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 1380-98بررسي عوامل موثر بر صادرات پسته ايران طي دوره زماني 

 3، رضا صداقت2یمحمد دی، حم*1یدستجرد ینرگس توکل
 

 
 چکیده

های مربوط این منظور از داده شد. برای انجام 1380 -98 زمانی دوره طی ایران پسته صادرات بر موثر عوامل بررسیبا هدف  پژوهش این
های توزیع ا وقفهد بازگشت بگوی خوی كالن اقتصادی دوره مورد نظر استفاده گردید. برای انجام این تحقيق از الصادرات پسته و متغيرها

ه مدت تاثير دت و كوتار بلندماستفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد كه رشد اقتصادی، رشد نرخ ارز، رشد تسهيالت بانکی د (ARDL)شده 
 اشته است. با توجهرات پسته دشد صاده داشته، در حالی كه رشد نقدینگی تاثير منفی و معنی دار بر رمثبت و معنی دار بر رشد صادرات پست

رزان قيمت برای االت بانکی ق تسهيشود برای توسعه صادرات پسته ایران، منابع مالی الزم از طریق تزریبه نتایج بدست آمده پيشنهاد می
هار متورم داخلی  پيدا كند، لد جهتردد، نقدینگی موجود كشور به سمت فعاليتهای اقتصادی موتوليد كنندگان و صادركنندگان پسته فراهم گ

 رار گيرد. ورد توجه قمخ ارز شده و تناسب الزم با افزایش نرخ ارز پيدا كند و با مدیریت مناسب تر بازار ارز، افزایش حقيقی نر
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 مقدمه

 غیرنفتی صادرات در آن ارزش باالي به توجه با .رودیم شمار به کشاورزي مهم ایران پسته از جمله محصوالت

 به را ياژهیو کشور، جایگاه مختلف هاياستان یی درزااشتغال و کشت ریز سطح تولید و صادرات، نسبی مزیت کشور،

میلیون دالر  1273و  1175به ترتیب  2018و  2017هاي در سالاست. ارزش صادرات ایران  داده اختصاص خود

 Iran Trade)درصدي از صادرات جهانی پسته را به خود اختصاص داده است  4/37و  34بوده است و ایران سهم 

Development Organization, 2019 .) در  1999-2017ساله مربوط به دوره زمانی  19میانگین صادرات پسته

تن بوده است. بر این اساس  81631تن و در آمریکا به عنوان اصلی ترین رقیب تولید پسته ما معادل  137105ایران 

توان گفت در صادرات پسته با نگاه بلند مدت، ایران هنوز مقام اول جهان را در اختیار دارد. صادرات  پسته آمریکا می

 2017تن و در سال  198000به  2016در سال به شدت افزایش داشته است به طوري که  2009مخصوصا از سال 

 (.Islamic Republic of Iran Customs and Iranian pistachio Association, 2019)تن رسیده است  186000به 

تن و در آمریکا به عنوان اصلی  181588در ایران  2002-2018ساله مربوط به دوره زمانی  17میانگین تولید پسته 

توان گفت در تولید پسته با نگاه بلند تن بوده است. بر این اساس می 203705پسته ما معادل ترین رقیب تولید 

به شدت افزایش داشته است به  2010مدت، آمریکا از ما پیشی گرفته است. تولید پسته آمریکا مخصوصاً از سال 

 Islamic Republic of)تن رسیده است  450000به  2018تن و در سال  275000به  2017طوري که در سال 

Iran Customs and Iranian pistachio Association, 2019.) 

 ادرات بخشص و است ارزي منابع توسعه، به دنیرس در کلیدي و کنندهنییتع عوامل از یکی اینکه به توجه با

 بر یرگذارأثت عوامل بررسی لذا است، داده اختصاص خود به را غیرنفتی صادرات از یتوجهقابل سهم کشاورزي

 تا باشدآینده صادرات پسته ضروري می ینیبشیپ طرفی از .رسدیم نظر به ضروري پسته ایران صادرات

 بازارهاي در را والتمحص این رقابتی راستا، توان این در مناسب يهااستیسو  راهکارها ارائه بر عالوه گذاراناستیس

  دهند. توسعه و حفظ نموده جهانی

 از بخشی صادرات سیاست توسعه و دارد اقتصادي تعالی و استقالل در را کننده تعیین و سیاسا نقش صادرات

 همیتااست.  کشورها تمام نظر مورد آن یابی به دست و دهدمی تشکیل را کشورها خارجی بازرگانی سیاست

 اي درهعمد نقش کشاورزي محصوالت نیست. صادرات کس پوشیده هیچ بر ما کشور براي نفتی غیر صادرات

. نظر به است برخوردار تري بیش ثبات از دیگر هايبخش به نسبت بخش این و صادرات دارد نفتی غیر صادرات

 ررسیبا هدف اهمیت موضوع صادرات و جایگاه ویژه محصول پسته در ارزآوري براي اقتصاد ایران، این تحقیق ب

هاي توزیع ا وقفهاز الگوي خود بازگشت ب استفاده با1380-98 زمانی دوره طی ایران پسته صادرات بر موثر عوامل

  انجام گردید. (ARDLشده )
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 پیشینه تحقیق
Abdolahi (2008)  گردد. می یجاددر بخش صادرات پسته رانت اقتصادي باالیی نیز ادر مطالعه خود نتیجه گرفت که

اشی نجاد شده انت ایربیشتر نشان دادکه  این مسئله باعث شده است تا کارآیی بازار پسته در کل پایین باشد. بررسی

 گردد.می از تجارت نبوده بلکه حاصل منابع مالی است و به صاحبان این منابع بر
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 ي جنگ بایر مجازلیکه رابطه بهره وري تولید پسته و متغاند، در حاتاثیر مثبت بر صادرات پسته داشتهصادراتی 

نشان  مل فوقمیزان صادرات محصول یك رابطه منفی بوده است. برآورد کشش عرضه صادرات نسبت به هریك از عوا

ولید از تکشش و نسبت به و شاخص قیمت صادراتی تقریبًا بی دهنده این است که صادرات پسته نسبت به بهره وري

پذیر  ال کششري کم برخوردار بوده است. در حالیکه صادرات پسته نسبت به تسهیالت واقعی بانکی کامکشش پذی

 بوده است.

Sedaghat (2008) میزان  دوم به در تحقیق خود نشان داد که میانگین تقاضاي جهانی صادرات از دوره اول به دوره

خواهد فزایش ادرصد  7/36مانی مشابه به اندازه درصد رشد خواهد داشت. میانگین عرضه جهانی در دوره ز 5/12

 4/74یزان میز به هاي تولید کننده پسته از دوره اول به دوره دوم نزان رشد مصرف داخلی پسته در کشور. مییافت

د خواهد درصد رش 5/52درصد رشد خوا هد داشت. میانگین قیمت محصول نیز در همین دوره زمانی به میزان 

 داشت

Mehrabi BashrAbadi and et al (2009) ،ریزي تجاري صادراتنقشه تحقیقی باعنوان بررسی مزیت نسبی و 

 که در دیران بویت تجاري صادرات خرماي اهدف ازاین تحقیق بررسی مزیت نسبی وموقع خرماي ایران انجام دادند.

یزي نقشه ر لمن وهی مزیت نسبی آشکارشده متقارن، ،مزیت نسبی آشکارشدههاي شاخص این روش تحقیق از

ي جهان رو به واردات خرما بازار هرچند ،2005-2000 يدوره که در دهدنتایج نشان می تجاري استفاده شده است.

 است. گرفته اختیار در را بازار این وضعیت سهم بیشتري از در صادرات خرماي ایران، اما بوده، رکود

 

Kazeruni and mojiri (2010) ري ایران بابررسی اثر کاهش ارزش پول مّلی بر تراز تجاان در تحقیق خود با عنو 

ر کوتاه نتیجه گرفتند که وجود اثر منحنی جی د (توزیعیهاي )روش خودرگرسیونی با وقفهب شش شریك منتخ

با  اي بین ایرانبطهنین رامدت بین ایران با امارات و چین و در بلند مدت بین ایران و امارات تائید شده، در حالیکه چ

 شود.سایر کشورها نه در کوتاه مدت و نه در بلند مدت دیده نمی

Mahmoudi and Jalali (2016)  ایرانند که نتیجه گرفت ایران پسته صادراتی پذیري رقابتدر تحقیق خود با عنوان 

غیرنفتی رزي و و رتبه اول را بین صادرات کشاو بوده نسبی مزیـت داراي پسـته صادرات در 1975-2012 دوره در

 به خود اختصاص داده است.

Rafie and et al (2017)  بازارهاي در ایران پسته صادرات سهم بر موثر عوامل برآورددر تحقیق خود تحت عنوان 

 سهم بر موثر عوامل گسترده، وقفه با توضیح خود روشو با استفاده از  داخلی تولید هاينوسان بر تاکید با جهانی

 و پسته جهانی قیمت به داخلی قیمت نسبت متغیرهاي که داد نشان مدل برآورد نتایجنمودند.  دبرآور ایران صادراتی

 پسته تولید نوسانات متغیرهاي همچنین. دارند ایران پسته صادراتی سهم بر داري معنی و مثبت اثر واقعی ارز نرخ
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 با. دارند ایران پسته صادراتی سهم بر داري معنی و منفی اثر آمریکا صادراتی سهم و خشکسالی مجازي متغیر ایران،

 ایران پسته صادراتی سهم در تعادل عدم از درصد 75 از بیش دوره، هر در که شد مشخص خطا تصحیح مدل برآورد

 کشاورزي هايآموزش گسترش و محور دانش کشاورزي توسعه با در نهایت ایشان پیشنهاد نمودند تا. شودمی تعدیل

 در تولید نوسانات از المقدور حتی تولیدي، واحدهاي مناسب مدیریت و نوین هاياوريفن توسعه آن کنار در و

 گردد. جلوگیري آتی هايسال

Sedaghat (2009) صادرات در تحقیق خود اذعان داشت که در شرایط کنونی هیچکدام از مسیرهاي بازاریابی و 

صوصی به بخش خ اونی پسته نسبت به صادرکنندگانپسته ایران کارائی الزم را ندارند، ولی در عین حال شرکت تع

به  ا صادراتایسه بنسبت کاراتر است. همچنین نتایج نشان داد که صادرات به کشورهاي اروپائی به طور نسبی در مق

 سایر کشورها از کارائی باالتري برخوردار بوده است.

Sedaghat (2010) ن سهمبیشتری 75-78هاي اثر رقابتی طی سال در تحقیق خود نتیجه گرفت که اثر توزیع بازار و 

درات طی ثر بر صاامل مواند، در حالیکه اثر ترکیب محصول و توزیع بازار مهمترین عورا بر میزان صادرات ایران داشته

 بوداند. 79-82هاي سال

Jooset et al (2013) این براي. اندرداختهپ آفریقا جنوب اقتصاد در مالی سیاست يهاشوک آثار لیتحل و هیتجز به 

 هاشوک يهاپاسخ. شد استفاده VAR نزما تغییر پارامترهاي وSVECM  برداري خطاي تصحیح مدل از منظور

 است، معمول حد زا کمتر البته که دهدیم نشان خود از را مثبتی ریتأث دولت يهانهیهز افزایش ابتدا که داد نشان

 به منجر لیات،ما در افزایش اینکه، سوم و نیست داریمعن GDP بر دولت يهانهیهز ریتأث بلندمدت، در اینکه دوم

 متغیرهاي رب را مالی و پولی يهااستیس ریتأث پژوهشگران برخی نیز ایران در. شودیم مدتکوتاه در GDP کاهش

  د.انکرده بررسی اقتصادي کالن

 روش تحقیق

ی شاورزي طکجهاد  بانك مرکزي، مرکز آمار ایران و وزارت براي جمع آوري اطالعات و آمار مورد نیاز از آمارهاي

هاي مونآز برآوردي، يهامدل از حاصل نتایج از اطمینان منظور بهاستفاده شده است.  1380-1398هاي سال

استفاده شده در  گردید. فرم کلی مدل انجام یخودهمبستگ و همگرایی ایستایی، ی،خط همیعنی  مورد نیاز اقتصادي

 (:Kazeroni and Mojiri, 2010; Omka and Aham Clevin, 2016) ه آمده استادام

ARDL(p,q) :عبارت است از 

 

 
 

تسهیالت  متغیرهاي توضیحی یا مستقل شامل رشد اقتصادي، tx متغیر وابسته صادرات پسته و ty در این مدل 

 باشند.می بانکی کشاورزي، نرخ ارز و نقدینگی
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 دارد، هاآن گیهم انباشت درجه و متغیرها پایایی به بستگی ،نظر مورد هدف دستیابی به براي انتخابی نوع مدل

 .است صادسنجیاقت مدل در شده وارد متغیرهاي ایستایی بررسی مستلزم کاربردي نوع مدل دقیق تعیین بنابراین،

ستفاده افته و با قرار گر مورد بررسیبخش، ابتدا ایستایی متغیرها با استفاده از آزمون دیکی فولر تعمیم یافته  این در

، رشد تسهیالت ( به بررسی اثرات رشد اقتصادي، رشد نرخ ارزARDL) توزیع شدههاي از الگوي خودبازگشت با وقفه

حداکثر هاي موجود در روشهاي به علت محدویت بانکی و رشد حجم نقدینگی بر رشد صادرات پسته پرداخته شد.

و  لند مدتبمناسب تري براي تحلیل روابط هاي ، ره یافتهاي تصحیحوسیلیوس و مدلج -درست نمایی، جوهانسون

 یعیتوزهاي توان به مدل خود توضیح با وقفهمی پیشنهاد شده است که در این میان کوتاه مدت بین متغیرها

(ARDL که توسط پسران در سال )شود که روشمی چنین بیانارایه شده است، اشاره کرد.  1997 ARDL  نسبت

 ARDLه از روش با استفاد به تکنیك هاي سنتی هم انباشتگی همانند جوهانسون از مزایاي بسیاري برخوردار است.

ل ر یك مدتوان ضرایب بلندمدت سازگاري میان متغیرهاي مورد نظر دمی مناسب،هاي و با منظور نمودن وقفه

 نآکائیکو حنا بیزین،-اده از معیارهایی مانند شوارتزبراي هریك از متغیرها با استف ARDL روشبدست آورد. در 

ر متغیرهاي این روش بلندمدت و کوتاه مدت بین متغیر وابسته و سای شود.می بهینه انتخابهاي کوئین، وقفه

یر و ذف متغحزند. این روش همچنین قادر به رفع مشکالت مربوط به می توضیحی الگو را به طور همزمان تخمین

ی و ی سریالعموما عاري از مشکالتی همچون خودهمبستگها است و در ضمن به دلیل اینکه این مدل خودهمبستگی

ن به یکسا ن ره یافتبود. در استفاده از ای نااریب و کارا خواهدها بدست آمده از آنهاي درون زایی هستند، تخمین

التی حدر  ARDLو متدلوژي  نیست گرنجر ضروري است، نیازي -بودن درجه همجمعی متغیرها که در روش انگل

عناست که این روش بازهم قابل کاربرد است. این مطلب بدان م ،باشند I(0) و I(1) که متغیرها ترکیبی از متغیرهاي

رجه هم عیین دنیازي به آزمون اولیه ریشه واحد روي متغیرها ندارد. اولین قدم در هر آزمون هم انباشتگی ت

یم. اده کرده ی استفادارد که جهت بررسی مانای بستگی است اما این بررسی به نوع آزمونیانباشتگی متغیرها در مدل 

ه نهاي ریشه از آزموعنوان مثال در استفاده ب توانند به نتایج متفاوت منجر شوند.می هاي هاي متفاوت یعنی آزمون

ممکن است به اشتباه چنین  (،PP) پرون -( و فیلیپسADF) فولر -واحد سنتی مانند آزمونهاي تعمیم یافته دیکی

ول یك نتیجه گیري شود که یك سري زمانی داراي ریشه واحد بوده در حالیکه سري مورد نظر ممکن است ح

گوي وط به الایب مرباین الگو از این مزیت برخوردار است که عالوه بر برآورد ضر .شکست ساختاري واقعاً مانا شود

 ئهدمدت ارادل بلنتعادلی کوتاه مدت به تعابه منظور بررسی چگونگی تعدیل بی بلندمدت، الگوي تصحیح خطا را نیز

 ي روش حداقلکند که اگر بردار هم جمعی حاصل از به کارگیرمی در کتاب خود ثابت1997دهد. پسران در سال می

 که نعالوه بر ای آن به خوبی تصریح شده بدست آید،هاي توزیعی که وقفههاي مربعات در الگوي خود توضیح با وقفه

هاي تخمین. تردار اسکوچك از اریب کمتر و کارایی بیشتري برخوهاي از توزیع نرمال برخوردار خواهد بود، در نمونه

  .به دلیل اجتناب از مشکالتی همچون خودهمبستگی و درون زایی، نااریب و کارا هستند ARDL روش
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 نتایج تحقیق

 ن ایستایی متغیرها آزمو

 ( آزمون ایستایی متغیرهاي مدل بر اساس آزمون دیکی فولر تعمیم یافته گزارش شده است.1ر جدول )د

(801۳ –951۳( بررسی مانایی و نامانایی متغیرهای الگو براساس آزمون دیکی فولر تعمیم یافته)1) جدول  

تفاضل مرتبه اول با عرض  ADFآماره 

 از مبدا

عرض از مبدا و  با ADFآماره 

 روند

با عرض از  ADFآماره 

 مبدا
 نام متغیر

8895/4 -* 
 (lnEx)لگاریتم صادرات  - 8521/2 

  -9825/2 محصول پسته

6234/5* 
 4343/4-* 

(lnE) )لگاریتم نرخ ارز )دالر 
8212/4-*  

5841/4-* 

لگاریتم تسهیالت بانکی بخش کشاورزي  *-3512/4 

 محصوالت باغی

(LnL) 
8125/3-*  

6585/3-* 

لگاریتم تسهیالت بانکی بخش کشاورزي  *-2581/3 

 محصوالت زراعی
(LnL) 5212/3-*  

3426/5-* 

1949/4-*  

(LnM) لگاریتم نقدینگی 

 9875/5-* 

8529/5-* 
9323/3-*  

 (LnGDP)لگاریتم تولید ناخالص داخلی 
 9285/4-* 

 درصد  5معنی داري در سطح *

 هاي تحقیقیافتهمآخذ : 

 

ند. با یا هستها به جز رشد صادرات در سطح پاطور که از نتایج آزمون ریشه واحد مشخص است تمامی متغیرهمان

 I(0) ت همگیهاي مدل به جز رشد صادراشود که متغیر( نتیجه گرفته می1) توجه به نتایج خالصه شده در جدول

هاي وضیحی با وقفهلذا از روش خود ت ؛باشندمی I(0) و I(1) این تحقیق باشند. بنابراین از آنجایی که متغیرهايمی

 شود. ( براي بررسی روابط میان متغیرها استفاده میARDL) توزیعی
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 ARDLالگوی پویای کوتاه مدت 

، (AIC) 1توان با کمك یکی از ضوابط آکائیكیك از متغیرهاي توضیحی را می هاي بهینه براي هرتعداد وقفه

به ها داده اینکه به تعیین کرد. نظر 4( و یا ضریب تعیین تعدیل شدهHQC) 3کوئین -، حنان(SBC) 2بیزین -تزشوار

 مورد هايداده اینکه تعداد به توجه با و گرفته میشود نظر در 2 یا 1 معموالً وقفه بیشترین ، بوده سالیانه صورت

تعیین  . نرو دست از زیادي آزادي يدرجه تا شده استفاده بیزین - شوارز معیار از بوده، لذا 100 از کمتر بررسی

 آمده است. (2بیزین براي محصول پسته در جدول ) -تعداد وقفه بهینه با استفاده از معیار شوارتز

 بیزین برای محصول پسته -( تعیین تعداد وقفه بهینه با استفاده از معیار شوارتز2جدول )

LnL LnM Ln E LnGDP LnEx طول وقفه 

278452/0- 628589/0- 719854/0-* 357038/0- 124138/0- 0 

845126/0-* 425895/0- 325584/0- 425851/0* 152476/0-* 1 

752589/0- 528154/0- 425158/0- 251721/0- 132722/0- 2 

 هاي تحقیق ماخذ: یافته                  

 

حصول پسته، مبیزین براي متغیرهاي لگاریتم صادرات  شوارتز معیار که دهدمی نشان (2) جدول از حاصل نتایج

هاي غیراي متل و بردر وقفه اوانکی کشاورزي براي محصوالت باغی لگاریتم تولید ناخالص داخلی، لگاریتم تسهیالت ب

براي محصول  ARDL (1,1,0,0,1) الگوي نهایت در وقفه صفر حداقل مقدار را دارند. در رشد نرخ ارز، رشد نقدینگی

براي  ARDL (1,1,0,0,1) الگوي پویاي برآورد از آمده بدست گردید نتایج انتخاب ضابطه این اساس ته برپس

 نشان داده شده است. (3)محصول پسته در جدول 

 محصول پسته ARDL(1,1,0,0,1)( نتایج بدست آمده از الگوی پویای ۳) جدول

                                           
1Akaike Criterion.  

2Schwarz Criterion.  
3Quinn Criterion-Hannan.  

4Bar Squared-R.  

 آماره انحراف معیار ضرایب متغیرها

LnEx (-1) 0325/0 0258/0 258/6* 

LnGDP 0312/0 0287/0 329/6 

LnGDP(-1) 0285/0 0321/0 546/7* 

Ln E 0215/0 0125/0 482/4* 
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 هاي تحقیقمآخذ: یافته                                      

 درصد 5معنی داري در سطح *                                                   

 

نی دار هستند. گردد، تمامی متغیرهاي الگو معمی براي محصول پسته مالحظه ARDL پویاي الگوي نتایج ار چنانچه

درصد  %96درصد متضمن معنی داري کل الگو بوده و ضریب تعیین  95 در سطح Fهمجنین معنی داري آماره 

از کمیت  قمطل قدر از نظر آمده به دست tچون آماره  باشد.می نشان دهنده قدرت توضیح دهندگی باالي الگو

توان می لذا درصد بیشتر است، 95در سطح اطمینان  ( -28/3)و مستر  دوالدو بنرجی، توسط شده ارایه بحرانی

ه نتایج ست و کاتیجه گرفت که یك رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهاي تابع رشد صادرات محصول پسته برقرار ن

 نشان داده شده است.  (4)بدست آمده از این رابطه بلند مدت در جداول 

 

 محصول پسته ARDL(1,1,0,0,1)الگوی  بلندمدت یرابطه برآورد از آمده بدست ( نتایج4) جدول

 آماره انحراف معیار ضرایب متغیرها

 *0152/0 0798/0 852/2 (lnGDP) رشد تولید ناخالص داخلی 

 *0548/0 0932/0 804/2 (LnE) رشد نرخ ارز 

 *-0789/0- 0785/0 463/2 (LnM)رشد حجم نقدینگی 

 *0132/0 0521/0 256/3 (LnL) رشد تسهیالت بانکی بخش کشاورزي 

 *825/3 0421/0 0581/0 عرض از مبدا

 هاي تحقیق                                    مآخذ: یافته                                     

 درصد 5معنی داري در سطح *                                    

 

 یانگرب و مثبت( 0152/0)متغیر رشد تولید ناخالص داخلی  براي شده برآورد بلندمدت ضریب ،(4) نتایج اساس بر

 95 سطح در ضریب این است. در بلندمدت رشد صادرات محصول پسته ارزش با شده یاد متغیر مستقیم رابطه ي

 متغیر این يشده برآورد ضریب که داشت بیان مورد لگاریتم نرخ ارز میتوان در است. همچنین معنی دار درصد

LnM 0194/0- 0158/0 648/3-* 

LnL 0241/0 0221/0 528/4* 

LnL(-1) 0162/0 0112/0 321/4* 

 *258/3 0248/0 0215/0 عرض از مبدا

 *F 58/25 آماره

R2 96/0 
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است.  بوده رشد صادرات پسته بر گاریتم نرخ ارزمستقیم ل تأثیر حاکی از و بوده مثبت انتظار، مطابق(، 0548/0)

است. به عبارت دیگر با افزایش تضعیف ریال،  رسیده اثبات به درصد 95 سطح در نیز ضریب معنی داري این

لگاریتم تسهیالت بانکی کشاورزي در  شوند. همچنینصادرکنندگان نسبت به صادرات محصول پسته ترغیب می

این  براي شده برآورد بلند مدت ضرایب کهاي به گونه داشته رشد صادارت پسته بر بتتأثیري مث بخش باغداري نیز

 باشد. ضریب لگاریتم نقدینگیمی درصد مورد تایید 95بوده و معنی داري آن در سطح ( 0132/0) معادل متغیر

 ت محصول پسته دارد.دهد لگاریتم نقدینگی تاثیر منفی و معنی دار بر رشد صادرامی باشد که نشان( می0789/0)

 ARDL در روش  ECMنتایج 

 يجمله بضری پایین است. میزان -0642/0براي محصول پسته برابر  ECM(-1) بر اساس نتایج ارائه شده ضریب

 6 تنها دوره، هر در که ايصادرات محصول پسته بوده به گونه بخش در تعدیل پایین سرعت بیانگر نیز خطا تصحیح

 سودمند کوتاه مدت، هايسیاست به صرف اتکاي شود، بنابراینمی تعدیل پیش دوره ي تعادل عدم خطاي از درصد

 .بود نخواهد

 

 برای محصول پسته ECM( نتایج آزمون 5) جدول

 

 نام متغیر ضریب انحراف معیار آماره

825/6* 0732/0 0642/0- ECM(-1) 

       حقیق                                                        هاي تمآخذ: یافته                                     
 درصد 5معنی در سطح  *                                                                          

 نتیجه گیری و بحث 

 متغیر رابطه  مستقیم یانگرب و .( مثبت0152/0متغیر رشد تولید ناخالص داخلی ) براي شده برآورد بلندمدت ضریب

است.  معنی دار درصد 95 سطح در ضریب این است. در بلندمدت رشد صادرات محصول پسته ارزش با شده یاد

 انتظار، .(، مطابق0548/0) متغیر این يشده برآورد ضریب که داشت بیان مورد لگاریتم نرخ ارز میتوان در همچنین

 در نیز ضریب است. معنی داري این بوده رشد صادرات پسته بر گاریتم نرخ ارزمستقیم ل تأثیر حاکی از و بوده مثبت

است. به عبارت دیگر با افزایش تضعیف ریال، صادرکنندگان نسبت به صادرات  رسیده اثبات به درصد 95 سطح

 بر بتتأثیري مث لگاریتم تسهیالت بانکی کشاورزي در بخش باغداري نیز شوند. همچنینمحصول پسته ترغیب می

.( بوده و 0132/0) معادل این متغیر براي شده برآورد بلند مدت ضرایب که ايبه گونه داشته رشد صادارت پسته

 باشد که نشانمی .(0789/0) باشد. ضریب لگاریتم نقدینگیمی درصد مورد تایید 95معنی داري آن در سطح 

رات محصول پسته دارد. نتایج این تحقیق تا حد زیادي دهد لگاریتم نقدینگی تاثیر منفی و معنی دار بر رشد صادمی
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بر اساس نتایج ارائه شده  تطابق دارد. Rafie and et al (2017)و  Sedaghat (2008)با نتایج بدست آمده توسط 

 بیانگر نیز خطا تصحیح جمله ي ضریب پایین است. میزان -0642/0براي محصول پسته برابر  ECM(-1) ضریب

 عدم خطاي از درصد 6 تنها دوره، هر در کهاي بخش صادرات محصول پسته بوده به گونه در دیلتع پایین سرعت

 .بود نخواهد سودمند کوتاه مدت، هايسیاست به صرف اتکاي شود، بنابراینمی تعدیل دوره پیش تعادل

 پیشنهادها 

 راي تولیدبیمت نکی ارزان قبراي توسعه صادرات پسته ایران، منابع مالی الزم از طریق تزریق تسهیالت با .1

 کنندگان و صادرکنندگان پسته فراهم گردد.

 نقدینگی موجود کشور به سمت فعالیتهاي اقتصادي مولد جهت پیدا کند.   .2

یش ارز، افزا بازارتر زم با افزایش نرخ ارز پیدا کند و با مدیریت مناسبتورم داخلی مهار شده و تناسب ال .3

 ر گیرد. مورد توجه قرا حقیقی نرخ ارز

ب بلند مناس به جاي تاکید بر استراتژي کوتاه مدت، الزم است توسعه صادرات پسته بر مبناي استراتژي .4

 مدت طراحی و اجرا گردد.
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