هدور انیبه پا یمنته یها)سال کی میدر مطالعه حاضر در انتقال نامتقارن رژ یمشابه

 یمنظور ارتقابازارها، به متیق یتوجه به وابستگ مشاهده شد. لذا با رانیا یبه صادرات یجهان متیق

 ایحفظ  یبرا دکنندگانیتول انیالزم در م زهیانگ یستیمحصول با نیدر صادرات ا رانیا گاهیجا

هدف و  یبازارها ترقیدق ییناساو ش غاتیشود و با مدنظر قرار دادن تبل جادیا دیسطح تول شیافزا

بر  رانیا یدر صادرات کشمش و اثرگذار رانیا گاهیبازگشت جا د،یجد یبه دست آوردن بازارها

به نظر م شیکشمش را افزا یجهان متیق د.   یها)سال کی میبازار صادرات کشمش در رژ رسدیدا

ثبات حفظ و از  نیاکه  لبدطیبرخوردار بوده و م ی( از ثبات نسبیدوره بررس انیبه پا یمنته

 شود.  یریها جلوگتنش

ست، و در اکشمش ارتباط متقابل داشته  یو جهان یصادرات متیکه مالحظه شد ق گونههمان     

در  اندرکاراننامتقارن بوده است که داللت بر وجود قدرت دست متیانتقال ق یبررس یهاسال شتریب

به نتقال ق نامتقارن بودن لیبه دل یتیحما یهاستایس یریکارگبازار صادرات دارد. لذا   متیا
 .شودیم شنهادیپ
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