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  چکیده

سزایی هب و نقش رودمی شمار  بهاحل شمالی و جنوبی کشور بسیاري از مردم در سو براي اشتغال، درآمد و تغذیه مهممنبع بخش شیالت 
 مهم يمتغیرها بری شیالتافزوده و صادرات ارزش بررسی تاثیربه این مطالعه لذا در . کشور داردبرد اهداف اقتصادي بخش کشاورزي و در پیش

 .اسـت  شـده   اسـتفاده  1368-1392دوره  در طـی سـري زمـانی    هايدادهاین تحقیق از  در .شودیمپرداخته   در ایرانبخش کشاورزي اقتصادي 
 ،)VAR(بـرداري  توضـیح خودروش الگوي بر یکدیگر و ارتباط بین متغیرها از نوسانات متغیرها  تأثیربررسی  منظور  به مطالعه در اینهمچنین 

آزمون دیکـی   ازالگو  پایایی متغیرهاي VAR منظور بررسی  به .است شده   استفادهایستایی، واکنش آنی و الگوي تجزیه واریانس  هايآزمون
 .ندارد گیري  تفاضلبه نیازي  بوده و  پایا  سطح در تمامی متغیرها آمده دست  به نتایج بر اساساست که  شده  استفاده) ADF(تعمیم یافته فولر 
ن نشـا  را نوسـانات معنـادار  کشـاورزي   افـزوده  رشـد ارزش صادرات شیالتی برمتغیر  رشد ارزشوارده برمتغیر  اثر شوكکه  دهدمینشان  نتایج

 و بودهمثبت روندي با همراه  هادوره در تمامکشاورزي  افزوده ارزشرشد متغیر  شیالتی بر افزوده  رشد ارزشمتغیر  برشوك وارده  اثر دهد می
  .ارزش صادرات کشاورزي روندي منفی داشته است رشد روي متغیر این شوك بر اثر
  

 .ایستایی متغیرها ،واریانستجزیه  تابع واکنش آنی، ،برداريتوضیحخودالگوي  :کلیدي کلمات
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  مقدمه
بخـش  اقتصـادي   هـاي  بخـش  ینتـر اساسـی کی از ی

 ،غـذا  در تـأمین  ینقـش اسـتراتژیک   کـه  کشاورزي است
از  یکـی  .دارد اشـتغال  و اقتصادي توسعه غذایی، امنیت
بخـش   مهم بخش کشـاورزي در کشـور زیـر    هايحوزه

صیادي در منـابع آبـی    .)1378 ،نو فرستی( استشیالت 
 .براي مردم این مناطق داردزیادي جنوب کشور اهمیت 

را اشتغال و درآمدي متنـوعی   هاي فرصتحرفه صیادي 
همچنـین نقـش   . اسـت  براي اهـالی منطقـه ایجـاد نمـوده    

مهمی در تأمین پـروتئین تغذیـه بسـیاري از خانوارهـا در     
  .نمایدمیمناطق روستایی و مراکز شهري ایجاد 

 تـأمین  ازنظـر    صـرف شـیالت   هـاي فعالیـت یت اهم
 ابعــاد از بــراي اشــتغال، منبعــیپــروتئین  مــوادبخشــی از 

بـراي توسـعه و عمـران     و اهرمـی  ارز تأمین نظیر دیگري
. )Sinclai, 1983( اسـت  توجـه  نیز مـورد مناطق ساحلی 

نمــودن شــرایط جهــت توجیــه  بــا فــراهمشــیالت ایــران 
ــرداري بهــرهشــیالتی  هــايطــرحاقتصــادي  ــان ب  از آبزی

 هـاي  در فعالیـت گـذاري   سـرمایه  رشـد  و موجب جذب
 گذاري  رشد سرمایهسالیانه  که طوري  به ،مذبور گردیده

توسـعه   هـاي  برنامهدر آبزیان  زمینهر د ،بانکیخصوصی 
 چندر ه .دهدمینشان  گیري رشد چشم و پنجمچهارم 

 مصـرف  بـراي  آبزیـان  غـذایی  ارزش اخیر هاي سال در

 در یافتـه   توسعه کشورهاي و شدهنمایان  تربیش انسانی

مصـرف   سرانه افزایش براي بسیاري تالش اخیر دهه دو
 رونـد  کماکـان  ایـران  در ولـی  انـد  گرفتـه بکـار   آبزیان

 جهـانی  نصـف متوسـط   از تر کم آبزیان انسانی مصرف

 افزایش حال در کندي  به مصرف افزایش روند و است

ــا و  کشـــور مـــا پتانســـیل .)1375 ،حاجیـــانی( تاســـ هـ
 هـدف  بـا پـروري  هاي زیادي براي توسعه آبـزي  فرصت

تولید و تنـوع غـذایی، بهبـود امنیـت غـذایی در کشـور،       

ایجـاد   تـر  مهـم آوري و از همـه  و ارز نفتی غیرصادرات 
 غیرمســتقیممســتقیم و  صـورت   بــهاشـتغال از نــوع مولـد   

-يآبـز  دنیـا،  در غـذا  تولیـد  سـریع  رشـد  با همراه .دارد
 با همراه رشد این .است رشد حال در مدرن نیز پروري

 تولید آوريفن توسعه بر صرف از پرداختن تغییر جهت

 هاي فعالیت محیطیزیستاقتصاد و  پایداري بر تأکید به

 پـروري آبزي ).Graham, 1935(باشد  می پروري آبزي

 هاي  چالش با پرورش درخشکی، هاينظامیه کل همانند

قبیـل   از محدود منابع سر بر فزاینده رقا بت نظیر بسیاري
 ذخـایر،  محیطیزیست تخریب غذایی، منابع زمین آب،

 تبلیغـات  و اخیـراً  حقـوقی  سـازمانی  هاي پشتیبانی فقدان

ــان ــار ناشــیزی ــوارد ب  تخریــب محــدود نســبتاً از م

 برخـی  از متـأثر  اجتمـاعی  مـرج  و  هـرج  محیطی زیست

 Wang(روسـت  ه روبـ  پـروري  آبزيخاص هاي فعالیت

and Wang, 2005(.  
 پروريآبزيو با توجه به سهم عمده بخش شیالت 

بررسـی رابطـه میـان     بخش کشـاورزي،  افزوده شارزدر 
ــیالتی   ــدات شـ ــايتولیـ ــادي  متغیرهـ ــشاقتصـ  در بخـ

ــل مســائل  از دیــدگاهکشــاورزي  و  اقتصــاد کــالنتحلی
 Food(دارد اقتصـادي اهمیـت زیـادي     گذاري  سیاست

and Agriculture Organization, 2007.( ــابرا  ینبن
ایــن رابطــه کــه متضــمن همــه  و دقیــقشـناخت درســت  

الزم  زمینــه باشــد، مــی گــذارتــاثیر هــاي اساســی ومتغیر
را اقتصادي  هايآمیز سیاست موفقیت کارگیري بهجهت 
  .کندمی فراهم

ــاورزيمتغیرهـــاي شـــیالتی  بـــا در ارتبـــاط  و کشـ
  .است نشده  انجامزیادي  هايپژوهش

 Giuliodori )2005( به بررسـی رابطـه    یپژوهش در
بـه مفهـوم    بـا توجـه  اقتصـادي   رشـد  بین تولید شیالت و

ــدار   ایــن در .پرداختنــد در نیجریــهتوســعه اقتصــادي پای
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 3  ... متغیرهاي اقتصادي بر افزوده و صادرات بخش شیالتارزش تاثیر

شیالت  تولید در شاخصسري زمانی  هاي از دادهمطالعه 
 اسـتفاده ) 1970-2011(داخلـی  ناخالص واقعـی   تولید و

دیکـــی  از آزمـــون هـــا داده وتحلیـــل  تجزیـــه در .شـــد
 برداري گرسیونوگرنجر و اتور) ADF(یافته فولرتعمیم 

VAR داد کـه علیـت گرنجـر نشـان     نتیجـه  .شـد  استفاده 
مطالعـه   مـورد  دوره در اقتصـادي،  رشد شیالت در تولید

ارز  دادن درآمـــد از دســـتباعـــث  و دار نبـــودهمعنـــی
 از وارداتبـه دلیـل حجـم بـاالیی      توجهی  قابلخارجی 

  .نسبت داده شد و تقاضاماهی به پل شکاف عرضه 
Oyinbo  و Zibah)2013 (ــت ــل گیوابس  متقاب

 از استفاده با را S&P قیمت شاخص و USپولی سیاست

 ایـن  هـدف  .کردنـد  بررسـی  VARسـاختاري   الگـوي 

 هايتکانه بین رابطه بودن همزمان مسئله بررسی تحقیق

 قیـد  دو هـر  از استفاده با سهام، قیمت هايتکانه و پول

 مطالعـه  ایـن  نتـایج  .باشـد مـی  مـدت دبلن و مـدت کوتـاه 

 پولی بر گذاري سیاست که است اهمیتی بیانگر تجربی،

 هـاي تکانـه  و پـولی  سیاست هايتکانه .دارد سهام بازار

 تغییـرات  دهنده توضیحمتغیرهاي  ترینمهم سهام، بازار

 سیاسـت  تکانـه  .هستند فدرال وجوه نرخ و سهام قیمت

 هايقیمت درصدي دو حدوداً کاهش نیز، موجب پولی

  .شودمی سهام
Yao )1996( بـرداري  خودتوضـیح  مـدل  ازVAR 

 و کشـاورزي  هـاي بخـش  بـین  ارتبـاط  بررسی منظور به
 کـه  داد نشـان  نتـایج  .کـرد  اسـتفاده  چـین  در صـنعت 

 اقتصـادي،  اصـالح  از بعـد  مزرعـه  از تولیـدات  حمایت

 بین افزایش ارتباط را صنعت کارایی و کشاورزي رشد

 داده VAR نشـان  را غیر کشاورزي و کشاورزي بخش

 رشد سهم نتوانست مدل این اما مدل داد، هرچند. است

 .دهد نشان ها بخش این در را سرمایه

 Humpe و Macmillan)2006 (متغیرهـاي  ثـر ا 

 بـازار  در بلندمـدت  هايجایی جابه بر را اقتصادي کالن

 بـا  هـدف  این به رسیدن براي هاآن .اند داده نشان سهام

 بـر  مؤثر عوامل توضیح به هم تجمعی تحلیل یک ارائه

 و متحده ایاالت سهام بازار بین بلندمدت هايجایی جابه
 نتـایج  .پرداختنـد  2004:5 تـا  1960:1 دوره بـراي  ژاپـن 

 قیمـت  صنعتی، شـاخص  تولیدات بین مثبت رابطه یک

 و سـهام  بـازار  بـا  مدت کوتاه بهره نرخ  و کنندهمصرف
 را سهام بازار و بلندمدت بهره بین نرخ منفی رابطه یک

  .دهد می نشان
Li  عنوان تحت ايمطالعه در) 2010(و همکاران 

 بررسـی  قیمـت بـه   روي بـر  پـولی  هـاي  سیاسـت  تـأثیر 

 خود مدل از استفاده با سهام، )VAR( تأثیر مدت کوتاه

 قیمـت  روي بـر  پـولی  هـاي سیاسـت برداري  همبستگی

 از حـاکی  مطالعـه  ایـن  از حاصـل  نتایج. پرداختند سهام

 و مثبـت  اثـر  انبسـاطی  پـولی  هـاي  سیاسـت  کـه  بـود  این
  .دارد کانادا و آمریکا سهام قیمت روي برداري معنا

 عوامـل  خود مقاله در )1381( فرهادي و خلیلیان

 1341 را کشاورزي محصوالت صادرات عرضه بر مؤثر

 هـاي تکنیـک  و زمـانی  هـاي  سـري  تحلیـل  از استفاده با

 ) 41 -78 (دوره طـی  نتـایج  .اند نموده بررسی همگرایی
 داخلـی  ناخـالص  تولید که دهدمی نشان تحقیق تجربی

 و صـادرات  نسـبی  هـاي  قیمـت  ،تولیـدي  ظرفیت کشور
 صـادرات  عرضـه  بـر ) داخلـی  تقاضاي (داخلی مصرف

 که درحالی .دارند دارمعنی تأثیر کشاورزي محصوالت

 صـادرات  عرضـه  بـر  صـادراتی  مـؤثر  ارز نـرخ  اثـر 

 خـود  ایـن  کـه  نیسـت  دار معنـی  کشـاورزي  محصوالت
در  دولـت  ارزي هـاي  سیاسـت  بـودن  نامناسـب  بر دلیلی
 مـورد  دوره در کشـاورزي  محصـوالت  صـادرات  زمینه

 .است بوده مطالعه
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رشـد  نقـش  " بـا عنـوان   اي مطالعه در) 1382( نجفی
ــران اقتصــاد رشــد در کشــاورزي ــه بررســی نقــش   "ای ب

میـان  روابـط  و شناختایران  اقتصاد رشد کشاورزي در
 سـه یک الگوي  بررسی از این در .پرداخته است بخشی

منظـور    بـه ایـران   رشد اقتصـاد   ي شده  سازي شبیه بخشی 
ــین ــاثر  تعی ــرایب تک ــد ض ــاد رش ــی  اقتص ــوكناش  از ش

 نتـایج  .است شده  استفادهمختلف  هاي بخشبه  آمديدر
کشـاورزي   در بخش گذاري سرمایهنشان داده است که 

دیگـر   هـاي  بخـش این بخش نسـبت بـه    بر توسعهعالوه 
ــرات غیرمســتقیم  ،اقتصــاد ــیشاث ــرب ــر  يت ــر  بخــشب غی

  .دارد کشاورزي
بـه بررسـی    اي مطالعه در) 1385(رضایی و حجازي 

ــوثر  ــل م ــر عوام ــزان  ب ــرویج   می ــان ت ــتفاده کارشناس اس
ــاورزي  ــاوريکشـ ــاي از فنـ ــاتی  هـ ــاتیاطالعـ  و ارتباطـ

ــد ــا    .پرداختن ــه کارشناس ــان داده ک ــایج نش ــرویج نت ن ت
ــاورزي  ــا در مقایســـهکشـ ــان از بـ ــایر سایرکارشناسـ  سـ

ي بـه  تـر  بـیش استفاده  و ارتباطاتیهاي اطالعاتی فناوري
مطالعـات   از نتایج طور کههمانبنابراین ؛ آورند میل مع
 هـاي  بخشاز یکی  عنوان  بهکشاورزي  آید بخش می بر

تباطی هاي اقتصادي داراي ارسایر بخش مهم اقتصادي با
در به اهمیت بخش کشـاورزي   توجه با لذا .متقابل است

به  مقاله این ،بخش ها سایر باارتباط آن  و کشور اقتصاد
ــان م    ــاط می ــی ارتب ــال بررس ــاي تدنب ــد غیره ــشرش  بخ

 در ایـران متغیرهـاي بخـش شـیالت     درشـ  کشاورزي بـا 
بـرداري  توضـیح خودالگوي  از است که براي این منظور

  .است شده  استفاده
  

  روش تحقیق
  آزمون ایستایی

بــرداري تعیــین اولــین گــام در الگــوي خودتوضــیح
ترتیب که متغیرهاي وارده  این باشد، به پایایی متغیرها می

تـوان از  باشند در این صورت نمیدر الگو حتماً باید پایا 
و   VanAarleبـرداري اسـتفاده نمـود   الگوي خودتوضیح

منظـور بررسـی پایـایی متغیرهـاي      بـه  )  2003(همکـاران  
شده است  الگو از آزمون دیکی فولر تعمیم یافته استفاده 

آمده تمامی متغیرها در سطح  دست که بر اساس نتایج به 
آورده شـده  ) 1(در جدول  ایستا بوده و نتایج این آزمون

آمده از آزمون فیلیـپس بـرون    دست ضمنا نتایج به . است
پـس از  . با آزمون دیکی فـولرتعمیم یافتـه مطابقـت دارد   

تعیین پایایی متغیرها گام اصلی بعدي تعیین تعـداد وقفـه  
براي تعیین وقفه بهینـه در مـدل از   . هاي بهینه الگو است

ترتیـب کـه    این به . ودشاستفاده می (AIC)معیارآکائیک 
اي که مقدار آکائیک را حداقل نماید، طـول   تعداد وقفه

آمـده کـه در    دست بر اساس نتایج به . باشدوقفه بهینه می
عنـوان   به  3نیز برآورد شده است تعداد وقفه ) 2(جدول 

  .طول وقفه بهینه در نظرگرفته خواهد شد
  

  نتایج آزمون پایایی متغیرها :1جدول 
  داري سطح معنی  درجه ایستایی  توضیحات  نام متغیر

 I(0) 05/0                   ثابت   (ADG)افزوده بخش کشاورزي رشد ارزش

 I(0) 05/0                   ثابت   (AEG)رشد صادرات بخش کشاورزي

 I(0) 05/0                   ثابت   (FDG)افزوده بخش شیالت رشد ارزش

 I(0) 05/0                   ثابت   (FEG)رشد صادرات بخش شیالت

  حقیقت هاي یافته :مأخذ
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  تایج برآورد آزمون تعیین تعداد وقفه بهینهن: 2جدول 
 AICطول وقفه                                     

0                                             33/62  
1                                             47/63  
2                                             06/63  
3                                             22/61  

  
-Yt=V+A.Yt صـورت   بهاستفاده  مورد VARالگو 

 مبـدا  ازعـرض   مبـین V مـاتریس  الگو در این که است 1
 معادله را ضرایب مربوط به هر نیز A ماتریس ،معادالت

 مــذکور ضــرایباول مــاتریس ســطر  و دهــدنشــان مــی
 در مـاتریس  طـور کـه  همـان  .مربوط به معادله اول است

ارتبـاط مثبتـی    .)Schaefer, 1954(است  شده  ارائهفوق 
بخش هـاي ملحـوظ    سایر رشد میان بخش کشاورزي با

ــه در الگــو ــر اســتثناء  ب ــزوده بخــش  رشــد متغی ارزش اف
 از یـک  هـر رشـد  که  ترتیب  این  به .وجود داردشیالت 
 بخــش رشــد   منجــر بــه نهایــت  مــدل در  در متغیرهــا

ارزش  رشــد  همچنــین متغیــر   .گــردد مــی کشــاورزي  
بـیش شـیالتی   متغیر دیگر از بینبخش شیالت  صادرات

  بـه  ،کندیمبازي بخش کشاورزي  رشد در را ین تاثیرتر
ارزش رشـد  متغیـر  شـد میـان  اشاره  طور کههمان عالوه

کشـاورزي یـک    بخـش  بـا رشـد  افزوده بخـش شـیالت   
ــود   ــی وج ــاط منف ــه     دارد ارتب ــی ک ــن معن ــه ای ــد ب رش

ــزوده ارزش ــه    اف ــیالت ب ــش ش ــی بخ ــد منف ــش  رش بخ
بتـوان   نیز علت این مسئله را شاید شد خواهد کشاورزي

 هـاي آبکـاهش سـهم    نمـود کـه  به ایـن صـورت بیـان    
است  نیافته  تحققطبق برنامه  شمال از جنوبداخلی اعم 
هدر برنامـ  ضـعف   بیـانگر نقطـه  هـم   توانـد می که این امر

امکانـات   و به شناخت اسـتعدادها  با توجهدرست  یزير
ضـعف   دهندهنشان تواندمیهم  بالقوه این فعالیت بوده و

  .باشد ها هدفبه  در دستیابیدستگاه  عملکرد

ADG(-3)
AEG(-3)
FDG(-3)
FEG(-3)

2.08 .07 4.53 .009 0.11
1.24 .004 .03 8.36 0.02
3.95 7.96 7.21 0.11 12.38
6.24 .02 1.12 7.14 0.13

 
 
  
 
 
 

       
           
     
           

  

  هاي تحقیق یافته : مأخذ
  

ترین الگوهاي سـري زمـانی اسـت    این الگو از رایج
. که در تحقیقات متعددي مورد استفاده قرارگرفته اسـت 

مثال یـوآ، هـاپ و مـک کلـین، الچـال ومـاك         عنوان به
بخشـی خـود از الگـوي    منظور مطالعـات میـان   وبسلر، به 

اند؛ بنـابراین الگـویی کـه     ه جستهبرداري بهرخودتوضیح
ــی    ــرار م ــتفاده ق ــورد اس ــه م ــن مقال ــوي  در ای ــرد الگ گی

الگـویی اسـت کـه در     VAR . برداري استخودتوضیح
آن هر متغیر بر روي مقادیر با وقفه ي خـودش و مقـادیر   

. شـود  ي متغیرهاي موجـود در مـدل رگـرس مـی    با وقفه
بـردار،  وجود متغیرهاي با وقفه متعدد در مـدل و وجـود   

. بـرداري معـروف اسـت   این مدل به نام مدل خودتوضیح
بـه   P,VAR(P)برداري از مرتبـه  فرآیند خودرگرسیونی

  .گرددشکل زیر تعریف می
Yt =c+A1yt-1+A2yt-2+…+Apyt-p+et 

  cمتغیــر،  kیــک بــردار ســتونی از   Yt کــه در رابطــه بــاال
ــت،  ــدار ثاب ــراي   Aiمق ــاتریس i=1,…pب ــاي م  K*Kه

ي سـفید   نیز یـک فرآینـد نوفـه     etضرایب الگو هستند و 
  :است با جزئیات زیر
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مـدت بـه مقـادیر    به منظور پیونـد دادن رفتـار کوتـاه   
تـوان رابطـه فـوق را درغالـب     تعادلی بلندمدت آن، مـی 

صـورت    بـه  (VECM) الگوي تصـحیح خطـاي بـرداري   
  :زیر درآورد

Yt=β1∆yt-1+ β2∆yt-2+…+βp-1∆yt-p-1+∏yt-p+Ut∆ 
i=-(I-A1-A2-…Ai) i=1,….p-1 
∏=-(I-A1-A2-…AP) 

حــاوي اطالعــات مربــوط بــه روابــط  ∏ مــاتریس
اسـت کـه در    ∏=  *در واقـع . تعادلی بلندمدت است

ضرایب تعدیل، عدم تعادل و نشان دهنده سـرعت   آن 
نیـز مـاتریس    تعدیل به سمت تعادل بلندمدت اسـت و 

به عبارت کلی این الگو . تعادلی بلندمدت استضرایب 
شودکه در اي محسوب می از جمله الگوهاي چند معادله

مقایســه بــا الگــویی همچــون الگــوي معــادالت همزمــان 
  .مزایایی است داراي
  

  ايتوابع واکنش آنی یا ضربه
جهت بررسی پویایی رفتار در این الگو از دو معیـار  

ــربه    ــا ضـ ــی یـ ــنش آنـ ــابع واکـ ــه   (IRF)اي تـ تجزیـ
ــانس ــی واکــنش . شــوداســتفاده مــی ) (VDواری در اول

توان با استفاده از ایجاد تکانه در زا را میمتغیرهاي درون
تـوان  زا بررسی کرد در ایـن حالـت مـی    متغیرهاي درون

شده مورد ارزیـابی    بنديها را به صورت زمانتاثیر تکانه
اثیر تکانـه  قرار داد و مدت زمان تاثیر تکانه و حداکثر تـ 

در دومی سهم و یا . را پس از وقوع تکانه مشخص نمود
هاي حاصل از متغیرهـاي مـذکور   درصد مشارکت تکانه

. شـود بینی متغیرها بررسی میرا در واریانس خطاي پیش
به عبارتی از این معیار جهت تعیین سهم هر متغیر سیستم 

 .شـود هـا بـه کـار بـرده مـی     در تعیین تغییرات سایر تکانه
ها بـرده  توانند تاثیر تکانهگذاران میبدین ترتیب سیاست

تواننـد تـاثیر   گـذاران مـی   بدین ترتیـب سیاسـت  . شود می

ها را بر سیستم اقتصـادي شناسـایی نمـوده و از آن     تکانه
ــت  ــت سیاس ــد   جه ــتفاده نماین ــذاري اس ــت  . گ ــذا جه ل

الگوسازي در این مـدل مطالعـه ابتـدا بـه معرفـی مـدل و       
  :شودته میمتغیرها پرداخ

AG=(AEG, ADG, FEG, FDG) 
AG   ــاورزي ــش کش ــد بخ ــین رش ــد  AEG, مب رش

افـزوده   رشـد ارزش   ADG, صادرات بخش کشـاورزي 
رشد صادرات بخش شیالت و   FEG,بخش کشاورزي 

FDG اطالعـات  . افزوده بخش شیالت است رشد ارزش
هریـک از متغیرهـا از ترازنامــه بانـک مرکـزي، ســازمان     

صورت سـالیانه بـراي    جهادکشاورزي به شیالت ایران و 
افـزار مــورد   شـده اســت، نـرم   تهیـه   1392تـا   1368دوره 

  .باشد می  EVIEWS8استفاده در این مطالعه نیز 
و تحلیـل خطـاي    العمل هماننـد تجزیـه    توابع عکس

یــا  VARبینــی، یــک نمــایش متحــرك از الگــوي  پـیش 
VECM است. IRF      رفتـار پویـاي متغیرهـاي الگـو را بـه

نگام تکانه واحد بر هر یک از متغیرهـا در طـول زمـان    ه
اندازه یک انحراف  ها معموالً به این تکانه. دهدنشان می

ــه آن معیــار انتخــاب مــی ــذا ب هــا ضــربه واحــد  شــوند، ل
مبدا مختصات یا نقطـه شـروع حرکـت متغیـر     . گویند می

بـدون  (پاسخ مقادیر مربوط به وضـعیت پایـدار دسـتگاه    
هـاي  نمودارهـاي ذیـل اثـر تکانـه    . اسـت ) حضور تکانـه 

وارده بر متغیرهـاي الگـو را بـر متغیرهـاي رشـد  بخـش       
  .دهد کشاورزي نشان می

  
  نتایج

اثــر شــوك وارده بــر رشــد ارزش افــزوده  1شــکل 
افــزوده بخــش بخــش شــیالتی را بــر متغیــر رشــد ارزش 

  کـه اگـر رشـد ارزش    طوري به . دهد کشاورزي نشان می
انـدازه یـک انحـراف معیـار       افزوده بخش کشاورزي بـه 
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بـا  . تغییرکند در تمـام دوره اثـري مثبـت خواهـد داشـت     
توجه به ایـن کـه شـیالت ایـران طبـق قـانون حفاظـت و        

ــره ــت  به ــداف سیاس ــزي و اه ــابع آب ــرداري از من ــاي ب ه
ساله و پنجم و عطـف   شده در قانون برنامه پنج  بینی  پیش

ــاکمیت  ــه رویکــرد ح ــازمان  توجــه ب ــایف س ــودن وظ ی ب
بینی وظایف سازمان بـا ماهیـت وظـایف     اجتناب از پیش

ــدامات     ــت، اق ــراي آن اس ــه اج ــف ب ــویرگري، مکل تص
پـروري، افـزایش سـهم آبزیـان     متعددي در زمینـه آبـزي  

درسبدکاالي خانوار، توسعه صنایع شیالت، بهبود سطح 
پروران، ایجاد زیربناهاي صـید و  زندگی صیادان و آبزي

پروري از قبیل سـاخت نگهـداري بنـا در    و آبزي صیادي
هاي پرورش ماهی و میگو توسط صیادي و ایجاد سایت

و پرورش  بخش خصوصی و تحقیقات علمی و آموزش 
ها انجام داده تا بتوان به میـزان  پیرامون آبزیان و صید آن

برداري پایدار از ذخایر موجود و همچنـین متناسـب   بهره
و صیادي اقـدام بـه ایجـاد اشـتغال     پروري با توسعه آبزي
  .افزوده در سطح کشور گرددپایدار و ارزش

  

 
 

تاثیر شوك رشد ارزش افزوده بخش شیالت بر رشد : 1شکل 
  ارزش افزوده بخش کشاورزي

  
هـاي شـیالتی در   لذا تولید آبزیان و توسعه فرآورده

هــاي توســعه اقتصــادي اجتمــاعی فرهنگــی  طــول برنامــه

مارنامـه رسـمی شـیالت، داراي یـک     کشور، به استناد آ
سیر صعودي بوده و باید توجه داشت که افزایش تولید، 

هاي الزم در این خصوص بوده نیازمند ایجاد زیرساخت
رشــد . باشــدي وســیعی مــی کــه هرکــدام داراي گســتره

هاي مزبـور   افزوده بخش کشاورزي ایران در دوره ارزش
نیز معکوس  باالتر از متوسط جهانی آن بوده و روند آن

  .است
  

  تجزیه واریانس
در این قسمت با استفاده از تجزیه واریانس خطـاي   
-بینی، سهم نوسانات هر متغیر را نسـبت بـه شـوك   پیش

زاي وارد شده بـر متغیرهـاي سیسـتم مشـخص     هاي برون
در این مطالعه نتیجه مربوط به . (Gordon, 1954)  گردد

 3جـدول  . استتجزیه واریانس در جداولی آورده شده 
تجزیه واریانس مربوط بـه متغیـر رشـد ارزش صـادرات     

درصد   98/47ي اول  دوره در )AEG( بخش کشاورزي
و . گردد از تغییرات ایجاد شده توسط خود آن ناشی می

همچنین از میان متغیرهاي توضیحی الگو درکوتاه مدت 
چنـان متغیـر رشـد ارزش صـادرات     هـم ) وقفه دو سـاله (

رین سهم را در توضـیح تغییـرات متغیـر    تکشاورزي بیش
بـه  . رشد ارزش صـادرات بخـش کشـاورزي دارا اسـت    

درصـد از   55/94که با گذشت دو سال، این متغیر  نحوي 
تغییرات متغیر رشد ارزش صادرات بخش کشـاورزي را  

افـزوده   از آن متغیرهاي رشد ارزش پس . دهدتوضیح می
تیـب  کشاورزي و رشـد ارزش صـادرات شـیالتی بـه تر    

افـزوده بخـش   درصد و رشـد ارزش  94/1درصد و 70/2
تـر از یـک درصـد از تغییـرات متغیـر رشـد        شیالت کـم 

  .دهند ارزش صادرات بخش کشاورزي را توضیح می
بلندمدت نیز ) با وقفه چهار ساله(مدت  در این میان 

متغیر رشد ارزش صـادرات بخـش کشـاورزي بـاالترین     
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رشـد ارزش صـادرات   سهم را در توضیح تغییرات متغیر 
کـه پـس    نحوي به . دهدکشاورزي به خود اختصاص می

ساله، متغیر رشد ارزش صـادرات بخـش    4از یک دوره 
درصد از تغییرات متغیـر رشـد ارزش    94/ 94کشاورزي 

از  پـس  . دهـد  صادرات بخش کشاورزي را توضـیح مـی  
افزوده کشاورزي، رشد ارزش  آن متغیرهاي رشد ارزش

درصـد   15/2درصـد   06/2به ترتیـب  صادرات شیالتی، 
 )AEG(ازتغییرات متغیررشد ارزش صادرات کشاورزي 

در بلندمدت نیز به ترتیب متغیرهـاي  . دهندرا توضیح می
افــزوده  رشــد ارزش صــادرات کشــاورزي، رشــد ارزش

 85/94افزوده کشاورزي بـه ترتیـب    شیالتی، رشد ارزش
ات درصد در توضیح تغییر  83/1درصد و   31/2درصد،

ــؤثر    ــاورزي م ــش کش ــادرات بخ ــد ارزش ص ــر رش متغی
شـود   مشـاهده مـی   4طور کـه در جـدول   همان. باشند می

افزوده بخش تجزیه واریانس مربوط به متغیر رشد ارزش
ي اول تمام تغییـرات ایجـاد    در دوره )ADG(کشاورزي 

افزوده بخش کشاورزي از خود این شده در رشد ارزش
  .گرددمتغیر ناشی می

مــدت ن متغیرهــاي توضــیحی الگــو درکوتــاهاز میــا
ــر رشــد ارزش ) وقفــه دو ســاله( ــز متغی ــزوده بخــش نی اف

ــم  ــاورزي ه ــیش کش ــان ب ــیح  چن ــهم را درتوض ــرین س ت
افزوده بخـش کشـاورزي دارا   تغییرات متغیر رشد ارزش

 79/94که باگذشت دو سال، ایـن متغیـر    نحوي به . است
ــد ارزش   ــر رش ــرات متغی ــد از تغیی ــش  درص ــزوده بخ  اف

پـس از آن متغیـر رشـد    . دهـد کشاورزي را توضـیح مـی  
درصـد از   89/2اندازه  ارزش صادرات بخش شیالتی به 

افـزوده بخـش کشـاورزي را    تغییرات متغیـر رشـد ارزش  
 در ایـن میـان  . دهنـد  پس از گذشت دو سال توضیح مـی 

و بلندمـدت نیـز متغیـر رشـد     ) با وقفه چهار سـاله ( مدت 
ــاورزي  ارزش ــش کش ــزوده بخ ــهم را در  اف ــاالترین س ب

افـــزوده بخـــش  توضـــیح تغییـــرات متغیـــر رشـــد ارزش
که پس از  نحوي به. دهد کشاورزي به خود اختصاص می

ــک دوره  ــد ارزش   4ی ــر رش ــاله متغی ــش  س ــزوده بخ اف
 درصد از تغییـرات متغیـر رشـد ارزش    44/66کشاورزي 

از آن  پـس . دهـد  افزوده بخش کشاورزي را توضیح مـی 
  ادرات بخــش کشــاورزي بــهمتغیرهــاي رشــد ارزش صــ

افزوده درصد از تغییرات متغیر رشد ارزش 96/29اندازه 
طور همان. دهندرا توضیح می )ADG(بخش کشاورزي 

مشـاهده اسـت    از توابع واکنش آنی قابل  2که در شکل 
بر متغیر رشد ارزش صـادرات  ) تکانه(اثر شوك  وارده 

 يافزوده بخـش کشـاورز  بر رشد ارزش )FXG(شیالتی 
)ADG(  کـه اگـر رشـد ارزش    طـوري بـه . دهـد  نشان مـی  

انـدازه یـک انحـراف معیـار      افزوده بخش کشاورزي به  
. تغییرکند اثري با نوساناتی مثبت و منفی خواهـد داشـت  

کـه در فاصـله بـین دوره سـوم تـا اواسـط دوره        نحوي  به
پنجم مثبت و مجددا از اوایل دوره ششم به بعد واکـنش  

ثر شوك مزبـور در بلندمـدت از بـین    ا. مثبت بوده است
 در تولیـد آبزیـان   سـهم  که با توجه به این. خواهد رفت

 تولیدات کل درصد از 13تنها  در طی این دوره کشور

 درصـد از کـل   2 نیـز تنهـا   افزودهارزش از نظر و است

 بـه  کـم تـوجهی   نشـانگر  که است کشاورزي تولیدات

مبین آن اسـت کـه    3نمودار شکل  .است زیر بخش این
افـزوده بخـش شـیالتی     شوك وارده برمتغیر رشد ارزش

داراي نوسـانات کاهشـی بـوده و بـرخالف نمـودار قبــل      
روندي منفی داشته وتا انتهاي دوره که این تـاثیر از بـین   

ي  این کاهش ناشی از آن اسـت کـه در برنامـه   . رود می 
دهـد کـه سـهم     اول توسعه ارقام عملکرد تولید نشان می

هاي داخلی اعم از جنوب و شمال طبق برنامه تحقق بآ
ضـعف   تواند هم بیانگر نقطه نیافته  است؛ که این امر می 

ریزي درست با توجه بـه شـناخت اسـتعدادها و    در برنامه
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توانـد نشـان    امکانات بالقوه این فعالیـت بـوده و هـم مـی    
در . هـا باشـد  دهنده ضعف عملکرد در دستیابی به هدف

امه دوم توسـعه بـراي بخـش شـیالت چنـدان      مجموع برن
البتـه  . آمیز نبود زیرا به اهداف دست نیافته استموفقیت

دارتر از این مسـئله باشـد وآن   ممکن است ضعف، ریشه
ریـزي درسـتی بـراي ایـن بخـش بـا       که اصوال برنامـه  این

دیگـر،   بیـان    توجه به امکانات صورت نگرفتـه اسـت بـه   
اي براي این بخـش  وازانهممکن است یک برنامه بلند پر

خـوانی نداشـته   شده که با امکانات بالقوه بخش هـم   تهیه
نیـز مشـخص اسـت اثـر      4طور که در شکل همان. است

شوك وارده بر رشد ارزش صادرات بخش شـیالتی بـر   
. دهـد متغیر رشد ارزش صادرات کشاورزي را نشان مـی 

افزوده بخش کشـاورزي بـه   که اگر رشد ارزش طوريبه
ازه یـک انحـراف معیارتغییرکنــد اثـري بـا نوســاناتی     انـد  

این نمودار هماننـد نمـودار   . مثبت و منفی خواهد داشت
تـري رونـدي   قبل است با این تفاوت که با نوسانات کـم 

 مثبت را طی کرده و سـپس در بلندمـدت بـا رونـد یـک     
  .رو بوده است نواختی رو به 

  

  
ت بر رشد تاثیر شوك رشد ارزش صادرات بخش شیال: 2شکل 

  ارزش افزوده بخش کشاورزي

  
تاثیر شوك رشد ارزش افزوده بخش شیالت بر رشد : 3شکل 

  ارزش صادرات بخش کشاورزي
  

  
تاثیر شوك رشد ارزش صادرات بخش شیالت بر رشد : 4شکل 

  ارزش صادرات بخش کشاورزي
  

تحلیل قدرت نسبی متغیرهاي الگو در تغییرات  و  تجزیه: 3جدول 
  )AEG(ارزش صادرات بخش کشاورزي متغیر رشد 

AEG  ADG FDG  FEG  دوره  
47/98  52/1  00/0  00/0  1  
55/94  7/2  78/0  94/1  2  
50/94  38/2  80/0  29/2  3  
94/94  06/2  84/0  15/2  4  
71/94  08/2  96/0  23/2  5  
87/94  93/1  89/0  30/2  6  
76/94  92/1  98/0  32/2  7  
89/94  86/1  96/0  26/2  8  
86/94  84/1  97/0  31/2  9  
85/94  83/1  99/0  31/2  10  
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تحلیل قدرت نسبی متغیرهاي الگو در تغییرات  و  تجزیه: 4جدول 
  )ADG(افزوده بخش کشاورزي  متغیر رشد ارزش

AEG  ADG FDG FEG دوره  
00/0  100  00/0  00/0  1  
76/1 79/94  54/0  89/0  2  
69/18 60/77  60/0  09/3  3  
96/29 44/66  72/0  86/2  4  
51/31 74/67  86/0  87/2  5  
39/37 90/58  79/0  91/2  6  
59/37 56/58  90/0  93/2  7  
89/39 38/56  87/0  84/2  8  
85/40 38/55  89/0  89/2  9  
05/41 35/55  99/0  88/2  10  

  تحقیق هاي یافته :مأخذ
  

  بحث
دهـد در  نتایج حاصل از تجزیه واریـانس نشـان مـی   

شـیالتی در بلنـد   توضیح تغییرات، رشد ارزش صادرات 
مدت بـر روي متغیـر رشـد ارزش صـادرات کشـاورزي      

 96/92که این متغیر  نحوي تر از بقیه متغیرها بوده به بیش
درصـد از تغییـرات متغیــر رشـد ارزش صـادرات بخــش     

و رشد ارزش صادرات شیالتی . دهدشیالت را نشان می
ــدازه  تــاثیرکمی بــه  درصــد بــر روي رشــد ارزش  2/4ان

ــ   ــزوده بخ ــاورزي دارداف ــیح  . ش کش ــین در توض همچن
افزوده شـیالتی در بلندمـدت   تغییرات، متغیر رشد ارزش

ــاورزي     ــادرات کش ــد ارزش ص ــر رش ــر روي متغی ــز ب نی
درصـد از   82/94کـه ایـن    نحـوي  تر از بقیه بوده بـه   بیش

ــد ارزش   ــر رش ــرات متغی ــان   تغیی ــیالتی را نش ــزوده ش اف
انـدازه   به   افزوده کشاورزيو متغیر رشد ارزش. دهد می
تر  درصد و متغیر رشد ارزش صادرات شیالتی کم 52/2

در مـورد  . دهداز یک درصد این تغییرات را توضیح می
ــش     ــده بخ ــر متغیرهــاي عم ــا ب ــایر متغیره اثرگــذاري س

کشاورزي مطالعات متعددي مشابه ایـن تحقیـق صـورت    
) 1394(آبادي و همکـاران   پذیرفته از جمله، فارسی علی

ــراي بررســی رابطــه  از آزمــون هــم گرایــی یوهانســون ب
بـرداري   بلندمدت بین متغیرها و از مدل تصحیح خطـاي 

. هـا اسـتفاده شـد    مـدت متغیـر   براي بررسی پویایی کوتاه
نتـایج حاصــل از تخمــین مــدل نشــان داد کــه متغیرهــاي  

افزوده بخـش کشـاورزي، نـرخ ارز، شـاخص بـاز       ارزش
ورزي بــودن اقتصــاد و تعرفــه واردات محصــوالت کشــا

دار در تراز تجاري بخـش کشـاورزي    تأثیر مثبت و معنی
هـاي   داد کـه متغیـر   نتایج تجزیه واریانس نیز نشان . دارند

تـــراز تجـــاري بخـــش کشـــاورزي، تعرفــــه واردات     
محصوالت کشاورزي، شاخص باز بودن اقتصاد و نـرخ  

ترین سهم را در توضیح تغییـرات متغیـر   ارز حقیقی بیش
با توجه به نتـایج  . اند رزي داشتهتراز تجاري بخش کشاو

تـوان گفــت کــه افـزایش نــرخ ارز و ایجــاد   حاصـل مــی 
شرایط باز اقتصادي موجـب بهبـود تـراز تجـاري بخـش      

نتایج مطالعه حاضر نیز از نظر اثرات . شود کشاورزي می
مدت و بلندمدت سایر متغیرها بر متغیرهـاي عمـده    کوتاه

ــایج مطالعــه ذک بخــش کشــاورزي هــم  ــا نت رشــده ســو ب
 ).1394آبادي و همکاران، علیفارسی (باشد  می

ــادرات     ــد ارزش ص ــر رش ــوك وارده برمتغی ــر ش اث
افزوده کشـاورزي همـراه بـا     شیالتی بر متغیر رشد ارزش

دهد و اثـراین شـوك   نوساناتی مثبت و منفی را نشان می
نیز برروي متغیر رشد ارزش صادرات کشاورزي همانند 

ــا   رزي مــیافــزوده کشــاومتغیــر رشــد ارزش ــا ب باشــد ام
و همچنـین اثـر شـوك    . تـري همـراه اسـت    نوسانات کم

افزوده شیالتی بـر متغیـر رشـد     وارده بر متغیر رشد ارزش
افزوده کشاورزي در تمام دوره ها رونـدي مثبـت    ارزش

همــراه داشــته و اثــر ایــن شــوك بــرخالف متغیــر رشــد  
ــد ارزش     ارزش ــر رش ــر روي متغی ــاورزي ب ــزوده کش اف
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 11  ... متغیرهاي اقتصادي بر افزوده و صادرات بخش شیالتارزش تاثیر

ــا  ــادرات کش ــت  ص ــته اس ــی داش ــدي منف در . ورزي رون
نیــز بــا اســتفاده از ) 1386(تحقیــق حاجیــان و همکــاران 
،  )VAR( بـرداري  توضیح روش تحلیل سري زمانی خود

ــأثیر سیاســت  ــه بررســی ت ــر  ب ــف اقتصــادي ب هــاي مختل
ــامل    ــران شـ ــاورزي ایـ ــش کشـ ــده بخـ ــاي عمـ متغیرهـ

ــادرات و ســـرمایه  ارزش گـــذاري افـــزوده، قیمـــت، صـ
نتایج مطالعه مذکور نشان داد که تأثیر  .ودشپرداخته می

افــزوده، قیمــت و  هــاي پــولی و مــالی بــر ارزش سیاســت
صادرات بخش کشاورزي مثبت و اثر مربوط به سـرمایه 

عـالوه هـر گونـه      بـه  .گذاري در این بخش منفی اسـت 
ــر     ــت ب ــري مثب ــت اث ــارج دول ــانی در مخ ــزایش ناگه اف

ورزي افـزوده، صـادرات و قیمـت در بخـش کشــا     ارزش
گــذاري در دوره اول  دارد، همچنــین اثــر آن بــر ســرمایه

از آن منفی است که نتایج مطالعه مذکور بـا   مثبت و پس
نتایج این مطالعـه در راسـتاي تـأثیر بـر متغیرهـاي عمـده       

ــاورزي هـــم  ــو مـــیبخـــش کشـ ــان و (باشـــد سـ حاجیـ
 .)1386همکاران،

افزوده شـیالت   شود براي این که ارزشپیشنهاد می 
یر رشد ارزش صادرات کشاورزي تاثیر معنـاداري  بر متغ

گـذاري اسـتفاده     داشته باشد بهتراست بر افزایش سرمایه
هاي جدید در بخش هاي تولیـد، فـرآوري   از تکنولوژي

  با توجه به ایـن . عرضه این بخش اقداماتی صورت گیرد
ترین قرابت را با کشاورزي دارد و  پروري بیش که آبزي

و هرجایی که آبـی  . مشترك هستند هر دو الاقل در آب
ــا هــمبــراي کشــاورزي وجــود دارد مــی  زیســتی تــوان ب

تـر از آن بـا   مهـم  و آمیز، ماهی نیز پـرورش داد  مسالمت
تـرین مـاهی را در دورتـرین نقـاط صـادر       این تلفیق تازه

تـوان  کرد لذا با تسلط بر مـدیریت و افـزایش تولیـد مـی    
لذا . هم آوردباعث افزایش صادرات هر دو بخش را فرا

با توجه بـه نتـایج مطالعـه و از طـرف دیگـر بـا توجـه بـا         

که در جهان امروز کشوري نیست که بتوانـد تمـامی    این
ــه    ــو جــه ب ــدون تولیــدات وت نیازهــاي جامعــه خــود را ب

هـاي مختلـف فـراهم آورد اگـر هـم در کشـوري        بخش
صـرفه    بـه   وجود داشته باشد به لحـاظ اقتصـادي مقـرون   

ــت ــابرای. نیس ــش     بن ــاي بخ ــاط متغیره ــه ارتب ــه ب ن توج
ها امري ضروري و مهم بـه نظـر    کشاورزي با سایر بخش

  .رسدمی
ــادي       ــه اقتص ــت توجی ــرایط جه ــودن ش ــراهم نم ف

بـرداري از آبزیـان    هاي شیالتی و کشاورزي و بهره طرح
هـاي   موجب جذب و رشـد سـرمایه گـذاري در فعالیـت    

رمایه که بتوان سـالیانه رشـد سـ    طوري مذکور گردیده به 
گذاري خصوصی و بانکی در زمینه تولیدات کشاورزي  

ــان را نشــان دهــد  ــه بخــش . و آبزی هــاي  و پشــتیبانی کلی
ــز ســرمایه   ــاونی و خصوصــی مراک ــی، تع ــذاري،  دولت گ

هاي مختلـف تـا بتـوان سـرعت     ها و جذب سرمایهبانک
پـروري و رشـد بخـش هـاي کشـاورزي را      توسعه آبزي
ــراهم آورد ــیش . ف ــز جــذب ب ــر  و نی آموختگــان  دانــشت

ــه در   ــین ایـــن حرفـ کشـــاورزي و شـــیالت و متخصصـ
ــت ــزایش صــادرات      فعالی ــین اف ــدي و همچن ــاي تولی ه

افــزوده  محصـوالت کشـاورزي از طریـق افـزایش ارزش    
بخش شیالتی و بهبود صـادرات ایـن بخـش موردتوجـه     

و استفاده از امکانات موجود و ظرفیت هـاي  . قرار گیرد
هینـه در جهـت افـزایش    تولیدي بـال اسـتفاده بـه شـکل ب    

 .تولیدات بخش کشاورزي و رشد این بخش
 

  سپاسگزاري
دانـیم از زحمـات کلیـه    در اینجا بـر خـود الزم مـی   

کســانی کــه مــارا در انجــام ایــن تحقیــق یــاري نمودنــد   
  . سپاسگزاري نماییم
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