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ارزیابی عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضاي صادرات پسته ایران 

 (VAR)رهیافت خود توضیح برداري 
 1 حسین محمدی، مهسا بهرامی نسب

 17/12/1872: تاريخ پذيرش                                                                                 12/10/2187تاريخ دريافت: 

 چکیده
ی ارزآور صادراتی ایران است که توسط کشورهای محدودی در جهان عرضه شده و یکی از محصوالت عمدهپسته 

میالدی و با رهیافت  0111 -1391های متقاضیان زیادی در بازار جهانی دارد. در این بررسی با استفاده از آمار سال
ه بینی، عوامل مؤثر بر عرضنس خطای پیشهای واکنش به ضربه و تجزیه واریا، تحلیل(VAR)خود توضیح برداری 

ی آن دهدهنشانندست آمده از الگوی همجمعی و تقاضای صادرات پسته ایران مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج به
کننده، نرخ واقعی ارز و تولید داخلی پسته، با عرضه و است که هر یک از متغیرهای میانگین درآمد کشورهای وارد

ها و که تولید در دیگر کشورمدت رابطه مثبت و معنادار خواهند داشت، درحالیپسته ایران در بلند تقاضای صادرات
مدت با عرضه و تقاضای صادراتی محصول، رابطه منفی و معنادار دارند. همچنین تجزیه قیمت داخلی پسته در بلند

ر ایران بر نوسانات عرضه صادرات پسته دگذاری است که بیشترین تأثیر دهنده آنبینی نشانواریانس خطای پیش
شود و مؤثرترین عامل بر نوسانات تقاضای جهانی صادرات نیز، متغیر عرضه صادرات ایران از خود متغیر ناشی می

 بوده و پس از آن در بلندمدت قیمت صادراتی ایران نیز تأثیر گذار خواهد بود.

 JEL :  C32, Q17, C13 بندیطبقه

 عرضه، صادرات، تقاضاالگوی خود توضیح برداری، پسته، های کلیدی: واژه

                                                 
 ردوسي مشهدي كارشناسي ارشد گروه اقتصاد كشاورزي دانشگاه فمي و دانشجوعضو هیأت علترتیب: به  1

Email: hoseinmohammadi@yahoo.com 
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 مقدمه
هاي اقتصادي در كشورهاي درحال توسعه، بخش كشاورزي است كه عالوه ترين بخشيكي از مهم

بر تأمین امنیت غذايي، نقش مؤثري در توسعه اقتصادي و صادرات غیرنفتي كشور دارد. ايران نیز 

اي است و همواره نقش نبوده و بخش كشاورزي در آن داراي اهمیت ويژهاز اين قاعده مستثني 

(. در میان محصوالت 1821فر و میرزايي، گیري در صادرات غیرنفتي داشته است )سلیميچشم

-اي برخوردار است؛ زيرا ايران بزرگصادراتي بخش كشاورزي، پسته )طالي سبز( از اهمیت ويژه

اي از اين محصول در سطح جهاني است و سهم قابل مالحظهترين كشور تولید و صادركننده 

تولید، سطح زيركشت، میزان و ارزش صادرات جهاني پسته به ايران اختصاص دارد )مهرابي 

توسط ي ارزآور صادراتي ايران است كه (. پسته يكي از محصوالت عمده1821بشرآبادي، 

عرضه شده و متقاضیان زيادي در بازار جهاني دارد. با توجه به آمار  ودي در جهانكشورهاي محد

كشور برتر  1 در بین 2000 -2010هاي سال(، طي فائو) 1و كشاورزيبار سازمان خوار

 ي نخست تولید قرار دارد.در رتبهي جهان،  ايران ي پستهتولیدكننده

 (2666 -2616هاي در جهان )میانگین سالپسته  كشور برتر تولیدكننده 5(  میزان تولید 1جدول )

 میزان تولید )تن( كشور برتر تولیدكننده 1

 271177 ايران

 181181 آمريكا

 11111 تركیه

 17181 سوريه

 81112 چین

 FAOاطالعات مستخرج از بر مأخذ: بنا                                  

طور ه، ب2000-2010ي (، طي دوره2)جدول  با توجه به آمار تولید پسته در ايران و جهان

ايران عالوه بر تولید، همچنین  درصد پسته جهان را تولید كرده است. 10میانگین، ايران حدود 

كشور  1در بین  كهيدر صادرات پسته نیز، مقام اول جهان را به خود اختصاص داده است. به طور

، بیشترين حجم صادرات اين محصول تنهزار 110/187دور ي جهان، ايران با صبرتر صادركننده

از كل ( %18/12، حدود نیمي )2000-2010هاي طور میانگین در سالباشد و بهرا دارا مي

 .(8)جدول  ي جهان، متعلق به ايران بوده استصادرات پسته
  

                                                 
1 Food & Agriculture Organization (FAO) 
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 (2616تا  2666( میزان تولید پسته در ایران و جهان و سهم ایران از تولید جهانی )سال 2جدول )

 سهم ايران از تولید جهان )%( تولید جهان )تن( تولید ايران )تن( سال

2000 112000 811211 12/27 

2001 217000 181121 17/11 

2002 217000 111121 11/12 

2008 801172 112081 17/11 

2001 121277 111110 18/11 

2001 227111 111817 11/11 

2001 210000 178810 18/12 

2001 811100 121811 70/11 

2002 111111 201221 11/11 

2007 111111 211127 11/11 

2010 111111 711811 80/11 

 10/12 12/101121 271177 میانگین

  FAOبر اطالعات مستخرج از بنامأخذ:  

 

 (2616تا  2666( صادرات پسته در ایران و جهان و سهم ایران از صادرات جهانی )سال 3جدول )
 سهم ايران از صادرات جهان )%( صادرات جهان )تن( صادرات ايران )تن( سال

2000 101211 111172 11/11 

2001 111881 201081 81/11 

2002 181811 211211 77/12 

2008 121711 220218 11 

2001 182128 281111 27/12 

2001 181112 217221 01/11 

2001 118118 270712 17/11 

2001 178810 822110 11/17 

2002 181278 812111 11/81 

2007 11121 812181 27/28 

2010 118217 111107 17/81 

 18/12 07/221171 11/187110 میانگین

  FAOاطالعات مستخرج از  بربنامأخذ: 
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 (2666-2616هاي كشور برتر صادركننده پسته جهان )میانگین سال 5میزان صادرات  (7جدول)
 صادرات )تن( كشور برتر صادر كننده 1

 111/187110 ايران

 111/11011 آمريكا

 000/22818 چین

 122/11111 آلمان

 111/10128 امارات

  FAOاطالعات مستخرج از  بربنامأخذ:                                            

تن( و میانگین صتتتادرات اين محصتتتول  271177با توجه به میانگین تولید پستتتته در ايران )

           %11/11ز تولید پستتته در ايران ، ستتهم صتتادرات ا ياد شتتدهي تن( طي دوره 111/187110)

ازارهاي به ب ي تولید شده در كشور،میانگین ستاالنه حدود نیمي از پسته  طورهباشتد. يعني ب مي

ه از اهمیت شتود. لذا شتناخت عوامل مؤثر بر عرضته و تقاضتاي صتتادرات پست    صتادر مي  جهاني

ارزيابي عوامل مؤثر بر عرضتتته و ، اين بررستتتيبه همین دلیل هدف از  فراواني برخوردار استتتت.

توان ببا استفاده از الگوي خود توضیح برداري است تا بدين وسیله  تقاضتاي صادرات پسته ايران 

آور ر اين محصول ارزهاي مناسب را در جهت افزايش صادرات هر چه بیشتتصتمیمات و سیاست 

درات پسته و عوامل مؤثر بر آن  ي صتا در زمینه انجام شتده  هايبررستي اتخاذ نمود. در ارتباط با 

( در پژوهشي با عنوان بررسي تأثیر 1870مرتضوي و همكاران )توان به موارد زير اشاره نمود: مي

یر تأث بر صتادرات پستته ايران، نشتان دادند كه نوسانات نرخ ارز در كوتاه مدت   نوستانات نرخ ارز  

 داخلي ناخالص بر ارزش صتتتادرات پستتتته خواهد داشتتتت. همچنین تولید يدارمنفي و معني

 میزان بر مثبتي و چشتتمگیر تأثیر ه و قیمت تولید كننده داخلي پستتتهكشتتورهاي واردكنند

( در پژوهشتتي به تعیین بازارهاي هدف 1827مكاران )دارد. امجدي و ه اين محصتتول صتتادرات

گري در دوره الگوي تقاضاي صادرات و روش غربالصتادرات پستته و خرماي ايران با استتفاده از    

نشان داد كه كشورهاي غیر آسیايي با درآمد باالتر، بازار  بررسيپرداختند. نتايج اين  21-1810

ي صتتادراتي ايران، و بازار مناستتب براي پستتته  ان بودهتري براي خرماي صتتادراتي ايرمناستتب

( در بررسي 1821يا و جبل عاملي )ربي كشورهاي آسیايي و غیر آسیايي با درآمد باالتر هستند.

ي صتادرات سه كاالي زعفران، پسته و خرما با استفاده از مدل باند و  خود به برآورد تابع عرضته 

پرداختند. نتايج بررستتتي آنان  1810-20ي زماني تلفیق ستتتري زماني و مقطعي در دورهروش 

 ر مثبتيدستتت آمده از صتتادرات غیر نفتي تأثیآمدهاي بههاي قیمتي بر درنشتتان داد، ستتیاستتت

راهبرد صادراتي بررسي روند صادرات پسته و شناخت  ( به1821عزيزي و يزداني ) نداشته است.
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و  (RCA)ار مزيت نسبي آشكار شده با استفاده از معی 1710-2002هاي پستته ايران طي ستال  

شان نآنان  پرداختند. همچنین برآورد تابع عرضته صادرات پسته به دو صورت خطي و لگاريتمي 

ها در عرصه اي از ستیاست دلیل حستاستیت و دنبال كردن پاره  به 1718دادند كه ايران از ستال  

 ه است و پايداري درآمدصتادراتي براي پستته نزديكتر شتد    راهبردتولید و تجارت پستته به يک  

تغییرات  تأثیر ( به بررسي1821تركماني و طرازكار ) .كنداين امر را ثابت ميصادراتي پسته نیز 

ا بمدت نرخ ارز بر قیمت صتتتادراتي پستتتته ايران با كاربرد روش خود توضتتتیح بلندمدت و كوتاه

غییرات نرخ ارز در ، تپرداخته و نشتتتان دادند 1817-10ي زماني در دوره هاي گستتتتردهوقفته 

محمود زاده و  باشتتد.مل مؤثر بر قیمت صتتادراتي پستتته ميترين عامدت، مهمبلندمدت و كوتاه

معي به بررسي عوامل مؤثر بر ( در پژوهشتي با استتفاده از يک مدل تحلیل همج  1828زيبايي )

ي ستتري زماني                    هابه اين منظور با استتتفاده از دادهي صتتادرات پستتته ايران پرداختند.  عرضتته

 پستتته، بر فروشتتي خرده واقعي قیمت و ارز نرخ لگاريتمي تغییرات شتتاخص ، آثار21-1812

 تغییرات ،داد نشان بررسي اين از دست آمدهبه نتايج .قرار گرفت تحلیل و تجزيه مورد صادرات

 ضريب ولي نداشته، پسته صادارت عرضه بر داريبلندمدت تأثیر معني و مدت كوتاه در ارز نرخ

 نتايج اين، بر عالوه است. بوده مثبت و داردر درازمدت معني پسته فروشتي  خرده قیمت متغیر

 هايانحراف از درصتتد 12 حدود ،نشتتان داد بررستتيدر اين  كوتاه مدت رابطه از دستتت آمدهبه

 به شتتود.تعديل مي دوره يک طي آن درازمدت تعادلي مقدار از صتتادرات عرضتته مدت كوتاه

 الزم خواهد زمان سال دو ستیاست،  يک اجراي از حاصتل  نتايج كامل تعديل براي ديگر عبارت

پستتته  صتتادرات عرضتته و تقاضتتا توابع زمینه در در بررستتي خود( 1811) كوپاهي و بود. نوري

 كهبوده  -827/0معادل  ارز مبادالتي نرخ به نسبت پسته صادرات تقاضاي كشش ادند،د نشتان 

  پسته است. صادرات از دست آمدهبه درآمد بر ارز نرخ تغییرات منفي رتأثی يدهنده نشان

 روش تحقیق

 الف: معادله تقاضاي صادرات

قیمت صادراتي محصول، قیمت مانند تقاضتاي صتادرات براي محصتوالت كشاورزي تابع عواملي    

ر گي(، میزان تولید محصتتول در د 1770)هلینر، كنندههاني صتتادرات، درآمد كشتتورهاي وارد ج

باشد، بنابراين تابع تقاضاي صادرات ( مي1711)شوو، ، و نرخ واقعي ارز (1711)فريس، كشتورها 

 :شودبراي محصول پسته به شكل لگاريتمي و به صورت زير تعريف مي
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(1) Ln (wde) = 𝑐0+ 𝑐1 Ln(epi)+ 𝑐2 Ln(epw)+ 𝑐3 Ln(wi)+ 𝑐4 Ln(po)  + 𝑐5 

Ln(rex)+ u 

 كه در آن :

wde  ،میزان تقاضتاي جهاني صادرات :epi :شاخص قیمت صادراتي ايران ،epw : قیمت جهاني

میزان تولید پسته در ديگر :  poمیانگین وزني درآمد واقعي كشورهاي واردكننده، : wiصادرات، 

 باشد.جزء اخالل مي u:نرخ واقعي ارز و  : rexكشورها،  
واقعي كشتتتورهاي وارد كننده به صتتتورت زير  به يادآوري استتتت كه میانگین وزني درآمد الزم

 محاسبه شده است:
(2) Wi = ∑ 𝑤𝑛 𝑖𝑛          , n= 1, 2, ……… , k  , ∑ 𝑤𝑛 = 1   

 به داخلي ناخالص تولید) nدرآمد واقعي كشتتور  𝑖𝑛از واردات كاال و  n ستتهم كشتتور  𝑤𝑛كه 

 باشد.مي (ثابت قیمت

 ي زير محاسبه شده است:به صورت رابطههمچنین نرخ واقعي ارز 

(8) Rex = E 
𝑐𝑝𝑖𝑛

𝑤𝑝𝑖𝑢𝑠
 

 ،نرخ رستتتمي ارز بر حستتتب پول رايج داخلي به ازاي هر دالر آمريكا Eنرخ واقعي ارز،  Rexكه 

𝑐𝑝𝑖𝑛  شتتاخص قیمت مصتترف كننده در كشتتورn  و𝑤𝑝𝑖𝑢𝑠 در فروشتتي عمده قیمت شتتاخص 

 باشد.  مي كاآمري

 ب: معادله عرضه صادرات 

قیمت صتتادراتي محصتتول، قیمت  مانندعرضتته صتتادرات محصتتوالت كشتتاورزي نیز تابع عواملي 

بنابراين  .(1771)پستتران،  باشتتدو نرخ واقعي ارز مي كاال در داخل كشتتور تولید یزانداخلي و م

 ود:شلگاريتمي و به صورت زير تعريف مي تابع عرضه صادرات براي محصول پسته به شكل
(1) Ln (Isu) = 𝑑0+ 𝑑1 Ln(epi)+ 𝑑2 Ln(ip)+ 𝑑3 Ln(ito)+ d4  Ln(rex)+ u 

 ن:كه در آ
Isu : ي صتتادرات ايران، میزان عرضتتهepi  :شتتاخص قیمت صتتادراتي ايران ،ip  : قیمت داخلي

 واقعي ارز است.نرخ :  rexمیزان تولید كاال در داخل كشور و :  itoكاال، 
 1و بانک جهاني )فائو( بار و كشتتاورزيوط به اين بررستتي از ستتازمان خوار هاي مربآمار و داده

ي   و بستتته VAR2استتتخراج شتتده استتت و با استتتفاده از مدل  2010 -1720هاي براي ستتال

                                                 
1  World Bank 
2 Vector Auto Regression 
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ارزيابي مورد  ي ايران ثر بر عرضته و تقاضاي صادرات پسته عوامل مؤ Eviews 7.0 افزارينرم

 گرفتند.   رقرا

 VAR   ج: الگوي
 ، الزم استتتگیردرفتار چند متغیر ستتري زماني در يک الگو مورد بررستتي قرار مي هنگامي كه

هتا براي انجام اين كار، تنظیم و  مورد توجته قرار داد. يكي از راه  هتا را ارتبتاط متقتابتل بین آن   

هاي متغیرها نیز اگر معادالت اين الگو شتتامل وقفه برآورد يک الگوي معادالت همزمان استتت.

برخي از نامند. در چنین الگوهايي را الگوي معادالت همزمان پويا ميآن  در اصتتطالحباشتتد، 

)برونزا يا درونزاي با وقفه( نیز از پیش تعیین شتتده  شتتماريشتتوند و متغیرها درونزا تلقي مي

ادالت اين استتت اطمینان حاصتتل كنیم كه مع  از برآورد چنین الگويي الزم پیشباشتتند. مي

چه كه براي محقق كردن شرط شناسايي معمول است، آن است كه ستیستتم شناسا باشند. آن  

در بعضتتي از معادالت الگو وارد  ي از متغیرهاي از پیش تعیین شتتده تنها شتتمارفرض كنیم 

و گام برداشتتته شود؛ از برآورد الگوي معادالت همزمان، الزم استتت د پیششتوند. بنابراين  مي

يكي اين كه بايد متغیرهاي الگو را به دو دسته درونزا و برونزا طبقه بندي كرد و ديگري اينكه 

د تا به شتناستايي الگو دست يافت. چنین   شتو بايد قیدهايي بر ضترايب متغیرهاي الگو اعمال  

ه بشود و يمحقق گرفته م به صورت اختیاري توسط طور معمولبهتصمیمي در هر دو مرحله، 

. به باور ستتتیمز اگر بین              ( مورد انتقاد واقع شتتتده استتتت1720از ستتتوي ستتتیمز ) شتتتدت

متغیرهاي  همهاي از متغیرهتاي الگو همزمتاني وجود دارد، بتايد اين همزماني را در    مجموعته 

 تدرسدر مورد اين كه كدام درونزا و كدام برونزا هستند،  داوريالگو يكستان دانستت و پیش   

 هاي سنتي متغیرهايه ستیمز به آزمون فروض و پیش بیني ك دهايينیستت. به طور كلي ايرا 

مطابق  -1از:  اندعبارتكالن اقتصتتادي، بر استتاس الگوهاي كالن ستتنجي چند متغیره دارد،  

اعمال قیود غیرقابل  -2هاي اقتصتتتادي. هتاي چنتد متغیره ستتتاختتاري با نظريه   نبودن الگو

سیمز  در نظر نگرفتن وجود بازخورد بین متغیرها. -8در فرآيند تشخیص و اطمینان بر الگوها 

گ به با مقیاس بزر د كه برآورد الگوهاي كالن ستتنجيكنگیري ميبا توجه به اين نكات نتیجه

شوند، امكان در آن همه متغیرها درونزا فرض ميهاي خالصته شتده نامقید كه   صتورت شتكل  

( VARبازگشتتتت برداري ) ديدي را با عنوان الگوي خودچوب جاين وي چاربنابرپذير استتتت. 

ارتبتاط متقتابتل بین متغیرها ايجاد    . بته عالوه چون در اين الگو امكتان بررستتتي   كرد معرفي

ه ضتتتربه و هاي واكنش به علیت بین متغیرهاي الگو، تحلیلشتتتود، لتذا آزمون وجود رابط مي
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اختاري از ارتباط بین متغیرها، با هاي ستتتبیني، به عنوان تحلیلتجزيته واريانس خطاي پیش 

استفاده  VARاز مدل   بررسيدر اين  ياد شدهپذيرد. به داليل استتفاده از اين الگوها انجام مي 

اي هاست كه در برآورد مدلتوجه كرد اين اي كه بايد در تفسیر نتايج به آناستت. نكته شتده  

VAR  ندگي پارامترهاي الگو، ده و به طور كلي دستتتگاه معادالت، ضتترايب و درصتتد توضتتیح

اي را ندارند. بر اين استتتاس از توابع عكس العمل آني و تجزيه هتاي تک معادله اهمیتت روش 

 شود.  يج استفاده ميواريانس براي تحلیل نتا

        : در حالت استاندارد آن به صورت زير است VARنمايش يک الگوي 

(1) yt =  A0 + ∑ Aiyt−i +

p

i=1

et 

نامند و به صورت مي Pاز مرتبه  VARباشتد، آن را در اصطالح الگوي  وقفه مي Pكه چون داراي 

(P )VAR دهند. كه در آن نمايش مي𝑦𝑡 ، شامل متغیرهاي درونزاي الگو (k×1)برداري با ابعاد   

𝐴0  بردار(k×1 )  ،شتامل مقادير ثابت𝐴𝑖 ماتريسي (k×k) هاي متغیرهاي الگو شامل ضرايب وقفه

 باشد.  شامل جمالت اخالل مي (k×1) برداري 𝑒𝑡و در نهايت 

 نتایج و بحث

 از اطمینان به حصتتول مشتتروط برآوردي گونه هر انجام ستتنجي، اقتصتتاد معمول هايروش در

 و ساختگي رگرسیون ،ايستتايي حالت نا در يعني صتورت،  اين غیر در. استت  متغیرها ايستتايي 

 اين براي رو، اين از است. اعتبار بدون هاي زمانيسري براي شده محاسبه هايآماره و ضترايب 

 ستتري يک بنابرتعريف، .استتت شتتده انجام مدل ي متغیرهايهمه براي ايستتتايي آزمون منظور

)نوفرستي،  است زمان عامل از مستقل كوواريانس و ثابت و واريانس میانگین داراي ،ايستا زماني

تفاده يافته اسغیرها، از آزمون ديكي فولر تعمیمبراي بررستي ايستايي مت  ارزيابي. در اين (1812

 77ي متغیرها در سطح همه، تفاضل مرتبه اول 1دست آمده از جدول هبر نتايج ببناشتده است.  

رهاي مدل، انباشتتته از متغی يآيد كه همهدستتت ميبنابراين اين نتیجه به استتت.درصتتد ايستتتا 

)قیمت جهاني صادرات(، به  epwاستت كه متغیر   يادآوريالزم به هستتند.   I(1)ي يک يا مرتبه

 د.شحذف از متغیرهاي الگو دلیل مشكل هم خطي، 
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 ( نتایج بررسی ایستایی متغیرها در تفاضل مرتبه اول5جدول )

 وضعیت نام متغیر
 مقادير بحراني

 وضعیت ايستايي ADFآماره 
1% 1% 10% 

Ln (epi) 011/1 -122/2 -711/2 -117/8 از مبدأ با عرض- I(1) 

Ln (epw) 121/1 -122/2 -711/2 -117/8 با عرض از مبدأ- I(1) 

Ln (ip) 102/2 -122/2 -711/2 -117/8 با عرض از مبدأ- I(1) 

Ln (isu) 111/1 -122/2 -711/2 -117/8 با عرض از مبدأ- I(1) 

Ln (ito) 711/12 -122/2 -711/2 -117/8 با عرض از مبدأ- I(1) 

Ln (po) 221/10 -122/2 -711/2 -117/8 با عرض از مبدأ- I(1) 

Ln (rex) 202/1 -122/2 -711/2 -117/8 با عرض از مبدأ- I(1) 

Ln (wde) 101/1 -122/2 -711/2 -117/8 با عرض از مبدأ- I(1) 

Ln (wi) 271/1 -122/2 -711/2 -117/8 با عرض از مبدأ- I(1) 

 هاي تحقیق: داده مأخذ

 VARتعیین طول وقفه مناسب در مدل نتایج 

براي تعیین طول وقفته مناستتتب در مدل، با توجه به اينكه حجم نمونه كوچک استتتت و تعداد  

دهد، حداكثر يک وقفه براي آزمون ي بیش از ستتته، درجه آزادي را به شتتتدت كاهش ميوقفه

، حنان كوئین 2(SBC)، شتتوارتز بیزين  1(AIC)تعیین شتتده استتت، كه با استتتفاده از معیارهاي 

(HQC)8    و آزمون نستبت درستتنمايي(LR)1   صتورت گرفته است. نتايج بررسي ايوانو و كیلیان

، معیار 120ي كمتر از ترين معیار براي الگوهايي با حجم نمونه( نشتتان داد كه مناستتب 2001)

باشتتد، معیار شتتوارتز در هر  (VECM) شتوارتز بیزين استتت. در صتتورتي كه هدف، برآورد الگوي 

( نیز بر 1771ي الگو استتتت. فیلیپس و پلوبرگر )ترين معیار گزينش وقفهحجم نمونه، مناستتتب

تر از معیار آكائیک در گزينش سازي نشان دادند كه معیار شوارتز مناسباستاس مطالعات شتبیه  

و بنابر  1در جدول  (VAR) الگويوقفه است. بنابراين با توجه به نتايج آزمون تعیین وقفه بهینه 

معیار شوارتز، يک وقفه به عنوان وقفه مناسب، براي الگو گزينش شد و در ادامه به بررسي وجود 

 پرداخته شد.  (VECM) رابطه بلندمدت بین متغیرها و مدل

   

                                                 
1 Akaike information criteron 
2  Schwarz information criteron 
3 Hannan-Quinn information criteron 
4 Sequential modified LR test statistic 
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 (VAR)( نتایج آزمون تعیین وقفه بهینه آزمون 2جدول)
 LR SBC AIC HQC تعداد وقفه

0 NA 111/0- 181/1- 221/1- 

1 101/121 171/1-* 171/1- 111/8- 

2 88/11* 111/1- 021/1-* 217/1-* 

  هاي تحقیقمأخذ: يافته

 الگوي خودتوضیح برداري و همجمعی: روش جوهانسوننتایج 

بايستتتت مورد ماره اثر و حداكثر مقدار ويژه ميبر روش جوهانستتتون، آبنتا جمعي در آزمون هم

تر از مقادير بزرگنظر، اين آماره در ستتتطوح معنادار مورد گیرد و در صتتتورتي كهبررستتتي قرار 

توان رد كرد و ميمدت بین متغیرها را رابطه بلند rبحراني باشتتد، فرضتتیه صتتفر مبني بر وجود  

              د، آزمون شتتتوديده مي 1گونه كه در جدول فرضتتتیته يتک قتابتل بررستتتي خواهتد بود. همان     

رين تترين حالت تا نامقید)از مقیدجوهانستتون جوستتیلیوس به پنج روش مختلف  هم انباشتتتگي

اين موضوع هر دو  . برطبقحالت( اجرا شده و به همراه مقادير بحراني مربوطه گزارش شده است

λ  آماره 
Trace

, λ
Max

ن مدل دارند. از اين نخستیداللت بر وجود سته بردار هم انباشتتگي و در    

در برآورد گیرد. زمون قرار مين عرض از مبدأ و روند زماني(، مورد پذيرش و آرو الگوي اول )بدو

چند  مدت بینبايستتت شتتناستتايي اين روابط در نظر گرفته شتتود. روابط بلندمدت ميروابط بلند

 نرم افزار ايويز، هر يک از روابطمتغیر، تركیب خطي بین آنها است كه منحصر به فرد نیست. در 

 برآورد شده به صورت خودكار و براساس يكي از متغیرها نرمال شده است.مدت بلند

𝜆  هاي آماره آزمون ( كمیت2جدول )
𝑇𝑟𝑎𝑐𝑒

, 𝜆
𝑀𝑎𝑥

 جهت تعیین الگوي بردارهاي هم انباشتگی

  

 بحراني 𝑰𝑽الگوي بحراني 𝑽الگوي بحراني
 الگوي

𝐈𝐈𝐈 
 𝐈 𝑯𝟏 𝑯𝟎الگوي بحراني 𝐈𝐈الگوي بحراني

𝑽  𝐼𝑉  III  II  I   λ
𝑇𝑟𝑎𝑐𝑒

: 

8/101 22/211 1/111 17/271 11/71 111/211 21/108 11/211 781/28 101/208 r ≥
1 

r=0 

81/17 18/111 20/22 11/121 21/17 711/181 712/11 72/111 011/10 111/108 r ≥
2 

r ≤ 1 

21/11 711/21 21/18 08/101 21/11 711/11 017/11 181/21 111/10 122/11 r ≥
3 

r ≤ 2 

01/81 807/82 71/12 122/11 17/27 021/81 172/81 211/11 211/21 071/28 r ≥
4 

r ≤ 3 

87/12 111/7 21/21 181/21 17/11 111/11 211/20 112/20 820/12 111/7 r ≥
5 

r ≤ 4 

211/8 171/8 11/12 121/1 211/8 227/0 111/7 011/2 127/1 178/1 r =
6 

r ≤ 5 
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λ  هاي آماره آزمون ( كمیت2)جدول ادامه 
Trace

, λ
Max

 جهت تعیین الگوي بردارهاي هم انباشتگی

، Tنتامقیتد، بدون    III  : C، الگوي Tمقیتد، بتدون    II  :C( ، الگويT( و رونتد زمتان )  c: بتدون عرض از مبتدأ )   Iالگوي 

درصتتتد در روبروي الگو و به  71نامقید )مقادير بحراني در ستتتطح T نامقید،   𝑉: C مقید  و الگويTنامقید،  𝐼𝑉 :Cالگوي

 صورت شماره نوشته شده است(  

 هاي تحقیقمأخذ: يافته

 WDEو   EPI ،ISUبر استتتاس متغیرهاي  2مدت برآورد شتتتده در جدول هر يک از روابط بلند

در اين جدول ضتترايب مربوط به هر يک از بردارهاي همجمعي نرمال شتتده استتت. نتايج مندرج 

مربوط به آنها را نشتتتان  tهاي )بدون عرض از مبدأ و روند( و نستتتبت 1برآورد شتتتده با الگوي 

اقتصادي  نظري مباني و اصتول  با منطبقدهد. با توجه به اينكه ضترايب هر سته بردار تقريبا   مي

مدت برآورد شده را به صورت زير توان روابط بلنداشتند، مي بميو از نظر آماري نیز معنادار  بوده

 درنظر گرفت.
Ln EPI(-1)=5.15*[Ln WI(-1)]+2.89*[Ln REX(-1)]-17.11*[Ln PO(-1)]+20.69* [Ln 

ITO(-1)]+7.19*[ Ln IP(-1)] 

Ln ISU(-1)=40.42*[Ln WI(-1)]+22.11*[Ln REX(-1)]-121.85*[Ln PO(-1)]+ 

154.23*[Ln ITO(-1)]-54.07*[ Ln IP(-1)] 

Ln WDE(-1)=22.95*[Ln WI(-1)]+12.49*[Ln REX(-1)]-68.39*[Ln PO(-1)]+ 

87.19*[Ln ITO(-1)]-30.69*[ Ln IP(-1)] 

 ،ي اول، بین هر يک از متغیرهاي درآمد كشتتتورهاي واردكننده، نرخ واقعي ارزبا توجه به رابطه

 يقیمت صتتادراتي ايران، رابطهآن در بلندمدت با تولید داخلي پستتته و همچنین قیمت داخلي 

ادراتي تغیر قیمت صتولید پسته در ساير كشورها با م برقرار است و بین متغیر يو معنادارمثبت 

اي منفي و معنادار برقرار استت. با توجه به روابط دوم و سوم كه بر  مدت رابطهمحصتول در بلند 

 مدتدر بلند توان گفت كهاند، ميت نرمال شدهدرامتغیرهاي عرضته صتادرات و تقاضاي صا   پايه

ي محصول با هر يک از متغیرهاي عرضه و تقاضاي صادرات متغیر درآمد كشتورهاي وارد كننده 

 بحراني 𝑰𝑽الگوي بحراني 𝑽الگوي بحراني
 الگوي

𝐈𝐈𝐈 
 𝐈 𝑯𝟏 𝑯𝟎الگوي بحراني 𝐈𝐈الگوي بحراني

           λ
𝑀𝑎𝑥

: 
11/18 11/101 17/11 12/110 01/10 100/101 711/10 11/101 180/81 211/77 r ≥ 1 r=0 
11/81 112/20 88/82 121/20 21/88 011/10 201/81 178/11 187/80 722/11 r ≥ 2 r ≤ 1 
21/80 111/11 11/82 111/12 12/21 271/10 122/22 128/11 117/21 121/21 r ≥ 3 r ≤ 2 
21/21 212/22 22/21 011/80 18/21 801/22 277/22 118/21 171/11 818/18 r ≥ 4 r ≤ 3 
11/11 717/1 82/17 117/21 21/11 221/10 272/11 181/12 221/11 010/2 r ≥ 5 r ≤ 4 
21/8 171/8 11/12 121/1 211/8 227/0 111/7 011/2 127/1 178/1 r = 6 r ≤ 5 
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محصتتتول رابطته مثبت و معنادار دارد. بدين معنا كه با افزايش يک واحدي درآمد كشتتتورهاي  

پستته ايران به اندازه ضريب مربوطه  عرضته و تقاضتاي صتادرات     یزانواردكننده در بلندمدت، م

مدت بین متغیر نرخ واقعي ن ارتباط مثبت و معنادار در بلندچنین ايهمافزايش خواهتد يتافتت.    

 ر كشورها با عرضه وگيدباشد. اما تولید پسته در نیز برقرار مي ارز با عرضته و تقاضتاي صتادرات   

 ايشافز ينتیجهد و ممكن است در مدت رابطه منفي داربلندتقاضتاي صتادرات اين محصول در   

يا افت كیفیت پستتته ايران در مقايستته با كشتتورهاي رقیب در تولید پستتته در ديگر كشتتورها و 

ت كه آن اس گويايمدت، تقاضتاي صادرات براي پسته ايران كاهش يابد. همچنین نتايج باال  بلند

در بلند مدت با افزايش تولید داخلي پستته، مقدار عرضته و تقاضتاي صادرات آن افزايش )رابطه    

مثبت( و با افزايش قیمت داخلي آن، مقدار عرضتته و تقاضتتاي صتتادرات كاهش خواهد يافت و   

دلیتتل آن بتتاشتتتد كتته             ه صتتتادرات بتتهشتتتايتتد اين رابطتته منفي بین قیمتتت داخلي و عرضتتت 

كنندگان با افزايش قیمت داخلي محصتول، اقدام به فروش بیشتر در داخل كشور نسبت به  یدتول

 صادرات آن نمايند.   
 ( نتایج برآورد الگوي تصحیح خطاي برداري2جدول )

 8ضريب بردار  2ضريب بردار  1ضريب بردار  متغیر

Ln EPI(-1) 1 0 0 

Ln ISU(-1) 0 1 0 

Ln WDE(-1) 0 0 1 

Ln WI(-1) 
11/1 

(28/2) 

12/10 

(17/2) 

71/22 

(12/2) 

Ln REX(-1) 
27/2 

(22/2) 

11/22 

(12/8) 

17/12 

(11/8) 

Ln PO(-1) 
11/11- 

(01/8-) 

21/121- 

(10/8-) 

87/12- 

(11/8-) 

Ln ITO(-1) 
17/20 

(01/1) 

28/111 

(81/1) 

17/21 

(10/1) 

Ln IP(-1) 
17/1 

(87/8) 

01/11- 

(11/8-) 

17/80- 

(11/8-) 

 (باشدمي  tهايهاي تحقیق )اعداد داخل پرانتز نسبتمأخذ: يافته                
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 واكنش ضربه ابعوتنتایج 

 ويژه به .تفستتیركرد را شتتده برآورده ضتترايب توانمي ستتختيبه معمول، ورطبه VARدر الگوي 

 ضتتربه واكنش تابع منظور همین به دهند. عالمت تغییر متغیر، يک با وقفه ضتترايب كههنگامي

 تابع .دهندمي قرار بررستتي مورد زمان طول در را متغیرها آن، رفتار بربنا و كرده برآورد را

يا  اخالل جمالت از يكي تغییر به نستتبت را زامتغیر درون يک واكنش ،)ضتتربه( تحريک واكنش

 متغیرهاي پوياي رفتار ،ضتتربه واكنش دهد. در واقع توابعمي نشتتان زمان طول در )تحريک(

 .دهدمي نشتتان معیار انحراف ي يکاندازه به تكانه يک بروز هنگام به زمان طول در را دستتتگاه

 صتتورت در را ستتیستتتم درونزاي متغیرهاي واكنش توانمي توابع، اين بر مبتني هايدرتحلیل

 داد.  قرار مورد بررسي تكانه با متغیرها ديگر رو شدنروبه

 

 

 ي ایرانواكنش به ضربه عرضه صادرات پسته( توابع 1) نگاره
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  EPIتوان به اين نتیجه رستتتید كه در نتیجه بروز يک تكانه در متغیرهايمي 1با توجه به نگاره 

كننده(، عرضتتته )درآمد كشتتتورهاي وارد WI)نرخ واقعي ارز( و  REX)قیمت صتتتادراتي ايران(، 

ز آن به تدريج روند افزايشتتي را خواهد مدت )تا دو دوره( كاهش و پس اصتتادرات ايران در كوتاه

)تولید داخلي پستته(، عرضه صادرات پسته ايران تا سه   ITOداشتت. با بروز يک تكانه در متغیر  

رستتد. اما رخداد تكانه در دوره با يک روند نوستتاني روبرو خواهد شتتد و پس از آن به ثبات مي 

)قیمت داخلي(، باعث افزايش عرضته صادرات ايران تا دو دوره خواهد شد و پس از آن   IPمتغیر 

)تولید پسته در ديگر كشورها(، باعث  POي وارد بر داشتت. تكانه  به تدريج روندي پايدار خواهد

ي بعد، میزان عرضه كاهش ي دوم شده و بالفاصله در دورهافزايش عرضه صادرات ايران در دوره

توان هم مي 2در بلندمدت نیز، روند كاهشتتتي خود را طي خواهد كرد و در مورد نگاره  يتافته و 

میزان تقاضتاي صادرات را به میزان اندكي در دوره دوم   )نرخ ارز(  REXي وارد برگفت كه تكانه

افزايش داده ولي در دوره سوم باعث كاهش تقاضا شده و پس از آن تقاضاي صادرات براي پسته 

)درآمد كشتتتورهاي  WIي وارد بر گیرد. همچنین بتا تكتانته   د افزايشتتتي بته خود مي ايران رونت 

كننده(، تا سته دوره میزان تقاضتاي صادرات كاهش يافته و پس از آن روند افزايشي خواهد   وارد

)قیمت داخلي(، باعث افزايش تقاضتتتاي  IPي يک انحراف معیار در اي به اندازهداشتتتت. تكتانه 

واهد شتتد و پس از آن، تقاضتتا روندي باثبات و پايدار را خواهد داشتتت. صتتادرات تا ستته دوره خ

)قیمت صادراتي ايران( در دوره دوم افزايش و   EPIهمچنین تقاضاي صادرات با رخداد تكانه در

ي بعتد، مقتداري كتاهش يتافتته؛ اما در بلندمدت روندي حدودا با ثبات و پايدار خواهد      در دوره

)تولید پستتته در ديگر كشتتورها(، باعث ايجاد افزايش در  POد بر ي وارداشتتت. در ضتتمن تكانه

مدت روند نزولي را براي آن سبب خواهد تقاضتاي صتادرات تا سته دوره خواهد شتد، اما در بلند    

 شد.  
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 ي ایران( توابع واكنش به ضربه تقاضاي صادرات پسته2نگاره )
 

 واریانس تجزیهنتایج 

تجزيه  روش(، استتتتفاده از VARهاي خود رگرستتتیون برداري )يكي ديگر از كتاربردهتاي مدل  

تغییرات متغیر تحت بررستتي، روش، ستتهم درصتتدي  هر متغیر از كل   استتت. در اين 1واريانس

دهد چند درصد از تغییرات يک متغیر مربوط د. در واقع تجزيه واريانس نشان ميشومشخص مي

 ر متغیرهاست.  گيدبه تغییرات گذشته خود متغیر و چند درصد مربوط به تغییر 

 

                                                 
1- Varience Decomposition  
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 تجزیه واریانس عرضه صادرات ایران( 3) نگاره

 1/71مدت حدود توان پي برد كه در كوتاه( مي8ي )نگارهاز  دستتتت آمدهبهبتا توجته بته نتايج    

شود. الزم به )عرضته صتادرات ايران( از خود اين متغیر ناشتي مي     ISUتغییرات متغیردرصتد از  

مدت كاهش پیدا خواهد كرد، اما همچنان تا پايان دوره، يتادآوري استتتت كته اين مقدار در بلند  

شود و درصتد از نوستانات اين متغیر توستط خود آن متغیر توضتیح داده مي     11همواره بیش از 

ين ستهم تأثیر بر عرضه صادرات ايران در بلندمدت مربوط به متغیرهاي تقاضاي  پس از آن باالتر

باشتتتد كه البته هر دوي اين متغیرها ستتتهم حدود ( ميREX( و نرخ واقعي ارز )WDEجهاني )

مدت را خواهند داشت. ديگر ي ايران در بلنددرصتدي از نوستانات عرضته صتادرات پسته     1/11

مدت و ي كشتتور در كوتاهناچیزي از تغییرات عرضتته صتتادرات پستتتهمتغیرها نیز ستتهم بستتیار 

ن نیز ي ايرامدت را دارند. در ارتباط با عوامل مؤثر بر تغییرات تقاضاي جهاني صادرات پستهبلند

 كمک گرفت. (1) توان از نتايج نگارهمي
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 تجزیه واریانس تقاضاي صادرات(7) نگاره

ن متغیر عرضه صادرات ايران، بیشتري مدتمدت و بلنددر كوتاهبدين ترتیب كه به طور میانگین 

 12/81میزان تأثیرگذاري را بر روي تقاضتاي جهاني صتادرات داشتته است و اين میزان تأثیر با    

مدت افزايش پیدا كرده و در بلندمدت به حدود ي اول آغاز شده، سپس در میاندرصتد در دوره 

بیشتترين سهم تأثیر بر نوسانات تقاضاي جهاني صادرات  درصتد رستیده استت و پس از آن     12

مدت مربوط به خود متغیر و در بلند مدت، مربوط به متغیر قیمت صادراتي پستته ايران در كوتاه 

یر دهد، بیشترين تأثدست آمده از تجزيه واريانس نشان ميباشد. در كل نتايج به( ميEPIايران )

ه در ايران، از خود متغیر ناشي مي شود و مؤثرترين عامل گذاري بر نوسانات عرضه صادرات پست

تقاضتتاي جهاني صتتادرات نیز، متغیر عرضتته صتتادرات ايران بوده و پس از آن در    بر نوستتانات

 گذار خواهد بود.مدت قیمت صادراتي ايران نیز تأثیربلند
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 گیري و پیشنهادهانتیجه
مجمعي بین متغیرهاي الگو، وجود رابطه ه، آزمون VAR در اين پژوهش بتا استتتتفاده از الگوي 

 ،بیني، ارتباط پوياي بین متغیرهاه ضتتتربه و تجزيه واريانس خطاي پیشهتاي واكنش ب تحلیتل 

دستتتت آمده از الگوي بهمدت پرداخته شتتتد. نتايج در بلندروند متغیرها  ارزيابيبررستتتي و به 

كننده، وارد درآمد كشورهاي غیرهاي میانگیني آن است كه هر يک از متهمجمعي نشان دهنده

ابطه مدت رقاضاي صادرات پسته ايران در  بلندنرخ واقعي ارز و تولید داخلي پستته، با عرضه و ت 

ا و قیمت داخلي پسته در كشتوره  ديگرخواهند داشتت، در حالي كه تولید در   يمثبت و معنادار

. همچنین تجزيه ار دارندمدت با عرضتته و تقاضتتاي صتتادراتي محصتتول، رابطه منفي و معنادبلند

گذاري بر نوستتانات عرضتته استتت كه بیشتتترين تأثیر دهنده آنبیني نشتتانواريانس خطاي پیش

شود و مؤثرترين عامل بر نوسانات تقاضاي جهاني ه در ايران از خود متغیر ناشي ميصادرات پست

 و صادراتي ايرانمدت قیمت ت ايران بوده و پس از آن در بلندصتادرات نیز، متغیر عرضته صادرا  

بنابر نتايج اين تحقیق برخي  د بود.نگتذار خواه نیز تتأثیر  هتاي قبتل  تقتاضتتتاي صتتتادرات دوره 

 اند از:پیشنهادات كاربردي عبارت

ويژه در با توجه به تأثیر پذيري زياد عرضتته صتتادرات ايران از عرضتته صتتادرات دوره قبل )به    

است به داليل مختلف در صادرات پسته رخ هايي كه ممكن مدت( بايد تالش شود از شوکكوتاه

هايي و از دست دادن بازار، رقیبان ايران به دهد جلوگیري شتود زيرا در اثر رخداد چنین شتوک  

 سازند.آساني در بازار جايگزين شده و ورود به بازار را در آينده دشوار مي

و تقاضاي جهاني است و  مدت و بلندمدت تابعي مستقیم از نرخ ارزعرضه صادرات ايران در میان

تواند عرضه صادرات پسته رو يافتن بازارهاي جديد صتادراتي و ثبات نستبي در نرخ ارز مي  از اين

 تر كرده و به حفظ موقعیت برتر ايران در بازار جهاني پسته كمک كند.ايران را مطمئن

است كه لزوم  تقاضتاي صتادرات پستته ايران تا حد زيادي تابعي از عرضته صتادرات پسته ايران     

ريزي براي تداوم عرضتته و جلوگیري از ايجاد اختالل در عرضتته صتتادرات پستتته را بیشتتتر برنامه

 سازد.نمايان مي

یز هاي قبل نتقاضاي صادرات پسته ايران عالوه بر عرضه صادرات پسته به تقاضاي صادرات دوره

يزي بهتر، رتوان با برنامهمي بستتگي دارد كه گوياي وفاداري نسبي مشتريان  پسته ايراني است و 

درجه وفاداري اين مشتتتتريان را به پستتتته صتتتادراتي ايران بیشتتتتر كرده و در كنار آن نیز در  

 جستجوي بازارهاي جديد براي پسته صادراتي بود. 
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  ويژه در پذيري تقاضتتاي صتتادرات پستتته ايران از قیمت صتتادراتي پستتته به     با توجه به تأثیر

، بايد در كنار حفظ كیفیت و كمیت محصتتتول تولید شتتتده، تالش كرد تا مدت و بلندمدتمیان

قیمت پستته صتادراتي كشتور قابل رقابت با پسته صادراتي ديگر كشورهاي رقیب باشد تا از اين    

پذيري پسته ايران در اين حوزه آسیب مسیر بازارهاي كنوني حفظ شده و توان و موقعیت رقابت

 نبیند.
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