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اثر بیثباتی تجاری بر رشذ زیربخشهای کشاورزی در ایران
1

آؾیِ ػعیعی*  ،1حؿیي هْطاثی ثكطآثبزی
تبضید پصیطـ93 /06/27 :
تبضید زضیبفت93 /04 /01 :
چکیذه
زض ایي هغبلؼِ ،ثب اؾتفبزُ اظ قبذم الٍ ثیثجبتی زضآهسّبی نبزضاتی ٍ ٍاضزاتی ظیطثرفّبی
کكبٍضظی ایطاى عی زٍضُ ی  1375- 89هحبؾجِ ٍ تبثیط آى ثط ضقس ظیطثرفّب ثطضؾی قسً .تبیج
ثطآٍضز هسل ضقس ؾَ لَ ثب اؾتفبزُ اظ زازُّبی تبثلَیی ٍ ضٍـ اثطات ثبثت ًكبى هیزّس کِ ثِ اظای
یک زضنس افعایف ثیثجبتی نبزضات ٍ ٍاضزات ،ثِتطتیت  %0 /038 ٍ 0 /024ضقس ظیطثرفّبی
کكبٍضظی کبّف هی یبثس .ثی ثجبتی نبزضات ٍ ٍاضزات ،ضیؿک تجبضت ذبضجی ضا افعایف ٍ ثِ تجغ آى
فؼبلی ت زض ایي ثبظاضّب ضا کبّف هیزّس .زض ایي نَضت تجبض ٍ کكبٍضظاى ضیؿکگطیع فؼبلیت ذَز ضا
هحسٍز کطزُ ٍ ؾطهبیِی ذَز ضا ثِ نٌبیغ زیگط کِ اعویٌبى ثیكتطی زاضز ،هٌتقل هیکٌٌس.
ّوچٌیي هسل ضق س ظیطثرفّبی کكبٍضظی ثِنَضت جعی ی ثطآٍضز قسً .تبیج ثیبًگط ضاثغِی
هؿتقین ثیثجبتی نبزضات ثب ضقس ظیطثرفّبی ظضاػت -ثبغجبًی ٍ زاهپطٍضی هیثبقس .زض ٍاقغ افعایف
ثیثجبتی نبزضات ؾجت قسُ تب زضیبفتیّبی اضظی اظ ایي عط یق ،هٌجغ غیطقبثل اػتوبزی ثطای تبهیي
هبلی پطٍغُّبی ؾطهبیِ ای ثبقس .ثسیي ضٍی ثِ زالیل احتیبعی هٌغقی ثِ ًظط هیضؾس کِ فؼبالى زض
ایي ظهیٌِ ،هٌبثغ تبهیي اػتجبض ذَز ضا تٌَع ثجركٌس کِ ایي تٌَع ،ؾجت افعایف ضقس قسُ اؾت .اثط
ایي قبذم ثط ضقس ظیطثرفّبی قیالت ٍ جٌگلساضی هٌفی ثطآٍضز قسُ اؾتّ .وچٌیي ثیثجبتی
ٍاضزات ثب ضقس ظیطثرف جٌگلزاضی ضاثغِی هؿتقین ٍ ثط ضقس ؾبیط ظیطثرفّب اثط هٌفی زاقتِ
اؾت .لصا ثب تَجِ ثِ ایي ًتبیج ،اتربش ؾیبؾتّبیی جْت جلَگیطی اظ ایجبز ثیثجبتی ٍ کبّف
پیبهسّبی حبنل اظ آى هیتَاًس ثط ضقس ،اقتغبل ٍ ؾطهبیِگصاضی زض ظیطثرفّبی کكبٍضظی ٍ ضفبُ
ذبًَاضّبی ضٍؾتبیی ٍ کكبٍضظ تبثیط هثجت زاقتِ ثبقس.
طبقهبنذيF13, Q17, Q23 :JEL
واشههاي كليذي :ایطاى ،ثیثجبتی تجبضت ،ظیطثرفّبی کكبٍضظی ،قبذم الٍ.
-1ثِتطتیت زاًكجَی کبضقٌبؾی اضقس ٍ اؾتبز اقتهبز کكبٍضظی زاًكگبُ قْیس ثبٌّط کطهبى.
* ًَیؿٌسُی هؿئَل هقبلِAzizi.asiyeh@yahoo.com :
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پیشگفتار
ضقس کكبٍضظی ثِ ػٌَاى ثؿتطی ثطای ًیل ثِ اّساف تَؾؼِ زض کكَضّبی زض حبل تَؾؼِ اهطی
ضطٍضی قلوساز هی قَز .اقتهبززاًبى تَؾؼِ ثِعَض ػبم ٍ اقتهبززاًبى کكبٍضظی ثِعَض ذبل ثط ایي
اهط تبکیس زاضًس کِ کكبٍضظی هیتَاًس ثِ ضقس اقتهبزی کوک کٌس(شٍقی پَض ٍ ظیجبییٍ 1389 ،
عْطاًچیبى .) 1387 ،اهطٍظُ زؾتیبثی ثِ ًطخ ضقس اقتهبزی ثبال یکی اظ اّساف هْن ّط ًظبم
اقتهبزی ثِقوبض هیضٍز .ضقس اقتهبزی ثِزلیل ایٌکِ ضاُ حل ثؿیبضی اظ هؼضالت اقتهبزی اظ جولِ
فقط ،ثیکبضی ٍ تَظیغ ًبهٌبؾت زضآهسّب تلقی گطزیسُ ٍ هَجت افعایف ضفبُ اقتهبزی جبهؼِ
هیگطزز ،ثِ ػٌَاى یک ّسف ؾیبؾتی هْن هس ًظط زٍلتّب هیثبقس (زالٍضی ٍ ثهیط .) 1390 ،عی
چٌس زِّی گصقتِ ،جْبى تغییطات قبثل هالحظِای ضا زض فؼبلیت اقتهبزی ٍ زض هبّیت اقتهبز
جْبًی تجطثِ کطزُ اؾت ٍ هلتّب اظ عطیق تجبضت ٍ اهَض ثیيالولل ثِ یکسیگط ًعزیکتط قسُاًس .اظ
اّساف ػوسُی آظازؾبظی تجبضی ،جْف ضقس اقتهبزی ثب ثْطُ گیطی اظ هٌبفغ ایؿتب ٍ پَیبی ًبقی اظ
تجبضت اظ عطیق ترهیم کبضآهس هٌبثغ ،تكسیس ضقبثت ،اضتقبی جطیبى زاًف ٍ ؾطهبیِگصاضی ٍ زض
ًْبیت ضقس ؾطیغ ًطخ اًجبقت ؾطهبیِ ٍ پیكطفت فٌی اؾت (اثطیكوی ٍ ّوکبضاى .) 1384 ،اهطٍظُ
اقتهبززاًبى پصیطفتِاًس کِ ثیثجبتی اقتهبزی یکی اظ ػَاهل هْوی اؾت کِ ضقس اقتهبزی ضا هحسٍز
کطزُ ٍ پیَؾتِ زض تالـ ّؿتٌس تب ثب اؾتفبزُ اظ هسلؾبظی ًظطی ٍ تجعیِ ٍ تحلیل تجطثی ،ػَاهل
هَثط ثط ضقس ضا قٌبؾبیی کٌٌس.
پػٍّف زض ظهیٌِی ثیثجبتی ٍ ػَاهل هَثط ثط آى ث ِ اًتكبض کتبة کَپبک()Coppock,1962
ثطهیگطزز .ثِعَض کلی پؽ اظ هغبلؼِی کَپبک زض هغبلؼبت تجطثی ٍ ًظطی ثِ هؿبلِی ثیثجبتی اظ
ؾِ زیسگبُ ػوسُ ًگطیؿتِ قسُ اؾت - 1 :هحبؾجِی قبذم ثیثجبتی - 2 ،ثطضؾی تبثیط ثیثجبتی ثط
هتغیطّبی کالى اقتهبزی ٍ  - 3قٌبذت ػَاهل هَثط ثط ثیثجبتی .زض ظهیٌِی ثیثجبتی هغبلؼبت
هتؼسزی زض زاذل کكَض نَضت گطفتِ کِ اظ جولِ هیتَاى ثِ هغبلؼبت ظهبًیبى ٍ ّوکبضاى(،) 2010
گؿکطی ( ،) 2011ثطٍهٌس ٍ ّوکبضاى (  ٍ ) 2009احؿبًی ٍ ّوکبضاى( ) 1382زض ظهیٌِی اثطات
ثی ثجبتی نبزضات کل ثط ضقس اقتهبزی ٍ ّوچٌیي پیطی ٍ ّوکبضاى(  ،) 1390گؿکطی ٍ
ّوکبضاى ( ،) 1384ثْجَزی ٍ ّوکبضاى (  ٍ )1388ؾلوبًی ٍ ّوکبضاى (  ) 1382زض ظهیٌِی ثیثجبتی
نبزضات ًفت اقبضُ کطز .هیطجلیلی ٍ ّوکبضاى( ٍ ) 1391لغفؼلی پَض ٍ ّوکبضاى( ) 1386اثط ثیثجبتی
نبزضات ثط ضقس ثرف کكبٍضظی ضا ًیع ثطضؾی کطزُ اًس .تٌْب نوسی ( ،) 1383هٌبثغ ثیثجبتی
نبزضات ٍ ٍاضزات تؼسازی اظ هحهَالت هٌترت ثرف کكبٍضظی ضا ثب اؾتفبزُ اظ قبذم کَپبک ثِ
ثیثجبتی قیوت ،ثیثجبتی هقساض ٍ ثیثجبتی تبثیط هتقبثل قیوت ٍ هقساض ثِ نَضت ضطثی تجعیِ کطزُ
اؾت .اظ جولِ هغبلؼبت ذبضجی کِ زض ظهیٌِی ثیثجبتی اًجبم قسُ ،هی تَاى ثِ ضقیس ٍ ّوکبضاى
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( ،) 2012ثیلکَئیؽ ٍ هرتبض (  ،) 2011آثَثبکبض ٍ ؾبثطاهبًیبم( ٍ ) 2010کبئَقیک ٍ ّوکبضاى ()2008
زض ظهیٌِی ثیثجبتی نبزضات ثط ضقس اقتهبزی اقبضُ کطزّ .وچٌیي ؾبضازا ٍ ّوکبضاى(ٍ )2006
چبًس ٍ ّوکبضاى (  ) 2001زض ظهیٌِی ثیثجبتی نبزضات هحهَالت کكبٍضظی هغبلؼِ کطزًسً .تبیج
هغبلؼبت ًكبى هیزّس کِ ثیثجبتی ثِعَض هؼوَل اثطات ظیبى ثبضی ثط اقتهبز زاقتِ ٍ ضقس ضا کبّف
زازُ اؾت.
ثطضؾیّبی اًجبم قسُ ًكبى هیزّس کِ تبکٌَى هغبلؼِای زض ظهیٌِی ثیثجبتی تجبضت زض
ظیطثرفّبی کكبٍضظی اًجبم ًكسُ اؾت .اظ ایيضٍ ثب تَجِ ثِ اّویت ثرف کكبٍضظی زض اقتهبز
ایطاى ،تحقیق ثِ زًجبل پبؾد ثِ ایي ؾَال اؾت کِ ثیثجبتی تجبضت(نبزضات ٍ ٍاضزات) چِ تبثیطی
ثط ضقس ظیطثرفّبی کكبٍضظی زاقتِ اؾت؟ ثسیي هٌظَض ،زض ازاهِ زض ثرف هَاز ٍ ضٍـّب ثِ
تهطیح هسل هَضز هغبلؼِ ٍ قبذم اًساظُگیطی ثیثج بتی تجبضت پطزاذتِ ذَاّس قس .زض ثرف ؾَم
ًتبیج گعاضـ ٍ ثحث قسُ ٍ زض ًْبیت زض ثرف چْبضم جوغ ثٌسی تحقیق اضائِ ذَاّس قس.
مواد و روشها
هسل ضقس ؾَلَ یکی اظ اٍلیي هسلّبی ًئَکالؾیک قٌبذتِ هیقَز کِ ثطذالف هسل ّبضٍز ٍ
زٍهبض کِ هجتٌی ثط فطضیبت کیٌع ثَز ،ثط هجبًی ًئَکالؾیک توطکع زاضز .ؾَلَ ( ) 1956هسلی ضا اضائِ
کطز کِ ؾط هٌكبء قکلگیطی ٍ تَؾؼِی هجبحث اقتهبزی ضقس ثِ ًحَ فطاگیطی قس .هسل ضقس
ؾَلَ هسل ضیبضی اؾت کِ چگًَگی افعایف ثیكتط تَلیس ؾطاًِ ثب اًجبقت ؾطهبیِ ضا تَنیف هیکٌس.
ًقغِی قطٍع کبض ؾَلَ آى اؾت کِ جبهؼِ ًؿجت ثبثتی اظ زضآهس ذَز ضا پؽاًساظ هیکٌس .جوؼیت
ٍ ػطضِی ًیطٍی کبض زض ًطخ ثبثتی ضقس کطزُ ٍ تطاکن ؾطهبیِ هیتَاًس تٌظین گطزز .فطضیبت هسل
قبهل ٍجَز یک کبالی ّوگي زض اقتهبز ،ثبظزّی ثبثت ًؿجت ثِ هقیبؼ ثبثتٍ ،جَز
تکٌَلَغی(پیكطفت فٌی) ثبثت ٍ ًطخ ثطٍىظای ضقس جوؼیت هی ثبقس .زض هغبلؼبت ضقس ،ػالٍُ ثط
هتغیطّبی هَجَز زض هسل ضقس ؾَلَ ثِ تٌبؾت ّسف هغبلؼِ ،هتغیطّبی زیگطی ًیع ثِ هسل اضبفِ
قسُ ٍ اثط آً ْب ثط ضقس هَضز ثطضؾی قطاض گطفتِ اؾت .زض ایي تحقیق ،قبذمّبی ثیثجبتی نبزضات
ٍ ٍاضزات ثِ ػٌَاى هتغیط هؿتقل ثِ هسل اضبفِ ٍ تبثیط آًْب ثط ضقس ظیطثرفّبی کكبٍضظی ثطضؾی
هی قَز .هسل ًْبیی زض ایي تحقیق ثِ نَضت ظیط اؾت:
()1
LGDPit = α0 + α1 LLit +α2 LK it + α3 LIEXit +α4 LIIMit
کِ زض آى : LGDPit ،لگبضیتن اضظـ افعٍزُ ظیطثرفّبی کكبٍضظی (تَلیس ًبذبلم زاذلی):LLit ،
لگبضیتن ًیطٍی کبض (ًفط) :LKit ،لگبضیتن هَجَزی ؾطهبیِ :LIEXit ،لگبضیتن قبذم ثیثجبتی
نبزضات ٍ  :LIIMitلگبضیتن قبذم ثیثجبتی ٍاضزات ظیطثرفّبی کكبٍضظی هی ثبقٌسّ .وچٌیي t
ٍ  iثِتطتیت ثیبًگطتؼساز ؾبلّبی هَضز هغبلؼِ ٍ ظیطثرفّبی کكبٍضظی قبهل ظضاػت -ثبغجبًی،
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زاهپطٍضی ،قیالت ٍ جٌگلساضی اؾت .عجقِ ثٌسی ظیطثرفّبی کكبٍضظی زض ایي تحقیق ثط اؾبؼ
کسّبی تؼطفِ  ISICؾِ ضقوی اؾت.
زض ؾبلّبی اذیط ،هحققبى جْت هحبؾجِی قبذم ثیثجبتی اظ ضٍـّبی هرتلفی قبهل ضگطؾیَى
ضطیت تغییطات زضآهسّبی نبزضاتی ،هیبًگیي قسضهغلق تفبٍت ثیي زضآهسّبی نبزضاتی ٍاقؼی اظ
ضًٍس آى ،هیبًگیي هطثؼبت ًؿجت زضآهسّبی نبزضاتی ٍاقؼی ثِ ضًٍس آى ،الگَّبی ٍاضیبًؽ ًبّوؿبًی
قطعی اتَضگطؾیَ ٍ ٍاضیبًؽ ًبّوؿبًی قطعی اتَضگطؾیَ تؼوین یبفتِ ،قبذم هبؾل ،کَپبک ،الٍ،
فیلتط َّزضیک -پطؾکبت اؾتفبزُ کطزُاًس .زض ایي هغبلؼِ ،قبذمّبی ثیثجبتی نبزضات ٍ ٍاضزات ثب
اؾتفبزُ اظ قبذم الٍ اًساظُ گیطی قسًس .ایي قبذم ثِ نَضت قسض هغلق اًحطاف نبزضات اظ
هیبًگیي هتحطک پٌج ؾبلِی آى )) (MA(5هحبؾجِ هیقَز.
()2

)

(

)

(

کِ زض آى( ) ،
 ،هیبًگیي هتحطک زضجِ  Pثطای هتغیط  Xاؾت .ا یي قبذم ثِهٌظَض
هغبلؼِی ؾطیّبی ظهبًی اؾتفبزُ هیقَز(هیطجلیلی ٍ ّوکبضاى ٍ 1391 ،اثطیكوی ٍ هحؿٌی،
.) 1381
زض ایي هغبلؼِ ،جْت ثطآٍضز هسل (  ) 1اظ ضٍـ پبًل اؾتفبزُ قسُ اؾت .زض حبلت کلی ،زض زازُ ّبی
پبًل (تلفیق ؾطیّبی ظهبًی ٍ هقغؼی) ،یک فطز (هقغغ) ضا زض عَل ظهبى هكبّسُ کطزُ ٍ هتغیطّبی
هطثَط ثِ آى ضا اًساظُگیطی هی ًوبیین .ؾپؽ افطاز هرتلف ضا زض ّط کسام ثب یک ؾطی ظهبًی ،ثب
یکسیگط تلفیق هیکٌین (اقطفظازُ ٍ هْطگبى .) 1387 ،ثِ ػجبضت زیگط ،زازُّبی تطکیجی ثِ یک
هجوَػِ اظ زازُّب گفتِ هیقَز کِ ثط اؾبؼ آى هكبّسات ثٍِؾیلِی تؼساز ظیبزی اظ هتغیطّبی
هقغؼی ( ) Nکِ اغلت ثِنَضت تهبزفی اًتربة هیقًَس ،زض عَل یک زٍضُی ظهبًی هكرم ()T
هَضز ثطضؾی قطاض گطفتِ ثبقٌس .ایي  N*Tزازُی آهبضی ضا زازُّبی تطکیجی یب زازُّبی
هقغؼی  -ؾطی ظهبًی هی ًبهٌس .زض حبلت کلی ،قکل ضگطؾیًَی پٌل زیتب ثِ نَضت ظیط اؾت:
()2
Yit = a + bx it + uit
کِ زض ایي هؼبزلِ  iثط ثؼس هقغؼی زاللت زاضز ٍ  tثؼس ظهبى ضا هغطح هیکٌس کِ  yitهبتطیؿی زض
اثؼبز ( x ٍ ) NT*1هبتطیؿی زض اثؼبز (ً b ٍ ) NT*Kیع هبتطیؿی ثب اثؼبز  K*1اؾت( Kتؼساز
هتغیطّبی تَضیحی اؾت) .تفبٍتی کِ ثیي زیگط ضگطؾیَىّب ثب پٌل زیتب ٍجَز زاضز ،زض جولِی
اذتالل اؾت .زض ضگطؾیَىّبی زیگط یک جولِی اذتالل ٍجَز زاضز کِ ثِ ػٌَاى  uهؼطفی قسُ ٍ
زاضای توبهی فطوّبی کالؾیک اؾت .اهب زض ایي هسل جولِی اذتالل  uitثِنَضت زیگطی هغطح
هیقَز .زض ٍاقغ  uitاظ ؾِ جعء انلی ،جولِی اذتالل ثطای زازُّبی هقغؼی ،جولِی اذتالل ثطای
ؾطی ظهبًی ٍ جولِی اذتاللی کِ توبهی فطوّبی کالؾیک ضا زاضاؾت ،تكکیل قسُ اؾت .ثِ ثیبى
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ثْتط ایٌکِ یکی اظ هكرهِّبی پٌل زیتب ایي اؾت کِ جوالت اذتالل ضا ثِ تغییطات ظهبًی ٍ هکبًی
تفکیک هیکٌس (ؾؼیسی .) 1388 ،زض ضٍـ زازُّبی تطکیجی ،پیف اظ ثطآٍضز هسل الظم اؾت تب چٌس
آظهَى اًجبم قَز کِ ػجبضتٌس اظ:
 -1آظهَى ضیكِ ٍ -احس :آظهَىّبی ایؿتبیی اظ جولِ هْنتطیي آظهَىّب ثطای ثطآٍضز یک ضگطؾیَى
ثب ضطایت قبثل اػتوبز اؾت .ثطای جلَگیطی اظ ا یجبز ضگطؾیَى کبشة ،ثبیس اظ آظهَىّبی ا یؿتبیی
اؾتفبزُ کطز .ثطای تؼییي ایؿتبیی زازُّبی پبًل ،آظهَىّبی هتفبٍتی ٍجَز زاضز کِ اظ جولِ
هیتَاى ثِ آظهَىّبی لَ یي ،لیٌَچَ( ،) LLCاین ،پؿطاى ٍ قیي ( ،) IPSزیکی -فَلط تؼوین یبفتِ
( ٍ ) ADFفیلیپؽ -پطٍى( ) PPاقبضُ کطز.
 -2آظهَى ّن اًجبقتگی :زض نَضت ًبایؿتبیی هتغیطّبی هسل ،احتوبل ایجبز ضگطؾیَى ؾبذتگی
ٍجَز زاضز .ثطای اجتٌبة اظ ٍضؼیتّبی ضگطؾیَى ؾبذتگی ،آظهَى ّنجوؼی ثِ ػٌَاى یک
پیف آظهَى قبثل اؾتفبزُ اؾت .زض زازُّبی پبًل جْت ثطضؾی ٍجَز ّناًجبقتگی ثیي هتغیطّب اظ
آظهَىّبی پسضًٍی( ،) Pedroniکبئَ( ٍ ) Kaoفیكط(  ) Fisherاؾتفبزُ هیقَزّ .وچٌیي زض
نَضتی کِ هتغیطّب ایؿتب اظ زضجِ یک ثبقٌس ،ثطای اثجبت ٍجَز ضاثغِی ّن اًجبقتِ ،ثبیؿتی جعء
اذالل هؼبزلِ زض ؾغح ایؿتب قَز تب ثتَاى ًتیجِ گطفت کِ هتغیطّب ّناًجبقتِ ّؿتٌس.
 -3آظهَى  Fلیوط :ثطای تؼییي حبلت ثطاثطی ػطو اظ هجسا هق بعغ ثب حبلت تفبٍت زض ػطو اظ هجسا
هقبعغ.
 - 4آظهَى ّبؾوي :جْت تؼییي ضٍـ اثطات ثبثت یب اثطات تهبزفی.
زازُّبی هَضز اؾتفبزُ زض ایي تحقیق ثِنَضت لگبضیتن ثط پبیِی عجیؼی ّؿتٌس ٍ اظ هطکع آهبض
ایطاى ،ؾبلٌبهِّبی آهبضی کكَض ،زفتط آهبض ٍ ثطضؾیّبی اقتهبزی ثبًک هطکعی ٍ گوطک جوَْضی
اؾالهی ایطاى جوغآٍضی قسُاًسّ .وچٌیي زازُّب ثط پبیِی ثبثت ؾبل ٍ ٍ 1376احس هیلیبضز ضیبل
ّؿتٌس .زض ایي تحقیق ،ظیطثرفّبی کكبٍضظی قبهل ظضاػت  -ثبغجبًی ،زاهپطٍضی ،قیالت ٍ
جٌگلزاضی هیثبقس.
نتایج و بحث
بی ثباتی تجارت
ًتبیج هحبؾجِی قبذمّبی ثیثجبتی نبزضات ٍ ٍاضزات زض جسٍل (  ) 1گعاضـ قسُ اؾتّ .وبىعَض
کِ هكرم اؾت ،ثیثجبتی نبزضات ٍ ٍاضزات زض ظیطثرف ظضاػت  -ثبغجبًی زض ثبظُی گؿتطزُتطی
ًؿجت ثِ ؾبیط ظیطثرفّب (ثبظُی { ًَ)} 2208 /95 , 9467 /65ؾبى زاضز .ثیثجبتی زض ایي ظیطثرف
هتٌبؾت ثب ذكکؿبلیّب ٍ تطؾبلیّب تغییط کطزُ ٍ تحت تبثیط آى قطاض هیگیطز .ثی ثجبتی تجبضت زض
ظیطثرف قیالت ثؿیبض اًسک ثَزُ ٍ زض ثبظُی کَتبّی ًَؾبى زاقتِ اؾت ،تٌْب زض ؾبل 1387

72

اثر بیثباتی تجاري بر رشذ زیربخشهاي كشاورزي در ایران

ثیثجبت ی ٍاضزات جْف زاقتِ اؾت .نبزضات زض ظیطثرف جٌگل ثؿیبض اًسک اؾت ،زض ًتیجِ
ثیثجبتی آى ذیلی کوی اؾت (زض ثبظُی { ًَ }- 12 , 30ؾبى زاضز)؛ اهب ثیثجبتی ٍاضزات زض ظیطثرف
جٌگل ثِزلیل ٍاضزات ظیبز ،زض ثبظُی ثعضگتطی { ًَ }- 103 , 307ؾبى زاضز ٍ تحت تبثیط زٍ هٌكب
هْن ثیثجبتی قیوت ٍ هقساض ٍ ّوچٌیي ؾیبؾتّبی هرتلف زاذلی ٍ ذبضجی قطاض هیگیطز.
برآورد مذل رشذ زیربخشهاي كشاورزي
اٍلیي گبم زض ثطآٍضز ثب اؾتفبزُ اظ زازُ ّبی پبًل ثطضؾی ایؿ تبیی هتغیطّب اؾت .زض ایي هغبلؼِ جْت
ثطضؾی ایؿتبیی هتغیطّب اظآظهَىّبی لَیي ،لیي ٍ چَ( ،) LLCاین ،پؿطاى ٍ قیي(،) IPS
زیکی -فَلط تؼوین یبفتِ( ٍ ) ADFفیلیپؽ -پطٍى( ) PPاؾتفبزُ قسً .تبیج ًكبى زاز کِ هتغیطّب ثب
تفبضل هطتجِ اٍل پبیب قسُاًس .ثِ ػجبضت زیگطّ ،وگطا اظ زضجِ یک ّؿتٌس .زض ًتیجِ هیتَاى اظ ػسم
ٍجَز ضگطؾیَى کبشة اعویٌبى حبنل کطزّ .وچٌیي ثطای اثجبت ٍجَز ضاثغِی ّناًجبقتِ هؼٌیزاض
هیبى هتغیطّبی هسل ،ایؿتبیی جعء اذالل هؼبزلِ هَضز ثطضؾی قطاض گطفتً .تبیج ًكبى زاز کِ جعء
اذالل هؼبزلِ زض ؾغح ایؿتب قسُ اؾت .ثٌبثطایي ثیي هتغیطّب ضاثغِی ّنجوؼی ٍجَز زاضز ٍ
هیتَاى هؼبزلِی هَضز ًظط ضا ثطآٍضز کطز .ثب تَجِ ثِ آظهَى  Fلیوط ،هقساض ایي آهبضُ ثطاثط ٍ 13 /29
کبهال هؼٌیزاض ثِزؾت آهسُ اؾت کِ ًكبى هیزّس فطضیِی هربلف هجٌی ثط ػطو اظ هجسا هتفبٍت
هقبعغ پصیطفتِ هی قَزّ .وچٌیي ثطاؾبؼ ًتبیج آظهَى ّبؾوي ،آهبضُی کبی  -اؾکَئط ثطاثط 29/55
اؾت .ثب هقبیؿِی ایي آهبضُ ثب هقبزیط ثحطاًی جسٍل ،فطضیِی نفط هجٌی ثط اثطات تهبزفی ضز
هیقَز ٍ هی تَاى ًتیجِ گطفت کِ ضٍـ هٌبؾت ثطای ثطآٍضز الگَ ،ضٍـ اثطات ثبثت اؾت.
ًتبیج ثطآٍضز هسل ضقس ظیطثرفّبی کكبٍضظی ثِنَضت کلی زض جسٍل ( ) 2گعاضـ قسُ اؾت.
ّوبًغَض کِ ً F-statistic ٍ R2كبى هیزّس ،هسل ثطآٍضز قسُ کبهال هؼٌیزاض اؾت ٍ هتغیطّبی
هؿتقل تَاًؿتِاًس ثیكتطیي تغییطات هتغیط ٍاثؿتِ ضا تَضیح زٌّس .زض ایي هغبلؼِ ثِزلیل ایٌکِ
زازُّب ثِ نَضت لگبضیتن عجیؼی اؾتفبزُ قسُاًس ،ضطایت هتغیطّب کكف ضا ًكبى هیزٌّس .کكف
ًیطٍی کبض ثطاثط  ٍ 1 /57هؼٌیزاض ثِ زؾت آهسُ اؾت کِ ثیبًگط آى اؾت کِ زض نَضت ثبثت ثَزى
ؾبیط قطایظ ،ثب یک زضنس افعایف زض ًیطٍی کبض %1 /57 ،ضقس ظیطثرفّب ضا افعایف ذَاّس زاز کِ
ایي ًتیجِ هغبثق اًتظبضات ًظطی اؾت .کكف ثبال ًكبى هیزّس کِ ًیطٍی کبض ًقف ثِؾعایی زض
ضقس ظیطثرفّبی کكبٍضظی ایفب هیکٌسّ .وچٌیي هَجَزی ؾطهبیِ تبثیط هثجت ٍ هؼٌیزاض ثط ضقس
ظیطثرفّبی کكبٍضظی زاقتِ ٍ حبکی اظ آى اؾت کِ زض نَضت ثبثت ثَزى ؾبیط قطایظ ،ثب یک
زضنس افعایف زض هَجَزی ؾطهبیِ %0 /25 ،ثط ضقس ظیطثرفّب افعٍزُ هیقَز .ایي تبثیطگصاضی
ًؿجت ثِ ًْبزُی ًیطٍی کبض کو تط ثَزُ اؾت ٍ ثیبًگط ایي اؾت کِ ظیطثرفّبی کكبٍضظی زض ایطاى
ثیكتط کبضثط ثَزُاً س ٍ ؾطهبیِ ًؿجت ثِ ًیطٍی کبض کوتط اؾتفبزُ قسُ اؾت .زض ایي هغبلؼِ ،قبذم
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ثیثجبتی نبزضات ٍ قبذم ثیثجبتی ٍاضزات ثِ ػٌَاى قبذمّبی ثیثجبتی تجبضت ٍاضز هسل قسُاًس.
ثطاؾبؼ ًتب یج ،تبثیط ایي زٍ قبذم ثط ضقس ظیطثرفّبی کكبٍضظی هٌفی ٍ هؼٌیزاض اؾت ٍ ثِ
تطتیت یک زضنس افعایف زض ثیثجبتی نبزضات ٍ ثیثجبتی ٍاضزات ،ضق س ظیطثرفّب ضا ٍ 0/024
 %0 /038کبّف زازُ اؾت .ایي ًتبیج هغبثق اًتظبض ثَزُ اؾت؛ ظیطا ثیثجبتی نبزضات ٍ ٍاضزات،
قطایظ ضا ثطای تجبض ثیثجبت هی کٌس ٍ ضیؿک ٍ ًباعویٌبًی ضا افعایف هیزّس .ثٌبثطایي ،تجبض کوتط
زض ایي ًَع ثبظاضّبی نبزضاتی ٍ ٍاضزاتی ٍاضز قسُ ٍ ؾطهبیِگصاضیّب کبّف هی یبثس کِ زض ًتیجِی
آى ضقس ظیطثرفّب کبّف هی یبثسّ .وچٌیي کكبٍضظاى ٍ ؾطهبیِگصاضاى ایي ظیطثرفّب ،زض ایي
قطایظ زچبض ؾطزضگوی هیقًَس ٍ فؼبلیت ٍ ؾطهبیِی ذَز ضا کبّف زازُ ٍ آى ضا ثِ نٌبیؼی کِ
ضیؿک کوتط یب ثِ ػجبضتی اعویٌبى ذبعط ثیكتطی زاضًس ،هٌتقل هیکٌٌس.
ًتبیج ثطآٍضز هسل ضقس ظیطثرفّبی کكبٍضظی ثِنَضت جعیی زض جسٍل ( ) 3گعاضـ قسُ اؾت.
ّوبىعَض کِ هكرم اؾتً ،یطٍی کبض زض ظیطثرف جٌگلزاضی زاضای کكف هٌفی اؾت کِ
ًكبًگط ثْطٍُضی پبییي ًیطٍی کبض اؾت .زلیل ضا هیتَاى ایي گًَِ شکط کطز کِ ایي ظیطثرف ثیكتط
زٍلتی اؾت ٍ ثیكتط ًیطٍی کبض فؼبل زض آى قطاضزازی ّؿتٌس ٍ آیٌسُی قغلی هجْوی زاضًس کِ ایي
هؿب لِ هَجت افت کبضایی آًْب قسُ اؾت .زض ؾبیط ظیطثرفّب ًیطٍی کبض اثط هثجت ٍ هؼٌیزاض ثط
ضقس زاقتِ اؾتّ .وچٌیي هَجَزی ؾطهبیِ اثط هثجت ٍ هؼٌیزاضی ثط ضقس ظیطثرفّبی کكبٍضظی
زاقتِ کِ زض ایي هیبى ثیكتطیي اثطگصاضی ثطاثط  0 /81هطثَط ثِ ظیطثرف ظضاػت -ثبغجبًی اؾت.
قبذمّبی ثیثجبتی ٍاضزات ٍ نبزضا ت ثطای ّط کسام اظ ظیطثرفّب جساگبًِ ثطآٍضز قسُ اؾت .ثط
اؾبؼ ًتبیج ،ثیثجبتی نبزضات ثب ضقس ظیطثرفّبی ظضاػت -ثبغجبًی ٍ زاهپطٍضی ضاثغِی هؿتقین
زاضز .ایي ًتیجِ ًكبى هیزّس کِ افعایف ثیثجبتی زض نبزضات ظیطثرفّب هَجت قسُ اؾت تب
زضیبفتیّبی اضظی اظ ایي عطیق ،هٌجغ غیطقبثل اػتوبزی ثطای تبهیي هبلی پطٍغُّبی ؾطهبیِای ثبقس.
ثسیي ضٍی ثِ زالیل احتیبعی هٌغقی ثِ ًظط هیضؾس کِ فؼبالى زض ایي ظهیٌِ ،هٌبثغ تبهیي اػتجبض
ذَز ضا هتٌَع ًوبیٌس .ایي تٌَع زض فؼبلیت هَجت افعایف ضقس ایي زٍ ظیطثرف قسُ اؾت .ایي
هٌفؼتً ،بقی اظ اثطات پ یبهسّبی هثجت اؾتطاتػی جبًكیي ٍاضزات ثط ضقس اقتهبزی اؾتّ .وچٌیي
اثطگصاضی هثجت ثیثجبتی نبزضاتی ضا ایيگًَِ هیتَاى تحلیل کطز کِ ثیثجبتی زضآهسّبی نبزضاتی
هیتَاً س هٌجط ثِ افعایف ًطخ پؽاًساظ قسُ ٍ ایي افعایف زض پؽاًساظ اثطات هثجتی ثط ضقس ذَاّس
زاقت .اثط ثیثجبتی نبزضات ثط ظیطثرفّبی قیالت ٍ جٌگلساضی هٌفی ثطآٍضز قسُ اؾت .اثطگصاضی
هٌفی ثیثجبتی زضآهسّبی نبزضاتی ّوبى عَض کِ زض قؿوت قجل تَضیح زازُ قس  ،هیتَاى اظ عطیق
افعایف ضیؿک ٍ ًباعویٌبًی ٍ کبّف فؼبلیت ٍ ؾطهبیِگصاضی زض ایي ظیطثرفّب تحلیل کطز.
ثیثجبتی ٍاضزات ثط ظیطثرفّبی ظضاػت -ثبغجبًی ،زاهپطٍضی ٍ قیالت اثط هٌفی ٍ هؼٌیزاض زاقتِ
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اؾت .اهب اثطگصاضی آى ثط ضقس ظیطثرف جٌگلزاضی هثجت ثطآٍضز قسُ اؾت .ثِزلیل ایٌکِ ًؿجت
ٍاضزات ثِ  GDPزض ایي ظیطثرف ثبال اؾت ،ثیثجبتی زض ٍاضزات ایي ظیطثرف زض کَتبُهست تبثیط
هٌفی ثِؾعایی ثط ضقس ذَاّس زاقت .لصا ایي اهط هٌجط ثِ افعایف ؾطهبیِگصاضی قسُ اؾت.
جمع بندی و پیشنهادات
ثیقک ًَؾبًبت ٍ ثیثجبتی زض تجبضت ثِ ػٌَاى یکی اظ ػَاهل هْن زض ػسم ٍجَز ثجبت پبیساض زض
اقتهبز کكَضّب ثِقوبض هیضٍز .زض ایي هغبلؼِ ثب اؾتفبزُ اظ زازُّبی پٌل ،اثط ثیثجبتی تجبضت
(نبزضات ٍ ٍاضزات) ثط ضقس ظیطثرفّبی کكبٍضظی ایطاى عی زٍضُ ی  1375- 1389ثطضؾی قسُ
اؾت .ثسیي هٌظَض اثتسا ثب اؾتفبزُ اظ قبذم الٍ ،قبذمّبی ثیثجبتی نبزضات ٍ ٍاضزات
ظیطثرفّبی کكبٍضظی هحبؾجِ ٍ هقبزیط آى زض جسٍل ( ) 1گعاضـ قس .ؾپؽ هسل ضقس
ظیطثرفّبی کكبٍضظی زض قبلت هسل ضقس ؾَلَ ٍ ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـ اثطات ثبثت ثطآٍضز گطزیس ٍ
ًحَُی اثطگصاضی قبذمّبی ثیثجبتی تجبضت (نبزضات ٍ ٍاضزات) تؼییي قسّ .وبىعَض کِ ًتبیج
ًكبى زاز هتغیطّبی هَجَزی ؾطهبیِ ٍ ًیطٍی کبض تبثیط هثجت ٍ هؼٌیزاض ثط ضقس ظیطثرفّبی
کكبٍضظی زاقتِ اؾتّ .وچٌیي ثطاؾبؼ ًتبیج ،تبثیط قبذمّبی ثیثجبتی نبزضات ٍ ٍاضزات ثط
ضقس ظیطثرفّب هٌفی ٍ هؼٌیزاض اؾت .زض ٍاقغ ،ایجبز ٍ افعایف ثیثجبتی تجبضت ؾجت هیقَز تب
قطایظ ًبهغوئٌی ثطای تجبض ٍ کكبٍضظاى ثٍِجَز آیس ٍ ضیؿک فؼبلیت ٍ ؾطهبیِگصاضی زض
ظیطثرفّب افعا یف یبثس .زض ًتیجِ افعایف ثیثجبتی تجبضت ضقس ظیطثرفّبی کكبٍضظی ضا کبّف
هیزّس .زض هطحلِی ثؼس ،هسل ضق س ظیطثرفّبی کكبٍضظی ثِنَضت جعیی ثطآٍضز قس کِ ًتبیج آى
زض جسٍل ( ) 3اضائِ قسُ اؾت .ثطاؾ بؼ ًتبیج ،هَجَزی ؾطهبیِ اثط هثجت ٍ هؼٌیزاض ثط توبهی
ظیطثرفّب زاقتِ اؾتً .یطٍی کبض ثط ضقس ظیطثرفّبی ظضاػت -ثبغجبًی ،زاهپطٍضی ٍ قیالت اثط
هثجت ٍ ثط ضقس ظیطثرف جٌگلزاضی اثط هٌفی ٍ هؼٌیزاض زاضز .قبذم ثیثجبتی نبزضات ثب ضقس
ظیطثرفّبی ظضاػت -ثبغجبًی ،قیالت ٍ زاهپطٍضی ضاثغِی هؿتقین زاضز کِ ًكبى هیزّس ثِ زالیل
احتیبعی ،فؼب الى زض ایي زٍ ظیطثرف ،هٌبثغ تبهیي اػتجبض ذَز ضا هتٌَع کطزُاًس ٍ ایي تٌَع زض
فؼبلیت هَجت افعایف ضقس قسُ اؾت .زض ٍاقغ ،ایي هٌفؼت ًبقی اظ اثطات پیبهسّبی هثجت
اؾتطاتػی جبًكیي ٍاضزات ثط ضقس اقتهبزی اؾت .ثیثجبتی نبزضات ثط ضقس ظیطثرفّبی قیالت ٍ
جٌگل زاضی اثط هٌفی گصاقتِ اؾتّ .وچٌیي ًتبیج حبکی اظ آى اؾت کِ ثیثجبتی ٍاضزات ثب ضقس
ظیطثرفّبی ظضاػت -ثبغجبًی ،زاهپطٍضی ٍ قیالت ضاثغِی ػکؽ ٍ ثب ضقس ظیطثرف جٌگلزاضی
ضاثغِی هؿتقین زاضز .ثب تَجِ ثِ ایٌکِ زض حبلت کلی ثیثجبتی تجبضت ،تبثیط هٌفی ثط ضقس
ظیطثرفّبی کكبٍضظی گصاقتِ اؾت ٍ ّوچٌیي ثب تَجِ ثِ اّویت ظیطثرفّبی کكبٍضظی زض
اقتهبز ایطاى ،زٍلت ثبیؿتی ؾیبؾتّبیی ضا اتربش ًوبیس تب ثیثجبتی ٍ اثطات آى ضا کبّف زّس.
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ّوچٌیي پیكٌْبز هیقَز زض هغبلؼبت ثؼسی ،ػَاهل هَثط ثط ثیثجبتی تجبضت ضا قٌبؾبیی کطز تب ثب
لحبػ ؾیبؾتّبی هٌبؾت جْت ضفغ ٍ کبّف اثطات آًْب ،ظهیٌِی هٌبؾت ثطای تقَیت ٍ تَؾؼِی
ظیطثرفّبی کكبٍضظی فطاّن قَز.
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