
87  1391 بهار، 1، شماره 9، دوره )هاي اقتصادي سابقبررسی(فصلنامه اقتصاد مقداري                               

  
  بررسی ناپایداري صادرات بخش 

  کشاورزي ایران با رویکرد مارکف سوئیچینگ
  

  ∗ پریسا علیزادهو  دکتر حسین محمدي 
 

  30/11/1393: تاریخ پذیرش        4/6/1393: تاریخ وصول
 

  :چکیده
اثر سوء بر رشد  تواند یم هیاول يکاالها يصادرات برا یثبات یاز ب ییباال يدرجه

 موجب يارز هاي  در درآمد یثبات یهر گونه ب .ل توسعه داشته باشددر حا يکشورها
 .گیردنامطمئن صورت  ییدر فضا ياقتصاد يتوسعه يها يزیر برنامه خواهد شد که

-90ي  دورهطی  گیري نوسانات تجاري بخش کشاورزيدر این تحقیق براي اندازه
دو رژیمه بهره  چنین مدل مارکف سوئیچینگ ، همپرسکات-از فیلتر هدریک 1360

ي مزبور ها سالسال از  14که در  دهد یمهاي تحقیق نشان  یافته .ه استگرفته شد
راتی بخش کشاورزي حاکم بوده ي صادها تیفعالسال کاهش بر  17افزایش و در 

ي افزایش از ها دورهي افزایش بیشتر و ها دورهي کاهش از طول ها دورهطول  .است
ي مورد  دورهاین در  بنابر. اند بوده برخورداري کاهش هاتندي بیشتري نسبت به دوره

بررسی بخش کشاورزي بیشتر داراي نوسانات کاهشی صادرات بوده است که این 
موجب کاهش قدرت کشور در صادرات محصوالت غیر نفتی خواهد شد و این اثرات 

واضح است که این موجب از دست رفتن   ي آن نیز مشخص است،ها بخشدر زیر 
ی کشور را به واردات وابستگرهاي جهانی صادرات محصوالت کشاورزي شده و بازا

بنابراین بررسی عوامل موثر بر نوسانات کاهشی و  .این محصوالت افزایش داده است
صادرات این  يدر توسعه تواند یمعدم پایداري افزایش صادرات در بخش کشاورزي 

  . زیر بخش موثر باشد
 JEL: Q17 ، F44طبقه بندي  

  
، مدل مارکف پرسکات -بخش کشاورزي، نوسانات تجاري، فیلتر هدریک  :کلیدي هايواژه
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  مقدمه - 1

با رونق گرفتن  .ها دارد قش مهمی در اقتصاد کشورصادرات کاالها و خدمات ن
هاي مناسب، این  کنند که با اتخاذ سیاست هاي دنیا تالش می کشور يتجارت، همه

تجارت افزایش یافته  يلذا رقابت در عرصه .تر نمایند ي را فعالموتور رشد اقتصاد
اند که یک استراتژي مشخص براي صادرات  هایی موفق بوده که در این میان، کشور

 تعامل و یکپارچگی با). 1992 ،1پال(اند  محصوالت و کاالهاي تولیدي خود داشته
صادرات یک  .ا تقویت کندتواند روند رشد اقتصادي و کاهش فقر ر اقتصاد جهانی می

بر اساس صادرات آنها اغلب  امااست، کشورهاي توسعه یافته  مهم براي متغیر
شامل مواد صادرات کشورهاي در حال توسعه  که، حالی دراست  اي کاالهاي سرمایه

 و بیش کممحصوالت اولیه قیمت  این در حالی است که،. خام و کاالهاي اولیه است
کشورهاي در حال توسعه با توجه به  بنابراین .است ی ناپایدارللالم نیبدر بازارهاي 

صادرات محصوالت خود بیش از کشورهاي توسعه  عرضه و تقاضاي کم کشش بودن
   .)1984 ،2ساویداس(برند  در صادرات رنج می ثباتی بی یافته در برابر مشکالت

سوء بر  اثر دتوان می کاالهاي اولیه براي صادراتثباتی  بیاز  باالیی يدرجه
 يمطالعات متعددي در زمینه .داشته باشد اقتصادي کشورهاي در حال توسعهرشد 

دهند  نتایج نشان می .است انجام شده رشد اقتصادي بر تجاري و اثر آنناپایداري 
 قابل توجهی بر رشد اقتصادي به طور صادرات، رشد اقتصادهابسیاري از  که در

 در صادرات ثباتی بیدالیل ) 2007( 4نظر هوك از .)2010 ،3باکار( موثر است 
 محصوالت و صادرات تولیدتخصص در  :کشورهاي کمتر توسعه یافته عبارت از

 در بزرگ نوسانات. باشند بازارهاي صادراتی می تراکمو  کاال، تراکم جغرافیایی اولیه
 عثبا دشوار کرده و کامالًریزي شده را برنامهتوسعه  درآمد حاصل از صادرات،

محصوالت ).  1982 ،5اگاروال(شود  می گذاريسرمایه يبازده و يور بهره کاهش
نفتی اقتصاد ایران است که نوسانات در  ترین اقالم صادرات غیر کشاورزي از مهم

تواند در جریان ارزآوري اختالل ایجاد کند و موجب از  صادرات این محصوالت می
  .هاي جهانی شود دست دادن بازار
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سازي از جمله، شاخص هاي مختلفی ی و نوسانات اقتصادي به روشبی ثبات
جزو اولین  6کوپاك .شوند سبه میامح ها شوكنوسانات و فیلترینگ و استخراج 
ثباتی متغیرهاي اقتصادي پرداخت، او معتقد  اقتصاددانانی است که به بررسی بی

هاي  فعالیت است که گاهی اوقات نوسان متغیرها ناخواسته روي داده و هدف از
در مطالعات مربوط به  .اقتصادي پیدا کردن بهترین استفاده از نوسان متغیرها است

به  .ثباتی متعددي پیشنهاد شده است گیري بی ثباتی صادرات، معیارهاي اندازه بی
 . ثباتی صادرات وجود ندارد یک توافق عمومی براي معیار سنجش بی که يطور

انحراف معیار  :ثباتی شامل هاي بیفاده ترین شاخصترین و مورد است برخی از مهم
ضریب تغییرات  ضریب متغیر زمان در رگرسیون لگاریتم صادرات بر روي زمان،

رگرسیون درآمدهاي صادراتی، استفاده از میانگین قدر مطلق تفاوت بین درآمدهاي 
صادراتی واقعی از روند آن، شاخص میانگین مربعات نسبت درآمدهاي صادراتی 

. باشند می 9شاخص کوپاك ،8شاخص ماسل ،7واقعی به روند آن، شاخص مک بین
ثباتی فرض شده است که مقادیر درآمدهاي تصادفی روند  هاي بی در اغلب شاخص

قطعی دارد که از تفاوت بین روند قطعی و مقادیر واقعی درآمدهاي صادراتی به 
 10ند متغیر در حالت تصادفیاگر رو. ثباتی استفاده شده است عنوان معیاري براي بی

   ريبررسی نوسانات تجا يدر زمینه .ثباتی اریب خواهد داشت باشد، معیار بی
توان به موارد زیر  گرفته که میهاي سري زمانی مطالعات متعددي صورت داده

  :اشاره کرد
بی ثباتی تجارت محصوالت کشاورزي در اقتصاد ایران را با ) 1383(صمدي 
نوسان  ينتایج نشان داد که دامنه. شاخص کوپاك بررسی کرد استفاده از تجزیه

ثباتی تاثیر متقابل قیمت و مقدار و ارزش صادرات محصوالت کشاورزي شاخص بی
  .ثباتی ارزش و تاثیر متقابل قیمت و مقدار واردات محصوالت بوده استبیش از بی

ات تولید پرسک -با استفاده از فیلتر هادریک ) 1387(هوشمند و همکاران 
اي و  مدت، نوسانات چرخهناخالص داخلی واقعی ایران را به سه جزء روند بلند

ها شناسایی  حرکات نامنظم تفکیک کردند، سپس ادوار تجاري را در طول چرخه
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نتایج نشان داد متغیرهایی مانند مصرف، سرمایه گذاري و صادرات هم  .کردند
ي واردات، صادرات نفت و گاز، صادرات باشند اما متغیرهاجهت با ادوار تجاري می

هاي پیشرو براي  گذاري در تجهیزات متغیرهاي دولت و سرمایه نفتی، هزینه غیر
  .باشنداقتصاد ایران می

هاي تجاري در اقتصاد  گیري چرخهبراي اندازه) 1389(طیب نیا و قاسمی 
ایج نشان داد که نت .پرسکات استفاده کردند -  پس و هدریک -ایران از دو فیلتر باند

تجاري را پشت سر گذاشته است و از میان عوامل متعدد  ياقتصاد ایران هفت دوره
  .ثیرگذار در ایجاد رونق و رکود در اقتصاد ایران، نفت نقش موثرتري داشته استأت

 هاي تجاري ایران را با استفاده از تحلیل چرخه) 1391(بهرامی و همکاران 
تجاري با قدرت  يج نشان داد که چندین چرخهنتای .موجک استخراج کردند

  .ها وجود دارد هاي مختلف به طور همزمان در داده متفاوت و فرکانس
با استفاده از مدل مارکف سوئیچینگ ) 1392(صالحی و همکاران 

نتایج نشان داد که نرخ رشد  .اقتصاد ایران را استخراج کردند هاي تجاري چرخه
رژیم با میانگین رشد منفی، رشد مثبت مالیم و رشد تولید ناخالص داخلی به سه 

  .مثبت باال طبقه بندي شده است
هاي تجاري آمریکا در زمان  به بررسی چرخه) 2005( 11چایووت و پیگر

ریک مارکف سوئیچینگ از یک روش ناپارامتریک و یک مدل پارامت. واقعی پرداخت
اما  ،واقعی شناسایی کردندهاي تجاري را در زمان  هر دو روش چرخه .استفاده کرد

  .نتایج مدل مارکف سوئیچینگ معنی داري بهتري داشت
هاي تجاري را بررسی کردند و  همزمانی چرخه) 2006( 12هاردینگ و پاگان

نتایج نشان داد که شواهد اندکی از  .ها ارائه دادند الگویی براي استخراج چرخه
همزمانی  ير موجودي سرمایههمزمانی در تولیدات صنعتی وجود دارد در حالیکه د

 .قوي وجود دارد
هاي تجاري صادرات چین را با  چرخه) 2011( 13دانگمی و همکاران

نتایج نشان داد که مسیر . استفاده از روش مارکف سوئیچینگ بررسی کردند
تواند به دو بخش شامل یک رژیم بلند مدت رونق و یک  صادرات چین می يتوسعه

  .سیم شودرژیم کوتاه مدت رکود تق
                                                        

11 Chauvet and Piger 
12 Harding and Pagan 
13 Dongmei 
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براي بررسی نقاط عطف اقتصاد آمریکا با ) 2014( 14استوك و واتسون
  .را به کار بردند) 1946(ها روش برنز و میچل  اي طوالنی از داده استفاده از مجموعه

هاي  دهد روش همان طور که مطالعات مختلف داخلی و خارجی نشان می
ا مدل مارکف سوئیچینگ ام .هاي تجاري وجود دارد مختلفی براي استخراج چرخه

 يهاي مختلف و محاسبه به دلیل توانایی در تفکیک وضعیت غیرخطی به رژیم
لذا در این مطالعه نیز  .است تر بوده تقارن یا عدم تقارن نوسانات تجاري مناسب

براي بررسی نوسانات کاهشی و افزایشی صادرات بخش کشاورزي از این روش 
  .شود استفاده می

بررسی نوسانات کاهشی و افزایشی صادرات بخش  هدف این تحقیق
هاي وقوع این نوسانات، احتمال انتقال و پایداري  کشاورزي، مشخص کردن دوره

هاي مورد استفاده در تحقیق از سازمان داده .باشد کاهشی و افزایشی می هاي نوسان
FAO15  براي. اند گرد آوري شده) بر حسب هزار ریال( 1360-90ي  دورهو براي 

  .استفاده شده است OX- Metrices6و  STATA12هاي  از نرم افزارا ه تخمین مدل
  

   روش تحقیق -2
هاي به منظور جدا کردن اجزاي روند متغیرهاي اقتصادي بایستی نوسانات چرخه

توان این کار  هایی که میاز جزء رشد بلند مدت آن جدا شود یکی از روش ها يسر
باشد که روشی براي  می 16(HP)لتر هدریک پرسکات را انجام داد استفاده از فی

، با استفاده از )1997( پرسکاتهدریک و  .یک سري زمانی است 17هموار کردن
در فرض . در آمریکا، اقدام به ارائه این فیلتر کردند آمار فصلی جنگ جهانی دوم

) tc(و سیکل ) tg(د از دو جزء رون tyاصلی این فیلتر یک سري زمانی مانند 
  :تشکیل شده است، یعنی

ttt cgy +=           )1(      
   
جزء غیر قابل مشاهده روند که در طول زمان به آرامی در حال حرکت 

هدف، . ید آ سازي به دست می له حداقلأاست، به صورت زیر از طریق یک مس

                                                        
14 Stock and Watson 
15 Food and Agriculture Organization (FAO) 

Hadrik Prescot Trend 16  
17 Smoothness 
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است که مجموع مربعات انحرافات را با این قید که جزء  tyتخاب جزء روند از ان

  .کند روند به صورت تدریجی در طول زمان در حال حرکت است، حداقل می
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رشد ترکیبی سري دارد و پارامتر  نقش مهمی در تنظیم تغییرات λپارامتر
هر قدر این پارامتر بزرگتر باشد، سري مورد مطالعه  .شود نامیده می 18هموار سازي

در این صورت جزء روند به سمت  λ→∞گونه که وقتی  هموارتر خواهد بود، آن
شود،  برابر صفر انتخاب می λولی وقتی  ،کند ییک روند خطی گرایش پیدا م

tt gy ها صفر است و جزء روند به طور مشخص، Tاست و سیکل براي تمامی  =
هاي سالیانه در متون  ارقام متفاوتی براي داده. همان سري زمانی مشاهده شده است

، دوالدو و λ=400براي) 1980( پرسکاتهدریک و  .براي آن پیشنهاد شده است
، λ=100براي ) 1995( ، جیورنو و همکارانλ=100براي ) 1993(همکاران 

) 1999(، باکستر وکینگ λ=400و  λ=100براي ) 1996( اپل و همکاران
100=λ 100براي ) 2000(، بانک مرکزي اروپا=λ  در این  اند کردهرا پیشنهاد

در نظر  λ=100باشند  ها به صورت ساالنه می ین که دادهتحقیق با توجه به ا
ttزدا شده از این طریق  سري روند. گرفته شده است gy  tĝخواهد بود که  −ˆ

 .است tyهمان جزء روند سري 
هاي تک متغیره  پرسکات جزء روش -پس و هدریک -هاي باند فیلتر

پرسکات هم اجزاي داراي  -پس بر خالف فیلتر هدریک - هستند، اما فیلتر باند
هاي  در این روش داده .کند اراي نوسان زیاد را خارج مینوسان کم و هم اجزاي د

به عنوان داده غیر قابل (سري زمانی متغیر مشاهده شده به دو قسمت روند 
این فیلتر یک  .شود تقسیم می )اي متغیر ات دورهبه عنوان تغییر(و سیکل ) مشاهده

  .   کند هاست که انتگرال خطاي تقریب را حداقل می تبدیل خطی از داده
گیري مناسب  ، یک روش روند)1995( 19بر اساس مطالعات باکستر و کینگ

  :باید شروط زیر را برقرار نماید

                                                        
18 Smoothing Parameter 
19 Baxter and King 
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در یک چهارچوب تناوبی استخراج نماید به نحوي که  20یک ترکیب ادواري -
 .اي این ترکیب را بدون تغییر بگذارده ویژگی

 .هاي سري زمانی موجود را تغییر ندهد داده يترکیب اولیه -
 .یک تقریب بهینه را ارائه دهد -
 .را نداشته باشد 21ویژگی کاهش دهندگی روند -
 .ترکیبات ادواري که به طول مشاهدات بستگی ندارد را ایجاد نماید -
 .یک روش عملی باشد -

و کینگ روش فیلترینگی را ارائه دادند که داراي این  بر این اساس، باکستر
زمانی، اثر این فیلتر روي سري زمانی به صورت یک  يشروط بوده و در حوزه

  :باشد فرآیند میانگین متحرك به فرم زیر می

t
j

K

Kj
jt yLag ∑

−=

=                                                                   )3(  
 ωα)(ین از بعد فراوانی، این فیلتر به صورت یک تبدیل فوریه همچن

 يباید مساله jaهاي  در این صورت براي به دست آوردن وزن. گردد تعریف می
  :سازي زیر، حل گردد حداقل

∫
−

−=
π

π

ωωαωβ dQ
ja

2)()(min                                             )4(  

)0(0به طوري که در آن  =α است و)(ωβترین فیلتر با توجه  لآ، ایده
  .است 2ωو  1ωبه 

2)()( ωαωβ توانند به  می ωباشد و  تابع تناوبی انتقال فیلتر می −
)()(2شناخته شود، بنابراین  tyسري زمانی  عنوان تراکم ωαωβ گسترش و  −

کاهش یا افزایش سهم تغییرات در  دهد که میانگین متحرك را نشان می يتوسعه
در این فیلتر روند . باشد سري زمانی اصلی می یک سري زمانی، بیشتر یا کمتر از

تواند کاربرد قابل توجهی در  یک روند با ویژگی کاهشی است میکه شامل  اقتصادي
  . ی داشته باشدزمان يها يسر

اصلی رونق و  ياي نقاط برگشت دو مرحلههمچنین در جزء هاي چرخه
روشی را براي این کار بیان ) 1999( 22کانوا و هاریگان .رندیگ یمرکود را در بر 

                                                        
20 Cyclical Component 
21 Trend- Reducing 
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tکردند به این صورت که اگر 
cx اي را به عنوان جزء چرخهGDP  بخش کشاورزي

01در نظر بگیریم زمانی که  
c
t

t
c xx 01باشد رونق و زمانی که  −− ≤− −

c
t

t
c xx 

متغیر را به  ي دورهاگر ) 2004( 23از نظر گالگاتی. باشد رکود اتفاق افتاده است
براي  t∆Φو  tΦآن و  يبه ترتیب براي طول رونق و دامنه ∆tψو  tψ صورت

رکود و  يکه داراي مقادیر یک در مرحله میکن یمآن معرفی  يطول رکود و دامنه
  :شوند یمبه صورت زیر تعریف  ها دورهمتوسط طول  .صفر در رونق است
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  nxفراز تا نشیب و  ينقطه يفاصله xnي متغیر و ها شوك tshکه در آن 

نظر با در  .دهند یمنشان ) به صورت درصد(نشیب به فراز را  ينقطه يفاصله 
نوسان به عنوان ارتفاع و طول دوره به عنوان قاعده از یک مثلث به  يگرفتن دامنه

دست خواهد هبه صورت زیر ب 24تجاري، تندي چرخه يعنوان یک مرحله از چرخه
  :آمد

)7(                                                          Φ
∆Φ∆= orSt ψ

ψ  
  

نوسان  ياي است که نسبت دامنه عدم تقارن چرخه تندي چرخه نوعی از
دهد و بیانگر کم یا زیادتر بودن شدت دوران رکود نسبت  به طول دوره را نشان می

  .باشد به دوران رونق می
روش دیگري که براي تشخیص نوسانات کاهشی و افزایشی صادرات و 

ی مارکف خط رود مدل غیر عدم تقارن نوسانات تجاري به کار می يمحاسبه
                                                                                                                           
22 Canova and Harding and Pagan 
23 Gallegati M. 
24 Steepness 



  ٩٥                     بررسی ناپایداري صادرات بخش کشاورزي ایران با رویکرد مارکف سوئیچینگ

  


  

ارائه و توسط  26لدف کوانت و گلد ،25این مدل ابتدا توسط کوانت. باشد سوئیچینگ می
. اند هاي تجاري توسعه داده شده براي استخراج چرخه 1989همیلتون در سال 

توسط فرآیند  ts=1را فرض نمایید که براي رژیم اول  tyمتغیر ایستاي 
براي رژیم  tyفرض کنید متغیر حال  .شود توصیف می) 8( يتوضیحی رابطه ودخ

  .تبیین شود) 9( يتوضیحی متفاوت رابطه توسط مدل خود ts=2دوم 
ttt yy 111 1

εβα ++= −                                                             )8(  
),0( 2

11 σε Nt →  
ttt yy 2122 εβα ++= −                                                            )9(  

),0( 2
22 σε Nt →  

به طور  tyهاي  نشان داد که در مدل مارکف سوئیچینگ، ویژگی 27وانک
اگر  .شود تعیین می tsو متغیر وضعی  tεهاي تصافی  مشترك توسط ویژگی

را  tyیکسان باشند، فرآیند تغییرات ) 9(و ) 8( يچنانچه جزء اخالل در دو رابطه
  .ارائه داد) 17( يتوان با استفاده از متغیر مجازي به صورت مدل واحد رابطه می

tttt yDDyy εγδβα ++++= −− 1111     )10       (                          
  

که سیستم در رژیم اول  براي زمانی Dمتغیر مجازي ) 10( يدر معادله
باشد،  ts=2مقدار صفر و زمانی که سیستم در رژیم دوم  ts=1 .قرار دارد

توضیحی  ، فرآیند خودtyبا فرض متغیر  .دهد مقدار یک را به خود اختصاص می
را خواهیم ) 11( ي، رابطه(MS(M)-AR(P))سازي شود  رژیم، مدل mو با  Pمرتبه 
  .داشت

∑ ∑
= =

− =+=
m

i

p

j
tiitjtijt isIuyy

1 1
)())(( β                                      )11(  









→≠
→=

==
0
1

)(
is
is

isI
t

t
ti  

                                                        
25 Quandt 
26 Goldfeld 
27 Kuan 
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یت از یک رژیم به رژیم دیگر در قالب احتمال انتقال وضع) 11( يدر رابطه
که  ijPبه عنوان مثال در مدل فوق،  .الت شرطی قابل محاسبه خواهد بوداحتما

  .شود تعریف می) 12( ياست به صورت رابطه jبه  iنشانگر انتقال از رژیم 

),...,2,1(,,1);(
1

1 mjiPisjsPP
m

j
ijttij ∈∀==== ∑

=
+                   )12(  

)0,(چنین  هم 2σNut مارکف با  ينتیجه یک زنجیره tsباشد و  می ≈
N چنین  رژیم است و همts يبراي همه t  ها مستقل ازtu است. 

براي یک مدل معنادار براي استخراج نوسانات تجاري باید میانگین رشد 
ل مربوط به نوسانات کاهشی منفی و در رژیم دوم مربوط به صادرات در رژیم او

در این مدل احتمال انتقال از یک رژیم به رژیم دیگر . نوسانات افزایشی مثبت باشد
  .آید به دست می) 13( يها محاسبه شود که مطابق رابطه باید در کنار سایر پارامتر

)2,1(,,1);(
2

1
1 ∈∀==== ∑

=
+ jiPisjsPP

j
ijttij                          )13(  

 21Pاحتمال انتقال از نوسانات کاهشی به افزایشی،  12Pبه طوریکه 
احتمال پایداري  22Pاحتمال پایداري رژیم کاهشی و  11Pافزایشی به کاهشی، 

  ).1392ن، صالحی و همکارا(دهد  رژیم افزایشی را نشان می
  

     نتایج و بحث -3
در این مطالعه به منظور استخراج نوسانات صادرات بخش کشاورزي، این سري 

پس به دو قسمت روند  -و باند پرسکات - کار گیري دو فیلتر هدریکهزمانی با ب
نشان داده  1، که نوسانات در نمودار شود یممدت سري زمانی و نوسانات تجزیه بلند

  .شده است
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  نتایج حاصل از نوسانات صادرات بخش کشاورزي: 1شکل 

-.4
-.2

0
.2

.4

1350 1360 1370 1380 1390
T

lnEXP cyclical component from cf filter     lnEXP cyclical component from hp filter     

  
  هاي تحقیقیافته: مأخذ

  
ي مورد بررسی نوسانات زیادي  دورهدر طول  شود یمکه مشاهده  طورهمان

ي مزبور ها سالسال از  17در  .شود یمدر کل صادرات بخش کشاورزي مشاهده 
شی اتفاق افتاده ي مزبور نوسانات افزایها سالسال از  14نوسانات کاهشی و در 

  . است
هاي افزایش و کاهش اطالعاتی در مورد خصوصیات اصلی دوره 1 در جدول
در ارتباط با چهار بخش نوسانات تجاري در بخش کشاورزي  .بیان شده است

زراعت، باغداري، دامداري و شیالت بوده است که در ایجاد نوسانات کاهشی و 
مدت هاي بلنددر برنامه تواند یم افزایشی صادرات کل بخش نقش مهمی دارد و

  .مورد توجه قرار گیرد
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  ي آنها بخشنوسانات صادرات بخش کشاورزي و زیر  :1جدول 

  دوره
  تندي نوسان  دامنه نوسان  طول دوره

  کاهش  افزایش  کاهش  افزایش  کاهش  افزایش

ش
کل بخ

  71 -1361  6  5  164/0  182/0  054/0  045/0  

78 -1372  4  3  189/0  135/0  094/0  135/0  

90 -1379  4  8  149/0  159/0  049/0  026/0  
 

زراعت
  69 -1361  3  6  1/0  132/0  05/0  026/0  

78 -1370  3  6  159/0  076/0  053/0  076/0  

90 -1379  4  8  137/0  157/0  068/0  022/0  

باغداري
  71 -1361  5  6  148/0  148/0  037/0  029/0  

77 -1372  4  3  13/0  13/0  13/0  13/0  

90 -1379  5  7  11/0  153/0  036/0  021/0  

دامداري
  71 -1361  9  2  142/0  126/0  023/0  126/0  

79 -1372  4  4  129/0  188/0  032/0  031/0  

90 -1379  3  8  115/0  116/0  057/0  058/0  

شیالت
  71 -1362  7  3  164/0  131/0  054/0  043/0  

77 -1372  2  4  126/0  141/0  063/0  035/0  

90 -1378  4  9  89/0  124/0  89/0  062/0  

  هاي تحقیقیافته: مأخذ
  

) 1361-71(ي تجاري ها دورهکه نوسانات افزایشی در  دهد یمنتایج نشان 
ي تجاري  دورهتندي بیشتري نسبت به نوسانات کاهشی داشته و در ) 1379-90(و 
ت به نوسانات افزایشی داشته نوسانات کاهشی تندي بیشتري نسب) 78-1372(

  بخشنوسان افزایشی به ترتیب مربوط به زیر  ينهبیشترین و کمترین دام .است
شیالت و باغداري، بیشترین و کمترین دامنه نوسان کاهشی مربوط به زیر 

ي افزایشی مربوط به  دورهي دامداري و زراعت، بیشترین و کمترین تندي ها بخش
ي کاهشی و  دورهي شیالت و دامداري و بیشترین و کمترین تندي ها بخشزیر 

  . باشد یمباغداري  بخشربوط به زیر افزایشی م
براي اثبات غیر خطی بودن روند صادرات و استفاده از مدل مارکف 

آمده  2خطی بودن انجام شد که نتایج آن در جدول  سوئیچینگ، ابتدا آزمون غیر
درصد  5رد فرض صفر خطی بودن در سطح احتمال  ياست و نشان دهنده

وئیچینگ دو رژیمه با سه وقفه خطی مارکف س سپس مدل غیر .باشد می
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وقفه . نشان داده شده است 2خودتوضیحی برآورد گردید که نتایج آن در جدول 
چنین نتایج مربوط به  هم .ستآکائیک به دست آمده ا يبهینه با استفاده از آماره

هاي نرمال بودن اجزاي اخالل و همسانی واریانس نیز در این جدول گزارش  آزمون
  .باشد نرمال بودن اجزاي اخالل و همسانی واریانس می يشان دهندهشده است که ن

  

  نتایج برآورد مدل مارکف سوئیچینگ دو رژیمه با سه وقفه :2جدول 
  متغیر  ضرایب  انحراف معیار tآماره 

21/1  303/0  367/0  
1µ  

68/2  298/0  798/0  
2µ  

9/10  130/0  420/1  AR-1  
0/5 -  182/0  910/0 -  AR-2  

83/3  123/0  472/0  AR-3  
87/4  036/0  179/0  )1(σ  
31/5  026/0  138/0  )2(σ  

448/4  Log-likelihood  
103/7  AIC 

)05/0 (489/7 ) =3 (2∧chi  Linearity LR- Test 

)237/0 (877/2 ) =2 (2∧chi  Normality Test 

)303/0 (110/1 ) =21،1(F  ARCH Test 

76/0  
11p  

00/0  
22p  

23/0  
12p  

00/1  
21p  

  هاي تحقیقیافته: مأخذ
  

انی زم يدهد که در دوره هاي مدل نشان می ین پارامترنتایج حاصل از تخم
. باشد قابل تفکیک به دو رژیم کاهشی و افزایشی می مورد مطالعه، نوسانات صادرات

کاهش صادرات و رژیم  ينشان دهنده 367/0به طوري که رژیم اول با میانگین 
الت مربوط احتما .باشد افزایش صادرات می ينشان دهنده 798/0دوم با میانگین 

چنین احتماالت انتقال هر رژیم به  هاي کاهشی و افزایشی و هم به میزان ثبات دوره
 11p (76/0(احتمال پایداري رژیم کاهشی  .ژیم دیگر در جدول گزارش شده استر

رژیم دوم پایدار  این بر بنا .باشد ، صفر می)22p(و احتمال پایداري رژیم افزایشی 
کاهش (ل به رژیم او ي افزایش صادرات به سرعتنبوده و با قرار گرفتن در دوره
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توان گفت  دارند می هاي انتقال که معنا با توجه به احتمال .یابد انتقال می) صادرات
 يدرصد اگر در یک دوره کاهش صادرات را داشته باشیم در دوره 76که به احتمال 
بعد افزایش  يدرصد احتمال دارد که در دوره 23ش تداوم دارد و بعد نیز این کاه

اما اگر در یک دوره افزایش صادرات را داشته باشیم، این  .صادرات را داشته باشیم
  .بعد کاهش صادرات را خواهیم داشت يافزایش پایدار نخواهد بود و قطعاً در دوره

مدل مارکف هاي قرار گرفته در دو رژیم کاهشی و افزایشی  سال
مورد  يدهد در طول دوره ارائه شده است که نشان می 3سوئیچینگ در جدول 

نات سال نوسا 14سال نوسانات کاهشی و 17مطالعه صادرات بخش کشاورزي 
به خوبی  3 چنین پایدار نبودن رژیم افزایشی در جدول هم .افزایشی داشته است

  .شود مشاهده می
  

  هر رژیم هاي قرار گرفته در سال :3جدول 
  )کاهش صادرات(رژیم اول   )افزایش صادرات(رژیم دوم 

1377 -1377  1360 -1360  1378 -1378  1361 -1361  
1379 -1379  1362 -1362  1380 -1380  1363 -1363  
1381 -1381  1364 -1364  1382 -1382  1365 -1365  
1383 -1383  1366 -1366  1385 -1384  1368 -1367  
1386 -1386  1369 -1369  1387 -1387  1371 -1370  
1388 -1388  1372 -1372  1389 -1389  1373 -1373  
1390 -1390  1374 -1374    1376 -1375  

  هاي تحقیقیافته: مأخذ
  
  نتیجه گیري -4

عدم تقارن در نوسانات تجاري و رفتار متفاوت اقتصاد در شرایط کاهش و افزایش 
ین خطی جهت استخراج و بررسی ا هاي غیر تري به مدل صادرات باعث توجه بیش

خطی که در این زمینه به کار  هاي غیر ترین مدل یکی از رایج. نوسانات شده است
در این مطالعه نوسانات صادرات بخش  .باشد رود مدل مارکف سوئیچینگ می می

-و باند پرسکات -با استفاده از دو فیلتر هدریک 1360-1390 يکشاورزي در دوره
نتایج . سی قرار گرفته استچنین مدل مارکف سوئیچینگ مورد برر پس و هم

پس نشان داد که در طی -و باند پرسکات -گیري دو فیلتر هدریک حاصل از به کار
 17ي مورد بررسی صادرات بخش کشاورزي نوسانات زیادي داشته است که در  دوره

بر این بخش  صادراتسال افزایش  14ي مزبور کاهش صادرات و در ها سالسال از 
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) 1372- 78(و ) 1361-71(ي تجاري ها دورهات افزایشی در نوسان. حاکم بوده است
) 1379-90(ي تجاري  دورهتندي بیشتري نسبت به نوسانات کاهشی داشته و در 

همچنین  .نوسانات کاهشی تندي بیشتري نسبت به نوسانات افزایشی داشته است
نیز بررسی شدند و  جداگانهي کشاورزي به صورت ها بخشصادرات هر یک از زیر 

ي با توجه به اینکه و باغداري زراعت ها بخشنتایج نشان داد که، نوسانات در زیر 
ي دارند با صادرات بخش کشاورزي کشاورزبیشترین سهم را در صادرات بخش 

ي نیز، نوسانات اندکی مشاهده ي شیالت و دامدارها بخشو در زیر  اند بودههماهنگ 
راي این منظور ابتدا با استفاده سپس مدل مارکف سوئیچینگ برآورد گردید ب .شد

، غیرخطی بودن روند صادرات اثبات گردید و )LR(از آزمون نسبت درستنمایی 
 يتوضیحی درحال تغییر با دو رژیم و از مرتبه سپس مدل مارکف سوئیچینگ خود

صادرات بخش  يمورد مطالعه يدهد در طول دوره سه برآورد گردید که نشان می
رژیم  .سال نوسانات افزایشی داشته است 14انات کاهشی و سال نوس17کشاورزي 

 798/0کاهش صادرات و رژیم دوم با میانگین  يدهندهنشان 367/0اول با میانگین 
نتایج حاصل  يکنندهییدأنتایج این مدل ت .باشد افزایش صادرات می ينشان دهنده

ي مورد  دورهند که در باش له میأباشد که هردو بیانگر این مس از روش فیلترینگ می
بررسی بخش کشاورزي بیشتر داراي نوسانات کاهشی صادرات بوده است که این 
موجب کاهش قدرت کشور در صادرات محصوالت غیر نفتی خواهد شد و این اثرات 

موجب از  بدیهی است که تداوم این روند .ي آن نیز مشخص استها بخشدر زیر 
ی کشور را وابستگحصوالت کشاورزي شده و دست رفتن بازارهاي جهانی صادرات م

بنابراین بررسی عوامل موثر بر نوسانات . به واردات این محصوالت افزایش داده است
 يدر توسعه تواند یمکاهشی و عدم پایداري افزایش صادرات در بخش کشاورزي 

جالب آنکه نوسانات کاهشی در صادرات  .صادرات این زیر بخش موثر باشد
هایی اتفاق افتاده است که قیمت نفت در حال اورزي بیشتر در دورهمحصوالت کش

افزایش بوده و از این رو درآمدهاي حاصل از صادرات نفت کشور افزایش یافته 
هایی که قیمت نفت با کاهش همراه بوده و در حالی که در اکثر سال. است

رزي درآمدهاي صادرات نفت کاهشی بوده است، صادرات محصوالت بخش کشاو
گذاران بایستی ریزان و سیاستبرنامه به هر حال .داراي نوسانات افزایشی بوده است

این عدم تقارن در نوسانات تجاري بخش کشاورزي را مد نظر قرار دهند تا بتوانند با 
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تر صادرات این  افزایش پایداري هر چه بیش يهاي سیاستی مناسب زمینه ابزار
  .بخش را فراهم آورند
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