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 آزادسازی تجاری بر تجارت محصوالت کشاورزی در ایران آثار
 3راد، علی کیانی2*، رضا مقدسی1فریبا عباسی

 

 
 چكیده

 ینشیائه بمطالعه ار نیدف از اهمورد بررسی قرار گرفته است.  رانیدر ا یآزادسازی تجاری بر تجارت محصوالت کشاورزاثر مطالعه  نیا
آزاد  یتجار میرژکه  این است بر تالش در ایران 1995از سال  .را نگران کرده است بسته به تجارتنفعان وایذاست که  از موضوع قیعم

 شیرا افزا یتجار یکسر د ونکنیم از صادرات رشد عتری، واردات هنوز هم سریآزادسازی طوالنبهبود یابد. اگرچه  تجارت تا عملکردشود، 
 رتأثی ،2018-2017 تا 1987–1986از  یزمان یساالنه سر یهامارکوف با داده نگیچیسوئ کردیمقاله با استفاده از رو نیاد. ندهیم

وارض عکاهش نرخ  قیاز طر یزدهد که آزادساینشان م یتجرب جیکند. نتایم یرا بررس رانیدر اکشاورزی بر تجارت  یتجار یآزادساز
 یتجرب جینتا دهد.یهش مت را کاواردا زانیاما در بلند مدت مدهد، یم شیافزا یقابل توجه زانیرا به م راتواردات در کوتاه مدت صاد

 جاریت یازدامات آزادساقنین همچبر تجارت داشته است.  یمثبت ریتأث یآزادساز استیس یاول و دوم اجرا میاز آن است که در رژ یحاک
را  یخارج یارهاابت در بازز ، رقنرخ ار شیفزاا قیاز طر یتجار یدهد. آزادسازیمثبت صادرات بر واردات را در دراز مدت نشان م ریتأث

 .شودیدهد و منجر به توسعه صادرات و بهبود تجارت میم شیافزا
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 مقدمه

 المللبین که تجارت کنندمی دعاا آنان است. امروزی جوامع در توسعه موتور تجارت، که معتقدند اقتصاددانان بیشتر

 آوردمی وجود به خلق، قابل و نسبی موجود هایمزیت به توجه با را، بالقوه اقتصادی هایتوانمندی از گیریبهره امکان

در  سازد.می پدیدار جهانی عرصه در رقابتقابل و اقتصادی سودآور هایطرح در گذاریسرمایه برای را روشنی عالئم و

ها در سراسر دولت یبرا استیس یهاینگران نیتریاز جد یکیبه عنوان  یتجار ی، آزادسازیساز یجهان یعصر کنون

 قیاز طر یتجار یاست که آزادساز نیاعتقاد بر ا آید.به شمار میدر حال توسعه  یکشورها یبرا ژهیو جهان، به

الملل نیشود که تجارت بی. ادعا مکندیم تیرا تقو ی، رشد و توسعه اقتصادیفن یهاشرفتیشدن و پ یتخصص

در کاالها  "یو رقابت یاسهیمقا تیمز"بر  یمبتن یفناور راتییتغ جیرقابت و ترو کیسازد تا با تحریکشورها را قادر م

 متیبهتر با ق تیفیبا ک یشتریتوانند محصوالت بی، مصرف کنندگان مجهیو خدمات تخصص داشته باشند. در نت

آزادسازی  (.MonjurulHoque & Zulkornain،2010) ابدییم شیرفاه انسان افزا نیو بنابرا کنند مصرفتر ارزان

(. Fetros et al.,2012) باشدیافتگی اقتصاد کشورها در سطح جهان میاقتصادی یکی از اصول مهم در ارزیابی توسعه

اد و اجتماع نام برد تالش به سمت بهتر شدن اقتصدرتوان از آن به عنوان جزء کلیدی از این رو می

(Friedman,1962)برداری از بازار و . اصطالح آزادسازی اقتصادی گویای بینشی مبتنی بر بیشترین حد ممکن بهره

(. به طورکلی آزادسازی Mouridi,1993های اقتصادی است )نیروهای رقابت به منظور هماهنگ کردن فعالیت

ها و سدهایی که معموالً سیاست گذاران و اربابان سیاست محدودیتها، اقتصادی به از میان برداشتن کلیه تخریب

شود کنند گفته میطی زمان بر سر راه حرکت طبیعی متغیرهای کالن اقتصادی در بازارهای اقتصادی ایجاد می

(Rahimi Boroujerdi,2017بنابراین، آزادسازی بر حذف مالکیت دولت از واحدهای تولیدی و عدم مداخله آن د .) ر

های متفاوتی از جمله آزادسازی امور اقتصادی و نظام بازار داللت دارد. ابعاد نظری و تجربی آزادسازی اقتصادی حیطه

گذاری و آزادسازی حساب سرمایه و قیمتی، آزادسازی مالی، آزادسازی تجاری، آزادسازی نرخ ارز، آزادسازی سرمایه

 حذف کامل بیانگر که است اصطالحی تجاری آزادسازی(. Rahimi Boroujerdi,2017شود )بخش مالیه را شامل می

 راه سر بر موانع کاهش شکل در است و تجارت بر عکس تأثیرگذاری جهت در دولتی هاییارانه یا هاسیاست جزئی یا

به عبارت دیگر آزادسازی تجاری، (. Hazar Moghaddam & Abdoli,2013) ظاهر خدمات کاالها و صادرات و واردات

 کنندهمشخصالملل است. این تعریف کوتاه اگرچه تا حد زیادی ذف یاکاهش موانع تجاری در تجارت بینح

ها و ترین موانع تجاری تعرفهعمدهدر این تعریف آزادسازی است، اما نیازمند تبیین و روش سازی بیشتری است. 

 Salami & Yousef) شوندکار برده میهالمللی بی صادراتی هستند که در سطح وسیع در مبادالت بینهاارانهی

Pour,2012 .)های مقداری و کمّی در برابر واردات و صادرات ممنوع گات، استفاده از محدودیت 11ماده  موجبه ب

های ورود یا سایر تدابیر اداری و بندی، ممنوعیتاست و اعضا اجازه ندارند با استفاده از این ابزارها نظیر سهمیه

 تدریجی آزادسازی اصل (. بنابراینZahed Talaban,2006) ورود کاال شده یا آن را محدود سازند تشریفاتی مانع

موانع  حذف است. وارداتی هایتعرفه شدهریزیبرنامه و تدریجی کاهش ای وغیرتعرفه موانع حذف شامل تجارت

 & Tilabi) کنند حمایت صنایع داخلی از وارداتی هایتعرفه وضع با تنها مجازند کشورها یعنی ای،غیرتعرفه

Asghari,2016 .) 
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درخواست خود را  رانی( ، اWTO) یدر سازمان تجارت جهان تیو ضرورت عضو آزادسازی تجاری تیبا توجه به اهم

 لیتشک 2005مه  26 خیدر تار WTOدر  یگروه کار کیارائه داد.  1996 هیژوئ 19سازمان در  نیدر ا تیعضو یبرا

ها و  میگذرد و با توجه به اعمال تحریکارگروه م نیا لیسال از تشک 14. اکنون دکن یرا بررس رانیشد تا درخواست ا

شود. یسازمان در نظر گرفته م نیناظر ا ضوهمچنان به عنوان ع رانی، اWTOبه  وستنیپ یالزم برا طینبود شرا

 دیبا WTOبه  رانیا وستنیپ یکه برا یاقدامات نیاز مهمتر یکیدر تجارت،  یشکالت قانونعالوه بر رفع موانع و م

و  یدرصد خطوط تعرفه محصوالت کشاورز 70، حدود WTOاست. براساس  آن یتجار یهاتعرفه میانجام شود، تنظ

 نیکه چنیاست. تا زماندرصد  5 ینرخ تعرفه واردات باال یدارا رانیا یمحصوالت صنعت یهاتعرفه درصد 60از  شیب

 رییبه تغ ازیامر ن نی. تحقق اونددیبپ WTOتواند به ینم رانیشود، ا نییخطوط تعرفه کشور تع یبرا ییارقام باال

 Zali etد)الزم دار یگذارهیو سرما ی، فناوری، صنعتیتجار یهارساختی، فراهم آوردن ز یاتعرفه  یهااستیس

al.,2013 .)های آزادسازی تجاری دو هدف اساسی را دنبال میان بر این اعتقادند که سیاستبسیاری از اقتصاددان-

 -بو  کمک به افزایش رشد اقتصادی و اشتغال از طریق بهبود در تخصیص منابع و کارایی اقتصادی -کنند: الف

اتی و کاراتر و تنوع اقالم صادر پذیری بخش صادراتها به وسیله تقویت رقابتهدف کمک به بهبود تراز پرداخت

آزادسازی اعم از مثبت و  ین آثارا(. بنابرNajat Zadeh & Tamnaeifar,2012) نمودن بخش کاالهای جانشین واردات

(. لذا با توجه به مطالب بیان شده بررسی Salami,2012) شودمنفی بر بسیاری از متغیرهای اقتصادی منعکس می

های کالن اقتصادی از جمله واردات و صادرات )تجارت( در بخش مدت و بلندمدت آزادسازی بر متغیرآثار کوتاه

باشد. براین اساس در این پژوهش، به مطالعه الگوی تجارت محصوالت کشاورزی با تاکید کشاورزی الزم و ضروری می

 و تجربی تحقیقات اخیر هایسال درپرداخته شده است.  با رویکرد مدل مارکوف سوئیچینگبر آزادسازی تجاری 

 است. بوده سیاستمداران و اقتصاددانان عالقه مورد اقتصادی هایدر فعالیت آزادسازی تجاری زمینه در متعددی ظرین

اما در مورد تأثیر فرایند آزادسازی تجاری بر  .است گرفته صورت مختلف هایروش با متعددی مطالعات کهبطوری

مدل مارکوف سوئیچینگ صورت نگرفته است و بیشتر  تجارت بخش کشاورزی مطالعاتی در سطح کشور با استفاده از

 اند.های اقتصادی متمرکز شدهمطالعات بر تراز تجاری، واردات، صادرات به صورت مجزا و با استفاده از سایر مدل

Sharifi Renani et al (2013)  ی در ایران بههای کالن اقتصادآزادسازی اقتصادی بر شاخص راتیتأثبررسی با هدف 

ز الگوی ستفاده اهای کالن اقتصادی در ایران با امدت و بلندمدت آزادسازی تجاری بر شاخصی اثرات کوتاهبررس

 قراریبر که است آن از حاکی تخمین پرداختند. نتایج  1368-1387تصحیح خطای برداری و طی دوره زمانی 

 و وریبهره و تولید حجم افزایش به جرمن محقق، توسط شدهمحاسبه الگوی قالب در و بلندمدت آزادسازی در سیاست

 نیز کشور در پول حجم بر آزادسازی منفی اثر همچنین ندارد. تأثیری تراز تجاری بر ولی شود،می تورم کاهش نیز

 .ستین معنادار

 Azizi et al (2015) به مطالعه آثار آزادسازی تجاری بر تراز تجاری بخش کشاورزی در ایران با استفاده از روش

پرداختند. براساس نتایج تحقیق، متغیرهای ارزش  1391-1361های گسترده طی دوره زمانی دتوضیح با وقفهخو

مدت و بلندمت معنادار و دارای رابطه مثبت با تراز افزوده بخش کشاورزی، شاخص قیمت واردات و نرخ ارز در کوتاه

مدت معنادار ولی در بلندمدت ت در کوتاهتجاری بودند. متغیر درآمدهای ارزس بخش نفت و شاخص قیمت صادرا
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تر شدن معنی و دارای رابطه منفی با تراز تجاری بخش کشاورزی بود. بر این اساس آزادسازی تجاری باعث وخیمبی

 تراز تجاری بخش کشاورزی شد.  

 Barghi Oskoui et al (2017) ویکرد رستفاده از ا ابررسی تأثیر غیرخطی نرخ پس انداز بر تراز تجاری ایران ببا هدف

 نرخ ارز مؤثر اثرات نامتقارن تراز تجاری نسبت به نرخ پس انداز و 1360-1393های مارکوف سوئیچینگ طی سال

راز بتی بر توم اثر مثکه نرخ پس انداز در رژیم اول اثر منفی و در رژیم د دادنتایج نشان را بررسی کردند.  واقعی

 همچنین .ندجاری شدتهای اول و دوم تأثیر منفی بر تراز ز مؤثر واقعی در رژیمنرخ ار ضرایبهمچنین رد. تجاری دا

هنده دالعه نشانسایر نتایج مط بود.در ایران طی دوره زمانی مورد مطالعه  Jنتایج حاکی از عدم تأیید منحنی 

 .بود از تجاریبر تر دوم های اول واثرگذاری نامتقارن درجه باز بودن تجاری و تولید ناخالص داخلی سرانه در رژیم

Zakaria (2014)  وره زمانیدبه بررسی اثرات آزادسازی تجاری بر صادرات، واردات و تراز تجاری پاکستان طی 

ین کشور ردات اپرداخت. نتایج این مطالعه نشان داد آزادسازی تجاری منجر به افزایش صادرات و وا 1008-1981

ور ی این کشراز تجارتمنجر به بدتر شدن  تیدرنهاشتر از صادرات بوده و لذا شود. اما میزان افزایش واردات، بیمی

اری تراز تج داتی وشده است. همچنین آزادسازی صادرات و واردات باعث افزایش قیمت و افزایش درآمد صادراتی، وار

 شده است. 

Varghese (2014) ررسی ب نگیچیئسواز مدل مارکوف با استفاده  بر صادرات هندوانه هند را یتجار یآزادساز ریتأث

د انتایج نشان د کرد. میبه سه دوره تقس یتجار یدولت در مورد آزادساز استیبر اساس سرا دوره مطالعه کرد. وی 

 هلند در و سیانگل کهیکرده است. درحال رییهند تغ بادام زیرزمینی، واردات  قبل از آزادسازی یزمان دوره یدر ط

ه رو ب WTOز اها در دوره پس ند، سهم آناهبود بادام زیرزمینیواردکنندگان  نیتراز مهم یکی یدوره قبل از آزادساز

، اما ستا ادیز یتوجهقابل زانیبه م یاگرچه سهام صادرات هند به اندونز کرد ینیبشیپوی  است.بوده کاهش 

  .است شیفزاداوم در حال اطور مصادرات نخود از هند بههمچنین  . ابدییدهه کاهش م انیاحتمااًل تا پا

Saieed Abu, Abu Bakkar (2015) دش با بر واردات و توسعه صادرات در اقتصاد بنگال یآزادسازی تجار ریتأث

و  ن بر رشدآ ریأثتدر بنگالدش و  یاستفاده از مدل تعادل عمومی بررسی کرد. وی به بررسی فرایند آزادسازی تجار

ج خت. نتایات پرداخاص بر صادرات و وارد دیتأکغیرهای اقتصاد کالن مرتبط با ساختار صادرات، واردات و دیگر مت

-ی افزایش میتوجهقابل طوربهها ها، صادرات همه بخشی حاکی از آن است که تحت لغو کامل نرخ تعرفهسازهیشب

 یابد.یابد. صادرات بخش کشاورزی و تولید افزایش می

 ,.Islamluian et alشاده ساایر محققاین از جملاه )ت انجاماستناد مطالعااو به  بررسی ادبیات موضوعبا توجه به 

2010. Salami & Yousef Pour, 2012. Sharifi Renani rt al., 2013. Dongmei Li, Zhilong Song, Libo 

Fan, 2011) در پژوهش مشخص شد. در ایان  مؤثراند، متغیرهای که به بررسی موضوع آزادسازی تجاری پرداخته

محصوالت کشاورزی پرداخته شاود. باا تجارت  ژوهش سعی بر آن است که به بررسی اثرات شاخص آزادسازی برپ

آن باه  زماانهماناد باه اثرگاذاری توجه به اینکه غالب مطالعاتی که تاکنون به موضوع آزادی تجاری توجه کارده

متغیرهاای کلیادی اثرگاذار بار تجاارت  جملهازو.... که  افزودهارزشنرخ ارز،  ازجملههمراه سایر متغیرهای کالن، 

گاذاران سیاسات موردتوجهموضوع بهبود تجارت کشاورزی کشور، همواره  که آنجا ازرو ینازااند. هستند، نپرداخته
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عناوان  ، باهافزودهارزششاخص آزادسازی تجاری، نرخ ارز حقیقی و  زمانهمبوده است، در این پژوهش اثرگذاری 

 گیرد.ی قرار میبررس موردرگذار بر تجارت محصوالت کشاورزی کشور متغیرهای توضیحی اث

 روش تحقیق
، اما شده است رداختهپاز نظر تئوریک، اثر آزادسازی بر تجارت اگر چه در چارچوب تجزیه و تحلیل تراز تجاری به آن 

ی و انع تجارری، موازی تجاای از ابهام قرار دارد. لذا از دیدگاه تئوری و تجربی در راستای آزادسهنوز در هاله

ز ارداتی نیوهای ترلتر از وضعیت بالقوه آن کاهش خواهد داد. کنهای ضد صادراتی، رشد صادرات را به پایینسیاست

ظ نظری ن از لحادهد. بنابرایپردازد اما در عین حال کارایی را کاهش میها میاگر چه به حمایت تراز پرداخت

ات و و وارد دهد و بیشتر به اثرات نسبی رشد صادراتت و صادرات را افزایش میآزادسازی تجاری، رشد واردا

ربی اثر آزادسازی (. بنابراین از دیدگاه تئوری و تجKhan & Zahler,1985همچنین به تغییرات نرخ ارز بستگی دارد )

 (.Azizi et al.,2015باشد )گردد، اما میزان آن دقیق مشخص نمیتجاری منجر به بهبود وضعیت تجارت می

 مارکوف تجارت محصوالت کشاورزی از روش غیرخطی بررسی اثر آزادسازی تجاری بر منظوربهدر این مطالعه 

 م گرفتن ازها منفی و لگاریتتجارت بخش کشاورزی کشور در برخی سالازآنجاکه است.  شدهاستفادهسوئیچینگ 

 شدهتهگرفگاریتم از فرمول زیر استفاده و از متغیرها لبرای برطرف کردن این مشکل  ،استممکن  ریغاعداد منفی 

 است. 

 یتم است.قانون لگار نیترمهم. این هاآناز  هرکدامدو عدد برابر است با جمع لگاریتم  ضربحاصللگاریتم 

(1 )                                                              

(2    )                                                                              

(3      )                                                                             

باا  تیاهادرنق و حال آن ، در فرمول فو nی جابه(و یک عدد مثبت -1) مثالعنوانبه xی جابهبا جایگزینی یک عدد 

 توان از متغیرهای منفی لگاریتم گرفت.زیر می آمدهدستبهاستفاده از رابطه 

(4    )                                                                         

 است. شده مشخصال پایه سبریمت در این ارزش قاست.  شده استفادهبه قیمت ثابت  افزودهش ارزدر این پژوهش 

که ارزش باشد به طوریتغییر سطوح نسبی قیمت کاالهای صادراتی و وارداتی یکی از عوامل اثرگذار بر تجارت می

ها نیز بستگی دارد. چنانچه های صادراتی نه تنها به حجم فروش کاالهای صادراتی بلکه به قیمت آنکل دریافتی

ها ثابت بماند و یابد، باید مقدار بیشتری کاالی صادراتی فروخته شود تا کل دریافتی قیمت کاالهای صادراتی کاهش

تواند به ایجاد بازارهای جدید و افزایش صادرات منجر شود. در طرف واردات نیز ارز از سوی دیگر این تغییر می

تواند به کاهش واردات می خارجی مصرف شده بستگی به میزان و قیمت کاالهای وارداتی دارد. لذا افزایش قیمت

 عنوان به ارز نرخ (.Nemato llahi Majd Zadeh Tabatabai, 2009واردات و بهبود در تجارت یک کشور منجر گردد )

تجارت  جهینت در داخلی کاالهای خارجی ارزش تعیین در ینسب هایقیمت دهندهنشان و کلیدی متغیرهای از یکی

 واحد در آن ارزش که واقعی مؤثر ارزنرخ (. Mehnat Far et al., 2015) کندیم افیا ابه سزایی ر نقش کشورها، بین

 برابری رابطه و کشور اصلی تجاری شرکای سهم وزنی اثر و خارجی و داخلی هایقیمت نسبت به توجه با کشور  پول

 آن پذیریرقابت و یتجار رابطه برای تحلیل تریمناسب شاخص تواندمی شود،می تعدیل مربوطه ارزهای دوجانبه
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 و خارجی و داخلی هایقیمت تحوالت کنندهمنعکس یاگونهبهواقعی  مؤثر ارز تغییرات نرخ شود. محسوب کشور

 در هاییمحدودیت وجود رغمبه اقتصادی متون در رونیازا است؛ تجاری شرکای اصلی برابر در کاالها ینسب هزینه

 سهیمقاقابل و مختلف کشورهای در کاالها شدهتمام قیمت محاسبه هنحو بودن متفاوت ی )مانندموردبررس شاخص

آزادسازی (. شاخص Akbari,2016) شودمی استفاده پذیریرقابت سنجش معیارهای از یکی عنوان به ها(نبودن داده

روند  کند. این شاخص نگاهی بهاقتصادی، دو جریان اصلی را بررسی می شدنیجهان(، در بررسی روند KOFتجاری )

-به اتباع خارجی تالش می شدهپرداختهای مستقیم داخلی و خارجی و همچنین درآمدهای گذاریتجارت، سرمایه

قرار دهد. از  سنجش موردجهانی های جریانکند تا جریان واقعی و روند جاری همگام شدن اقتصاد هر سرزمین را با 

المللی و محدودیت ها، مالیات وارده بر تجارت بیننرخ تعرفهسوی دیگر، با پرداختن به موانع واردات، بررسی متوسط 

این شاخص شامل سه . داردیبرمگام  شدنیجهانهای اقتصادی مسیر حساب سرمایه در راستای تحلیل محدودیت

های واقعی تجارت از ، شامل جریانkofجنبه بسیار مهم اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است. جنبه اقتصادی شاخص 

گذاری در پرنفولیو و همچنین موانع تجارت از قبیل گذاری مستقیم خارجی و سرمایهجارت، سرمایهقبیل ت

ی است. لذا این شاخص قدرت باالیی در تبیین و انعکاس رشد واقعهای ها بر روی جریانها و تعرفهمحدودیت

بادالت کاالها، خدمات و جریان وابستگی متقابل اقتصادی کشورها در سراسر جهان از طریق افزایش حجم و تنوع م

 (.Gol Khandan,2016) سرمایه و... و همچنین رفع حصار از بازارهای مختلف جهان را دارد

 Igor Alexandre C. De Morais (2005)مطالعات در  شدهارائهو مطابق با الگوی بنابراین با مروری بر ادبیات تحقیق 

الگوی تجارت بخش  Dongmei Li, Zhihong Song, Libo Fan (2011)و   Cologini and Manera (2009) و

 ست: کشاورزی ایران با تاکید بر شاخص آزادسازی تجاری شناسایی و به صورت روابط زیر تصریح شده ا

(5) 

     

(6)                                                                                        

                               ( 7)  و

   

(8                                                                                  )      

 :کهیطوربه

 تغییرات دهندهنشان:  ∆

LEX  لگاریتم ارزش ریالی صادرات محصوالت بخش کشاورزی = 

LIN  لگاریتم ارزش ریالی واردات محصوالت بخش کشاورزی = 

LRVAA  95بخش کشاورزی به قیمت ثابت سال  افزودهارزش= لگاریتم نرخ 
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LRER  95= لگاریتم نرخ واقعی ارز به قیمت ثابت سال 

LKOFلگاریتم معیار = ( آزادسازی تجاریKOF) 

در  دکنندهیتولکه بیانگر رژیم  شودیمرکوف از درجه اول در نظر گرفته متغیر وضعیت یا رژیم، یک فرایند ما =

، tرد در زمان مشخص ک قاً یدقتوان مشاهده است و نمی رقابلیغیک متغیر تصادفی گسسته و  درواقع. است tزمان 

 متغیر است. یم، چقدراشب رقابتی یا تبانی رژیم در اینکه احتمال گفت توانمی اما داریم؛ در کدام رژیم یا وضعیت قرار

 ، تابعی از مقادیر گذشته خودش است. گسسته

 باشدبیانگر جز اخالل یا جمله خطا که دارای توزیع نرمال می = 

O, p, q, r, s ی متغیرهاهاوقفه= حداکثر 

α،β،θ ،γ،δ پارامترهای الگو = 

ت گر متفاوه رژیم دیبو یا ضرایب و یا هر دو، از رژیمی  مبدأرض از توان به نحوی انجام داد که عسازی را میمدل

 . اندوابستهبه متغیر وضعیت یا رژیم  α،β،θ ،γ،δباشند. لذا در مدل فوق 

زیر استفاده  صورتبهمعادله  دواز  ما ایران، بخش کشاورزی تجارت تقاضای برای خطا اصالح مکانیزم تعیین برای

 کنیم:می

زی عیار آزادسام بخش کشاورزی و افزودهارزشاز نرخ  و وابسته متغیرعنوان به ز صادرات کشاورزیدر مدل اول، ا

 کنیم. می استفاده مستقل متغیرهایعنوان به تجاری و نرخ واقعی ارز

زی عیار آزادسام بخش کشاورزی و افزودهارزشاز نرخ  و وابسته متغیرعنوان به در مدل دوم، از واردات کشاورزی

 کنیم. می استفاده مستقل متغیرهایعنوان به جاری و نرخ واقعی ارزت

 وزن، احتمال آن، در که است رژیم دو برای چگالی تابع وزنی میانگین نمایی، درست حداکثر در این مطالعه ابتدا، تابع

-نظر می در را صادفیت ندفرای یک باید ابتدا مدل، برآورد برای شود.است، در نظر گرفته می یک یا صفر رژیم، در بودن

 آن در که شودمی گرفته نظر یک فرایند مارکوف مرتبه اول در مثالعنوانبهرا تعیین کند.  prگیریم که احتمال 

مال انتقال دارد. سپس احت t-1فقط بستگی به وضعیت قبلی در زمان  tدر زمان  خاص وضعیت یک در بودن احتمال

 این به ثابت تقالان حتمالگردند. امی روزبهاحتماالت با استفاده از فیلتر تکراری  گردد. در پایان هر دوره،تعریف می

 این اشد. درب مؤثر تابع وضعیت بر که دیگری است متغیر هر یا زمان از مستقل رژیم، چرخش احتمال که است معنی

 است. ثابت زمان، از مشخص نقطه در یک رژیم یک انتظار مورد مدت طول صورت،

 tرا مطالعه کنیم، مقدار آن توسط فرایند خودرگرسیون مرتبه اول طی دوره ) واهیم رفتار متغیر ایستای اگر بخ

=1,2,…,T )زیر خواهد بود: صورتبه 

(9)                                                                                                                                                                                                   

 
 

یک معادله  صورتبه توانیماین دو مدل را  Dاست. با استفاده از متغیر مجازی  که طوریبه

 :است هدهمشاقابلدر مدل زیر  نوشت. فرایند تغییرات متغیر 
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(10                  )                

. این مدل دو کندیممقدار یک را اخذ  1T < tی هادوره، مقدار صفر و برای 1T > tی هادورهبرای  Dمتغیر مجازی 

 tبرای دوره ) بستگی دارد. وقتی  Stکه به مقدار متغیر وضعیت  دهدیمساختار پویای مختلفی را نشان 

=1,2,…,T( مقدار یک و برای دوره )t =T+1,T+2,…T را اخذ کند، این مدل، مدلی با یک متغیر  2( مقدار

مدل انتقال  دهندهنشانمدل باشد.این 1متغیر مستقل تصادفی برنولی است. زمانی که  1Tساختاری در زمان 

 cمقدار آن برای  کهیطوربهدر نظر گرفته شود،  3متغیر شاخص عنوانبه است. اگر ( ,1972Quandt) 2تصادفی

. نامندیمی اآستانهی است(، این مدل را مدل اآستانهمقدار  c( باشد، )St= 2) 2برابر  > c( و برای St=1) 1برابر 

با فرایند  نامند. با فرض اینکه متغیر  فرایند مارکوف را دنبال کند، این مدل را مدل مارکوف سوئیچینگ وقتی 

 خواهیم داشت:  MS(m)-AR(P)ی شود، سازمدلرژیم  mو با  pخودرگرسیون مرتبه 

(11                                     ) 

(12                                                                  )                         

 دهد:زنجیره مرتبه اول مارکوف این احتماالت را نشان می

(13      ) 

 
 نشان داد.  4با استفاده از ماتریس احتمال انتقال توانیمرا  هامیرژبا  هاتیوضعانتقال بین 

 زیر است: صورتبهماتریس  در مدل ساده که تنها دو رژیم دارد، این

 

 

(14          ) 

   کهیطوربه، دهدیمرا نشان  ، احتماالت انتقال  که در آن، 

غیرقابل است، اما متغیر وضعیت  مشاهدهقابل ماً یمستق ذکر شد،  قبالًکه  طورهمان. است  و

 صورتبهقابل استنتاج است که   افتهیتحققمقدار  بر اساسمشاهده بوده و مقدار آن تنها 

مجموعه اطالعات  دهندهنشان،  و  i = 2و1شود. که در آن نشان داده می 

دهد. بعد از تخمین ضرایب ید تخمین را نشان میبردار پارامترها با θ( بوده و t)مجموعه مشاهدات در دسترس دوره 

اطالعات کل نمونه  بر اساسرا در هر دوره زمانی  jتوان احتمال وضعیت مدل و محاسبه ماتریس انتقال، می

شوند. عالوه شناخته می 5شده همواراحتماالت  عنوانبه( محاسبه کرد که این مجموعه از احتماالت Tتا  1)مطالعات 

ی( محاسبه کرد موردبررس)نقطه  tتا  1را در هر دوره زمانی با استفاده از مشاهدات  Jوان احتمال وضعیت تبر این می

                                           
1 Independent Benoulli Random Variables 
2 Random Switching Model 
3 Indicator Variable 
4 Transition Probability Matrix 
5 Smoothed Probabilities 
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وقفه باشد،  Pرژیم و  mدر بخش قبلی را که شامل  شدهیمعرفاگر مدل  معروف است. 1که به احتماالت فیلتر شده

بسته به اینکه  صورت نیارا اختیار کند، در  3،2،1برابر ....، mمقادیر  بوده و  AR(p)یک فرایند   گریدعبارتبه

عمل، (. در Pishbaha.,2015) آیدچند حالت کلی پیش می استاز اجزای معادله وابسته به متغیر وضعیت  کیکدام

آن  ریتأثباشد و تحت تواند با توجه به اینکه کدام قسمت مدل خودرگرسیون وابسته به رژیم مدل انتقال مارکوف می

است، شامل چهار حالت  موردتوجهی شود. آنچه در مطالعات اقتصادی بیشتر بندطبقهانتقال یابد، به انواع مختلف 

( و MSA(، ضرایب جمالت خودرگرسیون )MSI) مبدأ(، عرض از MSMی مارکوف سوئیچینگ در میانگین )هامدل

های اتورگرسیو توان انواع مختلف مدل. در حالت کلی میستا هاآن( و یا ترکیب MSHواریانس جمالت خطا )

-می هاآنبه  مروربه( 1-3سوئیچینگ را با استفاده از مدل اتورگرسیو خطی تبیین نمود، که در جدول )-مارکوف

، آورد که در آن به دستتری را توان مدل جزئیهای دوم و سوم میهای اول و دوم با مدلپردازیم. با ترکیب حالت

های مختلف ( خالصه حالت2-3( و )1-3ها وجود دارد. جدول )امکان وابسته بودن اجزای مختلف معادله به رژیم

 دهد.مدل مارکوف سوئیچینگ را نشان می
 AR-MSهای های مختلف مدل(حالت1جدول)

 نام مدل جمالت اخاللتوزیع  جزء وابسته به رژیم

 MSM (m)-AR (p)  میانگین

 MSI (m)-AR (p)  عرض از مبدأ

 واریانس جمالت خطا
 

MSH (m)-AR (p) 

 MSA (m)-AR (p)  ونیخودرگرسضرایب جمالت 

 (Krolzig,1997) :مأخذ

 MS-ARهای های مختلف مدل( خالصه حالت2جدول)
 MSM MSI 

عرض از مبدأ  میانگین ثابت میانگین متغیر

 متغیر

 عرض از مبدأ ثابت

A واریانس ثابت ثابت MSM-AR MAR خطی MSI-AR AR خطی 

 MSMH-AR MSH-MAR MSIH-AR MSH-AR واریانس متغیر

A واریانس ثابت متغیر MSMA-AR MSA-MAR MSIA-AR MSA-AR 

 MSMAH-AR MSAH-MAR MSIAH-AR MSAH-AR نس متغیرواریا

 (Krolzig,1997) :مأخذ

 

 ها و اطالعاتداده

های میالدی و سال 1357- 1397های شمسی های سالدر این مطالعه سعی بر آن است که با استفاده از داده

وری اسالمی ایران و گمرک جمه اصلی از داده شاخصی از تجارت استفاده گردد. مجموعه عنوانبه 2018-1979

های و مجموعه داده کشاورزی ارزش واردات و صادرات محصوالت بخش وزارت جهاد کشاورزی ایران شامل

بخش کشاورزی  افزودهارزشارز غیررسمی،  نرخ از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران شامل شاخص شدهیآورجمع

                                           
1 Filtered Probabilities 
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ی اطالعات از دهسازمان ردآوری گردید. جهت،  گKOFاز موسسه تحقیقات جهانی  KOFو شاخص آزادسازی 

 ، استفاده گردیده است. 8EVIEWS افزارنرمو برای برآورد الگوی فوق از  EXCEL افزارنرم

 یینامانا یا مانایی نظر از مورداستفاده متغیرهای ابتدا است الزم کاذب، رگرسیون از ممانعت منظوربه مطالعه در این

 -فیلیپس آزمون ،افتهیمیتعمفولر  -. بعد انجام دادن آزمون مانایی با استفاده از روش دیکیگیرندمی قرار یبررس مورد

از الگوی  کار نیاشود. برای ، به برآورد رابطه بلندمدت برای بررسی تابع پرداخته می KPSSریشه واحد پرون و آزمون

ARDL هایی نظیر تخمین حداکثر از روش نگیچیسوئتخمین مدل مارکوف  تینها در گردد.استفاده می

ی برای اینکه بتوانیم از کل طور به گیرد.انجام می 3ی گیبسبردارنمونهو روش  2، ماکزیمم حداکثر انتظار1درستنمایی

 :شودهای مختلف مارکوف سوئیچینگ مدل بهینه را انتخاب کنیم به ترتیب چهار گام آورده میبین مدل

 اهآزمون وجود رابطه غیرخطی در داده -

پارامترهای  دهندهنشان( qاست. ) شدهاستفاده x2 (q)در آنالیز با فرضیه صفر )تغییر رژیم وجود ندارد( از آماره 

 (.Ang & Bekaert, 1998د )انشدهانیبمحدودیت و آزادانه که تحت فرضیه صفر 

 هارژیمحاالت یا تعیین  -

مزاحم )احتمااالت انتقاال( امترهای باید تعیین شود. با توجه به وجود پار مورداستفاده MSتعداد بهینه رژیم در مدل 

تا نتوان از این آزماون بارای  شودیمد نخواهد بود، که این امر سبب دارای توزیع استاندار LRدر فرضیه صفر، آزمون 

در مقایسه دو مادل مختلاف  LRالزم به ذکر است که آزمون  .(Krolzig,1997)یین تعداد رژیم بهینه استفاده کرد تع

خای محققاان آید. برای حل ایان مشاکل برهای یکسان دارای توزیع استاندارد بوده و مشکلی پیش نمیبا تعداد رژیم

را  MSهاای برای تعیین تعداد رژیم در موارد خاصای از مادل LRآزمون  عیتوز، نحوه تعیین 5و هانسن 4گارسیامثل 

تاوان از معیارهاای ، مایLRها قابلیت استفاده برای تمام موارد را ندارند. عاالوه بار آزماون دادند، ولی این روش ارائه

( و Garcia,1988)هااا اسااتفاده کاارد نیااز باارای تعیااین تعااداد رژیااماطالعااات هنااان کااوئین، شااوارتز و آکائیااک 

1992Hansen, .)دهاد در ماواردی کاه تعاداد مشااهدات در این زمیناه نشاان مای 6مطالعه ساراداکیس و اسپاگنولو

یاین کافی بزرگ است، استفاده از معیار آکائیک تعداد درسات رژیام را تع اندازهبهی و تغییرات در پارامترها موردبررس

شاود. در ایان در بیشتر مطالعات تجربی تعداد رژیم بر اساس شناخت محقق از متغیرها تعیین می وجودنیبااکند. می

شود ساپس باا اساتفاده از آمااره آکائیاک مادل بهیناه مختلف تخمین زده می مِیرژو سه  مِیرژمطالعه ابتدا مدل دو 

 شود.مشخص می

  ARتعیین درجه بهینه تأخیر  -

های اتورگرسیو و میانگین ( تعیین درجهLR) 7های آکائیک و همچنین آزمون نسبت درستنماییبا استفاده از آماره

های مختلف مدلی که مینیمم از بین مدل جهیدرنتو  شدهزدهمختلف تخمین  MSهای شود. مدلمتحرک تعیین می

 شود.باشد بهترین مدل انتخاب نامیده می آکائیک را داشته

                                           
1  Maximum likelihood Estimation (MLE) 
2 Expectation Maximization (EM) 
3 Gibbs Sampling Approach 
4  Garcia 
5  Hansen 
6  Psaradakis and Spagnolo 
7 LikeLihood Ratio 
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  لحاظ تغییر در پارامترها شده ازهای انتخابمقایسه انواع مدل -

ه کگیرند یی آزمون تشخیصی مورد آزمون قرار مکسردر گام سوم را، با ی شدهزدههای تخمین از مدل هرکدام

ی هارژیم مینی در، مقدار تابع درستنمایی، مقدار میانگین و یا عرض از مبدأ تخشدهزدهاز مدل تخمین  اندعبارت

 اقتصادی مختلف، معناداری ضرایب و ارتباط بین احتماالت تغییر رژیم. 

 

 نتایج و بحث
( آزمون PPپرون ) -( و فیلیپسADF) افتهیمیتعمفولر -از آزمون دیکی ی تحقیقپایایی متغیرهاجهت بررسی 

غیرهای مت( حاکی از آن است که 1بهره گرفته شد. نتابج جدول)( KPSSشین ) -اشمیت -فیلیپس -کویاتافسکی

ر )د گیریاضلبار تفبخش کشاورزی با یک افزودهارزشنرخ صادرات، واردات، شاخص آزادسازی، نرخ ارز واقعی و 

طح ی، در سمانا بوده و ریشه واحد ندارند. بر اساس همین منطق متغیر نرخ رشد بخش کشاورزدرصد(  95سطح 

طلق ماز قدر  حاسباتیمباشند. اما در تفاضل مرتبه اول با توجه به بزرگ بودن قدر مطلق آماره دارای ریشه واحد می

  طح( دارد.سیک ریشه واحد در این متغیرها )در  که نشان از وجود نشده رفتهیپذفرضیه صفر  نانیکمکآماره 

 
 مبدأبا عرض از  ADFنتایج آزمون ریشه واحد  (1)جدول 

 سطح احتمال tآماره  نام متغیرها 

 LEX 826668/6- 0000/0 صادرات محصوالت کشاورزی

 LIN 726426/6- 0000/0 الت کشاورزیواردات محصو

 KOF LKOF 921512/4- 0003/0شاخص آزادسازی 

 LGR 082709/6- 0000/0 نرخ رشد 

 LRVAA 827643/7- 0000/0 نرخ ارزش افزوده

 LRER 531970/4- 0008/0 نرخ ارز موثر

 های تحقیق: یافتهمأخذ

 

 مبدأز پرون با عرض ا پسیلیف( نتایج آزمون ریشه واحد 2جدول )
 سطح احتمال tآماره  نام متغیرها 

 LEX 767268/8- 0000/0 صادرات محصوالت کشاورزی

 LIN 722523/6- 0000/0 محصوالت کشاورزیواردات 

 KOF LKOF 962332/4- 0002/0شاخص آزادسازی 

 LGR 963387/5- 0000/0  نرخ رشد

 LRVAA 854567/8- 0000/0 نرخ ارزش افزوده

 LRER 449836/3- 0150/0 نرخ ارز موثر

 های تحقیق: یافتهمأخذ
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 مبدأبا عرض از  KPSS( نتایج آزمون ریشه واحد 3جدول )
 tآماره  هانام متغیر 

 -LEX 168007/0 صادرات محصوالت کشاورزی

 -LIN 101194/0 محصوالت کشاورزیواردات 

 -KOF LKOF 358391/0شاخص آزادسازی 

 -LGR 160082/0 نرخ رشد 

 -LRVAA 387896/0 نرخ ارزش افزوده

 -LRER 158071/0 نرخ ارز موثر

 های تحقیق: یافتهمأخذ

 

 ی بر صادرات محصوالت کشاورزی ایراننتایج بررسی اثرات آزادساز -1

 کردن مانا تفاضلی مرحله یک از پس و نبودندبرخی متغیرها مانا  کهییآنجا ازبر اساس نتایج آزمون ریشه واحد، 

 7، برای واردات کشاورزی وقفه6در این مطالعه برای صادرات کشاورزی وقفه . گردیداستفاده ARDL الگوی  از ،شدند

های مورد ها به برآورد بهتری از الگو منجر شد. همچنین با توجه به اینکه تعداد دادهاین وقفهلحاظ گردید زیرا 

جهت بررسی ( استفاده شد تا درجه آزادی زیادی از دست نرود. AICبود، از معیار آکائیک ) 100مطالعه بیشتر از 

زمونی را ارائه نموده است که بر ( آ1969ی میان متغیرهای مدل و آزمون خطی بودن مدل، رمزی )رخطیغروابط 

رمزی است. مبنای  RESETشکل تابع را تشخیص داد. این آزمون معروف به آزمون توان نادرست بودن اساس آن می

ی اجزای اخالل قرار دارد. فرضیه صفر این آزمون نیبشیپو 1شده مرتبخودرگرسیو  بر اساساستفاده از آزمون فوق 

 است.   Fا و آماره آزمون فوق نیز خطی بودن روابط بین متغیره

 
 در مدل صادرات  (LRیی )راست نمانتایج آزمون نسبت  (4)جدول 
 ارزش احتمال مقدار آماره

161970/5 0231/0 

 های تحقیق: یافتهمأخذ

داری ر سطح معنیکه از مقدار بحرانی آن د است 161970/5برابر  LR ( مقدار آماره آزمون4نتایج جدول ) بر اساس

 هبنبوده و  نتیجه گرفت که الگوی خطی در آن سطح اطمینان الگوی مناسبی توانلذا میاست،  تربزرگدرصد 95

 خطی بهتر است از روش غیرخطی مارکوف سوئیچینگ برای برآورد مدل استفاده کرد. های مدل یجا

یار مترین معکل بهینه . مدشدهای بهینه در برآورد مدل، از آماره اطالعاتی آکائیک استفاده تعداد وقفهبرای تعیین 

مقادیر آکائیک تعداد  دهد با توجه به( نشان می5جدول ) که گونههمانشد. بنابراین ترین معیار میآکائیک با منفی

 بهینه برای برآورد الگو دو رژیم است. رژیم

 
 یین تعداد رژیم با استفاده از معیار آکائیک در مدل صادراتتع( 5)جدول

                                           
1 Arranged autoregression 
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 تعداد رژیم وقفه معیار شوارتز معیار آکائیک

235146/0- 732560/0 5 2 

798007/0-* 135202/0 6 2 

                                                     های تحقیق              : یافتهمأخذ

 * رژیم بهینه

 

 ها در مدل صادراتویژگی هر یک از رژیم( 6) جدول

میانگین دوره قرار گرفتن 

 موردنظردر رژیم 

احتمال قرار گرفتن در 

 موردنظررژیم 

تعداد مشاهدات 

 شده در هر رژیم رگرفتهقرا

 1رژیم  18 835940/0 095320/6

 2رژیم  17 812248/0 326184/5

 های تحقیق: یافتهمأخذ

دهد که از شان میناست. ستون اول تعداد مشاهداتی را  شده داده( نشان 6ها در جدول )های هر یک از رژیمویژگی

ا نشان ر موردنظر دارد. ستون دوم احتمال ماندن در رژیم ها قراردر هر یک از رژیم شدهیبررسمشاهده  35مجموع 

 دهد. می

که این مشاهده  توان گفتدرصد می 83/0تصادفی یکی از مشاهدات بررسی شود، با احتمال  طور بهبرای مثال، اگر 

ر رژیم د پیاپی طوربهدهد که مشاهدات ای را نشان میدر رژیم یک قرار دارد. ستون سوم نیز میانگین طول دوره

 6میانگین حدود  ورط بهمنتقل شود،  2به رژیم  1نظر قرار دارند. به عبارتی، اگر صادرات کشاورزی از رژیم مورد 

 سال در این رژیم باقی خواهد ماند.

ها نسبت به رژیم دیگر در احتماالت انتقال از یک رژیم به رژیم دیگر به عبارتی میزان پایداری و ناپایداری رژیم

 ( نشان داده شده است.7)جدول 
 ( احتمال انتقال از یک رژیم به رژیم دیگر در مدل صادرات7جدول)

 1رژیم               2رژیم                 

 1رژیم  835940/0                       164060/0             

 2رژیم  187752/0             812248/0             

 های تحقیق: یافتهمأخذ

م اول است پس رژی 18/0و احتمال انتقال از رژیم دو به رژیم یک،  است 16/0احتمال انتقال رژیم یک به دو برابر 

احتمال ماندن  و 83/0. همچنین احتمال ماندن در وضعیت یک برابر استنسبت به رژیم دوم دارای پایداری بیشتر 

تیب با احتمال به تر 2و  1است، رژیم  شدهمشخصکه در جدول  طورهمان. بنابراین است 81/0در وضعیت دو برابر 

درصد  84، حدود 2ه ب 1باالیی برخوردارند. همچنین احتمال انتقال از رژیم  نسبتاً از ثبات  18/0و  16/0پایداری 

-احتمال نشان می ( است. مقادیر187752/0درصد ) 82 باً یتقر، 1به رژیم 2یم ( و احتمال انتقال از رژ164060/0)

 بیشتری برخوردار است. نسبتاً از ثبات  2نسبت به رژیم  1دهد که رژیم 

 -آماره آکائیک حالت مارکوف بر اساسها که تعداد رژیم و وقفه نیهمچنبا توجه به ساختار اقتصاد ایران و 

با در نظر گرفتن معیارهای ذکر . تخمین زده شدوقفه انتخاب و  6با  مِیرژ 2 الگوی تینها در ،سوئیچینگ تعیین
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نتایج تخمین حالت بهینه ( و 8در جدول) MSMH(2)-AR(6)بهینه برای صادرات کشاورزی  شده، انتخاب حالت

 ( آمده است. 9برای در جدول )

 
 اتسوئیچینگ مدل صادر –تعیین حالت بهینه الگوی مارکوف  (8)جدول

44/12 MSM-AR 

44/1 MSH-AR 

002/0 MSAH-AR(1) 

36/0- MSAH-AR(2) 

33/0 MSAH-AR(3) 

30/0- MSAH-AR(4) 

13/0- MSAH-AR(5) 

39/0- MSAH-AR(6) 

 های تحقیق: یافتهمأخذ

 

 MSMH(2)-AR(6)سوئیچینگ مدل صادرات  –ترهای الگوی مارکوف نتایج تخمین پارام( 9) جدول

 1رژیم 

 احتمال انحراف معیار ضریب متغیر

LKOF 56/1 52/0 0028/0 

LRER 66/0 04/0 0000/0 

LRVAA 46/1 13/0 0000/0 

 2رژیم 

LKOF 01/2 68/0 0035/0 

LRER 75/0 03/0 0000/0 

LRVAA 17/1 13/0 0000/0 

 ضرایب خودرگرسیو و مشترک

AR(1) 002/0 18/0 9887/0 

AR(2) 36/0- 16/0 0303/0 

AR(3) 33/0 14/0 0226/0 

AR(4) 30/0- 10/0 0047/0 

AR(5) 13/0- 11/0 2140/0 

AR(6) 39/0- 12/0 0012/0 

LOG (SIGMA) 53/2- 15/0 0000/0 

 بر احتمال انتقال تغییر رژیم مؤثرمتغیرهای 

P11-C 62/1 74/0 0297/0 

P21-C 46/1- 76/0 0564/0 

ACI 28/0- 

SC 38/0 

Hannan-Quinn criter 05/0- 
LR-Test 16/5 

Normality test 29/8 
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 های تحقیق: یافتهمأخذ

. است 1رژیم  بیشتر از 2دهد که واریانس رژیم در دو رژیم نیز نشان می شدهزدهبررسی انحراف معیار تخمین 

ک ادسازی یاخص آزشاخص آزادسازی در هر دو رژیم، اثر مثبت و معناداری بر صادرات دارد. بر این اساس چنانچه ش

یابد. یش میزادرصد اف 01/2درصد و در رژیم دوم  56/1درصد افزایش یابد، در بلندمدت صادرات در رژیم اول 

-منجر می 56/1صادرات کشاورزی در حدود  داریمعنیک درصد کاهش در عوارض صادراتی به بهبود  گریدعبارتبه

تر درصد وخیم 01/2در مقابل، با یک درصد کاهش در عوارض وارداتی، صادرات کشاورزی را حدود  کهیدرحالشود. 

 موردوره اری در ددهد که اعمال سیاست آزادسازی تجوم نشان میسازد. نتایج حاصل از تخمین در رژیم اول و دمی

 .مثبت بر تجارت و حجم پول ارزی شده است. هرچند در رژیم دوم این اثر کمتر است ریتأثی، بررس

درات در ، صافزودها ارزشکشاورزی در هر دو رژیم، اثر مثبت بر صادرات گذاشته است یعنی با افزایش  افزودهش ارز

 است.  افتهی بهبودهر رژیم 

وم بیشتر ر رژیم دمثبت د واقعی در هر دو رژیم، اثر مثبت و معنادار بر صادرات گذاشته است، که این اثر مؤثرنرخ ارز 

ن آنشانگر  و این یابداز رژیم اول است. یعنی با افزایش نرخ ارز صادرات بخش کشاورزی در هر دو رژیم بهبود می

  .استبر تجارت و صادرات کشاورزی ایران  مؤثررز در بلندمدت عامل است که تغییرات نرخ واقعی ا

یز محاسبه کرد که این گیرند را نقرار می 2و  1در رژیم مدل بهینه های زمانی که توان دورهبر اساس نتایج مدل می

 .شده است( ارائه 10ی در جدول )بنددسته
 های رژیم یک و دو در مدل صادرات(دوره10جدول )

 1363-1375 1رژیم 

 1380-1395 2رژیم 

 های تحقیق: یافتهمأخذ

 اثرات آزادسازی بر واردات محصوالت کشاورزی -2

توان برای الگوی واردات می و احتمال مربوطه شدهبه محاس( LRدرستنمایی )(، مقدار 11جدول )با توجه به نتایج 

 95داری که از مقدار بحرانی آن در سطح معنی 88192/34برابر  LRمقدار آماره آزمون چنین بیان کرد که چون 

بهتر است از مدل و  ستین الگوی مناسبی ARDLالگوی خطی توان نتیجه گرفت که است، می تربزرگدرصد 

 استفاده گردد.  این الگو غیرخطی دیگری برای برآورد
 ( در مدل وارداتLRیی )راست نمازمون نسبت نتایج آ (11)جدول 

 ارزش احتمال مقدار آماره

88192/34 0000/0 

 های تحقیق: یافتهمأخذ

ی لگوبرآورد ارای ببهینه  دهد با توجه به مقادیر آماری اطالعاتی آکائیک تعداد رژیم( نشان می12نتایج جدول )

 درنظر گرفته شد. 7رژیم و تعداد وقفه  2 واردات کشاورزی،
 ( تعیین تعداد رژیم با استفاده از معیار آکائیک در مدل واردات12جدول)

 تعداد رژیم وقفه معیار آکائیک

872142/0- 6      2 

472907/1- * 7 2 

 های تحقیق                                                                  : یافتهمأخذ



 

949 

 * رژیم بهینه

و  16های اول و دوم به ترتیب، در هر یک از رژیم شدهیبررسمشاهده  34دهد که از مجموع ( نشان می13جدول )

 است.  قرارگرفتهی بررس موردمشاهده  18

 
 ها در مدل وارداتویژگی هر یک از رژیم( 13)جدول

میانگین دوره قرار گرفتن در 

 موردنظررژیم 

احتمال قرار گرفتن در 

 موردنظررژیم 

 شده در هر رژیم قرارگرفتهتعداد مشاهدات 

 1رژیم  16 803132/0 079549/5

 2رژیم  18 946857/0 81709/18

 های تحقیق: یافتهمأخذ

ژیم دو به رژیم یک، و احتمال انتقال از ر است 19/0دهد احتمال انتقال رژیم یک به دو برابر ( نشان می14جدول )

ک یوضعیت  . همچنین احتمال ماندن دراستاست پس رژیم دوم نسبت به رژیم اول دارای پایداری بیشتر  05/0

است، رژیم  شدهمشخصکه در جدول  طورهمان. بنابراین است 94/0ماندن در وضعیت دو برابر و احتمال  80/0برابر 

، 2به  1انتقال از رژیم  باالیی برخوردارند. احتمال نسبتاً از ثبات  05/0و  19/0به ترتیب با احتمال پایداری  2و  1

( است. مقادیر 053143/0درصد ) 95/0 اًبیتقر، 1به رژیم 2( و احتمال انتقال از رژیم 196868/0درصد ) 81حدود 

 بیشتری برخوردار است. نسبتاًاز ثبات  1نسبت به رژیم  2دهد که رژیم احتمال نشان می
 ( احتمال انتقال از یک رژیم به رژیم دیگر در مدل واردات14جدول)

 1رژیم  2رژیم 

 1رژیم  803132/0 196868/0

 2رژیم  053143/0 946857/0

 های تحقیق: یافتهمأخذ

 تیهان درآکائیک،  آماره بر اساسها که شود با توجه به تعداد رژیم و وقفه( مشاهده می15طور که در جدول)همان

برآورد  MSMH(2)-AR(7)ردات وقفه برای مدل واردات انتخاب گردید. لذا مدل بهینه برای وا 7با  مِیرژ 2الگوی 

 شود. مدل بهینه انتخاب و نتایج آن در جدول زیر مشاهده می عنوانه باین مدل  تیدرنهاشد. 
 سوئیچینگ در مدل واردات –تعیین حالت بهینه الگوی مارکوف ( 15)جدول
97/12 MSM-AR 

19/1 MSH-AR 

61/0 MSAH-AR(1) 

08/0- MSAH-AR(2) 

17/0- MSAH-AR(3) 

24/0- MSAH-AR(4) 

12/0- MSAH-AR(5) 

19/0 MSAH-AR(6) 

31/0- MSAH-AR(7) 

 های تحقیق: یافتهمأخذ

 . ده استش( آورده 16در جدول ) MSMH(2)-AR(7)نتایج تخمین مدل انتخابی برای واردات کشاورزی ایران مدل 
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 MSMH(2)-AR(7)سوئیچینگ در مدل واردات  –( نتایج تخمین پارامترهای الگوی مارکوف 16جدول)

 1رژیم 

 احتمال انحراف معیار ضریب متغیر

LKOF 65/7- 58/4 0953/0 

LRER 47/1- 53/0 0061/0 

LRVAA 84/4 26/1 0001/0 

 2رژیم 

LKOF 02/3 15/1 0085/0 

LRER 59/0 07/0 0000/0 

LRVAA 11/1 29/0 0002/0 

 ضرایب خودرگرسیو و مشترک

AR(1) 61/0 17/0 0004/0 

AR(2) 08/0- 25/0 7470/0 

AR(3) 17/0- 21/0 4144/0 

AR(4) 24/0- 16/0 1454/0 

AR(5) 12/0- 09/0 1973/0 
AR(6) 19/0 09/0 0502/0 

AR(7) 31/0- 13/0 0183/0 

LOG (SIGMA) 22/2- 16/0 0000/0 

 بر احتمال انتقال تغییر رژیم مؤثرمتغیرهای 

P11-C 40/1 33/1 2908/0 

P21-C 88/2- 01/1 0046/0 

ACI 05/0- 

SC 66/0 

Hannan-Quinn criter 19/0 
LR-Test 88/34 

Normality test 34/1 

 های تحقیقماخذ: یافته

. است 1رژیم  بیشتر از 2دهد که واریانس رژیم در دو رژیم نیز نشان می شدهزدهبررسی انحراف معیار تخمین 

است. بر  ت گذاشتهواردا شاخص آزادسازی در هر دو رژیم، اثر معناداری بر واردات دارد، ولی در رژیم اول اثر منفی بر

 65/7ول اخص آزادسازی یک درصد افزایش یابد، در بلندمدت واردات کشاورزی در رژیم این اساس چنانچه شا

های گمرکی هیک درصد افزایش در تعرف گریدعبارت بهیابد. درصد افزایش می 02/3درصد کاهش و در رژیم دوم 

های گمرکی، تعرفهدر مقابل، با یک درصد کاهش در  کهیدرحالشود. درصد می 02/3منجر به کاهش واردات حدود 

 دهد کهشان میسازد. نتایج حاصل از تخمین در رژیم اول و دوم ندرصد افزایش می 65/7واردات کشاورزی حدود 

 ه است. مثبت بر واردات و حجم پول ارزی شد ریتأثی، بررسد موراعمال سیاست آزادسازی تجاری در دوره 

، فزودها ارزشعنادار بر واردات گذاشته است. یعنی با افزایش کشاورزی در هر دو رژیم، اثر مثبت و م فزودها ارزش

وری و تی، کاهش واردات باعث افزایش در صادرات، بهبود بهرهعبار بهاست.  افتهی بهبودواردات کشاورزی در هر رژیم 
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زان واردات نشان از کاهش می 2و  1در دو رژیم  آمده دست بهمنجر به رشد اقتصادی خواهد شد، لذا نتایج  تینها در

 نسبت به صادرات است.

اشته است. اردات گذفی بر وواقعی در هر دو رژیم، اثر معناداری بر واردات دارد، ولی در رژیم اول اثر من مؤثرنرخ ارز 

 رخ واقعینغییرات تیابد و این نشانگر آن است که یعنی با کاهش نرخ ارز واردات بخش کشاورزی در رژیم بهبود می

 . استبر تجارت کشاورزی ایران  مؤثردت عامل ارز در بلندم

 توان به صورت جدول زیر ارائه داد.های زمانی دو رژیم را میبر اساس نتایج مدل، دوره
 وارداتهای رژیم یک و دو در مدل (دوره17جدول )

 1364-1371 1رژیم 

 1372-1395 2رژیم 

 های تحقیق: یافتهمأخذ

 گیری و پیشنهادهانتیجه
-1354های محصوالت کشاورزی طی  سالتجارت پژوهش حاضر به مطالعه اثرات آزادسازی تجاری بر  -

های گسترده و مدل مارکوف سوئیچینگ برآورد شد. پرداخت و با استفاده از روش خودتوزیع با وقفه 1397

بر صادرات اثر مثبت و معنادار و بر واردات در  KOFیر شاخص آزادسازی نتایج تحقیق نشان داد که متغ

کشاورزی در هر دو رژیم، اثر مثبت بر  افزودهش ارزرژیم اول اثر منفی و معنادار بر واردات گذاشته است. 

است.  افتهی بهبود، صادرات در هر رژیم افزوده ارزشصادرات و واردات گذاشته است یعنی با افزایش 

شود آنها وری میاران استراتژی توسعه صادرات معتقدند که افزایش در صادرات باعث بهبود بهرهطرفد

 بهداشتند که در آن باید میزان صادرات بیشتر از واردات باشد. لذا نتایج  دیتأکهمچنین بر تجارت مثبت 

واقعی در مدل  مؤثررز کند. نرخ ادر مدل واردات و صادرات این پژوهش، با این نظریه صدق می آمده دست

صادرات در هر دو رژیم، اثر مثبت و معنادار بر صادرات گذاشته است، که این اثر مثبت در رژیم دوم بیشتر 

واقعی در هر دو رژیم، اثر معناداری بر واردات دارد، ولی در  مؤثراز رژیم اول است. در مدل واردات نرخ ارز 

 بر ارزو اثرات مثبت نرخ  آمده دست بهت. یعنی بر اساس نتایج رژیم اول اثر منفی بر واردات گذاشته اس

در رژیم اول اثر نرخ ارز افزایش و سپس در رژیم دوم  که یآنجائصادرات کشاورزی در رژیم اول و دوم، از 

. این ستیندر ایران صادق  Jمنحنی مطالعهد مورتوان گفت که در دوره زمانی کاهش داشته است، می

 Rasekhi et al, 2014. Azizi et al,2015. Barghi Oskoui et al,2017. Irhan et) همطالعا بنتیجه 

al,2011. Yaya & Lu,2012. Kennedy,2013)  مطالعه باسازگار بوده، ولی (Pedram et al, 2011 و )

 ( ناسازگار است. Ray,2012های تحقیق )یافته

 گردد:ر ارائه میبنابراین براساس نتایج تحقیق پیشنهاداتی به شرح زی

ارداتی های ویتر از افزایش آزادهای صادراتی روی تجارت بسیار بزرگکه آثار کاهش محدودیتاز آنجایی -

پس شود. س های صادراتی اقدامشود ابتدا نسبت به شناخت دقیق و برداشتن محدودیتاست، پیشنهاد می

ذ ی اتخاهای جدیداردات مصرفی محدودیتهای تجاری در بخش ومنظور نرخ رشد اقتصادی برای آزادیبه

 گردد. 
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د، اما باشیمبراساس نتایج تحقیق، افزایش نرخ ارز به منظور کاهش کسری تجاری در بخش کشاورزی موثر  -

 باشد.یهای مالی و پولی صحیحی متر چنین سیاستی نیازمند اتخاذ سیاستبا این حال اجرای موفق

های بخش در آزادسازی تجاریانداز تأکید زیادی بر ه و سند چشمساله سوم تا ششم توسع 5در برنامه  -

ام و اید همگبای در خصوص آزادسازی تجاری های تعرفهمختلف اقتصادی شده است، بنابراین اتخاذ سیاست

 مطابق با اهداف برنامه باشد.

ر أکید بتنتیجه منظور افزایش قدرت در تجارت بخش کشاورزی و درهایی بهگردد که سیاستپیشنهاد می -

 دد.عنوان یک استراتژی مهم و کاهش واردات غیرضروری اتخاذ گرتوسعه صادرات بخش کشاورزی به

ی و علم های تحقیق و توسعه داخلی و آموزش سرمایه انسانی متخصصبستری مناسب جهت انجام فعالیت -

 در جهت جذب فناوری در بخش کشاورزی ایجاد شود.
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