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 چکیده
رغم وجود ارتباط بین صادرات و رشد اقتصادی، هنوز ارتباط قطعی بین این دو متغیر از این حیث که کدامیک علت به

اشد. در همین باقتصادی کشورها متفاوت می بین این دو متغیر بسته به ساختاردیگری است، شناخته شده نیست. ارتباط 
ادرات حقیقی بخش کشاورزی و رشد بخش کشاورزی در ایران با ارتباط علّی بین ص تبیینبه دنبال  بررسیاین  ،زمینه

( به منظور DAGهای غیر چرخشی سودار )باشد. بدین منظور از روش گرافسازی علّی جدید میاستفاده از روش مدل
امکان آزمون ساختار  DAGساختاری استفاده شده است. کاربرد روش  VARهای ساختاری در مدل تکانه کردنشناسا 

خش ت براد. نتایج نشان داد رابطه علّی بین صادسازرشد اقتصادی را فراهم می-علّی همزمان و پویای پیوند صادرات
ت بخش کشاورزی است. ارو از رشد بخش کشاورزی به سمت صاد ی و رشد بخش کشاورزی در ایران یکسویهکشاورز

رزی گذاری در بخش کشاوباشد. همچنین سرمایهیاین امر تأیید کننده فرضیه رشد محور صادرات در بخش کشاورزی م
ای هایجاد مشوق دارد، بنابراینرزی و صادرات بخش کشاورزی ایران نقش بسیار مهمی در توضیح رشد بخش کشاو

 .شودمیگذاری در بخش کشاورزی پیشنهاد سرمایه برایگذاران الزم توسط سیاست
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 یچرخش ریغ یهاگراف، SVAR مدلبخش کشاورزی،  ،رشد محور صادراتت محور رشد، راصاد :های کلیدیواژه

 (DAGسودار )
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 مقدمه
های بحث برانگیز در ادبیات اقتصاد ات و رشد اقتصادی یکی از زمینهدراط علّی بین صاارتبوجود 

قطعی در رابطه علّی های تجارت راهنمای از آنجا که نظریه باشد.چند دهه گذشته می طولتوسعه در 

واهد تجربی به ش شناخت ارتباط بین این دو متغیر کنند، بنابراینبین صادرات و رشد تولید فراهم نمی

 رشد این است-اصلی در بحث صادرات پرسش باشد.شود که اغلب دارای نتایج مبهم میکشیده می

ماهیت درونگر داشته و منجر به تحریک  و نگر توجهعنوان سیاست تجاری برونبهکه آیا صادرات 

یت از صادرات به سمت رشد وجود دارد فرضیه صادرات رابطه علّ کههنگامی .شودرشد اقتصادی می

یت از رشد به معکوس آن، یعنی علّ یتکه در جریان علّدر حالی ،شودنامیده می (ELG) 1محور رشد

    .( 2002)آووکوز،  شود( نامیده میGLE) 2صادرات، رشد محور صادرات

نابراین ب ،شودتواند منجر به تغییر تولید ات میشود که تغییر در نرخ صادربحث می نظری از لحاظ  

ود که شتولید و رشد اشتغال اقتصاد در نظر گرفته می کنندهعنوان عامل تعیینشد صادرات اغلب بهر

جایی که از آن  (.2001دهد )راموس، نشان می (GDP) 3خود را در رشد تولید ناخالص داخلی تأثیر

و توسعه ع اقتصادی ایران رسیدن به رشد سری ویژهکشورهای در حال توسعه و به هایهدفیکی از 

در کشورهای در  .ر گرفتعامل انگیزشی رشد اقتصادی در نظ عنوانتوان صادرات را به، میباشدمی

جربی و ت بررسی دست آمده است.بیشتر به تجارت به توجه بر پایهحال توسعه رشد سریع اقتصادی 

ک که اقتصاددانان کالسیطوریصادرات بر رشد اقتصادی و توسعه کم نیست. به تأثیرری در مورد نظ

 باکه  است الملل منبع اصلی رشد اقتصادیدند تجارت بینمانند آدام اسمیت و ریکاردو استدالل کر

های صادرات محور رشد، برای با توجه به نظریه .آیدمی دستبهتخصص منافع اقتصادی بیشتری 

نزین، یک نظریه ( براساس1: شده است فراهمفراوانی  هایرشد اقتصادی توجیه عنوان موتورصادرات به

( 2. شودایش چند برابری ارز خارجی میافز بامدت منجر به رشد درآمد در کوتاه ت بیشترصادرا

آالت، تجهیزات الکتریکی و حمل و ماشن مانندبرای خرید کاالهایی مورد نیاز ارز خارجی  ،صادرات

انگیزشی برای رشد اقتصادی هر  هایعاملعنوان که به دهدخت و مواد غذایی را افزایش مینقل، سو

و  وری، توسعه فناافزایش رقابت، اقتصاد مقیاس باطور غیرمستقیم ( صادرات به3باشند. کشور می

                                                 
1  Export-Led Growth (ELG) 
2 Growth-Led Exports (GLE) 
3 Gross Domestic Product (GDP) 
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مثبت  هایاثرگذاری( بسیاری از 4 .شودجر به افزایش رشد اقتصادی میهای تولید منرفیتافزایش ظ

خصص ت های تولید بهتر، یادگیریروش، مدیریت کارآمدتر یا کاهش ناکارآمدی سازمانی مانندجانبی 

)گیلبرت و همکاران،  شودات منجر به رشد اقتصادی میدرخارجی از طریق افزایش صا فنی از رقیبان

ه ک استنظریه صادرات محور رشد همیشه پذیرفتنی نیست چرا که مبتنی بر این فرض  (.2013

  .دارای ساختار اقتصادی یکسان هستند کشورهای مختلف

با کشور کمتر توسعه یافته  11برای  تحلیل رابطه بین صادرات و رشد ( با2001گیرمی و همکاران )

ادرات د صندهمدل تصحیح خطا نشان می سیت چند متغیره براساه و تحلیل علّاستفاده از روش تجزی

تصاد قهمچنین بهبود تولید و انباشت سرمایه در ا .باشدت فرآیند توسعه به دلیل بهبود کارایی میعلّ

 تأثیر بررسی( به 2002لوپز ) ها اثر دارد.ت بر آنگونه که صادراهمان ،دگذارنیز بر صادرات اثر می

د براساس ادبیات کنوی بیان می .پردازدوری و رشد اقتصادی میتجارت و آزادسازی تجاری بر بهره

ر بوده وری بیشتها دارای بهرهبنگاه دیگراند نسبت به ار صادراتی شدههایی که وارد بازتحقیق بنگاه

 ری و رشد اقتصادیوزادسازی تجارت منجر به افزایش بهرهگاه سنتی را که آددی پژوهشگر ت. ایناس

 .ودشوری و رشد اقتصادی میبهرهصادرات منجر به افزایش  دهدبه چالش کشیده و نشان می شودمی

-در ژاپن با استفاده از گراف GDPصادرات حقیقی و رشد ( به بررسی رابطه علّی بین 2002آووکوز )

 ،نشان داد ویپرداخت. نتایج تحقیق  2ساختاری VAR( و مدل DAG) 1های غیرچرخشی سودار

ا جورد-دی پاینرس و کانتاوالباشد. میصادرات و رشد اقتصادی در ژاپن دوسویه رابطه علّی بین 

با استفاده از مدل علیت گرنجر در شانزده  (ELG( به بررسی فرضیه صادرات محور رشد )2002)

ی آمریکای برا فرضیه صادرات محور رشد یید کنندهکشور آمریکای التین پرداختند. نتایج تحقیق تأ

یت گرنجر احتمالی بین صادرات حقیقی علّ خود به بررسی پژوهش( در 2002ا )کنی باشد.التین می

ن پردازد. نتایج تحقیق نشامی 1120-1112 در فاصله زمانی OECD3کشور  24برای  حقیقی GDPو 

در بلژیک، دانمارک، ایسلند، ایرلند، ایتالیا، نیوزلند،  GDPاز صادرات به  یت یکسویهداد رابطه علّ

به صادرات در استرالیا، فرانسه،  GDPاز  سویهیکیت اسپانیا و سوئد وجود دارد. همچنین رابطه علّ

                                                 
1 Directed Acyclic Graphs  
2 Structural Vector-Autoregressive 
3 Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 
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بین صادرات و رشد در کانادا، فنالند و  سویهیت دویونان، ژاپن، مکزیک، نروژ و پرتغال و رابطه علّ

 کایمتحده آمر االتیانگلستان و ا س،یکره، لوکزامبورگ، سوئ ا،یه در استرالک ی، در حالیافت هلند

ت ارگیری سهم صاد( برای اندازه2010لوپز و داوسون ) در هیچ جهتی یافت نشد. تیاز علّ یشواهد

و صادرات  GDPمحصوالت کشاورزی در رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه به برآورد رابطه بین 

تابلویی های داده جمعیکشور با استفاده از روش هم 42ای محصوالت کشاورزی و غیرکشاورزی بر

ت یصادرات کل علّ همچنین ،باشدپردازند. نتایج نشان دهنده وجود رابطه بلندمدت میمی (پانل)

به  (2013گیلبرت و همکاران )باشد. کننده فرضیه صادرات محور رشد میو تأیید  GDPگرنجر 

بر رشد اقتصادی کامرون با  موز، قهوه و کاکائو مانندکشاورزی صادرات محصوالت  تأثیر بررسی

 صادرات کشاورزی، یت گرنجر پرداختند. نتایج نشان داداستفاده از مدل تصحیح خطای برداری و علّ

 تارتباط مثب که صادرات قهوه و موزطوریمبهم و نامشخص بر رشد اقتصادی کامرون دارد، به تأثیر

 دارد.نبر رشد اقتصادی  داریمعنی ر یثتأصادرات کاکائو  دار با رشد اقتصادی وو معنی

با توجه به ( به بررسی الگوی رشد بخش کشاورزی 1324سوری )همچنین در داخل کشور نیز 

 ت، تغییر در ترکیب تقاضا برایل گسترش بازار داخلی، گسترش صادراطرف تقاضا شام هایعامل

 دهد رشد بخشان میپردازد و نشمی فناوریمحصوالت داخلی و وارداتی یا جانشینی واردات و تغییر 

نایع هایی مانند صدیگر وابسته به صادرات بخش سویاز  وابسته به بازار داخلی وکشاورزی از یکسو 

موثر بر  هایاملعپژوهش خود به بررسی در ( 1322خالدی و همکاران ) باشد.غذایی و نساجی می

 ،آنها پرداختند و نشان دادند اشتغال و صادرات آن و رابطه موجود بین ،رشد اقتصادی بخش کشاورزی

 پذیردتولید اثر می هایعاملوری مایه و بهرهی سرادی بخش کشاورزی از اشتغال، موجودرشد اقتص

ورزی و و همچنین صادرات کشاورزی از رشد بخش کشاورزی، شاخص نسبی قیمت صادرات کشا

( به بررسی ارتباط بین رشد 1310جهرمی و عابدی ) راسخ پذیرد.اثر میهای ارزی و حمایتی سیاست

 ایهروشمدل کاربردی فدر و با استفاده از  برآوردها و ات با استفاده از فرضیهدراقتصادی و رشد صا

هر سه عامل ارزش صادرات محصوالت کشاورزی،  ،تصحیح خطا نشان دادند سازوکارو  همجمعی

ار دبخش کشاورزی تأثیر مثبت و معنی در بخش کشاورزی و سرمایه ثابت ناخالص نیروی کار شاغل

بر ارزش افزوده بخش کشاورزی دارند که اثر سرمایه ثابت ناخالص کشاورزی بر ارزش افزوده این 

ثباتی صادرات بی تأثیر( به بررسی 1311مکاران )خلسه و ه بخش از دو عامل دیگر بیشتر بوده است.
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 دل تصحیح خطا و روش حداقل مربعاتمحصوالت کشاورزی بر رشد اقتصاد ایران با استفاده از م

ی و ثباتی صادراتدار بین بیمعنینشان دهنده وجود رابطه منفی و  آنانهای پردازند. نتایج یافتهمی

 گذاری منجر به کاهش رشد اقتصادیکاهش سرمایه باثباتی صادراتی رشد اقتصادی است که بی

( به بررسی رابطه بین رشد اقتصادی و صادرات در اقتصاد کشورهای 1311مجرد و کرباسی ) شود.می

ریان ج ،ی پرداختند و نشان دادندغیرخطی در روابط علّ گذاریحاشیه دریای خزر با تاکید بر وجود اثر

( 1313آل عمران و آل عمران ) عکس وجود دارد.ر از صادرات به رشد تولید و برنجیت گرغیرخطی علّ

ادرات ثباتی صبه بررسی تأثیر بیهای گسترده و روش خودتوضیح با وقفه GARCHبا استفاده از مدل 

شد ر دار برثباتی صادرات تأثیر منفی و معنیبی ،بر رشد اقتصادی ایران پرداختند و نشان دادند

 دارد. اقتصادی

 اشد.بمی ین صادرات و رشد اقتصادیب نشان دهنده نتایج متفاوت برای ارتباط یاد شدهرور منابع م

یت گرنجر به منظور بررسی رابطه علّی از علّ هابررسیاغلب  دهد درگونه مرور منابع نشان میهمان

 (DAG)های غیرچرخشی سودار از روش گرافادبیات  دراخیر  هایدر سال استفاده شده است، اما

ن نیز از ای این پژوهشکه  شودزین و جامع برای بررسی رابطه علّی استفاده میجایگ روش عنوانبه

ابطه برای بررسی ر DAGهای اخیر از روش در سال اندکی هایبررسیرهیافت بهره خواهد گرفت. 

که ( )1322زیبایی و رحمانی ) پژوهشکه استفاده از این روش در ایران جز در  کردنداستفاده  یعلّ

 ورد.خی بین متغیرهای موجود در بازار گوشت مرغ و گاو پرداختند( به چشم نمیبه بررسی رابطه علّ

 یروابط علّ این است کهمتداول  یهانسبت به روش سودار یچرخش ریغ یهاگرافاستفاده از  برتری

هدف  در راستای مطالب یاد شده .دهدنشان میبا گراف  رهایاز متغ یامجموعه نیموجود ب یذات

بررسی رابطه بین صادرات کشاورزی و رشد اقتصادی در بخش کشاورزی ایران  پژوهش،اصلی این 

ات های رشد محور صادرکه آیا فرضیه است پرسشبه دنبال پاسخ به این  این پژوهشباشد. در واقع می

(GLE( و صادرات محور رشد )ELGدر بخش کشاورز )عبارت دیگر آیا صادرات بهباشد؟ ی صادق می

عکس، رشد بخش کشاورزی منجر شود یا خیر و برمیبخش کشاورزی منجر به رشد بخش کشاورزی 

 ؟شودبه افزایش صادرات در بخش کشاورزی می
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 هامواد و روش

 و مسئله شناسایی VARمدل الف( 

 توان به صورت زیر نوشت:را می VARمدل  ،tXی از متغیرهای برای بردار

(1) 
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)1(دو بردار تصادفی ) هر tuو  tXدر این رابطه  m،tZ  1(یک بردار( q  متغیرهای از

متغیرها  شمار سبا ابعاد مناسب براسا هابماتریس ضری Cو  iBبرونزا( و  تصادفی )یا اکیداًغیر

)(0که  وفه سفید بودهن ،tuشود عبارت فرض میباشند. می tuE  و 
u

ttuuE یک ماتریس )(

)(مثبت مشخص  mm برای  باشد.میts   جزءtu  مستقل ازsu  است. اگرچه بین اجزایtu 

مشاهده  tu وجود دارد. tuدر عناصر  همبستگی همزمانامکان ناهمبستگی سریالی وجود دارد، 

ها هستند. مطابق برنانک تغییرات در داده از ناشی تر یا منابعاساسی "ساختار"ترکیبی از  ،شده

ز و )آووکو صورت زیر نوشتتوان بهاز تغییرات خود متعامد هستند که می ناشی، این منابع (1122)

 (:2003بسلر، 

(2) tt Aue   

استفاده نشده  ساختاری VARدن شناسا کر جهت Aماتریس بر  یمحدودیت هیچاز  در این رابطه

 VARوجود ندارد، اما برای یک مدل  Aدن کر. به طور کلی هیچ مقررات شمارشی برای شناسا است

. باشدارتی برآورد شود( مدل شناسا نمیپارامتر آزاد باشد )به عب m(m-1)/2متغیر، اگر بیش از  mبا 

)( jو  iر هیچ ترکیبی از دهد اگ( نشان می1113دوان ) ji   وجود نداشته باشد که در آن همijA

تجزیه امکان انجام  تعدیل شده VARدر مدل باشد. غیر صفر باشند، مدل شناسا شده می jiAو 

در آن صورت شکل  وجود دارد. VARبینی و تابع واکنش تکانه همانند مدل واریانس خطای پیش

 باشد.می 3صورت رابطه ریاضی این مدل به

(3) 



 
k

i
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باشد های غیرچرخشی سودار میاز گرافساختاری استفاده  VARمدل  دنکرهای شناسا یکی از راه

 (.همان منبع) که در ادامه به طور مختصر توضیح داده شده است
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 سودار ی غیرچرخشیاهگراف -2

در آن  ست کهبا گراف ا ای از متغیرهای میان مجموعهعلّ رابطهی غیرچرخشی سودار بیانگر اهگراف

ن دکراز یک رأس و دنبال  آغازهیچ چرخش سودار وجود ندارد، یعنی این امکان وجود ندارد که با 

ین نمودارها نشان دهنده متغیرها ا هایأسر دوباره به همان رأس برگشت. در گراف دارای جهتهلبه

یت بین متغیرها نشان دهنده جهت علّ (برداردار یا )پیکان جهت هارأسهای متصل کننده و پاره خط

استقالل شرطی میان جفت یا به عبارت دیگر محاسبات آماری همبستگی شرطی  با باشد کهمی

 ردباشند.  سه متغیر اقتصادی Qو  X ،P کنیدفرض  بیشتر آیند. برای توضیحدست میمتغیرها به

های گرافاستفاده از یت بااست این رابطه علّ Qو   Pیتعلّ Xکه  شودسناریوی اول فرض می

QXPصورت هبغیرچرخشی سودار   با توجه به اینکه شود. نشان داده میX ّت مشترک عل

P , Q همبستگی غیر شرطی بینبنابراین  ،استP   وQ  غیر صفر است، اما همبستگی شرطی بین

P  وQ باشد. در سناریوی دوم صفر میX  وQ ّت با هم علP های غیرچرخشی در گراف هستند، که

QPXصورت به سودار  شود، که در آن همبستگی غیرشرطی بین نشان داده میX  وQ 

 (.2002)آووکوز،  باشدغیرصفر می Pبا توجه به اثر مشترک  Qو  Xصفر بوده و ارتباط شرطی بین 

استقالل شرطی متغیرها است که به وسیله  نشان دادنسودار برای غیرچرخشی های گراف شدبیان 

 :(،2003)بسلر و یانگ،  شودارائه می 4صورت رابطههمتوالی ب هایعاملتجزیه 

(4) 
)pa|Pr(),...,,,Pr( i

1

321 



n

i

in vvvvv  

nvvvvهایساحتمال رأ، Prکه در آن  ,...,,, 321 ،iv متغیر اقتصادی iام، pa برخی از  بیانگر وجود

ivni از  پیشکه از نظر ترتیبی است زیر مجموعه متغیرهای  ),...2,1(  ی هستندعلّ هایرابطهدارای .

ivبرای « 1سودار-جداسازی»مفهوم  .گیردگراف قرار می هایسست که در رأیی اها همان متغیرها

 1112)( برای نمایش گرافیکی استقالل شرطی استفاده شد. پیرل 1112بار توسط پیرل ) نخستین

توان توسط جداسازی را می 4رابطه در استقالل شرطی نشان داده شده  هایرابطهنشان داد  (2000و 

  .()همان منبع کردارائه  (d-separation) سودار

                                                 
1 Directional-Separation (d-separation) 
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یک الگوریتم  از (2000سپریت و همکاران )ا ،اهبه منظور اعمال مفهوم جداسازی سودار در داده

برای تعیین جهت  PCالگوریتم  دند.کر( برای ساخت گراف غیرچرخشی سودار استفاده PC)الگوریتم 

 د.کناستفاده میهای بین متغیرها گام به گام برای حذف لبه آزمونیت میان متغیرها از روش علّ

درپی براساس به صفر رسیدن همبستگی و پیصورت به متغیر Nای از های میان مجموعهلبه

قابل  TETRAD 4شود. این الگوریتم در نرم افزار همبستگی جزئی )همبستگی شرطی( حذف می

فیشر  zبرای آزمون همبستگی و همبستگی شرطی صفر از آماره همچنین  باشد.طراحی و استفاده می

 (.2003باشد )بسلر و یانگ، می 2صورت رابطه هشود. آماره فیشر باستفاده می

(2) 






















k)|,(1

|k)|,(1
ln3

2

1
k)n)|,((

ji

ji
knjiz






 

),|(kبرای محاسبه همبستگی،  هاهمشاهد شمار nدر این رابطه  ji های همبستگی بین سریi  و

j  سری  با فرض مشخص بودنk  حذف اثر سری(k رویi   و j و )|k|  متغیرهای  شماربیانگرk 

به شرط   jو  iهمبستگی شرطی نمونه  r(i,j|k)دارای توزیع نرمال باشند و  k و i ،jباشد. اگر می

مسیر باشد. نرمال استاندارد می z(ρ(i,j|k)n) - z(r(i,j|k)n)صورت توزیع باشد در این k مشخص بودن

 یبرای متغیرها و نیز تعریف قیود مبنایی برای تعیین جهت علّدست آمده به این روش علّی به

 شود.بینی استفاده میتجزیه واریانس خطای پیشاری و ساخت VARشناسایی الگوی 

 

 الگوی تجربی پژوهش 

  SVARمدلاز  برای بررسی ارتباط صادرات بخش کشاورزی و رشد بخش کشاورزی این پژوهشدر 

به صورت 


 
k

i

ttitt AuACZABXAX
1

ارزش شامل   X که در آن، استفاده شده است 

عنوان معیار رشد بخش کشاورزی، صادرات حقیقی بخش کشاورزی ( بهlagdpافزوده بخش کشاورزی )

(lrexp( از تقسیم صادرات بر شاخص کل، تجارت حقیقی در بخش کشاورزی )lrtred)  که به پیروی

( از تقسیم ارزش واحد صادرات حقیقی در بخش کشاورزی بر ارزش واحد واردات 2002از آووکوز )

حقیقی در بخش کشاورزی به دست آمده، همچنین از تشکیل سرمایه ثابت در بخش کشاورزی 
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و شاخص قیمت حقیقی  استفاده شده (lcapگذاری در بخش کشاورزی )عنوان معیاری از سرمایهبه

 باشد.می( lfcpi) جهانی تکانهعنوان معیار جهانی غذا به

 .شوداستفاده میهای غیرچرخشی سودار ساختاری از گراف VARدن مدل کرشناسا  برای همچنین

متغیرهایی همچون ارزش افزوده بخش  متشکل از هایسأگراف کامل بدون جهت با مجموعه ر یک

تجارت ، (lexp( صادرات بخش کشاورزی )lcap) گذاری در بخش کشاورزیسرمایه، (lagdpکشاورزی )

 :صورت زیر در نظر بگیریدهرا ب( lfcpiجهانی غذا ) تکانه( و ltredبخش کشا.ورزی )

 
                      ltred                                                     lcap      

 

 

                                                  lagdp 

 

 

 

                  

                     lexp                                                   lfcpi 
( گراف غیر سودار کامل1) نگاره     

به عبارت  .دهدرا نشان می سامانهمتغیر از  بین هر دو جهت گراف بدون جهت، خطوط ارتباطی بدون

 2با  خطوط ارتباطی بین یک مجموعهباشد. یت بین دو متغیر مشخص نمیدیگر جهت رابطه علّ

همبستگی جزئی )همبستگی شرطی(  درپی براساس به صفر رسیدن همبستگی وطور پیهمتغیر ب

گراف کامل، از  خطوط بین متغیرها دربه منظور حذف  PCشود. الگوریتم حذف میمتغیرها 

کند و خطوط ارتباطی بین متغیرهایی که همبستگی صفر همبستگی بین زوج متغیرها استفاده می

بین صادرات و رشد بخش کشاورزی همبستگی وجود  چهان مثال چنانوعنبه .دکندارند را حذف می

 ستگی جزئیمانده براساس همب. خطوط باقیشودها نیز حذف می، خطوط ارتباطی آننداشته باشد

نیز  شوند. در این حالتمرتبه اول صفر )همبستگی بین دو متغیر مشروط به متغیر سوم( بررسی می

ه . متغیرهایی کشوندخطوط بین متغیرهایی که همبستگی شرطی مرتبه اول صفر دارند حذف می

رابر ب پس از بررسی همبستگی شرطی مرتبه اول حذف نشدند براساس همبستگی شرطی درجه دوم
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 پژوهشدر این ، n-2 مرتبه ) 3تا  د. برای بررسی همبستگی شرطی الگوریتمنشوصفر بررسی می با
n=5 های گرافی به دست آمده از در نهایت با استفاده از رابطه علّ یابد.ادامه می ،( باشدمی

 :شوداستفاده می به شکل زیر Aبرای تجزیه برنانک و اعمال قیود بر ماتریس غیرچرخشی سودار 

 

 

 

 

 

 

 

باشد، این امر نشان می دهد هر متغیر تحت تأثیر برابر با یک می Aقطر اصلی ماتریس  هایصرعن

استفاده از گراف غیرچرخشی سودار به این  بااعمال قیود  چگونگیگیرد. ساختاری خود قرار می تکانه

وجود ( lagdp)رشد بخش کشاورزی به سمت  برداریهیچ  مثالبه عنوان  باشد که اگرصورت می

ر رشد ب تأثیریخارجی  تکانهگذاری، صادرات، تجارت و سرمایه تکانه عبارت دیگر یا به نداشته باشد

صورت، در اینساختاری خود باشد تکانهتحت تأثیر بخش کشاورزی نداشته و تنها 

015141312  aaaa تنها تحت  رشد بخش کشاورزی خواهد بود و یا اگر به عنوان مثال

01413 صورتقرار گیرد در اینو تجارت گذاری سرمایه تکانهتأثیر دو   aa این بدان معناست .

عمال ا چگونگی .گیردخارجی قرار نمی تکانهصادرات و  تکانهکه رشد بخش کشاورزی تحت تأثیر دو 

بر  DAGدست آمده از پس از اعمال قیود به باشد.به همین صورت مینیز قیود برای سایر متغیرها 

بررسی اثر  برایبینی برآورد شده و سپس تجزیه واریانس خطای پیش SVAR، مدل Aماتریس 

 های ساختاری بر متغیرهای مدل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.تکانه

مرکز آمار ایران، های نشریهاز گمرک جمهوری اسالمی ایران،  پژوهشدر این  متغیرهای مورد نیاز

 پایگاه اینترنتی سازمان خواروبار و کشاورزی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران وهای آمارنامه
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متغیرها بصورت لگاریتمی ی آوری شده است. همهگرد 1321-12دوره زمانی  درطور ساالنه به (1فائو)

 د.باشنمی

 و بحثنتایج 

در سطح  VARبرای بررسی ارتباط صادرات بخش کشاورزی و رشد بخش کشاورزی نخست مدل 

همبستگی بین پسماندهای  ، نتایج(corr)زیر ماتریس برآورد شد.  ،بررسیبرای پنج متغیر مورد ها داده

قبل از  VARدر الگوی  هاوقفه شماراست  یادآوری. الزم به دهدرا نشان می با سه وقفه VARمدل 

بیزین وقفه مناسب سه تشخیص داده شد. ماتریس -انجام این آزمون مشخص و براساس آماره شوارتز

برای تجزیه و اولیه  هایو داده آغازعنوان نقطه دست آمده است بههمبستگی که به این روش به

 شود. استفاده می DAGتحلیل 
 

          lagdp          lcap            lrexp          lrtred       lfcpi 

 

 

 

 

 

 

داری مختلف براساس پیشنهاد برای رسیدن به ساختاری علّی بدون ابهام بین متغیرها سطوح معنی

دهنده نتایج گراف نشانبه ترتیب  ب الف و-2 نگاره( استفاده شده است. 2000اسپریت و همکاران )

الف مشاهده -2 نگارهگونه که در . همانباشددرصد می 10 و 2 احتمال غیرچرخشی سودار در سطح

سطح این  در  جا کهاز آن ، اماباشندها دارای جهت نمیدرصد، هیچ یک از لبه 2شود در سطح می

بخش  و صادرات حقیقی (lcap)اورزی گذاری در بخش کشبین دو متغیر سرمایهیک لبه بدون جهت 

شاخص و  (lrtred) تجارت حقیقی در بخش کشاورزیدو متغیر و همچنین بین ( lrexp) کشاورزی

باشد وجود ارتباط بین این متغیرها مینگر ایب این امر ،وجود دارد( lfcpiقیمت حقیقی جهانی غذا )

                                                 
1 Food and Agriculture Organization 
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در چنین مواقعی براساس پیشنهاد اسپریت و  ت دیگری است.توان گفت کدام متغیر علّاما نمی

-ی مورد استفاده در تصمیمداریابد سطح معنیکه حجم نمونه افزایش میهنگامی( 2000همکاران )

چک های کوداری باالترعملکرد را در نمونهعکس استفاده از سطوح معنیو بر د کاهش یابدگیری بای

 10داری به با افزایش سطح معنی شودشاهده میب م-2 نگارهگونه که در همان بخشد.بهبود می

( و تشکیل سرمایه ثابت در بخش کشاورزی lagdpاز ارزش افزوده بخش کشاورزی ) برداریک  درصد

این امر بیانگر آن است که رشد بخش  ،به سمت صادرات حقیقی در بخش کشاورزی وجود دارد

به سمت  برداریهمزمان و مستقیم بر صادرات بخش کشاورزی دارند و هیچ  گذاریکشاورزی اثر

تجارت حقیقی در و یک خط ارتباطی بدون جهت بین  ارزش افزوده بخش کشاورزی وجود ندارد

( وجود دارد. این امر بیانگر آن lfcpi) ص قیمت حقیقی جهانی غذا( و شاخlrtredبخش کشاورزی )

 باشندکه این خطوط بدون جهت میکه بین این دو متغیر ارتباط وجود دارد، اما از آنجایی است

( بیان 2002که آووکوز )گونهت دیگری است در چنین مواردی همانتوان گفت کدام متغیر علّنمی

دست بهطور کلی نتایج هب د.کررا کامل  DAG ،مبانی نظریتئوری و  از با استفاده توانکند میمی

عبارت دیگر رشد بخش هب ؛باشد( میGLEتأیید کننده فرضیه رشد محور صادرات ) DAGاز  آمده

کنیا  هایبا یافته همسونتیجه به دست آمده  باشد.ت صادرات بخش کشاورزی میکشاورزی علّ

  باشد.می برای استرالیا، فرانسه، یونان، ژاپن، مکزیک، نروژ و پرتغال (2002)

 
 ب -2

 
 الف -2

الف  نگاره)VAR الگوی  پسماندهای همبستگی ماتریس ( با استفاده ازDAG( گراف غیرچرخشی سودار )2) نگاره

 درصد( 11 ب در سطح نگارهدرصد،  5در سطح 
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ز ا دست آمدهبهنتایج بخش کشاورزی در ادامه به منظور بررسی ارتباط پویای بین صادرات و رشد 

VAR  از دست آمده به. برای این منظور نتایج شدبینی برآورد پیشساختاری و واریانس خطایDAG 

 استفاده شده است. به شکل زیر Aب برای تجزیه برنانک و اعمال قیود بر ماتریس -2 نگارهدر 

 

 

 
 

 

 

 

015141312ب(،-2 نگاره) DAGدست آمده از هی برابطه علّ نابرب  aaaa،  برداریزیرا هیچ 

خارجی اثری بر  تکانهگذاری، صادرات، تجارت و سرمایه تکانهیعنی   ،وجود ندارد lagdpبه سمت 

باشد، که نشان برابر با یک می Aقطر اصلی ماتریس  هایصرهمچنین عنرشد بخش کشاورزی ندارد. 

گذاری در بخش برای سرمایه گیرد.ساختاری خود قرار می تکانهر می دهد هر متغیر تحت تأثی

025242321وجود ندارد  lcapبه سمت  برداریکشاورزی نیز چون هیچ   aaaa.  برای

گذاری به سمت صادرات وجود دارد که نشان از رشد بخش کشاورزی و سرمایه بردارصادرات یک 

گذاری بخش بخش کشاورزی و سرمایه دهد صادرات محصوالت کشاورزی تحت تأثیر رشدمی

0,0کشاورزی قرار دارد، بنابراین،  3231  aa  03534و  aa . برای تجارت نیز با توجه به

0434241هاییبضرب -2 نگاره  aaa همچنین یک لبه بدون جهت بین تجارت باشدمی ،

های که تجارت کشاورزی ایران بر قیمتاز آنجایی .وجود دارد قیمت جهانی غذاحقیقی و شاخص 

045بنابراین  ،ندارد تأثیرغذای جهانی به دلیل کوچک بودن اقتصاد کشاورزی ایران  a  054و a 

0434241 توان دید ب می-2 نگارهگونه که در همان .در نظر گرفته شده است  aaa و

054535251  aaaaدست آمده از از اعمال قیود به پس باشد.میDAG  بر ماتریسAمدل ، 

SVAR تاری های ساختکانه تأثیربررسی  برایبینی سپس تجزیه واریانس خطای پیشو  برآورد شد

 است. آمده 1جدول در مورد بررسی قرار گرفت که نتایج مربوطه بر متغیرهای مدل 
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 بینیتجزیه واریانس خطای پیش( نتایج 1جدول )
lfcpi lrtred lrexp lcap lagdp step متغیر 

00/0 00/0 00/0 00/0 00/1 1 

 
 

lagdp 

32/0 00/0 00/0 02/0 22/0 2 

13/0 03/0 00/0 21/0 12/0 3 

24/0 11/0 00/0 32/0 22/0 2 

12/0 12/0 00/0 23/0 12/0 1 

11/0 22/0 00/0 42/0 21/0 10 

00/0 00/0 00/0 00/1 00/0 1 

 
 

lcap 

01/0 01/0 00/0 21/0 12/0 2 

11/0 10/0 00/0 22/0 12/0 3 

13/0 12/0 00/0 20/0 13/0 2 

22/0 12/0 00/0 41/0 12/0 1 

11/0 12/0 00/0 23/0 12/0 10 

00/0 00/0 00/0 02/0 12/0 1 

 
 

lrexp 

02/0 33/0 00/0 21/0 32/0 2 

02/0 22/0 00/0 21/0 11/0 3 

02/0 32/0 00/0 32/0 21/0 2 

04/0 34/0 00/0 42/0 20/0 1 

03/0 32/0 00/0 40/0 21/0 10 

21/0 21/0 00/0 00/0 00/0 1 

lrtred 
 

42/0 22/0 00/0 00/0 30/0 2 

22/0 21/0 00/0 22/0 12/0 3 

02/0 32/0 00/0 41/0 11/0 2 

02/0 34/0 00/0 31/0 11/0 1 

02/0 30/0 00/0 42/0 12/0 10 

00/1 00/0 00/0 00/0 00/0 1 

 
lfcpi 

21/0 04/0 00/0 00/0 12/0 2 

22/0 01/0 00/0 01/0 12/0 3 

11/0 21/0 00/0 24/0 14/0 2 

20/0 22/0 00/0 41/0 12/0 1 

14/0 20/0 00/0 23/0 12/0 10 

 های تحقیق: یافتهمنبع  
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. باشدبینی برای رشد بخش کشاورزی میتجزیه واریانس خطای پیششامل  1ل وجد بخش نخست

درصد  21تغییرات در کوتاه مدت و  یهمهارزش افزوده بخش کشاورزی خود توضیح دهنده  تکانه

عیین ت هایعاملترین ارزش افزوده بخش کشاورزی مهم تکانهبر  افزون باشد.بلندمدت می در تغییرات

 42با  (lcap)گذاری در بخش کشاورزی کشاورزی در بلندمدت سرمایه کننده تغییرات در رشد بخش

 (lfcpi)درصد و شاخص قیمت جهانی غذا  22با  (lrtred) ، تجارت حقیقی در بخش کشاورزیدرصد

ت چه در کوتاه مدت و چه در بلند مد (lrexp)حاصل از صادرات  تکانهاما  باشد.می درصد 11با 

مدت گونه بیان شد در کوتاهاما همان باشد.بخش کشاورزی نمی توضیح دهنده تغییرات در رشد

-سرمایهافزوده بخش کشاورزی توضیح داده شده و خود ارزش  یتکانهاین تغییرات توسط  یهمه

شاخص قیمت  و (lrtred)تجارت حقیقی در بخش کشاورزی  ،(lcap)گذاری در بخش کشاورزی 

 گذاریاما در بلند مدت اثر ؛باشنددر کوتاه مدت توضیح دهنده تغییرات آن نمی (lfcpi) جهانی غذا

در  ((lagdpرشد بخش کشاورزی  گذاریتا دو برابر اثر (lcap) گذاری در بخش کشاورزیسرمایه

نزدیک  در بلندمدت (lrtred) تجارت حقیقی در بخش کشاورزی گذارییابد و اثربلندمت افزایش می

 %20 نزدیک به ((lfcpiشاخص قیمت جهانی غذا  تأثیرو  (lagdp) رشد بخش کشاورزی ر خودیثتأ به

ت که در این امر بیانگر آن اس باشد.در بلندمدت می (lfcpi) شاخص قیمت جهانی غذا گذاریاثر

 گذاری. اثراستگذاری در بخش کشاورزی ترین عامل رشد بخش کشاورزی سرمایهبلندمدت مهم

 یهمه نزدیک بهر در تعیین رشد بخش کشاورزی د (lcap) گذاری در بخش کشاورزیسرمایه باالی

مطابق با نظریه رشد نئوکالسیک و بیشتر تأیید کننده به بعد(  زمانی سوم زمانی )از افق هایافق

ر این ب افزون باشد.ی پیش نیاز رشد اقتصادی میگذاردیدگاه اقتصاددانان توسعه مبنی بر سرمایه

 ش کشاورزی در بلندمدت نشانبر تغییرات رشد بخبخش کشاورزی صادرات  گذاریمعنی بودن اثربی

  است. (ELG) بخش کشاورزی تجربی فرضیه صادرات محور رشد نشدن تأیید دهنده

تغییرات  گذاریرا با مشاهده اثر GLEرشد محور صادرات  توان فرضیهمی 1سوم جدول  بخشدر 

 1گونه که در جدول د. همانتکانه رشد بخش کشاورزی بررسی کرصادرات بخش کشاورزی ناشی از 

درصد تغییرات صادرات توسط رشد بخش کشاورزی توضیح داده  12مدت شود در کوتاهمشاهده می

شود. ش کشاورزی توضیح داده میتغییرات صادرات توسط رشد بخی نزدیک به همهشده است، 

 .اشدبکننده صادرات رشد بخش کشاورزی میمهم تعیین هایعاملنین در بلندمدت نیز یکی از چهم
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درصد از تغییرات صادرات بخش کشاورزی توسط  21 یگر در افق زمانی ده ساله در حدودعبارت دبه

درصد توسط تجارت  32گذاری در بخش کشاورزی و درصد توسط سرمایه 40رشد بخش کشاورزی، 

داری توضیح رشد بخش باشد معنیشود. با توجه به اینکه افق زمانی ساالنه میده میتوضیح دا

مدت و چه در افق زمانی بلندمدت )ده ساله( تأیید کشاورزی در تعیین تغییرات صادرات در کوتاه

ست دباشد. نتیجه بهن میمحور صادرات در بخش کشاورزی ایرایعنی فرضیه رشد  GLEکننده فرضیه 

( برای استرالیا، فرانسه، یونان، 2002( و کنیا )1322خالدی و همکاران ) هایبا یافته مسوهآمده 

باشد. همچنین در افق زمانی ده بخش اعظمی از تغییرات صادرات ژاپن، مکزیک، نروژ و پرتغال می

 درصد( توضیح داده شده است. 40گذاری در بخش کشاورزی )توسط سرمایه

گذاری در بخش بینی برای سرمایهنتایج تجزیه واریانس خطای پیشهمچنین شامل  1جدول 

 (lfcpi)شاخص قیمت جهانی غذا ( و lrtred)، تجارت حقیقی در بخش کشاورزی (lcap)کشاورزی 

گذاری در بینی برای سرمایهتجزیه واریانس خطای پیش 1دوم جدول  بخشباشد. برای مثال در می

گذاری در بخش کشاورزی های زمانی سرمایهد در بیشتر افقدهنشان می (lcap) بخش کشاورزی

(lcap) 20بیش از  ،درصد و در افق زمانی ده 100 ،که در افق زمانی اولطوریباشد، بهبرونزا می 

  توضیح داده شده است.(lcap)گذاری در بخش کشاورزی درصد تغییرات توسط خود سرمایه

 و پیشنهادها گیرینتیجه
ت و رشد اقتصادی، هنوز پاسخ ادراص تجربی فراوان در مورد ماهیت ارتباط هایبررسیبا توجه به 

ها باید به ارتقا بخش صادرات بپردازند یا بیشتر نگاه یا ملتداده نشده است که آ پرسشطعی به این ق

تحریک رشد داشته باشند. البته بسته به ساختار اقتصادی هر کشور نتایج  منظوربه سمت داخل به

بین  یبه منظور بررسی رابطه علّ پژوهشمتفاوت خواهد بود. بدین منظور در این دست آمده به

 های اقتصادیترین زیر بخشعنوان یکی از مهمصادرات بخش کشاورزی و رشد بخش کشاورزی به

سازی رابطه رویکردی جدید در مدل عنوانبه (DAGهای چرخشی سودار )از رویکرد گراف ایران

ساختاری با استفاده از تجزیه واریانس خطای  VARمدل تجزیه و تحلیل . ستفاده شده استا یتعلّ

 سویهکیت بخش کشاورزی و رشد بخش کشاورزی در ایران اری بین صادبینی نشان داد رابطه علّپیش

ه س درت بخش کشاورزی است. این امر بیانگر این است که ارو از رشد بخش کشاورزی به سمت صاد
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ی درست نتوانسته بهبه عنوان موتور رشد بخش کشاورزی ی گذشته، صادرات بخش کشاورزی دهه

می گذاری( نقش بسیار مهتشکیل سرمایه ثابت در بخش کشاورزی )سرمایه نقش خود را ایفا کند، اما

 . رزی و صادرات بخش کشاورزی ایران داشته استدر توضیح رشد بخش کشاو

 نبوده، شایدرشد بخش کشاورزی  علتصادرات بخش کشاورزی رسد به نظر میبا توجه به اینکه 

در بخش کشاورزی حاصله ای صادراتی درآمدهگذاری سرمایه عدمرا ترین دالیل آن یکی از مهم بتوان

به افزایش صادرات نشان داد رشد بخش کشاورزی منجر  این پژوهشگونه که نتایج . اما هماندانست

است، لذا با توجه به نقش مهم بخش کشاورزی از صادرات غیر نفتی و جایگاه  شدهبخش کشاورزی 

تأیید کننده لزوم توجه به رشد بخش کشاورزی  این بررسی ،مهم و درخور توجه این بخش در ارزآوری

آن رشد تواند رشد صادرات و در نتیجه است که می های تشویقی مناسبدر ایران و اتخاذ سیاست

گذاری در بخش مستقیم سرمایه گذاریدنبال داشته باشد. همچنین با توجه به اثررا به  یارزآور

کشاورزی چه در رشد بخش کشاورزی و چه در صادرات بخش کشاورزی اتخاذ سیاست افزایش 

 گذاری در اینگذاران به منظور سرمایهتشویق سرمایه برایمناسب های اعتبارات بانکی و سیاست

یق دیگر از طر سویفزایش تولید و افزایش ارزش افزوده این بخش شده و از منجر به ا سوییبخش از 

د رش از طریق رشد بخش کشاورزی منجر به طور مستقیم و چه غیر مستقیمچه به صادراتافزایش 

های بار از روش گرافبرای نخستین بررسیکه این از آنجایی صادرات محصوالت کشاورزی شد.

صادرات -چرخشی غیر سودار برای آزمون ساختار علّی همزمان پیوند میان رشد بخش کشاورزی

آینده در زمینه مسائل مربوط به موضوع  هایبررسی ضرورت دارداست،  کردهبخش کشاورزی استفاده 

ستفاده امرتبط به منظور  هایزمینه دیگرمانند رابطه علّی میان صادرات کل اقتصاد و رشد اقتصادی و 

، از این به منظور شناخت ساختار رابطه علّی میان متغیرهای اقتصادی و DAGرویکرد  هایبرتریاز 

 .شوداستفاده  روش

 منابع:
امه نثباتی صادرات بر رشد اقتصادی ایران. فصل( بررسی تاثیر بی1313) .و آل عمران، ع .آل عمران، ر

 .22-31: 14جلد .تحقیقات توسعه اقتصادی
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( بررسی رابطه رشد اقتصادی، اشتغال و صادرات در 1322و طوسی، م. ) .خالدی، ک. اردستانی، م

بخش کشاورزی ایران )با تاکید بر سیاستهای ارزی و تجاری(. ششمین کنفرانس اقتصاد 

 مشهد.دانشگاه فردوسی کشاورزی ایران. 

صادرات محصوالت کشاورزی بر ثباتی ( بررسی اثر بی1311گودرزی، م. و اسدپور، ح. ) خلسه، ف.

 .22-21(: 3)، 2جلدهای ترویج و آموزش کشاورزی. رشد اقتصادی ایران. مجله پژوهش

ش کشاورزی و رشد و توسعه ( بررسی رابطه صادرات بخ1310و عابدی، ف. ) .راسخ جهرمی، ع

های رشد و توسعه پژوهشی، پژوهش-نامه علمی( فصل1322-1322های )سالاقتصادی 

 .111-12(: 2)، 1جلدادی. اقتص

تقاضای گوشت مرغ و ( درونزایی قیمت و مقدار در تجزیه و تحلیل 1322زیبایی، م. و رحمانی، ر. )

سال  .های غیر چرخشی سودار. علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعیز گرافگاو: شواهدی ا

13( ،42 :)341-324. 

 یی علوم انساننامهادرات. پژوهشد بر نقش ص( الگوی رشد بخش کشاورزی با تأکی1324سوری، ع. )

 .112-102(: 12) ،2 جلد اجتماعی.

( رفتارهای غیرخطی در رابطه بین رشد اقتصادی و صادرات: مطالعه 1311مجرد، ع و کرباسی، ع )

 . 210-111(: 3)، 12. جلد های اقتصادینامه پژوهشموردی کشورهای دریای خزر. فصل
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